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Výtah ze zápisu z jednání Rady ERÚ 
(dne 8. prosince 2020) 

 
Na jednání bylo přítomno 5 členů Rady Energetického regulačního úřadu (dále jen Rada).  
 
Bod č. 1: Schválení programu jednání Rady  
Rada schválila program jednání Rady. 
 
Bod č. 2: Schválení zápisu z jednání Rady ze dne 24. listopadu 2020  
Rada schválila předložený zápis z jednání Rady ze dne 24. listopadu 2020. 
 
Bod č. 3: Schválení výtahu ze zápisu z jednání Rady ze dne 24. listopadu 2020  
Rada schválila předložený výtah ze zápisu z jednání Rady ze dne 24. listopadu 2020. 
 
Body č. 4 - 7: Rozhodnutí o opravných prostředcích 
Rada rozhodla o 4 rozkladech: 

1. Rada projednala rozklad společnosti DevelopTEC Energo, s.r.o., proti výrokům I. až III. 
rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ve věci uložení sankce za porušení § 49 odst. 7 
energetického zákona. Rada napadené rozhodnutí v uvedené části zrušila a věc vrátila 
k novému projednání. 

2. Rada projednala rozklad společnosti ZONAS a.s. proti rozhodnutí Energetického regulačního 
úřadu ve věci sporu se společností E.ON Distribuce, a.s., ohledně podpory výroby elektřiny 
za červenec 2012. Rada rozklad zamítla a napadené rozhodnutí potvrdila. 

3. Rada projednala rozklad společnosti ZONAS a.s. proti usnesení Energetického regulačního 
úřadu ve věci sporu se společností E.ON Distribuce, a.s., ohledně podpory výroby elektřiny 
za srpen 2012. Rada rozklad zamítla a napadené rozhodnutí potvrdila. 

4. Rada projednala rozklad pana P. F. proti usnesení Energetického regulačního úřadu ve věci 
částečného odložení jeho návrhu na rozhodnutí sporu. Rada rozklad zamítla a napadené 
usnesení potvrdila. 

 
Bod č. 8: Návrh rozhodnutí o stížnosti paní P. G.  
Rada projednala návrh rozhodnutí o stížnosti paní P. G. na postup Energetického regulačního úřadu 
ve věci vyřízení žádosti o podání informace. Rada postup Energetického regulačního úřadu při 
vyřízení stížnosti potvrdila. 
 
Bod č. 9: Přenos podpisových práv v souvislosti s organizačnímu změnami 
Rada jako služební orgán schválila přenesení podpisových práv podle § 17b odst. 14 zákona 
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a 
o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, na předsedu Rady 
oprávnění samostatně podepisovat sdělení, kterým je státní zaměstnanec vyrozuměn v souvislosti 
s organizační změnou ERÚ navazující na systemizaci služebních a pracovních míst pro rok 2021, a to: 

a) o přesunu systemizovaného služebního místa, na kterém je zařazen, do jiného organizačního 
útvaru ERÚ, 
b) o stanovení dalšího oboru služby nebo o změně některého oboru služby na systemizovaném 
služebním místě, na kterém je zařazen nebo jmenován.  
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Bod č. 10: Změna organizační struktury Energetického regulačního úřadu 
Rada schválila usnesení, jejímž se mění organizační uspořádání Energetického regulačního úřadu 
se stanovením celkového počtu systemizovaných míst na rok 2021. 
 

 
 

Ing. Stanislav Trávníček, Ph.D. 
předseda Rady Energetického regulačního úřadu 


