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Výtah ze zápisu z jednání Rady ERÚ 
(dne 9. února 2021) 

 
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. 
 
Body č. 2 - 4: Rozhodnutí o opravných prostředcích 
Rada rozhodla o 3 rozkladech: 

1. Rada projednala rozklad společnosti AGRO JESENICKO a.s. proti rozhodnutí Energetického 
regulačního úřadu ve věci uložení opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu (§ 11a 
odst. 1 zákona o POZE). Rada napadené rozhodnutí zrušila a správní řízení zastavila. 

2. Rada projednala rozklad společnosti HABAU CZ s.r.o. proti rozhodnutí Energetického 
regulačního úřadu ve věci uložení pokuty za spáchání pěti přestupků podle § 91a odst. 1 písm. 
o) energetického zákona (poškození středotlakých plynovodů či přípojek). Rada napadené 
rozhodnutí ve výrocích I. a II. změnila. Ve zbylé části napadené rozhodnutí potvrdila a rozklad 
zamítla. 

3. Rada projednala rozklad obce Palkovice proti rozhodnutí Energetického regulačního úřadu 
ve věci uložení pokuty za spáchání pěti přestupku podle § 91a odst. 1 písm. o) energetického 
zákona (poškození středotlakého plynovodu). Rada napadené rozhodnutí zrušila a věc vrátila 
k novému projednání. 

 
Bod č. 5: Vyřízení podnětu na přezkum  
Rada projednala návrh na vyřízení podnětu na přezkum podaného Městem Fulnek. Rada rozhodla, 
že nebude ve věci zahajováno přezkumné řízení a uložila Odboru II. instance o této skutečnosti 
podatele vyrozumět. 
 
Bod č. 6: Plán činnosti ERÚ na rok 2021 
Rada schválila Plán činnosti ERÚ na rok 2021. Jeho znění je možné naleznout zde. 
 
Bod č. 7: Rozhodnutí ve zkráceném přezkumném řízení 
Rada projednala návrh rozhodnutí ve zkráceném přezkumném řízení pana D. V. Rada příkaz 
Energetického regulačního úřadu zrušila a věc vrátila k novému projednání, přičemž účinky rozhodnutí 
určila k právní moci příkazu. 

Bod č. 8: Organizační změna struktury ERÚ 
Rada schválila usnesení, jímž se mění organizační uspořádání Energetického regulačního úřadu 
s účinností od 1. března 2021. 
 
Bod č. 9: Organizační řád ERÚ 
Na základě schválených změnách v organizační struktuře ERÚ Rada schválila Organizační řád, a to 
s účinností od 1. března 2021. Rada zrušila Usnesení Rady č. 153/2020 ze dne 11. prosince 2020 
a Směrnici č. 17/2020 Organizační řád ze dne 15. prosince 2020. 
 
Bod č. 10: Přehled požadavků pro systemizovaná služební místa ERÚ 
Rada schválila Přehled požadavků pro systemizovaná služební místa ERÚ. Rada zároveň zrušila 
Usnesení Rady č. 154/2020 ze dne 11. prosince 2020 a Směrnici č. 18/2020 Přehled požadavků 
pro systemizovaná služební místa ERÚ ze dne 15. prosince 2020. 

https://www.eru.cz/documents/10540/3497490/Pl%C3%A1n+%C4%8Dinnosti+ER%C3%9A_2021+-+harmonogram+hlavn%C3%ADch+%C3%BAkol%C5%AF.pdf/6a81d5a9-b661-4f82-8be0-8a95cb284b24
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Bod č. 11: Různé 
Rada schválila podepsání usnesení č. 10/2021 včetně protokolu o hlasování k projednání návrhu 
Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2021 ze dne 28. ledna 2021 (per rollam). 
Jeho znění vč. vypořádání připomínek z veřejného konzultačního procesu je možné naleznout zde. 

 
 
 

 
Ing. Stanislav Trávníček, Ph.D. 

předseda Rady Energetického regulačního úřadu 

http://www.eru.cz/cs/-/cenove-rozhodnuti-c-1-2021

