
 
 

Výtah ze zápisu z jednání Rady ERÚ 
dne 10. prosince 2019 

 
 
Jednání bylo zahájeno v 11:32 hod. 
 
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 12. listopadu 2019  
Rada schválila předložený zápis z jednání Rady ze dne 12. listopadu 2019. 
 
Bod č. 3: Schválení výtahu ze zápisu z  jednání Rady ze dne 12. listopadu 2019 
Rada schválila předložený výtah ze zápisu z jednání Rady ze dne 12. listopadu 2019. 
 
Body č. 4 - 6: Rozhodnutí o opravných prostředcích 
Rada Energetického regulačního úřadu rozhodla o 3 rozkladech: 

1. Rada projednala rozklad společnosti Pražská teplárenská a.s. proti rozhodnutí Energetického 
regulačního úřadu ze dne 17. září 2019 ve věci spáchání správního deliktu podle zákona 
o cenách při uplatňování a kalkulaci ceny tepelné energie za rok 2014. Rada napadané 
rozhodnutí zrušila a vrátila případ k novému projednání.  

2. Rada opětovně projednala po zrušení původního rozhodnutí soudem rozklad společnosti 
Pražská teplárenská a.s. proti rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ze dne 
10. listopadu 2016 ve věci spáchání správního deliktu podle zákona o cenách při uplatňování 
a kalkulaci ceny tepelné energie za rok 2011. Rada správní řízení zastavila z důvodu zániku 
odpovědnosti za správní delikt, v důsledku čehož bylo zrušeno i napadené rozhodnutí.   

3. Rada projednala rozklad pana B. K. proti rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, 
kterým byl uznán vinným ze spáchání přestupku podle § 91a odst. 2 písm. f) energetického 
zákona (kontrolovaná osoba neposkytla kontrolujícím potřebnou součinnost). 
Rada napadané rozhodnutí potvrdila v bodech I. a III. (rozklad se v tomto rozsahu zamítá) 
a výrok II. napadeného rozhodnutí změnila tak, že se pokuta snižuje na částku 7 500 Kč. 

 
Bod č. 7: Rozhodnutí ve zkráceném přezkumném řízení - MARSERVIS, s.r.o. 
Rada vydala rozhodnutí ve zkráceném přezkumném řízení na základě podnětu podaného společností 
MARSERVIS s.r.o. ve věci ve sporu o uzavření smlouvy o dodávkách tepelné energie se společností 
Teplo Chodov s.r.o. Rada rozhodla, že ve věci vydané rozhodnutí se zrušuje a věc se vrací k novému 
projednání, přičemž účinky rozhodnutí se určují od právní moci přezkoumávaného rozhodnutí. 
 
Bod č. 8: Usnesení o zastavení sporného řízení – J. K. proti AZ Energies s.r.o. 
Rada schválila usnesení, kterým v rámci řízení o rozkladu zastavila správní řízení z důvodu zpětvzetí 
návrhu na zahájení řízení ze strany navrhovatele, pana J. K. 
 
Jednání skončilo v 12:08 hod. 
 

Ing. Stanislav Trávníček, Ph.D. 

předseda Rady Energetického regulačního úřadu 


