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Výtah ze zápisu z jednání Rady ERÚ 
dne 1. října 2019 

 
 
Jednání bylo zahájeno v 9:10 hod. 
 
Na jednání byli přítomni 4 členové Rady Energetického regulačního úřadu (dále jen Rada).  Z jednání 
byl omluven Ing. Stanislav Trávníček, Ph.D. Zastupujícím předsedou jednání Rady se stal radní 
Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D. 
 
Bod č. 1: Schválení programu jednání Rady  
Rada schválila program jednání Rady. 
 
Bod č. 2: Schválení zápisu z jednání Rady ze dne 17. září 2019  
Rada schválila předložený zápis z jednání Rady ze dne 17. září 2019. 
 
Bod č. 3: Schválení výtahu ze zápisu z jednání Rady ze dne 17. září 2019 
Rada schválila předložený výtah ze zápisu z jednání Rady ze dne 17. září 2019. 
 
Body č. 4 - 7: Rozhodnutí o opravných prostředcích 
Rada Energetického regulačního úřadu rozhodla o 4 rozkladech: 

1. Rada projednala rozklad fyzické osoby podnikající L. L. proti rozhodnutí Energetického 
regulačního úřadu o uložení pokuty za spáchání přestupku podle § 91a odst. 1 písm. o) 
energetického zákona. Rada rozklad proti výrokům I. a III. napadeného rozhodnutí zamítla 
a rozhodnutí v této části potvrdila. Výrok II. se změnil tak, že byla uložena pokuta ve výši 
10 000 Kč. 

2. Rada projednala rozklad společnosti COMFORT ENERGY s.r.o., proti rozhodnutí 
Energetického regulačního úřadu ve sporném řízení zahájeném na návrh spotřebitele K. S. 
ve věci zániku právního vztahu a povinnosti hrazení smluvní sankce. Rada zamítla rozklad 
odpůrce a potvrdila napadené rozhodnutí. 

3. Rada projednala rozklad společnosti COMFORT ENERGY s.r.o., proti rozhodnutí 
Energetického regulačního úřadu ve sporném řízení zahájeném na návrh spotřebitele N. V. 
ve věci zániku právního vztahu a povinnosti hrazení smluvní sankce. Rada zamítla rozklad 
odpůrce a potvrdila napadené rozhodnutí. 

4. Rada projednala rozklad společnosti X Energie s.r.o. proti rozhodnutí Energetického 
regulačního úřadu ve věci uložení pokuty za spáchání několika přestupků podle § 24 odst. 7 
písm. m) zákona o ochraně spotřebitele. Rada zamítla rozklad odpůrce a potvrdila napadené 
rozhodnutí. 

Bod č. 8:  Schválení usnesení o zastupování tajemníka Rady 
Rada schválila usnesení Rady, kterým se dle jednacího řádu usnesla, že tajemníka Rady Mgr. Luďka 
Jiráčka bude v době jeho nepřítomnosti zastupovat Mgr. Jakub Med. 

 
Jednání skončilo v 9:57 hod. 
 

Ing. Stanislav Trávníček, Ph.D. 

předseda Rady Energetického regulačního úřadu 

v z. Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D. 

člen Rady Energetického regulačního úřadu 


