
 

Výtah ze zápisu z jednání Rady ERÚ 
(dne 12. října 2021) 

 
Na jednání byli přítomni 4 členové Rady Energetického regulačního úřadu (dále jen Rada). Z jednání 
byla omluvena členka Rady Ing. Martina Krčová, MBA. 
 
Bod č. 1: Schválení programu jednání Rady  
Rada schválila program jednání Rady. 
 
Bod č. 2: Schválení zápisu z jednání Rady ze dne 16. září 2021  
Rada schválila předložený zápis z jednání Rady ze dne 16. září 2021. 
 
Bod č. 3: Schválení výtahu ze zápisu z jednání Rady ze dne 16. září 2021  
Rada schválila předložený výtah ze zápisu z jednání Rady ze dne 16. září 2021. 
 
Body č. 4 - 9: Rozhodnutí o opravných prostředcích 
Rada rozhodla o 6 rozkladech: 

1. Rada projednala rozklad společnosti HALÍŘ a DIVIŠ – opravy strojů s.r.o. proti usnesení 
Energetického regulačního úřadu ve sporu se společností I.P.P.E. s.r.o. ve věci uložení 
povinnosti náhrady nákladů správního řízení. Rada rozklad zamítla a napadené rozhodnutí 
potvrdila. Rada přiznala odpůrci právo na náhradu nákladů řízení o rozkladu.  

2. Rada projednala rozklad společnosti Elektrárna Počerady, a.s. proti rozhodnutí Energetického 
regulačního úřadu ve sporu se společnostmi ČEPS, a.s. a OTE, a.s. ve věci příspěvku na 
podporované zdroje za lokální spotřebu elektřiny. Rada rozklad zamítla a napadené rozhodnutí 
potvrdila. 

3. Rada projednala rozklad společnosti M-BILONG CZ s.r.o. proti rozhodnutí Energetického 
regulačního úřadu ve věci uložení pokuty za přestupek podle § 91a odst. 1 písm. o) 
energetického zákona. Rada napadené rozhodnutí zrušila a vrátila věc k novému projednání. 

4. Rada projednala rozklad pana K. H. proti rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ve věci 
správního řízení o uložení opatření k nápravě. Rada napadené rozhodnutí zrušila a správní 
řízení zastavila. 

5. Rada projednala rozklad společnosti EP ENERGY TRADING, a.s. proti usnesení Energetického 
regulačního úřadu ve sporu s paní A. A. ve věci zaniknutí dodatku č. 1 ke smlouvě o sdružených 
dodávkách plynu odstoupením od smlouvy. Rada napadené rozhodnutí zrušila a věc vrátila 
k novému projednání. 

6. Rada projednala rozklad společnosti OTE, a.s. proti rozhodnutí Energetického regulačního 
úřadu ve sporu se společností Energetické centrum s.r.o. ve věci úhrady části podpory 
za výrobu elektřiny a tepla. Rada rozklad zamítla a napadené rozhodnutí potvrdila. 

 

 
 
 

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


