
 
 

Výtah ze zápisu z jednání Rady ERÚ 
(dne 14. října 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 29. září 2020  
Rada schválila předložený zápis z jednání Rady ze dne 29. září 2020. 
 
Bod č. 3: Schválení výtahu ze zápisu z jednání Rady ze dne 29. září 2020  
Rada schválila předložený výtah ze zápisu z jednání Rady ze dne 29. září 2020. 
 
Bod č. 4: Schválení zápisu z mimořádného jednání Rady ze dne 30. září 2020 
Rada schválila předložený zápis z mimořádného jednání Rady ze dne 30. září 2020. 
 
Bod č. 5: Schválení výtahu ze zápisu z mimořádného jednání Rady ze dne 30. září 2020 
Rada schválila předložený výtah ze zápisu z mimořádného jednání Rady ze dne 30. září 2020. 
 
Body č. 6 - 9: Rozhodnutí o opravných prostředcích 
Rada rozhodla o 4 rozkladech: 

1. Rada projednala rozklad společnosti OTE, a.s., proti rozhodnutí Energetického regulačního 
úřadu ve věci sporu se společností GREENPORT group s.r.o. Rada rozklad zamítla a napadené 
rozhodnutí potvrdila. 

2. Rada projednala rozklad společnosti OTE, a.s., proti rozhodnutí Energetického regulačního 
úřadu ve věci sporu se společností FVE 45 s.r.o. Rada rozklad zamítla a napadené rozhodnutí 
potvrdila. 

3. Rada projednala rozklad společnosti Eneka s.r.o. proti rozhodnutí Energetického regulačního 
úřadu ve věci sporu se spotřebitelem, panem J. H. o nevzniknutí právního vztahu dodávky 
elektřiny. Rada rozklad zamítla a napadené rozhodnutí potvrdila. 

4. Rada projednala rozklad společnosti NET4GAS, s.r.o., proti rozhodnutí Energetického 
regulačního úřadu ve věci uložení sankce za spáchání přestupku (§ 58 odst. 8 písm. c) 
energetického zákona). Rada rozhodnutí zrušila a řízení o rozkladu zastavila. 

 
Bod č. 10: Schválení způsobu vyřízení podnětu k přezkumu – JANOUŠEK IS spol s r.o. 
Rada projednala návrh na vyřízení podnětu společnosti JANOUŠEK IS spol. s r.o. na zahájení 
přezkumného řízení ve vztahu k uložení sankce za porušení § 68 energetického zákona. Rada 
rozhodla, že nebude zahajováno přezkumné řízení a uložila Odboru II. instance o této skutečnosti 
vyrozumět podatele. 
 
Bod č. 11: Schválení aktualizace Jednacího řádu Rady ERÚ 
Rada schválila aktualizaci Jednacího řádu Rady ERÚ a zrušila usnesení Rady č. 199/2019 ze dne 
20. prosince 2019.  
 

 
 

 
Ing. Stanislav Trávníček, Ph.D. 

předseda Rady Energetického regulačního úřadu 

https://www.eru.cz/documents/10540/3497494/Jednac%C3%AD%20%C5%99%C3%A1d+Rady+ER%C3%9A%208.pdf/695492a2-03bd-4311-8e67-f19efa2bce5a

