
 
 

Výtah ze zápisu z jednání Rady ERÚ 
(dne 16. července 2020) 

 
 
Jednání bylo zahájeno v 13:22 hod. 
 
Na jednání byli přítomni 4 členové Rady Energetického regulačního úřadu (dále jen Rada). Z jednání 
byl omluven Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D. 
 
Bod č. 1: Schválení programu jednání Rady  
Rada schválila program jednání Rady.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Bod č. 2: Schválení zápisu z mimořádného jednání Rady ze dne 10. června 2020  
Rada schválila předložený zápis z mimořádného jednání Rady ze dne 10. června 2020. 
 
Bod č. 3: Schválení výtahu ze zápisu z mimořádného jednání Rady ze dne 10. června 2020  
Rada schválila předložený výtah ze zápisu z mimořádného jednání Rady ze dne 10. června 2020. 
 
Bod č. 4: Schválení zápisu z mimořádného jednání Rady ze dne 18. června 2020  
Rada schválila předložený zápis z mimořádného jednání Rady ze dne 18. června 2020. 
 
Bod č. 5: Schválení výtahu ze zápisu z mimořádného jednání Rady ze dne 18. června 2020  
Rada schválila předložený výtah ze zápisu z mimořádného jednání Rady ze dne 18. června 2020. 
 
Body č. 6 - 9: Rozhodnutí o opravných prostředcích 
Rada rozhodla o 4 rozkladech: 

1. Rada projednala rozklad společnosti KOMA Trade CZ – EU, s.r.o., proti rozhodnutí 
Energetického regulačního úřadu ve věci uložení pokuty za přestupek podle § 91a odst. 2 písm. 
f) energetického zákona. Rada rozklad zamítla a napadené rozhodnutí potvrdila. 

2. Rada projednala rozklad společnosti COMFORT ENERGY s.r.o. proti rozhodnutí Energetického 
regulačního úřadu ve věci sporu s paní M. R. ohledně ukončení smlouvy o dodávce elektřiny 
výpovědí. Rada rozklad zamítla a napadené rozhodnutí potvrdila. 

3. Rada projednala rozklad společnosti 1. písecká lesní a dřevařská, a.s., proti rozhodnutí 
Energetického regulačního úřadu ve věci uložení pokuty za přestupek podle § 7 odst. 5 zákona 
o POZE. Rada napadené rozhodnutí zrušila a vrátila věc k novému projednání. 

4. Rada projednala rozklad společnosti Teplárna Strakonice, a.s., proti rozhodnutí Energetického 
regulačního úřadu ve věci návrhu o uložení povinnosti nad rámec licence. Rada rozklad zamítla 
a napadené rozhodnutí potvrdila. 

 
Jednání skončilo v 13:39 hod. 
 
 

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

v z. Ing. Ladislav Havel 
člen Rady Energetického regulačního úřadu 


