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Výtah ze zápisu z jednání Rady ERÚ 
(dne 18. května 2021) 

 
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 4. května 2021  
Rada schválila předložený zápis z jednání Rady ze dne 4. května 2021. 
 
Bod č. 3: Schválení výtahu ze zápisu z jednání Rady ze dne 4. května 2021  
Rada schválila předložený výtah ze zápisu z jednání Rady ze 4. května 2021. 
 
Body č. 4 - 13: Rozhodnutí o opravných prostředcích 
Rada rozhodla o 10 rozkladech: 

1. Rada projednala rozklad společnosti OTE, a.s. proti rozhodnutí Energetického regulačního 
úřadu ve věci sporu se společností BIOINVEST Kunčina, s.r.o. týkajícího se doplatku 
nevyplacené podpory v souvislosti s používáním LTO jakožto zapalovacího média při 
spalování bioplynu. Rada napadené rozhodnutí zrušila a věc vrátila k novému projednání. 

2. Rada projednala rozklad společnosti OTE, a.s. proti rozhodnutí Energetického regulačního 
úřadu ve věci sporu se společností Malečská energetická, s.r.o. týkajícího se doplatku 
nevyplacené podpory v souvislosti s používáním LTO jakožto zapalovacího média při 
spalování bioplynu. Rada napadené rozhodnutí zrušila a věc vrátila k novému projednání. 

3. Rada projednala rozklad společnosti OTE, a.s. proti rozhodnutí Energetického regulačního 
úřadu ve věci sporu s paní D. S. týkajícího se doplatku nevyplacené podpory v souvislosti 
s používáním LTO jakožto zapalovacího média při spalování bioplynu. Rada napadené 
rozhodnutí zrušila a věc vrátila k novému projednání. 

4. Rada projednala rozklad společnosti ČEPS, a.s. proti rozhodnutí Energetického regulačního 
úřadu ve věci sporu se společností OTE, a.s. ohledně uložení povinnosti zaplatit společnosti 
ČEPS, a.s. příspěvek na POZE včetně úroků z prodlení. Rada rozklad zamítla, napadené 
rozhodnutí potvrdila a společnosti ČEPS, a.s. uložila povinnost uhradit náklady řízení. 

5. Rada projednala rozklad společnosti MV přeprava s.r.o. proti usnesení Energetického 
regulačního úřadu, kterým byla zamítnuta žádost o nařízení ústního jednání, a rozhodnutí 
o uložení pokuty za přestupek poškození plynárenského zařízení podle § 91a odst. 1 písm. o) 
energetického zákona. Rada napadené usnesení zrušila a řízení o žádost nařízení ústního 
jednání zastavila. Dále Rada napadené rozhodnutí v části změnila a ve zbytku rozklad zamítla 
a napadené rozhodnutí potvrdila. 

6. Rada projednala rozklad společnosti General Energy a.s. proti rozhodnutí Energetického 
regulačního úřadu ve věci uložení pokuty za spáchání přestupků podle § 91 odst. 5 písm. d) 
a podle § 91 odst. 11 písm. d) energetického zákona. Rada napadené rozhodnutí zrušila a věc 
vrátila k novému projednání. 

7. Rada projednala rozklad společnosti ČEZ Distribuce, a.s. proti rozhodnutí Energetického 
regulačního úřadu ve věci sporu se společností ŠKO-ENERGO, s.r.o. ohledně neuhrazení 
příspěvku na POZE z tzv. lokální spotřeby. Rada rozklad zamítla a napadené rozhodnutí 
potvrdila. 
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8. Rada projednala rozklad společnosti Saša – Sun, s.r.o. proti rozhodnutí Energetického 
regulačního úřadu ve věci sporu se společností ČEZ Prodej, a.s. ohledně vyplacení rozdílu 
mezi výkupními cenami pro výrobny uvedené do provozu v roce 2010 a 2011. Rada rozklad 
zamítla, napadené rozhodnutí potvrdila a společnosti Saša – Sun s.r.o. uložila povinnost 
uhradit náklady řízení. 

9. Rada projednala rozklady společností České teplo s.r.o. a Thomayerovy nemocnice proti 
rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ve věci spáchání správního deliktu podle § 16 
odst. 1 písm. d) zákona o cenách. Rada napadené rozhodnutí zrušila a správní řízení zastavila. 

10. Rada projednala rozklad Mgr. S. W. proti rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ve věci 
zamítnutí žádosti o informaci podle zákona o svobodném přístupu k informacím. 
Rada rozklad zamítla a napadené rozhodnutí potvrdila. 

 

Bod č. 14: Návrh vyhlášky o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích 
Rada schválila publikaci vyhlášky o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických 
odvětvích ve Sbírce zákonů. 
 
Bod č. 15: Zpráva o činnosti a hospodaření ERÚ za rok 2020 
Rada schválila Zprávu o činnosti a hospodaření ERÚ za rok 2020 a uložila Oddělení kanceláře Rady její 
předání Ministerstvu průmyslu a obchodu. 
 
Bod č. 16: Různé 
Rada podepsala usnesení č. 56/2021 ze dne 12. května 2021 (rozhodnutí o rozkladu Mgr. S. W., 
per rollam). 

 
 

 
 

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

https://www.eru.cz/cs/-/vyhlaska-o-vyuctovani-dodavek-a-souvisejicich-sluzeb-v-energetickych-odvetvich
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