
 
 

Výtah ze zápisu z jednání Rady ERÚ 
(dne 24. března 2020) 

 
 
Jednání bylo zahájeno v 10:08 hod. 
 
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 11. února 2020  
Rada schválila předložený zápis z jednání Rady ze dne 11. února 2020. 
 
Bod č. 3: Schválení výtahu ze zápisu z  jednání Rady ze dne 11. února 2020  
Rada schválila předložený výtah ze zápisu z jednání Rady ze dne 11. února 2020. 
 
Bod č. 4: Schválení zápisu z  jednání Rady ze dne 25. února 2020  
Rada schválila předložený zápis z jednání Rady ze dne 25. února 2020. 
 
Bod č. 5: Schválení výtahu ze zápisu z  jednání Rady ze dne 25. února 2020  
Rada schválila předložený výtah ze zápisu z jednání Rady ze dne 25. února 2020. 
 
Bod č. 6: Schválení zápisu z mimořádného jednání Rady ze dne 3. března 2020  
Rada schválila předložený zápis z mimořádného jednání Rady ze dne 3. března 2020. 
 
Bod č. 7: Schválení výtahu ze zápisu z mimořádného jednání Rady ze dne 3. března 2020  
Rada schválila předložený výtah ze zápisu z mimořádného jednání Rady ze dne 3. března 2020. 
 
Body č. 8 - 13: Rozhodnutí o opravných prostředcích 
Rada rozhodla o 6 rozkladech: 

1. Rada projednala rozklad společnosti SOLAR GLOBAL a.s. proti rozhodnutí Energetického 
regulačního úřadu ve sporu podle zákona o podporovaných zdrojích energie se společností OTE 
a.s. Rada rozklad zamítla a napadené rozhodnutí potvrdila. 

2. Rada projednala rozklad společnosti Teplárna Týnec s.r.o. proti rozhodnutí Energetického 
regulačního úřadu ve věci zastavení řízení o přestupku a uložení nápravného opatření. 
Rada schválila předložený návrh rozhodnutí, kterým se výroky II. a III. napadeného rozhodnutí 
ve věci nápravného opatření zrušila a správní řízení v uvedené části zastavila. 

3. Rada projednala rozklad společnosti Webseco Undermanding s.r.o. proti rozhodnutí 
Energetického regulačního úřadu o uložení pokuty ve výši 8 000 Kč ve věci porušení § 9 
energetického zákona. Rada napadené rozhodnutí zrušila a věc vrátila k novému projednání. 

4. Rada projednala rozklad společnosti Europe Easy Energy a.s. proti rozhodnutí Energetického 
regulačního úřadu o uložení sankce ve výši 15 000 Kč za pozdní předložení výkazu o zajištění 
bezpečnostního standardu dodávky plynu (přestupek podle § 91 odst. 11 písm. e) 
energetického zákona). Rada rozklad zamítla a napadené rozhodnutí potvrdila. 

5. Rada projednala rozklad společnosti X Energie s.r.o. proti rozhodnutí Energetického 
regulačního úřadu o uložení sankce ve výši 15 000 Kč za pozdní předložení výkazu o zajištění 



 
 

bezpečnostního standardu dodávky plynu (přestupek podle § 91 odst. 11 písm. e) 
energetického zákona). Rada rozklad zamítla a napadené rozhodnutí potvrdila. 

6. Rada projednala rozklady společností České teplo s.r.o. a Thomayerovy nemocnice (jako 
poškozeného) ve věci uložení sankce týkající se dodržování cenových předpisů (správní delikt 
podle § 16 odst. 1 písm. d) zákona o cenách). Rada napadené rozhodnutí zrušila a věc vrátila 
k novému projednání. Rozklad Thomayerovy nemocnice proti výroku I. napadeného 
rozhodnutí Rada zamítla jako nepřípustný. Rada zároveň zhodnotila dosavadní průběh 
správního řízení se společností České teplo s.r.o. a konstatovala pochybnosti o postupu 
předchozí Rady v tomto správním řízení při projednání předchozího rozkladu. Rada se 
rozhodla, že se otázkou zákonnosti vedení tohoto řízení bude dále zabývat a případně přijme 
další kroky. 

 
Bod č. 14: Rozhodnutí o stížnostech T. W. 
Rada projednala stížnosti pana T. W. podané podle zákona č. 106/1999 Sb. ohledně způsobu vyřízení 
žádosti o informaci. Rada potvrdila postup Energetického regulačního úřadu při vyřízení žádosti pana 
T. W. ze dne 18. února 2020. 
 
Bod č. 15: Návrh Organizačního řádu 
Rada schválila Organizační řád ERÚ s účinností od 1. dubna 2020 a zároveň zrušila Směrnici č. 22/2019. 
 
 
Jednání skončilo v 12:03 hod. 
 
 
 

 
Ing. Stanislav Trávníček, Ph.D. 

předseda Rady Energetického regulačního úřadu 
 


