
 
 

Výtah ze zápisu z jednání Rady ERÚ 
(dne 24. listopadu 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 10 listopadu 2020  
Rada schválila předložený zápis z jednání Rady ze dne 10. listopadu 2020. 
 
Bod č. 3: Schválení výtahu ze zápisu z jednání Rady ze dne 10. listopadu 2020  
Rada schválila předložený výtah ze zápisu z jednání Rady ze dne 10. listopadu 2020. 
 
Body č. 4 - 8: Rozhodnutí o opravných prostředcích 
Rada rozhodla o 5 rozkladech: 

1. Rada projednala rozklad společnosti Teplárna Strakonice, a.s., proti rozhodnutí Energetického 
regulačního úřadu ve věci nařízení předběžného opatření v rámci sporu se společností Energo 
Strakonice, s.r.o. Rada rozklad zamítla a napadené rozhodnutí potvrdila. 

2. Rada projednala rozklad společnosti E.ON Energie a.s. proti rozhodnutí Energetického 
regulačního úřadu ve věci sporu se spotřebitelem P. U. o datu zániku právního vztahu  
(§ 11 odst. 5 energetického zákona). Rada rozklad zamítla a napadené rozhodnutí potvrdila. 

3. Rada projednala rozklad společnosti KRALUPOL a.s. jako poškozeného proti usnesení 
Energetického regulačního úřadu ve věci zastavení přestupkového řízení (porušení § 3 odst. 6 
energetického zákona) se společností OPTIMA GAZ s.r.o., Rada rozklad proti výroku I. 
napadeného usnesení zamítla jako nepřípustný. Rozklad proti výroku II. napadeného usnesení 
zamítla a napadené usnesení v této části potvrdila.  

4. Rada projednala rozklad společnosti Rodinná energie a.s. proti výrokům I., II. a III. rozhodnutí 
Energetického regulačního úřadu ve věci uložení sankce (§ 11 odst. 1 písm. j) energetického 
zákona). Rada rozklad zamítla a napadené rozhodnutí v uvedeném rozsahu potvrdila. 

5. Rada projednala rozklad společnosti Český energetický dodavatel, a.s. proti rozhodnutí 
Energetického regulačního úřadu ve věci uložení sankce (§ 91 odst. 11 písm. f) energetického 
zákona). Rada napadené rozhodnutí zrušila a věc vrátila k novému projednání. 

 
Bod č. 9: Návrh rozhodnutí o stížnosti P. G. 
Rada projednala návrh rozhodnutí o stížnosti P. G. na postup Energetického regulačního úřadu ve věci 
podání informace. Rada postup Energetického regulačního úřadu při vyřízení stížnosti potvrdila. 
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