
 

Výtah ze zápisu z jednání Rady ERÚ 
(dne 26. října 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 29. září 2021  
Rada schválila předložený zápis z mimořádného jednání Rady ze dne 29. září 2021. 
 
Bod č. 3: Schválení výtahu ze zápisu z jednání Rady ze dne 29. září 2021  
Rada schválila předložený výtah ze zápisu z mimořádného jednání Rady ze dne 29. září 2021. 
 
Bod č. 4: Rozhodnutí o opravných prostředcích 
Rada rozhodla o 7 rozkladech 

1. Rada projednala rozklad společnosti TOMA, a.s. proti rozhodnutí Energetického regulačního 
úřadu ve věci doplnění rozhodnutí Rady ve věci nákladů řízení. Rada rozklad proti výroku II. 
napadeného rozhodnutí zamítla a napadené rozhodnutí v této části potvrdila.  

2. Rada projednala rozklad společnosti X Energie, s.r.o. proti rozhodnutí Energetického 
regulačního úřadu ve věci uložení pokuty za přestupek podle § 14 odst. 1 zákona o ochraně 
spotřebitele. Rada rozhodnutí zrušila a věc vrátila k novému projednání. 

3. Rada projednala rozklad společnosti LAMA energy a.s. proti rozhodnutí Energetického 
regulačního úřadu ve věci sporu s panem B. K. ohledně data zániku smluv. Rada rozklad zamítla 
a napadené rozhodnutí potvrdila.  

4. Rada projednala rozklad společnosti LAMA energy, a.s. proti rozhodnutí Energetického 
regulačního úřadu ve věci sporu s panem P. Š. ohledně data zániku smluv. Rada rozklad zamítla 
a napadené rozhodnutí potvrdila. 

5. Rada projednala rozklad společnosti LAMA energy, a.s. proti rozhodnutí Energetického 
regulačního úřadu ve věci sporu s panem M. B. ohledně data zániku smluv. Rada rozklad 
zamítla a napadené rozhodnutí potvrdila. 

6. Rada projednala rozklad společnosti SOLAR 2 s.r.o. proti rozhodnutí Energetického regulačního 
úřadu ve věci sankčního řízení za přestupek podle § 16 odst. 1 písm. c) zákona o cenách. Rada 
rozklad zamítla a napadené rozhodnutí potvrdila. 

7. Rada projednala rozklad společnosti Moravská plynárenská s.r.o. proti rozhodnutí 
Energetického regulačního úřadu ve věci uložení pokuty podle zákona o ochraně spotřebitele 
a energetického zákona. Rada napadené rozhodnutí v rozsahu výroku I., VII. až IX. zrušila 
a řízení v uvedené části zastavila, v rozsahu výroků II. až VI., X a XII. potvrdila a rozklad v tomto 
rozsahu zamítla. Výši pokuty ve výroku XI. změnila.           

 

Bod č. 11: Návrh směrnice – Podpisový řád 
Rada schválila směrnici Podpisový řád ERÚ. 
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předseda Rady Energetického regulačního úřadu 


