
 
 

Výtah ze zápisu z mimořádného jednání Rady ERÚ 
(dne 4. června 2020) 

 
Jednání bylo zahájeno v 13:11 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Body č. 2 - 7: Rozhodnutí o opravných prostředcích 
Rada rozhodla o 6 rozkladech: 

1. Rada projednala rozklad paní S. W. proti rozhodnutí Energetického regulačního úřadu podle 
zákona o svobodném přístupu k informacím. Rada rozklad zamítla a napadené rozhodnutí 
potvrdila. 

2. Rada projednala rozklad společnosti AZ Energies s.r.o. proti rozhodnutí Energetického 
regulačního úřadu ve sporu se spotřebitelem ohledně vzniku právního vztahu. Rada rozklad 
zamítla a napadené rozhodnutí potvrdila. 

3. Rada projednala rozklad pana B. K. proti rozhodnutí Energetického regulačního úřadu 
o uložení pokuty za znemožnění výkonu dozoru ze strany ERÚ (§91a odst. 2 písm. f) EZ). 
Rada napadené rozhodnutí zrušila a věc vrátila k novému projednání. 

4. Rada projednala rozklad pana Z. N. proti rozhodnutí Energetického regulačního úřadu 
o zrušení licence na výrobu elektřiny. Rada rozklad zamítla a napadené rozhodnutí potvrdila. 

5. Rada projednala rozklad společnosti Energetické centrum s.r.o. proti rozhodnutí 
Energetického regulačního úřadu ve sporu s operátorem trhu o doplacení podpory výroby 
elektřiny a tepla. Rada napadené rozhodnutí zrušila a věc vrátila k novému projednání. 

6. Rada projednala rozklad společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. proti rozhodnutí Energetického 
regulačního úřadu ve sporu s operátorem trhu o doplacení zelených bonusů. Rada napadené 
rozhodnutí zrušila a věc vrátila k novému projednání. 

Bod č. 8: Cenové rozhodnutí pro přepravu plynu podle požadavků Nařízení komise 2017/460 – 
 TAR NC 
Rada vzala na vědomí vypořádání připomínek z veřejného konzultačního procesu k návrhu cenového 
rozhodnutí o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu a zároveň uložila Sekci 
regulatorních činností a mezinárodní spolupráce jejich zveřejnění. Dále Rada schválila cenové 
rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2020 ze dne 4. června 2020, o regulovaných cenách 
souvisejících s dodávkou plynu včetně jeho zveřejnění, po jeho podpisu, v Energetickém regulačním 
věstníku. Cenové rozhodnutí č. 4/2020 je k dispozici ke stažení zde. 
 
Jednání skončilo v 14:15 hod. 
 
 

 
Ing. Stanislav Trávníček, Ph.D. 

předseda Rady Energetického regulačního úřadu 
 

http://www.eru.cz/documents/10540/5890146/ERV4_2020/80126c6e-baf3-45bc-a468-62bde4cf0189

