
 
 

Výtah ze zápisu z jednání Rady ERÚ 
(dne 28. prosince 2020) 

 
Na jednání byli přítomni 4 členové Rady Energetického regulačního úřadu (dále jen Rada). Z jednání 
byl omluven Ing. Petr Kusý, člen Rady. 
 
Bod č. 1: Schválení programu jednání Rady  
Rada schválila program jednání Rady. 
 
Bod č. 2: Schválení zápisu z mimořádného jednání Rady ze dne 27. listopadu 2020  
Rada schválila předložený zápis z mimořádného jednání Rady ze dne 27. listopadu 2020. 
 
Bod č. 3: Schválení výtahu ze zápisu z mimořádného jednání Rady ze dne 27. listopadu 2020  
Rada schválila předložený výtah ze zápisu z mimořádného jednání Rady ze dne 27. listopadu 2020. 
 
Bod č. 4: Schválení zápisu z jednání Rady ze dne 8. prosince 2020  
Rada schválila předložený zápis z jednání Rady ze dne 8. prosince 2020. 
 
Bod č. 5: Schválení výtahu ze zápisu z jednání Rady ze dne 8. prosince 2020  
Rada schválila předložený výtah ze zápisu z jednání Rady ze dne 8. prosince 2020. 
 
Bod č. 6: Schválení zápisu z mimořádného jednání Rady ze dne 11. prosince 2020  
Rada schválila předložený zápis z mimořádného jednání Rady ze dne 11. prosince 2020. 
 
Bod č. 7: Schválení výtahu ze zápisu z mimořádného jednání Rady ze dne 11. prosince 2020  
Rada schválila předložený výtah ze zápisu z mimořádného jednání Rady ze dne 11. prosince 2020. 
 
Body č. 8 - 9: Rozhodnutí o opravných prostředcích 
Rada rozhodla o 2 rozkladech: 

1. Rada projednala rozklad společnosti Teplárna Tábor, a.s. proti rozhodnutí Energetického 
regulačního úřadu o uložení sankce za porušení cenových předpisů při kalkulaci ceny tepelné 
energie, a rozkladech 5 odběratelů, kteří se do řízení přihlásili jako poškození s nárokem 
na náhradu škody.1  Rada rozklady účastníků zamítla a napadené rozhodnutí potvrdila. 

2. Rada projednala rozklad Mgr. O. M. proti rozhodnutí Energetického regulačního úřadu 
ve věci odmítnutí jeho žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Rada napadené 
rozhodnutí zrušila a věc vrátila k novému projednání. 

 
 

 
Ing. Stanislav Trávníček, Ph.D. 

předseda Rady Energetického regulačního úřadu 

                                                           
1 Proti výrokům I. až III. rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 04274-64/2020-ERU ze dne 6. října 
2020, a rozhodnutí o rozkladu G - centra Tábor proti výroku XI., Městské knihovny Tábor proti výroku XII., 
Města Tábor proti výroku XVI., společnosti Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. proti výroku XVIII. 
a společnosti STOP. SHOP. CZ s. r. o. proti výroku XLII. tohoto rozhodnutí. 


