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REGULACNI URAD

Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava
Sp. zn. OSR-04187/2018-ERU

V Ostravě dne 14. září 2018

Č.j.04187-512018-ERU

PŘÍKAZ
Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní orgán dle ust. § 18 zákona
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích
a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v příkazním
řízení podle ust. § 90 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
(dále jen "zákon o odpovědnosti za přestupky"), ve spojení s ust. § 150 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), vedeném
pod sp. zn. OSR-04187/2018-ERU s obviněným z přestupku, kterým je právnická osoba
ČEZ Prodej, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 14053, IČO: 272 32 433,
ve věci podezření ze spáchání 3 trvajících přestupků, a to trvajícího přestupku dle ust. § 91
odst. 5 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění
účinném do 5. června 2017 (dále jen "energetický zákon"), trvajícího přestupku dle ust. § 91
odst. 11 písm. d) energetického zákona a trvajícího přestupku dle ust. § 91 odst. 11 písm. d)
zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění účinném
do 31. prosince 2017 (dále jen "energetický zákon účinný do 31. prosince 2017"), rozhodl
takto:
J.

Obviněný z přestupku, právnická osoba - ČEZ Prodej, a.s., se sídlem Praha 4,
Duhová 1/425, PSČ 14053, IČO: 272 32433 (dále jen "účastník řízení"),
jako univerzální právní nástupce společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., se sídlem Praha 4,
Duhová 1/425, PSČ 14053, IČO: 272 32433 (dále také jen jako "právní předchůdce
účastníka řízení"), se uznává vinným ze spáchání trvajícího přestupku dle ust. § 91
odst. 5 písm. d) energetického zákona, kterého se dopustil jeho právní předchůdce společnost ČEZ Prodej, s.r.o., se sídlem Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 14053,
IČO: 272 32 433, tím, že jakožto držitel licence na obchod s elektřinou č. _
v rozporu s ust. § 30 odst. 2 písm. d) energetického zákona porušil povinnost
dodržovat stanovenou kvalitu dodávek a služeb, když nedodržel standard lhůty
pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávky elektřiny, která dle ust. § 20 odst. 1
písm. a) vyhlášky č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb
v elektroenergetice, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška o kvalitě
dodávek elektřiny"), činí 15 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace,
jelikož zákazníkovi
bytem
') - na jeho
reklamaci vyúčtování dodávky elektřiny, kterou u něj
uplatnil dne
11. ledna 2017 (vůči daňovému dokladu č.
, který byl vystaven

pro odběrné místo
, zaslal písemné vyřízení reklamace
až dne 13. dubna 2017, namísto nejpozději dne 26. ledna 2017, tj. o 77 dní později.
II.

Účastník řízení, společnost ČEZ Prodej, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 1/425,
PSČ 14053, IČO: 272 32433, jako univerzální právní nástupce společnosti
ČEZ Prodej, s.r.o., se sídlem Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 14053, IČO: 272 32433,
se uznává vinným ze spáchání trvajícího přestupku dle ust. § 91 odst. 11 písm. d)
energetického zákona, kterého se dopustil jeho právní předchůdce - společnost ČEZ
Prodej, s.r.o., se sídlem Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 14053, IČO: 272 32 433 tím,
že jakožto držitel licence na obchod s plynem č. _
v rozporu s ust. 61 odst. 2
písm. h) energetického zákona porušil povinnost dodržovat stanovenou kvalitu
dodávek a služeb, když nedodržel standard lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování
dodávky plynu, která dle ust. § 16 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 54512006 Sb., o kvalitě

dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství, ve znění pozdějších předpisů,
činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace, která byla uznána
jako oprávněná, jelikož zákazníkovi
panu
nar.
, bytem
(dále jen"
. ') - vypořádal po uznání reklamace uplatněné dne 15. září 2016
(vůči daňovému dokladu č.
, který byl vystaven pro odběrné místo
rozdíl v platbách, jenž byl způsobený nesprávným
vyúčtováním dodávek plynu, až dne 13. dubna 2017, namísto nejpozději dne
17. října 2016, tj. o 178 dní později.
III.

Účastník řízení, společnost ČEZ Prodej, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 1/425,
PSČ 14053, IČO: 272 32433, se uznává vinným ze spáchání přestupku dle
ust. § 91 odst. 11 písm. d) energetického zákona účinného do 31. prosince 2017,
kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na obchod s plynem č. _
v rozporu s ust. § 61 odst. 2 písm. h) energetického zákona ve znění účinném
do 31. prosince 2017 porušil povinnost dodržovat stanovenou kvalitu dodávek
a služeb, když nedodržel standard lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávky
plynu, která dle ust. § 16 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 54512006 Sb., o kvalitě dodávek
plynu a souvisejících služeb v plynárenství, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "vyhláška o kvalitě dodávek plynu"), činí 15 kalendářních dnů ode dne doručení
reklamace, jelikož zákazníkovi - panu
,
bytem
') - na jeho
reklamaci vyúčtování dodávky plynu, kterou u něho pan
uplatnil dne
30. srpna 2017 (vůči daňovému dokladu č.
, který byl vystaven
pro odběrné místo
, zaslal písemné vyřízení reklamace
až dne 15. září 2017, namísto nejpozději dne 14. září 2017, tj. o 1 den později.

IV.

Dle ust. § 91 odst. 14 písm. b) zákona č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, se účastníkovi řízení za spáchání 3
trvajících přestupků, jež jsou specifikovány ve výrocích 1., II, a III. tohoto příkazu,
ukládá úhrnná pokuta ve výši 20 000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých),
která je splatná do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Energetického
regulačního úřadu vedený u České národní banky, č. ú. 19-2421001/0710, variabilní
symbol 19318.
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Odůvodnění
J. Úvod

Dne 24. července 2017 zahájil Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad")
podle ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 25512012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
v tehdy účinném znění, kontrolu ve věci dodržování povinností stanovených ust. § 30 odst. 2
písm. d) energetického zákona účastníkem řízení. Na základě získaných podkladů vyhotovil
kontrolní orgán dne 16. srpna 2017 Protokol o kontrole č._,
č. j. 07890-8/2017-ERU
(dále jen "protokol o kontrole ze dne 16. srpna 2017"), který byl účastníku řízení doručen
téhož dne.
Ze závěru protokolu o kontrole ze dne 16. srpna 2017 vyplývá, že provedenou
kontrolou bylo zjištěno, že právní předchůdce účastníka řízení nedodržel stanovenou kvalitu
dodávek a služeb, když reklamaci vyúčtování dodávky elektřiny uplatněnou dne
11. ledna 2017 zákazníkem
, týkající se jeho odběrného místa na adrese
, písemně nevyřídil
ve stanovené lhůtě, která je zakotvena v ust. § 20 odst. 1 písm. a) vyhlášky o kvalitě dodávky
elektřiny, čímž porušil ust. § 30 odst. 2 písm. d) energetického zákona.
Dne 31. srpna 2017 byly Úřadu doručeny námitky účastníka řízení proti kontrolním
zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole ze dne 16. srpna 2017. Účastník řízení namítal,
že nesouhlasí se závěry uvedenými v části 4. Závěru protokolu o kontrole ze dne
16. srpna 2017, neboť dle jeho názoru Úřad vycházel z nesprávně zjištěných a právně
vyhodnocených okolností případu výše uvedeného zákazníka
. K tomu
účastník uvedl, že " ...první reklamace ze strany zákazníka v souvislosti se změnou distribuční
sazby byla přijata dne 27. prosince 2016, reklamace byla podána ústně prostřednictvím
zákaznického centra ČEZ Point. Dne 11. ledna 2017 zákazník požadoval v zákaznickém
centru opravu mimořádné faktury v návaznosti na změnu distribuční sazby ke dni
29. prosince 2016. Společnost ČEZ Prodej (tehdy ČEZ Prodej, s.r.o.) zaslala dne
23. ledna 2017 zákazníkovi dopis s vyjádřením k požadavkům zákazníka, zákazníkovi bylo
sděleno, že standardní lhůta pro zpracování požadavku na změnu distribuční sazby je 13
pracovních dnů, poté má distributor ČEZ Distribuce, a.s. dalších 5 pracovních dnů
na samotnou realizaci změny, tj. cca do 28. prosince 2016. Zákazníkovi byla vyslovena
omluva za případné nepiijemnosti při realizace změny distribuční sazby a za dvoudenní
prodlení, viz dopis ze dne 23. ledna 2017, ředložený jako příloha č. I vyjádření ze dne
8. srpna 2017, a rovněž jako příloha č.
vyjádření ze dne 19. května 2017 k žádosti
o poskytnutí podkladů a informací č. j.
ze dne 11. května 2017. Tato skutečnost
nebyla ze strany ERÚ nijak zohledněna, ačkoliv přijatá reklamace byla písemně vyřízena,
když zákazníkovi byl vysvětlen princip přístupu při změně sazby, vyslovena omluva
za dvoudenní zpoždění proti běžným lhůtám a zaslána paušalizovaná kompenzace,
neboť nebylo přistoupeno k opravě vyúčtování. Jelikož nebyl shledán důvod pro opravu
termínu změny distribuční sazby, nemohlo ani být vyhověno požadavku zákazníka na opravu
vyúčtování ve smyslu úpravy dat aplikace jednotlivých distribučních sazeb. Tvrzená doba
vyřízení reklamace vyúčtování dodávky elektřiny zákazníka tedy nemůže činit 92 dní, ale činí
12 dní a standard lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávky elektřiny byl tedy
dodržen".
Námitky účastníka řízení vyřídila dne 20. září 2017 nadřízená osoba kontrolujících
přípisem označeným jako Vyřízení námitek proti protokolu o kontrole č. _
z téhož
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dne, č. j. 07890-1112017-ERU, tak, že je v celém rozsahu zamítla. Účastník řízení byl
o zamítnutí námitek vyrozuměn dne 20. září 2017 prostřednictvím datové schránky.
Dne 28. června 2017 zahájil Úřad další kontrolu podle ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v tehdy účinném znění, a to ve věci dodržování
povinností vyplývajících z ust. § 61 odst. 2 písm. h) energetického zákona právním
předchůdcem účastníka řízení. Na základě získaných podkladů vyhotovil kontrolní orgán dne
15. srpna 2017 Protokol o kontrole č. _,
č. j. 07140-1012017-ERU (dále jen "protokol
o kontrole ze dne 15. srpna 2017"), který byl účastníku řízení doručen téhož dne.
Ze závěru protokolu o kontrole ze dne 15. srpna 2017 vyplývá, že provedenou
kontrolou bylo zjištěno, že právní předchůdce účastníka řízení nedodržel stanovenou kvalitu
dodávek a služeb, když reklamaci podanou dne 15. září 2016 zákazníkem
která se týkala jeho odběrné místa na adrese
, nevyřídil, resp. po uznání předmětné reklamace nevypořádal
rozdíl v platbách způsobené nesprávným vyúčtováním dodávky plynu, ve stanovené lhůtě,
která je zakotvena v ust. § 16 odst. 1 písm. b) vyhlášky o kvalitě dodávky plynu, čímž porušil
ust. § 61 odst. 2 písm. h) energetického zákona.
Vůči kontrolnímu zjištění, jež obsahuje protokol o kontrole ze dne 15. srpna 2017,
neuplatnil účastník řízení žádné námitky.
Dále Úřad z vlastní činnosti zjistil, že účastník řízení v rozporu s ust. § 61 odst. 2
písm. h) energetického zákona ve znění účinném od 31. prosince 2017 porušil povinnost
dodržovat stanovenou kvalitu dodávek a služeb, když nedodržel standard lhůty pro vyřízení
reklamace vyúčtování dodávky plynu, která dle ust. § 16 odst. 1 písm. a) vyhlášky o kvalitě
dodávek plynu činí 15 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace, jelikož zákazníkovi
_
v této lhůtě nezaslal písemné vyřízení reklamace, kterým by reagoval
na písemnou reklamaci, kterou obdržel dne 30. srpna 2017 vůči Periodické faktuře
za sdružené dodávky plynu (tj. daňovému dokladu č. _,
který stornoval daňový
doklad č.
, jenž byl vystaven právním předchůdcem účastníka řízení)
od zákazníka
Po prostudování podkladů obsažených v kontrolním spisu sp. zn. 07140/2017-ERU
a v kontrolním spisu sp. zn. 07890/2017-ERU, které byly převzaty do správního spisu
sp. zn. OSR-04187/2018-ERU dne 4. května 2018, o čemž byl vyhotoven Záznam o vložení
do spisu č. j. 04187-2/2018-ERU, a po prostudování podkladů, které byly do správního spisu
založeny dne 27. srpna 2018 Záznamem o vložení do spisu č. j. 04187-4/2018-ERU
(tzn. že do tohoto správního spisu byla vložena kopie žádosti o poskytnutí informací
a podkladů ze dne 23. srpna 2017, č. j. 08921-2/2017-ERU, včetně doručenky, kopie e-mailu
ze dne 3. září 2017 od _,
č. j. 08921-5/2017-ERU, kopie e-mailu ze dne 6. září 2017
od _,
č. j. 08921-6/2017-ERU, kopie přípisu od účastníka řízení ze dne 7. září 2017,
včetně příloh, č. j. 08921-7/2017-ERU, a včetně zprávy o dodání, kopie žádosti o poskytnutí
informací a podkladů ze dne 10. října 2017, č. j. 08921-9/2017-ERU, včetně doručenky,
kopie přípisu od účastníka řízení ze dne 25. října 2017, včetně příloh, č. j. 08921-10/2017ERU, a včetně zprávy o dodání, kopie žádosti o poskytnutí informací a podkladů ze dne
1. listopadu 2017, č. j. 08921-11/2017-ERU, včetně doručenky, kopie přípisu od účastníka
řízení ze dne 10. listopadu 2017, č. j. 08921-12/2017-ERU, včetně zprávy o dodání, kopie e
mailu ze dne 19. listopadu 2017 od _,
včetně příloh, č. j. 08921-13/2017-ERU,
a kopie výpisu z obchodního rejstříku účastníka řízení ze dne 21. srpna 2017), dospěl správní
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orgán k závěru, že není pochyb o tom, že se jednání, které jsou blíže popsány ve výrocích
I. a II. tohoto příkazu, dopustil právní předchůdce účastníka řízení, a že se jednání,
které je popsáno ve výroku III. tohoto příkazu, dopustil účastník řízení. Dále správní orgán

dospěl k tomu, že jsou ve všech posuzovaných jednáních dostatečně zjištěny i ostatní
skutečnosti, a proto správní orgán přistoupil v souladu s ust. § 90 zákona o odpovědnosti
za přestupky ve spojení s ust. § 150 správního řádu k vydání tohoto příkazu.

II. Popis skutkového stavu
Úřad z veřejného rejstříku účastníka řízení zjistil, že dne 1. července 2017 dle projektu
fúze sloučením mezi společností ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., se sídlem Plzeň,
Guldenerova 2577/19, PSČ 32600, IČO: 263 76547 (dále jen "ČEZ Zákaznické
služby, s.r.o."), na straně jedné jako zanikající společností, a společností ČEZ Prodej, s.r.o.,
se sídlem Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 14053, IČO: 272 32433, na straně druhé
jako nástupnickou společností, došlo k zániku zanikající společnosti ČEZ Zákaznické služby,
s.r.o., bez likvidace a k přechodu jejího jmění na nástupnickou společnost ČEZ Prodej, s.r.o.,
která vstoupila do právního postavení zanikající společnosti a která současně změnila právní
formu na akciovou společnost vystupující pod obchodní firmou ČEZ Prodej, a.s. Úřadem bylo
dále zjištěno, že právní předchůdce byl před změnou právní formy držitelem licence
na obchod s elektřinou č. _
se zahájením licencované činnosti dne 2. září 2010,
kdy tato licence zanikla dne 31. srpna 2018, a licence na obchod s plynem
se zahájením licencované činnosti dne 17. července 2009, kdy tato licence zanikla dne
31. srpna 2017. Správní orgán k tomu podotýká, že shora uvedené licence zanikly v důsledku
změny právní formy účastníka řízení a že účastník řízení nyní podniká v energetickém odvětví
na základě licence na obchod s elektřinou
se zahájením licencované činnosti
dn~a
2017 a v plynárenském odvětví na základě licence na obchod s plynem
č. _
se zahájením licencované činnosti dne 31. srpna 2017.
č.

č,

_

_

a) Jednáníprávního předchůdce účastníka řízení vůči panu
Právní předchůdce účastníka řízení dne 21. září 2015 uzavřel se zákazníkem_
smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny / domácnost číslo:
(dále jen "Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny"),
pro odběrné místo na adrese
. Dne
10. prosince 2016 byl mezi zákazníkem
a právním předchůdcem účastníka
řízení uzavřen dodatek smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN/dodávce
elektřiny č. _,
jehož předmětem bylo sjednání distribuční sazby".
Za odebranou elektřinu, resp. sdružené služby dodávky elektřiny, pak právní
předchůdce účastníka řízení vystavil panu
dne 4. ledna 2017 pro výše
uvedené odběrné místo mimořádnou fakturu za sdružené služby dodávky elektřiny (daňový
doklad č.
za období od 19. října 2016 do 29. prosince 2016. Mimořádné
vyúčtování bylo vystaveno z důvodu změny distribuční sazby (ukončení provizorního odběru
a zahájení trvalého odběru).
Dne 11. ledna 2017 obdržel právní předchůdce účastníka řízení reklamaci
mimořádného vyúčtování sdružených služeb dodávky elektřiny (daňový doklad
od zákazníka
. Reklamace podaná zákazníkem
byla uplatněna
prostřednictvím
zákaznického
centra
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ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., v Hradci Králové, což vyplývá z potvrzení o zadání reklamace
mimořádného vyúčtování sdružených služeb dodávky elektřiny ze dne 11. ledna 2017
(v kontrolním spisu založeno pod č. j. 07890-3/2017-ERU), ve kterém je mj. uvedeno:
"Potvrzuji, že byla zadána reklamace mimořádné faktury na odběrném místě:
Zároveň byla odložena splatnost tétofaktury".
Společnost ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. dopisem ze dne 23. ledna 2017 reagovala
na reklamaci, kterou zákazník
u právního předchůdce účastníka řízení podal
osobně dne 27. prosince 2016, kdy se tato reklamace týkala změny distribuční sazby.
Z textace tohoto dopisu vyplývá, že byl zákazník
informován o tom, jakým
způsobem probíhá změna distribuční sazby z
na
, jaká nesrovnalost vznikla
v jeho případě a na konec dopisu byla zákazníkovi
vyslovena omluva
a zároveň mu jako projev omluvy byla zaslána
• Kč.
Na reklamaci vyúčtování sdružených služeb dodávky elektřiny, kterou právní
předchůdce účastníka nzení obdržel dne 11. ledna 2017, bylo společností
ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., odpovězeno zákazníkovi
dopisem ze dne
13. dubna 2017 nazvaným jako "Změna distribuční sazby". Z textace tohoto dopisu vyplývá,
že právní předchůdce účastníka řízení informuje zákazníka
o provedené změně
distribuční sazby v odběrném místě zákazníka
včetně vysvětlení,
v jakých lhůtách byla tato změna provedena a výpočtu rozdílu cen distribuční sazby _
a _.
Dále z textace toho dopisu vyplývá, že se právní předchůdce účastníka řízení
zákazníkovi
omlouvá za případné nepříjemnosti při realizaci změny
distribuční sazby, kdy jako projev omluvy za dvoudenní prodlení zaslal právní předchůdce
účastníka řízení zákazníkovi
. Rovněž z textace tohoto
dopisu vyplývá, že právní předchůdce účastníka řízení vypočetl a vypořádal rozdíl cen
distribuční sazby"
a _,
který vznikl u odběrného místa zákazníka
.
Z textace dopisu dále vyplývá, že právní předchůdce účastníka řízení se vyjádřil
i k požadavku vystavení opravného vyúčtování zákazníka
, kdy právní
předchůdce účastníka řízení zákazníkovi
sdělil, že jeho požadavku nemůže
vyhovět, jelikož vyúčtování bylo vystaveno dle skutečnosti a že končené vyúčtování ponechal
v platnosti.
Dne 19. dubna 2017 byla právnímu předchůdci účastníka řízení prostřednictvím
zákaznického centra společnosti ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., doručena žádost
..
o kompenzaci dle vyhlášky o kvalitě dodávek elektřiny za nedodržení standardu lhůty
pro vyřízení reklamace vyúčtování distribuce elektřiny. Pan
argumentoval
skutečností, že obdržel informaci o vyřízení reklamace, která byla doručena právnímu
předchůdci účastníka řízení dne 3. února 2017, a~ dne 13. dubna 2017, přičemž termín,
jak jej stanovuje vyhláška o kvalitě dodávek elektřiny, je 15 kalendářních dní ode dne
doručení reklamace.
Na podano~ žádost zákazníka o kompenzaci dle vyhlášky o kvalitě d~
bylo společností CEZ Zákaznické služby, s.r.o. odpovězeno zákazníkovi ___
dopisem ze dne 5. května 2017, jenž byl nazván jako "Náhrada škody, náhrada dle vyhlášky
č.540/2005 Sb.". Z textace tohoto dopisu vyplývá, že právní předchůdce účastníka řízení
uznal reklamaci pana
jako oprávněnou a přiznal mu náhradu ve výši
_
Kč. Z textace tohoto dopisu dále vyplývá, že náhrada byla panu
poskytnuta za to, že právní předchůdce účastníka řízení reklamaci, kterou přijal dne
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3. února 2017, nevyřídil v termínu 15 kalendářních dnů ode dne přijetí reklamace,
tj. do 18. února 2017, ale až dne 13. dubna 2017, tj. s prodlením 52 dnů.
Dne 8. června 2017 bylo Úřadu doručeno vyjádření právního předchůdce účastníka
řízení, jako reakce na žádost Úřadu o poskytnutí podkladů a informací, č. j. 04408-6/2017ERV-ERV, ze dne 24. května 2017, týkající se informací ohledně uplatnění a vyřízení
reklamací pana
včetně postupů právního předchůdce účastníka řízení,
přičemž v této odpovědi právní předchůdce účastníka řízení mj. uvedl, že "První reklamace
ze strany zákazníka byla přijata dne 27. prosince 2016, reklamace byla podána ústně
prostřednictvím zákaznického centra ČEZ Point. Dne 11. ledna 2017 zákazník požadoval
v zákaznickém centru opravu mimořádné faktury ke dni 29. prosince 2016. Další ústní
reklamaci uplatnil zákazník dne 3. února 2017 v zákaznickém centru. Dne 19. dubna 2017
zákazník uplatnil žádost o náhradu škody
ti.

Dne 8. srpna 2017 Úřad obdržel přípis účastníka řízení z téhož dne, ve kterém účastník
řízení mj. uvedl, že "dne 11. ledna 2017 Zákazník požadoval opravu mimořádné faktury
č. _
za fakturační období od 19. října 2016 do 29. prosince 2016 týkající
se odběrného místa
a požadoval náhradu škody z důvodu dlouhé
lhůty změny sazby na
tento požadavek nebyl uplatněn písemně. Společnost ČEZ prodej
(tehdy ČEZ Prodej, s.r.o.) zaslala dne 23. ledna 2017 Zákazníkovi dopis s vyjádřením
k tomuto požadavku zákazníka, Zákazníkovi bylo sděleno, že standardní lhůta pro zpracování
požadavku na změnu distribuční sazby je 13 pracovních dnů, poté má distributor
ČEZ Distribuce, a.s. dalších 5 pracovních dnů na samotnou realizaci změny,
tj. cca do 28. prosince 2016. Zákazníkovi byla vyslovena omluva za případné nepříjemnosti
při realizaci změny distribuční sazby a za dvoudenní prodlení a byla mu zaslána _
• viz dopis uvedený v příloze
Dne 3. února 2017 zaznamenaná
stížnost Zákazníka na skutečnost, že v mimořádné faktuře není uveden stav elektroměru •
_
kWh, tento požadavek Zákazník rovněž neuplatnil písemně. Následně byl
Zákazníkovi zaslán dopis, uvedený v příloze č. I Dne 19. dubna 2017 Zákazník vyjádřil
nesouhlas s uvedeným vyjádřením a podal žádost o náhradu za nedodržení standardu kvality
přenosu nebo distribuce a dodávek elektřiny a souvisejících služeb podle § 4 vyhlášky
č. 640/2005 Sb., viz příloha č. I Dne 5. května 2017 bylo Zákazníkovi odesláno vyjádření
k této žádosti, viz příloha č. I

č..

ti.

b) Jednáníprávního předchůdce účastníka řízení vůči panu
Právní předchůdce účastníka řízení dne 22. listopadu 2011 uzavřel se zákazníkem
smlouvu o sdružených službách dodávky plynu oprávněnému zákazníkovi
(dále jen "Smlouva o sdružených službách dodávky plynu"), pro odběrné místo na adrese
. Dne
28. července 2014 byla mezi zákazníkem
a právním předchůdcem účastníka
řízení uzavřena dohoda o úpravě smlouvy/smluv o sdružených službách dodávky plynu,
jejímž předmětem bylo sjednání produktové řady_.
Za odebraný plyn, resp. sdružené služby dodávky plynu, pak právní předchůdce
účastníka řízení vystavil panu
dne 12. srpna 2016 pro výše uvedené odběrné
místo mimořádnou fakturu za sdružené služby dodávky plynu - konečný účet (daňový doklad
č.
za období od 27. srpna 2015 do 28. července 2016 se zaznamenaným
konečným stavem spotřeby plynu _
rrr'. Mimořádné vyúčtování bylo vystaveno
z důvodu změny dodavatele plynu do výše uvedeného odběrného místa.
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Dne 15. září 2016 právní předchůdce účastníka řízení obdržel reklamaci vyúčtování
sdružených služeb dodávky plynu (daňový doklad Č.
od zákazníka
_.
Reklamace podaná zákazníkem
přes zákaznickou linku právního předchůdce účastníka řízení.
Na reklamaci vyúčtování sdružených služeb dodávky plynu, kterou právní předchůdce
účastníka řízení obdržel dne 15. září 2016, bylo společností ČEZ Zákaznické služby, s.r.o.
odpovězeno zákazníkovi
dopisem ze dne 20. září 2016, jenž byl nazván
jako "Reklamace". Z textace tohoto dopisu vyplývá, že právní předchůdce účastníka řízení
zákazníkovi
sdělil, že mu bude opraven stav plynoměru ke dni
28. července 2016 z původní hodnoty _
m3 na hodnotu _
rrr', a to na základě
opravených dat od provozovatele distribuční soustavy [tj. společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem
Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústní nad Labem, IČO: 272 95567 (dále jen
jako "provozovatel distribuční soustavy" nebo jako "distributor")], a že zajistí vystavení
opravného vyúčtování spotřeby a služeb nejpozději do konce října 2016.
._
zaslal právnímu předchůdci účastníka řízení dopis ze dne 21. září 2016,
jenž byl nazván jako "Reklamace vyúčtování - mimořádná faktura za dodávku plynu,
ukončení smlouvy", ve kterém
písemně uplatil reklamaci, jelikož zjistil,
že jeho reklamace, kterou uplatnil u právního předchůdce účastníka řízení dne 15. září 2016,
nebyla dle sdělení zaměstnance ze zákaznické linky právního předchůdce účastníka řízení
ani zaregistrována. Tato (opakovaná) reklamace byla právním předchůdcem účastníka řízení
přijata dne 26. září 2016 k vyřízení.
Dne 22. září 2016 odeslal právní předchůdce účastníka řízení provozovateli distribuční
soustavy informaci o podané reklamaci a jako důvod reklamace provozovateli distribuční
soustavy sdělil, že zákazník _
nesouhlasí s konečným stavem _
m3 uvedeným
v mimořádné faktuře za období od 27. srpna 2015 do 28. července 2016 (daňový doklad
Č.
a že zákazník _
požaduje opravu na hodnotu _
nr'.
Reklamace konečného stavu spotřeby plynu byla ze strany právního předchůdce účastníka
řízení k provozovateli distribuční soustavy provedena elektronickou formou, tj. byla podána
prostřednictvím informačního systému právního předchůdce účastníka řízení.
Zákazníkovi
v návaznosti na jeho reklamaci ze dne 21. září 2016 zaslala
společnost ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. dopis ze dne 22. září 2016, jenž byl nazván
jako "Informace o průběhu reklamace faktury", ve kterém bylo uvedeno, že právní
předchůdce účastníka nzení předal reklamaci provozovateli distribuční soustavy
a že ho nejpozději do 30 dnů o vyřízení reklamace informuje.
Provozovatel distribuční soustavy dopisem ze dne ll. října 2016 reklamaci, kterou
u něj podal právní předchůdce účastníka řízení dne 22. září 2016, zamítl, jelikož ji vyhodnotil
jako neoprávněnou, neboť právní předchůdce účastníka řízení mu ničeho na jeho výzvu
o upřesnění reklamace ze dne 23. září 2016 nesdělil, byť byl v této výzvě informována
o skutečnosti, že tiskový doklad za období od 27. srpna 2015 do 28. června 2016 již obsahuje
požadovanou hodnotu _
m3 k datu 28. července 2016, jako stav konečný,
a že z toho důvodu je nutné reklamaci upřesnit.
Na reklamaci vyúčtování sdružených služeb dodávky plynu, která byla doručena
právnímu předchůdci účastníka řízení dne 21. září 2016, bylo společností
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ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., odpovězeno zákazníkovi
dopisem ze dne
17. října 2016 nazvaným jako "Vyjádření k reklamaci spotřeby plynu". Z textace
tohoto dopisu vyplývá, že právní předchůdce účastníka řízení zákazníka
informoval o tom, že tiskový doklad za období od 27. srpna 2015 do 28. června 2016
obsahuje již požadovanou hodnotu _
m3 k datu 28. července 2016, jako stav konečný,
a že mu bude zaslána opravná faktura.
V období od 21. listopadu 2016 do 2. února 2017 proběhla mezi právním
předchůdcem účastníka řízení a zákazníkem
prostřednictvím web chatu
komunikace ve věci vyřízení reklamace a nevrácení přeplatků, ze které vyplývá, že zákazník
_
několikrát svou reklamaci urgoval a ze strany právního předchůdce účastníka
řízení mu bylo pokaždé sděleno, že jeho opravná faktura, bude vystavena v nejbližším
termínu.
Společnost ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. zaslala zákazníkovi
dopis
ze dne 10. dubna 2017, jenž byl nazván jako "Vyjádření k reklamaci vyúčtování plynu",
ve kterém bylo mj. uvedeno následující: "na základě opravených dat od distributora
jsme opravili stav plynoměru ke dni 28. července 2016 z původní hodnoty _
m3
~n()tu
_
m3. Vystavilijsme opravnou fakturu, dobropis, s variabilním symbolem
_-WObdobí
27. srpna 2015 do 28. července 2016 na přeplatek _
Kč,
ve kteréje odúčtována celá původní spotřeba a opravnou fakturu, vrubopis, s variabilním
symbolem _
na doplatek _
Kč, ve které účtujeme spotřebu ve správném
charakteru odběru a správném cenovém pásmu. Původní fakturu jsme ponechali v platnosti.
Provedli jsme zápočet mezi dobropisem a vrubopisem - Oznámením o zápočtu pohledávek.
Přeplatek ve výši _
Kč Vám bude vrácen Přílohou tohoto vyjádření byl Opravný
daňový doklad za sdružené služby dodávky plynu - dobropis, ze dne vystavení 7. dubna 2017
za fakturační období od 27. srpna 2015 do 28. července 2016, Opravný daňový doklad
za sdružené služby dodávky plynu - vrubopis, ze dne vystavení 7. dubna 2015 za fakturační
období od 27. srpna 2015 do 28. července 2016, a Oznámení o zápočtu pohledávek ze dne
25. dubna 2017.
H.

Dne 16. května 2017 bylo Úřadu doručeno vyjádření provozovatele distribuční
soustavy, jako reakce na žádost Úřadu o poskytnutí informací a podkladů, č. j. 0364-1212017ERU, ze dne 5. května 2017, týkající se vyřízení předmětné reklamace ze strany
této společnosti, přičemž v této odpovědi provozovatel distribuční soustavy sdělil,
že na základě skutečně zjištěného stavu odečtu k datu periodické fakturace,
tj. k 31. srpnu 2016, byla provedena oprava stavu odečtu k datu změny dodavatele plynu
na hodnotu _
m3 a následně byl dne 9. září 2016 vystaven provozovatelem distribuční
soustavy Opravný daňový doklad č. _.
Dále provozovatel distribuční soustavy
uvedl, že téhož dne, tj. 9. září 2016, informoval prostřednictvím e-mailu právního předchůdce
účastníka řízení o vystavení opravného daňového dokladu č. _,
ze dne vystavení
9. září 2016.
Dne 3. srpna 2017 bylo Úřadu doručeno vyjádření účastníka řízení, jako reakce
na žádost Úřadu o poskytnutí podkladů a informací, č. j. 07140-812017-ERU, ze dne
27. července 2017, týkající se informací ohledně uplatnění a vyřízení reklamace pana
_,
přičemž v této odpovědi účastník řízení sdělil, že telefonický hovor
se zákazníkem
proběhl dne 15. září 2016 (tzn., že toho dne uplatil zákazník
_
u právního předchůdce účastníka řízení reklamaci) a že poštovní poukázka
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na přeplatek ve výši _
13. dubna 2017.

Kč byla zákazníkovi

vystavena dne

c) Jednání účastníka řízení vůči panu
Právní předchůdce účastníka řízení dne 4. května 2016 uzavřel se zákazníkem
_
smlouvu o sdružených službách dodávky plynu oprávněnému zákazníkovi
(dále jen "Smlouva o sdružených službách dodávky plynu"), pro odběrné místo na adrese

Za odebraný plyn, resp. sdružené služby dodávky plynu, pak právní předchůdce
účastníka řízení vystavil panu _
dne 17. dubna 2017 pro výše uvedené odběrné
místo Periodickou fakturu za služby dodávky plynu (daňový doklad č.
za období od 1. září 2016 do 6. dubna 2017.
Dopisem ze dne 2. května 2017 společnost ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. informovala
zákazníka _,
že při kontrole daňového dokladu č. _
zjistili, že dodávku
plynu nesprávně vyúčtovali, jelikož dodávku plynu nevyúčtovali dle sjednaných cen,
které byly sjednány Smlouvou o sdružených službách dodávky plynu. Dále byl tímto dopisem
zákazník _
informován o tom, že provedli přepočet rozdílu účtovaných nákladů
dle délky fakturačního období a množství jím odebraného plynu, kdy rozdíl ceny mu
vynahradí bonusem ve výši ..
Kč, který bude zahrnut do následující roční vyúčtovací
faktury.
Dne 15. května 2017 a opakovaně dne 1. června 2017 zákazník _
v zákaznickém centru právního předchůdce účastníka řízení učinil ústní formou reklamaci
daňového dokladu č. _,
jelikož tento daňový doklad neobsahoval správný údaj
o konečném stavu měřidla, což vyplývá i z přílohy účastníka řízení, která byla součástí jeho
přípisu ze dne 25. října 2017, a zároveň ve shora uvedené dny vyslovil _
v zákaznickém centru účastníka řízení nesouhlas s návrhem, jenž obsahuje dopis právního
předchůdce účastníka řízení ze dne 2. května 2017.
V mezičase uplatnil právní předchůdce účastníka řízení u provozovatele distribuční
soustavy reklamaci [tj. společnost GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01
Ústí nad Labem, IČO: 272 95657 (dále jen "provozovatel distribuční soustavy''j],
jež se týkala toho, aby provozovatel distribuční soustavy opravil stav plynoměru ke dni
2. ledna 2017 z původní hodnoty"
m3 na hodnotu ..
nr', Provozovatel distribuční
soustavy dopisem ze dne 2. června 2017 právního předchůdce účastníka řízení informoval
o tom, že jeho reklamaci vyhověl a že opravil stav plynoměru dle žádosti právního
předchůdce účastníka řízení.
Na základě opravných dat od provozovatele distribuční soustavy právní předchůdce
účastníka řízení vystavil dne 19. června 2017 opravný daňový doklad za sdružené služby
dodávky plynu (daňový doklad č.
Dne 24. července 2017 účastník řízení vystavil Periodickou fakturu za sdružené služby
dodávky plynu (daňový doklad č.
, kdy tento daňový doklad stornoval daňový
doklad č. _.

10

Dne 30. srpna 2017 účastník řízení obdržel reklamaci Periodické faktury za sdružené
dodávky plynu (daňový doklad č.
od zákazníka _.
Reklamace podaná
zákazníkem _
byla učiněna písemně, a to dopisem nazvaným jako "Reklamace
periodické faktury za sdružené dodávky plynu č.
. Z textace toho dopisu mj.
vyplývá, že zákazník pan _
u účastníka řízení uplatnil reklamaci vůči daňovému
dokladu č. _
z následujících důvodů: (1) tento daňový doklad neobsahoval správný
údaj o konečném stavu měřidla, (2) ceny za dodávky plynu mu byly účtovány v rozporu
se Smlouvou o sdružených službách dodávky plynu, (3) nebyl mu vrácen vynucený přeplatek,
(4) a výše záloh ve výši"
Kč je neadekvátní, kdy za adekvátní zálohu považuje zálohu
ve výši"
Kč.
Dne 31. srpna 2018 vystavil účastník řízení opravný daňový doklad za sdružené
služby dodávky plynu (daňový doklad č.
. Z tohoto daňového dokladu vyplývá,
že byl vyhotoven na základě chybného odečtu provozovatele distribučních služeb.
Dne 3. září 2017 byl Úřadu doručen přípis pana _,
kdy v tomto přípisu pan
_uvedl,
že dne 7. srpna 2017 obdržel od účastníka řízení (účastníkem řízení poslána
dne 4. srpna 2017) částku ve výši'"
a dne 10. srpna 2017 (účastníkem řízení poslána dne
9. srpna 2017) částku ve výši"
Kč. Celkem tedy pan _
od účastníka řízení
obdržel"
Kč.
Na reklamaci vyúčtování sdružených služeb dodávky plynu (tj. daňového dokladu
č.
, kterou účastník řízení obdržel dne 30. srpna 2017, bylo účastníkem řízení
odpovězeno zákazníkovi _
dopisem ze dne 15. září 2017 (tento dopis pan_
obdržel dne 18. září 2017), jenž byl nazván jako "Cena plynu". Z textace tohoto dopisu
vyplývá, že účastník řízení se zákazníkovi _
snaží vysvětlit, jak v dané věci bylo
postupováno, a také z textace tohoto dopisu vyplývá, jak celá záležitost byla vyřízena.
Účastník řízení v tomto dopise ohledně postupu v dané věci uvedl, že právní předchůdce
účastníka řízení vystavil daňový doklad č. _,
kdy tímto dokladem nebyla dodávka
plynu účtována v cenách, jež byly sjednány Smlouvou o sdružených službách dodávky plynu.
Dále účastník řízení v tomto dopise uvedl, že právní předchůdce účastníka řízení vystavil
opravný daňový doklad č. _,
jelikož daňový doklad č. _
neobsahoval
skutečný údaj o konečném stavu měřidla. Rovněž v tomto dopise účastník řízení uvedl,
že vyhovil daňový doklad č.
, kterým stornoval daňový doklad č.
K daňovému dokladu č.
účastník řízení v dopise uvedl, že v tomto daňovém
dokladu nebyla dodávka plynu vyúčtována v souladu se Smlouvou o sdružených službách
dodávky plynu, a proto provedl opětovně storno všech vystavených daňových dokladů
(tj. daňových dokladů č. _
a č.
, a vyhotovil daňový doklad
č.
, kterým je řádně vyúčtována dodávka plynu (tzn. že daňový doklad
č.
obsahuje sjednanou cenu za dodávku plynu a rovněž je v něm uveden správný
údaj o konečném stavu měřidla). V tomto dopise bylo dále uvedeno, že účastník řízení
zákazníkovi _
vrátí zbylý přeplatek a že mu jako projev omluvy poskytne
kompenzaci vevy~č.
Dne 25. října 2017 bylo Úřadu doručeno vyjádření účastníka řízení, jako reakce
na žádost Úřadu o poskytnutí informací a podkladů, č. j. 08921-11/2017-ERU, ze dne
1. listopadu 2017, týkající se komunikace mezi ním a příslušným provozovatelem distribuční
soustavy související s vyřízením reklamace zákazníka (ze dne 29. srpna 207), přičemž
v této odpovědi účastník řízení sdělil, že v souvislosti s písemnou reklamací zákazníka ze dne
30. srpna 2017 neprobíhala komunikace s příslušným provozovatelem distribuční soustavy,
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protože ke stavu odečtu ke dni 2. ledna 2017 se provozovatel distribuční soustavy vyjádřil
již dříve, a to přípisem ze dne 2. června 2017.
Z přílohy, která byla součástí přípisu účastníka řízení ze dne 25. října 2017, vyplývá,
že dne 29. září 2017 odeslal zákazníkovi _
částku ve výši"
Kč (přeplatek
z fakturace) a částku.
Kč (bonus).

III. Právní hodnocení
Dle ust. článku 40 odst. 6 Listiny základních práva svobod se trestnost činu posuzuje
a trest se ukládá podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán. Pozdějšího zákona
se použije, jestliže je to pro pachatele příznivější.
aj skutky specifikované ve výrocích 1 a 11 tohoto příkazu
Dle ust. § 112 odst. 1 věty první zákona o odpovědnosti za přestupky se odpovědnost
za přestupky a dosavadní jiné správní delikty posoudí podle dosavadních zákonů,
pokud k jednání zakládajícímu odpovědnost došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, tj. před 1. července 2017. Podle tohoto zákona se posoudí jen tehdy,
jestliže je to pro pachatele příznivější.
Jak právní úprava odpovědnosti za jmy správní delikt právnické osoby
dle energetického zákona (tj. ve znění účinném před 1. červencem 2017), tak i právní úprava
odpovědnosti za přestupek právnické osoby dle zákona o odpovědnosti za přestupky,
je založena na tzv. objektivní odpovědnosti, tj. odpovědnost právnické osoby je posuzována
v obou právních úpravách bez ohledu na zavinění. V tomto směru lze tedy konstatovat,
že právní úprava dle zákona o odpovědnosti za přestupky není pro pachatele příznivější.
Ust. § 91d odst. 1 energetického zákona obdobně jako ust. § 21 odst. 1 zákona
o odpovědnosti za přestupky rovněž dále uvádí, že právnická osoba za správní delikt,
resp. přestupek, neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno
požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. Dle ust. § 21 odst. 1 zákona
o odpovědnosti za přestupky ve spojení s ust. § 21 odst. 2 téhož zákona se pak právnická
osoba nemůže odpovědnosti za přestupek zprostit, jestliže z její strany nebyla vykonávána
povinná nebo potřebná kontrola nad fyzickou osobou, která se za účelem posuzování
odpovědnosti právnické osoby za přestupek považuje za osobu, jejíž jednání je přičitatelné
právnické osobě, nebo nebyla učiněna nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení
přestupku.
Správní orgán tudíž dospěl k závěru, že pro posouzení obecné odpovědnosti právního
předchůdce účastníka řízení za spáchání přestupků (specifikovaných ve výrocích I. a II.
tohoto příkazu) se použije právní úprava účinná v době spáchání přestupků, tj. právní úprava
dle energetického zákona, příp. dle správního řádu, neboť právní úprava obecné odpovědnosti
právnické osoby za přestupek dle zákona o odpovědnosti za přestupky je ve svém důsledku
pro pachatele totožná, ne-li méně příznivá s přihlédnutím k nemožnosti vyvinění dle ust. § 21
odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupek.
Správní orgán dále přistoupil k vyhodnocení příznivosti znění speciálního zákona
upravujícího odpovědnost za trvající přestupky právního předchůdce účastníka řízení,
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