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REGULACNI URAD

Masarykovo náměstí 5, 58601 Jihlava

Sp. zn. OSR-00975/2018-ERU

V Ostravě dne 21. května 2018

Č.j.00975-7/2018-ERU

ROZHODNUTÍ
Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní orgán podle 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 (dále jen
"energetický zákon ve znění pozdějších předpisů"), a podle ust. § 23 odst. 11 zákona
č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon
o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů"), ve správním řízení sp. zn. OSR00975/2018-ERU zahájeném dne 29. ledna 2018 z moci úřední dle ust. § 78 zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen "zákon o odpovědnosti
za přestupky"), v návaznosti na ust. § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), s obviněným z přestupku, kterým je společnost
STABIL ENERGY s.r.o., se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Bělehradská 858/23, PSČ 12000,
IČO: 24257664, ve věci podezření ze spáchání 2 přestupků dle ust. § 24 odst. 1 písm. a)
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění účinném do 31. prosince 2016 (dále
jen "zákon o ochraně spotřebitele ve znění účinném do 31. prosince 2016"), 3 přestupků dle
ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění účinném
do 30. června 2017 (dále jen "zákon o ochraně spotřebitele ve znění účinném
do 30. června 2017"), přestupku dle ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele, ve znění účinném do 12. ledna 2018 (dále jen "zákon o ochraně
spotřebitele ve znění účinném do 12. ledna 2018"), 28 přestupků 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, ve znění účinném do 5. června 2017
(dále jen "energetický zákon"), dalších 559 přestupků dle ust. § 91 odst. 11 písm. d)
energetického zákona a 586 přestupků dle ust. § 91 odst. 5 písm. d) energetického zákona,
rozhodl
takto:
I.

Účastník řízení, společnost STABIL ENERGY s.r.o., se sídlem Praha 2 - Vinohrady,
Bělehradská 858/23, PSČ 120 00, IČO: 24257664 (dále jen "účastník řízení"),
se uznává vinným ze spáchání:
a)

přestupku dle ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele ve znění
účinném do 31. prosince 2016, kterého se účastník řízení dopustil tím, že jakožto
prodávající užil v rozporu s ust. § 4 odst. 4 zákona o ochraně spotřebitele ve znění
účinném do 31. prosince 2016 a ust. § 4 odst. 3 věta druhá téhož zákona ve spojení
s ust. písm. f) přílohy č. 2 k témuž zákonu agresivní obchodní praktiku,
neboť požadoval po spotřebiteli - paní
, bytem
místo:

b)

- za období od 16. září 2016 do 27. října 2016 platby
za sdružené služby dodávky plynu, které mu účastník řízení dodal i přesto,
že si je od něj daný spotřebitel neobjednal, a to prostřednictvím faktury (daňového
dokladu) č."
ze dne 25. listopadu 2016,
přestupku dle uste § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele ve znění
účinném do 31. prosince 2016, kterého se účastník řízení dopustil tím, že jakožto
prodávající užil v rozporu s ust. § 4 odst. 4 zákona o ochraně spotřebitele ve znění

účinném do 31. prosince 2016 a ust. § 4 odst. 3 věta druhá téhož zákona ve spojení
s ust. písm. f) přílohy č. 2 k témuž zákonu agresivní obchodní praktiku,
neboť požadoval po spotřebiteli - panu
bytem
(odběrné místo:
za období od 21. října 2016 do 24. listopadu 2016 platby za sdružené služby
dodávky plynu, které mu účastník řízení dodal i přesto, že si je od něj daný
spotřebitel neobjednal, a to prostřednictvím faktury (daňového dokladu)
ze dne 7. prosince 2016,
c) přestupku dle uste § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele ve znění
účinném do 30. června 2017, kterého se účastník řízení dopustil tím, že jakožto
prodávající užil v rozporu s ust. § 4 odst. 4 zákona o ochraně spotřebitele ve znění
účinném do 30. června 2017 a ust. § 4 odst. 3 věta druhá téhož zákona ve spojení
s ust. písm. f) přílohy č. 2 k témuž zákonu agresivní obchodní praktiku,
neboť požadoval po spotřebiteli - paní
, nar.
bytem
(odběrné místo:
- za období od 15. listopadu 2016 do 22. ledna 2017
platby za sdružené služby dodávky plynu, které mu účastník řízení dodal i přesto,
že si je od něj daný spotřebitel neobjednal, a to prostřednictvím faktury (daňového
dokladu)
ze dne 27. února 2017,
d) přestupku dle uste § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele ve znění
účinném do 30. června 2017, kterého se účastník řízení dopustil tím, že jakožto
prodávající užil v rozporu s ust. § 4 odst. 4 zákona o ochraně spotřebitele ve znění
účinném do 30. června 2017 a ust. § 4 odst. 3 věta druhá téhož zákona ve spojení
s ust. písm. f) přílohy č. 2 k témuž zákonu agresivní obchodní praktiku,
neboť požadoval po spotřebiteli - panu
, nar.
bytem
(odběrné místo:
- za období od 8. prosince 2016 do 15. ledna 2017
platby za sdružené služby dodávky plynu, které mu účastník řízení dodal i přesto,
že si je od něj daný spotřebitel neobjednal, a to prostřednictvím faktury (daňového
dokladu) č. 1119 ze dne 3. března 2017,
e) přestupku dle uste § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele ve znění
účinném do 30. června 2017, kterého se účastník řízení dopustil tím, žejakožto
prodávající užil v rozporu s ust. § 4 odst. 4 zákona o ochraně spotřebitele ve znění
účinném do 30. června 2017 a ust. § 4 odst. 3 věta druhá téhož zákona ve spojení
s ust. písm. f) přílohy č. 2 k témuž zákonu agresivní obchodní praktiku,
neboť požadoval po spotřebiteli - paní
bytem
(odběrné místo:
- za období od 19. prosince 2016 do 20. února 2017
platby za sdružené služby dodávky plynu, které mu účastník řízení dodal i přesto,
že si je od něj daný spotřebitel neobjednal, a to prostřednictvím faktury (daňového
dokladu) č."
ze dne 17. března 2017,
t) přestupku dle uste § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele ve znění
účinném do 12. ledna 2018, kterého se účastník řízení dopustil tím, že jakožto
č ...
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prodávající užil v rozporu s ust. § 4 odst. 4 zákona o ochraně spotřebitele ve znění
účinném do 12. ledna 2018 a ust. § 4 odst. 3 věta druhá téhož zákona ve spojení
s ust. písm. f) přílohy Č. 2 k témuž zákonu agresivní obchodní praktiku,

neboť požadoval po spotřebiteli - panu
bytem

, nar.
(odběrné místo:
15. prosince 2016 do 21. září 2017
platby za sdružené služby dodávky plynu, které mu účastník řízení dodal i přesto,
že si je od něj daný spotřebitel neobjednal, a to prostřednictvím faktury (daňového
dokladu) č...
ze dne 14. prosince 2017.
II.

Účastník řízení se uznává vinným ze spáchání 28 přestupků dle uste § 91 odst. 11
písm. d) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence
na obchod s plynem Č. 241222286 v rozporu s ust. § 61 odst. 2 písm. p) energetického
zákona při provádění úkonů nezbytných k uskutečnění změny dodavatele plynu uvedl
nepravdivé informace, když:
a) dne 25. května 2016 v případě odběrného místa
na adrese
, v informačním systému operátora trhu
uvedl nepravdivou informaci, že mezi ním a zákazníkem
nar.
, byla uzavřena smlouva o dodávkách plynu v prostorách
obvyklých k podnikání,
b) dne 26. května 2016 v případě odběrného místa
na adrese
, v informačním systému operátora trhu
uvedl nepravdivou informaci, že disponuje písemným vyjádřením zákazníka
, nar.
, ze kterého je zřejmé, že tento zákazník
hodlá změnit dodavatele,
c) dne 2. září 2016 v případě odběrného místa
na adrese
, v informačním systému
operátora trhu uvedl nepravdivou informaci, že mezi ním a zákazníkem _
_
, nar.
, byla uzavřena smlouva o dodávkách plynu
(nadto v prostorách obvyklých k podnikání),
d) dne 6. září 2016 v případě odběrného místa
na adrese
, v informačním systému
operátora trhu uvedl nepravdivou informaci, že disponuje písemným vyjádřením
zákazníka
, nar.
, ze kterého je zřejmé, že tento
zákazník hodlá změnit dodavatele,
e) dne 16. září 2016 v případě odběrného místa
na adrese
, v informačním systému operátora
trhu uvedl nepravdivou informaci, že mezi ním a zákazníkem
_,
nar.
, byla uzavřena smlouva o dodávkách plynu
v prostorách obvyklých k podnikání,
f) dne 16. září 2016 v případě odběrného místa
na adrese
, v informačním systému operátora
trhu uvedl nepravdivou informaci, že disponuje písemným vyjádřením
zákazníka
, nar.
, ze kterého je zřejmé,
že tento zákazník hodlá změnit dodavatele,
g) dne 21. září 2016 v případě odběrného místa
na adrese
, v informačním systému operátora
trhu uvedl nepravdivou informaci, že mezi ním a zákazníkem _
_
, nar.
, byla uzavřena smlouva o dodávkách plynu
v prostorách obvyklých k podnikání,
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h) dne 29. září 2016 v případě odběrného místa
na adrese
, v informačním systému operátora
trhu uvedl nepravdivou informaci, že disponuje písemným vyjádřením
zákazníka
, nar.
, ze kterého je zřejmé, že tento
zákazník hodlá změnit dodavatele,
i) dne 7. října 2016 v případě odběrného místa
na adrese
, v informačním systému operátora trhu uvedl
nepravdivou informaci, že mezi ním a zákazníkem
nar.
, byla uzavřena smlouva o dodávkách plynu (nadto
v prostorách obvyklých k podnikání),
j) dne 7. října 2016 v případě odběrného místa
na adrese
v informačním systému operátora trhu uvedl
nepravdivou
informaci, že disponuje písemným vyjádřením
zákazníka
, nar.
, ze kterého je zřejmé, že tento
zákazník hodlá změnit dodavatele,
k) dne 7. října 2016 v případě odběrného místa
na adrese
, v informačním systému operátora trhu uvedl
informaci,
že mezi
ním a zákazníkem
, nar.
, byla uzavřena smlouva o dodávkách
plynu v prostorách obvyklých k podnikání,
1) dne 13. října 2016 v případě odběrného místa
na adrese
, v informačním systému operátora trhu uvedl
nepravdivou
informaci, že disponuje písemným vyjádřením zákazníka
,nar.
, ze kterého je zřejmé, že tento
zákazník hodlá změnit dodavatele,
m) dne ll. října 2016 v případě odběrného místa
na adrese
, v informačním systému operátora
trhu uvedl nepravdivou informaci, že mezi ním a zákazníkem _
_
, nar.
, byla uzavřena smlouva o dodávkách plynu
v prostorách obvyklých k podnikání,
n) dne 17. října 2016 v případě odběrného místa
na adrese
, v informačním systému operátora
trhu uvedl nepravdivou informaci, že disponuje písemným vyjádřením
zákazníka
, nar.
, ze kterého je zřejmé, že tento
zákazník hodlá změnit dodavatele,
o) dne 1. listopadu 2016 v případě
na adrese
, v informačním systému
operátora trhu uvedl nepravdivou informaci, že mezi ním a zákazníkem_
, nar.
, byla uzavřena smlouva o dodávkách plynu
(nadto v prostorách obvyklých k podnikání),
p) dne 7. listopadu 2016 v případě odběrného místa
na adrese
, v informačním systému
operátora trhu uvedl nepravdivou informaci, že disponuje písemným vyjádřením
zákazníka
,nar.
, ze kterého je zřejmé, že tento
zákazník hodlá změnit dodavatele,
q) dne 3. listopadu 2016 v případě
na adrese
, v informačním systému
operátora trhu uvedl nepravdivou informaci, že mezi ním a zákazníkem _
_
, nar.
, byla uzavřena smlouva o dodávkách plynu
v prostorách obvyklých k podnikání,
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r) dne 9. listopadu 2016 v případě odběrného místa
na adrese
, v informačním systému
operátora trhu uvedl nepravdivou informaci, že disponuje písemným vyjádřením
zákazníka
, na
, ze kterého je zřejmé, že tento
zákazník hodlá změnit dodavatele,
s) dne 23. listopadu 2016 v případě odběrného místa
na adrese
, v informačním systému operátora trhu
uvedl nepravdivou informaci, že mezi ním a zákazníkem
nar.
, byla uzavřena smlouva o dodávkách plynu v prostorách
obvyklých k podnikání,
t) dne 29. listopadu 2016 v případě odběrného místa
na adrese
, v informačním systému operátora trhu
uvedl nepravdivou informaci, že disponuje písemným vyjádřením zákazníka
, nar.
, ze kterého je zřejmé, že tento
zákazník hodlá změnit dodavatele,
u) dne 23. listopadu 2016 v případě odběrného místa
na adrese
, v informačním systému
operátora trhu uvedl nepravdivou informaci, že mezi ním a zákazníkem
, nar.
, byla uzavřena smlouva o dodávkách
plynu (nadto v prostorách obvyklých k podnikání),
v) dne 1. prosince 2016 v případě odběrného místa

na adrese
, v informačním systému
operátora trhu uvedl nepravdivou informaci, že disponuje písemným vyjádřením
zákazníka
, nar.
, ze kterého je zřejmé, že tento
zákazník hodlá změnit dodavatele,
w) dne 30. listopadu 2016 v případě odběrného místa
na adrese
, v informačním
systému operátora trhu uvedl nepravdivou informaci, že mezi ním a zákazníkem
, nar.
, byla uzavřena smlouva o dodávkách
plynu (nadto v prostorách obvyklých k podnikání),
x) dne 8. prosince 2016 v případě odběrného místa
na adrese
, v informačním
systému operátora trhu uvedl nepravdivou informaci, že disponuje písemným
vyjádřením zákazníka
, nar.
, ze kterého
je zřejmé, že tento zákazník hodlá změnit dodavatele,
y) dne 2. prosince 2016 v případě odběrného místa
na adrese
, v informačním systému
operátora trhu uvedl nepravdivou informaci, že mezi ním a zákazníkem _
_
, na
, byla uzavřena smlouva o dodávkách plynu
(nadto v prostorách obvyklých k podnikání),
z) dne 5. prosince 2016 v případě odběrného místa
na adrese
, v informačním systému
operátora trhu uvedl nepravdivou informaci, že disponuje písemným vyjádřením,
zákazníka
, nar.
, ze kterého je zřejmé,
že tento zákazník hodlá změnit dodavatele,
aa) dne 25. ledna 2017 v případě odběrného
, v informačním systému
na adrese
uvedl
nepravdivou
informaci,
že
mezi
ním a zákazníkem
operátora trhu
, nar.
, byla uzavřena smlouva
o dodávkách plynu v prostorách obvyklých k podnikání,
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bb) dne 26. ledna 2017 v případě odběrného místa
na adrese
, v informačním systému
operátora trhu uvedl nepravdivou informaci, že disponuje písemným vyjádřením
zákazníka
, nar.
, ze kterého je zřejmé,
že tento zákazník hodlá změnit dodavatele.
III.

Účastník řízení se uznává vinným ze spáchání 559 přestupků dle ust. § 91 odst. 11
písm. d) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence
na obchod s plynem č.241222286
podal v případě 559 odběrných míst plynu
uvedených v Příloze č. 1 tohoto rozhodnutí, která je nedílnou součástí tohoto

rozhodnutí, ve dnech 2. a 3. března 2017 v informačním systému operátora trhu žádosti
o zrychlenou změnu dodavatele plynu, čímž zároveň deklaroval, že má s jednotlivými
zákazníky uzavřenu smlouvu o dodávkách plynu, a to aniž by fakticky touto smlouvou
disponoval (resp. aniž by vůbec tyto zákazníky o podané žádosti informoval), a tímto
jednáním dosáhl realizace zrychlené změny dodavatele plynu v předmětných odběrných
místech bez souhlasu jednotlivých zákazníků, tedy v rozporu s ust. § 61 odst. 2 písm. p)
energetického zákona při provádění úkonů nezbytných k uskutečnění změny dodavatele
plynu uvedl nepravdivé informace, že má s jednotlivými zákazníky uzavřenu smlouvu
o dodávkách plynu.
IV.

Účastník řízení se uznává vinným ze spáchání 586 přestupků dle ust. § 91 odst. 5
písm. d) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence
na obchod s elektřinou
141329693 podal v případě 586 odběrných míst elektřiny
uvedených v Příloze č. 2 tohoto rozhodnutí, která je nedílnou součástí tohoto
rozhodnutí, dne 2. března 2017 v informačním systému operátora trhu žádosti
o zrychlenou změnu dodavatele elektřiny, čímž zároveň deklaroval, že disponuje
souhlasem jednotlivých zákazníků, aniž by fakticky tímto souhlasem disponoval
a aniž by takto činil za součinnosti jednotlivých zákazníků (resp. aniž by vůbec tyto
zákazníky o podané žádosti informoval), a tímto jednáním dosáhl realizace zrychlené
změny dodavatele elektřiny v předmětných odběrných místech bez součinnosti
jednotlivých zákazníků, tedy v rozporu s ust. § 30 odst. 2 písm. n) energetického zákona
při provádění úkonů nezbytných k uskutečnění změny dodavatele elektřiny uvedl
nepravdivé informace, že má s jednotlivými zákazníky uzavřenu smlouvu o dodávkách
elektřiny.
č.

V.

Podle ust. § 91 odst. 14 písm. b) energetického zákona ve znění pozdějších předpisů,
se účastníku řízení za spáchání celkem 1 179 přestupků, a to konkrétně 2 přestupků
dle ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele ve znění účinném
do 31. prosince 2016, 3 přestupků dle ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně
spotřebitele ve znění účinném do 30. června 2017, přestupku dle ust. § 24 odst. 1
písm. a) zákona o ochraně spotřebitele ve znění účinném do 12. ledna 2018,
28 přestupků dle ust. § 91 odst. 11 písm. d) energetického zákona, dalších
559 přestupků dle ust. § 91 odst. 11 písm. d) energetického zákona a 586 přestupků
dle ust. § 91 odst. 5 písm. d) energetického zákona, ukládá úhrnná pokuta ve výši
4000 000 Kč (slovy: čtyři miliony korun českých), která je splatná dle ust. § 46 odst. 2
zákona o odpovědnosti za přestupky do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
na účet Energetického regulačního úřadu vedený u České národní banky, se sídlem
Praha 1, Na Příkopě 28, PSČ 11003, č. ú. 19-242100110710,variabilní symbol 19618.
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Podle ust. § 95 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky ve spojení s ust. § 79 odst. 5
správního řádu a ust. § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů
a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky
nákladů řízení, ve znění pozdějších předpisů, se účastníku řízení ukládá povinnost
uhradit náklady řízení ve výši paušální částky 1000 Kč (slovy: jeden tisíc korun
českých). Náklady řízení jsou splatné do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí na účet Energetického regulačního úřadu vedený u České národní banky,
se sídlem Praha 1, Na Příkopě 28, PSČ 11003, č. ú.19-2421001/0710, variabilní
symbol 19618.

VI.

Odůvodnění
I.

Úvod

Dne 29. ledna 2018 zahájil Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") ve smyslu
ust. § 78 zákona o odpovědnosti za přestupky v návaznosti na ust. § 46 správního řádu
s účastníkem řízení správní řízení sp. zn. OSR-00975/2018-ERU z moci úřední ve věci
podezření ze spáchání:
- 2 přestupků dle ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele ve znění
účinném do 31. prosince 2016,
- 3 přestupků dle ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele ve znění
účinném do 30. června 2017,
- přestupku dle ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele ve znění
účinném do 12. ledna 2018,
- 28 přestupků dle ust. § 91 odst. 11 písm. d) energetického zákona,
- dalších 559 přestupků dle ust. § 91 odst. 11 písm. d) energetického zákona,
- 586 přestupků dle ust. § 91 odst. 5 písm. d) energetického zákona.
Správní řízení bylo zahájeno na základě výsledků kontrol:
sp. zn. 07036/2017-ERU
sp. zn. 04344/2017-ERU
sp. zn. 05498/2017-ERU (
sp. zn. 10404/2017-ERU
sp. zn. 1l036/2017-ERU (
sp. zn. 05882/2017-ERU (
sp. zn. 06606/2017-ERU
sp. zn. 10989/2017-ERU
sp. zn. 1121112017-ERU
sp. zn. 10407/2017-ERU (
sp. zn. 05166/2017-ERU
,
sp. zn. 07024/2017-ERU (559 odběrných míst plynu uvedených v Příloze č. 1 tohoto
rozhodnutí),
- sp. zn. 07025/2017-ERU (586 odběrných míst elektřiny uvedených v Příloze č. 2
tohoto rozhodnutí),
dle ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v tehdy
účinném znění. Předmětem provedených kontrol bylo dodržování zákazů a povinností
na úseku podnikání v energetických odvětvích stanovených ust. § 4, ust. § 5, ust. § 5a
a ust. § 5b zákona o ochraně spotřebitele (kontrola vedená pod sp. zn. 04344/2017-ERU,
10404/2017-ERU, 1l036/2017-ERU, 10989/2017-ERU, 10407/2017-ERU, 11211/2017-
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ERU), dodržování povinností obchodníka s plynem stanovených ust. § 61 odst. 2 písm. p)
energetického zákona (kontroly vedené pod sp. zn. 07036/2017-ERU, 04344/2017-ERU,
05498/2017-ERU, 10404/2017-ERU, 11036/2017-ERU, 05882/2017-ERU, 06606/2017-ERU,
10989/2017-ERU, 1121112017-ERU, 1040712017-ERU, 05166/2017-ERU a 07024/2017ERU) a dodržování povinností obchodníka s elektřinou stanovených ust. § 30 odst. 2 písm. n)
energetického zákona (kontrola vedená pod sp. zn. 07025/2017-ERU).

II.

Kontrolní zjištění

V průběhu provedených kontrol na základě doručených oznámení o zahájení kontroly
shromáždil kontrolní orgán podklady pro zjištění stavu věci v souladu s ust. § 3 správního
řádu, na základě kterých vyhotovil:
dne 1. září 2017 Protokol o kontrole č.
, č. j. 07036-11/2017-ERU •

_,

dne 13. června 2017 Protokol o kontrole č.

, č. j. 04344-1312017-ERU

,
dne 14. června 2017 Protokol o kontrole č. _,

,

(

č. j. 05498-1312017-ERU

,

dne 3. listopadu 2017 Protokol o kontrole č. _,

č. j. 10404-812017-ERU

,
dne 12. prosince 2017 Protokol o kontrole č. _,

č. j. 11036-1012017-ERU

,
dne 17. července 2017 Protokol o kontrole č. _,

č. j. 05882-1112017-ERU

,
dne 7. září 2017 Protokol o kontrole č. _,

č. j. 06606-17/2017-ERU

,
dne 5. prosince 2017 Protokol o kontrole č. _,
,
dne 27. prosince 2017 Protokol o kontrole č. _,

č. j. 10989-1512017-ERU
č. j. 11211-12/2017-ERU

,
dne 3. listopadu 2017 Protokol o kontrole č. _,
(

č. j. 10407-8/2017-ERU

,

dne 28. června 2017 Protokol o kontrole č. _,

č. j. 05166-1412017-ERU

,
dne 27. září 2017 Protokol o kontrole č. _,
č. j. 07024/2017-ERU
(559 odběrných míst plynu uvedených v Příloze č. 1 tohoto rozhodnutí),
dne 27. září 2017 Protokol o kontrole č. _,
č. j. 07025/2017-ERU
(586 odběrných míst elektřiny uvedených v Příloze č. 2 tohoto rozhodnutí).
Kontrolami vedenými pod sp. zn. 04344/2017-ERU, 10404/2017-ERU, 1103612017ERU, 10989/2017-ERU, 10407/2017-ERU a 1121112017-ERU provedenými u účastníka
řízení v postavení držitele licence na obchod s plynem bylo zjištěno, že účastník řízení vůči
zákazníkům
'"
..
_
a
užil agresivní obchodní praktiku uvedenou v příloze č. 2
k zákonu o ochraně spotřebitele v uvedených zněních, a to tím, že po těchto zákaznících
požadoval platbu za sdružené služby dodávky plynu, které jim dodal i přesto,
že si je zákazníci od něj neobjednali, a dále bylo zjištěno, že účastník řízení pro odběrná místa
těchto zákazníků při provádění úkonů nezbytných k uskutečnění změny dodavatele uvedl
v rámci informačního systému operátora trhu informace, že mezi ním a těmito zákazníky byla
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uzavřena smlouva, jejímž předmětem jsou dodávky plynu, a to v prostorách obvyklých
k podnikání, a dále informaci, a že disponuje písemnými vyjádřeními zákazníků, ze kterých
je zřejmé, že tito zákazníci hodlají změnit dodavatele, přičemž tyto informace nebyly
pravdivé.
Kontrolami vedenými pod sp. zn. 07036/2017-ERU, 05498/2017-ERU, 05882/2017ERU, 06606/2017-ERU, 05166/2017-ERU provedenými u účastníka řízení v postavení
držitele licence na obchod s plynem bylo zjištěno, že účastník řízení
odběrná místa
a
při provádění
úkonů nezbytných k uskutečnění změny dodavatele uvedl v rámci informačního systému
operátora trhu informace, že mezi ním a těmito zákazníky byla uzavřena smlouva,
jejímž předmětem jsou dodávky plynu, v prostorách obvyklých k podnikání, a dále informaci,
že disponuje písemnými vyjádřeními zákazníků, ze kterých je zřejmé, že tito zákazníci hodlají
změnit dodavatele, přičemž tyto informace nebyly pravdivé.
Kontrolou vedenou pod sp. zn. 07024/2017-ERU provedenou u účastníka řízení
v postavení držitele licence na obchod s plynem bylo zjištěno, že účastník řízení při provádění
úkonů nezbytných k uskutečnění změny dodavatele plynu uvedl v případě 559 odběrných
míst plynu specifikovaných v Příloze č. 1 tohoto rozhodnutí v informačním systému operátora

trhu nepravdivé informace, když ve dnech 2. a 3. března 2017 podal ve vztahu k těmto
odběrným místům plynu žádosti o zrychlenou změnu dodavatele plynu, čímž zároveň
deklaroval, že má s jednotlivými zákazníky uzavřenu smlouvu o dodávkách plynu,
ačkoli fakticky takovými smlouvami nedisponoval (resp. zákazníky o podané žádosti
ani neinformoval).
Kontrolou vedenou pod sp. zn. 07025/2017-ERU provedenou u účastníka řízení
v postavení držitele licence na obchod s elektřinou bylo zjištěno, že účastník řízení
při provádění úkonů nezbytných k uskutečnění změny dodavatele elektřiny uvedl v případě
586 odběrných míst elektřiny specifikovaných v Příloze č. 2 tohoto rozhodnutí v informačním
systému operátora trhu nepravdivé informace, když ve dnech dne 2. března 2017 podal
ve vztahu k těmto odběrným místům elektřiny žádosti o zrychlenou změnu dodavatele
elektřiny, čímž zároveň deklaroval, že má s jednotlivými zákazníky uzavřenu smlouvu
o dodávkách elektřiny, ačkoli fakticky takovými smlouvami nedisponoval (resp. zákazníky
o podané žádosti ani neinformoval).

Účastník řízení v případě spotřebitele pana _,
paní _
a paní _
v námitkách shodně uvedl, že spustil nový prodejní kanál, a to uzavírání smluv po telefonu.
Interně si zjistil možnosti uzavření smlouvy jinak než písemně, tedy distančním způsobem,
a v dobré víře tuto metodu předal externím agenturám (bohužel však dříve, než právník
potvrdil správnost tohoto postupu). Účastník řízení dále uvedl, že na základě zpětné vazby
od zákazníků a zejména pak na základě upozornění ze strany Úřadu, učinil nezbytné kroky
k nápravě, nechal si vypracovat a schválit podrobný postup a podmínky pro distanční způsob
uzavření smlouvy. Účastník řízení dále uvedl, že smlouvy uzavřené se zákazníky distančním
způsobem procházejí postupně auditem, a to za účelem zjednání nápravy. Účastník řízení také
uvedl, že jednal v dobré víře a s úmyslem usnadnit změnu stávajícího dodavatele.
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Ve vztahu k 559 odběrných místům plynu specifikovaných v Příloze č. 1 tohoto
rozhodnutí, resp. porušení uvedenému ve výroku III. tohoto rozhodnutí, a 586 odběrných
místům elektřiny specifikovaných v Příloze č. 2 tohoto rozhodnutí, resp. porušení uvedenému
ve výroku IV. tohoto rozhodnutí, účastník řízení shodně uvedl, že na základě Smlouvy
o dočasné správě klientů vstoupil do práv a povinností původního dodavatele. Postoupení
smlouvy tak, jak je definováno v občanském zákoníku, umožňuje kterékoli ze smluvních stran
převést svá práva a povinnosti ze smlouvy na jinou osobu, jedná se o tzv. cesi. Účastník řízení
dále uvedl, že ačkoli je smlouva, na základě které došlo k převodu zákazníků, nazvána jako
Smlouva o dočasné správě klientů, obsahem tohoto právního jednání byla nepochybně cese
práv a povinností a následně z nich pak vyplývající správa klientů. Účastník řízení
konstatoval, že jednání je třeba posuzovat dle obsahu, nikoli názvu, a proto je dle jeho názoru
nepochybné, že obsahem Smlouvy o dočasné správě klientů je bezúplatné a dočasné
postoupení smluv, kdy toto je zmiňováno i v článcích 3 a 4 uvedené smlouvy. Účastník řízení
dle jeho názoru vstoupil na základě uvedené smlouvy na místo původního dodavatele
a v důsledku toho vstoupil rovněž do jeho práv a povinností, tedy i do práv k provádění
úkonů nezbytných k uskutečnění změny dodavatele v systému operátora trhu. Účastník řízení
má tedy za to, že disponoval-li původní dodavatel souhlasem zákazníků k uskutečnění změny
dodavatele, postoupením přešel tento souhlas i na účastníka řízení. Účastník řízení má tedy
za to, že v systému operátora trhu neuvedl nepravdivou informaci. Účastník řízení rovněž
tvrdil, že se při uskutečňování změn řídil výslovným pokynem podaným mu na zákaznické
lince operátora trhu. Závěrem účastník řízení uvedl, že jednal v zájmu zachování plynulých
dodávek plynu do dotčených odběrných míst zákazníků.

Námitky účastníka řízení byly ve všech uvedených případech zamítnuty jako
nedůvodné.
Vůči kontrolním zjištěním uvedeným ve zbylých protokolech o kontrole účastník
řízení nepodal námitky.

III.

Průběh správního řízení

Na základě skutečností zjištěných při provedených kontrolách zahájil Úřad
po vyhodnocení všech zjištěných skutečností podle ust. § 78 zákona o odpovědnosti
za přestupky v návaznosti na ust. § 46 správního řádu správní řízení sp. zn. OSR-00975/20l8ERU z moci úřední. Oznámení o zahájení správního řízení ze dne 29. ledna 2018, č. j. 009753/2018-ERU, bylo účastníku řízení doručeno tentýž den. Prostřednictvím oznámení o zahájení
správního řízení byl účastník řízení současně poučen o právu podat návrhy na doplnění řízení
ve smyslu ust. § 36 správního řádu a poučen o možnosti požádat o nařízení ústního jednání
ve smyslu ust. § 80 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky, je-li to nezbytné k uplatnění
jeho práv.
Dne 29. ledna 2018 správní orgán současně převzal do správního spisu sp. zn. OSR00975/2018-ERU kontrolní spisy vedené pod sp. zn. sp. zn. 07036/2017-ERU, 04344/2017ERU,
05498/2017-ERU,
10404/2017-ERU,
11036/2017-ERU, 05882/2017-ERU,
06606/2017-ERU, 10989/2017-ERU, 1121112017-ERU, 10407/2017-ERU, 05166/2017ERU, 07024/2017-ERU, 07025/2017-ERU, o čemž vyhotovil téhož dne Záznam o vložení
do spisu, č. j. 00975-2/2018-ERU.

10

Dne 27. února 2018 zaslal správní orgán účastníku řízení Vyrozumění o možnosti
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a doložit majetkové poměry, č. j. 00975-4/2018-ERU,
ve kterém informoval účastníka řízení v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu o možnosti
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí ve věci. Zároveň bylo účastníku
řízení sděleno, co je považováno za podklady rozhodnutí, a byla mu dána možnost doložit
správnímu orgánu doklady svědčící o jeho aktuálních majetkových poměrech, a to vše
do deseti kalendářních dnů od doručení. Vyrozumění bylo účastníku řízení doručeno dne
27. února 2018.
Účastník řízení zaslal Úřadu dne 28. února 2018 přípis ze dne 27. února 2018 (ve spise
založeno pod č. j. 00975-512018-ERU), prostřednictvím kterého předložil podklady
o aktuálních majetkových poměrech, a to Rozvahu k 31. prosinci 2016, Výkaz zisku a ztráty
k 31. prosinci 2016, Rozvahu k 31. prosinci 2017, Výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2017.
Z předložených podkladů vyplývá, že účastník řízení v roce 2016 dosáhl tržeb z prodeje zboží
ve výši _
Kč a výsledku hospodaření před zdaněním ve výši
Kč,
přičemž provozní výsledek hospodaření účastník řízení vykázal ve výši
Kč,
a v roce 2017 dosáhl tržeb z prodeje zboží ve výši
Kč a výsledku hospodaření
před zdaněním ve výši _
Kč, přičemž provozní výsledek hospodaření účastník řízení
vykázal ve výši _
Kč. Účastník řízení se k věci nevyjádřil.
Správní orgán s ohledem na průběh správního řízení a na skutečnost, že účastník řízení
nenavrhl provedení dalších důkazů ani neučinil jiné návrhy směrem ke správnímu orgánu,
a v souladu se zásadou materiální pravdy zakotvenou v ust. § 3 správního řádu dospěl
k závěru, že veškeré podklady, které měl k dispozici k vedení správního řízení
a následné vydání tohoto rozhodnutí, jsou úplné a dostačující pro zjištění stavu věci,
o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu
s požadavky uvedenými v ust. § 2 uvedeného zákona.

IV.

Popis skutkového stavu

Účastník řízení je držitelem licence na obchod s plynem Č. 241222286 s termínem
zahájení licencované činnosti ode dne 20. listopadu 2012 a licence na obchod s elektřinou
Č. 141329693 s termínem zahájení licencované činnosti ode dne 7. srpna 2013.
Agresivní obchodní praktiky a nepravdivé informace (výrok 1 a Jl tohoto rozhodnutí)
V rámci provedených kontrol bylo zjištěno, že účastník řízení prostřednictvím svého
zástupce telefonicky kontaktoval:
dne 10. května 2016 zákazníka
, nar.
, bytem
(dále jen "pan
dne 1. září 2016 zákazníka
, bytem _
, bytem_
,bytem ..
,bytem_
, bytem
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-

(dále jen "paní
dne 10. října 2016 zákazníka
(dále jen "pan
dne 27. října 2016 zákazníka

,bytem_
, bytem"
, bytem
, bytem
bytem
bytem

V úvodu telefonního hovoru se volající představil jako zástupce účastníka řízení
konkrétně bylo paní _
sděleno, že dříve "zprostředkovávali převod k ČEZu", panu
_
sděleno, že se s ním "před jistou dobou uzavírala smlouva na dodávky plynu
ke společnosti Bohemia", paní
sděleno, že "společně uzavírali v minulosti
smlouvu od společnosti ČEZ", panu
sděleno, že "spolu v minulosti uzavřeli smlouvu
na dodávky plynu u RWE", paní
sděleno, že "společně uzavírali smlouvu
na dodávky plynu ke společnosti LAMA energy" a panu _
sděleno, že pro něj
"v dřívější době uzavírali smlouvu na dodávky plynu tehdy pro společnost ČEZ".
V rámci telefonních hovorů (které jsou na CD součástí vedeného správního spisu)
se volající, tj. zástupce účastníka řízení, dotázal, zda hovoří s konkrétním Zákazníkem.
V průběhu jednotlivých telefonních hovorů zástupce účastníka řízení Zákazníkům mimo jiné
sdělil, že volá v rámci distančního způsobu uzavření smlouvy a nabídl jim cenu plynu
799 Kč/MWh bez DPH (podle ceníku se jedná pouze o Úřadem neregulovanou část z celkové
ceny za dodávku plynu a ještě bez stálé měsíční platby), s termínem připojení
už za 14 kalendářních dnů, s čtrnáctidenní lhůtou pro odstoupení od smlouvy dle občanského
zákoníku. Zástupce současně uvedl, že dodavatelem bude účastník řízení, který současně
uhradí deaktivační poplatek od předchozího odběratele, že účastník řízení dále přispívá
na revizi plynového zařízení částkou ve výši 1 000 Kč a že se účastník řízení postará
o všechny formality.
Paní _
v návaznosti na nabídku zástupce účastníka řízení uvedla, že si chce
v nejbližší době sednout a podívat se kdo má jaké ceny plynu a momentálně to chce nechat
tak, jak to je. Zástupce paní _
sdělil, že by nemusela nic sama vyřizovat, o všechno
by se postaral účastník řízení a samozřejmě by jí poštou doporučeně poslal vše, co jí zástupce
řekl, aby si mohla vše ještě jednou projít, pročíst a nic by neriskovala, když by s tím
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nesouhlasila, má podle občanského zákoníku právo do čtrnácti dnů odstoupit. Zástupce
se paní _
dotázal, jestli by jí to mohl poslat. Paní _
odpověděla "dobře, vy mi to
pošlete a já když to nebudu chtít tak", kdy následně zástupce paní _
doplnil:
"Tak vlastě do čtrnácti dnů zvednete telefon a řeknete, že to nechcete". Závěrem se zástupce
paní _
zeptal, jestli s tím takhle souhlasí, načež paní _
řekla: "No tak můžete
mi to poslat, já se na to podívám".
Pan _
na otázku zástupce, zda pochopil, co mu bylo řečeno, nejprve reagoval
slovy: "Já teď vůbec nevím, o co jde, abych pravdu řekl". Zástupce následně uvedl, že vše
panu _
přijde do tří dnů poštou, aby měl možnost si vše pročíst, porovnat, s někým
se poradit a v případě, že s tím nebude souhlasit, nebo se mu nebude něco líbit, stačí zavolat
na číslo zákaznické linky, kde mu zodpoví veškeré otázky, a bez postihu může vše po telefonu
zrušit. Pan _
poté uvedl: "No dobře, já to porovnám". Zástupce závěrem panu_
položil otázku: "J se Vás tedy zeptám, jestli souhlasíte s distančním uzavřením smlouvy
á

za těchto podmínek a s tím, že Vám pošleme všechno černé na bílém... ano?". Pan _
na tyto informace reagoval následovně "No, to chci vidět, no. To je jasný.".
Paní _
se na nabídku zástupce dotázala: "Takže přijde jako nová smlouva,
nebo? A bude se tam teda měnit jenom ta částka, ano?". Na tento dotaz zástupce odpověděl:
"Bude se tam měnit ta částka, ano přesně tak... Souhlasíte tahle s tou distančně uzavřenou
smlouvou za těchto podmínek?", na což paní _
odpověděla: "Já myslím, že jo".
Zástupce panu _
úvodem telefonního hovoru rovněž sdělil, že mu volá v rámci
snižování cen energií, kdy konkrétně uvedl: "V současné době na trhu ceny klesají, což určitě
víte, tudíž i Vám snížíme cenu o 209 korun s DPH na megawatthodině a aktuální cena bude
teda nastavena na 799 korun za jednu jednotku". Na otázku zástupce, zda pan.
souhlasí
s takto distančně uzavřenou smlouvou za uvedených podmínek, pan.
odpověděl: "Určitě,
no."
Paní _
na dotaz zástupce zda všemu rozuměla a souhlasí s distančním
uzavřením smlouvy za uvedených podmínek, odpověděla slovy: "No rozuměla, to znamená,
že jako tím pádem, že to pošlete, tak už jsem to jako uzavřela, tak to né, to to nesouhlasím".
Na to zástupce reagoval slovy: "Paní _
takhle, my Vám to všechno zašleme
doporučeně poštou na Vaši adresu. Nastanou dvě možnosti, buď to toho budete chtít využít,
v takovém případě, my stejně Vám budeme ještě tak dvakrát nebo třikrát volat, v takovém
případě čekáte jenom na ten hovor od nás, kde Vám kde Vám znovu zopakujeme všechny
ty údaje, ujistíme Vás o tom, že Vám z toho neplyne žádný finanční náklad, samozřejmě
se může stát, že toho nebudete chtít využít, máte na to právo, v takovém případě se nic neděje.
Na základě těch kontaktů nemusíte třeba čekat na to, až Vás budeme kontaktovat my,
samozřejmě jde to taky, a na základě těch kontaktů nám dáte vědět, že tedy jste si to
rozmyslela, že toho nechcete využít, to že by tedy Vás někdo od nás zkontaktoval,
kdybychom se na tom nedomluvili, necháme to tak jak to je, ale bohužel za tu vysokou cenu".
Na to paní _
odpověděla slovy: "Hm, takže vy mě to jenom pošlete, já si to přečtu,
a tím to když tak eventuálně pro mě končí, maximálně když mě zavoláte, tak řeknu: chci,
nechci?", na což reagoval zástupce slovy: "No takhle, je lepší, když nám jakoby dáte vědět
Vy sama, že to nebudete chtít. Jo?", na což paní _
odpověděla slovy: "Takže se musím
přesto ozvat já?", na což Zástupce reagoval slovy "No bylo by to tak nejlepší, kdybyste
se ozvala Vy". Následně v hovoru zástupce uvedl: "Tady za těch podmínek se na tom
můžeme domluvit, paní _?",
na což odpověděla paní _:
"Můžeme, no".
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Pan _
se na nabídku zástupce dotázal: "Takže ta smlouva bude platná, pokud ji
neodřeknu do čtrnácti dnů, jo?", na což mu zástupce odpověděl slovy: "Přesně tak." Následně
pan _
uvedl: Dobře, takže já budu mít čas to prověřit, jestli to máte nejlepší. .. " a dále
se dotázal: "Kdybych si našel někoho levnějšího, vy jste schopni na to reagovat?", na což mu
zástupce odpověděl: "Tak já si myslím, že určitě se domluvíme ... ". Pan _
následně
uvedl: "Dobrý, tak to pošlete ... ". Zástupce se následně pana _
dotázal: "Dobře pane
_,
takže souhlasíte s tímhle distančním uzavřením smlouvy, ano, za těchto podmínek?",
přičemž pan _
odpověděl: " Souhlasím".
Účastník řízení následně (po jednotlivých telefonních hovorech) zaslal Zákazníkům
dopis, který obsahoval mimo jiné poděkování za projevenou důvěru a sdělení,
že dle distančního způsobu uzavření smlouvy
ze dne 10. května 2016 v případě pana
ze dne 1. září 2016 v případě paní
ze dne 7. září 2016 v případě pana
ze dne 19. září 2016 v případě paní
ze dne 5. října 2016 v případě pana
ze dne 5. října 2016 v případě paní
ze dne 10. října 2016 v případě pana
ze dne 27. října 2016 v případě paní
ze dne 1. listopadu 2016 v případě paní
ze dne 21. listopadu 2016 v případě pana
ze dne 22. listopadu 2016 v případě pana
ze dne 29. listopadu 2016 v případě pana
ze dne 1. prosince 2016 v případě paní
ze dne 24. ledna 2017 v případě paní
účastník řízení zasílá Akční ceník Stabilita a všeobecné obchodní podmínky, s žádostí
o prostudování podkladů a kontrolu údajů (ve vztahu k osobě:
byly uvedeny tyto:
, odběrné místo: _,
, odběrné místo: _

,
, odběrné místo: _

,
, odběrné místo: _

,odběrné místo:
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