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REGULACNI URAD

Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava

V Ostravě dne 8. listopadu 2017

Sp. zn. OSR-0721112017-ERU
Č. j. 07211-10/2017-ERU

ROZHODNUTÍ
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, a dle ust. § 23
odst. 11 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,
ve správním řízení vedeném pod sp. zn. OSR-07211/2017-ERU a zahájeném Energetickým
regulačním úřadem dne 29. srpna 2017 z moci úřední podle ustanovení § 46 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"),
s obviněným z přestupku, kterým je společnost Europe Easy Energy a.s., se sídlem
Na poříčí 1046/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 286 03 001, ve věci podezření
ze spáchání 19 přestupků dle ust. § 24 odst. 7 písm. m) 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"), pokračujícího přestupku dle ust. § 24 odst. 7
písm. m) zákona Č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění účinném
do 30. června 2017 (dále jen "zákon o ochraně spotřebitele, ve znem účinném
do 30. června 2017"), pokračujícího 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"), a pokračujícího přestupku dle ust. § 91 odst. 11 písm. d)
energetického zákona, rozhodl
takto:
I.

Obviněný z přestupku,
společnost Europe Easy Energy a.s., se sídlem
Na poříčí 1046/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 286 03 001 (dále jen "účastník
řízení"), se uznává vinným ze spáchání 19 přestupků dle uste § 24 odst. 7 písm. m)
zákona o ochraně spotřebitele, ve znění účinném do 31. prosince 2016,
kterých se dopustil tím, že jakožto prodávající neposkytl minimálně 19 spotřebitelům,
a to konkrétně
Spotřebitel
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Datum uzavření

(dále souhrnně jen "Spotřebitelé"), informace dle ust. § 14 odst. 1 zákona o ochraně
spotřebitele, ve znění účinném do 31. prosince 2016, neboť tyto jasným, srozumitelným
a snadno dostupným způsobem neinformoval nejpozději v den uzavření smlouvy
o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného,
prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně
příslušný (včetně internetové adresy tohoto subjektu), když tuto informaci neuvedl
v obchodních podmínkách, ač smlouva uzavřená mezi účastníkem řízení a jednotlivými
Spotřebiteli odkazovala na obchodní podmínky.
II.

Účastník řízení se uznává vinným ze spáchání pokračujícího přestupku dle ust. § 24
odst. Tpísm. m) zákona o ochraně spotřebitele, ve znění účinném do 30. června 2017,
kterého se dopustil tím, že jakožto prodávající neposkytl spotřebitelům informace
dle ust. § 14 odst.. 1 zákona o ochraně spotřebitele, ve znění účinném do 30. června 2017,

neboť nejméně pěti dílčími útoky uskutečněnými ve dnech 29. listopadu 2016,
13. prosince 2016, 5. ledna 2017, ll. ledna 2017 a 13. ledna 2017 neinformoval
spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu
mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného,
prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně
příslušný (včetně internetové adresy tohoto subjektu), když tyto informace nejméně
v uvedených dnech neuvedl na internetových stránkách www.plynaelektrina.cz
a www.3-e.cz. které provozuje.
III.

Účastník řízení se uznává vinným ze spáchání pokračujícího přestupku dle ust. § 91
odst. 5 písm. d) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel
licence na obchod s elektřinou č. _
v rozporu s ust. § 30 odst. 2 písm. 1)
energetického zákona nejméně pěti dílčími útoky uskutečněnými ve dnech
29. listopadu 2016, 13. prosince 2016, 5. ledna 2017, ll. ledna 2017 a 13. ledna 2017
nezveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na svých internetových
stránkách www.plynaelektrina.cz a www.3-e.cz, Kontrolní seznam evropského
spotřebitele energie o právech spotřebitele vypracovaný Evropskou Komisí a zveřejněný
Energetickým regulačním úřadem.

IV.

Účastník řízení se uznává vinným ze spáchání pokračujícího přestupku dle ust. § 91
odst. 11 písm. d) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel
licence na obchod s plynem č. _
v rozporu s ust. § 61 odst. 2 písm. 1)
energetického zákona nejméně pěti dílčími útoky uskutečněnými ve dnech
29. listopadu 2016, 13. prosince 2016, 5. ledna 2017, ll. ledna 2017 a 13. ledna 2017
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nezajistil svým zákazníkům informaci způsobem umožňujícím dálkový přístup,
a to na svých internetových stránkách www.plynaelektrina.cz a www.3-e.cz, o Kontrolním
seznamu evropského spotřebitele energie o právech spotřebitele vypracovaném Evropskou
Komisí a zveřejněném Energetickým regulačním úřadem.
V.

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 účastníku řízení za spáchání
22 přestupků, a to 19 přestupků dle ust. § 24 odst. 7 písm. m) zákona o ochraně
spotřebitele ve znění účinném do 31. prosince 2016, pokračujícího přestupku dle ust. § 24
odst. 7 písm. m) zákona o ochraně spotřebitele ve znění účinném do 30. června 2017,
pokračujícího přestupku dle ust. § 91 odst. 5 písm. d) energetického zákona
a pokračujícího přestupku dle ust. § 91 odst. 11 písm. d) energetického zákona, ukládá
úhrnná pokuta ve výši 60000 Kč (slovy: šedesát tisíc korun českých), která je splatná
do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Energetického regulačního
úřadu vedený u České národní banky, č. ú. 19-2421001/0710, variabilní symbol 25217.

VI.

Dle ust. § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich (dále jen "zákon o odpovědnosti za přestupky"), a ust, § 79 odst. 5 správního řádu
ve spojení s 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 účastníkovi řízení dále ukládá povinnost
uhradit náklady řízení ve výši paušální částky 1000 Kč (slovy: jeden tisíc korun
českých). Náklady řízení jsou splatné do 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí, a to na účet Energetického regulačního úřadu vedený u České národní banky,
č. ú. 19-2421001/0710, variabilní symbol 25217.

Odůvodnění
I.

Úvod

Dne 29. srpna 2017 zahájil Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") ve smyslu
ust. § 46 správního řádu správní řízení z moci úřední s účastníkem řízení ve věci podezření
ze spáchání 19 přestupků dle ust. § 24 odst. 7 písm. m) zákona o ochraně spotřebitele,
ve znění účinném do 31. prosince 2016, pokračujícího přestupku dle ust. § 24 odst. 7 písm. m)
zákona o ochraně spotřebitele, ve znění účinném do 30. června 2017, pokračujícího přestupku
dle ust. § 91 odst. 5 písm. d) energetického zákona a pokračujícího přestupku dle ust. § 91
odst. 11 písm. d) téhož zákona.
Správní
řízení
bylo
zahájeno
na základě
výsledků
kontroly
vedené
pod sp. zn. 00511/2017-ERU zahájené dne 12. ledna 2017 podle ust. § 5 odst. 2 písm. b)
zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v tehdy účinném znění (dále jen "zákon
o kontrole"), a kontroly vedené pod sp. zn. 00503/2017-ERU zahájené téhož dne podle téhož
zákona.
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II.

Kontrolní zjištění

Předmětem kontroly vedené pod sp. zn. 00511/2017-ERU bylo dodržování ust. § 14
odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele, v tehdy účinném znění, účastníkem řízení. Na základě
získaných podkladů vyhotovil kontrolní orgán dne 5. června 2017 Protokol o kontrole
č. _,
č. j. 00511-29/2017-ERU. Kontrolou bylo zjištěno a doloženo, že účastník řízení
při výkonu licencované činnosti nesplnil minimálně u 19 v protokolu o kontrole blíže
identifikovaných zákazníků (Spotřebitelů) svou povinnost prodávajícího informovat
Spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu
mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného,
poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný (včetně
internetové adresy tohoto subjektu). Dále bylo zjištěno a doloženo, že účastník řízení
při výkonu licencované činnosti nesplnil svou povinnost prodávajícího (minimálně v období
od 7. října 2016 do 13. ledna 2017) v případě, že provozuje internetové stránky, uvést
Spotřebitelům jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem informace o subjektu
mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného,
poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný i na těchto
internetových stránkách, a to včetně uvedení internetové adresy tohoto subjektu. Kontrolou
bylo také zjištěno a doloženo, že účastník řízení při výkonu licencované činnosti minimálně
v období od 1. května 2016 do 31. prosince 2016 nesplnil svou povinnost prodávajícího uvést
informace o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů včetně jeho internetové
adresy v obchodních podmínkách, pokud na tyto podmínky smlouva uzavřená mezi
prodávajícím a spotřebitelem odkazuje. Vůči kontrolnímu zjištění uvedenému v protokole
o kontrole nepodal účastník řízení žádné námitky.
Předmětem kontroly vedené pod sp. zn. 0050312017-ERUbylo dodržování povinností
vyplývajících z ust. § 30 odst. 2 písm. 1) a ust. § 61 odst. 2 písm. 1) energetického zákona,
v tehdy účinném znění, účastníkem řízení. Na základě získaných podkladů vyhotovil
kontrolní orgán dne 3. března 2017 Protokol o kontrole č. _,
č. j. 00503-14/2017ERU. Kontrolou bylo zjištěno a doloženo, že účastník řízení při výkonu své licencované
činnosti nesplnil svou povinnost minimálně v období od 29. listopadu 2016 do 13. ledna 2017
zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup Kontrolní seznam evropského spotřebitele
energie o právech spotřebitele vypracovaný Komisí a zveřejněný Úřadem a informovat
své zákazníky o možnosti se s tímto seznamem seznámit a také nesplnil svou povinnost
zajistit svým zákazníkům informaci o Kontrolním seznamu evropského spotřebitele energie
vypracovaném Komisí a zveřejněném Úřadem způsobem umožňujícím dálkovým přístup.
Účastník řízení uplatnil vůči kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole
dne 21. března 2017 námitky, které byly dne 12. dubna 2017 vyřízeny nadřízenou osobou
kontrolujících tak, že první námitce bylo částečně vyhověno a druhá námitka byla zamítnuta.
Dne 12. dubna 2017 byl vyhotoven také Dodatek k protokolu o kontrole č. _,
č. j. 00503-19/2017-ERU, který reflektoval to, že první námitce účastníka řízení bylo
vyhověno, a kontrolní závěr byl změněn tak, že účastník řízení při výkonu své licencované
činnosti nesplnil svou povinnost minimálně v období od 29. listopadu 2016 do 13. ledna 2017
zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup Kontrolní seznam evropského spotřebitele
energie o právech spotřebitele vypracovaný Komisí a zveřejněný Úřadem a informovat
své zákazníky o možnosti se s tímto seznamem seznámit a také nesplnil svou povinnost
zajistit svým zákazníkům informaci o Kontrolním seznamu evropského spotřebitele energie
vypracovaném Komisí a zveřejněném Úřadem způsobem umožňujícím dálkovým přístup
a že nebylo prokázáno, že by účastník řízení při výkonu licencované činnosti nesplnil svou
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povinnost informovat zákazníky
spotřebitele energie seznámit.

III.

o možnosti

se s Kontrolním

seznamem

evropského

Průběh správního řízení

Úřad vydal dne 29. srpna 2017 příkaz č. j. 07211-4/2017-ERU, který byl účastníkovi
nzení doručen téhož dne. Uvedeným příkazem uznal Úřad účastníka řízení vinným
ze spáchání 19 přestupků dle ust. § 24 odst. 7 písm. m) zákona o ochraně spotřebitele,
ve znění účinném do 31. prosince 2016, pokračujícího přestupku dle ust. § 24 odst. 7 písm. m)
zákona o ochraně spotřebitele, ve znění účinném do 30. června 2017, pokračujícího přestupku
dle ust. § 91 odst. 5 písm. d) energetického zákona a pokračujícího přestupku dle ust. § 91
odst. 11 písm. d) dle téhož zákona. Úřad účastníkovi řízení výrokem V. uvedeného příkazu
uložil úhrnnou pokutu ve výši 60 000 Kč.
Dne 5. září 2017 byl Úřadu doručen pnpis zástupce účastníka řízení, který
byl v souladu s ustanovením § 37 odst. 1 správního řádu posouzen dle svého obsahu jako
odpor proti příkazu. Odpor byl podán v zákonem stanovené lhůtě.
Podáním odporu se příkaz dle ustanovení § 150 odst. 3 správního řádu zrušil
a ve správním řízení bylo pokračováno, o čemž byl účastník řízení vyrozuměn přípisem
Úřadu označeným jako Vyrozumění o možnosti vyjádřit se a doložit majetkové poměry
ze dne 7. září 2017, č. j. 07211-7/2017-ERU. Úřad účastníka řízení vyrozuměl v souladu
s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu o možnosti vyjádřit se před vydáním rozhodnutí
k podkladům rozhodnutí a o možnosti doložit majetkové poměry.
Dne 18. září 2017 bylo Úřadu doručeno vyjádření účastníka řízení, v němž namítá,
že nebyl ze strany Úřadu po celou dobu vedení správního řízení informován o žádném
procesním úkonu ani o tom, že by Úřad prováděl jakékoliv zjišt'ování skutkového stavu.
Stejně tak účastníkovi řízení není dostatečně zřejmé, které listiny tvoří podklad rozhodnutí.
Vyzývá proto Úřad, aby jednoznačně a nezpochybnitelně vymezil, které všechny listiny tvoří
podklad rozhodnutí, aby mohl účastník řízení následně uplatnit své právo na nahlédnutí
do spisu. Účastník řízení dále namítá nedostatečné a neurčité vymezení skutku, o kterém
má být řízení vedeno, respektive, že se o žádné vymezení tvrzeného protiprávního jednání
ani nejedná a správní orgán pouze přeformuloval znění ust. § 14 zákona o ochraně
spotřebitele, ve znění účinném do 31. prosince 2016, ale již neuvedl, jakým konkrétním
jednáním se měl účastník řízení porušení tohoto ustanovení dopustit. Totéž platí i u skutku
vymezeném ve výroku III. a IV. příkazu. Účastník řízení přitom poukazuje na fakt,
že Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie není ve výrocích žádným způsobem
konkretizován, jako například číslem jednacím, odkazem na místo a čas zveřejnění. Účastník
řízení dále namítá, že mu není vůbec zřejmé, na základě jakého důkazu dospěl správní orgán
k závěru, že by tvrzení účastníka řízení o plnění povinnosti stanovené v ust. § 14 zákona
o ochraně spotřebitele od 1. května 2016 nebylo pravdivé, resp. že by se prokázalo jako
nepravdivé. Účastník řízení také nepovažuje za způsobilý důkazní prostředek dotazování
vybraných zákazníků bez vědomí účastníka řízení před zahájením samotného správního
řízení. Účastník řízení neměl možnost být seznámen s tím, jakým způsobem kontakt
správního orgánu se zákazníky probíhal, zda nebyli zákazníci ze strany Úřadu instruování, jak
mají na písemný dotaz odpovědět, ani neměl možnost tyto skutečnosti ověřit či namítat
osobně. Odkazuje se také na rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Cdo 3757/2016 Sb.,
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jež se týká výslechu svědka a jež lze podle něj aplikovat i v tomto případě. Účastník řízení
rozporuje i prokázání neuvedení informace o subjektu mimosoudního řešení sporů
na webových stránkách účastníka řízení. I v tomto případě Úřad podle účastníka řízení
postupoval
nezákonně,
když důkaz nebyl prováděn
za účasti účastníka řízení
ani po předchozím informování. Žádným způsobem nelze dovodit či prokázat, jakým
způsobem příslušný kontrolní pracovník pořídil snímky obrazovky webových stránek
účastníka řízení. K tvrzenému porušení ust. § 30 odst. 2 písm. 1) energetického zákona
a ust. § 61 odst. 2 písm. 1) téhož zákona účastník řízení uvádí, že dokument uvedený
na webových stránkách Úřadu není Kontrolním seznamem práv spotřebitele energie
ve smyslu těchto ustanovení. Dle názoru účastníka řízení se jedná o dokument vypracovaný
Úřadem a nikoliv Komisí a nejedná se přitom ani o překlad dokumentu, nýbrž o výsledek
tvůrčí činnosti Úřadu.
Dne 3. října 2017 zaslal Úřad účastníkovi řízení vyrozumění o možnosti požádat
o nařízení ústního jednání v souladu s ust. § 80 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky.
Účastník řízení o nařízení ústního jednání nepožádal.
Správní orgán s ohledem na průběh správního řízení a v souladu se zásadou materiální
pravdy, která je zakotvena v ustanovení § 3 správního řádu, dospěl k závěru, že veškeré
podklady, které měl k dispozici pro 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 ustanovení § 2 výše uvedeného zákona.

IV.

Popis skutkového stavu

Účastník řízení je držitelem licence na obchod s elektřinou č. _
s termínem
zahájení výkonu licencované činnosti od 22. září 2010 a držitelem licence na obchod
s plynem č. _
s termínem zahájení výkonu licencované činnosti od 30. června 2011.
Účastník řízení provozuje internetové stránky na adresách www.plynaelektrina.cz
a www.3-e.cz (dále jen "webové stránky").
IV. I. Skutky týkající se informace o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských
sporů
Ve dnech 29. listopadu 2016, 13. prosince 2016, 5. ledna 2017, ll. ledna 2017
a 13. ledna 2017 byly pořízeny snímky obrazovky (tzv. printscreeny) s obsahem webových
stránek účastníka řízení, z nichž je evidentní, že minimálně v uvedených dnech nebyla
na předmětných webových stránkách umístěna informace o subjektu mimosoudního řešení
spotřebitelských sporů, a to ani v části "Poradna" webových stránek na adrese
http://www.3-e.cz/poradna/.
Účastník řízení se v průběhu kontroly vyjádřil k jejímu předmětu, resp. k tornu
zda a jakým způsobem plní povinnosti stanovené mu ust. § 14 odst. 1 zákona o ochraně
spotřebitele ve znění účinném do 31. prosince 2016 a zákona o ochraně spotřebitele ve znění
účinném do 30. června 2017. Účastník řízení uvedl, že povinnost informovat spotřebitele
o Úřadu jako o subjektu mimosoudního resení spotřebitelských sporů plní
ode dne 1. května 2016 prostřednictvím písemné informace, která je zákazníkovi předávána
společně s ostatní smluvní, resp. předsmluvní, dokumentací, konkrétně prostřednictvím listiny
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označené jako ,,Příloha č. 1 ke Všeobecným obchodním podmínkám", kterou Úřadu také
předložil. K uvedení požadované informace v obchodních podmínkách, které tvoří přílohu
"Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu" (dále jen "smlouva"), účastník
řízení sdělil, že tuto povinnost plní ode dne 1. května 2016 a odkázal na listinu "Příloha č. I
ke Všeobecným obchodním podmínkám". K uvedení požadované informace o subjektu
mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na webových stránkách účastník řízení
ve vyjádření ze dne 25. ledna 2017 sdělil, že tuto povinnost plní ode dne 29. ledna 2016,
neboť tato informace je po celou dobu k nalezení na adrese www.3-e.cz/poradna/.
Z vyžádaného vzorku 25 smluv, které účastník řízení uzavřel se zákazníky kategorie
domácnost v období od 1. května 2016 do 31. prosince 2016, od účastníka řízení bylo
zjištěno, že v případě 21 smluv uzavřených se 17 spotřebiteli (viz řádek _
Tabulky č. t
není součástí předložené smluvní dokumentace (tj. smlouva, "Dodatek
ke smlouvě
o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu", "Všeobecné obchodní podmínky dodávky
komodity" a ceník) informace o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který
je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku
nebo služby věcně příslušný (včetně internetové adresy tohoto subjektu), ač smlouva uzavřená
mezi účastníkem řízení a Spotřebitelem odkazovala na obchodní podmínky. V listině
"Všeobecné obchodní podmínky" ani v samotné smlouvě nebylo uvedeno, že by jejich
nedílnou součástí (přílohou) měla být ,,Příloha č. 1 ke Všeobecným obchodním podmínkám".

č.1

Tabulka č. 1

V případě 4 smluv uzavřených se 4 spotřebiteli z vyžádaného vzorku 25 smluv,
které účastník řízení uzavřel se zákazníky kategorie domácnost v období od 1. května 2016
do 31. prosince 2016, byla ke smluvní dokumentaci, kterou účastník řízení předložil Úřadu,
přiložena i ,,Příloha č. 1 ke Všeobecným obchodním podmínkám", jež obsahovala informaci
o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného,
prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný
(včetně internetové adresy tohoto subjektu). V listině "Všeobecné obchodní podmínky"
ani v samotné smlouvě však nebylo uvedeno, že by jejich nedílnou součástí (přílohou) měla
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být i ,,Příloha č. 1 ke Všeobecným obchodním podmínkám".

Dva z uvedených 4 spotřebitelů
(konkrétně spotřebitelé uvedení na řádku _
Tabulky
t Úřadu na dotaz sdělili,
že jim ke smluvní dokumentaci, kterou obdrželi od účastníka řízení, nebyla přiložena
"Příloha č. 1 ke Všeobecným obchodním podmínkám". Co se týče zbylých 2 dotázaných
spotřebitelů, tak jeden nereagoval na žádost Úřadu a druhý z důvodu hospitalizace nemohl
ověřit, zda součástí jeho smluvní dokumentace byla i "Příloha č. 1 ke Všeobecným obchodním
č.

podmínkám" .

Dne 25. května 2017 byly opětovně pořízeny snímky obrazovky (tzv. printscreeny)
v části webových stránek účastníka řízení na adrese https://www.3-e.cz/elektrina/obchodni
podminky/ a https://www.3-e.cz/plynlobchodni-podminky/. kde byla vždy nalezena záložka
"Obchodní podmínky" s podzáložkami "Všeobecné obchodní podmínky dodávky komodity
účinné od 4/2016", "Změny ve všeobecných obchodních podmínkách elektřiny a zemního
plynu účinných od 1. 1. 2015" a "Zásady ochrany osobních údajů účinné od 1. 1. 2015"
a záložka "Obchodní podmínky - archiv". Na webových stránkách však nebyla nalezena
listina ,,Příloha č. 1 ke Všeobecným obchodním podmínkám".
IV. II. Skutky týkající se Kontrolního
o právech spotřebitele

seznamu

evropského

spotřebitele

energie

Ve dnech 29. listopadu 2016, 13. prosince 2016, 5. ledna 2017, 11. ledna 2017
a 13. ledna 2017 byly pořízeny snímky obrazovky (tzv. printscreeny) s obsahem webových
stránek účastníka řízení, z nichž je evidentní, že minimálně v uvedených dnech nebyl
na předmětných webových stránkách umístěn Kontrolní seznam evropského spotřebitele
energie o právech spotřebitele vypracovaný Evropskou Komisí a zveřejněný Úřadem
a ani informace o něm, a to ani v části "Často kladené dotazy" webových stránek na adrese
http://3-e.cz/poradna/.
Účastník řízení v rámci kontroly uvedl, že Kontrolní seznam evropského spotřebitele
energie o právech spotřebitele je ode dne 20. července 2015 umístěn na webových stránkách,
a to na adrese http://3-e.cz/poradna/ a že své zákazníky o možnosti se s Kontrolním seznamem
evropského spotřebitele energie o právech spotřebitele seznámit informuje v rámci
předsmluvních informací.

V.

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.
Dle ust. § 112 odst. 1 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. červencem 2017. Podle tohoto zákona se posoudí jen tehdy,
jestliže je to pro pachatele příznivější.
Jak právní úprava odpovědnosti za správní delikt právnické osoby dle zákona
o ochraně spotřebitele a energetického zákona, ve znění účinném před 1. červencem 2017,
tak i právní úprava odpovědnosti za přestupek právnické osoby dle zákona o odpovědnosti
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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
přízni věj ší.
Ust. § 24b odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele, ve znění účinném
do 30. června 2017, a ust. § 91d odst. 1 energetického zákona, ve znem účinném
do 30. června 2017, obdobně jako ust. § 21 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky 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. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky 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 účastníka
nzení za spáchání přestupku se použije právní úprava účinná v době spáchání správního
deliktu, tj. právní úprava dle energetického zákona a zákona o ochraně spotřebitele,
příp. 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 přestupky.
Správní orgán dále přistoupil k vyhodnocení příznivosti znění speciálního zákona
upravujícího odpovědnost za přestupky účastníka řízení. Ve vztahu k 19 přestupkům
specifikovaným ve výroku 1. tohoto rozhodnutí správní orgán konstatuje, že zákon o ochraně
spotřebitele, ve znění účinném do 31. prosince 2016, byl po spáchání vytýkaných jednání
účastníka řízení novelizován, a to (i) zákonem č. 18812016 Sb., kterým se mění některé

zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních
her, kdy tato novela nabyla účinnosti dne 1. ledna 2017, a (ii) zákonem č. 183/2017 Sb.,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky
a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, kdy tato novela nabyla účinnosti
dne 1. července 2017. Ve vztahu k pokračujícímu přestupku specifikovanému ve výroku II.
tohoto rozhodnutí správní orgán konstatuje, že zákon o ochraně spotřebitele, ve znění
účinném do 30. června 2017, byl po spáchání vytýkaného jednání účastníka řízení
novelizován, a to zákonem č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých
přestupcích, kdy tato novela nabyla účinnosti dne 1. července 2017 (dále souhrnně veškeré
novely uvedené v tomto odstavci jen jako "novelizovaný zákon o ochraně spotřebitele")."
Jak zákon o ochraně spotřebitele, ve znění účinném do 31. prosince 2016 [v ust. § 24
odst. 7 písm. m)], potažmo zákon o ochraně spotřebitele, ve znění účinném do 30. června
2017 [v ust. § 24 odst. 7 písm. m)], tak i novelizovaný zákon o ochraně spotřebitele vždy
trestal a trestá [taktéž v ust. § 24 odst. 7 písm. m)] porušení povinnosti prodávajícího
informovat spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu
mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Samotná skutková podstata (viz ust. § 14
odst. 1) uvedená v zákoně o ochraně spotřebitele, ve znění účinném do 31. prosince 2016,
potažmo v zákoně o ochraně spotřebitele, ve znění účinném do 30. června 2017, je taktéž
totožná s právní úpravou v novelizovaném zákoně o ochraně spotřebitele.

9

Z uvedeného tedy vyplývá, že právní úprava posouzení odpovědnosti za přestupek
novelizovaného zákona o ochraně spotřebitele není pro účastníka řízení příznivější,
neboť je totožná s právní úpravou účinnou v době spáchání činů (ve vztahu k výroku I. tohoto
rozhodnutí
tedy se zněním zákona o ochraně spotřebitele,
ve znění účinném
do 31. prosince 2016, ve vztahu k výroku II. tohoto rozhodnutí se zněním zákona o ochraně
spotřebitele ve znění účinném do 30. června 2017). Správní orgán proto posoudil jednání
účastníka řízení podle právní úpravy účinné v době, kdy bylo spácháno (tj. dle zákona
o ochraně spotřebitele, ve znění účinném do 31. prosince 2016, ve vztahu k výroku I. tohoto
rozhodnutí a dle zákona o ochraně spotřebitele, ve znění účinném do 30. června 2017,
ve vztahu k výroku II. tohoto rozhodnutí).
Správní orgán dále přistoupil k vyhodnocení příznivosti znění speciálního zákona
upravujícího odpovědnost za přestupky účastníka řízení, kdy konstatuje, že energetický zákon
byl po spáchání vytýkaného jednání účastníka řízení specifikovaného ve výroku III.
a vytýkaného jednání specifikovaného ve výroku IV. novelizován, a to (i) zákonem
č. 152/2017 Sb. kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích
stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných
hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, kdy tato novela nabyla
účinnosti dne 6. června 2017, (ii) zákonem č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona
o některých přestupcích, kdy tato novela nabyla účinnosti dne 1. července 2017, a (iii)

zákonem č. 131/2015 Sb. kterým se mění zákon 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, a další související zákony, kdy tato novela nabyla
účinnosti 1. srpna 2017 (dále jen "novelizovaný energetický zákon").
Jak energetický zákon [v ust. § 91 odst. 5 písm. d)], tak i novelizovaný energetický
zákon vždy trestal a trestá [taktéž v ust. § 91 odst. 5 písm. d)] porušení některé z povinností
uvedených v ust. § 30 odst. 2 téhož zákona. Stejně tak je tomu v případě přestupku
dle ust. § 91 odst. 11 písm. d) energetického zákona i novelizovaného energetického zákona.
K samotné skutkové podstatě přestupku specifikovaného ve výroku III. tohoto
rozhodnutí, tedy k porušení povinnosti dle ust. § 30 odst. 2 písm. 1), správní orgán uvádí,
že dle energetického zákona i dle novelizovaného energetického zákona vždy platilo a platí,
že obchodník s elektřinou je povinen zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup
Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie o právech spotřebitele vypracovaný Komisí
a zveřejněný Úřadem a informovat své zákazníky o možnosti se s Kontrolním seznamem
evropského spotřebitele energie seznámit. Právní úprava rozhodná pro daný případ tedy
nedoznala změn ani po novelách energetického zákona (tj. v novelizovaném energetickém
zákoně).
K samotné skutkové podstatě přestupku specifikovaného ve výroku IV. tohoto
rozhodnutí, tedy k porušení povinnosti dle ust. § 61 odst. 2 písm. 1), správní orgán uvádí,
že dle energetického zákona i dle novelizovaného energetického zákona vždy platilo a platí,
že obchodník s plynem je povinen zajistit svým zákazníkům informaci, způsobem
umožňujícím dálkový přístup, o Kontrolním seznamu evropského spotřebitele energie
vypracovaném Komisí a zveřejněném Úřadem. Právní úprava rozhodná pro daný případ tedy
nedoznala změn ani po novelách energetického zákona (tj. v novelizovaném energetickém
zákoně).
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Z uvedeného tedy vyplývá, že právní úprava posouzení odpovědnosti za přestupek
novelizovaného energetického zákona není pro účastníka řízení příznivější, neboť je totožná
s právní úpravou účinnou v době spáchání činu. Správní orgán proto posoudil jednání
účastníka řízení podle právní úpravy účinné v době, kdy bylo spácháno (tj. dle energetického
zákona ve vztahu k výroku III. i IV. tohoto rozhodnutí).
Správní orgán posuzoval jednání účastníka řízení podle právní úpravy účinné v době,
kdy byly přestupky spáchány [tj. posuzoval ust. § 24 odst. 7 písm. m) zákona o ochraně
spotřebitele, ve znění účinném do 31. prosince 2016, ust. § 24 odst. 7 písm. m) zákona
o ochraně spotřebitele, ve znění účinném do 30. června 2017, ust. § 91 odst. 5 písm. d)
energetického zákona, ve znění účinném do 5. června 2017, a ust. § 91 odst. 11 písm. d)
energetického zákona, ve znění účinném do 5. června 2017].
Podle dosavadní právní úpravy, tj. úpravy účinné v době zahájení správního řízení,
pak bylo správním orgánem v souladu s ust. § 112 odst. 4 zákona o odpovědnosti
za přestupky postupováno v otázkách procesních.
Dle ust. § 112 odst. 3 zákona o odpovědnosti za přestupky se ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, tj. od 1. července 2017, na určení druhu a výměry sankce za dosavadní
přestupky a jiné správní delikty použijí ustanovení o určení druhu a výměry správního trestu,
je-li to pro pachatele výhodnější.
Dle ust. § 24 odst. 14 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů, se za správní delikt dle ust. § 24 odst. 7 písm. m) zákona o ochraně spotřebitele,
ve znění účinném do 31. prosince 2016 i ve znění účinném do 30. června 2017, uloží pokuta
do 1 000 000 Kč.
Dle ust. § 91 odst. 14 písm. b) energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů,
se za správní delikt dle ust. § 91 odst. 5 písm. d) energetického zákona i za správní delikt
dle ust. § 91 odst. 11 písm. d) téhož zákona uloží pokuta do 50 000 000 Kč nebo 1 % z čistého
obratu dosaženého držitelem licence za poslední ukončené účetní období.
Jak zákon o ochraně spotřebitele, tak energetický zákon tedy za výše uvedené správní
delikty neumožňuje
pachateli uložit jinou sankci než pokutu, a to bez možnosti
např. mimořádného snížení výměry pokuty či dokonce upuštění, resp. podmíněného upuštění,
od uložení správního trestu, jak upravuje zákon o odpovědnosti za přestupky v ust. § 42 až 44.
Správní orgán má tedy za to, byt' pouze s ohledem na uvedená ustanovení zákona
o odpovědnosti za přestupky, že právní úprava týkající se určení druhu a výměry sankce
je dle zákona o odpovědnosti za přestupky pro účastníka řízení příznivější než právní úprava
dle zákona o ochraně spotřebitele a energetického zákona, a tudíž při určení druhu a výměry
sankce za spáchání přestupků postupoval dle části druhé hlavy VII zákona o odpovědnosti
za přestupky, jak i vyplývá z části VI. odůvodnění tohoto rozhodnutí.

V. I.

Obecný právní rámec

Správního deliktu (přestupku) dle ust. § 24 odst. 7 písm. m) zákona o ochraně
spotřebitele, ve znění účinném do 31. prosince 2016, i dle zákona o ochraně spotřebitele,
ve znění účinném do 30. června 2017 (uvedená znění zákona dále souhrnně též "zákon
o ochraně spotřebitele"), se dopustí prodávající tím, že neposkytne spotřebiteli informace
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podle ust. § 14 zákona o ochraně spotřebitele nebo čl. 14 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 524/2013.
V rámci správního nzení se správní orgán zabýval přestupkem, resp. přestupky,
dle ust. § 24 odst. 7 písm. m) zákona o ochraně spotřebitele v návaznosti na porušení
povinnosti poskytnout spotřebiteli informace dle ust. § 14 zákona o ochraně spotřebitele.
Dle ust. § 14 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele prodávající informuje spotřebitele
jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení
spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného
nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat
též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky,
uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená
mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace
podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách.
Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských
sporů, který je pro daný
typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby
věcně příslušný, ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele je v oblasti
elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství dle ust. § 20e písm. c) zákona o ochraně
spotřebitele Úřad, a to v rozsahu působnosti stanovené právním předpisem upravujícím
elektroenergetiku, plynárenství a teplárenství [tj. zákonem Č. 458/2000 Sb., o podmínkách

podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon)].
Dle ust. § 2 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele se spotřebitelem rozumí
fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného
výkonu svého povolání.
Dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně spotřebitele se prodávajícím rozumí
podnikatel, který spotřebiteli prodává výrobky nebo poskytuje služby.
Správního deliktu (přestupku) dle ust. § 91 odst. 5 písm. d) energetického zákona
se dopustí držitel licence na obchod s elektřinou tím, že poruší některou z povinností
uvedených v ust. § 30 odst. 2 téhož zákona.
V rámci správního řízení se správní orgán zabýval přestupkem dle ust. § 91 odst. 5
písm. d) energetického zákona v návaznosti na porušení ust. § 30 odst. 2 písm. 1) téhož
zákona, z něhož plyne povinnost obchodníka s elektřinou zveřejnit způsobem umožňujícím
dálkový přístup Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie o právech spotřebitele
vypracovaný Evropskou Komisí a zveřejněný Úřadem a informovat své zákazníky o možnosti
se s Kontrolním seznamem evropského spotřebitele energie o právech spotřebitele seznámit.
Správního deliktu (přestupku) dle ust. § 91 odst. 11 písm. d) energetického zákona
se dopustí držitel licence na obchod s plynem tím, že poruší některou z povinností uvedených
v ust. § 61 odst. 2 téhož zákona.
Správní orgán se v rámci správního řízení zabýval přestupkem dle ust. § 91 odst. 11
písm. d) energetického zákona v návaznosti na porušení povinnosti vyplývající z ust. § 61
odst. 2 písm. 1) téhož zákona, z něhož plyne povinnost obchodníka s plynem zajistit svým
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