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ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD 
Masarykovo náměstí č. 5, 586 01 Jihlava 

Oddělení správy licencí, dislokované pracoviště Ostrava, Provozní 5491/1, 

722 00 Ostrava - Třebovice 

e-mail: podatelna@eru.cz, ID datové schránky: eeuaau7  

telefon: Jihlava - 564 578 666, Ostrava - 595 590 888 

Sp. zn.: LIC-16975/2022-ERU V Ostravě dne 8. února 2023 

Č. j.: 16975-4/2022-ERU 

Výzva k odstranění nedostatků podání 

Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu § 17 odst. 7 písm. t) 

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“), v řízení o udělení oprávnění k činnosti zprostředkovatele, zahájeném 

na základě žádosti pana Marka Drašara, IČO: 05706149 , se sídlem A. Skotáka 1376/7, 

678 01 Blansko, doručené dne 30. září 2022, v souladu s § 11g energetického zákona a § 45 

odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní 

řád“), 

 v y z ý v á, 

pana Marka Drašara, IČO: 05706149, se sídlem A. Skotáka 1376/7, 678 01 Blansko, 

aby ve stanovené lhůtě 30 dnů doplnil(a) svou žádost o: 

 

- zaplacení správního poplatku ve výši 10.000,-Kč podle § 5 odst. 2 zákona 

č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů; 

- obě strany maturitního vysvědčení  

Energetickému regulačnímu úřadu byla dne 30. září 2022 doručena žádost o udělení oprávnění 

k činnosti zprostředkovatele pana Marka Drašara, IČO: 05706149, se sídlem 

A. Skotáka 1376/7, 678 01 Blansko (dále jen „žadatel“), na jejímž základě Energetický 

regulační úřad zahájil správní řízení. 
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Žadatel o udělení oprávnění k činnosti zprostředkovatele předložil neúplný doklad 

o ukončeném středním vzdělání, když nedoložil druhou stranu maturitního vysvědčení. 

Do vydání tohoto usnesení nebyl uhrazen správní poplatek. 

Protože žádost ze dne 30. září 2022 neměla všechny náležitosti vyžadované podle § 11g 

energetického zákona, vyzývá tímto Energetický regulační úřad podle § 45 odst. 2 správního 

řádu žadatele k doplnění žádosti o výše uvedené doklady ve stanovené lhůtě. Pokud nebudou 

nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě odstraněny, nebude možné podané žádosti vyhovět. 

Na základě výše uvedeného Energetický regulační úřad vydává: 

U S N E S E N Í 

Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu § 17 odst. 7 písm. t) 

energetického zákona, v řízení o udělení oprávnění k činnosti zprostředkovatele, zahájeném 

na základě žádosti pana Marka Drašara, IČO: 05706149, se sídlem A. Skotáka 1376/7, 

678 01 Blansko, doručené dne 30. září 2022, rozhodl podle § 45 odst. 2 ve spojení s § 39 odst. 1 

správního řádu a podle § 64 odst. 1 písm. a)  a b) správního řádu, takto: 

1. Pro odstranění nedostatků žádosti specifikovaných ve výše uvedené výzvě se určuje 

lhůta 30 dnů ode dne doručení tohoto usnesení. 

2. Řízení ve věci udělení oprávnění k činnosti zprostředkovatele, vedené pod sp. zn. 

LIC-16975/2022-ERU,  s e  p ř e r u š u j e  na dobu uvedenou ve výroku I. tohoto usnesení 

nebo do odstranění vad žádosti. 

O d ů v o d n ě n í : 

Dne 30. září 2022 byla Energetickému regulačnímu úřadu doručena žádost o udělení oprávnění 

k činnosti zprostředkovatele pana Marka Drašara, IČO: 05706149, se sídlem 

A. Skotáka 1376/7, 678 01 Blansko, na jejímž základě zahájil Energetický regulační úřad 

předmětné správní řízení. 

Během vedeného správního řízení předložil žadatel neúplný doklad o ukončeném středním 

vzdělání, když předložil pouze první stranu svého maturitního vysvědčení. Nebyl zaplacen ani 

správní poplatek 10.000,- Kč. 

Protože podaná žádost neměla všechny náležitosti požadované energetickým zákonem, vyzývá 

Energetický regulační úřad účastníka řízení podle § 45 odst. 2 správního řádu, k doplnění této 

žádosti ve lhůtě 30 dnů podle § 39 odst. 1 správního řádu. Pokud nebudou nedostatky žádosti 

účastníkem řízení ve stanovené lhůtě odstraněny, bude řízení o žádosti zastaveno podle § 66 

odst. 1 písm. c) a d) správního řádu respektive může být žádost zamítnuta podle § 51 odst. 3 

správního řádu. 

Bez doplnění žádosti o požadované doklady nelze žádosti vyhovět, a proto Energetický 

regulační úřad rozhodl současně podle § 64 odst. 1 písm. a) a b) správního řádu taktéž 

o přerušení řízení ve věci po dobu stanovenou k odstranění vad žádosti.  



3/3 

Podle § 65 odst. 1 správního řádu po dobu přerušení řízení lhůta k rozhodnutí ve věci podle 

§ 71 správního řádu neběží. Energetický regulační úřad bude podle § 65 odst. 2 správního řádu 

v řízení pokračovat, jakmile odpadne překážka, pro niž bylo řízení přerušeno, nebo uplyne 

lhůta určená správním orgánem. 

S ohledem na shora uvedené rozhodl správní orgán tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto 

usnesení. 

P o u č e n í : 

Proti tomuto usnesení lze podat rozklad ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení v souladu s § 81 

správního řádu ve spojení s § 152 odst. 5 správního řádu k Energetickému regulačnímu úřadu. 

O podaném rozkladu rozhoduje Rada Energetického regulačního úřadu. 

Rozklad proti tomuto usnesení nemá dle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Lhůta 

pro podání rozkladu se počítá ode dne následujícího po doručení tohoto usnesení nejpozději 

však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené usnesení připraveno 

k vyzvednutí. 

 Bc. Blanka Hartošová, DiS. 

 rada oddělení správy licencí 

Obdrží: 

Marek Drašar 

 

Vyvěšeno dne: 15. března 2023 

Sejmuto dne: 30. března 2023 
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