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ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD 
Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava 

 
 
Sp. zn. OSR-00278/2020-ERU                                  V Ostravě 15. ledna 2020 
Č. j. 00278-7/2020-ERU 
 
 

U S N E S E N Í 
 

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 správním řízení vedeném pod sp. zn. OSR-00278/2020-ERU  
a zahájeném dne 10. ledna 2020 z moci úřední podle ust. § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), s účastníkem řízení, kterým je 
společnost BÄREN Energie s.r.o., se sídlem Opletalova 1015/55, Nové Město, 110 00  
Praha 1, IČO: 242 61 491 (dále též jen „účastník řízení“), ve věci uložení donucovací pokuty 
podle ust. § 96d odst. 1 písm. d) energetického zákona, vydává toto 
 

usnesení: 
 

Správní řízení vedené Energetickým regulačním úřadem pod sp. zn. OSR-00278/2020-ERU 
s účastníkem řízení, kterým je společnost BÄREN Energie s.r.o., se sídlem Opletalova 
1015/55, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 242 61 49, zahájené 10. ledna 2020 ve věci 
uložení donucovací pokuty podle ust. § 96d odst. 1 písm. d) energetického zákona za účelem 
vymožení splnění povinnosti vyplývající z opatření k nápravě uloženého výrokem IV. 
rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ze dne ze dne 7. listopadu 2019,  
č. j. 10689-8/2018-ERU, se v souladu s ust. § 66 odst. 2 správního řádu 

z a s t a v u j e ,   

      neboť odpadl jeho důvod. 

 
Odůvodnění 

 
Na základě vlastních zjištění Energetického regulačního úřadu (dále jen „Úřad“) bylo 

s účastníkem řízení dne 10. ledna 2020 zahájeno správní řízení ve smyslu ust. § 46 správního 
řádu ve věci uložení donucovací pokuty dle ust. § 96d odst. 1 písm. d) energetického zákona.  

 
Úřad vydal dne 7. listopadu 2019 rozhodnutí, č. j. 10689-8/2018-ERU (dále jen 

„rozhodnutí“), jehož výrokem IV. bylo účastníku řízení uloženo opatření k nápravě ve smyslu 
ust. § 18 odst. 3 písm. b) energetického zákona spočívající v povinnosti účastníka řízení  
ve lhůtě 7 dnů od právní moci rozhodnutí poskytnout Úřadu podklady a informace související 
s činností účastníka řízení probíhající na adresách  
a a užíváním distribuční sazby C45d v případě odběrného místa 

, konkrétně doklady o instalaci elektrokotlů ve výše uvedeném 
odběrném místě (např. výchozí zpráva o revizi elektrického zařízení, objednávka, faktura  
za nákup a montáž elektrokotlů, případně jiný obdobný doklad). 
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Rozhodnutí nabylo právní moci dne 29. listopadu 2019 a vykonatelnosti ohledně 
opatření k nápravě dne 7. prosince 2019. 
 

Účastník řízení povinnost uloženou mu opatřením k nápravě nesplnil, ač lhůta  
ke splnění této povinnosti uložené opatřením k nápravě mu marně uplynula dnem  
6. prosince 2019. 

 
Úřad vydal dne 9. ledna 2020 v souladu s ust. § 150 správního řádu příkaz,  

č. j. 00278-3/2020-ERU, kterým byla účastníku řízení za účelem vymožení splnění povinnosti 
vyplývající z opatření k nápravě uloženého výrokem IV. rozhodnutí Úřadu ze dne 7. listopadu 
2019, č. j. 10689-8/2018-ERU uložena donucovací pokuta ve výši 5 000 Kč. Příkaz byl 
účastníkovi řízení doručen dne 10. ledna 2020.  

 
Dne 13. ledna 2020 byl Úřadu doručen odpor proti příkazu č. j. 00278-3/2020-ERU. 

Podáním odporu byl příkaz dle ust. § 150 odst. 3 správního řádu zrušen a správní řízení dále 
pokračovalo.  

 
Dne 14. ledna 2020 vyrozuměl správní orgán přípisem č. j. 00278-5/2020-ERU 

z téhož dne v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu účastníka řízení o možnosti vyjádřit  
se k podkladům rozhodnutí, možnosti doložit majetkové poměry a poučil účastníka řízení  
o možnosti požádat o nařízení ústního jednání.  

 
Dne 14. ledna 2020 obdržel Úřad vyjádření účastníka řízení, v rámci kterého účastník 

řízení požádal o zastavení řízení dle ust. § 66 odst. 2 správního řádu a dále uvedl, že dne  
14. ledna 2020 zaslal ke sp. zn. OSR-10689/2018-ERU svou reakci na stav věci. 

 
Dne 14. ledna 2020 obdržel Úřad přípis účastníka řízení (veden pod č. j. 10689-

9/2018-ERU), v rámci kterého účastník řízení poskytl Úřadu informace ohledně instalace 
elektrokotlů v odběrném místě EAN . 
 

S ohledem na skutečnost, že správní orgán považuje podání účastníka řízení ze dne  
14. ledna 2020 (vedeno pod č. j. 10689-9/2018-ERU) za splnění opatření k nápravě uloženého 
výrokem IV. rozhodnutí Úřadu ze dne 7. listopadu 2019, č. j. 10689-8/2018-ERU a v daném 
případě tedy odpadl důvod řízení o uložení donucovací pokuty podle ust. § 96d odst. 1  
písm. d) energetického zákona, rozhodl v souladu s ust. § 66 odst. 2 správního řádu  
o zastavení správního řízení vedeného pod sp. zn. OSR-00278/2020-ERU. Toto usnesení  
se v souladu s dikcí uvedeného ustanovení pouze poznamená do spisu. 
 
 

Poučení 
 

V souladu s ust. § 76 odst. 5 věty třetí správního řádu se proti tomuto usnesení, které 
se pouze poznamenává do spisu, nelze odvolat. Podle ust. § 76 odst. 3 správního řádu  
se o usnesení, které se pouze poznamenává do spisu, účastníci vhodným způsobem vyrozumí; 
takové usnesení nabývá právní moci poznamenáním do spisu. 
 
 

             Mgr. Lukáš Kugler, v.r. 
         oprávněná úřední osoba 
    ředitel odboru sankčních řízení  


