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ENERGETICKY REGULACNI URAD
Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava

Sp. zn. OSR-03710/2019-ERU
Č. j. 03710-11/2019-ERU

V Praze 17. července 2020

OPRAVNÉ 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, rozhodl
v souladu s ust. § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád"), o opravě zřejmé nesprávnosti v záhlaví a ve výrokové části příkazu
č. j. 03710-10/2019-ERU, vydaného Energetickým regulačním úřadem dne 5. května 2020
a doručovaného společnosti BPS-koupelny, s.r.o., se sídlem Opava - Jaktař, Pavlovského
673/39, PSČ 74707 (dále jen „účastník řízení"),

takto:

I. V záhlaví příkazu ze dne 5. května 2020 č. j. 03710-10/2019-ERU, se v souladu s ust. § 70
správního řádu opravuje zřejmá nesprávnost tak, že se za text ) P S , k o u p e l n y y s sr so sy se
sídlem Opava-Jaktař, Pavlovského 673/39, PSČ 74707 doplňuje text IČO: 253 90 023.

II. Ve výroku I. příkazu ze dne 5. května 2020 č. j. 03710-10/2019-ERU, se v souladu s ust.
§ 70 správního řádu opravuje zřejmá nesprávnost tak, že se za text ) P S , k o u p e l n y y s sr so sy 
se sídlem Opava-Jaktař, Pavlovského 673/39, PSČ 74707 doplňuje text IČO: 253 90 023.

Odůvodnění

Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní orgán dle ust. § 18
energetického zákona vydal dne 5. května 2020 ve věci podezření ze spáchání přestupku podle
ust. § 91a odst. 1 písm. i) 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 2019 (dále jen „energetický zákon"), příkaz č. j. 03710-10/2019-ERU
(dále jen „příkaz"), který byl doručován účastníku řízení.

V písemném vyhotovení příkazu, se vyskytla zřejmá nesprávnost, a to v záhlaví a ve
výroku I. příkazu, spočívající v neuvedení identifikačního čísla organizace účastníka řízení.

Pro přehlednost správní orgán výslovně uvádí, že záhlaví příkazu tedy zní „Energetický
regulační úřadjako 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, v příkazním řízení podle
ust. § 90 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky") a ust. § 150 zákona č.



500/2004 Sb., správní řád, ve zněnípozdějších předpisů (dále jen„ správní řád") vedeném pod
sp. zn. OSR-03710/2019-ERU a zahájeném Energetickým regulačním úřadem dne 12. listopadu
2019 ve smyslu ust. § 78 zákona o odpovědnosti za přestupky ve spojení s ust. § 46 správního
řádu, a to doručením oznámení o zahájení řízení, č. j. 03710-4/2019-ERU, s obviněným
zpřestupku, kterýmje společnost BPS-koupelny, s.r.o., se sídlem Opava -Jaktař, Pavlovského
673/39, PSČ 74707, IČO: 253 90 023, ve věci podezření ze spáchání přestupku
podle ust. § 91a odst. 1 písm. i) 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 2019 (dálejen „energetický zákon"), rozhodl takto:

Výrok I příkazu zní: Obviněný zpřestupku, kterýmje společnost BPS-koupelny, s.r.o., se
sídlem Opava-Jaktař, Pavlovského 673/39, PSČ 74707, IČO: 253 90 023 (dále též„ účastník
řízení"), se uznává vinným ze spáchánípřestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. i)
energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 7 písm. a)
energetického zákona dne 2. ledna 2019 prostřednictvím svého zástupce požádal společnost
ČEZ Prodej, s.r.o., se sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, IČO: 272 32 433jako dodavatele
elektřiny o přerušení dodávky elektřiny do bytu č.
dosud užívaném paní zákaznicí v odběrném místě č. EAN

čímž ode dne 2. ledna 2019 do dne 28. února 2019porušil v rozporu se
shora uvedeným ustanovením povinnost vlastníka nemovitosti, do kteréje zákazníkům
dodávána elektřina na základě smlouvy, tuto dodávku zákazníkům umožnit.

Dle ust. § 70 správního řádu platí, že opravu zřejmých nesprávností v písemném
vyhotovení rozhodnutí na požádání účastníka nebo z moci úřední usnesením provede správní
orgán, který rozhodnutí vydal. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí, vydá o tom správní orgán
opravné rozhodnutí. Prvním úkonem správního orgánu ve věci opravy je vydání tohoto
rozhodnutí. Právo podat odvolání proti opravnému rozhodnutí má pouze účastník, který jím
může být přímo dotčen.

Správní orgán uzavírá, že neuvedením identifikačního čísla organizace účastníka řízení
v příkazu se dopustil zřejmé nesprávnosti, kterou opravil tak, jak je uvedeno ve výrocích I. a II.
tohoto opravného rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad v souladu s ust. § 152 správního řádu k Radě
Úřadu do 15 dnů od jeho doručení, a to jeho podáním Úřadu. Lhůta pro podání rozkladu se
počítá ode dne následujícího po doručení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne
ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Mgr. Vlasta Chroustová v. f· 
oprávněná úřední osoba

oddělení sankčních řízení Praha
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