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ENERGETICKY REGULACNI URAD
Masarykovo náměstí 5, 58601 Jihlava

Sp. zn. OSR-04478/2019-ERU

Č. j. 04478-8/2019-ERU

V Ostravě dne 1. července 2019

USNESENÍ

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, a ust. § 2c
zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění
pozdějších předpisů, ve správním řízení vedeném pod sp. zn. OSR-04478/2019-ERU
a zahájeném dne 23. dubna 2019 s obviněným z přestupku, kterým je právnická osoba
MARSERVIS, s.r.o., se sídlem Vančurova 341, 357 35 Chodov, IČO: 468 86 061, ve věci
podezření ze spáchání přestupku dle ust. § 16 odst. 2 písm. c) zákona č.526/1990 Sb.,
o cenách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o cenách"), rozhodl

takto:

Správní řízení vedené Energetickým regulačním úřadem pod sp. zn. OSR-
04478/2019-ERU s účastníkem řízení, kterým je právnická osoba MARSERVIS, s.r.o.,
se sídlem Vančurova 341, 357 35 Chodov, IČO: 468 86061 (dále jen "účastník řízení"),
ve věci podezření ze spáchání přestupku dle ust. § 16 odst. 2 písm. c) zákona o cenách,
kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že v rozporu s ust. § 12 odst. 1 téhož zákona
jakožto prodávající neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu nejpozději
dne 15. dubna 2019 veškeré požadované informace a podklady dle opakované žádosti
č. j. 02116-6/2019-ERU ze dne 29. března 2019, a to konkrétně:

• kopie smluv o nákupu tepelné energie, včetně příloh, dodatků a cenových ujednání
pro rok 2018 a pro rok 2019,

• kopie účetních dokladů (faktur) za nákup elektrické energie za uplynulou část roku
2019,

• kopie účetních dokladů (faktur) za nákup technologické vody, a to za rok 2018
a za uplynulou část roku 2019,

• kopie účetních dokladů (faktur) za opravy a údržbu, výpis z účtu třídy č. 5,
a to za rok 2018 a za uplynulou část roku 2019,

• odpisové plány provozovaného majetku pro rozvod tepelné energie pro rok 2019
s uvedením základních hodnot jako název majetku, inventární číslo, datum pořízení,
datum zahájení odpisování, doba odepisování, účetní odpis v roce 2018
a pro rok 2019, pořizovací a zůstatková hodnota, vyčíslení technických zhodnocení,
modernizací apod.,

• kopie vnitřních účetních směrnic stanovující postup při odpisování majetku platných
pro rok 2019,



• uvedení výše provozních aktiv (brutto, netto) podle ustanovení § 2 odstavec odst. 1
písm. a) vyhlášky č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších
předpisů, za rozvod tepelné energie k 31. prosinci 2018,

• soupis nákladových položek ve "Výrobní a správní režii" za rok 2018 (souhrnné
účetní sestavy) a pro rok 2019, včetně vyčíslení jejich výše, popisu rozdělení správní
a výrobní režie v souladu s bodem (2.5) přílohy č. 1 cenového rozhodnutím
Energetického regulačního úřadu č. 2/2018, ve znění cenového rozhodnutí č. 4/2015
ač. 5/2018,

• rozpis a vyčíslení tržeb za dodávky tepelné energie všem odběratelům dle účtů
účtové třídy č. 6 za rok 2018,

• vyjádření k výši uplatňovaného zisku v dané cenové lokalitě a jeho použití
v roce 2019,

• kopie uzavřených smluv o dodávce tepelné energie, včetně všech účinných příloh,
dodatků a cenových ujednání uzavřených s odběrateli pro odběrná místa na adrese
Husova 263, Chodov; Školní 697, Chodov; Smetanovo 738, Chodov; náměstí
ČSM 693, Chodov; Nerudova 915, Chodov; Husova 788, Chodov,

• popis a technická specifikace provozovaného energetického zařízení na rozvod
tepelné energie pro danou cenovou lokalitu, včetně popisu vlastnických vztahů,

se podle ust. § 86 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky
a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o odpovědnosti za přestupky"),
zastavuje.

Odůvodnění

Dne 23. dubna 2019 zahájil Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad"")doručením
příkazu č. j. 04478-3/2019-ERU ze dne 18. dubna 2019 správní řízení s účastníkem řízení
ve věci podezření ze spáchání přestupku dle ust. § 16 odst. 2 písm. c) zákona o cenách.

II. Průběh správního řízení

Na základě Úřadu známých skutečností vydal Úřad dne 18. dubna 2019 příkaz
č. j. 04478-3/2019-ERU (dále jen "příkaz""), který byl účastníkovi řízení doručen
dne 23. dubna 2019. Uvedeným příkazem uznal Úřad účastníka řízení vinným ze spáchání
přestupku dle ust. § 16 odst. 2 písm. c) zákona o cenách. Úřad účastníkovi řízení výrokem II.
uvedeného příkazu uložil pokutu ve výši 20000 Kč. Výrokem III. příkazu uložil Úřad
účastníku řízení opatření k nápravě spočívající v povinnosti poskytnout Úřadu požadované
podklady a informace specifikované ve výroku I. příkazu.

Dne 26. dubna 2019 byl Úřadu doručen odpor účastníka řízení proti příkazu. Odpor
byl podán v zákonem stanovené lhůtě.

Dne 30. dubna 2019 zaslal Úřad účastníku řízení Vyrozumění o možnosti vyjádřit
se, doložit majetkové poměry a o možnosti požádat o nařízení ústního jednání,
č. j. 04478-5/2019-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
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ve věci. Zároveň bylo účastníkovi řízení sděleno, co je považováno za podklady rozhodnutí,
a byla mu dána možnost sdělit správnímu orgánu informaci o jeho aktuálních majetkových
poměrech a případně požádat o nařízení ústního jednání v souladu s ust. § 80 odst. 2 zákona
o odpovědnosti za přestupky, a to vše do 10 kalendářních dnů od doručení. Vyrozumění bylo
účastníku řízení doručeno dne 30. dubna 2019.

Dne 30. května 2019 byl Úřadu doručen přípis účastníka řízení, č. j. 04478-6/2019-
ERU, ve kterém mimo jiné sdělil termíny, kdy byly požadované podklady Úřadu dodány.
Z uvedeného přípisu účastníka řízení vyplývá, že požadované podklady byly účastníkem
řízení Úřadu předloženy do dne 2. května 2019. Účastník řízení dále mimo jiné uvedl,
že okamžitý přístup k některým dokladům mu znemožňovala kontrola účetnictví auditorem,
kdy vzhledem k tomu, že se jednalo o období kontrolních účetních prací, neměl veškeré
účetní doklady k dispozici.

Dne 17. června 2019 byly do správního spisu vedeného pod sp. zn. OSR-04478/2019-
ERU záznamem č. j. 04478-7/2019-ERU vloženy kopie požadovaných podkladů, které byly
účastníkem řízení Úřadu doručeny dne 2. května 2019.

Správní orgán s ohledem na průběh správního řízení a v souladu s ust. § 3 správního
řádu dospěl k závěru, že veškeré podklady, které jsou součástí spisu sp. zn. OSR-04478/2019-
ERU ke dni vydání tohoto usnesení, jsou pro vedení správního řízení a vydání tohoto usnesení
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 správního řádu.

III. Popis skutkového stavu

Účastník řízení v rámci cenové lokality "Chodov u Sokolova" vystupuje jako
prodávající a jako takový má povinnost poskytnout cenovému orgánu (v daném případě
Energetickému regulačnímu úřadu) informace a podklady v souladu s ust. § 12 odst. 1 zákona
o cenách.

Úřad zaslal účastníkovi řízení dne 19. února 2019 podle ust. § 12 odst. 1 zákona
o cenách žádost o poskytnutí podkladů k ceně tepelné energie č. j. 02116-1/2019-ERU, která
byla účastníkovi řízení doručena tentýž den. V rámci uvedené žádosti byl účastník řízení
požádán ve stanovené lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení žádosti o poskytnutí
podkladů a informací, konkrétně:

• kalkulace všech výsledných cen tepelné energie v uvedené cenové lokalitě za rok 2018,
předložte v souladu s bodem (2.6) cenového rozhodnutí Energetického regulačního
úřadu č. 2/2013 ze dne 1. listopadu 2013, k cenám tepelné energie, ve znění cenového
rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2015 ze dne 6. listopadu 2015,

• kalkulace všech předběžných cen tepelné energie v uvedené cenové lokalitě za rok
2019, předložte v souladu s bodem (2.6) cenového rozhodnutí Energetického
regulačního úřadu č. 2/2013 ze dne 1. listopadu 2013, k cenám tepelné energie, ve znění
cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2015 ze dne
6. listopadu 2015 a ve znění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu
č. 5/2018 ze dne 6. listopadu 2018,

• odůvodnění meziročních nárůstů v jednotlivých položkách kalkulací předběžných cen
tepelné energie pro rok 2019 oproti položkám v kalkulacích výsledných cen tepelné
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energie za rok 2018, včetně výčtu a vyčíslení nákladů zahrnutých v těchto položkách,
včetně odůvodnění zvýšení ceny tepelné energie od 1. ledna 2019,

• kopie smluv o nákupu tepelné energie, včetně příloh, dodatků a cenových ujednání
pro rok 2018 a pro rok 2019,

• kopie účetních dokladů (faktur) za nákup tepelné energie a výpis z účtu třídy č. 5,
a to za rok 2018 a za uplynulou část roku 2019,

• kopie účetních dokladů (faktur) za nákup elektrické energie, výpis z účtu třídy č. 5,
a to za rok 2018 a za uplynulou část roku 2019,

• kopie účetních dokladů (faktur) za nákup technologické vody, výpis z účtu třídy č. 5,
a to za rok 2018 a za uplynulou část roku 2019,

• odůvodnění výše nákladů v položce "Mzdy a zákonné pojištění", včetně uvedení počtu
zaměstnanců, jejich pracovních zařazení, pracovní náplně a náročnosti obslužnosti
tepelných zařízení za rok 2018 a pro rok 2019,

• odůvodnění výše předpokládaných nákladů v položce "Opravy a údržba" kalkulací
předběžných cen tepelné energie pro rok 2019, včetně výčtu, výše a popisu jednotlivých
nákladů zahrnutých do těchto položek, včetně plánu oprava údržby pro rok 2019,

• kopie účetních dokladů (faktur) za opravy a údržbu, výpis z účtu třídy č. 5, a to za rok
2018 a za uplynulou část roku 2019,

• odpisové plány provozovaného majetku pro rozvod tepelné energie pro rok 2019
s uvedením základních hodnot jako název majetku, inventární číslo, datum pořízení,
datum zahájení odpisování, doba odepisování, účetní odpis v roce 2018 a pro rok 2019,
pořizovací a zůstatková hodnota, vyčíslení technických zhodnocení, modernizací apod.,

• kopie vnitřních účetních směrnic stanovující postup při odpisování majetku platných
v roce 2018 a pro rok 2019,

• uvedení výše provozních aktiv (brutto, netto) podle ustanovení § 2 odstavec odst. 1
písm. a) vyhlášky č.262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších
předpisů, za rozvod tepelné energie k 31. 12.2018,

• soupis nákladových položek ve "Výrobní a správní režii" za rok 2018 (souhrnné účetní
sestavy) a pro rok 2019, včetně vyčíslení jejich výše, popisu rozdělení správní a výrobní
režie v souladu s bodem (2.5) přílohy č. 1 cenového rozhodnutím Energetického
regulačního úřadu č. 2/2018, ve znění cenového rozhodnutí č. 4/2015 ač. 5/2018,

• rozpis a vyčíslení tržeb za dodávky tepelné energie všem odběratelům dle účtů účtové
třídy č. 6 za rok 2018,

• vyjádření k výši uplatňovaného zisku v dané cenové lokalitě a jeho použití v roce 2019,
• kopie uzavřených smluv o dodávce tepelné energie, včetně všech účinných příloh,

dodatků a cenových ujednání uzavřených s odběrateli pro odběrná místa na adrese
Husova 263, Chodov; Školní 697, Chodov; Smetanovo 738, Chodov; náměstí ČSM
693, Chodov; Nerudova 915, Chodov; Husova 788, Chodov,

• popis a technická specifikace provozovaného energetického zařízení na rozvod tepelné
energie pro danou cenovou lokalitu, včetně popisu vlastnických vztahů.

Účastník řízení v rámci přípisu ze dne 6. března 2019 zaslal Úřadu část požadovaných
podkladů a informací a zároveň požádalo prodloužení lhůty k doložení zbylých podkladů
a informací do 31. března 2019. Přípisem Úřadu ze dne 7. března 2019 bylo účastníkovi
vyhověno a lhůta mu byla prodloužena do 31. března 2019.

Účastník řízení přípisem ze dne 28. března 2019 požádal opětovně o prodloužení lhůty
k doložení zbylých podkladů a informací, a to do dne 30. dubna 2019, čemuž ze strany Úřadu
vyhověno v plném rozsahu nebylo a účastník řízení byl opakovanou žádostí
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č. j. 02116-6/2019-ERU vyzván ve smyslu ust. § 12 odst. 1 zákona o cenách k doložení
následujících informací a podkladů:

• kalkulace všech výsledných cen tepelné energie v uvedené cenové lokalitě za rok 2018,
předložte v souladu s bodem (2.6) cenového rozhodnutí Energetického regulačního
úřadu č.2/2013 ze dne 1. listopadu 2013, k cenám tepelné energie,
ve znění cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu Č. 4/2015 ze dne
6. listopadu 2015,

• odůvodnění meziročních nárůstů v jednotlivých položkách kalkulací předběžných cen
tepelné energie pro rok 2019 oproti položkám v kalkulacích výsledných cen tepelné
energie za rok 2018, včetně výčtu a vyčíslení nákladů zahrnutých v těchto položkách,
včetně odůvodnění zvýšení ceny tepelné energie od 1. ledna 2019,

• kopie smluv o nákupu tepelné energie, včetně příloh, dodatků a cenových ujednání
pro rok 2018 a pro rok 2019,

• kopie účetních dokladů (faktur) za nákup tepelné energie za uplynulou část roku 2019,
• kopie účetních dokladů (faktur) za nákup elektrické energie za uplynulou část roku

2019,
• kopie účetních dokladů (faktur) za nákup technologické vody, a to za rok 2018

a za uplynulou část roku 2019,
• odůvodnění výše nákladů v položce "Mzdy a zákonné pojištění", včetně pracovní

náplně za rok 2018 a pro rok 2019,
• odůvodnění výše předpokládaných nákladů v položce "Opravy a údržba" kalkulací

předběžných cen tepelné energie pro rok 2019, včetně výčtu, výše a popisu jednotlivých
nákladů zahrnutých do těchto položek, včetně plánu oprava údržby pro rok 2019,

• kopie účetních dokladů (faktur) za opravy a údržbu, výpis z účtu třídy č. 5, a to za rok
2018 a za uplynulou část roku 2019,

• odpisové plány provozovaného majetku pro rozvod tepelné energie pro rok 2019
s uvedením základních hodnot jako název majetku, inventární číslo, datum pořízení,
datum zahájení odpisování, doba odepisování, účetní odpis v roce 2018 a pro rok 2019,
pořízovací a zůstatková hodnota, vyčíslení technických zhodnocení, modernizací apod.,

• kopie vnitřních účetních směrnic stanovující postup pří odpisování majetku platných
v roce 2018 a pro rok 2019,

• uvedení výše provozních aktiv (brutto, netto) podle ustanovení § 2 odstavec odst. 1
písm. a) vyhlášky č.262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších
předpisů, za rozvod tepelné energie k 31. 12. 2018,

• soupis nákladových položek ve "Výrobní a správní režii" za rok 2018 (souhrnné účetní
sestavy) a pro rok 2019, včetně vyčíslení jejich výše, popisu rozdělení správní
a výrobní režie v souladu s bodem (2.5) přílohy Č. 1 cenového rozhodnutím
Energetického regulačního úřadu Č. 2/2018, ve znění cenového rozhodnutí Č. 412015 
ač. 5/2018,

• rozpis a vyčíslení tržeb za dodávky tepelné energie všem odběratelům dle účtů účtové
třídy Č. 6 za rok 2018,

• vyjádření k výši uplatňovaného zisku v dané cenové lokalitě a jeho použití v roce 2019,
• kopie uzavřených smluv o dodávce tepelné energie, včetně všech účinných příloh,

dodatků a cenových ujednání uzavřených s odběrateli pro odběrná místa na adrese
Husova 263, Chodov; Školní 697, Chodov; Smetanovo 738, Chodov; náměstí ČSM
693, Chodov; Nerudova 915, Chodov; Husova 788, Chodov,

• popis a technická specifikace provozovaného energetického zařízení na rozvod tepelné
energie pro danou cenovou lokalitu, včetně popisu vlastnických vztahů.
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Přestože lhůta k poskytnutí informací a podkladů účastníkovi řízení uplynula dnem
15. dubna 2019, účastník řízení ve dnech 15. a 16. dubna 2019 v rámci svých podání předložil
pouze část požadovaných podkladů, kdy z jeho strany do dne vydání tohoto příkazu nebyly
doloženy následující informace a podklady:

• kopie smluv o nákupu tepelné energie, včetně příloh, dodatků a cenových ujednání
pro rok 2018 a pro rok 2019,

• kopie účetních dokladů (faktur) za nákup elektrické energie za uplynulou část roku 2019
(kdy účastníkem řízení byl doložen pouze jediný účetní doklad za nákup elektrické
energie v roce 2019),

• kopie účetních dokladů (faktur) za nákup technologické vody, a to za rok 2018
a za uplynulou část roku 2019,

• kopie účetních dokladů (faktur) za opravy a údržbu, výpis z účtu třídy č. 5, a to za rok
2018 a za uplynulou část roku 2019 (kdy za rok 2018 byly účastníkem řízení doloženy
pouze účetní doklady odpovídající vyúčtované částce pouze ve výši _ Kč,
přičemž v kalkulaci výsledné ceny tepelné energie za rok 2018 činí náklady v položce
"Opravy a údržba" _ Kč),

• odpisové plány provozovaného majetku pro rozvod tepelné energie pro rok 2019
s uvedením základních hodnot jako název majetku, inventární číslo, datum pořízení,
datum zahájení odpisování, doba odepisování, účetní odpis v roce 2018 a pro rok 2019,
pořizovací a zůstatková hodnota, vyčíslení technických zhodnocení, modernizací apod.,

• kopie vnitřních účetních směrnic stanovující postup při odpisování majetku platných
pro rok 2019,

• uvedení výše provozních aktiv (brutto, netto) podle ustanovení § 2 odstavec odst. 1
písm. a) vyhlášky č.262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších
předpisů, za rozvod tepelné energie k 31. prosinci 2018,

• soupis nákladových položek ve "Výrobní a správní režii" za rok 2018 (souhrnné účetní
sestavy) a pro rok 2019, včetně vyčíslení jejich výše, popisu rozdělení správní a výrobní
režie v souladu s bodem (2.5) přílohy č. 1 cenového rozhodnutím Energetického
regulačního úřadu č. 2/2018, ve znění cenového rozhodnutí Č. 412015 ač. 512018, 

• rozpis a vyčíslení tržeb za dodávky tepelné energie všem odběratelům dle účtů účtové
třídy Č. 6 za rok 2018,

• vyjádření k výši uplatňovaného zisku v dané cenové lokalitě a jeho použití v roce 2019,
• kopie uzavřených smluv o dodávce tepelné energie, včetně všech účinných příloh,

dodatků a cenových ujednání uzavřených s odběrateli pro odběrná místa na adrese
Husova 263, Chodov; Školní 697, Chodov; Smetanovo 738, Chodov; náměstí ČSM
693, Chodov; Nerudova 915, Chodov; Husova 788, Chodov (kdy účastník řízení doložil
pouze pro odběrná místa na adrese Školní 697, Chodova Smetanovo 738, Chodov
smlouvy o dodávce tepelné energie s cenovým ujednáním pro rok 2018),

• popis a technická specifikace provozovaného energetického zařízení na rozvod tepelné
energie pro danou cenovou lokalitu, včetně popisu vlastnických vztahů.

Účastník řízení veškeré požadované podklady poskytl Úřadu dne 2. května 2019.

6



IV. Právní hodnocení 

IV. I. Obecný právní rámec

Přestupku dle ust. § 16 odst. 2 písm. c) zákona o cenách se dopustí fyzická, právnická
nebo podnikající fyzická osoba jako prodávající nebo kupující tím, že neposkytne bezplatně
informaci nebo podklad podle § 12 odst. 1 cenovému orgánu nebo poskytne nepravdivou
informaci.

V rámci správního řízení se správní orgán zabýval uvedeným přestupkem v návaznosti
na porušení povinnosti vyplývající z ust. § 12 odst. 1 zákona o cenách, z něhož plyne,
že prodávající, kupující a správní orgány poskytují bezplatně informace a podklady, které
si cenové orgány a orgány oprávněné ke kontrole cen podle zákona upravujícího působnost
orgánů České republiky v oblasti cen (dále jen "cenové kontrolní orgány") vyžádají
pro potřeby vyhodnocování vývoje cen, regulace cen, cenové kontroly a pro řízení o porušení
cenových předpisů a rozhodnutí.

IV. II. Právní posouzení skutku

V rámci správního řízení bylo zjištěno a prokázáno, že účastník řízení v rámci cenové
lokality "Chodov u Sokolova" vystupuje jako prodávající a jako takový má povinnost
poskytnout cenovému kontrolnímu orgánu (v daném případě Energetickému regulačnímu
úřadu) informace a podklady v souladu s ust. § 12 odst. 1 zákona o cenách.

Správní orgán má za zjištěné a prokázané, že účastník řízení veškeré požadované
podklady poskytl Úřadu až dne 2. května 2019.

IV. III. Formální a materiální stránka přestupku

S ohledem na vše výše uvedené má správní orgán za to, že účastník řízení, porušil
ust. § 12 odst. 1 zákona o cenách, když veškeré požadované podklady neposkytl Úřadu
do 15. dubna 2019, čímž naplnil formální znaky přestupku dle ust. § 16 odst. 2 písm. c)
zákona o cenách. Správní orgán se nicméně musel zabývat také materiální stránkou
uvedeného přestupku.

Z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. května 2007, č. j. 8 As 17/2007-
135, vyplývá, že pro trestnost jednání musí být naplněna i materiální stránka přestupku.
Upravují-li zásady soudního trestání situaci, v níž formálně trestný skutek nelze považovat
za trestný čin, je-li jeho společenská nebezpečnost (škodlivost) nižší než nepatrná,
musí obdobná pravidla platit i pro přestupky. Podstatou přestupků je postih za jednání
v rozporu s právem. K jeho trestnosti však nepostačuje, že jednání po formální stránce
vykazuje znaky skutkové podstaty přestupku, pokud zároveň není jednáním společensky
nebezpečným (škodlivým). Jinými slovy, aby mohlo být určité protiprávní jednání
kvalifikováno jako přestupek, musí být kromě formálních znaků deliktního jednání naplněna
i materiální stránka přestupku a jednání musí vykazovat určitou míru společenské
nebezpečnosti (škodlivosti) ve vztahu k porušené povinnosti stanovené zákonem na ochranu
odpovídajících hodnot.

Účastník řízení v rámci cenové lokality "Chodov u Sokolova" vystupuje jako
prodávající a jako takový má povinnost poskytnout cenovému orgánu informace a podklady
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v souladu s ust. § 12 odst. 1 zákona o cenách. Účastník řízení požadované podklady již krátce
po zahájení správního řízení Úřadu poskytl, což ukazuje na neúmyslnost porušení dané
povinnosti.

Výše uvedené skutečnosti poukazují na existenci konkrétní společenské škodlivosti
jednání účastníka řízení, nicméně tato společenská škodlivost dle správního orgánu
nedosahuje takové míry intenzity, aby odůvodňovala závěr o naplnění materiální stránky
přestupku dle ust. § 16 odst. 2 písm. c) zákona o cenách (společenská škodlivost jednání
účastníka řízení je nižší než nepatrná).

IV. IV. Zastavení správního řízení

Aby mohl správní orgán postihnout delikventa za spáchání přestupku, musí
být naplněna jak formální, tak i materiální stránka vytýkaného přestupku. V daném případě
dospěl správní orgán k závěru, že jednání účastníka řízení sice naplnilo formální stránku
přestupku dle ust. § 16 odst. 2 písm. c) zákona o cenách, ale nenaplnilo materiální stránku
uvedeného přestupku. Je tedy nutné konstatovat, že jednání účastníka řízení není přestupkem
dle ust. § 16 odst. 2 písm. c) zákona o cenách, a proto správní orgán rozhodl tak,
jakje uvedeno ve výroku tohoto usnesení, tj. o zastavení správního řízení vedeného
s účastníkem řízení pod sp. zn. OSR-04478/2019-ERU dle ust. § 86 odst. 1 písm. a) zákona
o odpovědnosti za přestupky.

Poučení

Proti tomuto usnesení 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 usnesení, nejpozději však po uplynutí desátého
dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené usnesení připraveno k vyzvednutí. Rozklad
proti usnesení nemá dle ust. § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.

Mgr. Lukáš Kugler, v. r.
oprávněná úřední osoba

ředitel odboru sankčních řízení
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