
ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD 
Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava 

Sp. zn. OSR-06663/2022-ERU V Praze dne 24. května 2022 

Č. j. 06663-9/2022-ERU  

P Ř Í K A Z  

Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní orgán podle § 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 § 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 § 150 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „správní řád“), vedeném pod sp. zn. OSR-06663/2022-ERU s obviněným z přestupku, 

kterým je  

společnost BENEŠ ENERGO s.r.o. 

se sídlem Mizerova 605, 513 01 Semily, IČO: 054 96 047, 

ve věci podezření ze spáchání přestupku podle § 91a odst. 1 písm. a) 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 2021 (dále jen „energetický zákon“), 

rozhodl 

 t a k t o :   

  

Obviněný z přestupku, společnost BENEŠ ENERGO s.r.o., se sídlem Mizerova 605, 513 01 Semily, 

IČO: 054 96 047 (dále jen „obviněný“), se uznává vinným ze spáchání přestupku podle 

§ 91a odst. 1 písm. a) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v době od 4. listopadu 2020 

do 3. listopadu 2021 podnikal v energetických odvětvích bez příslušné licence na výrobu tepelné energie 

vydané Energetickým regulačním úřadem, když vyráběl tepelnou energii a dodával ji vlastníkovi 

rozvodných tepelných zařízení, společnosti CZT Velké Hamry s.r.o., IČO: 089 85 570, která ji dále 

rozváděla koncovým odběratelům na území města Velké Hamry.  

  

Podle § 91a odst. 7 energetického zákona se obviněnému za spáchání přestupku podle 

§ 91a odst. 1 písm. a) energetického zákona ukládá pokuta ve výši 

30 000 Kč (slovy: třicet tisíc korun českých), 

která je splatná do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Energetického regulačního úřadu 

vedený u České národní banky, č. ú. 19-2421001/0710, variabilní symbol 14322. 

  

Podle § 95 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky ve spojení s § 79 odst. 5 správního řádu a § 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 obviněnému 

ukládá povinnost uhradit náklady řízení ve výši paušální částky  

1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). 

Náklady řízení jsou splatné do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Energetického 

regulačního úřadu vedený u České národní banky, č. ú. 19-2421001/0710, variabilní symbol 14322.  
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P o u č e n í  

Není-li vydání příkazu prvním úkonem v řízení, nemusí příkaz podle § 150 odst. 1 správního řádu 

obsahovat odůvodnění. 

Energetický regulační úřad v projednávané věci vycházel ze skutkově zjištěného stavu a důkazních 

prostředků shromážděných v průběhu správního řízení a z výsledků kontroly Energetického regulačního 

úřadu obsažených v kontrolním spisu sp. zn. 07333/2021-ERU, který byl dne 14. března 2022 vložen 

do správního spisu.  

Proti tomuto příkazu lze podle § 150 odst. 3 správního řádu podat odpor ve lhůtě 8 dnů od jeho doručení, 

a to jeho podáním Energetickému regulačnímu úřadu. Lhůta pro podání odporu se počítá ode dne 

následujícího po doručení příkazu, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy byl 

nedoručený a uložený příkaz připraven k vyzvednutí. 

Zpětvzetí odporu není přípustné. Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným 

a vykonatelným rozhodnutím. 

Pokud byl proti příkazu podán odpor, nelze podle § 90 odst. 3 zákona o odpovědnosti za přestupky 

obviněnému v řízení uložit jiný druh správního trestu s výjimkou napomenutí nebo vyšší výměru 

správního trestu, než mu byly uloženy příkazem. To neplatí, pokud správní orgán v řízení změní právní 

kvalifikaci skutku. 

 

            Mgr. Jaroslav Hausknecht, v.r. 

oprávněná úřední osoba 

odbor sankčních řízení 

 

 

Obdrží: Společnost BENEŠ ENERGO s.r.o. 


