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ENERGETICKY REGULACNI URAD
5, Ol

Sp. zn. V Ostravě dne . ledna 2015

Č:.j.09649-12/2014-ERU

ROZHODNUTÍ

Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 18
zákona Č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický
zákon"), ve správním řízení vedeném pod sp. zn. KO-09649/2014-ERU a zahájeném
Energetickým regulačním úřadem dne 20. října 2014 z moci úřední podle ustanovení § 46
zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"),
s účastníkem řízení, právnickou osobou ZIEGLER s.r.o., se sídlem Husitská 48/50,
130 00 Praha 3 - Žižkov, IC:: 257 07 311 (dále jen "účastník řízení"), rozhodl

takto:

Podle ustanoveni § 79 odst. 5 správního řádu ve spojení s ustanovením § 6 vyhlášky
č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným
osobám, a o výši paušální částky nákladů řízeni, se účastníku řízení ukládá povinnost uhradit
náklady řízení ve paušální částky 1 000 Kč jeden korun českých). Náklady
řízení jsou splatné do 15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, a to na účet
Energetického regulačního úřadu vedený u České národní banky, se sídlem Praha 1,

Příkopě 28, PSČ: 11003, Č. ú. 19-242100110710, variabilní symbo117614.

Odůvodnění:

Dne 20. října 2014 zahájil Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") s účastníkem
řízení na základě vlastních zjištění správní řízení, a to v souladu s ustanovením § 150 odst. 1
správního řádu doručením příkazu, č. j. 09649-3/2014-ERU, ze dne 20. října 2014
(dále jen "příkaz").

Účastníkovi řízení byla formou písemného příkazu v souladu s ustanovením § 18
odst. 3 písm. b) energetického zákona uložena povinnost podat ve lhůtě 7 dní od právní moci
příkazu žádost o uzavření smlouvy a registraci v informačním systému OTE ve smyslu
ustanovení § 61 odst. 2 písm. j) energetického zákona.



Dne 29. října 14 Úřadu doručen
v souladu s ustanovením § 150 odst 3 správního řádu

účastníka byl příkaz
a v řízení bylo pokračováno.

Účastník řízení v rámci odůvodnění odporu dne 20. října 2014 v 15,01 hod.
byl do datové schránky účastníka řízení doručen příkaz Úřadu, sp. zn. KO-09649/20 14-ERU,
č. j. 09649-3/2014-ERU. Výrokem I. bylo účastníku řízení uloženo opatření k nápravě, které
ovšem bylo splněno již před doručením příkazu. Žádost o registraci smluvního partnera
byla odeslána dne 20. října 2014 v 14,09 hod. a a.s. doručena téhož dne v 14,12 hod.,
pod ID zprávy dne
doručenka (ID zprávy

. Svá tvrzení účastník řízení doložil detailem zprávy
) a detailem zprávy - doručenka (ID zprávy ).

Účastník řízení dále uvedl, že podává odpor i proti výroku příkazu, neboť
se domnívá, že v okamžiku doručení příkazu byl výrok I. již splněn, a tudíž nebyly
vynaloženy náklady uvedené v ustanovení § 79 odst. 1 správního řádu. Účastník řízení
je přesvědčen, že žádný z citovaných důvodů vynaložených nákladů nenastal.

Správní orgán dne 1. prosince 2014 prostřednictvím emailu požádal společnost
OTE, a.s, o sdělení, zda účastník řízení má uzavřenou smlouvu, a tudíž je registrován
v informačním systému OTE, příp. zda účastník řízení požádalo registraci dne 20. října 2014
v 14,09 hod.

Dne 5. prosmce 2014 obdržel Úřad odpověď společnosti OTE, a.s., která se stala
součástí správního spisu pod č. j. 09649-5/2014-ERU a v níž je uvedeno, že v plynárenství
nemá účastník řízení uzavřenou žádnou smlouvu s operátorem trhu ani nebyl zahájen proces
registrace.

Dne 10. prosince 2014 zaslal správní orgán účastníku řízení vyrozumeni
č. j, 09649-6/2014-ERU, ve kterém informoval účastníka řízení v souladu s ustanovením § 36
odst. 3 správního řádu o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním
rozhodnutí ve věci.

Dne 16. prosince 2014 obdržel Úřad vyjádření účastníka řízení k podkladům
rozhodnutí, v rámci kterého účastník řízení uvedl, že trvá na svém odůvodnění odporu
a doložil kopii žádosti o registraci smluvního partnera OTE.

Vzhledem ke skutečnosti, že správní orgán z předložené žádosti zjistil, že účastník
řízení nepožádal o uzavření Smlouvy o přístupu do es OTE, Smlouvy o předávání údajů
či Smlouvy o zúčtování odchylek, kdy uzavřením alespoň jedné z těchto smluv dojde
ke splnění povinnosti dle ustanovení § 61 odst. 2 písm. j) energetického zákona, vyzval
dne 9. ledna 2015 účastníka řízení ve smyslu ustanovení § 52 správního řádu k doložení jedné
z výše uvedených smluv.

Dne 19. ledna 2015 obdržel Úřad sdělení účastníka řízení, že dne 16. ledna 2015 byla
společnosti OTE, a.s, zaslána podepsaná Smlouva o přístupu do es OTE, evidenční číslo
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· Správní orgán si následně u společnosti
o přístupu do es OTE byla uzavřena dne 21. ledna 2015, s účinností

a.s., Smlouva
ledna 15.

K výše uvedenému správní orgán uvádí, že dne 25, června 2013 nabylo právní moci
rozhodnutí, kterým byla účastníku řízení udělena licence na obchod s plynem Č. 241329152.

Podle ustanovení § 61 odst. 2 písm, j) energetického zákona je obchodník s plynem
povinen zaregistrovat se do 30 dnů od udělení licence na obchod s plynem u operátora trhu;
zaregistrováním se obchodník s plynem stává registrovaným účastníkem trhu,

Podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. q) vyhlášky č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu
s plynem, se registrovaným účastníkem trhu stává účastník trhu s plynem, kterému operátor
trhu na základě registrace umožňuje přístup do svého informačního systému.

Zaregistrování na OTE v sekci plynárenství s přístupem do informačního sytému
je pak možné na základě uzavření smlouvy o přístupu do es OTE, smlouvy o předávání údajů
či smlouvy o zúčtování odchylek.

S účastníkem řízení bylo dne 20. října 2014 zahájeno správní řízení, v rámci kterého
mu bylo ve smyslu ustanovení § 18 odst. 3 písm. b) energetického zákona uloženo opatření
k nápravě spočívající v povinnosti podat ve lhůtě 7 dní od právní moci příkazu žádost
o uzavření smlouvy a registraci v informačním systému OTE. Tuto povinnost účastník řízení
splnil až ke dni 16. ledna 2015, kdy odeslal podepsanou Smlouvu o přístupu do es OTE.

Vzhledem ke skutečnosti, že splněním uvedené povinnosti účastníka řízení odpadl
zahájeného správního řízení, zastavil správní orgán správní řízení ve

ustanovení § 66 odst. 2 správního řádu, o čemž účastníka řízení dle ustanoveni § 76 odst. 3
správního řádu řádně vyrozuměl.

Podle ustanovení § 79 odst. 5 správního řádu je orgán účastníkovi,
který řízení vyvolal porušením své právní povinnosti, uložit náhradu nákladů řízení paušální
částkou. Podle ustanovení § 6 odst 1 vyhlášky Ministerstva vnitra Č. 520/2005 Sb., o rozsahu
hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální
částky nákladů řízení, činí paušální částka 1 000 Kč.

Z výše uvedeného je patrné, že v době zahájení správního řízení, tj. dne 20. října 2014,
nebyla ze strany účastníka řízení splněna povinnost uložená mu ustanovením § 61 odst. 2
písm. j) energetického zákona více než 1 rok. Tuto povinnost účastník řízení splnil
až v průběhu správního řízení dne 16. ledna 2015.

Vzhledem ke skutečnosti, že účastník řízení tedy vyvolal správní řízení porušením
své právní povinnosti, rozhodl správní orgán tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
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tomuto v s § I
řádu k předsedkyni 15 dni'! od jeho doručení, a to jeho podáním LJřadu. Lhůta
pro podání rozkladu se počítá ode dne následujícího po doručení rozhodnuti, nejpozději však
po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno
k vyzvednutí.

-Otisk úředního razítka-
Mgr. Lukáš Kugler, v. r.

oprávněná úřední osoba
sekce kontroly
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