
r v "v

ENERGETICKY REGULACNI URAD
Masarykovo náměstí 5,58601 Jihlava

Sp. zn. OSR-09569/2018-ERU

Č.j.09569-7/2018-ERU

V Ostravě dne 18. června 2019

PŘÍKAZ

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,
ve správním řízení vedeném pod sp. zn. OSR-09569/2018-ERU a zahájeném
dne 23. října 2018 z moci úřední podle ust. § 78 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti
za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o odpovědnosti
za přestupky"), v návaznosti na ust. § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), s účastníkem řízení, kterým je společnost
ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02,
IČO: 247 29 035, ve věci podezření ze spáchání 3 přestupků dle ust. § 91 odst. 4 písm. d)
zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 5. června 2017
(dále jen "energetický zákon"), rozhodl

takto:

I. Obviněný z přestupků, společnost ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín - Děčín
IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 (dále jen "účastník řízení"),
se uznává vinným ze spáchání 3 přestupků dle uste § 91 odst. 4 písm. d) energetického
zákona, kterých se účastník řízení dopustil tím, že jakožto provozovatel distribuční soustavy
(držitel licence na distribuci elektřiny č. 121015583) v rozporu s ust. § 25 odst. 10 písm. p)
energetického zákona porušil svou povinnost dodržovat stanovenou kvalitu dodávek a služeb,
když nedodržel standard umožnění distribuce elektřiny, kterým se dle ust. § 12 odst. 1
vyhlášky č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb
v elektroenergetice, ve znění pozdějších předpisů, rozumí možnost uskutečnění distribuce
elektřiny ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne, kdy byl provozovatel distribuční soustavy
zákazníkem nebo dodavatelem sdružené služby na základě uzavřené smlouvy o distribuci
elektřiny nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny požádán o umožnění
distribuce elektřiny a splnil podmínky stanovené ve smlouvě o připojení, když

a) žádost obchodníka s elektřinou ohledně zákazníka pana
nar. (odběrné místo o zajištění distribuce
prostřednictvím distribučního portálu ze dne 27. září 2016 (kdy zároveň byly splněny
ostatní podmínky) vyřídil až dne 7. října 2016, tj. ve lhůtě 7 pracovních dnů
od doručení požadavku o umožnění distribuce elektřiny distribuční soustavou
a splnění podmínek, '



b) , nar. (odběrné místo
o zajištění distribuce ze dne 8. prosince 2016

(kdy zároveň byly splněny ostatní podmínky) vyřídil až dne 23. prosince 2016,
tj. ve lhůtě 11 pracovních dnů od doručení požadavku o umožnění distribuce elektřiny
distribuční soustavou a splnění podmínek,

c) (odběrné místo
ze dne 8. prosince 2016

(kdy zároveň byly splněny ostatní podmínky) vyřídil až dne 23. prosince 2016,
tj. ve lhůtě 11 pracovních dnů od doručení požadavku o umožnění distribuce elektřiny
distribuční soustavou a splnění podmínek.

II. Podle ust. § 91 odst. 14 písm. b) energetického zákona se účastníkovi řízení za spáchání
3 přestupků podle ust. § 91 odst. 4 písm. d) energetického zákona ukládá úhrnná pokuta
ve výši 10000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých), která je splatná dle ust. § 46 odst. 2
zákona o odpovědnosti za přestupky do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet
Energetického regulačního úřadu vedený u České národní banky, č. ú. 19-242100110710, 
variabilní symbol 19719.

III. Dle ust. § 95 odst. 1 zákona o odpovědnosti za přestupky a ust. § 79 odst. 5 správního
řádu ve spojení s ust. § 6 odst. 1 vyhlášky č. 52012005 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 účastníkovi řízení dále ukládá povinnost uhradit
náklady řízení ve výši paušální částky 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Náklady
řízení jsou splatné do 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto příkazu, a to na účet
Energetického regulačního úřadu vedený u České národní banky, č. ú. 19-242100110710, 
variabilní symbol 19719.

Poučení

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

Proti tomuto příkazu lze podle ust. § 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.

Mgr. Marek Gruner, v. r.
oprávněná úřední osoba

oddělení sankčních řízení Ostrava
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