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REGULACNI URAD

Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava
Sp. zn. KO-0966112014-ERU

V Ostravě dne 20. října 2014

č. j. 09661-3/2014-ERU
PŘÍKAZ
Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 18
zákona 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"), v příkazním řízení podle ustanovení § 150 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), vedeném pod sp. zn. KO-09661/2014ERU s účastníkem řízení, společností CREAM Real Estate, s.r.o., se sídlem Praha 3 Žižkov, Řehořova 908/4, PSČ: 13000, IČ: 277 90 380 (dále jen "účastník řízení"), ve věci
nedodržení povinnosti podle ustanovení § 61 odst. 2 písm. j) energetického zákona, rozhodl
č.

takto:
I. Účastníkovi řízení se podle ustanovení § 18 odst. 3 písm. b) energetického zákona ukládá
opatření k nápravě spočívající v povinnosti podat ve lhůtě 7 dní od právní moci tohoto
příkazu žádost o uzavření smlouvy a registraci v informačním systému OTE ve smyslu
ustanovení § 61 odst. 2 písm. j) energetického zákona.
II. Podle ustanovení § 79 odst. 5 správního řádu ve spojení s ustanovením § 6 vyhlášky
52012005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným
osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, se účastníku řízení ukládá povinnost uhradit
náklady řízení ve výši paušální částky 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc 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,
Na Příkopě 28, PSČ: 11003, ú. 19-2421001/0710, variabilní symbol 21414.
č.

č.

Odůvodnění:
Správní řízení je zahajováno na základě vlastních zjištění Energetického regulačního
úřadu (dále jen "Úřad"). Dle ustanovení § 150 odst. 1 správního řádu lze povinnost v řízení
z moci úřední uložit formou písemného příkazu. Příkaz může správní orgán vydat, považuje-li
skutkové zjištění za dostatečné; vydání příkazu může být prvním úkonem v řízení.
Dne 31. března 2011 nabylo právní moci rozhodnutí, kterým byla účastníku řízení
udělena licence na obchod s plynem č. 241118488. Dle seznamu registrovaných účastníků
trhu s plynem evidovaného OTE nebyl účastník řízení ke dni vydání tohoto příkazu
registrovaným účastníkem trhu.

Dle 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.
Dle ustanovení § 18 odst. 1 písm. a) energetického zákona vykonává Úřad dozor
nad dodržováním tohoto zákona v odvětvích elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství
a povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele v elektroenergetice a plynárenství.
Dle ustanovení § 18 odst. 3 písm. b) energetického zákona Úřad na základě zjištění porušení
právních předpisů podle odstavce 1 ukládá opatření k nápravě, jejichž účelem je odstranění
protiprávního stavu, a stanoví přiměřenou lhůtu nebo jiné nutné podmínky k zajištění jejich
splnění; povinnosti plynoucí z opatření k nápravě původci protiprávního stavu přecházejí
na jeho právního nástupce. Je-li právních nástupců více, odpovídají za splnění povinnosti
vyplývající z opatření k nápravě společně a nerozdílně.
Účastník řízení vyvolal závadný stav, když se v rozporu s ustanovením § 61 odst. 2
písm. j) energetického zákona ve lhůtě 30 dnů od udělení příslušné licence nezaregistroval
u operátora trhu. Z tohoto důvodu je účastníkovi řízení uloženo opatření k nápravě tak, jak
je stanoveno ve výroku I. tohoto příkazu.

Souběžně je výrokem II. ukládána povinnost úhrady nákladů řízení, neboť správní
orgán je podle § 79 odst. 5 správního řádu povinen účastníkovi, který řízení vyvolal
porušením své právní povinnosti, uložit náhradu nákladů řízení paušální částkou.
Podle ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky Ministerstva vnitra
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.
č.

Poučení:
Proti tomuto příkazu lze podle ustanovení § 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.
Nesplnění povinnosti uložené výrokem I. tohoto příkazu může být Úřadem posouzeno
jako spáchání správního deliktu dle ustanovení § 91 odst. 11 písm. d) energetického zákona,
za který lze uložit pokutu do výše 50000000 Kč nebo 1 % z čistého obratu dosaženého
držitelem licence za poslední ukončené účetní období.

-Otisk úředního razítka-

Mgr. Petra Cieslarová, v. r.
oprávněná úřední osoba
sekce kontroly
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