
 

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD 
Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava 

Sp. zn. OSR-07049/2019-ERU                     V Ostravě dne 5. ledna 2022 
Č. j. 07049-16/2019-ERU 

U S N E S E N Í  

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-07049/2019-ERU zahájeném dne 15. června 2020 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 obviněným z přestupku, kterým je  

Společenství vlastníků jednotek Selská 3766-3767, Chomutov, 
se sídlem Selská 3766, Chomutov, IČO: 254 94 244, 

ve věci podezření ze spáchání přestupku podle § 91a odst. 1 písm. i) 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 2019 (dále všechna znění jen 
„energetický zákon“), rozhodl 

t a k t o :  

Správní řízení vedené Energetickým regulačním úřadem s obviněným z přestupku, kterým je 
Společenství vlastníků jednotek Selská 3766-3767, Chomutov, se sídlem Selská 3766, Chomutov, 
IČO: 254 94 244, pod sp. zn. OSR-07049/2019-ERU, pro podezření ze spáchání přestupku  
podle ust. § 91a odst. 1 písm. i) energetického zákona, kterého se měl dopustit tím, že v rozporu  
s ust. § 62 odst. 4 písm. b) energetického zákona v přesně nezjištěné době přede dnem 7. února 2019 
v odběrném místě na adrese Selská 3766 – 3767, Chomutov, neudržoval společné odběrné plynové 
zařízení sloužící pro tuto dodávku ve stavu, který odpovídá právním předpisům, technickým normám  
a technickým pravidlům a umožňuje bezpečnou a spolehlivou dodávku plynu tak, aby se nestalo 
příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, a zjištěné závady neprodleně neodstranil, 

se v souladu s ust. § 86 odst. 1 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky 

z a s t a v u j e , 

neboť skutek, o němž se vede řízení není přestupkem. 

O d ů v o d n ě n í  

[1] Energetickému regulačnímu úřadu (dále také „ERÚ“ nebo „správní orgán“) jako věcně příslušnému 
správnímu orgánu podle § 18 energetického zákona bylo dne 3. července 2019 doručeno oznámení 
Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, OOK 1. oddělení Chomutov 
(dále také „Policie ČR“) sp. zn. společně se spisovým materiálem 
(dále jen „spis Policie ČR“) o přestupku, kterého se měl dopustit účastník řízení tím, že v přesně 
neurčené době přede dnem 7. února 2019 v odběrném místě na adrese Selská 3766 – 3767, Chomutov, 
neudržoval společné plynové zařízení sloužící pro tuto dodávky ve stavu, který odpovídá právním 
předpisům, technickým normám a technickým pravidlům a umožňuje bezpečnou a spolehlivou 
dodávky plynu tak, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, a zjištěné závady 
neprodleně neodstranil, čímž měl porušit  povinnost stanovenou v ust. § 62 odst. 4 písm. b) 
energetického zákona. 
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[2] Správní orgán podle ust. § 78 zákona o odpovědnosti za přestupky ve spojení s ust. § 46 správního 
řádu zahájil dne 15. června 2020 doručením oznámení o zahájení řízení č. j. 07049-7/2019-ERU 
s účastníkem řízení správní řízení pro podezření ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. i) 
energetického zákona. 

[3] Podle § 91a odst. 1 písm. i) energetického zákona se právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí 
přestupku tím, že poruší některou z povinností stanovených v § 28 odst. 2 písm. a) až f), h), j), k) nebo 
odst. 7 nebo některou z povinností stanovených v § 62 odst. 2 písm. b) až i), v § 62 odst. 3 nebo 4. 

[4] Energetický zákon v ust. § 62 odst. 4 písm. b) stanoví povinnost udržovat společné odběrné plynové 
zařízení sloužící pro tuto dodávku ve stavu, který odpovídá právním předpisům, technickým normám 
a technickým pravidlům a umožňuje bezpečnou a spolehlivou dodávku plynu tak, aby se nestalo 
příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, a v případě zjištění závady tuto neprodleně odstranit. 

[5] Podle ust. § 12 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky může být pachatelem pouze ten, kdo má 
vlastnost, způsobilost nebo postavení, které zákon vyžaduje ke spáchání přestupku. Z citovaného  
ust. § 62 odst. 4 písm. b) energetického zákona ve spojení s ust. § 91a odst. 1 písm. i) téhož zákona je 
pak patrné, že projednávaného přestupku se může dopustit pouze právnická nebo podnikající fyzická 
osoba, která je vlastníkem nemovitosti, jejíž součástí (srov. ust. § 62 odst. 5 energetického zákona) je 
společné odběrné plynové zařízení.  

[6] Podle ust. § 1194 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“), je společenství vlastníků právnická osoba založená za účelem 
zajišťování správy domu a pozemku; při naplňování svého účelu je způsobilé nabývat práva  
a zavazovat se k povinnostem. Společenství vlastníků nesmí podnikat ani se přímo či nepřímo podílet 
na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem. 

[7] Podle ust. § 1195 odst. 1 občanského zákoníku může společenství vlastníků nabývat majetek  
a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a pozemku. 

[8] Z náhledu do katastru nemovitostí správní orgán zjistil, že spoluvlastníky bytového domu na adrese 
Selská 3766 a 3767, Chomutov jsou jednotliví vlastníci bytových jednotek. Účastník řízení tedy není 
vlastníkem nemovitosti, jejíž součástí je dotčené společné odběrné plynové zařízení, a nesplňuje tedy 
podmínku speciálního subjektu předpokládaného skutkovou podstatou přestupku podle ust. § 91a  
odst. 1 písm. i) energetického zákona. Jednání účastníka řízení tudíž nenese znaky projednávaného 
přestupku a správnímu orgánu nezbývá, než řízení zastavit tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto 
usnesení.  

[9] Nad rámec výše uvedeného správní orgán konstatuje, že v průběhu správního řízení účastník řízení 
předložil ERÚ k jeho žádostem poslední revizní zprávy, kdy podle Zprávy o provozní roční kontrole 
plynového zařízení ze dne 12. února 2021 jsou jak společné odběrné plynové zařízení v bytovém domě 
tak i odběrná plynová zařízení v jednotlivých bytech schopna bezpečného a spolehlivého provozu. 
V průběhu let 2020 a 2021 byla kontrolována všechna odběrná plynová zařízení ve všech bytech  
bez zjištěných závad.  
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P o u č e n í  

Proti tomuto usnesení lze podat rozklad v souladu s ust. § 152 správního řádu k Radě Energetického 
regulačního úřadu do 15 dnů od jeho doručení, a to jeho podáním Energetickému regulačnímu 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. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek. 

 

 

 

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

ředitel odboru sankčních řízení 
 

 
 
Obdrží: Společenství vlastníků jednotek Selská 3766-3767, Chomutov 
 


