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ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD 
Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava 

 

 

Sp. zn. OSR-12917/2017-ERU                                           V Praze dne 16. října 2018  

Č. j. 12917-27/2017-ERU 

P Ř Í K A Z 

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 (energetický zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů“), 

v příkazním řízení podle § 150 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „správní řád“), vedeném pod sp. zn. OSR-12917/2017-ERU ve věci 

porušení § 46 odst. 10 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 2007 (dále též „energetický zákon“), kterého se měla dopustit 

právnická osoba Město Kladruby, se sídlem 34961 Kladruby, náměstí Republiky 89, 

IČO: 002 59 888 (dále též „účastník řízení“) tím, že v průběhu roku 2007 vysadilo 

v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy podzemního kabelového vedení nízkého 

napětí do 1 kV, jehož majitelem a správcem je společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 

Děčín - Děčín IV–Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČO: 247 29 035 (dále 

též „ČEZ Distribuce, a. s.“) nacházejícím se, na pozemku parc. č. v obci Kladruby, 

v katastrálním území Kladruby u Stříbra , trvalé porosty, a to dřeviny javoru mléč, rozhodl 

takto: 

 Podle § 18 odst. 3 písm. b) energetického zákona, ve znění pozdějších 

předpisů se účastníkovi řízení, ukládá opatření k nápravě spočívající v povinnosti 

odstranit protiprávní stav, a to odstranění vysazeného trvalého porostu dřeviny 

javoru mléč z ochranného pásma podzemního vedení zařízení elektrizační soustavy, 

jejímž správcem je společnost ČEZ Distribuce, a. s., nacházejícím se na pozemku 

parc. č.  v obci Kladruby, v katastrálním území Kladruby u Stříbra, a to ve lhůtě 

30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto příkazu.   

O d ů v o d n ě n í 

  Energetický regulační úřad provedeným šetřením na základě obdrženého podnětu 

zjistil, že účastník řízení v průběhu roku 2007 v rozporu s § 46 odst. 10 energetického 

zákona vysázel na pozemku parc. č. v obci Kladruby, v katastrálním území Kladruby 

u Stříbra v místě, kudy prochází ochranné pásmo zařízení elektrizační soustavy podzemního 

kabelového vedení nízkého napětí do 1 kV, jejímž správcem je společnost ČEZ Distribuce, 

a. s., trvalé porosty, a to dřeviny javoru mléč. 

  Dle § 46 odst. 10 energetického zákona [§ 46 odst. 10 energetického zákona, ve znění 

pozdějších předpisů] platí, že v ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno vysazovat 

trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.  
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Porušením zákazu stanoveného v § 46 odst. 10 energetického zákona vysazením 

trvalých porostů v ochranném pásmu podzemního vedení se účastník řízení dopustil v přesně 

nezjištěné době v průběhu roku 2007 naplnění znaků skutkové podstaty přestupku (správního 

deliktu) podle § 91 odst. 4 energetického zákona [§ 91a odst. 1 písm. o) energetického 

zákona, ve znění pozdějších předpisů]. 

Dle § 95 odst. 4 energetického zákona, lze řízení o uložení pokuty zahájit do jednoho 

roku ode dne, kdy se územní inspektorát o porušení povinnosti dozvěděl, nejpozději však 

do dvou let ode dne, kdy k porušení povinností došlo. Pokutu nelze uložit, uplynuly-li 

od porušení tři roky.  

Dne 1. července 2017 nabyl účinnosti zákon o odpovědnosti za přestupky. 

Délka promlčecí doby přestupku podle § 30 písm. b) zákona o odpovědnosti za přestupky 

činí 3 roky. Vzhledem k tomu, že předmětný přestupek byl spáchán v blíže nezjištěné 

době během roku 2007, odpovědnost za spáchání přestupku tak zanikla, nejpozději 

ke dni 31. prosince 2010. 

Dle § 29 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky odpovědnost za přestupek 

zaniká uplynutím promlčecí doby. 

Dle § 76 odst. 1 písm. f) zákona o odpovědnosti za přestupky platí, že správní orgán, 

aniž řízení zahájí, věc usnesením odloží, jestliže odpovědnost za přestupek zanikla. 

S ohledem na výše uvedené proto Energetický regulační úřadu v důsledku 

uplynutí promlčecí doby rozhodl usnesením, č. j. 12917-26/2017-ERU ze dne 1. října 2018 

dle § 76 odst. 1 písm. f) zákona o odpovědnosti za přestupky s odkazem na § 29 písm. a) 

téhož zákona o odložení věci, tj. podezření ze spáchání přestupku (správního deliktu) 

dle § 91 odst. 4 energetického zákona [§ 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, ve znění 

pozdějších předpisů]. 

Protiprávní stav spočívající dle § 46 odst. 10 energetického zákona [§ 46 odst. 10 

energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů] v porušení zákazu vysazovat 

v ochranném pásmu podzemního vedení trvalé porosty, však stále trvá, proto správní 

orgán rozhodl, tak jak je uvedeno ve výroku tohoto příkazu o uložení opatření k nápravě 

spočívající v povinnosti účastníka řízení odstranit protiprávní stav, a to vysazené trvalé 

porosty, dřeviny javoru mléč z ochranného pásma podzemního vedení zařízení elektrizační 

soustavy, jejímž správcem je společnost ČEZ Distribuce, a.s., nacházejícím se na pozemku 

parc. č.  v obci Kladruby, v katastrálním území Kladruby u Stříbra, a to ve lhůtě 30 dnů 

ode dne nabytí právní moci tohoto příkazu.  

P o u č e n í 

 

 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. 

 

Nesplnění povinnosti uložené výrokem tohoto příkazu může být podle 

§ 96d odst. 1 písm. d) energetického zákona vymáháno Energetickým regulačním úřadem 
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uložením donucovací pokuty, a to dle § 96d odst. 3 písm. b) až do výše 1 000 000 Kč. 

Donucovací pokuty lze v souladu s § 96d odst. 3 energetického zákona ukládat i opakovaně. 

 

 

 

 

Mgr. Jan Křepinský, v. r. 

     oprávněná úřední osoba 

       oddělení sankčních řízení Praha 


