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Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní orgán podle ust. § 18 zákona
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikáni a o státní správy v energetických
a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění předpisů, ve správním

sp. zn. OSR-13036/201 a zahájeném prosinec 6 z moci
úřední podle ust, § 46 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších před isů (dále
. řád"), s účastníkem ' , osoba

se sídlem
podezření ze spáchání správního deliktu dle ust. § 91
rozhodl

ve věci
energetického zákona

takto:

Správní řízeni vedené Energetickým regulačním
B036/2016-ERU s účastníkem řízení, kters m ie

ve věci ust. § 91
energetického zákona, účastník řízení dopustit jakožto držitel licence
na výrobu elektřiny Č, tím, že v rozporu s ust. § odst. 2 písm. energetického
zákona nebyl v období od 1. února 2005 19. prosince 16 registrovaným účastníkem trhu,
se zastavuje.

Odůvodněni

základě vlastních zjištění Energetického regulačního úřadu bylo
s účastníkem řízení dne 20. prosince 2016 zahájeno správní řízení ve smyslu ust. § 46

ze ust. § 91 2
energetického zákona.

prostudování podkladů, jež byly do správního spisu převzaty dne I prosince
byl téhož dne vyhotoven Záznam o vloženi do spisu, č. j, 110203610-2/2016-

k není o se jednání



V odporu účastník jeho elektrárna byla zničena při povodni
v roce 2009. Účastník řízení požádalo prominutí pokuty a nákladů řízeni, protože vzhledem
k jeho důchodu Kč měsíčně není schopen vyměřenou pokutu zaplatit. odporu byly

v
že se elektrárna účastníka

a
stala nefunkční

Dne 6. 2017 vydal Úřad Vyrozuměné o možnosti vyjádřit se a doložit
majetkové poměry, č. j. 13036-6/2016-ERU, které účastníkovi doručeno dne
8. března 2017. Dne 9. března 2017 byl Úřadu doručen přípis účastníka ze dne
8. března 2017 nazvaný Odpověď na Váš - č.j. 13036-6/2016-ERU ze dne
6,3,2017.", ve účastník řízení uvedl, pobírá starobní důchod Kč měsíčně,

sám, s manželkou

Správní orgán s ohledem na zásadu materiální pravdy zakotvenou v ust. § 3 správního
k závěru, spisu sp. zn. OSR-l 16-

a stavu o
a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v ust. § 2

č.
výkonu ve výši 0,022

Na žádost účastníka řízení Úřad vydal dne 27. prosince 2016 rozhodnutí o zrušení
účastníka řízeni č, , é, j. 13696-5/201 nabylo právní dne

13. ledna 2017.
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zaregistrováním se
je v energetickém
[před 1. lednem

stává
zákoně zakotvena s účinností

6 v ust. § 23 odst. 2 písm. n)].

a
licence na výrobu elektřiny Č. a to ode dne 29. července 2002 do dne
12. ledna 2017, když dne 13. ledna 2017 nabylo právní rozhodnutí Úřadu o zrušení
licence.

Den rozhodný pro počátek lhůty k
30. prosinec tzn. den nabyti novelizované

dne 1. února tedy měl být účastník
energetického zákona registrovaným účastníkem

registraci u operátora trhu
energeti ckého

v souladu s ust, § 23 odst. 2

Formální a stránka správního

Správní řízeni 1. 2005
19. prosince účastník

jakožto držitel na Č. ust. § 23 2
písm. m) energetického zákona, když v období od L února 2005 do 19. prosince 2016nebyl
registrovaným účastníkem trhu, čímž naplnil formální znaky správního deliktu dle ust. § 91
odst. 2 písm. energetického zákona.

Jelikož správní orgán shledal naplnění formálních deliktu
dle ust. § 91 odst. 2 písm. energetického zákona období 2005

19. 201 se zabývat také materiální stránkou uvedeného správního

Z rozsudku správního soudu ze dne 31. května 2007, Č. j. 8
trestnost jednáni musí být naplněna i materiální

17/2007-
deliktu.
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společenské
zákonodárce porušení právních norem nesankcionoval jako správní delikt.

Účel povinnosti držitele licence na
v

registrovaným účastníkem trhu. Následně

zaregistrovat se u operátora trhu
na

registrovaný účastník trhu zajištěn
a mu na za

registrace u operátora trhu tedy není reálně možné vykonávat činnost výrobce
elektřiny v rámci regulovaného trhu, byť veřejnoprávní oprávnění vzniká udělením licence
na výrobu elektřiny. Jedná se tedy o stěžejní povinnost výrobce elektřiny, na jsou následně
navázány další povinnosti výrobce elektřiny . operátorovi trhu (viz zejména ust, § 30
odst. 2 energetického zákona), konkrétně například povinnost předkládat operátorovi trhu
"Měsíční výkazy o výrobě a spotřebě elektřiny dle ust. § odst. 1 vyhlášky
č. 541 Sb., o trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu
s elektřinou a provedeni dalších ustanovení energetického zákona, a následně
dle ust. § 49 odst. 1 vyhlášky Č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, na základě

zpřístupni operátor trhu příslušnému provozovateli přenosové nebo distribuční
za a na

operátor
vyrobené elektřiny.
které vytváří. Dochází tak ke
pro predikci vývoje.

scénářů spotřeby,
které jsou důležité

daném k narušení veřejného zájmu na regulaci trhu s elektřinou,
neboť kdyby na trhu s elektřinou docházelo k takovému protiprávnímu jednání běžně,
jednalo by se zcela nepochybně o absolutně neudržitelný stav, který by byl v rozporu
se zájmy společnosti. Pro účely posouzení však nutné také přihlédnout zejména k tomu,
že účastník řízení není, počínaje dnem 13. ledna 2016, držitelem licence na výrobu
elektřiny, a také k tomu, účastník řízení je podnikající fyzická osoba, která dle vydané
licence měla provozovat provozovnu s celkovým instalovaným elektrickým výkonem
ve 0,022 přičemž faktický provoz licencované činností již od roku neprobíhal.

uvedené skutečnosti poukazují na existenci konkrétní společenské škodlivosti
jednání účastníka řízení, nicméně tato společenská škodlivost dle správního orgánu
nedosahuje takové aby odůvodňovala závěr o naplnění materiální stránky
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rozhodnuti,
zn.OSR-13036/2016-

Poučeni

Proti tomuto
k předsedkyni Úřadu
rozkladu se počítá
desátého ode dne,

podat rozklad v souladu s ust, § 152 správního řádu
15 dnů od jeho doručeni, a to jeho podáním Úřadu. pro podáni

následujícího doručení rozhodnuti, nejpozději však uplynutí
nedoručené a rozhodnutí připraveno k

úředního
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