
zn. v 7. 7

j. 1

z í
Energetický regulační jako příslušný správní orgán ust. § 18 zákona

é. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o státní správy v energetických
zákonů (energetický zákon), ve pozdějších předpisů, ve správním

1 3. 7 z moci
pozdějších před isů (dále

, ve
energetického zákona

takto:

Správní
B699/2016-ERU
se sídlem
ve podezření ze spáchání správního deliktu
zákona, kterého se měl účastník dopustit
č. §
v

základě vlastních zjištění Energetického regulačního
s účastníkem řízení dne 3. ledna 7 zahájeno správní řízení ve
řádu pro podezření ze spáchání správního deliktu dle ust. § 91
zákona.

podkladů, dne
byl téhož dne vyhotoven spisu, č, j. 13699-

2/20I6-ERU, dospěl správní orgán k závěru, pochyb o se předmětného
jednání dopustil účastník řízení a že jsou dostatečně zjištěny i ostatní skutečnosti, a proto dne
29. 16 v souladu s ust. § 150 správního řádu č. j. 11 1



a to v
správního řádu.

č.
ve

písm.

L

Správního deliktu dle ust. § 91 odst. 2 písm. c) energetického zákona se dopustí držitel
licence na výrobu tím, porusi z povinností v ust. § 23 2
písm. až i) nebo písm. až r) energetického zákona.

V rámci správního řízení se správní orgán zabýval uvedeným správním deliktem
v návaznosti na porušení povinnosti vyplývající z ust. § 23 odst. 2 písm. rn) energetického
zákona, z něhož plyne, že výrobce elektřiny, tj. držitel elektřiny, je povinen

se na u operátora
zaregistrováním se výrobce elektřiny stává registrovaným účastníkem trhu. povinnost je
v energetickém zakotvena s účinností dne 2004 [před 1. lednem 2016
v ust. § 23
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se u operátora
ve

a to
2. února . do dne předcházejícího zahájeni tohoto správního

řízeni), a proto předmětem tohoto správního porušení ust. § 23 odst. 2 písm. m)
energetického zákona účastníkem pouze v tomto

Formální a materiální stránka správního deliktu

v
za trestný čin, je-li jeho společenská nebezpečnost (škodlivost) nižší než nepatrná,
musí obdobná pravidla platit ipro správní delikty. Podstatou správních deliktů je postih

v~'c;~'" v s
vykazuje znaky jednáním

nebezpečným (škodlivým). aby mohlo být určité protiprávní jednání
kvalifikováno delikt, musí formálních znaků deliktního jednání
naplněna i materiální stránka deliktu a jednání musí vykazovat určitou míru společenské
nebezpečnosti ve vztahu k porušené povinnosti zákonem na ochranu
odpovídajících hodnot.

Při posouzení materiální Je třeba
ze skutečnosti, každá podstata správního implicitně

společenské škodlivosti nežádoucího jednáni. opačném případě
zákonodárce porušeni právních norem nesankcionoval jako správní delikt.

zejména
obecnou

by ostatně
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ust. §
kterých zpřístupní operátor příslušnému
soustavy výpočet plateb za systémové
z podporovaných zdrojů.

s
provozovateli přenosové nebo distribuční

operátora trhu a na podporu elektřiny

o
vyrobené elektřiny. Operátor
které vytváří. Dochází tak
pro predikci

daném případě došlo k narušení veřejného zájmu na regulaci trhu s elektřinou,
kdyby na s elektřinou docházelo k takovému

orgánu

správního deliktu dle ust. § 91 odst 2 písm.
jednání účastníka řízení je nižší nepatrná).

(společenská škodlivost

mohl správní orgán postihnout delikventa za spácháni musí být
naplněna jak formální, tak i materiální stránka vytýkaného správního deliktu. V daném
případě dospěl správní orgán k vytýkané jednání účastníka řízení sice naplnilo
formální stránku správního deliktu ust. § 91 odst. 2 písm. energetického zákona,
nenaplnilo však materiální stránku uvedeného správního deliktu. tedy nutné konstatovat,

vytýkané jednání účastníka řízení není správním deliktem dle ust. § 91 odst. 2 písm.
energetického zákona, a proto správní řízení rozhodl tak, jak je ve výroku
rozhodnuti, tj. o zastavení správního řízení vedeného s účastníkem řízení sp. zn. OSR-
13699/201
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