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Přehled sankčních správních řízení 

Sankční správní řízení v roce 2019 

Energetický regulační úřad v rámci výkonu dozoru dle § 18 odst. 1 a odst. 3 energetického 
zákona rozhoduje o přestupcích podle energetického zákona, zákona o cenách, zákona 
o ochraně spotřebitele a zákona o podporovaných zdrojích energie a ukládá za ně v rámci 
sankčních řízení správní tresty.  

Energetický regulační úřad v roce 2019 obdržel celkem 733 podnětů k zahájení řízení  
o přestupku. Jednalo se jak o podněty na základě vlastních zjištění v rámci kontrol 
provedených dle kontrolního řádu, tak podněty z vnějších zdrojů, zejména od Policie České 
republiky. 

V roce 2019 zahájil Energetický regulační úřad celkem 400 správních řízení pro podezření 
ze spáchání přestupků. 233 věcí bylo Energetickým regulačním úřadem odloženo, 
kdy se jednalo zejména o podněty obdržené ze strany Policie České republiky s neznámým 
pachatelem.  

Mezi nejčastěji porušovaná ustanovení energetického zákona v roce 2019 patřily v oblasti 
elektroenergetiky § 46 odst. 8 a 12 [porušení zákazů a povinností v ochranných pásmech 
energetického zařízení+, v oblasti plynárenství § 68 odst. 3 *poškození energetického zařízení+ 
a v oblasti teplárenství § 11 odst. 1 písm. f) *náležitosti vyúčtování dodávek tepelné energie]. 
V rámci dozoru dle zákona o ochraně spotřebitele docházelo nejčastěji k porušování § 4 
*užití nekalých obchodních praktik] a dle zákona o cenách k porušování § 6 odst. 1 písm. c) 
*nedodržení povinnosti při věcném usměrňování ceny+ a dle zákona o podporovaných 
zdrojích energie k porušování ust. § 11a odst. 5 *udržování a provoz měřicích zařízení+. 

Energetický regulační úřad v roce 2019 pravomocně rozhodl v 407 správních řízeních, 
z čehož uložil účastníkům řízení pravomocně v 365 případech pokuty v celkové výši 
16 952 527 Kč.  

 

Přehled pravomocně ukončených sankčních řízení v roce 2019 dle agendy 

podle energetického zákona 396 

podle zákona o cenách 5 

podle zákona o podporovaných zdrojích 4 

podle zákona o ochraně spotřebitele 2 

Rozhodnutí o správních deliktech a přestupcích za rok 2018 407 

 

  



 

2 
 

Přehled sporných a schvalovacích správních řízení 

Sporná řízení v roce 2019 

Energetický regulační úřad rozhodoval v roce 2019 spory v odvětví elektroenergetiky, 
plynárenství a teplárenství podle § 17 odst. 7 písm. a) až e) energetického zákona. 
Při rozhodování sporů postupoval Energetický regulační úřad podle § 141 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,  

Na návrh zákazníka v postavení spotřebitele odebírajícího elektřinu, plyn nebo tepelnou 
energii pro spotřebu v domácnosti nebo zákazníka, který je fyzickou osobou podnikající, 
rozhodoval Energetický regulační úřad podle § 17 odst. 7 písm. e) bodu 1. a 2. energetického 
zákona tzv. spotřebitelské spory. Spotřebitelské spory se týkaly splnění povinnosti ze smluv, 
jejichž předmětem byla dodávka nebo distribuce elektřiny nebo plynu, a určení, zda právní 
vztah mezi zákazníkem a držitelem licence, jehož předmětem je dodávka nebo distribuce 
elektřiny nebo plynu vznikl, trvá nebo zanikl, a kdy se tak stalo. Typickým sporem bylo řádné 
nesplnění povinnosti vyúčtování dodávky elektřiny nebo plynu dodavatelem a spory o vzniku 
a zániku právního vztahu mezi zákazníkem a dodavatelem. 

V roce 2019 Energetický regulační úřad vedl 72 řízení ve věci spotřebitelského sporu podle 
§ 17 odst. 7 písm. e) bodu 1. a 2. energetického zákona, z nichž v roce 2019 bylo celkem 33 
pravomocně ukončeno. Nejčastějším důvodem vedení řízení byly spory o zánik právního 
vztahu s předmětem dodávky elektřiny a plynu a spory o správnost vyúčtování ceny 
dodávky elektřiny nebo plynu.  

Na straně dodavatelů byli nejčastěji účastníkem řízení společnosti CENTROPOL ENERGY, a.s., 
ČEZ Prodej, a.s., BOHEMIA ENERGY entity, s.r.o. COMFORT ENERGY s.r.o., innogy Energie, 
s.r.o. V případě problematického vzniku právního vztahu s využitím zprostředkování byli 
nejčastějším účastníkem řízení na straně dodavatele společnosti Stabil Energy, s.r.o., Lidová 
energie, s.r.o., Energie pro Tebe, a.s., Rodinná energie, a.s., Zelená elektřina, s.r.o., Utylis 
Energie s.r.o., LAMA energy, a.s. 

V odvětví elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství Energetický regulační úřad podle § 
17 odst. 7 písm. a) až d) vedl celkem 113 řízení, z nichž pravomocně ukončil 23. Předmětem 
řízení podle § 17 odst. 7 písm. a) až c) energetického zákona byly spory o uzavření smlouvy 
podle energetického zákona, spory o omezení, přerušení nebo obnovení dodávek 
nebo distribuce elektřiny nebo plynu z důvodu neoprávněného odběru nebo neoprávněné 
distribuce. Dále byly předmětem řízení spory o připojení nebo přístup k zařízením 
elektrizační nebo plynárenské soustavy. 

Zvláštním typem sporů v oblasti rozhodování před Energetickým regulačním úřadem 
v oblasti elektroenergetiky byly spory podle § 17 odst. 7 písm. d) energetického zákona 
ve spojení s § 52 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie. 
Předmětem těchto řízení byly spory týkající se podpory výroby elektřiny z obnovitelných 
zdrojů nebo elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla, elektřiny vyrobené 
z druhotných energetických zdrojů nebo tepla z obnovitelných zdrojů. Předmětem 
těchto řízení byly i další spory, jejichž předmětem bylo splnění peněžité povinnosti uložené 
zákonem č. 165/2012 Sb. nebo sjednané na základě tohoto zákona.  
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V roce 2019 vedl Energetický regulační úřad celkem 70 řízení s předmětem sporu 
o podporu. Současně se jednalo o skutkově a právně složité případy, které vyžadují 
individuální posouzení práv a povinností účastníků trhu s elektřinou spojených s právem 
na podporu vyrobené elektřiny nebo tepla nebo splnění peněžité povinnosti uložené 
zákonem č. 165/2012 Sb.  

Schvalovací řízení v roce 2019 

V roce 2019 Energetický regulační úřad vedl podle § 17 odst. 7 písm. g) a i) energetického 
zákona řízení o schválení Pravidel provozování přenosové soustavy a distribučních soustav 
v elektroenergetice, obchodních podmínek operátora trhu, Řádu provozovatele přepravní 
soustavy, Řádů provozovatelů zásobníku plynu a Řádů provozovatelů distribučních soustav 
v plynárenství, desetiletého plánu rozvoje přenosové soustavy a přepravní soustavy. 
Energetický regulační úřad vedl celkem 62 schvalovacích řízení, z nichž 34 pravomocně 
ukončil. 

Správní řízení podle nařízení Komise (EU) 

V roce 2019 Energetický regulační úřad podle § 17 odst. 4 energetického zákona 
dále vykonával působnost regulačního orgánu, dotčeného a příslušného orgánu 
podle příslušných Nařízení Evropského parlamentu a Rady (dále též „Nařízení (EU)“). 
V rámci této pravomoci Energetický regulační úřad vedl v roce 2019 celkem 124 řízení, 
z nichž 100 ukončil. 

 

Přehled vedených a pravomocně ukončených řízení 

Typ řízení Vedená řízení Ukončená řízení 

Spotřebitelské spory 72 33 

Sporná řízení ostatní 105 23 

- oblast elektroenergetiky 105 17 

- oblast plynárenství  2 2 

- oblast teplárenství 6 4 

Schvalovací řízení 62 34 

Řízení podle Nařízení (EU) 124 100 

Řízení celkem za rok 2019 271 190 
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Rozkladová řízení 

Řízení o rozkladech v roce 2019 

Rozhodování o rozkladu jako opravném prostředku proti prvostupňovým rozhodnutím ERÚ 
ve smyslu § 152 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
je svěřeno Radě Energetického regulačního úřadu. Rada ERÚ rozhoduje o rozkladech 
na základě doporučení rozkladové komise zřízené podle § 152 odst. 3 správního řádu. 
Energetický regulační úřad má v současné době zřízeny tři rozkladové komise, 
jednu pro oblast podporovaných zdrojů energie, jednu pro oblast energetické infrastruktury 
a obchodu a jednu pro oblast ochrany spotřebitele. 

Rozkladové komise Rady ERÚ projednaly v roce 2019 celkem 126 rozkladů. Na základě 
jejich projednání bylo rozhodnuto o 61 rozkladech. O 65 rozkladech projednaných 
rozkladovými komisemi v roce 2019 nebylo do konce roku 2019 rozhodnuto. Rada ERÚ 
v roce 2019 dále rozhodla o 51 rozkladech, které byly rozkladovými komisemi projednány 
ještě v roce 2018. Celkem Rada ERÚ v roce 2019 vydala 112 rozhodnutí o rozkladu 
a 4 rozhodnutí v přezkumném řízení. 

Dále rozkladové komise projednaly 5 podnětů k provedení přezkumného řízení. 

 

Přehled v roce 2019 rozhodnutých rozkladů dle agendy 

Rozklady proti rozhodnutím ve sporných řízeních 55 

- elektroenergetika 29 

- plynárenství 5 

- teplárenství 7 

- podporované zdroje 14 

Rozklady proti rozhodnutím ve schvalovacích řízeních 0 

Rozklady proti rozhodnutím o správních deliktech 39 

- podle energetického zákona 23 

- podle zákona o cenách 8 

- podle zákona o podporovaných zdrojích 0 

- podle zákona o ochraně spotřebitele 8 

Rozklady ve věci žádostí o informace 4 

Rozklady proti rozhodnutím ve věcech licenčních 9 

Rozklady ostatní 5 

Rozhodnutí o rozkladu celkem za rok 2019 112 
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Přehled správních řízení Oddělení REMIT 

Přehled správních řízení v roce 2019 

Vydáno první rozhodnutí ve věci porušení povinnosti dle čl. 8 Nařízení Evropského 

Parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti 

velkoobchodního trhu s energií (více zde). 

 

 

 

http://www.eru.cz/cs/-/alpiq-energy-se-e2-80-93-rozhodnuti-k-poruseni-povinnosti-dle-cl-8-narizeni-evropskeho-parlamentu-a-rady-eu-c-1227-2011-ze-dne-25-rijna-2011-o-integr

