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USNESENÍ 

 

ČR - Státní energetická inspekce (dále SEI), jako správní úřad příslušný podle § 93 odst. 2          
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 ve věci uložení pokuty za porušení zákona č. 180/2005 Sb. o 

podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů, ve 
znění účinném do 31.12.2012 (dále zákon č. 180/2005 Sb.) a v souladu s § 66 odst. 2 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon č. 500/2004 Sb.) 
rozhodla takto: 

 

správní řízení vedené ve věci uložení pokuty, zahájené dne 11.02.2014 pod č.j. 
/130/14/31.104/To se společností ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., Křižíkova 788,       

500 03 Hradec Králové, IČ: 25938924 na základě zjištěných skutečností důvodně nasvědčujících 
spáchání správního deliktu podle § 9 odst. 2 zákona č. 180/2005 Sb. 
 

se zastavuje, 

 

neboť správní orgán 1. stupně správního řízení v probíhajícím správním řízení zjistil, že 
účastník řízení nenaplnil skutkovou podstatu správního deliktu dle ustanovení § 9 odst. 2 
zákona č. 180/2005 Sb.  

 

 

ODŮVODNĚNÍ 
 

Dne 11.02.2014 pod č.j. /130/14/31.104/To bylo na základě protokolu o výsledku 
kontroly SEI č.  ze dne 05.09.2013 zahájeno správní řízení ve věci uložení pokuty 

na základě zjištěných skutečností důvodně nasvědčujících spáchání správního deliktu podle    
§ 9 odst. 2 zákona č. 180/2005 Sb. tím, že spol. ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., Křižíkova 
788, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25938924 (dále spol. ČEZ OZ) jako výrobce elektřiny, který 
vyrábí elektřinu využitím slunečního záření ve výrobně fotovoltaická elektrárna FVE 
Bežerovice, 391 65 Sudoměřice u Bechyně předala nepravdivé údaje za rok 2012 

provozovateli regionální distribuční soustavy, spol. E.ON Distribuce, a.s. v měsíčních 
výkazech 01-12/2012, čímž porušila ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 180/2005 Sb., neboť 

vykázané údaje v měsíčních výkazech dle vyhlášky č. 541/2005 Sb. v řádku „Datum uvedení 
do provozu“ a v řádku č. 11 „Celková částka (zelené bonusy)“ neodpovídají hodnotám 
zjištěným při kontrole SEI. 
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 V průběhu vedeného dokazování spol. ČEZ OZ doručila správnímu orgánu dne 10.03.2014 
„Vyjádření účastníka řízení“ a Navržení důkazů“, ve kterém uvedla ve dvanácti bodech 
v jakých skutečnostech spatřuje to, že spol. ČEZ OZ nespáchala správní delikt dle ustanovení 
§ 9 odst. 2 zákona č. 180/2005 Sb.  
 

Správní orgán 1. stupně správního řízení konstatuje, že naplnění skutkové podstaty dle 
ustanovení 9 odst. 2 zákona č. 180/2005 Sb. se týká předávání nepravdivých měřených nebo 
vypočtených údajů provozovateli regionální distribuční soustavy o množství jím vyrobené 
elektřiny z obnovitelných zdrojů podle § 5 odst. 6 zákona č. 180/2005 Sb. V měsíčních 
výkazech 01-12/2012 dle vyhlášky č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách 
tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení 
energetického zákona, předaných spol. ČEZ OZ provozovateli distribuční soustavy jsou 

uvedeny rozporované údaje v řádku „Datum uvedení do provozu“ a v řádku č. 11 „Celková 
částka (zelené bonusy)“. Pravdivost těchto údajů nenaplňuje skutkovou podstatu dle § 9 odst. 
2 zákona č. 180/2005 Sb., neboť aby došlo k naplnění skutkové podstaty dle zákona                
č. 180/2005 Sb., musí se jednat o nepravdivé údaje týkající se množství vyrobené elektřiny a 

nikoliv data uvedení do provozu a celkové částky (zelené bonusy).   
 

Správní orgán 1. stupně správního řízení se neztotožnil se závěrem kontrolního orgánu dle 
protokolu SEI č.  neboť v rámci správního uvážení došel k jinému závěru. Z výše 
uvedených důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. 
 

 

POUČENÍ 
 

Proti tomuto usnesení se podle § 76 odst. 5 zákona č. 500/2004  Sb. nelze odvolat. 
 

České Budějovice 10.04.2014 

 

 

 

       Ing. Vladimír Štěpka 

ředitel územního inspektorátu  


