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ENERGETICKY REGULACNI URAD

Sp. zn. ÚP-10060/201O-ERÚ
Č. j.: 10060-8/201O-ERÚ

Energetický regulační úřad se sídlem v Jih1avě, Masarykovo nám. 5, 586 01 Jih1ava, podle
ustanovení § 76 odst. 1 a § 43 odst. 1 písmo b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), rozhodlo návrhu Společenství pro dům čp. 450,
ulice Místecká, Praha 18 - Letňany, se sídlem Místecká 450, 199 00 Praha 9 - Letňany, IČ:
27213498, jako odběratele tepelné energie, na rozhodnutí sporu podle § 17 odst. 5 písmo b)
zákona č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů,
ohledně dodávky tepelné energie mimo topnou sezónu dodavatelem tepelné energie, společností
Avia, a.s., se sídlem Beranových 140, 199 03 Praha 9 - Letňany, IČ: 45273227, jako držitelem
licence na rozvod tepelné energie, takto:

Návrh Společenství pro dům čp. 450, ulice Místecká, Praha 18 - Letňany, se sídlem
Místecká 450, 199 00 Praha 9 - Letňany, IČ: 27213498, aby Energetický regulační úřad
rozhodl spor podle § 17 odst. 5 písmo b) energetického zákona, mezi navrhovatelem, jako
zákazníkem, a společností Avia, a.s., se sídlem Beranových 140, 199 03 Praha 9 - Letňany,
IČ: 45273227, jako držitelem licence na rozvod tepelné energie, ve věci dodávky tepelné
energie mimo topnou sezónu,

se odkládá,

neboť bylo učiněno podání, k jehož vyřízení není věcně příslušný žádný správní úřad.

Dne 4. srpna 2010 obdržel Energetický regulační úřad s odkazem na § 17 odst. 5 písmo b)
energetického zákona návrh od Společenství pro dům čp. 450, ulice Místecká, Praha 18 -
Letňany, se sídlem Místecká 450, 199 00 Praha 9 - Letňany, IČ: 27213498, jako odběratele
tepelné energie, týkající se dodávky tepelné energie mimo topnou sezónu dodavatelem tepelné
energie, společností Avia, a.s., se sídlem Beranových 140, 199 03 Praha 9 - Letňany, IČ:
45273227, když dle odběratele nedal souhlas k těmto dodávkám. Odběratel se domáhal, aby bylo
rozhodnuto, že dodavatel postupoval protiprávně, když dle jeho názoru došlo ze strany
dodavatele tepelné energie k porušení vyhlášky Č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro



vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro
přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji
regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům, a která provádí zákon č. 406/2000
Sb., o hospodaření energií. Zároveň se odběratel domáhal, aby bylo rozhodnuto, že odpůrce je
povinen nahradit navrhovateli škodu, která mu daným protiprávním jednáním vznikla.

Navrhovatel uvedl, že odpůrce porušil vyhlášku č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro
vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro
přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji
regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům, jelikož neukončil vytápění ke
konci otopné sezony, tj. k 31. květnu. Z tohoto důvodu se obrátil na Energetický regulační úřad.

Podle § 17 odst. 5 písmo b) energetického zákona Energetický regulační úřad rozhoduje spory
vyplývající ze smluvních vztahů mezi držiteli licencí nebo mezi držitelem licence a jeho
zákazníkem podle tohoto zákona v případech, ve kterých by jinak byla k rozhodnutí sporu dána
příslušnost soudu, pokud s pravomocí Energetického regulačního úřadu rozhodovat vzniklý spor
souhlasí všichni účastníci řízení.

Podle § 96 odst. 1 energetického zákona je Energetický regulační úřad příslušný k rozhodování
sporů o právech či povinnostech vyplývajících z právního vztahu podle § 17 odst. 5 písmo b)
tehdy, pokud současně s podáním návrhu na rozhodnutí ve sporu nebo ve lhůtě do 15 dnů ode
dne doručení oznámení o podání návrhu rozhodovat ve sporu vyjádří odpůrce s pravomocí
Energetického regulačního úřadu souhlas.

Energetický regulační úřad dopisem č.j. 10060-6/2010-ERU ze dne 24. srpna 2010, který byl
společnosti Avia, a.s. doručen téhož dne, se uvedené společnosti dotázal, zda v této věci souhlasí
se založením pravomoci Energetického regulačního úřadu daný spor rozhodovat. Odpůrce ve
lhůtě do 15 dnů ode dne doručení oznámení o podání návrhu (tj. do 8. září 2010) nevyjádřil
souhlas s pravomocí Energetického regulačního úřadu rozhodovat spor. S ohledem na výše
uvedené Energetický regulační úřad návrh Společenství pro dům čp. 450, ulice Místecká, Praha
18 - Letňany podle § 43 odst. 1 písmo b) správního řádu usnesením odkládá.

Energetický regulační úřad pouze poznamenává, že vyhláška č. 194/2007 Sb. byla v daném
případě vydána k provedení § 6a odst. 11 zákona Č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění
zákona č. 177/2006 Sb. Podle uvedeného ustanovení se musí řídit pravidly pro vytápění a
chlazení a dodávku teplé vody stanovenými prováděcím právním předpisem vlastník budovy
nebo společenství vlastníků jednotek. Nikoliv tedy dodavatel tepelné energie.

Proti tomuto usnesení lze podat rozklad k předsedovi Energetického regulačního úřadu do 15 dnů
od jeho doručení, a to jeho podáním Energetickému regulačnímu úřadu. Rozklad proti tomuto

Martin
Highlight



~~
Ing. Mgr. Jaroslav Vítek

oprávněná úřední osoba
legislativně právní odbor
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