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Sodales Solonis z.s. 

Jan Šinágl 

Bratří Nejedlých 335 

267 53 Žebrák 

 

V Ostravě dne 6. ledna 2022 Číslo jednací: 17958-2/2021-ERU Vyřizuje: Valihrach Telefon: 595 590 823 
Vaše podání ze dne  Vaše značka:  
 

Odpověď na podnět 

Vážený pane Šinágle, 

Energetický regulační úřad (dále též „ERÚ“), jako správní orgán s působností výkonu regulace 

v energetických odvětvích a výkonu dozoru nad dodržováním povinností stanovených zákonem 

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, obdržel Váš podnět 

týkající se právnických osob Auctio Energia s.r.o. a Česká Regionální Energetika a.s. a jejich 

působení jako tzv. „energošmejdů“. 

Právnická osoba Auctio Energia s.r.o. není a ani v minulosti nebyla držitelem žádné z licencí 

pro podnikání v energetických odvětvích. S účinností od 1. ledna 2022 došlo k novelizaci 

energetického zákona (zákonem č. 362/2021 Sb.), avšak relevantní ustanovení, která podmiňují 

zprostředkovatelskou činnost v energetice oprávněním vydaným Energetickým regulačním úřadem, 

a ustanovení zavádějící nové přestupky zprostředkovatelů, kterých se mohou dopustit porušením 

svých povinností, mají účinnost odloženou na 1. července 2022. Dle veřejně dostupných informací, 

publikovaných mj. autory novely, tito předpokládají, že zavedením těchto ustanovení v budoucnu 

dojde k „vyčištění“ energetického trhu od tzv. „energošmejdů“. 

K právnické osobě Česká Regionální Energetika a.s. lze uvést, že tato je držitelkou licencí ERÚ 

s předmětem podnikání obchod s elektřinou a obchod s plynem a je subjektem, nad jehož činností 

ERÚ provádí dozor v rozsahu svých kompetencí dle ustanovení § 18 energetického zákona. 

Pravomocná rozhodnutí vydaná při výkonu dozoru v energetických odvětvích a dozoru v oblasti 

ochrany spotřebitele na úseku podnikání v elektroenergetice a plynárenství zveřejňuje ERÚ v souladu 

s ustanovením § 17e odst. 1 písm. b) energetického zákona na svých internetových stránkách 

www.eru.cz, odkaz „Pravomocná rozhodnutí“ ve spodní nabídkové liště. 

Ve věci Vámi zaslaného zjištění o údajném personální propojení obou výše uvedených 

společností nedisponuje ERÚ pravomocí cokoliv podnikat. Domníváte-li se, že toto propojení může 

představovat některý z trestných činů, je na místě obrátit se na orgány činné v trestním řízení, přičemž 

ve Vašem podnětu sám uvádíte, že tak učiníte. 
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Pokud máte k dispozici konkrétnější informace či podklady týkající se činnosti právnické osoby 

Česká Regionální Energetika a.s., které by nasvědčovaly porušení některého z ustanovení zákonů, 

nad jejichž dodržováním vykonává ERÚ dozor, žádáme Vás o jejich poskytnutí. 

S pozdravem 

 

 

Ing. Stanislav Koten 

ředitel odboru kontroly 

elektroenergetiky a plynárenství 
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