
Dobrý den pane náměstku, 
 
v zastoupení společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., se sídlem Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53, zapsané v 
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 106349, IČ: 27 23 24 33, 
Vám sděluji reakci na Váš e-mail  s zasláním názoru JUDr. Procházky z Energetického regulačního 
úřadu. Společnost ČEZ Prodej, s.r.o. se ztotožňuje s výkladovým stanoviskem ERÚ z 5. března 2012 
(viz. Vámi zaslané).  
 
Nicméně se neztotožňuje s jeho výkladem tak, jak je podáván společností X Energie, s.r.o.,  IČ 24 81 
78 72.  
 
Důvodem je skutečnost, že v případě změny ceníků společnosti ČEZ Prodej, s.r.o. u Vámi zmiňované 
skupiny zákazníků  z důvodu nezvýšení ceny za dodávku elektřiny nebyl splněn důvod pro odstoupení 
od smluvních vztahů, ani dle ustanovení § 11a odst. 3 Energetického zákona (u těchto nenastalo 
zvýšení ceny za dodávku elektřiny), ani dle podmínek takovýchto smluvních vztahů, tyto tedy 
zůstanou zachovány i po datu 1. ledna 2014.   
 
Takto dotčeným zákazníkům společnost ČEZ prodej, s.r.o. cenu za dodávku elektřiny nezvýšila od 1. 
ledna 2014, ba naopak snížila.  
Proto na tyto není možné aplikovat ustanovení § 11a zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách 
podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, v platném 
znění (dále jen „EZ“), včetně výše zmiňovaného výkladového stanoviska ERÚ.  

Přičemž společnost ČEZ Prodej, s.r.o. uvádí, že aplikace výkladového stanoviska společností  X 
Energie, s.r.o.  je účelová, bez zohlednění reálií daného případu.  
 
Uvedená otázka byla dnes společností ČEZ Prodej, s.r.o. konzultována s JUDr. Procházkou 
z Energetického regulačního úřadu  a na základě tohoto tel. rozhovoru je společnost ČEZ Prodej, s.r.o. 
nucena setrvat na svém původním stanovisku k dané otázce.  
 
Jen na vysvětlení uvádím, že u zákazníků u kterých nastalo „ zvýšení ceny za dodávku elektřiny“, tedy 
celkového zvýšení této ceny ( formou zvýšení tzv. „ stálého platu“, které nekompenzuje dostatečně 
snížení ceny komodity ( elektřina)  shora uvedené neplatí. V takových případech společnost ČEZ 
Prodej, s.r.o umožňuje zákazníkům využít jejich zákonného práva od smluvních vztahů odstoupit.   
 
Toto však není situace žádného z Vámi uváděných zákazníků.  
 
 
S pozdravem 
 
Jan Laifr 
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