
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    
Část materiálu: V. 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem 1. místopředsedy vlády a ministra financí dne 
23. 1. 2017, s termínem dodání stanovisek do 1. 2. 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
vnitra 
 

Doporučující připomínka: 
 
K důvodové zprávě: 
1. Obecnou část důvodové zprávy doporučujeme 
doplnit v souladu s požadavky čl. 9 odst. 2 písm. j) 
Legislativních pravidel vlády o hodnocení dopadů návrhu na 
bezpečnost nebo obranu státu. 
2. Dovolujeme si vyslovit pochybnost ohledně tvrzení 
obsaženého v obecné části důvodové zprávy, že s návrhem 
nejsou spojeny požadavky ani nároky na růst počtu 
systematizovaných míst a finančních prostředků na straně 
Energetického regulačního úřadu. Dle posledních 
dostupných údajů bylo v oblasti, která má nově být v 
kompetenci Energetického regulačního úřadu, vykonáno v 
roce 2015 celkem 386 kontrol (viz str. 5 Zprávy o čerpání 
prostředků státního rozpočtu Státní energetické inspekce za 
rok 2015), lze proto důvodně předpokládat, že Energetický 
regulační úřad nebude schopen zajistit obdobný počet 
kontrol pouze v rámci stávajících personálních a odborných 
kapacit. Doporučujeme proto předkladateli úpravu textu. 

 
 
 
Akceptováno. Důvodová zpráva byla doplněna o požadované 
dopady. 
 
 
Na jednání s MPO a ERÚ byla tato problematika vysvětlena a 
shodnuta úprava znění důvodové zprávy. Nicméně bylo dosaženo 
konsensu, že předkládaná novela zákona nemá dopady na státní 
rozpočet. 

Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
Obecně: 
 Jestliže předkladatel přistoupil k dílčí opravě odkazů 
na jiné právní předpisy [např. v § 3 odst. 3 a nově 
doplňovaném písm. d) v § 2b], pak je otázkou, jestli by z 

 
 
Akceptováno. Byla provedena revize odkazů s upřednostněním 
hmotně právních odkazů. 
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hlediska přehlednosti a jednotnosti právní úpravy nebylo 
vhodné provést komplexní revizi těchto odkazů v celém 
zákoně. 

 

K čl. I bodu 2: 
1. Doporučujeme text novelizačního bodu uvést do souladu 
s čl. 58 odst. 4 písm. f) Legislativních pravidel vlády, a 
proto za slovem „konci“ navrhujeme doplnit slova „písmene 
c)“, dále slovo „doplňuje“ nahradit slovem „vkládá“ a 
následně opravit i odkaz na nově vkládanou poznámku pod 
čarou. 
2. Dále dáváme na zvážení, zda je nezbytné vkládat novou 
poznámku pod čarou č. 8, když na zákon č. 526/1990 Sb. je 
odkazováno již v poznámce pod čarou č. 2, proto by dle 
našeho názoru bylo příhodnější v § 2c písm. d) odkazovat na 
stávající poznámku pod čarou č. 2, jejíž text by měl být však 
aktualizován, neboť odkaz pouze na § 17 zákona č. 
526/1990 Sb. je dnes již nevyhovující, a to i v případě § 3 
odst. 2. Námi navrhovaný postup není v rozporu s čl. 55 
odst. 5 Legislativních pravidel vlády, který konstatuje, že 
text v poznámkách pod čarou se zpravidla samostatně 
nenovelizuje. 

 
Na základě připomínky ERÚ byl bod vypuštěn a ponechána změna 
pouze § 3. 
 
 
 
 
Akceptováno.  V souvislosti s výše uvedeným nebude zaváděn 
odkaz na poznámku č. 8 
 
 

K čl. I bodu 3: 
Dáváme na zvážení, zda by návrh změn v odstavci 3 
(původně 5) neměl být samostatným novelizačním bodem, 
který by měl být upraven tak, aby odpovídal čl. 57 odst. 4 
písm. e) Legislativních pravidel vlády. 

 Akceptováno. Text novelizačního bodu byl upraven a změna 
v odstavci 3 řešena jiným způsobem. 

K čl. II – k přechodným ustanovením: 
Domníváme se, že v bodě 2. je nadbytečná čárka před 
slovem „zahájená“. 

Akceptováno. Čárka vypuštěna. 

  
Úřad vlády 
Odbor 

Po stránce formální: 
Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se 

Akceptováno. 
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kompatibility vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají 
zejména z Legislativních pravidel vlády, v platném znění, 
a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, 
o Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění 
legislativních závazků vyplývajících z členství České 
republiky v Evropské unii, v platném znění.  
Po stránce materiální: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 
Návrhu se v širších souvislostech dotýká čl. 37 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. 
července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh 
s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES a čl. 41 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES ze dne 
13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh se 
zemním plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES. 
Připomínky a návrhy změn: 
Odbor kompatibility neuplatňuje k návrhu žádné 
připomínky.  
Závěr: 
Návrhem zákona není do právního řádu České republiky 
implementováno právo EU a návrh není s právem EU v 
rozporu.   

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

 1. K bodu 2 – s odkazem na Legislativní pravidla vlády 
doporučujeme za slova "na konci" vložit slovo "odstavce". 
2. K bodu 2 – doporučujeme opravit odkaz na poznámku 
pod čarou, neboť v novelizačním bodě je odkazováno na 
poznámku pod čarou č. 1a. 

Vysvětleno. Podle připomínky ERÚ byl novelizační bod vypuštěn. 
 
Vysvětleno. Odkaz na poznámku pod čarou byl vypuštěn. 

Ministerstvo 
dopravy 

K bodu 2: 
Doporučujeme zohlednit čl. 45 legislativních pravidel vlády, 
který upravuje používání normativních a nenormativních 
odkazů v návrzích právních předpisů, a podle něhož lze 
nenormativních odkazů na jiný právní předpis používat 
zcela výjimečně. Navrhujeme proto slova „jiného právního 

Akceptováno. Byla provedena revize odkazů na poznámky pod 
čarou s upřednostněním hmotně právních odkazů. Poznámka pod 
čarou č. 8 nebude zaváděna. 
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předpisu“ nahradit slovy „zákona o cenách“  
a poznámku pod čarou pro nadbytečnost vypustit.  
Pokud se předkladatel rozhodne poznámku pod čarou v 
návrhu zákona ponechat, upozorňujeme na její chybné 
označení. Podle úvodní věty novelizačního bodu by se mělo 
jednat o poznámku pod čarou č. 1a, v textu je však 
poznámka pod čarou označena jako poznámka pod čarou č. 
8. 

Energetický 
regulační 
úřad 

1. K důvodové zprávě 
V důvodové zprávě, v Obecné části v podkapitole 

Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované 
právní úpravy, se mimo jiné uvádí: 

„Odstranění nejasnosti bude mít neutrální dopad na 
státní rozpočet, protože kompetence byla ze SEI na ERÚ již 
k 1. 1. 2016 převedena. SEI oblast podporovaných zdrojů 
energie nekontroluje a ERÚ kompetence ke kontrole 
podporovaných zdrojů od 1. 1. 2016 má. V souvislosti s 
přijetím zákona č. 131/2015 Sb. byla vyřešena i otázka 
systemizovaných míst.“.  

„SEI od 1. 7. 2015 přibyly povinnosti plynoucí 
z dozoru nad zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření 
energií, a zároveň od 1. 1. 2016 jí byly v souvislosti s výše 
uvedeným zákonem č. 131/2015 Sb. odňaty povinnosti 
dozoru v oblasti podporovaných zdrojů energie. Kombinací 
odnětí pravomoci jedné a rozšíření pravomoci druhé SEI 
výrazným způsobem přibyla agenda, která je od 1. 7. 2015 
pro SEI závazná. Proto v této situaci, kdy zákonodárce 
založil SEI pravomoc a povinnosti provádět kontroly 
v určité minimální míře, je případná delimitace pracovníků 
SEI ve prospěch ERÚ zcela nemyslitelná, neboť objem 
agendy, která SEI v souvislosti s výše uvedenými změnami 
přísluší již od 1. 1. 2015, výrazně přesahuje objem agendy 
dosavadní. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 265/1991 

Akceptováno částečně a vysvětleno. 
Na jednání s ERÚ a MPO byly shodnuty úpravy důvodové zprávy 
se závěrem, že předkládaný návrh novely zákona č. 265/1991 Sb. 
nemá dopady na státní rozpočet, a byly shodnuty další možné kroky 
ze strany MPO a ERÚ. Konečné znění důvodové zprávy bylo 
vzájemně odsouhlaseno. 
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Sb., nevyvolává požadavky ani nároky na růst 
systemizovaných míst a finančních prostředků u ERÚ ani 
nároky na převedení systemizovaných míst a finančních 
prostředků ze SEI na ERÚ.“. 

Tato tvrzení jsou nepravdivá a požadujeme jejich 
odstranění, resp. přepracování v níže uvedeném duchu. 

Energetickému regulačnímu úřadu byla zákonem č. 
131/2015 Sb. svěřena s účinností od 1. 1. 2016 kontrola 
povinností podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných 
zdrojích energie. SEI předala našemu úřadu danou agendu 
v souladu s příslušnými přechodnými ustanoveními a ten jí 
řádně vykonává.   
 Energetickému regulačnímu úřadu měla být 
zákonem č. 131/2015 Sb. převedena rovněž kontrola 
povinností podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v oblasti 
podporovaných zdrojů. K realizaci tohoto záměru však 
nedošlo, neboť zákon č. 265/1991 Sb. o působnosti orgánů 
České republiky v oblasti cen, který danou otázku upravuje, 
zůstal zcela nedotčen.  

K přesunu kontrolní agendy v oblasti cenové dochází 
teprve nyní předkládanou novelou, jak to zcela nepochybně 
a nejlépe dokládají navrhovaná přechodná ustanovení, která 
specifikují způsob přechodu agendy mezi oběma úřady 
v roce 2017.  

Důvodová zpráva a navrhovaný zákon si tak 
protiřečí. 

V souvislosti s přechodem kontrolních pravomocí 
v oblasti POZE mezi SEI a ERÚ bylo několikrát 
zdůrazněno, že tuto agendu vykonávalo na SEI cca 80 
zaměstnanců (10 územních inspektorátů, na každém 6 
inspektorů + 2 právníci), tedy na ERÚ by se mělo přesunout 
minimálně 75 systematizovaných míst.  

Ohledně těchto 75 míst a finančních prostředků 
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s nimi spojenými dodnes neproběhla žádná delimitace a 
ERÚ dostal od Ministerstva financí na rok 2016 pouze 
28 systemizovaných míst, které jsou obsazeny pracovníky 
vykonávajícími kontrolu povinností podle zákona o 
podporovaných zdrojích energie.  Zbylých 47 
systematizovaných míst ERÚ nadále požaduje v souvislosti 
s aktuálním přesunem kontroly povinností podle zákona 
o cenách.  

Tuto jednoduchou matematiku musí důvodová 
zpráva k novele zákona obsahovat, jinak neplní svůj účel a 
přehlíží platné zákony (např. § 25 odst. 6 zákona č. 
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech).  

V souvislosti s navrhovanou okamžitou účinností 
novely zákona by mělo dojít k zajištění míst a finančních 
prostředků již v průběhu roku 2017. 

Je třeba si také uvědomit objem předávané kontrolní 
agendy, kdy SEI provedla v minulých letech, a to v roce 
2014 a  2015, kontroly pro oblast podporovaných zdrojů 
energií dle zákona o cenách v počtu 571 a 386 kontrol, a 
pokuty udělené SEI v souvislosti s těmito provedenými 
kontrolami byly v roce 2014 ve výši 28 mil. Kč a v roce 
2015 ve výši téměř 67 mil. Kč. 

S 28 zaměstnanci není ERÚ schopen zabezpečit 
kontrolu povinností podle zákona o podporovaných zdrojích 
energie a současně podle zákona o cenách. Vzhledem 
k tomu, že se v oblasti podporovaných zdrojů vyplácí ročně 
přes 40 miliard korun a přestupků bude v budoucnu spíše 
přibývat, je snaha omezit počet kontrolních pracovníků 
zcela nepochopitelná. 
Tato připomínka je zásadní.  
K novelizačnímu bodu č. 2  
Žádáme zrušení novelizačního bodu č. 2.  
Odůvodnění: Vložení nového odstavce 4 do § 2c je 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Navržený novelizační bod byl vypuštěn a ponechána 
úprava pouze v § 3 zákona. 
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nadbytečné a může přinést výkladové problémy. Pokud 
bude odstraněna daná pravomoc z § 3 u SEI, vyplyne 
pravomoc kontrolovat oblast POZE pro ERÚ z § 2c odst. 1, 
kde se obecně hovoří o kontrole energetiky, kam POZE 
nepochybně patří. Podrobný popis u SEI sloužil jako lex 
specialis právě vůči obecné úpravě u ERÚ, tedy jeho 
odstranění je dostatečným legislativním krokem 
k požadovanému účelu. Stejný názor na tuto věc měl 
v minulosti gestor energetického zákona.  
Tato připomínka je zásadní. 

 
 
V Praze dne 24. května 2017 
 
Vypracoval: Ing. Tomáš Trojek        Podpis: …………………………… 
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