
 

Důvodová zpráva 

Obecná část 

Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů navrhované právní 

úpravy a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku 

Doplňuje se předseda a místopředseda Energetického regulačního úřadu do osob vyjmutých z 

působnosti zákona č. 234/2014 Sb. Přestože ze stávající úpravy zákona o státní službě je 

evidentní, že činnost předsedkyně ERÚ je v současně platné právní úpravě totožná s činností 

Rady ERÚ od 1.8.2017, pouze s malými nuancemi a v daném případě předsedkyně ERÚ 

vykonává činnosti Rady ERÚ, došlo ze strany ministerstva vnitra a náměstka pro státní službu 

k pochybám, které by touto legislativně-technickou novelou měly být odstraněny. 

Na předsedu ERÚ by měla být analogicky aplikována výjimka pro předsedu a místopředsedy 

dle § 2 odst. 1 písm. g) zákona o státní službě, pak na základě charakteru činnosti vykonávané 

současnou předsedkyní by na ni měla být aplikována výjimka podle § 33 odst. 2 písm. g) 

zákona o státní službě, tj. neměla by být přijata do služebního poměru, a to pro výkon činností 

podle § 2 téhož zákona. 

Doplněné body v této legislativně-technické novele napravují nejasnost, kterou vláda 

nedokázala vyřešit novelizací energetického zákona, kdy příslušný návrh v Poslanecké 

sněmovně byla nucena vrátit do 2. čtení. 

Navrhuje se, aby Poslanecká sněmovna schválila navrhovaný zákon podle § 90 odst. 2 zákona 

č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, již v prvním čtení. 

Předpokládaný hospodářský a finanční dosah, zejména na státní rozpočet, rozpočty 

krajů a obcí, dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Tento návrh nemá dopad na státní rozpočet, ani na rozpočty krajů a obcí.  

Zhodnocení souladu s mezinárodními smlouvami 

Návrh zákona není v rozporu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika 

vázána. 

Zhodnocení souladu s ústavním pořádkem 

Návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.  

 

Zvláštní část 

K článku I 

Doplňuje se ustanovení, které jednoznačně určuje, že se služební zákon nevztahuje na 

předsedu a místopředsedu Energetického regulačního úřadu.  
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K článku II 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. 

 

V Praze dne 29. ledna 2016 

 

 

Marek Černoch v. r. 

Karel Fiedler v. r. 

Martin Lank v. r. 

Jana Hnyková v. r. 

Olga Havlová v. r. 

David Kádner v. r. 

Augustin Karel Andrle Sylor v. r. 

Jiří Štětina v. r. 
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