
 
 

STANOVISKO VLÁDY 
 

k návrhu poslanců Marka Černocha, Jany Hnykové, Olgy Havlové, Martina 
Lanka, Karla Fiedlera, Augustina Karla Andrleho Sylora, Jiřího Štětiny 

a Jaroslava Holíka na vydání zákona, kterým se mění zákon 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  
(sněmovní tisk č. 496) 

 

Vláda na své schůzi dne 1. července 2015 projednala a posoudila návrh 

zákona, kterým se mění zákon 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, a vyslovila s tímto návrhem zákona 

nesouhlas, a to zejména z následujících důvodů: 

 

1. Vláda si je plně vědoma skutečnosti, že je třeba řešit situaci, která nastala přijetím 

zákona č. 131/2015 Sb., vyhlášeného ve Sbírce zákonů dne 5. června 2015, 

a která souvisí s organizačními změnami ve vedení Energetického regulačního 

úřadu, kdy funkce současného předsedy Energetického regulačního úřadu bude 

nahrazena novým kolegiálním orgánem – Radou Energetického regulačního 

úřadu. Podle § 17b odst. 14 energetického zákona se Rada považuje za služební 

orgán podle zákona o státní službě, přičemž toto ustanovení vstoupí v účinnost 

dnem 1. srpna 2017. Část patnáctá uvedeného zákona však novelizuje 

s účinností již od 1. ledna 2016 i zákon o státní službě, zejména pak § 2 odst. 1 

písm. g), kdy z negativního vymezení osobní působnosti zákona o státní službě je 

vypuštěn předseda a místopředseda Energetického regulačního úřadu 

a nahrazen členem již zmíněné Rady. V období od 1. ledna 2016 do 1. srpna 

2017 by tak mohly vzniknout výkladové spory, zda současná předsedkyně 

a místopředsedové Energetického regulačního úřadu nebudou podřazeni pod 

režim zákona o státní službě.  
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2. Vláda nicméně zásadně nesouhlasí se způsobem zpracování předloženého 

návrhu poslaneckého zákona, který výše popsaný problém ve skutečnosti 

v podstatě neřeší, respektive jej neřeší ve všech souvislostech.  
 

3. Vláda především upozorňuje, že pokud by bylo do energetického zákona nově 

přidáno ustanovení, které výslovně vyjímá z působnosti služebního zákona 

předsedu a místopředsedu Energetického regulačního úřadu, jak je to navrženo, 

jednalo by se o nepřípustnou nepřímou novelu zákona o státní službě. Nepřímé 

novely činí právní řád nepřehledným a jsou proto naprosto nevhodnou 

a oprávněně kritizovanou formou legislativní techniky.  
 

4. Nelze přehlédnout ani to, že při navrženém řešení by se od 1. srpna 2017 stal 

vnitřně rozporným i samotný energetický zákon, neboť po vzniku Rady 

Energetického regulačního úřadu by nadále obsahoval obsoletní ustanovení 

upravující právní režim předsedy a místopředsedů Energetického regulačního 

úřadu ve vztahu k zákonu o státní službě. 
 

5. Vláda si je nicméně plně vědoma nutnosti nastolenou situaci řešit, proto již sama 

zpracovala návrh přímé novely zákona č. 131/2015 Sb., jejímž cílem je 

komplexně napravit chyby v ustanovení o účinnosti uvedeného zákona. 

Konkrétně by měla být účinnost zákona č. 131/2015 Sb. změněna tak, aby 

všechny změny související se vznikem Rady Energetického regulačního úřadu 

(tj. to nejen ta část novely, která obsahuje novelu zákona o státní službě, ale též 

části novelizující doprovodné zákony, které se týkají organizace a provádění 

sociálního zabezpečení, pojistného na sociální zabezpečení, důchodového 

zabezpečení, Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv, zaměstnanosti, střetu 

zájmů a nemocenského pojištění) nabyly účinnosti až dnem 1. srpna 2017 

(tj. ukončením funkčního období dosavadní předsedkyně Energetického 

regulačního úřadu).  
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