
Úplné znění 

 

§ 17b 

Organizace Energetického regulačního úřadu 

(1) V čele Energetického regulačního úřadu je Rada Energetického regulačního úřadu (dále jen „Rada“), 

která má pět členů. Jeden z členů Rady je předsedou Rady. Předseda řídí činnost Rady, v jeho nepřítomnosti řídí 

její činnost jím pověřený člen Rady. 

(2) Členy Rady a jejího předsedu jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu. Funkční 

období členů Rady je 5 let. Každý rok je jmenován jeden člen Rady. Do funkce předsedy Rady je člen Rady 

jmenován na dobu zbývající do konce jeho členství v Radě, nejvýše však na dobu 3 let. 

(3) Do funkce člena Rady může být jmenován občan České republiky, který 

a) je plně svéprávný, 

b) je bezúhonný; za bezúhonného se nepovažuje občan, který byl pravomocně odsouzen pro 

úmyslný trestný čin, pokud jeho odsouzení pro trestné činy nebylo zahlazeno anebo se na 

něj z jiného důvodu hledí, jako by nebyl odsouzen; za bezúhonného se dále nepovažuje 

občan, který nesplňuje podmínky stanovené zvláštním právním předpisem,
46)

 

c) má nejméně 7 let praxe v oboru energetiky, z toho alespoň 3 roky v řídící nebo vedoucí 

funkci, 

d) má ukončené vysokoškolské studium v magisterském studijním programu, 

e) nevykonává funkci nebo činnost neslučitelnou s výkonem funkce člena Rady. 

(4) Funkce člena Rady je neslučitelná s funkcí poslance nebo senátora, soudce, státního zástupce, 

jakoukoliv funkcí ve veřejné správě, s funkcí člena orgánů územní samosprávy a s členstvím v politické straně 

nebo v politickém hnutí. 

(5) Funkce člena Rady zaniká 

a) uplynutím funkčního období, 

b) odvoláním, 

c) vzdáním se funkce, 

d) dnem, kdy se ujal funkce neslučitelné s funkcí člena Rady, 

e) nabytím právní moci rozsudku soudu o omezení jeho svéprávnosti nebo o spáchání 

úmyslného trestného činu, nebo 

f) úmrtím nebo prohlášením za mrtvého. 

(6) Člen Rady nesmí být držitelem licence nebo vykonávat jinou podnikatelskou činnost v oblasti 

energetiky, nesmí se podílet na podnikání držitele licence nebo jiné osoby působící v oblasti energetiky, být 

členem jakýchkoli orgánů takové osoby nebo se jinak podílet na obchodním vedení takové osoby, ani poskytovat 

přímo nebo zprostředkovaně poradenskou nebo obdobnou činnost držiteli licence nebo jiné osobě působící v 

oblasti energetiky. Člen Rady nesmí zastávat jinou placenou funkci, být v pracovním poměru nebo jiném 

pracovněprávním vztahu ani vykonávat jinou výdělečnou činnost s výjimkou správy vlastního majetku a činnosti 

vědecké, pedagogické, literární, publicistické a umělecké, pokud tato činnost nenarušuje důstojnost nebo 
neohrožuje důvěru v nezávislost a nestrannost Energetického regulačního úřadu. 

(7) Člena Rady vláda může odvolat v případě hrubého nebo opakovaného méně závažného porušení jeho 

povinností, nemoci trvale znemožňující vykonávání jeho úkolů nebo nevykonává-li svou funkci po dobu delší než 

6 měsíců. Vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu bezodkladně jmenuje nového člena Rady na zbývající část 

funkčního období odvolaného člena. 

(8) Funkce předsedy Rady zaniká v okamžiku zániku jeho funkce člena Rady podle odstavců 5 a 6. 

Rozhodnutí o odvolání z funkce člena, včetně odůvodnění, se doručí odvolanému předsedovi Rady a zároveň ho 
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zveřejní v den zániku funkce. Vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu bezodkladně jmenuje nového 

předsedu Rady na zbývající část funkčního období odvolaného předsedy Rady. 

(9) Rada rozhoduje hlasováním. Každý člen Rady má jeden hlas. Rozhodnutí Rady je přijato, pokud pro něj 

hlasovali alespoň 3 její členové. O hlasování se vede protokol, který podepisují všichni přítomní členové Rady a 

osoba, která byla pověřena sepsáním protokolu; při nahlížení do spisu je vyloučeno nahlížet do tohoto protokolu. 

(10) Rada 

a) schvaluje 

1. plán činnosti Energetického regulačního úřadu, 

2. návrh rozpočtu Energetického regulačního úřadu a závěrečný účet Energetického 

regulačního úřadu, 

3. jednací řád Rady, organizační, spisový a podpisový řád Energetického regulačního 

úřadu, 

4. zprávu o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu, 

5. návrhy prováděcích právních předpisů, 

6. návrhy zásad cenové regulace, 

7. návrhy cenových rozhodnutí, 

b) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím vydaným Energetickým 

regulačním úřadem, 

c) jmenuje členy rozkladové komise. 

(11) Na předsedu a místopředsedu se zákon o státní službě
xy)

 nevztahuje. 

(11) (12) Proti rozhodnutí Rady není přípustný opravný prostředek. 

(12) (13) V prvním stupni rozhoduje v řízení Energetický regulační úřad. 

(13) (14) Předseda Rady má nárok na plat, náhradu výdajů a naturální plnění jako prezident Nejvyššího 

kontrolního úřadu. Člen Rady má nárok na plat a naturální plnění jako člen Nejvyššího kontrolního úřadu. 
Předseda a další členové Rady mají po zániku funkce nárok na odchodné ve výši trojnásobku měsíčního 

platu, který jim náležel v době zániku funkce. Nárok na odchodné nevzniká, pokud byl předseda nebo člen 

Rady z funkce odvolán nebo jeho funkce zanikla proto, že se ujal funkce neslučitelné s funkcí člena Rady, 

nebo pokud byl po uplynutí funkčního období znovu jmenován členem Rady anebo pokud byl pravomocně 

odsouzen pro trestný čin. 

(14) (15) Rada se považuje za služební orgán podle zákona o státní službě; rozhodování ve věcech státní 

služby může přenést na předsedu Rady. Rada je oprávněna dávat státnímu zaměstnanci příkazy k výkonu 

služby podle zákona o státní službě; toto oprávnění může přenést na jednotlivé členy Rady. 

   

46)
 Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých 

funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České 

republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

 
xy)

 Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě. 
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