
(platí od 1. 87. 2017 do 31. 7. 2017)

458/2000 Sb.

ZÁKON

ze dne 28. listopadu 2000
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích

a o změně některých zákonů (energetický zákon)

ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č.
356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb.,

zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb. a zákona č. 223/2009 Sb., zákona č.
227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb.,

zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č.
350/2012 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 104/2015 Sb.,. a zákona č. 131/2015 Sb.,
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 17b
OrganizacePředseda Energetického regulačního úřadu

 
(1) V čele Energetického regulačního úřadu je Radapředseda, který

a)  řídí Energetický regulační úřad,
b)    jedná  jménem Energetického  regulačního úřadu (dále  jen  "Rada"),  která má pět  členů.  Jeden z členů Rady  je

předsedou Rady. Předseda řídí činnost Rady,navenek,
c)  rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím Energetického regulačního úřadu v jeho nepřítomnosti řídí

její činnost jím pověřený člen Radyprvním stupni.
(2) Členy  Rady  a  jejího  předseduPředsedu  jmenuje  a  odvolává  vládaprezident  republiky  na  návrh  ministra

průmyslu a obchodu. Funkčnívlády na funkční období členů Rady je 56 let. Každý rok je jmenován jeden člen Rady.
DoNikdo nemůže být jmenován více než dvakrát za sebou. Předseda se považuje za služební orgán podle zákona o
státní službě.

(3) Předseda Energetického regulačního úřadu jmenuje a odvolává místopředsedu Energetického regulačního
úřadu. Jmenujeli předseda více místopředsedů, určí pořadí jejich zastupování. Místopředseda zastupuje předsedu v
plném rozsahu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy není funkce předsedy Rady je člen Rady jmenován na
dobu  zbývající  do  konce  jeho  členství  v  Radě,  nejvýše  však  na  dobu  3  letobsazena,  a  plní  další  úkoly  podle
rozhodnutí  předsedy.  Místopředsedou  může  být  jmenován  pouze  ten,  kdo  splňuje  předpoklady  pro  jmenování
předsedou Energetického regulačního úřadu podle odstavce 4.

(3) Do funkce člena Rady(4) Předsedou může být jmenován jen občan České republiky, který
a)  je plně svéprávnýzpůsobilý k právním úkonům,
b)  b)  má ukončené vysokoškolské vzdělání technického, ekonomického nebo právnického směru,
c)  má nejméně 7 let praxe v oboru energetiky, z toho alespoň 3 roky v řídicí nebo vedoucí funkci,
d)  je  bezúhonný;  za  bezúhonného  se  pro  účely  tohoto  zákona  nepovažuje  občan,  kterýten,  kdo  byl  pravomocně

odsouzen pro
1.  úmyslný trestný čin, nebo
2.  nedbalostní trestný čin, jestliže jeho skutková podstata souvisí s výkonem veřejné funkce,
pokud jeho odsouzení pro trestné činytrestný čin 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; za praxi v oboru
energetiky se považuje trvalá činnost ve výrobě, přenosu, přepravě, distribuci, rozvodu či dodávce elektřiny, plynu
nebo tepla, činnost v oblasti obchodu s elektřinou, plynem nebo teplem nebo činnost v orgánech státní správy a
operátora trhu v těchto oborech,

d)  má ukončené vysokoškolské studium v magisterském studijním programu,
e)  nevykonává funkci nebo činnost neslučitelnou s výkonem funkce člena Rady,předsedy.
f)   je v oboru energetiky uznávanou a zkušenou osobností.



(4(5)  Funkce  člena  Radypředsedy  je  neslučitelná  s  funkcí  poslance  nebo,  senátora,  soudce,  státního

zástupce,  jakoukoliv  člena  vlády  nebo  jinou  funkcí  ve  veřejné  správě,  s  funkcí  člena  orgánů  územní  samosprávy

a  nebo s členstvím v politické straně nebo v politickém hnutí.

(5) Funkce člena Rady zaniká

 Předseda dálea)  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

energetikyenergetice, 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  neboči  zprostředkovaně  poradenskou  nebo  obdobnou  činnost  držiteli  licence  nebo  jiné  osobě  působící  v

oblasti energetiky. Člen RadyPředseda 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.

(6) Funkce předsedy zaniká

a)  uplynutím funkčního období,

b)  vzdáním se funkce,

c)  úmrtím nebo prohlášením za mrtvého,

d)   dnem, kdy se předseda ujal  funkce nebo zahájil výkon činnosti, která  je podle odstavce 5 neslučitelná s funkcí

předsedy,

e)    dnem  nabytí  právní  moci  rozsudku  soudu  o  omezení  způsobilosti  k  právním  úkonům  nebo  rozsudku  soudu,

kterým byl odsouzen pro některý z trestných činů uvedených v odstavci 4 písm. d), nebo

f)   odvoláním z funkce.

(7)  Člena  Rady  vláda  může  odvolatPrezident  republiky  předsedu  odvolá  pouze  v  případě  hrubého  nebo

opakovaného  méně  závažného  porušení  jeho  povinností,  nemoci  trvale  znemožňující  vykonávání  jeho  úkolů

nebo  ,nevykonáváli  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 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 nebo narušilli závažným způsobem nezávislost nebo nestrannost Energetického  regulačního

úřadu,.

(8) Předseda po dobu 1 roku od zániku funkce nesmí být držitelem licence nebo vykonávat jinou podnikatelskou

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

členem jakýchkoli orgánů takové osoby, poskytovat přímo či zprostředkovaně poradenskou nebo obdobnou činnost

držiteli  licence  nebo  jiné  osobě  působící  v  oblasti  energetiky  ani  být  v  pracovním  poměru  nebo  jiném  pracovním

vztahu k držiteli  licence nebo jiné osobě působící v oblasti energetiky. V případě porušení zákazu podle předchozí

věty  je  ten,  kdo  zákaz  porušil,  povinen  uhradit  Energetickému  regulačnímu  úřadu  dvojnásobek  poskytnutého

odchodného nebo pokud mu odchodné nebylo poskytnuto,  pak  šestinásobek měsíčního platu,  který mu náležel  v

době zániku funkce.

(9)  Předseda2.    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) Proti rozhodnutí Rady není přípustný opravný prostředek.
(12) V prvním stupni rozhoduje v řízení Energetický regulační úřad.
(13) 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 majíPředseda má po zániku  funkce nárok na odchodné ve výši trojnásobkušestinásobku měsíčního
platu, který  jimmu náležel  v  době  zániku  funkce. Odchodné  je  splatné  ke  dni  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  odvolán  z  důvodu  závažného  narušení  nestrannosti  nebo  nezávislosti
Energetického regulačního úřadu nebo pokud byl po uplynutí funkčního období znovu jmenován členem Rady anebo
pokud byl pravomocně odsouzen pro trestný činpředsedou.

(14) Rada se považuje za služební orgán podle zákona o státní službě;  rozhodování ve věcech státní služby
může přenést na předsedu Rady. Rada je oprávněna(10) Předseda a místopředseda jsou oprávněni dávat státnímu
zaměstnanci příkazy k výkonu státní služby podle zákona o státní službě; toto oprávnění může přenést na jednotlivé
členy Rady.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
§ 17f

Vztah k Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky

 
(1)  Energetický  regulační  úřad  předkládá  Poslanecké  sněmovně  Parlamentu  České  republiky  a  Senátu

Parlamentu České  republiky(dále  jen  "Poslanecká  sněmovna")  po  projednání  vládouve  vládě  zprávu  o  činnosti  a
hospodaření.(§  17  odst.  10).  Na  vyžádání  je  Energetický  regulační  úřad  povinen  poskytnout  Poslanecké
sněmovně Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky vysvětlení a dodatečné  informace k
obsahu  zprávy  o  činnosti  a  hospodaření..  Projednávání  zprávy  o  činnosti  a  hospodaření  v  Poslanecké
sněmovně Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky nebo určených orgánech je povinen
zúčastnit se předseda Rady Energetického regulačního úřadu.

(2)  Projednáváli  Poslanecká  sněmovna  Parlamentu  České  republiky,  Senát  Parlamentu  České
republiky  nebojejich  orgányjejí  orgán  věc  spadající  do  oblasti  působnosti  Energetického  regulačního  úřadu,  jsou
oprávněnyje oprávněna vyžádat si na  jednání účast předsedy Rady Energetického  regulačního úřadu. Energetický
regulační úřad je povinen poskytnout Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, Senátu Parlamentu České
republiky  nebo  jejich  orgánůmnebo  jejímu  orgánu  k  projednávané  věci  stanovisko  a  nezbytné  informace  nebo
vysvětlení.

(3) Na vyžádání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Senátu Parlamentu České republiky nebo
určených orgánůnebo určeného orgánu je Energetický regulační úřad povinen do 30 dnů od vyžádání informovat o
připravovaných opatřeních v oblasti regulace a poskytnout k nim nezbytné informace a vysvětlení.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

 
____________________________________________________________

 
1)        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.
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.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES ze dne 5. dubna 2006 o energetické účinnosti u
konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice Rady 93/76/EHS.
Směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady  2005/89/ES  ze  dne  18.  ledna  2006  o  opatřeních  pro
zabezpečení dodávek elektřiny a investic do infrastruktury.



Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25.  října 2012 o energetické účinnosti, o

změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou

se mění  směrnice Rady  93/13/EHS  a  směrnice  Evropského  parlamentu  a Rady  1999/44/ES  a  zrušuje

směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES.

1a)      Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 ze dne 13. července 2009, kterým se zřizuje

Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů.

Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (ES)  č.  714/2009  ze  dne  13.  července  2009  o  podmínkách

přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou a o zrušení nařízení (ES) č. 1228/2003.

Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (ES)  č.  715/2009  ze  dne  13.  července  2009  o  podmínkách

přístupu k plynárenským přepravním soustavám a o zrušení nařízení (ES) č. 1775/2005.

Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (ES)  č.  617/2010  ze  dne  24.  června  2010  o  povinnosti

informovat  Komisi  o  investičních  projektech  do  energetické  infrastruktury  v  rámci  Evropské  unie  a  o

zrušení nařízení (ES) č. 736/96.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 994/2010 ze dne 20. října 2010 o opatřeních na zajištění

bezpečnosti dodávek plynu a o zrušení směrnice Rady 2004/67/ES.

Nařízení Evropského  parlamentu  a Rady  (EU)  č.  347/2013  ze  dne  17.  dubna  2013,  kterým  se  stanoví

hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění

nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009.

Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU)  č.  1227/2011  ze  dne  25.  října  2011  o  integritě  a

transparentnosti velkoobchodního trhu s energií.

1c)      Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

1d)            Zákon  č.  240/2000  Sb.,  o  krizovém  řízení  a  o  změně  některých  zákonů  (krizový  zákon),  ve  znění

pozdějších předpisů.

1e)           Zákon č. 239/2000 Sb., o  integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů.

1f)      Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2)              Zákon  č.  2/1969  Sb.,  o  zřízení  ministerstev  a  jiných  ústředních  orgánů  České  republiky,  ve  znění

pozdějších předpisů.

2a)           Nařízení Evropského parlamentu  a Rady  (ES)  č.  714/2009  ze  dne 13.  července 2009 o  podmínkách

přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou a o zrušení nařízení (ES) č. 1228/2003.

2b)           Nařízení Evropského parlamentu  a Rady  (ES)  č.  715/2009  ze  dne 13.  července 2009 o  podmínkách

přístupu k plynárenským přepravním soustavám a o zrušení nařízení (ES) č. 1775/2005.

3)       Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4)        Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

4a)      Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých

zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů).

4c)          Zákon  č.  133/2000 Sb.,  o  evidenci  obyvatel  a  rodných  číslech a  o  změně některých  zákonů  (zákon o

evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

4d)      Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

4e)      Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o

vyvlastnění).

5a)      Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

6)        Vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné

energie. Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

6a)     Vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné

energie.

7)       Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších

předpisů.

8)       § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

9)       § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb., ve znění zákona č. 439/2004 Sb.

9a)      Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

9b)      Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

10)     Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.



10a)        Zákon  č.  86/2002 Sb.,  o  ochraně  ovzduší  a  o  změně  některých  dalších  zákonů,  ve  znění  pozdějších
předpisů.

11)      Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.
12)     Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb.
12a)   Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
13)     Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů.
14)      Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.
15)     Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

§ 13 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.
17)     § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
18)     Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.
20)      Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 ze dne 13. července 2009, kterým se zřizuje

Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů.
21)      Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 994/2010 ze dne 20. října 2010 o opatřeních na zajištění

bezpečnosti dodávek plynu a o zrušení směrnice Rady 2004/67/ES.
22)      Čl. 39 Směrnice 2009/72/ES. Čl. 43 Směrnice 2009/73/ES.
23)      § 12 odst. 2 písm. b) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
24)          Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

předpisů.
25)      Zákon č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 208/2011 Sb.
Mezinárodní dohoda o přepravě nebezpečných věcí po silnici (ADR) v platném znění.
ČSN EN 1439.

28)            Zákon  č.  165/2012  Sb.,  o  podporovaných  zdrojích  energie  a  o  změně  některých  zákonů,  ve  znění
pozdějších předpisů.

29)        § 6c zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších
předpisů.

30)           Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví
hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění
nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009.

33)      Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.
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.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)


