PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2015
7. volební období

58
USNESENÍ
výboru pro životní prostředí
z 19. schůze dne 29. ledna 2015
Vládní 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 další související zákony (tisk 351)

Po odůvodnění náměstka ministra průmyslu a obchodu Ing. Pavla Šolce, zpravodajské
zprávě posl. Ing. Václava Zemka a po rozpravě
výbor pro životní prostředí
I.
doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby návrh schválila ve znění přijatých
pozměňovacích návrhů:
1.

V části první bodu 106 v § 17f odst. 1 se za slovo „předseda“ vkládá slovo Rady“.

2.

V části první bodu 106 v § 17f odst. 2 se za slovo „předsedy“ vkládá slovo Rady“.

3.

V části první bodu 223 v § 50 odst. 2 písm. b) se za slova „dodávku elektřiny“ vkládají slova
„a související služby v elektroenergetice“.

4.

V části první se za bod 206 vkládá nový bod, který zní:
„... V § 30 odst. 3 písm b) zní:
„b) souladu s Národním akčním plánem pro energii z obnovitelných zdrojů, pokud jde o
výrobu elektřiny z výrobny, která je předmětem podpory podle zvláštních právních
předpisů.“.“
ostatní body se přečíslují,

5.

V části čtrnácté bod 40 zní:
„40. V§ 12 odst. 1 písm. b) se slova ", s výjimkou výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů
využívající energii vody o instalovaném výkonu do 10 MW," zrušují a na konci písm. b) se
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doplňují slova " ; za rekonstrukci nebo modernizaci se nepovažuje oprava nebo údržba
výrobny elektřiny dle požadavků na úpravy výrobny vyvolaných právními předpisy.“.
6.

V části čtrnácté bodu 48 v § 24 odst. 4 se číslovka „550“ nahrazuje číslovkou „500“.

7.

V části čtrnácté bodu 83 Čl. XVII přechodná ustanovení se doplňuje nový bod, který zní:
„.. Výrobna elektřiny z obnovitelných zdrojů využívající energii vody o instalovaném
výkonu do 10 MW se v případě, že u ní byla v době od 2. 10. 2013 do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona ukončena rekonstrukce technologické části stávající výrobny elektřiny nebo
modernizace, zvyšující technickou a ekologickou úroveň stávající výrobny elektřiny na
úroveň srovnatelnou s nově zřizovanými výrobnami elektřiny, považuje za uvedenou do
provozu dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“.

8.

Za část čtrnáctou se vkládá nová část patnáctá, která zní:
„ČÁST PATNÁCTÁ
Změna novely zákona o podporovaných zdrojích
Čl. XVIII
V části první čl. II, přechodné ustanovení bod 1. zákona č.310/2013 Sb., kterým se
mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých
zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony, se text „do 31.
prosince 2015 včetně“ nahrazuje textem „do 6 let od udělení autorizace“.“
Části patnáctou a šestnáctou se označují jako části šestnáctá a sedmnáctá a články XVIII a
XIX se označuje jako články XIX a XX.

II.

pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny,

III.

zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu
o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona ve schůzi výboru pro životní prostředí,

IV.

zmocňuje
zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře
Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

Ing. Václav ZEMEK v.r.
zpravodaj výboru

Miloš BABIŠ v.r.
ověřovatel výboru

PhDr. Robin BÖHNISCH v.r.
předseda výboru
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