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68.
USNESENÍ
zemědělského výboru
z 16. schůze dne 28. ledna 2015
k vládnímu návrhu 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 /sněmovní tisk 351/
Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny PČR po úvodním slově náměstka ministra
průmyslu a obchodu Pavla Šolce, zpravodajské zprávě poslance Jana Volného a po rozpravě
I.

d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR 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 /sněmovní tisk 351/,
schválit

ve znění těchto přijatých pozměňovacích návrhů:
1. V části čtrnácté, čl. XVI, V § 4 se doplňuje odstavec 11, který zní:
„(11) Pro účely podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů vyrobené výrobcem elektřiny
z obnovitelného zdroje, má-li právní formu akciové společnosti či právní formu obdobnou akciové
společnosti, se akcie jím vydaná ve vlastnictví obce nebo kraje považuje za zaknihovanou akcii.“.“.
2. V části čtrnácté, čl. XVI, V § 4 odst. 12 se na konci doplňuje věta „Způsob určení hlavního
předmětu činnosti zemědělská výroba a způsob vedení seznamu výrobců s hlavním předmětem
činnosti zemědělská výroba stanoví prováděcí právní předpis.“.
3. V části čtrnácté, čl. XVI, V § 5 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:
„(8) Pro účely podpory elektřiny z druhotných zdrojů vyrobené výrobcem elektřiny
z druhotných zdrojů, má-li právní formu akciové společnosti či právní formu obdobnou akciové
společnosti, se akcie jím vydaná ve vlastnictví obce nebo kraje považuje za zaknihovanou akcii.“.“.
Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.“.
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4. V části čtrnácté, čl. XVI, V § 6 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
„(6) Pro účely podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla
vyrobené výrobcem elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, má-li právní
formu akciové společnosti či právní formu obdobnou akciové společnosti, se akcie jím vydaná ve
vlastnictví obce nebo kraje považuje za zaknihovanou akcii.“.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.“.
5. V části čtrnácté, čl. XVI, V § 6 odst. 8 se na konci doplňuje věta „Způsob určení hlavního
předmětu činnosti zemědělská výroba a způsob vedení seznamu výrobců s hlavním předmětem
činnosti zemědělská výroba stanoví prováděcí právní předpis.“.
6. V části čtrnácté, čl. XVI, V § 24 se doplňuje odstavec 9, který zní:
„(9) Pro účely provozní podpory tepla pro teplo vyrobené výrobcem tepla z obnovitelného
zdroje, má-li právní formu akciové společnosti či právní formu obdobnou akciové společnosti, se
akcie jím vydaná ve vlastnictví obce nebo kraje považuje za zaknihovanou akcii.“.“.
7. V části čtrnácté, čl. XVI, V § 24 odst. 10 se na konci doplňuje věta „Způsob určení hlavního
předmětu činnosti zemědělská výroba a způsob vedení seznamu výrobců s hlavním předmětem
činnosti zemědělská výroba stanoví prováděcí právní předpis.“.
8. V části čtrnácté, čl. XVI, V § 25 se za odstavec 6 doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Pro účely investiční podpory tepla pro výrobce tepla z obnovitelného zdroje, má-li právní
formu akciové společnosti či právní formu obdobnou akciové společnosti, se akcie jím vydaná ve
vlastnictví obce nebo kraje považuje za zaknihovanou akcii.“.“.
9. V části čtrnácté, čl. XVI, dosavadní bod 54, zní:
V § 26 odst. 4 se za slovo „povinen“ vkládají slova „pro výrobny tepla podle § 24 odst. 3“, na
konci věty se za slovy „ve výši 50 Kč/GJ“ doplňují slova „s pravidelným ročním navýšením
o 2 %“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Úřad pro výrobny tepla podle § 24 odst. 4 stanoví
výši zeleného bonusu na teplo v cenovém rozhodnutí tak, aby bylo dosaženo patnáctileté doby
prosté návratnosti investic za podmínky splnění technických a ekonomických parametrů, kterými
jsou zejména náklady na instalovanou jednotku výkonu, účinnost využití primárního obsahu energie
v obnovitelném zdroji, náklady na pořízení paliva a doba využití za řízení stanovených prováděcím
právním předpisem.“.
10. V části čtrnácté, čl. XIV, V § 37 se za odstavec 4 doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Pro účely podpory decentrální výroby elektřiny vyrobené výrobcem elektřiny
z decentrální výrobny elektřiny, má-li právní formu akciové společností či právní formu obdobnou
akciové společnosti, se akcie jím vydaná ve vlastnictví obce nebo kraje považuje za zaknihovanou
akcii.“.“.

11. V části čtrnácté, čl. XIV, V § 53 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Ministerstvo zemědělství stanoví vyhláškou
a) způsob určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba,
b) způsob vedení seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba.“.
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12. V části čtrnácté se v čl. XVII za dosavadní bod 11 vkládá nový bod X, který zní:
„X.
Ustanovení § 7 odst. 7 a § 7 odst. 8 se nevztahují na výrobce, který uvedl výrobnu elektřiny
do provozu přede dnem účinnosti tohoto zákona, pokud není povinen uchovávat doklady podle
jiných právních předpisů23)“.

II.

z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby
a)
ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny PČR provedl
případné legislativně technické úpravy;
b)

III.

s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR;

p o vě ř u j e
sněmovny PČR.

předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké

Jan VOLNÝ v.r.
zpravodaj výboru

Josef KOTT v.r.
ověřovatel výboru

Jaroslav FALTÝNEK v.r.
předseda výboru

3

