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POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2015
7. volební období

102.
USNESENÍ
výboru pro sociální politiku
z 21. schůze
dne 4. března 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/
Po úvodním slově náměstka ministra průmyslu a obchodu Eduarda Muřického,
zpravodajské zprávě poslance Jaroslava Zavadila a po rozpravě
výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
I. d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby v y s l o v i l a s o u h l a s
s vládním návrhem 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/ s těmito
změnami a doplňky:
1. K Čl. I bodu 1
1. Poznámky pod čarou č. 1) se doplňují o text:
„Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU ze dne 21. května 2013o alternativním
řešení spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a Směrnice
2009/22/ES(směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů).“.
2. K Čl. I bodu 1
Poznámky pod čarou č. 1a) se doplňují o text:
„Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013ze dne 21. května 2013o řešení
spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a Směrnice 2009/22/ES
(nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).“.
3. V čl. I bod 66 zní:
„66. V § 11a odstavce 2, 3 a 4 včetně poznámky pod čarou znějí:
„(2) V případě smlouvy o dodávce elektřiny, plynu nebo tepelné energie nebo smlouvy
o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu, kterou uzavřel zákazník
v postavení spotřebitele s držitelem licence distančním způsobem nebo mimo obchodní
prostory držitele licence, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení od smlouvy podle
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zvláštního zákona1) ode dne jejího uzavření.
(3) V případě smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o sdružených
službách dodávky elektřiny nebo plynu, kterou při změně dodavatele uzavřel zákazník
v postavení spotřebitele s držitelem licence distančním způsobem nebo mimo obchodní
prostory držitele licence, je zákazník oprávněn bez sankce vypovědět smlouvu
uzavřenou na dobu neurčitou nebo určitou, ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení
dodávky elektřiny nebo plynu. Lhůta je zachována, je-li v jejím průběhu výpověď
odeslána držiteli licence. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem
měsíce následujícího po doručení výpovědi. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti
zákazníka a držitele licence podle tohoto zákona týkající se sjednané výpovědi smlouvy
uzavřené na dobu neurčitou.
(4) V případě pochybností je na držiteli licence, který smlouvu se zákazníkem uzavřel,
aby prokázal, že smlouva nebyla uzavřena distančním způsobem nebo mimo obchodní
prostory.
___________________________
1)
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů“
Dosavadní odstavce 3 a 4 se přečíslují“.
4. K Čl. I bodu 100
V § 17b odst. 10 se vkládá nové písmeno d), které zní:
„d) jmenuje a odvolává na návrh předsedy Rady ombudsmana.“
5. K Čl. I bodu 100
V § 17b se za odstavec 14 doplňují odstavce 15 až 18 a poznámka pod čarou č.33), které
znějí:
„(15) K naplnění záměru zvláštního předpisu33) předseda Rady podává návrh Radě na
jmenování a odvolání ombudsmana Energetického regulačního úřadu (dále jen
„ombudsmana“), který chrání oprávněné zájmy spotřebitelů v energetických odvětvích.
(16) Rada jmenuje ombudsmana na funkční období 5 let. Ombudsmanem může být
jmenována osoba se zkušenostmi s řešením stížností spotřebitelů,která splňuje předpoklady pro
jmenování podle odstavce 3, písmeno a), b), d) a e) a má nejméně 7 let praxe v oboru právo, z
toho alespoň 5 let v řídicí nebo vedoucí funkci.
(17) Funkce ombudsmana zaniká z důvodů uvedených v odstavci 5. Rada
ombudsmana odvolá pouze na návrh předsedy Rady v případě, nevykonává-li funkci po dobu
delší než 6 měsíců nebo narušil-li závažným způsobem nezávislost nebo nestrannost funkce
ombudsmana.
(18) Při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů ombudsman postupuje podle
správního řádu v případě, že rozhoduje spory podle § 17 odst. 7 zákona, nebo postupuje
přiměřeně podle části čtvrté zákona o ochraně spotřebitele, nejedná-li se o řešení
spotřebitelského sporu, který lze zařadit pod ustanovení § 17 odst. 7 zákona.
___________________________
33) § 20d písm. c) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů.“
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II. z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby
- se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny,
- ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné
legislativně technické úpravy.

Jaroslav Z a v a d i l , v. r.
zpravodaj výboru

Jana H n y k o v á , v. r.
ověřovatelka výboru

Radka M a x o v á , v. r.
místopředsedkyně výboru
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