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Důvodová zpráva
1. OBECNÁ ČÁST
Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad – RIA
k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb.
SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA
1. Základní identifikační údaje
Název návrhu zákona: zákon, 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
Zpracovatel / zástupce předkladatele:
Ministerstvo průmyslu a obchodu/
Ing. Ladislav Havel, ředitel odboru
elektroenergetiky

Předpokládaný termín nabytí účinnosti,
v případě dělené účinnosti rozveďte
07.2015

Implementace práva EU: Ano; (pokud zvolíte Ano):
- uveďte termín stanovený pro implementaci: 06.2014
- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: Ne
2. Cíl návrhu zákona
Implementace směrnice 2012/27/EU a adaptace nařízení č. 243/2013 a č. 1227/2011
Úpravy související s implementací nového občanského zákoníku a zákona o obchodních
korporacích
Upřesnění vztahů mezi účastníky trhu s elektřinou a plynem a v teplárenství a zlepšení
aplikovatelnosti, kontroly a vymahatelnosti práv a povinností
3. Agregované dopady návrhu zákona
3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ne

3.2 Dopady na podnikatelské subjekty: Ano
-

vyšší stabilita a předvídatelnost regulačního prostředí v energetice, větší
transparentnost procesu regulace v energetických odvětvích

-

zlepšení podmínek pro zkušební a ověřovací provozy nových energetických
zařízení
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- 109 lepší ochrana konkurenčního prostředí v energetice

-

snížení administrativních nároků pro podnikatele v energetice při registraci
nových zařízení, která rozšiřují stávající rozsah licencovaných zařízení

3.3 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje) Ne

3.4 Sociální dopady: Ano
-

vyšší ochrana spotřebitele při uzavírání smluv na dodávku elektřiny a plynu a
při výkonu činností Energetického regulačního úřadu a při účtování záloh a plateb
cen za služby v energetice

-

vyšší ochrana vlastnických práv ve vztahu na podnikatele v energetice

-

zjednodušení připojovaní malých „domácích“ zdrojů energie do 10 kW výkonu,
snížení administrativy a zlepšení dostupnosti pro obyvatele
zlepšení dostupnosti informací pro podporu zvyšování energetické účinnosti

-

3.5 Dopady na životní prostředí: Ne
.
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