
Pozměňovací a jiné návrhy 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů
(tisk 301)

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

A. Pozměňovací  návrhy  obsažené  v usnesení  hospodářského  výboru  č.  113  z  15.  schůze 
konané dne 14. 1. 2015 (tisk 301/1)

A.1. V § 7a se na konec odstavce 5 doplňuje věta, která zní

„Na  budovu,  u  které  nebyla  po  1.  lednu  1947  provedena  větší  změna  dokončené  budovy,  se 
nevztahuje povinnost podle odstavce 1 písm. c).“.

A. 2. V části první, čl. I. se za novelizační bod 15 vkládá nový novelizační bod 16, který zní:

„16. V § 6 se odstavce 4 až 7 zrušují.“.

A. 3. V části první, čl. I. stávající novelizační bod 85 zní:

„86. V § 12a odst. 1 se písmeno n) nahrazuje písmeny n) až r), která znějí:
„n) jako  zprostředkovatel  prodeje  nebo  pronájmu  neuvede  klasifikační  třídu  ukazatele  

energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech podle § 7a odst. 2 písm. e) 
nebo § 7a odst. 3 písm. d),

o) jako podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem,
1. nezpracuje energetický audit podle § 9 odst. 2 nebo
2. nesplní některou z povinností podle § 9 odst. 4,

p) v rozporu  s  §  10d odst.  2  nezajistí  výkon odborných činností  spočívajících v instalaci  
vybraných zařízení pouze fyzickými osobami, které jsou držiteli příslušného osvědčení o  
získání profesní kvalifikace,

q) jako  poskytovatel  energetických  služeb  neoznámí  bez  zbytečného  odkladu  změny  v  
evidovaných údajích podle § 10f odst. 5,

r) jako zadavatel nesplní některou z povinností podle § 9b odst. 1. “.

A. 4. V části první, čl. I. stávající bod 86 zní:

„87. V § 12a odst. 3 písm. a) se slovo „a),“ nahrazuje slovem „b),“, za slovo „g),“ se vkládají slova 
„k) bodu 2 nebo 4, písm.“ a na konci písmene a) se doplňují slova „písm. n), písm. o) bodu 2, písm. 
p) nebo q),“

A. 5. Část první, čl. I. stávající novelizační bod 88 zní:
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„89. V § 12a odst. 3 písm. c) se mezi slova „odstavce 1 písm.“ a „k)“ vkládá slovo „a),“ a slova „písm. n)“ se  
nahrazují slovy „písm. o) bodu 1 nebo písm. r)“.

A. 6. V části první, čl. I. bod 34 se slova „a g)“ nahrazují slovy „ , g), h), i) a j)“.

A. 7. V § 7,  odstavec 4,  písm.  g)  se nahrazují  slova „v domě,  v každém bytě a  nebytovém  
prostoru vnitřní tepelná zařízení budov“ slovy „, každý byt a nebytový prostor“.

A. 8. V § 7 odst.  9 se nahrazují  slova „vnitřních tepelných zařízení budov v každém bytě a  
nebytovém prostoru“ slovy „každého bytu a nebytového prostoru.“.

A. 9. V části první, čl. I. novelizační bod 39 zní:

„39. V § 9a odst. 1 písm. a) se za slovo „instalovaným“ vkládá slovo „tepelným“, za slova „200  
kW“ se vkládají slova „, pokud se nejedná o alternativní systém dodávek energie nebo při přechodu 
z alternativního systému dodávek energie na jiný než alternativní systém dodávek energie“ a slova 
„; energetický posudek je součástí průkazu podle § 7a odst. 4 písm. c)“ se zrušují.“.

A. 10. V části první, čl. I. se za novelizační bod 43 vkládá nový novelizační bod 44, který zní:

„44. V § 9a odst.  2 písm. a) a b) se zrušují  slova „; v případě, že je energetický posudek zpracován, je 
součástí průkazu“.“

A. 11. V části první, čl. I. novelizační bod 92 (stávající 91) zní:

„92. V § 13 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „, 4 nebo 5“ a věta druhá se nahrazuje větami  
„Státní energetická inspekce vydává v těchto řízeních závazná stanoviska, jedná-li se o výstavbu výroben 
elektřiny nebo výroben tepla o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW, s výjimkou výroben elektřiny, na 

které ministerstvo vydalo státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny podle energetického zákona. Dále 
Státní  energetická  inspekce  v  těchto  řízeních  vydává  závazná  stanoviska,  pokud  je  stanovena 
povinnost vypracovat energetický posudek podle § 9a odst. 1 písm. a).“.

A. 12. V části první, čl. I novelizační bod 93 (stávající 92) zní:

„93. V § 13 odst. 3 větě první se slova „nebo mění zdroje energie, distribuční soustavy určené k distribuci  
elektrické energie a plynu, nebo rozvodná tepelná zařízení“ nahrazují slovy „výrobny elektřiny nebo výrobny 
tepla o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW“ a věta druhá zní  „Státní  energetická inspekce je dále  
dotčeným orgánem státní správy při pořizování územní plánovací dokumentace v případě, že pro dané území 
je vydána územní energetická koncepce.“.“.

A. 13. V části první, čl. I. bod 36 zní:

„36. V § 9 odst. 1 zní:
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„(1) Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického 
hospodářství, na které se nevztahuje povinnost podle odstavce 2, jsou povinni zpracovat pro budovu 
nebo energetické hospodářství energetický audit v případě, že
a) tato budova nebo toto energetické hospodářství má spotřebu energie vyšší než je hodnota 

spotřeby energie stanovená prováděcím právním předpisem, a pokud všechny jeho budovy a 
energetická hospodářství mají celkovou průměrnou roční spotřebu energie za poslední dva 
kalendářní  roky vyšší,  než  je  hodnota  spotřeby energie  stanovená prováděcím právním  
předpisem,

b) u větší  změny dokončené budovy nejsou splněny požadavky na energetickou náročnost  
budovy podle § 7 odst. 5 písm. f).“.“.

A. 14. V části  první,  čl.  I.  bodě  37  se  v §  9  odst.  2  za  slovo  „zaveden“  vkládají  slova  „a 
akreditovanou osobou certifikován“ a na konci textu odstavce 2 se doplňují slova „, který zahrnuje 
energetický audit“.

A. 15. V části první, čl. I. se za bod 38 vkládá nový bod 39, který zní:

„39. V § 9 odst. 4 písm. c) se slova „odstavce 2“ nahrazují slovy „odstavce 3“.

A. 16. V části první, čl. I. se za dosavadní bod 58 vkládá nový bod X., který zní:

„X. V § 10a odst.  1  se  na konci  textu písmene c) doplňují  slova „,  a  který Státní  energetická 
inspekce bezodkladně předává ministerstvu“.“.

A. 17. V části první, čl. I. se za dosavadní bod 61 vkládá nový bod X., který zní:

„X. V § 10b se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Ode dne předání žádosti žadatele o udělení  
oprávnění Státní energetické inspekci k provedení odborné zkoušky do dne předání protokolu o 
výsledku zkoušky Státní energetickou inspekcí ministerstvu lhůty pro vydání rozhodnutí neběží.“.“

A. 18. V části třetí, čl. IV. se slova „1. ledna 2015“ nahrazují slovy „1. července 2015“.

Legislativně technické připomínky:

1. Za novel. bod 38 se vkládá nový bod, který zní : „x. V § 9 odst. 4 písm. c) se slova „odstavce  
2“ nahrazují slovy „odstavce 3“.“.
 
2. V části první, čl.I, v novel. bodu 83 se slova „bodě 1“ nahrazuje slovy„bodě 2“.

3. V části první, čl.I,  v novel. bodu 84 se zrušují slova „a slova „energetického auditu“ se  
nahrazují slovy „energetický audit“ “.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 20. ledna 2015
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B. Poslanec Martin Novotný

V části první, čl. 1 se vypouští se celý bod č. 23, který zní: 

„V § 7 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí: 
„f)  vybavit fyzickým nebo právnickým osobám, jež nakupují teplo, chlad nebo teplou vodu pro 

své vlastní  konečné užití  (dále jen „konečný zákazník“),  vnitřní tepelná zařízení budov  
stanovenými měřidly podle zákona o metrologii; konečný zákazník má právo na instalaci  
těchto měřidel a zároveň je povinen umožnit jejich instalaci, údržbu a kontrolu, 

g) vybavit, v případě bytových domů a víceúčelových staveb s dodávkou tepla nebo chladu ze 
soustavy zásobování tepelnou energií nebo s ústředním vytápěním nebo chlazením anebo  
společnou  přípravou  teplé  vody v domě,  v  každém bytě  a  nebytovém prostoru  vnitřní  
tepelná  zařízení  budov  přístroji  registrujícími  dodávku  tepelné  energie,  kterými  jsou  
stanovená měřidla podle zákona o metrologii anebo zařízení pro rozdělování nákladů na  
vytápění, způsobem podle prováděcího právního předpisu; vlastníci a uživatelé bytů nebo 
nebytových prostor jsou povinni umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů.“. 

C Poslanec Ivan Adamec

Čl. I

1. Za dosavadní bod 27 se vkládá nový bod, který zní:
V § 7a odst. 1 se písmeno c) zrušuje. Dosavadní písmena d), e) a f) se nově označují jako 
písmena c), d) a e).

Dosavadní číslování bodů se přečísluje v souladu s výše uvedeným doplněním.

D Poslanec Václav Zemek

D. 1. V bodě 35 v § 7a odst. 9 věta, u které, nebyla po 1. lednu 1947 provedena větší změna 
dokončené  budovy.“  se  nahrazuje  větou  „která  byla  vystavěna  a  poslední  větší  změna 
dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947.“

D. 2. V bodě 34 se v § 7a se na konci odst. 5 doplňuje věta „Na budovu, která byla vystavěna a 
poslední  větší  změna dokončené budovy na ní byla  provedena před 1.  lednem 1947, se 
nevztahuje povinnost podle odstavce 1 písm. c).“

D. 3. Bod 66 zní:
V § 10d odstavec 1 zní:  

„(1)  Osoba  oprávněná  provádět  instalaci  je  povinna  zajistit  výkon  odborných  činností 
spočívajících  v  instalaci  vybraných  zařízení  vyrábějících  energii  z  obnovitelných zdrojů 
pouze fyzickými osobami, které jsou držiteli osvědčení o profesní kvalifikace pro příslušnou 
činnost podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání ne staršího než 5 let.“. 

D. 4. Bod 67 zní:
V § 10d se za odstavec 2 přidává nový odstavec 3, který zní:  
„(3) Ministerstvo jako autorizující orgán zveřejňuje na svých internetových stránkách údaje 
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z  evidence  vydaných  osvědčení  podle  zákona  o  uznávání  výsledků  dalšího  vzdělávání, 
kterými jsou 
a)  jméno,  popřípadě  jména,  a  příjmení  a  případný  akademický  titul  a  vědecká  hodnost 
uchazeče,
b) datum narození,
c) datum konání zkoušky a datum vydání osvědčení,
d)  název  profesní  kvalifikace  pro  instalaci  vybraných  zařízení  vyrábějících  energii  z 
obnovitelných  zdrojů,  jejíž  dosažení  je  na  základě  ověření  odborné  způsobilosti 
potvrzováno.“

D. 5. V bodě 85 písm. q) se slova „odst. 2“ vypouští.

V Praze 21. ledna 2015 

Ing. Milan   K u č e r a, v.r. 

zpravodaj hospodářského výboru 
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