
Pozměňovací a jiné návrhy 
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé 

otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů 
v domě s byty, a 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

(tisk 308)

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj 
č. 78 z 16. schůze konané dne 12. listopadu 2014 (tisk 308/1)

K čl. I, bodu 2

A.1. Nadpis pod označením § 6 zní: „Rozúčtování nákladů na vytápění a nákladů na společnou 
přípravu teplé vody v domě“.

A.2. V § 6 odst. 1 větě první a druhé se slova „dodávku tepla“ nahrazují slovem „vytápění“ a slova 
„měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění“ se nahrazují slovy „stanovených měřidel podle 
zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění“ a za slova „vodoměrů“ se 
vkládají slova „na teplou vodu“.

A.3. V § 6 odst. 2 větě první se slova „na tepelnou energii“ zrušují.

A.4. V § 6 odst.  2  větě  třetí  a  v  § 6 odst.  3  větě  třetí  se  slova „měřičů  tepelné energie  nebo 
indikátorů vytápění“ nahrazují slovy „stanovených měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení 
pro rozdělování nákladů na vytápění“.

A.5. V § 6 odst. 3 větě první se slova „či indikací“ nahrazují slovy „nebo zařízením pro rozdělování 
nákladů na vytápění“.

A.6. V § 6 odst. 3 větě třetí a v § 6 odst. 4 větě čtvrté se slova „nebo je ovlivní“ nahrazují slovy 
„nebo je neoprávněně ovlivní“.

A.7. V § 6 odst.  4 větě třetí  se slova „konečné spotřebitele“ nahrazují  slovy „příjemce služeb“ 
a slova „konečných spotřebitelů“ se nahrazují  slovy „příjemců služeb“,  ve větě třetí  a  čtvrté  se 
vkládají  za  slovo  „vodoměrů“  slova  „na  teplou  vodu“  a  ve  větě  čtvrté  se  slovo  „připadající“ 
nahrazuje slovem „připadajících“.

K čl. I, bodu 5

A.8. V § 14a písm. a) se slova „na tepelnou energii“ zrušují.

A.9. V § 14a písm. b) se slova „na dodávku tepla“ nahrazují slovy „na vytápění“.
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K čl. IV (účinnost)

A.10. V části třetí (účinnost) čl. IV zní:

„Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.“.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 21. ledna 2015

B. Poslanec Pavel Plzák

K čl. I - nový bod
„ ….. V § 5 odst. 2 písm. a) se za slova „na podružných vodoměrech;“ vkládají slova „podrobnosti 
pravidel pro rozúčtování dodávek vody podle podružných vodoměrů jsou uvedeny v prováděcím 
právním předpisu, kterým se stanoví podrobnosti pro rozúčtování a vyúčtování nákladů na dodávku 
tepla a centralizované poskytování teplé i studené vody;“.“.

C. Poslanec Josef Uhlík

C.1.  k  bodu  1  usnesení  výboru  pro  veřejnou  správu  a  regionální  rozvoj  č.  78  ze  dne 
12.     listopadu 2014 (tisk 308/1)

bod 1 zní: 

„ 1. Nadpis pod označením § 6 zní: „Rozúčtování nákladů na vytápění a nákladů na společnou 
přípravu teplé vody pro dům“.“. 

C.2. k čl. I, bodu 2

V § 6 odst. 1 větě první a druhé se slova „společnou přípravu teplé vody v domě“ nahrazují slovy 
„společnou přípravu teplé vody pro dům“.

C.3. k čl. I, bodu 2

V § 6 odst. 4 větě první se slova „v zúčtovací jednotce“ nahrazují slovy „pro zúčtovací jednotku“.

C.4. k čl. I, bodu 5

V § 14a písm. a) a b) se slova „v domě“ nahrazují slovy „pro dům“. 

V Praze, dne 21. ledna 2015 

Ing. Josef Uhlík, v.r.
zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj
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