
ZÁKON

ze dne ..............................,,

458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní 
(energetický zákon), ve 

energetického zákona

458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
, ve 262/2002 Sb.,

151/2002 Sb. 278/2003 Sb. 356/2003 Sb. 670/2004 
Sb. 342/2006 Sb. 186/2006 Sb. 296/2007 Sb.
124/2008 Sb. 158/2009 Sb. 223/2009 Sb. 227/2009 Sb.,

281/2009 Sb., 155/2010 Sb. 211/2011 Sb. 299/2011 
Sb. 420/2011 Sb. 165/2012 Sb.
165/2012 Sb., , 350/2012 Sb., zák 90/2014 Sb. 250/2014 Sb.,

104/2015 Sb., 131/2015 Sb. 152/2017 Sb., 183/2017 
Sb.

1. V § 47 odst. 2 zní:
„
vlastník na náklady toho “), 
není-
seznámit žadatele 

.

2. V § 47 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3
o
a) kdy 
nápravu,
b) kdy 

,
c) kdy 

47),
d) vymezené

47) § 139a odst. 2 písm. a) nebo § 139a odst. 2 nebo 
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§ 2 odst. 1 písm. b), c), d) nebo .“.

3. V § 70 odst. 2 zní:
u

(dále jen „žadatel “), není-li dále uvedeno jinak. Vlastník 
žadatele

, edpokládanými náklady na její provedení a podrobným položkovým 

.

4. V § 70 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3
o
a) kdy ajistí 
nápravu,
b) kdy 

,
c) kdy 
umí 47),

“.

5. V § 86 odst. 2 zní:
„ rozvodného tepelného jeho vlastník na náklady toho, kdo 

(dále jen „žadatel “), není-li dále uvedeno jinak.
žadatele se 

, a podrobným 

“.

6. V § 86 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Vlastník 
o
a) kdy 
nápravu,
b) kdy 

,
c) kdy 

47),
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7. V § 91 odst. 3 písm. h) zní:
„h) neseznámí žadatele 

,“.

8. V § 91 odst. 4 písm. k) zní:
„k) neseznámí žadatele 
náklady na její prov ,“.

9. V § 91 odst. 6 písm. i) zní:
„i) neseznámí žadatele 

,“.

10. V § 91 odst. 7 písm. i) zní:
„i) neseznámí žadatele 

,“.

11. V § 91 odst. 9 písm. l) zní:
„l) neseznámí žadatele se 

,“.

12. V § 91 odst. 12 písm. f) zní:
„l) neseznámí žadatele 
náklady na její provedení neb ,“.

13. V § 98a odst. 2 se na konci
které zní:

.

Tento zákon nabývá 
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