PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
VII. volební období

538/0
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 131/2015 Sb., 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

Zástupce předkladatele: ministr průmyslu a obchodu
Doručeno poslancům: 2. července 2015 v 16:09

Vládní návrh
ZÁKON
ze dne

2015,

kterým se mění zákon č. 131/2015 Sb., 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
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
V čl. XIX zákona č. 131/2015 Sb., 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, se slova „s výjimkou ustanovení části bodu 107, pokud jde o § 17b, a ustanovení bodu
112, které nabývají účinnosti dnem 1. srpna 2017, části první části bodu 171, pokud jde o § 24
odst. 10 písm. y), části bodu 197, pokud jde o § 25 odst. 11 písm. l), části bodu 264, pokud jde
o § 58 odst. 8 písm. dd), které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2020, a s výjimkou ustanovení
části první části bodu 127, pokud jde o § 19a odst. 8, a části třinácté bodu 31, které nabývají
účinnosti dnem 1. ledna 2019, a ustanovení části“ nahrazují slovy „s výjimkou ustanovení
a) části první čl. I bodu 107, pokud jde o § 17b, a bodu 112, části druhé až čtvrté, části sedmé,
části deváté až jedenácté, části třinácté čl. XV bodu 80, pokud jde o větu druhou, a části
patnácté, která nabývají účinnosti dnem 1. srpna 2017,
b) části první čl. I bodu 127, pokud jde o § 19a odst. 8, a části třinácté čl. XV bodu 31, která
nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2019,
c) části první čl. I bodu 171, pokud jde o § 24 odst. 10 písm. y), bodu 197, pokud jde o § 25
odst. 11 písm. l), bodu 264, pokud jde o § 58 odst. 8 písm. dd), která nabývají účinnosti
dnem 1. ledna 2020,
d) části“.
Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
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Důvodová zpráva

Obecná část
V Poslanecké sněmovně došlo u novely energetického zákona (sněmovní tisk č. 351),
k posunutí účinnosti ustanovení nového znění § 17b o změnách organizace Energetického
regulačního úřadu. Vznik a působnost Rady Energetického regulačního úřadu byla odsunuta
na 1. 8. 2017. Nedošlo k odsunutí účinnost novely zákona o státní službě, a souvisejících
zákonů, které nabydou účinnosti již 1. 1. 2016.
Posunutím účinnosti vzniku Rady ERÚ vznikne od 1. ledna 2016 nesoulad mezi účinností
energetického zákona, zákona o státní službě a doprovodných zákonů, které se týkají
organizace a provádění sociálního zabezpečení, pojistného na sociální zabezpečení,
důchodového zabezpečení, Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv, zaměstnanosti,
střetu zájmů a nemocenského pojištění.
Proto byla připravena novela energetického zákona, která tento problém řeší a posouvá
účinnosti všech předpisů, které souvisejí s termínem ustavení Rady Energetického
regulačního úřadu od 1. 8. 2017. Jelikož se jedná o novelizaci platné a doposud neúčinné
novely energetického zákona, je nutné, aby tento návrh nabyl účinnosti před 1. lednem 2016.
Vzhledem k časové urgentnosti přijetí novely, která má technický charakter ohledně vyjádření
odložení účinnosti těch částí, které se týkají Rady ERÚ, navrhuje se požádat Poslaneckou
sněmovnu Parlamentu ČR o schválení této novely již v prvním čtení.

Zvláštní část
K čl. I
Pro legislativní řešení výše uvedeného problému byla po konzultacích a na základě stanoviska
předsedy LRV zvolena cesta úpravy čl. XIX zákona č. 131/2015 Sb.
Dochází k nahrazení části textu čl. XIX zákona č. 131/2015 Sb., tak, aby byla nově navržená
odložená účinnost dotčených částí článku pro uživatele jasnější a srozumitelnější.
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K čl. II
Účinnost se stanoví dnem vyhlášení tak, aby došlo ke změně účinnosti dotčených částí zákona
č. 131/2015 Sb., před 1. lednem 2016.

V Praze dne 24. června 2015

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.
předseda vlády

Ing. Jan Mládek, CSc., v. r.
ministr průmyslu a obchodu

Platné znění zákona, kterým se mění zákon č. 131 /2015 Sb., 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
Účinnost schválené novely energetického zákona
Čl. XIX
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016, s výjimkou ustanovení části bodu
107, pokud jde o § 17b a ustanovení bodu 112, které nabývají účinnosti dnem 1. srpna 2017,
části první části bodu 171, pokud jde o § 24 odst. 10 písm. y), části bodu 197, pokud jde o §
25 odst. 11 písm. l), části bodu 264, pokud jde o § 58 odst. 8 písm. dd), které nabývají účinnosti
dnem 1. ledna 2020 a s výjimkou ustanovení části první části bodu 127, pokud jde o § 19a
odst. 8, a části třinácté bodu 31, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2019, a ustanovení
části s výjimkou ustanovení
a) části první čl. I bodu 107, pokud jde o § 17b, a bodu 112, části druhé až čtvrté, části
sedmé, části deváté až jedenácté, části třinácté čl. XV bodu 80, pokud jde o větu
druhou, a části patnácté, která nabývají účinnosti dnem 1. srpna 2017,
b) části první čl. I bodu 127, pokud jde o § 19a odst. 8, a části třinácté čl. XV bodu 31,
která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2019,
c) části první čl. I bodu 171, pokud jde o § 24 odst. 10 písm. y), bodu 197, pokud jde
o § 25 odst. 11 písm. l), bodu 264, pokud jde o § 58 odst. 8 písm. dd), která nabývají
účinnosti dnem 1. ledna 2020,
d) části čtrnácté, které nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
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