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Pozměňovací a jiné návrhy
k vládnímu návrhu 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 (tisk 538)

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.
Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení ústavně právního výboru č. 153 ze dne
5. listopadu 2015 (tisk 538/8)

„Čl. XIX
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016, s výjimkou ustanovení části bodu
107, pokud jde o § 17b, a ustanovení 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, 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 čtrnácté, které nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.“.

Ve druhém čtení dne 26. listopadu 2015 nebyly předneseny žádné pozměňovací návrhy.

V Praze dne 26. listopadu 2015
Ing. Milan U r b a n , v.r.
zpravodaj garančního hospodářského výboru

