Pozměňovací návrh poslance Martina Novotného
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření, ve
znění pozdějších předpisů a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů (ST 301)

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.“.

Odůvodnění:
Vydáním vyhlášky č. 237/2014 Sb. došlo k vytvoření podmínek pro legalizaci použití
zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění ( tzv. indikátory) místo stanovených
měřidel určeným k měření tepla nebo chladu podle zákona č. 505/1990 Sb. o

metrologii.
Tato vyhláška je totiž v přímém rozporu s ustanovením § 3 odst. 3 písm. b), zákona
505/1990 Sb., tedy, že k stanovování poplatků, a výše uvedené indikátory k tomuto
jednoznačně slouží, lze použít pouze stanovená měřidla. Ze zákona vyplývá, že
účtování jakýchkoliv poplatků (sankcí, tarifů, daní) nelze používat cokoliv, co by
nezajišťovalo objektivnost.
Řešením buď zařazení „indikátorů“ mezi stanovená uvedením ve vyhlášce č.
345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající
schválení typu, nebo změnou zákona č. 406/2004 Sb. o šetření energií, tím, že z něho
bude tato povinnost odstraněna.
Povinnost vyplývající z legislativy EU je až k 31.12.2016

