Zápis
z 9. schůze výboru Poslanecké sněmovny pro životní prostředí,
která se konala dne 12. dubna 2011

Přítomni:

František DĚDIČ, Luděk JENIŠTA, Jiří KRÁTKÝ, Jan LÁTKA, Václav
MENCL, Josef NEKL, Jan SMUTNÝ, Bořivoj ŠARAPATKA,

Omluveni:

Robin BÖHNISCH, Radim FIALA, Radim Jirout, Kateřina KONEČNÁ,
Josef NOVOTNÝ, Jiří OLIVA, Ladislav ŠINCL, Milan ŠŤOVˇIČEK, Tomáš
ÚLEHLA, Václav Zemek

Program:
1.

Vládní návrh zákona, 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 232)

2.

Různé

Začátek v 16,30 hod.
Schůzi zahájil a řídil místopředseda výboru Bořivoj Šarapatka.
Poslanec Látka v úvodu uvedl, že jednání bezprostředně navazuje na jednání podvýboru pro
suroviny, odpady a obnovitelné zdroje a ochranu klimatu a výboru pro energetiku (HV).
Na základě pozměňovacích návrhů poslanců výboru pro životní prostředí a hospodářského
výboru vypracovalo MPO souhrnný komplexní pozměňovací materiál.
Místopředseda Šarapatka navrhl projednávat jen pozměňujícími návrhy podané poslanci
výboru pro životní prostředí.
K jednotlivým bodům pozměňovacího návrhu:
Přítomno 8 poslanců.
Posl. Mencl – v Části první,Čl. I. se vkládá nový bod 3
Hlasování: Pro 8
Posl. Krátký bod 21 – návrh byl vzat zpět
Posl. Novotný bod 26 – totožný s body 28 – 30. Hlas. podle bodu 30. Hlasování: Pro 8
Posl. Novotný, Smutný, Látka – body 89, 90, 91 Hlas. podle bodu 90 Hlasování: Pro 8
Posl. Krátký – bod 93, není hlasovatelný
Posl. Novotný, Smutný, Látka – body 105 -107
Hlasování: Pro 8
Posl. Krátký – bod 108 - není hlasovatelný
Posl. Novotný, Látka, Smutný – body 109 – 111, 1 MW nahrazeno 10 MW
Hlasování: Pro 5
Posl. Novotný, Látka, Smutný body 114, 116, 117
Hlasování podle bodu 116 : Pro 8
Posl. Novotný, Látka, Smutný – body 119, 120, 121
Hlasování: Pro 8
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Posl.Novotný, Látka, Smutný – body 122 – 124
Posl. Krátký – bod 125 – na rozhodnutí HV
posl. Krátký - bod 128 – nehlasovatelný
posl. Úlehla – nehlasovatelný
Body posl. Krátkého 176 – 180 na rozhodnutí HV
posl. Novotný, Látka, Smutný – body 197-199
posl. Novotný, Látka, Smutný – body 212-214
bod 215 - nehlasovatelný
posl. Novotný, Látka, Smutný – body 217, 218, 219
pos. Novotný, Látka, Smutný – body 221-223
pos. Krátký bod 225

Hlasování podle bodu 123: Pro 8

Hlasování podle bodu 199: Pro 8
Hlasování podle bodu 213: Pro 8
Hlasování podle bodu 218: Pro 8
Hlasování podle bodu 223: Pro 8
Hlasování: Pro 8

Návrh usnesení:
Výbor pro životní prostředí
I.

doporučuje
Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby návrh schválila ve znění
přijatých pozměňovacích návrhů:

1.

V části první, čl. I se vkládá nový bod 3, který zní:
„V § 2 odst. 2 písm. a) bod 6 zní:
„6. kombinovanou výrobou elektřiny a tepla přeměna primární energie na energii
elektrickou a užitečné teplo ve společném procesu v jednom výrobním zařízení. Zařízení
pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny může umožnit po určitou část roku
oddělenou výrobu elektřiny,“.“.



ostatní body se přečíslují,

2.

V dosavadním bodu 25 § 17 odst. 7 písm. d)
V § 17 odst. 7 se na konci textu písmene d) doplňují slova „a spory o výši náhrady při
dispečerském řízení výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů energie podle § 26 odst.
6“.

3.

K dosavadnímu bodu 38 § 23 odst. 2 písm. q)
V § 23 odst. 2 se na konci textu písmene q) doplňují slova „;tato povinnost se nevztahuje
na průtočné malé vodní elektrárny s instalovaným výkonem do 10 MW“.

4.

Dosavadní bod 63 zní:
„63. V § 26 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 až 7, které včetně poznámky pod
čarou zní znějí:
„(5) Technický dispečink provozovatele přenosové soustavy a technické dispečinky
provozovatelů distribučních soustav jsou v případě ohrožení bezpečného a spolehlivého
provozu oprávněni při dispečerském řízení v nezbytné míře dočasně omezovat výrobu
elektřiny ve výrobnách elektřiny. Příslušný technický dispečink je povinen informovat
výrobce elektřiny o vzniku nebezpečí omezování výroby elektřiny ve výrobnách
elektřiny. Přitom je povinen mu sdělit předpokládaný čas zahájení dispečerského řízení,
jeho rozsah, trvání a důvody pro jeho vyhlášení. Současně je povinen zveřejnit tyto
informace způsobem umožňujícím dálkový přístup. Omezení výroby elektřiny ve
výrobnách s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla může být prováděno nejvýše
v rozsahu neohrožujícím dodávky tepla. Omezení výroby elektřiny ve výrobnách
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elektřiny z obnovitelných zdrojů energie dle zvláštního zákona5a) může být prováděno
pouze za náhradu dle odstavce 6.
(6) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy, jehož
technický dispečink omezil při dispečerském řízení výrobnu elektřiny ve výrobně
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, je povinen poskytnout příslušnému výrobci
elektřiny náhradu za neodebranou elektřinu ve výši odpovídající celkovému příjmu
výrobce po odečtu nákladů za nevyrobenou elektřinu, kterého by dosáhl v případě
neomezení výroby. V případě sporu o výši náhrady rozhoduje Energetický regulační
úřad.
(7) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy je povinen
na žádost výrobce, jehož výrobna byla postižena omezením výroby elektřiny dle odst. 5,
prokázat výrobci elektřiny ve lhůtě 30 dnů nezbytnost provedeného omezení.
Podrobnosti stanoví prováděcí právní předpis.
-------------------------5a)
Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)“.“.


dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 8,

5.

K dosavadnímu bodu 66 § 30a odst. 1
V § 30a odst. 1 se číslo „1“ nahrazuje číslem „10“.

6.

K dosavadnímu bodu 66 § 30a odst. 4
V § 30a odst. 4 se slova „odstavce 4“ nahrazují slovy „odstavce 3“.

7.

K dosavadnímu bodu 66 § 30d odst. 1 písm. a) bod 1.
V § 30d odst. 1 písm. d) bodě 1 se slova „do 1 roku“ nahrazují slovy „ do 3 let“.

8.

K dosavadnímu bodu 66 § 30d odst. 1 písm. c)
V § 30d odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „pokud držitel autorizace
dosud nepožádal o vydání územního rozhodnutí podle zvláštního zákona“.

9.

K dosavadnímu bodu 123:
Dosavadní bod 123 zní:
„V § 98a odst. 1 písm. b) se za slova „způsoby dispečerského řízení,“ vkládají slova
„rozsah a postup při dispečerském řízení výroben elektřiny,“, slovo „podzemního se
zrušuje a na konci textu písmene b) se doplňují slova „a požadavky na technické
vybavení výroben elektřiny pro účely dispečerského řízení“.“

10.

K Čl II bodu 7
V Čl. II. se na konci bodu 7 doplňuje věta „V územních řízeních o umístění výrobny
elektřiny zahájených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se nepoužijí
ustanovení
§ 30a až 30d zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.“.

11.

K Čl. II bodu 14
V Čl. II bodu 14 se slova „do 31. prosince 2011“ nahrazují slovy „do jednoho roku od
nabytí účinnosti tohoto zákona“.
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12.

V Čl. II bod 15 zní:
„15. Výrobce elektřiny je povinen vybavit výrobnu elektřiny s instalovaným výkonem od
100 kW do 2 MW uvedenou do provozu před nabytím účinnosti tohoto zákona zařízením
umožňujícím dispečerské řízení do 30. června 2013.“.

13.

K čl. II bodu 16
V čl. II se bod 16 zrušuje.



ostatní body se přečíslují,

II.

pověřuje
sněmovny,

III.

zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu
o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona ve schůzi výboru pro životní prostředí,

IV.

zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře
Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

Hlasování:
2.

předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedkyni Poslanecké

Pro 8 Proti 0 Zdržel 0

Různé:

Místopředseda Bořivoj Šarapatka informoval výbor o konání výjezdního zasedání ve dnech
11. – 12. května 2011 na Šumavu se zástupci výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoje
a zemědělského výboru
Zpravodaj k tisku 311 – chemické látky - posl. Šarapatka
Látka – poděkování za průběh jednání.

(Jednání skončeno v 18.15 hodin)

Jan L Á T K A v.r.
ověřovatel výboru

prof. Ing. Dr. Bořivoj ŠARAPATKA, CSc. v.r.
místopředseda výboru

