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USNESENÍ
výboru pro životní prostředí
z 22. schůze dne 22. května 2012
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění
pozdějších předpisů (tisk 622)
_____________________________________________________________________________
Po odůvodnění náměstka ministra průmyslu a obchodu Ing. Jiřího Jirky, náměstka ministra
životního prostředí Ing. Libora Ježka, zpravodajské zprávě posl. Jana Látky a po rozpravě
výbor pro životní prostředí
I.

doporučuje
Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby návrh schválila ve znění
přijatých pozměňovacích návrhů:
1. V bodě 16, v § 6a odst. 4 se slovo „individuální“ nahrazuje slovem „rodinnou“.
2. V bodě 16, v § 7 odst. 3 se za slova „jiné než větší změny dokončené budovy“ vkládají
slova “nebo větší změny dokončené budovy, při které se dokládají požadavky na snížení
energetické náročnosti pro měněné stavební prvky obálky budovy nebo technické
systémy, a která je provedena do 10-ti let od vyhotovení průkazu energetické náročnosti
této budovy,“.
3. V bodě 16, v § 7 odst. 6 v písm. a) se slovo „rodinou“ nahrazuje slovem „rodinnou“.
4. V bodě 16, v § 7 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:
„(7) Povinnosti podle odstavce 4 písm. a) a c) se nevztahují na rodinné domy a stavby
pro rodinnou rekreaci.“.
Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 8 a 9.“
5. V bodě 17, v § 7a odst. 1 písm. c) se za slovo „bytové“ vkládá slovo „domy“.
6. V bodě 17, v § 7a odst. 2 písm. a) bodě 1. se slova „; v případě prodeje ucelené části
budovy může povinnost zpracování průkazu zajistit vlastník ucelené části budovy, a to
pouze pro tuto část“ zrušují.

7. V bodě 17, v § 7a odst. 2 písm. a) bodě 3. se slova „; v případě pronájmu ucelené
části budovy může povinnost zpracování průkazu zajistit vlastník ucelené části
budovy, a to pouze pro tuto část“ zrušují.
8. V bodě 17, v § 7a odst. 2 písm. b) až d) se za slova „budovy“ vkládají slova „nebo
ucelené části budovy“.
9. V bodě 17, v § 7a odst. 3 se slova „ucelené části budovy“ nahrazují slovem
„jednotky5)“.
10. V bodě 17, v § 7a se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) Povinnosti podle odstavce 1 až 3 se nevztahují na případy uvedené v § 7 odst. 5
písm. a), c), d) a e).“
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
11. V bodě 17, v § 7a se za nový odstavec 6 vkládají nové odstavce 7 a 8, které znějí:
„(7) Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán průkaz podle
odstavce 1nebo 2, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné
energie pro příslušnou jednotkou za uplynulé 3 roky; v tom případě pro něj neplatí
povinnost podle odstavce 3 písm. c).
(8) Průkaz zpracovaný pro budovu je také průkazem pro ucelenou část této budovy
včetně jednotky.”.
12. V bodě 18, v § 9 odst. 2 se slova „5 let ode dne data vyhotovení nebo“ zrušují.
13. V bodě 20, v § 10 odst. 6 písm. j) se slova „§ 7a odst. 4 a 5“ nahrazují slovy „7a odst.
4 a 6“.
14. V bodě 24, v § 12 odst. 1 písm. i) se slova „ucelené části budovy“ nahrazují slovem
„jednotky“ a na konci textu se doplňují slova „nebo 7“.
15. V bodě 25, v § 12a odst. 1 písm. l) se slova „ucelené části budovy“ nahrazují slovem
„jednotky“ a na konci textu se doplňují slova „nebo 7“.
16. V Čl. II, v přechodných ustanoveních bod 4 zní:
„4. Průkazy energetické náročnosti budov zpracované přede dnem nabytím účinnosti
tohoto zákona jsou platné 10 let od doby svého vypracování a považují se za průkazy
podle tohoto zákona s výjimkou průkazu podle § 7a odst. 1 písm. a).“.
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II.

pověřuje
sněmovny,

předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedkyni Poslanecké

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.

Jan LÁTKA v.r.
zpravodaj výboru

Ing. Kateřina KONEČNÁ v.r.
ověřovatel výboru
Mgr. Milan ŠŤOVÍČEK v.r.
předseda výboru

3

