Poslenec Jan Bureš
Pozměňovací návrhy k zákonu, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,
ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 622)

1. V bodu 2., § 2 odst. 1 písm. f) mezi slova „množství“ a „energie“ vložit slovo
„primární“.

2. V bodu 8. v návětí slova „t) až w)“ nahradit slovy „t) až y)“ a na konci písmene w)
tečku nahradit čárkou a doplnit písmena x) až y), v tomto znění:
„x) alternativními systémy dodávek energie
1.
2.
3.
4.

místní systém dodávky energie využívající energii z obnovitelných zdrojů,
kombinovaná výroba elektřiny a tepla,
soustava zásobování tepelnou energií2),
tepelné čerpadlo,

y) primární energií energie z obnovitelných a neobnovitelných zdrojů, která neprošla žádným
procesem přeměny nebo transformace.“.
CELEX: 32010L0031
Odůvodnění: Pozměňovací návrh doplňuje mezi definované pojmy primární energii a tzv.
alternativní systémy dodávek energie. U primární energie se jedná o pojem, který je
z hlediska energetiky a hospodaření s ní naprosto klíčový a navíc navazuje na další definice
pojmů. Definice pojmu je převzatá ze směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov,
kterou novela zákona transponuje. I to je dostatečným důvodem k doplnění této definice.
V pojmu „energetická náročnost budov“ se doplňuje upřesnění, že se jedná o primární energii,
bez tohoto upřesnění by v praxi nebylo zřejmé, jak se má energie počítat, protože by nebylo
jasné, jaký typ energie má zákon na mysli. Fakt, že při výpočtu energetické náročnosti budovy
se jedná o primární energii, vyplývá z přílohy č. 1 směrnice, kdy je zřetelné, že při výpočtu
energetické náročnosti budovy se používá číselný ukazatel spotřeby primární energie.
V případě alternativních systémů dodávek energie se jedná o pojem, který používá novela
zákona v § 7, kde stanoví, že energetický průkaz má obsahovat posouzení technické,
ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie. Definici
alternativních systémů dodávek energie však novela zákona neobsahuje, ačkoli v současném
znění zákona je výčet těchto systémů obsažen v § 6a. V novele zákona navíc není ani
zmocnění na vydání prováděcího právního předpisu, který by stanovil, které způsoby dodávek
energie lze chápat jako alternativní. Jedná se o důležitý pojem, který by měl být definován
z důvodu potřeby zajištění srozumitelnosti a aplikovatelnosti zákona. I zde se jedná o
nezbytnou transpozici směrnice o energetické náročnosti budov, která alternativní systémy
stanoví ve svém článku 6 odst. 1.

