Pozměňovací návrhy
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o
pohonných hmotách
a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon
o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 91/2011
Sb., kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a
čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších
zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, ve
znění zákona č. 201/2012 Sb.
/Sněmovní tisk č. 861/

(Doplnění k pozměňovacím návrhům doporučeným Hospodářským
výborem)
1. V Části první Čl. I v dosavadním novelizačním bodu 39 (§ 7 odst. 2 písm. b) se
slova „odst. 1 až 4,“ nahrazují slovy „odst. 1,4 a 5,“

Odůvodnění:
V návaznosti na doporučení Hospodářského výboru Poslanecké sněmovně
Parlamentu ČR projednat a schválit sněmovní tisk č. 861 ve znění schválených
pozměňovacích návrhů je nezbytné v případě přijetí pozměňovacího návrhu
označeného v usnesení Hospodářského výboru jako č. 4 vymezit oprávnění
kontrolnímu orgánu, kterým je Česká obchodní inspekce, kontrolovat plnění nové
povinnosti podle § 6q odst. 5.

Znění novelizačního bodu 39 s vyznačením změny :
39. V § 7 odst. 2 písmeno b) zní:
„b) plnění povinností podle § 3 odst. 1 a 2, § 5 odst. 3 až 5, § 5 odst. 7 písm. a),
b), d) až f) a § 6q odst. 1 až 4, odst. 1, 4 a 5,“
2. V usnesení hospodářského výboru č. 329 k vládnímu návrhu zákona, kterým
se mění zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a zákon č. 86/2002
Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 201/2012 Sb. (sněmovní tisk
861/2), v části I. bodu 5 tohoto usnesení, se znění nově navrženého odst. 11
nahrazuje tímto novým textem :
„(11) Provozovatel veřejně přístupné dobíjecí stanice se dopustí správního
deliktu
tím,
že nezpřístupní na dobíjecí stanici informace podle § 6q odst. 1 nebo
nezveřejní ceny podle § 6q odst. 4 nebo neposkytne uživatelům elektrických
vozidel rovněž možnost jednorázového dobití podle § 6q odst. 5.“

Odůvodnění:
V návaznosti na doporučení Hospodářského výboru Poslanecké sněmovně
Parlamentu ČR projednat a schválit sněmovní tisk č. 861 ve znění schválených

pozměňovacích návrhů je nezbytné v případě přijetí návrhu č. 4 doporučeného
výborem vymezit nesplnění dané povinnosti jako správní delikt. Zároveň se uvádí
ustanovení odst. 11 do souladu s pozměňovacím návrhem doporučeným
Hospodářským výborem pod č. 4, kdy vymezené povinnosti jsou vztaženy pouze
k provozovateli veřejně přístupné dobíjecí stanice.

Znění odst. 11 v části I. bodu 5 ve sněmovním tisku 861/2
(usnesení HV č. 329) s vyznačením změn :
(11) Provozovatel veřejně přístupné dobíjecí stanice se dopustí správního
deliktu
tím,
že nezpřístupní na dobíjecí stanici informace podle § 6q odst. 1 nebo nezveřejní
ceny podle § 6q odst. 4 nebo neposkytne uživatelům elektrických vozidel
rovněž
možnost
jednorázového
dobití
podle
§ 6q odst. 5.

