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Informační podklad ke kompatibilitě návrhu na vydání 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 (sněmovní tisk 250), s právem
EU

Úvod:
Cílem návrhu zákona je odstranit případy, kdy je nespravedlivé požadovat úhradu nákladů přeložky
po žadateli o přeložku, a ukládá v takových případech hradit náklady přeložky vlastníkům zařízení.
Jedná se o situace, kdy zařízení poškozuje nemovitost žadatele a vlastník zařízení nezajistí nápravu,
nebo kdy potřeba zařízení přeložit vyplývá z povinností, které vlastníku nemovitosti ukládá
stavební zákon. Rozhodovat spory týkající se nákladů na provedení přeložek zařízení bude
Energetický regulační úřad.

Stanovisko PI:
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 2009 o společných
pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES
ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem jsou
stěžejními právními předpisy Evropské unie, které zapracovává energetický zákon. Mimo jiné
z nich vyplývají určité kompetence Energetického regulačního úřadu. Členské státy musí kromě
jiného zabezpečit vysokou úroveň ochrany spotřebitele, zejména s ohledem na transparentnost
týkající se smluvních podmínek, obecných informací a mechanismů řešení sporů. Jedním z cílů
regulačních orgánů je pomoc v úsilí o rozvoj bezpečných, spolehlivých a efektivních
nediskriminačních soustav orientovaných na spotřebitele při nejnižších možných nákladech,
včetně podpory energetické účinnosti a přiměřenosti. Novela energetického zákona neodporuje
těmto principům evropské právní úpravy.
Lze však upozornit na jistou nekonzistentnost, jelikož o náhradě škody způsobené špatným
technickým stavem přenosového zařízení rozhoduje soud, o náhradě nákladů na provedení
přeložky z totožného důvodu podle navržené novely rozhoduje Energetický regulační úřad.

Závěr:
Navržená úprava je slučitelná s právem EU.

Tento informační podklad je zpracován k uvedenému číslu sněmovního tisku a nereflektuje
eventuální pozdější pozměňovací návrhy.

Materiál byl Parlamentním institutem zpracován na základě usnesení organizačního výboru
Poslanecké sněmovny č. 168, II. volební období.
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