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Pozměňovací návrh poslance Vojtěcha Munzara ke sněmovnímu
tisku č. 483
Návrh k vládnímu návrhu zákonu, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách
obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a 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 se mění takto:

1. Novelizační bod 24. nahradit následujícím zněním:
„24. V § 9 odst. 1 věta první včetně poznámky pod čarou 12 zní:
„Účastník systému obchodování nebo osoba, která byla v předchozím roce účastníkem systému
obchodování, jsou povinni každý rok do 30. dubna vyřadit z obchodování postupem stanoveným přímo
použitelným předpisem Evropské unie upravujícím registr Unie pro obchodování s povolenkami12)
množství povolenek, které odpovídá množství emisí v předchozím roce vykázanému a ověřenému
způsobem stanoveným v § 15 zákona.
__________________________
12) Nařízení Komise (EU) č. 389/2013 ze dne 2. května 2013 o vytvoření registru Unie podle směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES
a č. 406/2009 a o zrušení nařízení Komise (EU) č. 920/2010 a č. 1193/2011, v platném znění.“.
2. Za novelizační bod 60. vložit nový novelizační bod 61. v následujícím znění:
„60. V § 20 odst. 1 se slova „Provozovatel zařízení, provozovatel letadla“ nahrazují slovy
„Účastník systému obchodování“ a slova „provozovatelem zařízení nebo letadla“ se nahrazují
slovy „účastníkem systému obchodování“.
Následující novelizační body se přečíslují.

Odůvodnění: Jedná se o technické upřesnění transpozice nového článku 27a směrnice 2003/87/ES v §
9 odst. 1 zákona v souvislosti s § 6a zákona, který zavádí nový režim tzv. opt-out malých zařízení, tedy
výjimku z účasti na systému obchodování. Zařízení v tomto režimu nemají povinnost ověřovat výkazy
emisí skleníkových plynů a následně vyřazovat emisní povolenky. Z navrženého znění ustanovení
zákona ovšem není zcela zřejmé, že se na zařízení v tomto režimu nevztahuje povinnost vyřazovat
emisní povolenky odpovídající emisím skleníkových plynů, byť z kontextu ustanovení i z důvodové
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zprávy je patrné, že to bylo tak myšleno. Osoba, které byla udělena výjimka z účasti na systému
obchodování, nepřestává být provozovatelem zařízení, proto je potřeba v § 9 odst. 1 uvést pojem
„účastník systému obchodování“ – ten, kdo výjimku obdrží, přestává být účastníkem systému
obchodování. Návrh tedy směřuje k vyjasnění legislativního textu bez věcných změn návrhu zákona
tak, aby byla zajištěna právní jistota provozovatelů zařízení v případě využití režimu opt-out malých
zařízení. Druhý novelizační bod je technickou úpravou přestupkového ustanovení provázaného s § 9
odst. 1.
Úplné znění dotčených ustanovení:
§9
Provozovatel zařízení, provozovatel letadla Účastník systému obchodování nebo osoba, která byla v
předchozím roce provozovatelem zařízení nebo letadla účastníkem systému obchodování, jsou
povinni každý rok do 30. dubna vyřadit z obchodování postupem stanoveným přímo použitelným
předpisem Evropské unie upravujícím registr Unie pro obchodování s povolenkami12) množství
povolenek, které odpovídá množství emisí v předchozím roce vykázanému a ověřenému způsobem
stanoveným v § 15 zákona.
§ 20
(1) Provozovatel zařízení, provozovatel letadla Účastník systému obchodování nebo osoba, která byla
v předchozím roce provozovatelem zařízení nebo letadla účastníkem systému obchodování, se
dopustí přestupku tím, že nevyřadí z obchodování povolenky podle § 9.

