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Pozměňovací návrh
poslanců Víta Rakušana, Petra Gazdíka, Jana Farského, Věry
Kovářové, Jany Krutákové a Petra Pávka
k vládnímu návrhu 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, zákon č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

(Sněmovní tisk 799)

Návrh 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, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:
1. Za § 11d se vkládá nový § 11e, který zní:
„§ 11e
Držitel licence, který je smluvní stranou smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo
smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu uzavřené se spotřebitelem, je
povinen kdykoliv za trvání smluvního vztahu vyhovět žádosti spotřebitele na poskytnutí
písemného vyhotovení smlouvy nebo jeho žádosti o sdělení data ukončení smlouvy, a to v
elektronické nebo listinné formě. V případě žádosti spotřebitele o poskytnutí listinné formy je
držitel licence oprávněn po předchozím poučení spotřebitele žádat úhradu ve výši, která nesmí
přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií a s jejich odesláním spotřebiteli.“
Ostatní ustanovení se přečíslují.
2. V § 91 odst. 1 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou.
3. V § 91 se v odstavci 1 za písmeno l) vkládá nové písmeno m), které zní:
„m) nesplní některou z povinností podle § 11e.“

Zdůvodnění navrhované změny:
K bodu 1
Pro zachování nejvyšší možné ochrany spotřebitele je podstatné zajistit jeho maximální
informovanost o obsahu jeho smluvního vztahu s držitelem licence, a to kdykoliv za účinnosti
smlouvy.
Navrhované ustanovení spotřebiteli přiznává možnost kdykoli požádat držitele licence,
jakožto smluvní stranu, o poskytnutí kopie uzavřené smlouvy nebo její změny, včetně sdělení
přesného data skončení takové smlouvy. Spotřebitel si může zaslání smlouvy vyžádat jak
v listinné podobě, tak i elektronickou formou. Zatímco poskytnutí elektronické formy
uzavřené smlouvy je vždy bezplatné, za zaslání listinné podoby je držitel licence oprávněn po

předchozím poučení spotřebitele účtovat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady
spojené s pořízením kopií a s odesláním informací spotřebiteli. Uzavřenou smlouvou se
rozumí nejen znění samotné smlouvy včetně případných dodatků, ale též znění obchodních
podmínek držitele licence, který je smluvní stranou, na které smlouva přímo odkazuje.
K bodu 2 a 3
Jedná se o úpravu přestupků v souvislosti s provedenými změnami v textu zákona
a v souvislosti se zavedením nových povinností držitelů licencí.
Výše pokuty, kterou je možné uložit za tento přestupek je stanovena v § 91 odst. 14 písm. c)
zákona.
Platné znění příslušných částí zákona s vyznačením změn:
„§ 11e
Držitel licence, který je smluvní stranou smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo
smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu uzavřené se
spotřebitelem, je povinen kdykoliv za trvání smluvního vztahu vyhovět žádosti
spotřebitele na poskytnutí písemného vyhotovení smlouvy nebo jeho žádosti o sdělení
data ukončení smlouvy, a to v elektronické nebo listinné formě. V případě žádosti
spotřebitele o poskytnutí listinné formy je držitel licence oprávněn po předchozím
poučení spotřebitele žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s
pořízením kopií a s jejich odesláním spotřebiteli.“
§ 91
Přestupky držitele licence
(1) Držitel licence se dopustí přestupku tím, že
a) nenavrhne nového odpovědného zástupce ve stanovené lhůtě podle § 6 odst. 6,
b) neoznámí neprodleně změny podmínek pro udělení licence nebo změny týkající se
údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence,
nepředloží o nich doklady nebo neoznámí nejpozději do 30. dubna Energetickému
regulačnímu úřadu souhrnné změny svých energetických zařízení za uplynulý kalendářní
rok u nově vybudovaných nebo získaných energetických zařízení na svých vymezených
územích nebo nepožádá o změnu rozhodnutí o udělení licence podle § 9 odst. 1,
c) nesplní některou z povinností podle § 11 odst. 1 až 4,
d) neuveřejní stanoveným způsobem uplatňované podmínky dodávek plynu nebo
elektřiny nebo ceny za dodávku plynu nebo elektřiny podle § 11a odst. 1 nebo neumožní
zákazníkovi platit za dodávku elektřiny nebo plynu způsobem uvedeným v § 11 odst. 5,

e) neposkytne ministerstvu nebo Energetickému regulačnímu úřadu ve stanovené lhůtě
požadované podklady nebo informace podle § 15a odst. 1 nebo neposkytne Komisi ve
stanovené lhůtě požadované podklady nebo informace podle § 15a odst. 3,
f) poruší některou z povinností podle § 20 odst. 1 až 3 nebo podle § 20 odst. 6 nebo 7,
g) poruší některý ze zákazů uvedených v § 53 odst. 3 nebo v § 74 odst. 6, nebo
h) zahájí výkon licencované činnosti v rozporu s § 9 odst. 5,
i) nevede samostatné účty vztahující se k povinnosti nad rámec licence podle § 12 odst. 6,
j) nepředloží regulační výkazy podle § 20 odst. 6 ve struktuře, obsahu a termínech
stanovených prováděcím právním předpisem,
k) nesplní povinnost podle § 22 odst. 3,
l) při uplatňování záloh za dodávky elektřiny, plynu nebo tepelné energie nestanovil
jejich výši nejvýše v rozsahu důvodně předpokládané spotřeby elektřiny, plynu nebo
tepelné energie v následujícím zúčtovacím období podle § 11 odst. 6,
m) nesplní některou z povinností podle § 11e.

