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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 § 11o se vkládá nový § 11p, který zní:
„§ 11p
Má-li zprostředkovatel za spotřebitele uzavřít, změnit nebo zrušit smlouvu o dodávce
elektřiny nebo plynu nebo smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu, je
povinen si vyžádat předchozí písemný souhlas spotřebitele, jestliže by tímto jednáním měla
být spotřebiteli způsobena újma. Neučiní-li tak, je povinen újmu spotřebiteli nahradit.“
2. V § 91c odst. 1 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou.
3. V § 91c se v odstavci 1 za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní:
„j) nevyžádá si předchozí písemný souhlas spotřebitele podle § 11p.“
4. V § 91c odst. 2 písm. b) se za písmeno „h)“ vkládá čárka, slova „nebo“ se ruší, za
písmeno „i)“ se vkládá „nebo j)“.

Zdůvodnění navrhované změny:
K bodu 1
Navrhované ustanovení chrání spotřebitele zejména v situacích, kdy dochází ke změně
dodavatele elektřiny nebo plynu a příslušné právní jednání za spotřebitele sjednává
zprostředkovatel. V takovém případě, měla-li by spotřebiteli vzniknout provedením této
změny újma, je zprostředkovatel povinen vyžádat si předchozí písemný souhlas spotřebitele,
že se změnou souhlasí. V případě, že tak zprostředkovatel neučiní, je povinen nahradit
případně způsobenou újmu a dále se vystavuje riziku postihu za přestupek.
K bodu 2 až 4
Jedná se o úpravu přestupků v souvislosti s provedenými změnami v textu zákona
a v souvislosti se zavedením nové povinnosti zprostředkovatele.

Platné znění příslušných částí zákona s vyznačením změn:
„§ 11p
Má-li zprostředkovatel za spotřebitele uzavřít, změnit nebo zrušit smlouvu o dodávce
elektřiny nebo plynu nebo smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo
plynu, je povinen si vyžádat předchozí písemný souhlas spotřebitele, jestliže by tímto
jednáním měla být spotřebiteli způsobena újma. Neučiní-li tak, je povinen újmu
spotřebiteli nahradit.“
„§ 91c
Přestupky držitele oprávnění k činnosti zprostředkovatele
(1) Zprostředkovatel se dopustí přestupku tím, že
a) poruší mlčenlivost o skutečnostech podle § 11 odst. 1 písm. g),
b) neuvede pravdivé a úplné informace podle § 11 odst. 1 písm. j),
c) poruší povinnost zdržet se všech činností podle § 11 odst. 1 písm. k),
d) bezodkladně neoznámí Energetickému regulačnímu úřadu skutečnosti podle § 11i,
e) neinformuje spotřebitele, že s ním jedná jako zprostředkovatel podle § 11l,
f) neprokáže se osvědčením podle § 11l,
g) nesdělí spotřebiteli údaje podle § 11l,
h) nepředá spotřebiteli vyhotovení smlouvy podle § 11m odst. 2, nebo
i) bezodkladně nepředá spotřebiteli písemné vyhotovení smlouvy podle § 11m odst. 5,
j) nevyžádá si předchozí písemný souhlas spotřebitele podle § 11p.

(2) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek uvedený v odstavci 1 písm. d), nebo
b) 15 000 000 Kč, jde-li o přestupek uvedený v odstavci 1 písm. a), b), c), e), f), g), h), nebo
i), nebo j).“.

