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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 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:
„§ 11p
Regulace nařízením obce
Obec může nařízením obce1 stanovit, že některé formy prodeje zboží nebo poskytování služeb
prováděné mimo obchodní prostory jsou při výkonu licencované činnosti držitelem licence
nebo při výkonu zprostředkovatelské činnosti v energetických odvětvích dle tohoto zákona v
obci nebo v její části zakázány.“
__________
1)

§ 11 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Zdůvodnění navrhované změny:
K bodu 1
Navrhovaná právní úprava reaguje na aktuální situaci, kdy s ohledem na recentní judikaturu
není možné ze strany obcí efektivně regulovat podomní prodej energií ve smyslu energetického
zákona.
Principem navrhované právní úpravy je zakotvit přímo do energetického zákona zákonné
zmocnění obce vydávat nařízení obce, kterým je možné stanovit, že některé formy prodeje
zboží nebo poskytování služeb prováděné mimo obchodní prostory (tedy zejména podomní
prodej), a to držitelem licence při výkonu licencované činnosti nebo zprostředkovatelem při
výkonu zprostředkovatelské činnosti v energetických odvětvích, jsou v obci nebo v její části
zakázány.
V současné době tak obce mnohdy činí prostřednictvím tržních řádů vydaných dle ustanovení
§ 18 živnostenského zákona, což lze s ohledem na stávající judikaturu Nejvyššího správního

soudu1 považovat za rozporné se zákonnou úpravou, neboť dle ní ustanovení § 3 odst. 3 písm.
d) živnostenského zákona stanoví, že výroba elektřiny, výroba plynu, přenos elektřiny, přeprava
plynu, distribuce elektřiny, distribuce plynu, uskladňování plynu, obchod s elektřinou, obchod
s plynem, výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, které podléhají licenci podle
zvláštního právního předpisu, a nově i zprostředkovatelská činnost v energetických odvětvích,
nejsou živností a tudíž jejich podomní prodej nelze regulovat instituty dle živnostenského
práva. Z tohoto důvodů je nezbytné možnost jejich regulace zakotvit přímo do energetického
zákona, jak to činí tento návrh.

Platné znění příslušných částí zákona s vyznačením změn:

„§ 11p
Regulace nařízením obce
Obec může nařízením obce1 stanovit, že některé formy prodeje zboží nebo poskytování
služeb prováděné mimo obchodní prostory jsou při výkonu licencované činnosti držitelem
licence nebo při výkonu zprostředkovatelské činnosti v energetických odvětvích dle
tohoto zákona v obci nebo v její části zakázány.“
__________
1)

1

§ 11 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
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