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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. V § 11f odst. 1 se na konci písmene c) nahrazuje slovo „a“ čárkou.
2. V § 11f odst. 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje slovem „a“.
3. V § 11f se v odstavci 1 za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
„e) má finanční a technické předpoklady k zajištění výkonu zprostředkovatelské činnosti.
Ustanovení § 5 odst. 6 se použije obdobně.“
4. V § 11m v odstavci 6 věta první nově zní:
„(6) Při zprostředkovatelské činnosti v energetických odvětvích se na zprostředkovatele vztahují
povinnosti podle § 11 odst. 1 písm. g), j), k) a m) obdobně.“

Zdůvodnění navrhované změny:
Povinnost prokázat finanční předpoklady k zajištění výkonu činnosti zprostředkovatele je pro
výkon činnosti zprostředkovatele nezbytná. Je žádoucí, aby osoba zprostředkovatele
poskytovala jistoty nejen ohledně kvality samotných žadatelů (svéprávnost, bezúhonnost,
spolehlivost, apod.), ale též jiné kvality, týkající se zabezpečení samotného výkonu činnosti.
Finanční předpoklady ve smyslu § 5 odst. 6 mají za účel ověřit schopnost zprostředkovatele
výkon činnosti finančně zabezpečit, tj. v rámci možností zabránit, aby se dostal do platební
neschopnosti, případně až úpadku.
Finanční předpoklady nejsou splněny, pokud v uplynulých třech letech soud zrušil konkurs
vedený na majetek žadatele proto, že bylo splněno rozvrhové usnesení, nebo soud zamítl
insolvenční návrh, jelikož majetek dlužníka nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního
řízení, nebo ze stejného důvodu rozhodl o zrušení konkursu. Žadatel dále není finančně
způsobilý, jestliže má evidovány nedoplatky na daních, clech a poplatcích, pojistném na
sociálním zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nebo pojistném na
všeobecné zdravotní pojištění a na pokutách.
Dále se navrhuje zakotvit povinnost zprostředkovatele, mít k plnění svých práv a povinností
k dispozici potřebné lidské, technické a finanční zdroje.

Platné znění příslušných částí zákona s vyznačením změn:
§ 11f
Podmínky pro činnost zprostředkovatele
(1) Energetický regulační úřad udělí oprávnění k činnosti zprostředkovatele a zapíše do
registru zprostředkovatelů žadatele, který
a) je plně svéprávný,
b) je bezúhonný podle § 5 odst. 4,
c) je spolehlivý, a
d) má ukončené alespoň střední vzdělání a nejméně 5 let praxe v oblasti výroby nebo
obchodu s elektřinou nebo plynem nebo ustanovil odpovědného zástupce, který
splňuje tuto podmínku. a
e) má finanční a technické předpoklady k zajištění výkonu zprostředkovatelské
činnosti. Ustanovení § 5 odst. 6 se použije obdobně.
(2) Za spolehlivého se nepovažuje ten, kdo byl v posledních 3 letech před podáním žádosti
pravomocně uznán vinným z přestupku podle tohoto zákona nebo zákona o ochraně
spotřebitele.
(3) Na osobu, která byla členem statutárního orgánu právnické osoby v době, kdy tato
právnická osoba spáchala čin, pro který neplní podmínku bezúhonnosti nebo spolehlivosti, se
pro účely posouzení podmínek uvedených v odstavci 1 písm. b) a c) hledí, jako by také nebyla
bezúhonná nebo spolehlivá.
(4) Je-li žadatelem o oprávnění k činnosti zprostředkovatele právnická osoba, musí splnit
podmínky podle odstavce 1 písm. b) a c). Podmínky podle odstavce 1 písm. a) až c) musí
splnit též členové statutárního orgánu této právnické osoby; je-li členem statutárního orgánu
právnická osoba, musí tyto podmínky splnit fyzická osoba, která ji zastupuje.
(5) Právnická osoba je dále povinna ustanovit odpovědného zástupce, který jí odpovídá za
řádný výkon zprostředkovatelské činnosti v energetických odvětvích a je k ní ve smluvním
vztahu. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než 4
zprostředkovatele. Odpovědný zástupce musí splňovat podmínky pro udělení oprávnění k
činnosti zprostředkovatele podle odstavce 1 písm. a) až c) a mít dokončené alespoň střední
vzdělání a nejméně 5 let praxe v oblasti výroby nebo obchodu s elektřinou nebo plynem.
Ustanovení § 6 odst. 6 se použije obdobně.

§11m
(6) Při zprostředkovatelské činnosti v energetických odvětvích se na zprostředkovatele vztahují
povinnosti podle § 11 odst. 1 písm. g), j) a k) obdobně. Při zprostředkovatelské činnosti v
energetických odvětvích se na zprostředkovatele vztahují povinnosti podle § 11 odst. 1 písm.
g), j), k) a m) obdobně. Při zprostředkovatelské činnosti se na držitele licence na výrobu
elektřiny, obchod s elektřinou, výrobu plynu a obchod s plynem vztahují povinnosti podle
odstavců 2 a 5 a § 11l obdobně.

