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návrh
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na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
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ZÁKON
ze dne ………… 2002,
zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, se mění takto:
V § 14 odst. 3 se slova „3 let“ nahrazují slovy „4 let“.
Čl. II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

-3Důvodová zpráva
Obecná část
Předkládaná změna úzce souvisí s problematikou financování akcí reprodukce
investičního majetku krajů svěřeného do správy školám a školským zařízením.
V návrhu rozpočtu na rok 2003 nejsou navrhovány finanční prostředky v rámci
programu reprodukce majetku ISPROFIN, které byly krajským školám, resp. školám, jejichž
zřizovatelem jsou kraje, v roce 2002 zajišťovány prostřednictvím Ministerstva financí.
Vzhledem k investičním potřebám, jejichž nutnost vyplývá zejména ze zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, a ze
zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školách
a školských zařízeních a o preventivně výchovné péči a o změně dalších zákonů, v průběhu
roku 2003 musí kraje zajistit opravy, rekonstrukce, modernizace, stavební úpravy, pořízení
strojů a zařízení investičního charakteru - na což např. Moravskoslezský kraj bude
potřebovat přibližně částku ve výši 871 mil. Kč a dále částku ve výši 245 mil. Kč na úpravy
a rekonstrukce sociálních zařízení, vzduchotechniky, vytápění, rekonstrukce či úpravy podlah,
stavební úpravy a vybavení škol. kuchyní, ubytovacích zařízení apod. (dopad zákona
č. 258/2000 Sb) a částku 146 mil. Kč na nezbytné stavební úpravy související s dopadem
zákona č. 109/2002 Sb.
Další nezbytné finanční potřeby vyplývají z požadavků zákona č. 406/2000 Sb.,
o hospodaření energií, který ukládá, mimo jiné, organizačním složkám krajů a obcí (tzn.
i školám či jiným školským zařízením) vypracovat tzv. energetický audit do 3 let od účinnosti
zákona (tj. do 1. 1. 2004). Tato povinnost představuje v rámci škol zřizovaných krajem
celkový objem 19 mil. Kč.
Hlavním zdrojem financování v oblasti reprodukce investičního majetku byly dosud
systémové dotace ze státního rozpočtu, které byly poskytnuty Ministerstvem financí (resp.
MŠMT) v rámci programu reprodukce majetku ISPROFIN. Další zdroj možnosti financování
dané oblasti jsou od roku 2001 především prostředky poskytnuté kraji na krytí odpisů
investičního majetku, které jsou zdrojem investičních fondů jednotlivých škol a školských
zařízení, jejichž zřizovatelem je kraj.
Co se týče roku 2003 však v rámci návrhu státního rozpočtu není o financování
reprodukce majetku škol a školských zařízení v rámci programu ISPROFIN uvažováno.
Pokud se jedná o celkovou výši finančních prostředků poskytnutých na reprodukci
investičního majetku škol a školských zařízení, je nutné konstatovat, že vykazuje dlouhodobě
klesající tendenci. Pokles předmětných finančních prostředků lze pozorovat i přes skutečnost,
že technický stav školských budov se neustále zhoršuje a ve velkém množství případů není
řešen. Důsledkem tohoto stavu je a zároveň, a v budoucnu se dá rovněž očekávat, nárůst
rozsahu škod převážně na nemovitém majetku kraje (budovy škol a školských zařízení, jejichž
zřizovatelem je kraj) a v souvislosti s tím i nárůst výše finančních prostředků nezbytných na
nápravu uvedeného stavu.
Řešením dané situace může být, alespoň částečně, odložení termínu pro vypracování
energetického auditu.
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Předložený návrh nemá žádné dopady do státního rozpočtu ani do dalších veřejných
rozpočtů.
Návrh není v rozporu s ústavním pořádkem České republiky a předkladatelé
konstatují, že je v souladu s komunitárním právem Evropských společenství.
Předkladatelé navrhují, aby v souladu s § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb.,
o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, byl s návrhem
zákona vysloven souhlas již v prvním čtení. Důvodem tohoto návrhu je naléhavost
a stručnost právní úpravy.
Zvláštní část
K čl. I:
Navrhuje se, aby původní lhůta 3 let se změnila na 4 roky, tzn. lhůta se prodlužuje až
do konce roku 2003 (konkrétně k l. l. 2004).

Walter Bartoš v.r.
Alena Páralová v.r.
Lubomír Suk v.r.
Helena Mallotová v.r.
Zbyněk Novotný v.r.
Vlastimil Tlustý v.r.
Lucie Talmanová v.r.
Tomáš Dub v.r.
Pavel Hrnčíř v.r.
Vladimír Doležal v.r.
Jan Klas v.r.
Eduard Vávra v.r.
Jiří Bílý v.r.
Jan Zahradil v.r.

Hynek Fajmon v.r.
Tomáš Hasil v.r.
Miloš Patera v.r.
Petr Pleva v.r.
Pavel Suchánek v.r.
Jaroslav Zvěřina v.r.
Petr Nečas v.r.
Martin Říman v.r.
Martin Kocourek v.r.
Jaroslav Plachý v.r.
Libor Ježek v.r.
Jiří Patočka v.r.
Jiří Papež v.r.

-5Znění části platného zákona s vyznačením navržených změn
(navržené změny jsou vyznačeny tučně)
HLAVA VI
SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 14
(1) Povinnost podle § 4 zpracovat územní energetickou koncepci musí být splněna do
5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
(2) Povinnost podle § 6 odst. 7 vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji
regulujícími dodávku tepelné energie musí být splněna do 4 let ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona.
(3) Organizační složky státu, organizační složky krajů a obcí, příspěvkové organizace
a fyzické a právnické osoby uvedené v § 9 odst. 3 písm. c) jsou povinny do 4 let ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona nechat si vypracovat na jimi provozované energetické
hospodářství a budovy energetický audit. Tato lhůta nemusí být dodržena, je-li celková roční
spotřeba energie vyšší než desetinásobek vyhláškou stanovených hodnot; v tomto případě se
lhůta prodlužuje na 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona s tím, že energetický audit
musí být zahájen do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
(4) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, postupuje se v řízení ve věcech
upravených v tomto zákoně podle správního řádu.9)
(5) Ministerstvo vydá vyhlášku s vymezením zdrojů energie, které budou hodnoceny
jako obnovitelné, a k provedení § 6 až 10.
(6) Práce na zpracování územní energetické koncepce musí být zahájeny do 1 roku od
nabytí účinnosti tohoto zákona.
-----------------------------------------------------------------9)
Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

