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Pozměňovací návrhy
k návrhu poslanců Waltra Bartoše, Hynka Fajmona a dalších
na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
(tisk 161)

Pozměňovací návrhy
k návrhu poslanců Waltra Bartoše, Hynka Fajmona a dalších
na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení výboru pro evropskou integraci č. 69 z 14.
schůze ze dne 24. dubna 2003 (tisk 161/2):
V § 14 odst. 3 první věta zní:
„Organizační složky státu, organizační složky krajů a obcí, příspěvkové organizace
uvedené v § 9 odst. 3 písm. b) jsou povinny do 4 let ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona a fyzické a právnické osoby uvedené v § 9 odst. 3 písm.c) jsou povinny do 3 let ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona nechat si zpracovat na jimi provozované energetické
hospodářství a budovy energetický audit.“.
B. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální
rozvoj a životní prostředí č. 82 z 16. schůze ze dne 23. dubna 2003 (tisk 161/3):
V § 14 odst. 3 první věta zní:
„Organizační složky státu, organizační složky krajů a obcí, příspěvkové organizace
uvedené v § 9 odst. 3 písm. b) jsou povinny do čtyř let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a
fyzické a právnické osoby uvedené v § 9 odst.3 písm. c) jsou povinny do tří let ode dne nabytí
účinnosti tohotot zákona nechat si zpracovat na jimi provozované energetické hospodářství a
budovy energetický audit.“.
Pozměňovací návrhy přednesené v rámci druhého čtení dne 24. června 2003
C. Poslanec Ladislav Urban:
1. V § 4 odst. 6 zní:
„(6) K účasti na vypracování územní energetické koncepce si může pořizovatel podle
§ 4 odst. 2 a § 4 odst. 3 vyžádat součinnost držitelů licence na podnikání v energetických
odvětvích,2) dodavatelů tuhých kapalných paliv, kteří podnikají na území, pro které se územní
energetická koncepce zpracovává, jakož i největších spotřebitelů energie. Ti jsou povinni,
pokud jsou k tomu pořizovatelem vyzváni, pro vypracování územní energetické koncepce
poskytnout v rozsahu a lhůtě stanovené ve výzvě bezúplatně podklady.“.
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2. V § 9 odst. 2 zní:
„(2) Pokud energetické hospodářství a budova byly podrobeny energetickému auditu,
na jehož zpracování byla využita státní dotace, je jejich vlastník povinen poskytnout na
vyžádání kopii písemné zprávy o energetickém auditu ministerstvu a Státní energetické
inspekci místně příslušné podle místa, v němž se nachází posuzované energetické
hospodářství a budova.“.
3. V § 9 se odstavec 3 zrušuje.
4. V § 9 odst. 4 zní:
„(4) Zadavatelé (nemusí být totožní s majiteli či provozovateli), pokud jsou příjemci
státní dotace na zpracování energetického auditu, jsou povinni splnit opatření a lhůty
stanovené v rozhodnutí Státní energetické inspekce.2)“.
5. V § 9 se odstavec 5 zrušuje.
6. V § 10 odst. 7 zní:
„(7) Energetický audit nesmí u zadavatele provést energetický auditor, který
a)
má majetkovou účast ve společnosti nebo družstvu zadavatele energetického auditu,
b)
je společníkem nebo členem družstva zadavatele, je statutárním orgánem nebo členem
statutárního orgánu zadavatele, nebo je v pracovním nebo obdobném vztahu k
zadavateli,
c)
je osobou blízkou7) osobám, které mají ve fyzických nebo právnických osobách
zadavatele, na jehož objektech či energetickém hospodářství se provádí energetický
audit, postavení, které by mohlo ovlivnit činnost energetického auditora,
d)
je obchodně závislý na způsobech a úrovni využívání energie v budovách a v
energetickém hospodářství zadavatele energetického auditu.“.
7. V § 10 odst. 9 zní:
„(9) Energetický auditor je povinen zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech
týkajících se zadavatele auditu, o kterých se dozvěděl v souvislosti s prováděním
energetického auditu na jeho energetickém hospodářství. Získané skutečnosti nesmí použít ke
svému prospěchu nebo k prospěchu nebo k újmě třetí osoby. Zprostit energetického auditora
mlčenlivosti může pouze zadavatel auditu, na jehož energetickém hospodářství byl proveden
energetický audit, nebo stanoví-li tak jiný zákon.“.
8. V § 14 odst. 3 zní:
„(3) Za energetické audity ve smyslu tohoto zákona se považují ty, které byly
vypracovány
a)
do 31.12.2001 s podporou České energetické agentury v rámci programu a Státního
fondu životního prostředí,
b)
do 31.12.2001 energetickými auditory, kterým bylo vzdělávacím institutem Svazu
podnikatelů pro využití energetických zdrojů ve spolupráci s Českou energetickou
agenturou vydáno osvědčení energetického auditora.“.
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9. V § 14 se doplňuje nový odstavec 7, který zní:
„(7) Povinnost zpracovávat energetický audit se nevztahuje na energetické
hospodářství a budovy, u kterých bylo vydáno stavební povolení, nebo byla zahájena nebo
ukončena výstavba nebo změna dokončené stavby
a)
do 31.12.2001 se státní dotací poskytnutou Českou energetickou agenturou v rámci
programu, nebo
b)
do 31.12.2001 se státní dotací nebo půjčkou Státním fondem životního prostředí,
Ministerstvem pro místní rozvoj, nebo Ministerstvem zemědělství.“.

V Praze dne 25. června 2003

Tomáš Teplík, v.r.
zpravodaj hospodářského výboru

Ing. Petr Lachnit, CSc., v.r.
zpravodaj výboru pro evropskou integraci

Ing. Iva Šedivá, v.r.
zpravodajka výboru pro veřejnou správu,
regionální rozvoj a životní prostředí
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