Hospodářská komora České republiky

Vladimír Dlouhý
prezident

V Praze dne 6. února 2015
Č. j. : 8/8000/8100/2015

Vážený pane předsedo,
Vážený pane místopředsedo,
obracíme se na Vás ve věci sněmovního tisku 351, obsahujícího vládní 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, a další
související zákony.
Hospodářská komora České republiky dlouhodobě prosazuje v odvětví energetiky především
stabilitu podnikatelského prostředí, snižování nákladů na podporované zdroje, které se přenáší na
podnikatele a občany, a také snižovaní administrativní zátěže. Sněmovní tisk 351 je výsledkem
komunikace předkladatele s řadou oficiálních i neoficiálních připomínkových míst. Zohledněna byla také
řada připomínek Hospodářské komory ČR.
Hospodářská komora ČR v tomto tisku ovšem navíc identifikovala dva zásadní nedostatky. Jedná
se za prvé o zhoršení postavení zákazníků při uzavírání smluv na dodávku energií (novelizační bod 66
v části první, článku I) a za druhé o zbytečné zvyšování administrativní zátěže v důsledku požadavku na
archivaci dokladů po celou dobu životnosti výrobny, tzn. 25 let (novelizační bod 30 v části 14, Čl. XVI).
Ad 1) Nedostatečně dlouhá doba na vypovězení smlouvy o dodávce elektřiny
V porovnání s platným zněním energetického zákona zhoršuje předložený návrh postavení
zákazníků při uzavírání vybraných smluv na dodávku energií a obecně zhoršuje úroveň ochrany
spotřebitele v ČR. V současné praxi je zcela běžné, že zákazník, který uzavřel smlouvu o dodávce
elektřiny nebo plynu distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory obchodníka, řeší případnou
výhodnost takové smlouvy ve srovnání s ostatními nabídkami na trhu až po podpisu smlouvy. Ve více než
60 % případů je odstoupení doručováno až po uplynutí 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud by bylo
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možné realizovat odstoupení jen ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy, jak je navrhováno v rámci novely
energetického zákona, nebude mít většina zákazníků možnost od smlouvy odstoupit.
Navrhované znění navíc nereflektuje povahu dodávkových smluv dle judikatury Soudního dvora
EU či českých soudů (tj. kupních smluv sui generis s dlouhodobým opakovaným plněním) a nezohledňuje
smíšenou povahu těchto smluv jako smluv s dvojím plněním (tj. dodávka dané komodity, resp. zboží, a
vedle toho poskytnutí zejména služby distribuční soustavy).
Ad 2) Neúměrné navyšování byrokratické zátěže požadavkem na archivaci dokladů po dobu 25
let
Předložená novela ukládá povinnost archivovat doklady všem výrobcům podporované energie,
tedy zhruba 22 tisícům podnikatelských subjektů nebo fyzickým osobám. V zákoně není nijak stanoveno,
k jakým účelům budou kontrolní orgány moci takto uchovávané doklady využívat při případných
kontrolách. Stávající zákony požadují, například v případě DPH, uchovávat doklady po dobu 10 let. Tato
doba je dle našeho názoru zcela dostatečná k provedení případných kontrol a je úměrná s ohledem na
technické možnosti archivace dokladů, jejich životnost a náklady s tím spojené. Dle interních analýz
mohou náklady“povinným” subjektům stoupnout v souhrnné hodnotě o stovky milionů Kč za dobu 25 let.
Zároveň je nutné zdůraznit, že stát většinu informací, na které by se vztahovala prodloužená
archivační povinnost, má již dnes k dispozici. Přehledy o výši investičních a provozních dotací jsou
veřejně dostupné a o výši výnosů a nákladů jednotlivých provozovatelů je každoročně informován
příslušný finanční úřad z rozvahy a výkazu zisku a ztrát z přílohy k daňovému přiznání výrobce.
Dovoluji si Vás tímto požádat, abyste se těmto bodům podrobně věnovali, a pokusili se v rámci
diskuze na Hospodářském výboru nalézt racionální řešení.
S pozdravem

Hospodářský výbor
předseda, místopředsedové
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Sněmovní 4
118 26 Praha 1 - Malá Strana

