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IV. 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

I) Obecná část 

 

A) ZHODNOCENÍ PLATNÉHO PRÁVNÍHO STAVU 

Zákonem č. 131/2015 Sb., 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, došlo v části 

třinácté ke změně zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie. Byly 

provedeny dvě změny: 

První změna: V přechodných ustanoveních k tomuto zákonu v bodě 13 bylo stanoveno, že 

„výrobna elektřiny z obnovitelných zdrojů využívající energii vody o instalovaném výkonu do 

10 MW se v případě, že u ní byla v době od 2. 10. 2013 do dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona ukončena rekonstrukce technologické části stávající výrobny elektřiny nebo 

modernizace, zvyšující technickou a ekologickou úroveň stávající výrobny elektřiny na 

úroveň srovnatelnou s nově zřizovanými výrobnami elektřiny, považuje za uvedenou do 

provozu dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“ (Poznámka: účinnost zákona č. 131/2015 Sb. 

nastala dne 1.1.2016).  

Druhá změna: Zároveň v ustanovení § 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 165/2012 Sb. v části 

týkající se dopadu rekonstrukce nebo modernizace na okamžik uvedení výrobny do provozu 

se zrušila slova „ , s výjimkou výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů využívající energii 

vody o instalovaném výkonu do 10 MW,“.  

Uvedené změny v zákoně č. 131/2015 Sb. souvisely se zákonem č. 310/2013 Sb., kterým se 

provedla změna v dopadu rekonstrukce nebo modernizace na okamžik uvedení výrobny do 

provozu, a to pro výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů využívající energii vody o 

instalovaném výkonu do 10 MW.  Původním cílem návrhu novely zákona č. 165/2012 Sb. 

v roce 2013 provedené zákonem č. 310/2013 Sb. bylo zvažované zastavení podpory 

elektřiny z obnovitelných zdrojů pro všechny druhy obnovitelných zdrojů energie (OZE) 

včetně malých vodních elektráren (MVE) pro nově uváděné do provozu nebo rekonstruované 

nebo modernizované, avšak s možností ponechat provozovatelům malých vodních 

elektráren alespoň nárok na stávající výši a dobu podpory v případě provedení celkové 

rekonstrukce nebo modernizace zdroje. Ostatní rekonstruované výrobny se rekonstrukcí 
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nebo modernizací dostali do režimu nového uvedení do provozu a tedy provedenou 

rekonstrukcí nebo modernizací ztratili nárok na podporu. Schválený zákon č. 310/2013 Sb. 

ovšem nakonec podporu pro malé vodní elektrárny nově uváděné do provozu nebo 

rekonstruované zachoval, a to i pro zdroje nově uváděné do provozu nebo nově 

rekonstruované nebo modernizované. 

Účelem zákona č. 131/2015 Sb. v otázce podpory pro nově rekonstruované nebo 

modernizované MVE tedy nebylo tuto podporu zastavit, ale naopak tuto podporu zachovat, a 

to tak, aby tyto rekonstruované nebo modernizované výrobny byly opětovně považované za 

výrobny nově uvedené do provozu, a to v důsledku toho, že podpora pro MVE nebyla 

zákonem č. 310/2013 Sb. zastavena.  

Opačný přístup by vykazoval znaky retroaktivity, a to z důvodu, že dotčení držitelé licence na 

výrobu elektřiny uvedli (v souladu s tehdy platnou legislativou) v období od 2. 10. 2013 do 

31. 12. 2015 rekonstruovanou nebo modernizovanou MVE do provozu, čímž jim vznikl nárok 

na provozní podporu a tato podpora jim začala být operátorem trhu poskytována. Výrobce 

elektřiny měl zákonem danou garanci na tuto podporu i pro roky následující. Podpora pro 

výrobu elektřiny v rekonstruovaných nebo modernizovaných zdrojích byla rovněž schválena 

rozhodnutím Komise SA.35177 (2014/NN) o slučitelnosti podpory výroby elektřiny v České 

republice s pravidly pro poskytování veřejné podpory EU. Od 1. ledna 2016 však podpora 

výroby elektřiny z MVE rekonstruovaných v období od 2. 10. 2013 do 31. 12. 2015 není 

těmto zdrojům poskytována, neboť jsou považovány za nově uvedené do provozu (dnem 1. 

1. 2016) a podpora elektřiny z těchto elektráren nebyla notifikována.   

Zákon č. 131/2015 Sb. tak zahrnul do počtu nově rekonstruovaných nebo modernizovaných 

projektů MVE také skupinu celkem 62 MVE, u kterých byla provedena fyzická rekonstrukce 

nebo modernizace v období od 2. 10. 2013 do 31. 12. 2015, nicméně vzhledem k technické 

novele zákona č. 165/2012 Sb. (z důvodu retroaktivního dopadu) bylo jejich datum uvedení 

do provozu administrativně stanoveno na 1. 1. 2016. Tato situace vznikla tím, že v případě 

MVE, na rozdíl od ostatních typů OZE, dříve nebylo provedení rekonstrukce nebo 

modernizace vázáno na aktualizaci data jejich uvedení do provozu a rekonstruované MVE 

nárokovaly provozní podporu dle Cenového rozhodnutí ERÚ vztahujícím se na ně dle 

původního data uvedení výrobny elektřiny do provozu. Aby byla tato „disproporce“ pro MVE 

odstraněna, bylo technickou novelou zákona č. 165/2012 Sb. schválenou v roce 2015 

zákonem č. 131/2015 Sb. a účinnou od 1. 1. 2016 určeno, že malé vodní elektrárny 

rekonstruované nebo modernizované v uvedeném období jsou pro účely provozní podpory 

považovány za výrobny elektřiny uvedené do provozu dnem 1. 1. 2016.  
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Výše uvedené přechodné ustanovení tak stanovilo, že u MVE, jejichž rekonstrukce nebo 

modernizace byla ukončena v období od 2. 10. 2013 do 31. 12. 2015, se za den uvedení do 

provozu považuje pro účely zákona č. 165/2012 Sb. den nabytí účinnosti zákona č. 131/2015 

Sb., tedy 1. 1. 2016. 

Z důvodu zakotvení tohoto textu v přechodném ustanovení, došlo k pozastavení výplaty 

podpory, a to na základě dokumentu (dopisu) Energetického regulačního úřadu č.j. 00764-

2/2016-ERÚ. Z důvodu neukončené notifikace pro MVE rekonstruované od 1. ledna 2016 

nebylo v době od 1. ledna 2016 pro tyto výrobny vypsáno cenové rozhodnutí.  

V současné době je již dokončena notifikace pro MVE uváděné do provozu od 1. ledna 2016 

a notifikační rozhodnutí (State Aid SA.43182 (2015/N) – Czech Republic Promotion of 

electricity production from small hydro power plants) pro tyto zdroje bylo vydáno Evropskou 

komisí dne 22.8.2016. Dále Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise 

(DG Comp) na základě dotazu české strany sdělilo, že MVE rekonstruované v období od 

2.10.2013 do 31.12.2015 (i přesto, že je česká legislativa považuje za uvedené do provozu 

dne 1.1.2016) je nutné považovat za uvedené do provozu dnem dokončení rekonstrukce 

nebo modernizace a spadají do notifikačního rozhodnutí (z 11.6.2014) Evropské komise pro 

OZE uvedené do provozu od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015. 

V následující tabulce jsou uvedeny podrobné informace o dotčených právních předpisech 

ČR upravujících zákon č. 165/2012 Sb., týkajících se malých vodních elektráren 

rekonstruovaných v období od 2.10.2013 do 31.12.2015. 

 

Informace o úpravě legislativy ČR v dané věci: 

 Zákon č. 165/2012 

Sb. 

Zákon č. 310/2013 

Sb. 

Zákon č. 131/2015 

Sb. 

Informace k zákonu  Schválen dne 

31.1.2012 

 Účinnost (většina 

bodů) od 1.1.2013 

 Schválen dne 

13.9.2013 

 Účinnost od 

2.10.2013 

 Schválen dne 

13.5.2015 

 Účinnost (většina 

bodů) od 1.1.2016 

Ustanovení v 

zákoně 

x Doplněno 

ustanovení § 4 odst. 

10 ve znění: 

„(10) Podpora 
elektřiny z 
obnovitelných 
zdrojů včetně 
elektřiny 

Upraveno 
ustanovení § 12 
odst. 1 písm. b) 
zákona (zrušena 
výjimka pro MVE)  
 
„V § 12 odst. 1 
písm. b) se slova „ , 
s výjimkou výrobny 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAEDBUAX9)



4 
 

pocházející z 
obnovitelného 
zdroje v případě 
společného 
spalování 
obnovitelného 
zdroje a 
neobnovitelného 
zdroje a biokapalin 
se vztahuje pouze 
na elektřinu 
vyrobenou ve 
výrobnách 
elektřiny 
uvedených do 
provozu do 31. 
prosince 2013 
včetně. Toto se 
netýká podpory 
výroby elektrické 
energie využívající 
energii vody ve 
výrobnách 
elektřiny do 
instalovaného 
výkonu 10 MW. V 
případě biokapalin 
se podpora 
vztahuje pouze na 
elektřinu 
vyrobenou z 
biokapalin do 31. 
prosince 2013 
včetně ve 
výrobnách 
elektřiny 
uvedených do 
provozu do 31. 
prosince 2013 
včetně.“. 

 

Upraveno 

ustanovení 

K ustanovení § 12  § 

12 odst. 1 písm. b) 

zákona ve znění 

(doplněn do 

ustanovení 

podtržený text): 

„za uvedení výrobny 

elektřiny z 
obnovitelných 
zdrojů využívající 
energii vody o 
instalovaném 
výkonu do 10 MW,“ 
zrušují a na konci 
písmene b) se 
doplňují slova „ ; 
za rekonstrukci 
nebo modernizaci 
se nepovažuje 
oprava nebo 
údržba výrobny 
elektřiny dle 
požadavků na 
úpravy výrobny 
vyvolaných 
právními 
předpisy“.“ 
 
 
Doplněn bod 13 
v přechodných 
ustanoveních ve 
znění:  
 
„Výrobna elektřiny 
z obnovitelných 
zdrojů využívající 
energii vody o 
instalovaném 
výkonu do 10 MW 
se v případě, že u 
ní byla v době od 2. 
10. 2013 do dne 
nabytí účinnosti 
tohoto zákona 
ukončena 
rekonstrukce 
technologické části 
stávající výrobny 
elektřiny nebo 
modernizace, 
zvyšující 
technickou a 
ekologickou 
úroveň stávající 
výrobny elektřiny 
na úroveň 
srovnatelnou s 
nově zřizovanými 
výrobnami 
elektřiny, považuje 
za uvedenou do 
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elektřiny do provozu 
s výjimkou výrobny 
elektřiny z 
obnovitelných zdrojů 
využívající energii 
vody o instalovaném 
výkonu do 10 MW se 
považuje též 
ukončení 
rekonstrukce 
technologické části 
stávající výrobny 
elektřiny, nebo 
ukončení 
modernizace, 
zvyšující technickou 
a ekologickou 
úroveň stávající 
výrobny elektřiny na 
úroveň srovnatelnou 
s nově zřizovanými 
výrobnami elektřiny“. 
 
Přesné znění 
novelizačního bodu, 
který upravoval § 12 
odst. 1 písm. b) 
zákona: 
 
„V § 12 odst. 1 
písm. b) se za slova 
„za uvedení 
výrobny elektřiny 
do provozu se“ 
vkládají slova „ , s 
výjimkou výrobny 
elektřiny z 
obnovitelných 
zdrojů využívající 
energii vody o 
instalovaném 
výkonu do 10 
MW,“.“ 

provozu dnem 
nabytí účinnosti 
tohoto zákona.“ 
 

 

 Zhodnocení současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 

k rovnosti mužů a žen 

 

Platná právní úprava neupravuje vztahy, které by se dotýkaly zákazu diskriminace ve smyslu 

antidiskriminačního zákona (tj. nerovného zacházení či znevýhodnění některé osoby 

z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního 

postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru). Lze proto konstatovat, že 
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stávající právní úprava, jež je obsažena v návrhu zákona, nemá žádné dopady ve vztahu 

k zákazu diskriminace. Z hlediska rovnosti mužů a žen je návrh neutrální, neboť navrhovaná 

právní úprava je pro obě pohlaví stejná. 

B) ODŮVODNĚNÍ HLAVNÍCH PRINCIPŮ NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY 

Navrhovanou změnou zákona č. 165/2012 Sb. by mělo dojít k legislativně technické opravě 

stávajícího stavu, a nelze ji tak považovat za retroaktivní, když naopak dochází k nápravě 

současné retroaktivní úpravy, odstranění právní nejistoty a k navrácení nároku na podporu (a 

tedy k ochraně již nabytých subjektivních práv), který již výrobci elektřiny z MVE měli 

zákonem přiznaný a pobírali jej do 31. prosince 2015. 

Navrhovanými přechodnými ustanoveními je upraven postup dodatečné kompenzace 

podpory za elektřinu, která byla v období její výroby od 1. ledna 2016 předmětem podpory, 

ale nebyla  výrobcům elektřiny nehrazena. 

 

Uvedený bod vrací situaci vztaženou k malým vodním elektrárnám před zákon č. 310/2013 

Sb., tedy že ukončení rekonstrukce či modernizace se pro stanovení výše a délky podpory 

považuje za nové uvedení do provozu. To je logický postup, stejný jako u ostatních zdrojů, 

který motivuje k dlouhodobému využívání obnovitelného zdroje energie tím, že garantovanou 

podporou zajišťuje provozovateli návratnost části vložené investice, jež nepokryje tržní cena 

elektřiny. 

Dále bude tato změna také v souladu s vyjádřením Generálního ředitelství pro hospodářskou 

soutěž Evropské komise (DG Comp), které stanovilo, že MVE rekonstruované v období od 

2.10.2013 do 31.12.2015 je nutné považovat jako za uvedené do provozu dnem dokončení 

rekonstrukce nebo modernizace a spadají do notifikačního rozhodnutí Evropské komise pro 

OZE uvedené do provozu od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015 z 11.6.2014. 
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 Zhodnocení navrhované právní úpravy ve vztahu k zákazu diskriminace a ve 

vztahu k rovnosti mužů a žen 

 

Navrhovaná právní úprava neupravuje vztahy, které by se dotýkaly zákazu diskriminace (ve 

smyslu antidiskriminačního zákona jde o nerovné zacházení či znevýhodnění některé osoby 

z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního 

postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru). Lze proto konstatovat, že 

navrhované řešení nemá žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace.  Z hlediska 

rovnosti mužů a žen je návrh zákona neutrální, neboť navrhovaná právní úprava je pro obě 

pohlaví stejná. 

Tabulka hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů   

 

Stručný popis materiálu  

 

1. Týká se materiál postavení fyzických osob?  

□ ANO  x NE  

Hodnocení  

Materiál se netýká postavení fyzických osob a nemá dopad na rovnost žen a mužů.  

Popis a odůvodnění dopadů na fyzické osoby  

Materiál nemá dopad na fyzické osoby. 

2. Je postavení žen a mužů v oblasti, které se materiál dotýká, rovné?  

x ANO → 3a  □ NE → 3b  

Analýza a popis případných změn materiálu  

 

3a. Přináší materiál zhoršení výchozího 
stavu?  

3b. Přináší materiál zlepšení výchozího 
stavu?  

□ ANO  
Materiál 
přináší 
zhoršení.  

□ NE  
Materiál 
přináší 
zlepšení.  

x NE 
Postavení 
žen a mužů 
se nemění.  

□ ANO  
Materiál 
přináší 
zlepšení.  

x NE 
Postavení 
žen a mužů 
se nemění.  

□ NE  
Materiál 
přináší 
zhoršení.  

Hodnocení  

  Materiál má 
neutrální 
dopad na 
rovnost žen 
a mužů.  

   

Analýza a popis případných změn materiálu  

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAEDBUAX9)



8 
 

C) VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY 

Úprava se dotkne 62 výroben elektřiny (88 zdrojů), kterým bude přiznána dodatečná 

kompenzace podpory, která byla v období její výroby od 1. ledna 2016 předmětem podpory a 

to v souladu s vyjádřením Evropské komise, kterým se uvedené zdroje považují za zdroje 

uvedené do provozu v období 2.10.2013 až 31.12.2015, tedy v den dokončení rekonstrukce 

nebo modernizace. Pokud nebude provozovatelům tato kompenzace poskytnuta, hrozí řada 

provozovatelů MVE existenční rizika s likvidačními důsledky. 

D) ZHODNOCENÍ SOULADU S ÚSTAVNÍM POŘÁDKEM 

Při tvorbě novely zákona o podporovaných zdrojích energie byl zkoumán soulad především 

s ústavním zákonem č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Ústava“), a dále s usnesením č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv 

a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Listina“). 

Návrh zákona je v souladu s Čl. 2 odst. 4 („Každý občan může činit, co není zákonem 

zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“) s Čl. 79 odst. 3 („Ministerstva, 

jiné správní úřady a orgány územní samosprávy mohou na základě a v mezích zákona 

vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny.“) Ústavy.  

Podle ustanovení § 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních 

orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ministerstva pečují o 

náležitou právní úpravu věcí patřících do působnosti České republiky, připravují návrhy 

zákonů a jiných právních předpisů týkajících se věcí, které patří do jejich působnosti, jakož i 

návrhy, jejichž přípravu jim vláda uložila, dbají o zachovávání zákonnosti v okruhu své 

působnosti a činí podle zákonů potřebná opatření k nápravě. Předložená právní úprava je ve 

věcné působností Ministerstva průmyslu a obchodu, § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 2/1969 

Sb. 

Předložený návrh zákona je dále v souladu s těmito články Listiny: 

- Čl. 2 odst. 3 („Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen 

činit, co zákon neukládá.“), proto je předložená novela zákona č. 165/2012 Sb. o 

podporovaných zdrojích energie zcela v souladu s principem legality, neboť uvedená 

problematika je přímo upravena zákonem, který obsahuje právní normy v oblasti využití a 

podpory obnovitelných zdrojů energie, při současné ochraně životního prostředí a klimatu 

(respektive „každý může být nucen činit to, co zákon ukládá“), 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAEDBUAX9)



9 
 

-  Čl. 4 odst. 1 („Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích 

a jen při zachování základních práv a svobod.“), právě proto předkládaná novela zákona 

výslovně zakotvuje právo výrobce elektřiny na podporu do zákona č. 165/2012 Sb. o 

podporovaných zdrojích energie (respektive tomuto právu odpovídá povinnost operátora 

trhu hradit výrobci, na základě vyúčtování, zelený bonus na elektřinu z obnovitelných 

zdrojů a povinnost operátora trhu hradit povinně vykupujícímu rozdíl mezi výkupní cenou 

a hodinovou cenou a cenu za činnost povinně vykupujícího). Navrhovaná právní úprava 

nikterak neomezuje základní práva a svobody, 

- Čl. 11 odst. 1 („Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má 

stejný zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje.“), vlastnictví není předkládanou 

novelou nijak dotčeno a není zasahováno ani do jeho ochrany, neboť předložená právní 

úprava dopadá stejně na všechny v předmětném období rekonstruované nebo 

modernizované výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů využívajících energii vody o 

instalovaném výkonu do 10 MW (nedochází k diskriminaci jen některých vlastníků výše 

uvedených výroben), 

- Čl. 26 odst. 1 a 2 („Každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, 

jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost.“ a „Zákon může stanovit 

podmínky a omezení pro výkon určitých povolání nebo činností.“), předložená právní 

úprava neomezuje svobodnou volbu povolání, přípravu k němu, ani nijak neomezuje 

podnikání, zákon č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie upravuje podmínky 

činnosti v oblasti energetiky, respektive v oblasti podpory elektřiny a tepla 

z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny 

a tepla (tím také upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené 

– viz ustanovení § 1 zákona č. 165/2012 Sb.), tedy i v tomto případě je záruka zákonnosti 

splněna. 

 

Návrh zákona nepoškozuje hodnoty uvedené v Čl. 11 odst. 3 („Vlastnictví zavazuje. Nesmí 

být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými 

zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru 

stanovenou zákonem.“), ani neohrožuje hodnoty uvedené v Čl. 35 odst. 3 Listiny („Při výkonu 

svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové 

bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem.“). Tím, že je předložená 

právní úprava zakotvena přímo do zákona o podporovaných zdrojích energie, je také 

zaručeno, že je zachován systém ochrany klimatu a životního prostředí (jak zákon č. 

165/2012 Sb. deklaruje v ustanovení § 1), stejně tak přispívá navržená právní úprava 

k šetrnému využívání přírodních zdrojů a k trvale udržitelnému rozvoji společnosti. 
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Návrh zákona odstraňuje prostřednictvím přímé novely zákona č. 165/2012 Sb., o 

podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

nežádoucí situaci v oblasti podpory elektřiny vyrobené v malých vodních elektrárnách 

(problematika uvedení těchto výroben elektřiny do provozu v případě, že u nich byla v období 

od 2. října 2013 do 31. prosince 2015 ukončena rekonstrukce nebo modernizace 

technologické části, která zvyšuje technickou e ekologickou úroveň stávající výrobny 

elektřiny na úroveň srovnatelnou s nově zřizovanými výrobnami elektřiny), která nastala 

v Poslanecké sněmovně  PČR doplněním bodu 13 přechodných ustanovení do části třinácté, 

čl. XVI zákona č. 131/2015 Sb., 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. Předmětné 

přechodné ustanovení zavedlo fikci, že výše uvedené výrobny elektřiny, v případě ukončené 

rekonstrukce nebo modernizace ve výše uvedeném časovém období, byly uvedeny do 

provozu „dnem nabytí účinnosti zákona č. 131/2015 Sb.“- tedy dnem 1. ledna 2016. Na 

základě tohoto přechodného ustanovení, ve spojení s nenotifikovanou podporou pro malé 

vodní elektrárny uvedené do provozu od 1.1.2016 a ve vazbě na vyjádření  Energetického 

regulačního úřadu, nedostávají od 1. ledna 2016 výrobci elektřiny z MVE, které byly 

rekonstruovány nebo modernizovány v období od 2.10.2013 do 31.12. 2015, podporu, 

ačkoliv jim podpora byla do 31. prosince 2015 vyplácena.  

Je zřejmé, že předložený zákon v podobě přímé novely zákona č. 165/2012 Sb., o 

podporovaných zdrojích energie, navrací vyplácení podpory výrobcům elektřiny z MVE do 

stavu, který vládní návrh novely zákona č. 165/2012 Sb. z roku 2014 původně zamýšlel. 

 

Z hlediska možné právní úpravy dané problematiky se přímá novela zákona č. 165/2012 Sb. 

o podporovaných zdrojích energie jeví jako vhodnější legislativně technický způsob řešení, 

neboť novela zákona č. 131/2015 Sb., respektive novela přechodného ustanovení -  bodu 13 

Čl. XVI, části třinácté tohoto zákona, které již nabylo účinnosti a není vhodnázejména 

z důvodu zachování právní jistoty (změna přechodných ustanovení by zpochybnila jak jejich 

účel, tak samotné právní vztahy, které jsou jimi chráněny, při vzniku každé další nové právní 

úpravy je proto třeba vztah nové právní úpravy k právní úpravě dřívější řešit také novými 

přechodnými ustanoveními). Přechodná ustanovení lze výjimečně novelizovat nejpozději 

však do dne nabytí jejich účinnosti (např. je-li potřeba odstranit věcnou nebo právní chybu v 

nich obsaženou), což v případě účinného přechodného již nelze. Z těchto důvodů se 

přikročilo ke zpracování právní úpravy formou přímé novely zákona č. 165/2012 Sb., o 

podporovaných zdrojích energie. Konkrétně je výše uvedená problematika v návrhu řešena 

tak, že jednobodová novela (Čl. I návrhu) upravuje ustanovení § 11 (doplnění nového 

odstavce 10), kde je řešeno uvedení do provozu rekonstruovaných a modernizovaných MVE 
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a dále je zde také uvedeno právo výrobce vyrábějícího elektřinu v dotčených MVE na 

podporu elektřiny ve výši stanovené Energetickým regulačním úřadem podle roku, ve kterém 

byla rekonstrukce nebo modernizace MVE ukončena. Součástí předloženého návrhu 

(v souladu s výše uvedenou legislativní praxí, která se týká přechodných ustanovení) je v Čl. 

II přechodné ustanovení, jež upravuje vztah nové právní úpravy k právní úpravě dosavadní 

(s důrazem na zachování právní jistoty). Přechodné ustanovení upravuje období, kdy 

operátor trhu nehradí výrobci podporu formou zeleného bonusu, tedy období od 1. ledna 

2016 do nabytí účinnosti předloženého návrhu zákona. 

 

Navržená právní úprava je v souladu s principem legitimního očekávání ze strany subjektů 

vyrábějících elektřinu v MVE (dotčené subjekty nikterak nediskriminuje) a z hlediska právní 

jistoty a ochrany práv nabytých v dobré víře na základě předchozí právní úpravy, zaručuje 

těmto subjektům dříve nabytá práva (právní kontinuita v případě vyplácení podpory ve formě 

zeleného bonusu za elektřinu vyrobenou ve výše uvedených MVE od 1. ledna 2016 ze 

strany Operátora trhu je obsažena v přechodném ustanovení předloženého návrhu zákona). 

Navrhovaná právní úprava nijak nesnižuje ostatní práva dotčených subjektů a nejsou jí 

diskriminovány žádné specifické skupiny adresátů právních norem. Respektuje obecné 

zásady ústavního pořádku České republiky a není v rozporu s nálezy Ústavního soudu 

České republiky (např. nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 287/04 nebo nález sp. zn. Pl. ÚS 

21/96). 

E) ZHODNOCENÍ SOULADU S MEZINÁRODNÍMI SMLOUVAMI 

Navrhovaná právní úprava není v rozporu se zněním mezinárodních smluv, jimiž je Česká 

republika vázána, ať již se jedná o smlouvy dvoustranné, nebo mnohostranné (seznam 

mezinárodních smluv, k jejichž ratifikaci dal souhlas zákonodárný sbor a jimiž je Česká 

republika vázána, a která jsou v evidenci Ministerstva zahraničních věcí, je k dispozici na 

internetových stránkách www.mzv.cz). 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika 

vázána, včetně Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie (zejména s 

čl. 34 a čl. 36 Smlouvy o fungování Evropské unie). 

Navrhovaná právní úprava se taktéž dotýká mezinárodních smluv o lidských právech a 

základních svobodách, především Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, a 

dále judikatury, jež s ní souvisí. Navrhovaná právní úprava je v souladu s Úmluvou o 
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ochraně lidských práv a svobod, zejména se zásadou práva na ochranu majetku (článek 1 

Protokolu k Úmluvě).  

Navrhovaná právní úprava není v rozporu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na 

automatizované zpracování osobních dat (vyhlášené pod č. 115/2001 Sb. m. s.) 

F) ZHODNOCENÍ SOULADU SE ZÁVAZKY VYPLÝVAJÍCÍMI Z ČLENSTVÍ V EU 

Návrh je v souladu s právními předpisy Evropské unie, stejně jako s judikaturou soudních 

orgánů EU a obecnými právními zásadami.  

Návrh zákona je v souladu s obecnými právními zásadami práva Evropské unie, které vytváří 

a interpretuje Evropský soudní dvůr, resp. po přijetí Lisabonské smlouvy, Soudní dvůr 

Evropské unie. Tyto obecné právní zásady jsou většinou respektovány jako primární právo 

Evropské unie. Mezi tyto obecné právní zásady patří například: 

• Princip rovnosti - Musí být zabezpečeno rovné postavení pro všechny. Zároveň musí být 

zabezpečena ochrana adresátů veřejné správy, kteří stojí v nerovném postavení vůči tomu, 

kdo rozhoduje.  

• Princip vázanosti správy zákony, resp. právem - Veřejná moc je vázána cílem svého 

působení a nesmí zneužívat svých pravomocí. 

• Princip ochrany nabytých práv a legitimního očekávání - Je dán požadavek právní jistoty. 

Důležitá je také kontinuita práva a rozhodování – vytváří jistotu a neměnnost rozhodování. 

Za stejné situace musí být vždy rozhodnuto stejně. Souvisí s principem proporcionality. 

• Princip proporcionality (přiměřenosti) - Je dáno, že zásah musí být přiměřený a pouze tam, 

kde dochází k odchylkám vůči normálnímu stavu (normálnímu fungování veřejné správy). 

Tento princip znamená nutnost posoudit, zda je konkrétní opatření nutno přijmout a zda je 

přiměřené stavu, vůči němuž bylo přijato.  

• Princip odpovědnosti správy - Správněprávní odpovědnost je odpovědnost za porušení 

veřejných povinností stanovených normami správního práva nebo na základě norem 

správního práva. 

Navrhovaná právní úprava se přímo netýká práv zajištěných v Evropské úmluvě o lidských 

právech. Nepřímý dopad by bylo možné zkoumat z hlediska dopadu na práva zajištěná 

Mezinárodním paktem o hospodářských, sociálních a kulturních právech. 

Předkladatel neeviduje judikaturu ESLP či jiných soudních orgánů, jež by se dotýkala 

upravované problematiky. 

Návrh zákona není v rozporu s právem Evropské unie, kterým je v této věci považováno: 
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 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpoře využívání energie z 

 obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 

 2003/30/ES, 

 rozhodnutí komise ve věci státní podpory SA.35177 (2014/N) – Česká republika – 

Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, které posuzuje část 

systému podpory zdrojů energie poskytované v režimu zákona č. 165/2012 Sb., o  

 podporovaných zdrojích energie, 

 • State Aid SA.43182 (2015/N) – Czech Republic Promotion of electricity production 

from small hydro power plants 

Materiál je, vzhledem k výše uvedenému, v plném souladu s právem Evropské unie. 

G) PŘEDPOKLÁDANÝ HOSPODÁŘSKÝ A FINANČNÍ DOSAH NAVRHOVANÉ 

PRÁVNÍ ÚPRAVY NA STÁTNÍ ROZPOČET, OSTATNÍ VEŘEJNÉ ROZPOČTY, 

NA PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

Navrhovaná právní úprava, pokud se jedná o náklady na podporu elektřiny z obnovitelných 

zdrojů energie v roce 2016, nebude mít žádný přímý negativní dopad do státního rozpočtu, 

ani do jiných veřejných rozpočtů ani nebude mít žádné jiné finanční dopady. Je tomu tak 

proto, že v dotaci na podporu výroby elektřiny z OZE pro rok 2016 stanovené nařízením 

vlády č. 283/2015 Sb., o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o 

podporovaných zdrojích energie pro rok 2016, a v ostatních platbách hrazených zákazníky 

v ČR, již byly tyto výdaje předpokládány a je s nimi uvažováno a počítáno.  

Nepřijetím návrhu by bylo v řadě případů reálně ohroženo financování již realizovaných 

rekonstrukcí nebo modernizací MVE. V těchto uskutečněných projektech rekonstrukcí a 

modernizací bylo v souladu se zákonem uvažováno s příjmy plynoucími z výroby elektřiny 

v rekonstruovaných MVE. Celkem se jedná o 62 výroben a 88 výrobních zdrojů, jimž není od 

1. 1. 2016 vyplácena podporu.   

H) ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A DOPADŮ NAVRHOVANÉHO 

ŘEŠENÍ VE VZTAHU K ZÁKAZU DISKRIMINACE A VE VZTAHU 

K ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN  

Návrh nevytváří žádné rozdíly, které by byly v rozporu se zákazem diskriminace. Předložený 

návrh zákona nemá dopad na specifické skupiny obyvatel, včetně rovnosti mužů a žen 

(hodnoceno dle Metodiky hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály 

předkládané vládě ČR /http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-
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muzu/Projekt_Optimalizace/Metodika-PO-OPONENTURE.pdf/). Předkladatel proto v souladu 

s bodem 3.3 Metodiky konstatuje, že materiál se netýká postavení fyzických osob a nemá 

dopad na rovnost žen a mužů. 

I) ZHODNOCENÍ DOPADŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ VE VZTAHU K  VČETNĚ 

DOPADŮ NA RODINY A DOPADŮ NA SPECIFICKÉ SKUPINY OBYVATEL, 

ZEJMÉNA OSOBY SOCIÁLNĚ SLABÉ, OSOBY SE ZDRAVOTNÍM 

POSTIŽENÍM A NÁRODNOSTNÍ MENŠINY, 

Navrhovanou právní úpravou se neupravují vztahy, které by se dotýkaly zákazu diskriminace 

ve smyslu antidiskriminačního zákona (tj. nerovného zacházení či znevýhodnění některé 

osoby z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, 

zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru). Lze proto 

konstatovat, že navrhovaná právní úprava nebude mít dopad na rodiny ani na specifické 

skupiny obyvatel ani na národnostní menšiny.  

J) ZHODNOCENÍ DOPADŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Návrh zákona má pozitivní dopad na životní prostředí, jelikož pokud by nebyla přiznána 

uvedená kompenzace pro dané výrobny elektřiny, pak řada z těchto výroben by 

pravděpodobně ukončila svoji činnost a přestala by produkovat elektřinu vyrobenou z OZE, 

které přispívá do splnění závazného cíle ČR v oblasti OZE do roku 2020. Vyrobená elektřina 

z OZE v malých vodních elektrárnách snižuje emise produkující zdroje spalující fosilní palivo. 

K) ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A DOPADŮ NAVRHOVANÉHO 

ŘEŠENÍ VE VZTAHU K  OCHRANĚ SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Ochrany soukromí se navrhovaná právní úprava netýká. Nevynucuje ani nepředpokládá 

zpracovávání osobních údajů. Co se týče ochrany obchodního tajemství, platí zde obecná 

mlčenlivost o těchto skutečnostech ať už ze strany státních úředníků či zaměstnanců firem 

stanovená zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a 

zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

L) ZHODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK  

Předkladatel provedl zhodnocení korupčních rizik, jak stanoví Legislativní pravidla vlády, a to 

podle Metodiky CIA (Corruption Impact Assessment; Metodika hodnocení korupčních rizik), 

zveřejněné na webové stránce Odboru hodnocení dopadů regulace Úřadu vlády České 
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republiky, oddělení boje s korupcí. Jedná se o jednoduché vyhodnocení korupčních rizik 

předkladatelem.  

Předkladatel neshledal v oblasti upravené návrhem prostor ke korupčnímu jednání. 

M) ZHODNOCENÍ DOPADŮ NA BEZPEČNOST NEBO OBRANU STÁTU 

Návrh nemá dopady ve vztahu k bezpečnosti státu.  

N) NÁVRH NA VYSLOVENÍ SOUHLASU POSLANECKÉ SNĚMOVNY 

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY S NÁVRHEM ZÁKONA V PRVÉM ČTENÍ 

Z důvodu časové a věcné naléhavosti, kdy současný stav výrazně negativně dopadá na 

dotčené subjekty a ohrožuje jejich existenci a z důvodu, že jedná pouze o technickou novelu, 

se navrhuje, aby byl návrh přijat v souladu s § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu 

Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, již v prvém čtení. 

 

II)  Zvláštní část 

 

K Čl. I – Změna zákona o podporovaných zdrojích energie a o změně některých 

zákonů, v platném znění 

Navrhovanou změnou v rámci doplnění nového odst. 10 do ustanovení § 11 zákona by mělo 

dojít k nápravě stávajícího stavu, že tyto specifikované rekonstruované nebo modernizované 

zdroje budou považovány za uvedené do provozu ke dni ukončení rekonstrukce nebo 

modernizace, což odpovídá skutečnosti i tomu, jak se přistupuje ke všem ostatním zařízením 

využívajícím obnovitelné zdroje energie. A současně bude potvrzeno právo na podporu 

elektřiny ve výši stanovené Energetickým regulačním úřadem podle roku, ve kterém byla 

rekonstrukce nebo modernizace ukončena.  

K Čl. II – Přechodné ustanovení 

Přechodné ustanovení následně upravuje postup dodatečné kompenzace podpory za 

elektřinu, která byla v období její výroby předmětem podpory, ale operátor ji výrobcům 

elektřiny nehradil. Protože v případě podpory ve formě výkupní ceny nelze dodatečně uložit 

povinnost doplacení výkupní ceny za již realizovanou dodávku vyrobené elektřiny, navrhuje 

se, aby v případě výkupu elektřiny dodatečně uhradil operátor trhu výrobci elektřiny podpory 

ve výši ročního zeleného bonusu. 
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Poskytnutí 30-denní lhůty operátorovi trhu na úhradu podpory výroby elektřiny se považuje 

za dostatečné. Jednak se jedná o lhůtu, která počíná plynout až od chvíle, kdy operátorovi 

trhu jsou známa data od výrobce, jednak se na takovou možnost operátor může připravovat 

již v průběhu legislativního procesu. Především se však jedná o standardní lhůtu, ve které 

operátor trhu úhradu podpory výrobcům elektřiny poskytuje, a na níž má nastaven svůj 

informační systém. Zároveň je potřeba vzít do úvahy, že se jedná o omezené finanční 

prostředky, kterými OTE disponuje a že se daná legislativní úprava dotkne pouze velmi 

omezeného počtu výrobců elektřiny, a tudíž neexistuje ani riziko, že by operátorovi trhu 

jednorázově narostla administrativa v takovém rozsahu, kterou by nebyl operátor trhu 

schopen zvládnout. 

 

K Čl. III - Účinnost 

Navrhuje se, aby zákon nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení. Návrh řeší výjimečnou situaci, 

kdy včasné nabytí účinnosti zákonné úpravy je rozhodující pro desítky nyní existenčně 

ohrožených podnikatelů tak, aby začal platit co nejdříve. 
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