
V. 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) 

 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2015 Sb., o podporovaných 
zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ministerstvo průmyslu a obchodu  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, 
v případě dělené účinnosti rozveďte 

rok 2016 

Implementace práva EU: NE  

2. Cíl návrhu předpisu   

Cílem navrhované úpravy je náprava věcně i legislativně nesprávného přechodného ustanovení 

přijatého 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. V jeho části 

třinácté došlo ke změně zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, přičemž v 

přechodných ustanoveních k tomuto zákonu v bodě 13 bylo nově 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.“, tedy datem 1. 1.2016. Tato zařízení však již byla podle předcházejícího znění 

zákona do provozu uvedena dříve, po skutečném provedení rekonstrukce nebo modernizace. 

Jejich podpora byla schválena Rozhodnutím Komise  SA.35177(2014) o slučitelnosti podpory 

výroby elektřiny v ČR s pravidly pro poskytování veřejné podpory, a začala jim být operátorem 

trhu poskytována před 1. 1. 2016 podpora. 

Nyní 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 
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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 operátor ji 
výrobcům elektřiny nehradil. 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: ANO 

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.  

V řadě případů by nepřijetím návrhu bylo reálně ohroženo financování již realizovaných 
rekonstrukcí MVE, kdy v těchto projektech bylo v souladu se zákonem uvažováno s příjmy 
plynoucími z výroby elektřiny v rekonstruovaných nebo modernizovaných MVE, kdy řada 
příjemců podpory výroby elektřiny v rekonstruovaných nebo modernizovaných malých vodních 
elektrárnách jsou správci povodí, tedy státní podniky zajišťující veřejné služby.   

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: NE 

 
 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano 

Navrhovaná úprava se dotkne 62 výroben elektřiny (88 zdrojů), kterým bude přiznán nárok na 
podporu. Pokud nebude provozní podpora poskytnuta, hrozí řadě provozovatelů MVE existenční 
rizika s  likvidačními důsledky. 

3.4. Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): NE  

 

3.5 Sociální dopady: ANO 

Navrhovaná úprava má pozitivní vliv na ekonomickou a sociální stabilitu prostředí v České 
republice, protože zabrání existenčnímu riziku s až likvidačními důsledky pro 62 výroben 
elektřiny (88 zdrojů), které by nastalo v důsledku nevyplacení kompenzace na vyrobenou 
elektřinu z OZE v období od 1. ledna 2016 do současné doby.  

3.6 Dopady na spotřebitele: NE 
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Navrhovaná právní úprava, pokud se jedná o náklady na podporu elektřiny z obnovitelných 
zdrojů energie v roce 2016,  nebude mít žádný přímý dopad. 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.  
 

3.7 Dopady na životní prostředí: ANO 

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. 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne  

Návrh zákona nemá negativní vliv na rovné postavení mužů a žen, nemá negativní vliv na osoby 
sociálně slabé či osoby se zdravotním postižením ani na národnostní menšiny. 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

  

3.10 Korupční rizika: Ne  

Navrhovaný zákon pouze napravuje věcně i legislativně nesprávné přechodného ustanovení 
přijatého 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 a to ve smyslu 
vyjádření DG Comp o podřazení uvedených zdrojů pod rozhodnutí Komise  SA.35177(2014) 
z roku 2014. 

Nyní 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. 

Korupční riziko proto lze považovat za nulové 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne  

Navrhované nařízení se nedotýká oblasti bezpečnosti nebo obrany státu a proto obě tyto oblasti 
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nejsou ohrožena. 
 

 

 

 

 

1. Důvod předložení a cíle 

 

1.1. Název  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2015 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

1.2. a 1.3 Definice problému a popis existujícího 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 
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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 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 nebyly 

zákonem č. 310/2013 Sb. zastavena.  

Opačný přístup by vykazoval znaky retroaktivity, a to z důvodu, že tito 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 a výrobce měl 

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

v těchto 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.   

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 
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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 malé 

vodní elektrárny odstraněna, byl 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 dne 1.1.2016.  

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 uvedení 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.  

 

1.4. Identifikace dotčených subjektů 

Dotčený subjekt, na který má navrhovaná úprava dopad, je  

 62 výroben elektřiny (88 výrobních zdrojů) malých vodních elektráren, které byly 

rekonstruované v období od 2.10.2013 do 31.12.2015. 

 operátor trhu (společnost OTE, a.s., která je podle zákona č. 458/2000 Sb., 

zmocněna k vyplácení provozní podpory elektřiny a tepla výrobcům elektřiny a 

 výrobcům tepla, kde finanční prostředky na tuto provozní podporu jsou z jedné 

části zajištěny také z  prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace, kde 

příjemcem této dotace je právě operátor trhu),  

 

 

1.5. Popis cílového stavu 

Cílem navrhované úpravy je náprava věcně i legislativně nesprávného přechodného 

ustanovení přijatého 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 
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zákony. V jeho části třinácté došlo ke změně zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných 

zdrojích energie, přičemž v přechodných ustanoveních k tomuto zákonu v bodě 13 bylo nově 

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.“, tedy datem 1. 1.2016. Tato 

zařízení však již byla podle předcházejícího znění zákona do provozu uvedena dříve, po 

skutečném provedení rekonstrukce nebo modernizace. Jejich podpora byla schválena 

Rozhodnutím Komise  SA.35177(2014) o slučitelnosti podpory výroby elektřiny v ČR s 

pravidly pro poskytování veřejné podpory, a začala jim být operátorem trhu poskytována 

před 1. 1. 2016 podpora. 

Nyní 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. 

 

1.6. Zhodnocení rizik 

Navrhovanou změnou zákona č. 165/2012 Sb. by mělo dojít pouze 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 
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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. 

 

2. Návrh variant řešení 

 

I. varianta: 

Neprovedení zákona 

II. varianta: 

Provedení zákona prostřednictvím nepřímé novely zákona č. 131/2015 Sb. 

III. varianta: 

Provedení zákona prostřednictvím přímé novely zákona č. 165/2012 Sb. 

 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů  

 

I. varianta 

V případě varianty č. I, by nedošlo k nápravě současné retroaktivní úpravy a k 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. Někteří nepodpoření výrobci by se mohli dostat do finančních potíží 

vedoucích k ukončení provozu výrobny.  

 

 

II. varianta 

Novela původního zákona č. 131/2015 Sb., respektive novela přechodného ustanovení 

v bodě 13 čl. XVI, části třinácté tohoto zákona, které již nabylo účinnosti, je nežádoucí, a to 

především 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 
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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.  

 

 

 

 

III. varianta 

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

o podporovaných zdrojích energie jeví jako nejvhodnější legislativně technický způsob 

řešení. 

 

4.  Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Na základě zhodnocení identifikovaných nákladů a přínosů navržených variant řešení se 
 doporučuje varianta č. III. 

 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Orgánem odpovědným za novelu zákona č. 165/2012 Sb., o  podporovaných zdrojích 
energie a o změně některých zákonů, v platném znění, je  Ministerstvo průmyslu a obchodu.   

Orgánem odpovědným za vynucování dodržování této novely zákona je podle zákona č. 
458/2000 Sb. Energetický regulační úřad.  

 

6. Přezkum účinnosti regulace 

Přezkum účinnosti zákona bude příslušet Ministerstvu průmyslu a obchodu. 

 

7. Konzultace a zdroje dat 

Konzultace ohledně návrhu legislativní úpravy byly vedeny s příslušnými provozovateli 
malých vodních elektráren, které byly rekonstruované v období od 2.10.2013 do 31.12.2015.  

 

8. Kontakt na zpracovatele RIA 

Ing. Pavel Jirásek 

Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Na Františku 32, 110 00 Praha 1 

tel.: 224 852 211 
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e-mail: jirasek@mpo.cz 
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