
VII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra ministerstva průmyslu a obchodu dne 
3. října 2016, s termínem dodání stanovisek do 17. října 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

K čl. I: 
Jediným obsahem předloženého návrhu je pouze 
novelizace § 11 zákona o podporovaných zdrojích 
energie. Vzhledem k tomu, že § 11 byl v minulosti 
novelizován pouze jednou, a to zákonem č. 131/2015 
Sb., doporučujeme s odvoláním na čl. 55 Legislativních 
pravidel vlády vypustit z názvu zákona citace 
zbývajících novel (tj. zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 
310/2013 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 
107/2016 Sb. a zákona č. 190/2016 Sb.). 

Akceptováno 
 

Ministerstvo 
zemědělství 

K Čl. I: 
V poslední větě nově doplňovaného § 11 odst. 10 
doporučujeme slovo „právo“ nahradit vhodnějším 
termínem „nárok“ 

Vysvětleno 
Poslední věta nově doplňovaného § 11 odst. 10 byla z návrhu 
zákona vypuštěna na základě vypořádání připomínek z jiných 
připomínkových míst. 

K přechodnému ustanovení:  
Přechodné ustanovení by podle našeho názoru mělo 
obsahovat výslovný odkaz na zákon č. 165/2012 Sb. Ve 
stávající podobě je totiž odkazováno na neexistující 
ustanovení, protože předložený návrh zákona § 11 odst. 
10 neobsahuje, ale pouze jej doplňuje právě do zákona  

Akceptováno 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAG5JU4QP)



Stránka 2 (celkem 27) 

č. 165/2012 Sb. Za slova „v § 11 odstavci 10“ tedy 
doporučujeme vložit např. slova „zákona č. 165/2012 
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona“. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Dáváme ke zvážení, zda za legislativně vhodnější řešení 
nastalé situace by nebylo lepší přistoupit ke zrušení celé 
části třinácté zákona č. 131/2015 Sb., čímž by došlo i ke 
zrušení přechodných ustanovení a potřebný text části 
třinácté zákona č. 131/2015 Sb. zahrnout do této novely. 
Jsme toho názoru, že i zrušení bodu 13 přechodných 
ustanovení k části třinácté zákona č. 131/2015 Sb. by 
bylo v tomto případě odůvodnitelné. 

Vysvětleno 
 
Novela přechodného ustanovení, konkrétně části třinácté 
zákona č. 131/2015 Sb., které již nabylo účinnosti, se jeví jako 
nevhodná zejména 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 ustanovení již nelze. Dále 
se domníváme, že zrušení tohoto ustanovení je zcela 
nadbytečné, jelikož v daném případě přichází v úvahu aplikace 
obecné právní zásady lex posterior derogat legi priori, tedy 
pozdější právní norma má přednost před tou dřívější. 
 

Navržený text přechodného ustanovení nemá 
dostatečnou vazbu na navrhovanou úpravu v § 11 odst. 
10. Navrhujeme proto úpravu přechodného ustanovení 
tak, aby navazovala na změny provedené navrhovanou 
úpravou. 

Akceptováno 
 

Hlavní město 
Praha 

K Čl. I: 
V čl. I návrhu je třeba upravit podle čl. 55 odst. 3 
Legislativních pravidel vlády, uvede se tedy výčet pouze 
těch novel, které se promítají do platného znění 
měněného § 11. Slova „ve znění zákona č. 407/2012 Sb., 
zákona č. 310/2013 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona 
č. 131/2015 Sb., zákona č. 107/2016 Sb. a zákona č. 

Akceptováno 
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190/2016 Sb.“ se nahradí slovy „ve znění zákona č. 
131/2015 Sb.“ 

Úřad pro ochranu 
hospodářské 
soutěže  

V důvodové zprávě (na str. 1, 3 a 10) je nevhodně užit 
pojem „notifikace“ a „notifikovaná“, resp. 
„nenotifikovaná“ podpora. Upozorňuji, že notifikací se 
rozumí provedení oznámení opatření veřejné podpory 
Evropské komisi členským státem, nikoli vydání 
rozhodnutí Evropské komise k oznámenému opatření. 
Důvodová zpráva hovoří o „notifikaci“ jako o rozhodnutí 
Komise, což může být matoucí. Z důvodu záměny 
významu tohoto pojmu je podpora malých vodních 
elektráren uvedených do provozu od 1. 1. 2016 v 
materiálu označována jako „nenotifikovaná“ v době 
účinnosti zákona č. 131/2015 Sb., přestože notifikace 
tohoto opatření podpory k Evropské komisi byla podána 
již 25. 9. 2015. Je sice zřejmé, že předkladatel myslí 
„notifikovanou podporou“ podporu, která je schválena 
rozhodnutím Evropské komise, konstatujícím její 
slučitelnost s vnitřním trhem EU, přesto doporučuji 
použití tohoto pojmu v důvodové zprávě opravit. 

Akceptováno 
 

Ministerstvo 
financí  

Doporučujeme na začátek materiálu dát jen slovo 
"Návrh". Nejde o vládní návrh, protože jej dosud 
neschválila vláda. 

Akceptováno 
 

K RIA:  
V části 3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné 
rozpočty je uvedeno „ANO“, přitom dle komentáře 
nebude mít navrhovaná právní úprava, pokud se jedná o 
náklady na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů 
energie v roce 2016, žádný přímý dopad na státní 
rozpočet ani jiné veřejné rozpočty. Mělo by být proto 
změněno na „NE“. 

Akceptováno 
 

K Čl. II: 
Po formální stránce doporučujeme za slovem "výrobci" a 
před slovem "podporu" vypustit interpunkční znaménka. 

Akceptováno 
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K DZ obecná část: na str. 2 v prvním řádku 
doporučujeme z gramatických důvodů ve slově "dostali" 
dát "y". Dtto v druhém řádku u slova "ztratili". K RIA 
bod 3.1 první věta je chybně přerušena tečkou. 

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
školství, mládeže a 
tělovýchovy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
kultury 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
dopravy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
životního prostředí 

Zásadní připomínka 
K čl. II Přechodná ustanovení: 
Formulaci textu navrhovaného přechodného ustanovení 
v čl. II považujeme za nepřípustně retroaktivní („lex 
retro non agit“) a narušující požadavky právní jistoty. 

Vysvětleno 
Přechodným ustanovením předkládaného návrhu zákona 
dochází k nápravě současné retroaktivní úpravy, k odstranění 
právní nejistoty a k navrácení nároku na podporu, který již 
výrobci elektřiny z MVE měli zákonem přiznaný a pobírali jej 
do 31. prosince 2015. Na základě přechodného ustanovení 
zákona č. 131/2015 Sb. došlo ke změně zákona č. 165/2012 
Sb., o podporovaných zdrojích energie, přičemž 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.“, tedy datem 1. ledna 2016. Avšak tyto MVE byly již 
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podle přecházejícího znění zákona do provozu uvedeny dříve a 
začala jim být operátorem trhu poskytována podpora před  
1. lednem 2016. V důsledku přechodného ustanovení zákona  
č. 131/2015 Sb. přestal operátor trhu poskytovat podporu 
výroby elektřiny z MVE rekonstruovaných v období od 
2.10.2013 do 31.12.2015. V navrhovaném přechodném 
ustanovení je tedy upraven postup dodatečné kompenzace 
podpory za elektřinu vyrobenou v období od 1.1.2016 do 
30.9.2016 - dochází k nápravě negativního stavu zapříčiněného 
výše uvedenou novelou.  

Doporučujeme detailněji popsat jednotlivé varianty I-III 
u Návrhu variant řešení. Uvést stručný popis 
navrhovaného stavu – v čem navrhovaná změna 
legislativního předpisu spočívá, v několika větách 
zdůraznit hlavní body. 

Akceptováno 
 

Doporučujeme stanovit lhůtu pro přezkum účinnosti 
regulace. 

Akceptováno 
 

Ministerstvo vnitra Zásadní připomínka 
Hlavním důvodem pro předložení návrhu je, jak vyplývá 
ze str. 3 obecné části důvodové zprávy k návrhu, 
pozastavení výplaty podpory ze strany Energetického 
regulačního úřadu (od 1. 1. 2016) stávajícím malým 
vodním elektrárnám, které byly modernizovány či 
rekonstruovány v období od 2. 10. 2013 do 31. 12. 2015, 
u nichž byla na základě přechodných ustanovení zákona 
č. 131/2015 Sb. zavedena fikce, že tyto malé vodní 
elektrárny byly uvedeny do provozu dnem 1. 1. 2016. 
Energetický regulační úřad poskytování podpory těmto 
výrobcům elektřiny od 1. 1. 2016 přerušil (nevydal pro 
ně příslušné cenové rozhodnutí pro rok 2016) z důvodu 
neukončené notifikace této podpory Evropské komisi. 
Notifikace pro malé vodní elektrárny uváděné do 
provozu od 1. 1. 2016, kam spadají na základě 
zmíněného přechodného ustanovení i malé vodní 

Vysvětleno 
 
Cenové rozhodnutí č. 4/2016 je účinné od 1. října 2016 – na 
základě kterého je MVE, které jsou považované za uvedené do 
provozu od 1. 1. 2016, vypsána podpora s účinností od 1. října 
2016. Cenovým rozhodnutím tedy není řešeno období od 1. 
ledna 2016 do konce září 2016 a tedy úpravy adekvátní výše 
podpory, která by měla odpovídat skutečnému termínu 
provedení rekonstrukce. 
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elektrárny modernizované či rekonstruované ve 
vymezeném období, však byla dne 22. 8. 2016 
rozhodnutím Evropské komise schválena (SA.43182) a 
odpadl tak hlavní důvod, proč Energetický regulační 
úřad pozastavil výplatu podpory, což se odráží i v jeho 
cenovém rozhodnutí č. 4/2016 ze dne 26. září 2016, 
kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického 
regulačního úřadu č. 5/2015 ze dne 19. listopadu 2015, 
kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje 
energie, kde tyto elektrárny již zahrnuty jsou a je určena 
i výše a podmínky jejich podpory. Domníváme se tedy, 
že odpadl důvod pro navrhovanou úpravu, neboť jeho 
cíle, tj. přinutit Energetický regulační úřad k vypsání 
podpory, již bylo dosaženo. Navíc považujeme 
navrženou legislativní konstrukci za nepřípustnou, neboť 
novela by zpětně měnila podmínky, byť by to bylo ve 
prospěch výrobců elektřiny, a bylo by nutno ji považovat 
za retroaktivní. S ohledem na uvedené považujeme tedy 
návrh za nadbytečný. 

 K čl. II – k přechodnému ustanovení: 
Považujeme za prakticky neproveditelné stanovit 
operátorovi trhu povinnost uhradit výrobci podporu za 
množství elektřiny vyrobené od 1. 1. 2016 do dne nabytí 
účinnosti zákona do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti 
navrhovaného zákona. Operátor nemůže mít informaci o 
tom, jaké množství elektřiny jednotliví výrobci vyrobili, 
aniž by od nich obdržel tyto údaje. Navrhujeme tuto část 
přechodného ustanovení vypustit a vázat tuto povinnost 
na lhůtu 30 dnů od data, kdy operátor obdrží od výrobců 
potřebné informace o množství vyrobené elektřiny. 

Vysvětleno 
 
Situace je taková, že předávání informací o vyrobeném 
množství elektřiny a dalších informací podle vyhlášky  
č. 145/2016 Sb. (nahradila vyhlášku č. 478/2012 Sb.) nebylo 
přerušeno a předmětní výrobci pokračovali v zadání 
požadovaných údajů do systému OTE i od 1.1.2016. Z tohoto 
důvodu je vhodné ponechat v čl. II formulaci, která je 
navržena. 

 K čl. I – k úvodní větě: 
Doporučujeme úvodní větu uvést do souladu s čl. 55 
odst. 3 Legislativních pravidel vlády a ve výčtu novel 
uvést pouze ty novely, které se promítají do platného 

Akceptováno 
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znění měněného paragrafu. 
K čl. II – k přechodnému ustanovení: 
Odkaz na ustanovení jiného paragrafu doporučujeme 
přizpůsobit čl. 45 odst. 1 Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno 
 
 

K důvodové zprávě: 
Obecná část důvodové zprávy v části věnované 
zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
neobsahuje zhodnocení dopadů návrhu na obranu státu, 
doporučujeme ji proto v této části doplnit. 

Akceptováno 
 
 

K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace: 
Doporučujeme celou zprávu RIA podrobit korektuře a 
opravit věcné, ale i gramatické nepřesnosti (např. str. 1, 
kde je nesprávně odkazováno na zákon č. 165/2015 Sb. 
místo zákona č. 165/2012 Sb.; str. 3, kdy se v kapitole 
3.11 hovoří o nařízení, ačkoliv jde o zákon apod.). 

Akceptováno 
 

Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek.  

Ministr pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti a 
legislativu 

Zásadní připomínka 
K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ 
RIA): 
Požadujeme ve shrnutí ZZ RIA řádně popsat dopady 
navrhované právní úpravy v relevantních oblastech, a to 
v kvantifikované podobě. Např. argumentace nulovými 
dopady na státní rozpočet je zjevně chybná, neboť 
případný rozdílný rozsah podpory reálně poskytované 
malým vodním elektrárnám modernizovaným ve 
vymezeném časovém období (dále jen „dotčené MVE“) 
na základě stávající a navrhované úpravy má dopady na 
státní rozpočet nezávisle na tom, zda s vyčleněním 
prostředků na podporu v navrhovaném rozsahu bylo již 
počítáno; obdobně je tomu u vyhodnocení dopadů na 
spotřebitele. Hodnocení dopadů na podnikatelské 
prostředí z hlediska rizika likvidačních důsledků pro 

Akceptováno 
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dotčené MVE je třeba podložit odpovídající analýzou 
(viz níže). Hodnocení sociálních dopadů je zjevně 
nepřiměřené; i eventuální likvidační důsledky pro 66 
podnikatelských subjektů by na ekonomickou a sociální 
stabilitu ČR měly zanedbatelný vliv. 

 Zásadní připomínka 
K ZZ RIA 
Požadujeme v rámci definice problému a popisu 
existujícího stavu srozumitelně a přehledně popsat 
aktuální situaci (založenou stávající právní úpravou, ve 
spojení s dalšími relevantními skutečnostmi) v oblasti 
podpory dotčených MVE. ZZ RIA vůbec nezohledňuje 
skutečnost (uvedenou v důvodové zprávě), že již došlo k 
notifikaci podpory MVE uvedených do provozu od 
1.1.2016, tj. podpory, která se vztahuje na dotčené MVE 
na základě fikce obsažené ve stávající právní úpravě. Je 
tudíž třeba doplnit popis případných rozdílů v režimu 
podpory (např. z hlediska časového rozsahu, výše apod.) 
poskytované dotčeným MVE na základě stávající a 
navrhované úpravy. Současně je třeba doplnit celkovou 
ekonomickou analýzu provozu MVE v závislosti na 
poskytované podpoře (se zaměřením na konkrétní 
dotčené MVE), jež umožní posoudit reálné ekonomické 
důsledky navrhované úpravy, resp. zachování té stávající 
na příslušné MVE (např. rizika jejich ekonomické 
likvidace oproti riziku nadměrné kompenzace 
provedených investic). 

Akceptováno 
 

 Zásadní připomínka 
K ZZ RIA 
Požadujeme jednoznačně vymezit (a řádně vyhodnotit) 
varianty věcného řešení, tj. změny fikce uvedení 
dotčených MVE do provozu, s důsledky pro poskytování 
podpory těmto MVE  (tj. zvolenou variantu oproti 
nulové), přičemž varianty legislativně technického řešení 

Akceptováno 
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je na místě koncipovat pouze jakožto podvarinty zvolené 
varianty (k níž se logicky vztahují). Stávající podoba 
vymezení variant nevhodně směšuje jednu z variant 
věcného řešení (tj. nulovou variantu - „neprovedení 
zákona“) se dvěma variantami legislativně technického 
řešení (samostatně nevymezené a tudíž z hlediska 
věcného obsahu nespecifikované) zvolené věcné varianty 
„provedení zákona“ (novelizace přechodného ustanovení 
a novelizace vlastního zákona), což znemožňuje 
vzájemné porovnání variant věcného řešení z hlediska 
jejich přínosů a nákladů (které je třeba provést ve vztahu 
ke všem dotčených subjektům a všem relevantním 
oblastem, tj. pokud jde o dopady na dotčené MVE, na 
státní rozpočet, na spotřebitele apod., a to co možná v 
kvantifikované podobě). Až po volbě varianty věcného 
řešení (na základě provedeného vyhodnocení) se lze 
zabývat možnými variantami legislativně technického 
řešení jejího začlenění do právního řádu, přičemž jejich 
porovnání (s využitím odlišných  kritérií než u variant 
věcného řešení) je třeba provést pouze mezi příslušnými 
(pod)variantami navzájem. 
 

 K ZZ RIA 
Doporučujeme se u zhodnocení rizika nepřijetí 
navrhované úpravy zaměřit i na analýzu rizik 
vyplývajících z možné neústavnosti stávající právní 
úpravy (soudní spory apod.). 

Akceptováno 
 

 K ZZ RIA 
Doporučujeme u přezkumu účinnosti regulace doplnit 
termín jeho provedení a uvést konkrétní indikátory, 
podle nichž bude posuzována účinnost navržené právní 
úpravy, tj. naplnění jejích cílů, popř. její nezamýšlené 
důsledky. 

Akceptováno 
 

Úřad vlády ČR – Bez připomínek.  
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KOM 
Úřad vlády ČR - 
RVV 

Bez připomínek.  

Úřad vlády ČR - 
VÚV 

Bez připomínek.  

ERU Zásadní připomínka 
Obecně k návrhu zákona:  
a) Společně se změnou, kterou zákon zavádí, 
navrhujeme také zrušit čl. XVI bod 13 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. 
b) Vzhledem ke znění novely navrhujeme 
jednoznačně definovat akt, kterým je rozhodnuto o 
ukončení rekonstrukce či modernizace pro možnost 
přiřazení jednoznačného data. 
c) Navrhujeme doplnit mechanismus monitoringu 
ověřování a kontroly případné nadměrné překompenzace 
ve smyslu rozhodnutí Evropské komise ve věci Podpory 
výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, sp. zn. 
SA.35177 (2014/NN) 
 
Odůvodnění: 
Ad a)  
Návrh zákona stanoví, že výrobny elektřiny z 
obnovitelných zdrojů uvedené do provozu v období 
2.10.2013-31.12.2015 se považují za uvedené do provozu 
dnem ukončení rekonstrukce.  
Ust. čl. XVI bod 13 zákona č. 131/2015 Sb. stanoví, že 
tyto výrobny se považují za uvedené do provozu dnem 
nabytí účinnosti zákona č. 131/2015 Sb., tedy dnem 
1.1.2016.  

Vysvětlení 
 
Ad a) 
Čl. XVI bod 13 zákona č. 131/2015 Sb., kterém 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, je přechodným ustanovením a z toho 
důvodu jej nelze novelizovat, a to zejména z důvodu zachování 
právní jistoty. 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 ustanovení již nelze. 
 
Dle výsledku připomínek a jejich vypořádání s ostatními 
resorty (Ministerstvem spravedlnosti a NKÚ) považujeme naši 
argumentaci za správnou a máme za to, že zrušení 
zmiňovaného přechodného ustanovení je zcela nadbytečné, 
jelikož v daném případě je možné aplikovat obecnou právní 
zásadu lex posterior derogat legi priori, tedy pozdější právní 
norma má přednost před tou dřívější.  
 
 
Ad b) 
V rámci rekonstrukce či modernizace se bude postupovat 
stejným způsobem jako v současné praxi, které byla běžně 
aplikována do konce roku 2015. Pojem rekonstrukce nebo 
modernizace MVE je zaveden přímo v cenových rozhodnutích 
ERÚ. 
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Navrhovaný zákon tedy obsahově novelizuje zmiňovaný 
čl. XVI bod 13 zákona č. 131/2015 Sb. a z důvodu právní 
jistoty všech výrobců tedy navrhujeme jeho zrušení. 
 
Ad b) 
Z pohledu operátora trhu je nutné jednoznačně definovat 
termín ukončení rekonstrukce nebo modernizace a jeho 
zanesení do systému OTE.  
 
Ad c) 
Nenaplněním podmínek dle rozhodnutí SA.35177 
(2014/NN) dochází ze strany České republiky k 
porušování práva Evropské unie, které by podle čl. 28 
odst. 1 nařízení Rady (EU) 2015/1589 ze dne  
13. července 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla 
k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie, mohlo 
vést až k tomu, že Evropská komise předloží celou 
záležitost Soudnímu dvoru Evropské unie. 

 
Ad c) 
 
Zavedení revizního mechanismu do zákona č. 165/2012 Sb., o 
podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, 
pokládám za optimální poté, co budou dokončena ostatní 
otevřená notifikační řízení, která jsou v současné době vedena s 
Českou republikou. Za účelné a efektivní považuji předložení 
komplexního návrhu novely zákona, který bude zahrnovat 
požadavky a závazky vyplývající ze všech ukončených 
notifikačních řízení v jedné ucelené novele zákona. Jiný postup 
vytvoří uživatelsky málo vstřícný právní předpis a vyvolá 
nepřehledný a komplikovaný legislativní proces pro uživatele 
zákona.  
Ustanovení o revizním mechanismu z notifikačního rozhodnutí 
SA. 35177, hodlá ještě česká strana se zástupci Evropské 
komise diskutovat a detailně věcně konzultovat. Tomu bude 
třeba věnovat dostatečný časový prostor, který v době několika 
probíhajících paralelních řízení u Evropské komise v současné 
době není k dispozici. 

 Zásadní připomínka 
K čl. I.: 
Navrhujeme upravit znění článku následovně: 
 
„V § 4 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných 
zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění 
zákona č. 310/2013 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona 
č. 131/2015 Sb. a zákona č. 107/2016 Sb. se za odstavec 
10 vkládá nový odstavec 11, který zní:  
„(11) 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. října 2013 do 
31. prosince 2015 ukončena rekonstrukce nebo 
modernizace technologické části, která zvyšuje 

Vysvětlení 
 
 
Ze systematického hlediska považujeme za vhodnější ponechat 
navrhovanou změnu v § 11, který upravuje základní podmínky 
nároku na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAG5JU4QP)



Stránka 12 (celkem 27) 

technickou a ekologickou úroveň stávající výrobny 
elektřiny na úroveň srovnatelnou s nově zřizovanými 
výrobnami elektřiny, považuje za uvedenou do provozu 
dnem ukončení rekonstrukce nebo modernizace.“. 
 
Dosavadní odstavce 11 a 12 se označují jako odstavce 12 
a 13.“ 
 
Odůvodnění: 
U novelizovaného ustanovení v souladu s čl. 65 
Legislativních pravidel vlády uvádíme pouze novely 
daného ustanovení. 
Ze systematického hlediska považujeme za mnohem 
vhodnější navrhovanou změnu zařadit do § 4, který 
upravuje základní podmínky nároku na podporu 
elektřiny z obnovitelných zdrojů. Ust. § 4 odst. 10 pak 
upravuje i právo na podporu elektřiny z hlediska data 
uvedení výrobny do provozu, navrhované ustanovení by 
proto logicky navazovalo na tuto úpravu. 
Ust. § 11 upravuje základní časové úseky pro výkup 
elektřiny, pro vyhodnocování a zúčtování, podmínky 
výkupu, povinnost úhrady záporné hodinové ceny apod., 
navrhované ustanovení je zde systematicky nevhodné. 
Dále navrhujme z navrhovaného ustanovení vypustit 
poslední větu „Výrobce vyrábějící elektřinu ve výrobně 
podle věty první má právo na podporu elektřiny ve výši 
stanovené Energetickým regulačním úřadem podle roku, 
ve kterém byla rekonstrukce nebo modernizace 
ukončena.“ Tato věta je zcela nadbytečná, protože 
uvedené vyplývá z ostatních ustanovení zákona a ani pro 
ostatní výrobce, kteří výrobnu rekonstruovali v jiném, 
než uvedeném termínu, není takto výslovně zákonem 
upravena. Naopak z výkladového hlediska může daná 
věta způsobovat problémy, neboť pro právo na podporu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro právní jednoznačnost a jasnost uvedenou poslední větu 
doporučujeme v textu zákona naopak zachovat.  
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je založeno i na základě plnění celé řady jiných 
podmínek podle zákona č. 165/2012 Sb. a pouhé 
dokončení rekonstrukce nemůže zakládat právo na 
podporu, jak může být z věty dovozeno. 

 Zásadní připomínka 
K čl. II: 
a) Slova „do dne nabytí účinnosti tohoto zákona“ 
navrhujeme nahradit slovy „do dne 30. září 2016“. 
b) Slova „ve formě zeleného bonusu“ navrhujeme 
nahradit slovy „ve výši odpovídající zelenému bonusu“ 
 
Odůvodnění: 
Dne 1. října 2016 nabylo účinnosti cenové rozhodnutí 
Energetického regulačního úřadu č. 4/2016, na základě 
kterého je těmto výrobnám, které jsou nyní zákonem 
považované za uvedené do provozu od 1. 1. 2016, 
vypsána podpora s účinností od 1. října 2016. Je proto 
nelogické, aby od 1. 10. 2016 byla těmto výrobnám 
vyplacena podpora dvakrát. 
V případě výplaty podpory není záměrem novely změnit 
výrobci formu podpory ale pouze vyplatit podporu ve 
výši odpovídající zelenému bonusu. Upozorňujeme, že 
zákon v současném znění stanoví, že změna formy 
podpory je možná jednou ročně a její změnu na 
následující rok je nutné oznámit do 30. listopadu roku 
předcházejícího. 

Vysvětleno nebo akceptováno 
 
Ad a)  
Doporučujeme neprovádět navrhovanou úpravu, jelikož slovo 
„do dne nabytí účinnosti tohoto zákona“ znamená, že výrobce 
bude mít nárok od 1.1.2016 do 30. září 2016 na kompenzaci 
podpory ve výši příslušející roku, kdy byly provedena 
rekonstrukce nebo modernizace a od 1.7.2016 do doby nabytí 
účinnosti tohoto zákona nárok na doplacení rozdílu vzniklého 
tím, že cenové rozhodnutí ERÚ č. 4/2016 uvádí pro předmětné 
výrobny jinou výši podpory (nižší a platnou pro MVE uvedené 
do provozu v roce 2016) než jaká byla uvedena v cenových 
rozhodnutích příslušející v době provedení rekonstrukce nebo 
modernizace. 
 
Ad b)  
Akceptováno.  
 

 Zásadní připomínka 
K čl. III: 
Navrhujeme nastavit účinnost následovně: 
„Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem 
kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení.“ 
 
 
Navrhujeme doplnit, zda a s jakým výsledkem byl návrh 

Vysvětleno 
 
Jelikož předložený návrh řeší výjimečnou situaci, kdy včasné 
nabytí účinnosti zákonné úpravy je rozhodující pro desítky nyní 
existenčně ohrožených podnikatelů, navrhuje se, aby začal 
platit co nejdříve, tedy dnem jeho vyhlášení.  
 
Konzultace s OTE probíhala průběžně a poslední jednání v této 
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konzultován s operátorem trhu. 
 
 
Odůvodnění: 
Jde o praktickou úpravu z pohledu operátora trhu v 
souvislosti s vyplácením podpory za celé měsíce. V této 
chvíli vyplácí operátor trhu daným výrobcům podporu ve 
výši, v jaké je stanovena cenovým rozhodnutím ERÚ č. 
4/2016 pro výrobny uvedené do provozu od dne 1. 1. 
2016. Účinností tohoto zákona budou tyto výrobny 
uvedeny do provozu dnem ukončení rekonstrukce jejich 
výrobny a budou na základě této skutečnosti dostávat i 
jinou výši podpory (výši z let 2013-2015, podle data 
ukončení rekonstrukce). Aby nedošlo ke změně výše 
podpory v průběhu kalendářního měsíce, navrhuje se 
uvedená změna. 
Operátor trhu je subjektem odpovědným za výplatu 
podpory a návrhem se mu stanovuje povinnost k 
jednorázové výplatě mnoha desítek milionů, považujeme 
proto za nutné návrh s operátorem zkonzultovat a ověřit 
mj. proveditelnost navrhovaného zákona ze strany 
operátora trhu. 

věci bylo uskutečněno dne 10.10.2016. Komunikace S OTE 
probíhala na jednáních za účasti zástupců ERÚ a dotazy, které 
OTE adresoval MPO (a stejně tak i na ERÚ) byly zodpovězeny 
dopisem MPO adresovaným OTE. 

 Zásadní připomínka 
K Odůvodnění a RIA – obecně: 
Požadujeme upravit RIA i odůvodnění tak, aby popis 
právní úpravy rekonstrukce a modernizace MVE 
odpovídal skutečnosti, zohledňoval současný stav věci a 
reálně a pravdivě tak stanovil i cíl návrhu zákona a 
přiznal retroaktivní účinek návrhu i dopady na státní 
rozpočet. Za zavádějící pak považujeme i interpretaci 
dopisu EK ohledně notifikace rekonstruovaných nebo 
modernizovaných elektráren v uvedeném období. 
Odůvodnění ani RIA nereflektuje cenové rozhodnutí č. 
4/2016 a obnovení výplaty podpory pro MVE od 1. 1. 

Vysvětleno 
 
Bude upraveno ve smyslu provedených úprav v důvodové 
zprávě. 
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2016. 
 
Odůvodnění: 
Odůvodnění i RIA jsou koncipovány zcela účelově. Místo 
skutečného popisu stavu věci a odůvodnění 
navrhovaného řešení, přiznání retroaktivního účinku 
návrhu i dopadů na státní rozpočet tvrdí RIA i 
odůvodnění návrhu, že dochází k pouhé legislativně 
technické opravě a navrácení nároků, které již v 
minulosti vznikly. 
Energetický regulační úřad nerozporuje navrhovaný 
způsob řešení, nicméně je toho názoru, že zákonodárce 
má mít k rozhodování veškeré relevantní a hlavně 
pravdivé informace. 
Z obou dokumentů fakticky vyplývá, že rekonstrukcí nebo 
modernizací v letech 2013-2015 vznikl těmto výrobcům 
nárok na podporu elektřiny podle zákona o 
podporovaných zdrojích, který zákon č. 131/2015 Sb. 
změnil v tom smyslu, že počátek tohoto nároku pak zcela 
nelogicky stanovil na 1. 1. 2016 a nyní se pouze 
napravuje stav věci a navrací se do stavu před účinností 
zákona č. 131/2015 Sb. 
Uvedený popis situace považujeme za účelový a 
neodpovídající skutečnosti. Jak oba zmíněné dokumenty 
uvádějí, v roce 2013 byla přijata novela zákona č. 
165/2012 Sb., zákon č. 310/2013 Sb. Touto novelou byla 
prakticky zastavena podpora elektřiny z obnovitelných 
zdrojů, s výjimkou elektřiny vyrobené z vody a s 
výjimkou určité skupiny výroben uvedených v 
přechodném ustanovení této novely. Touto novelou také 
byla do zákona zakotvena právní úprava týkající se 
rekonstrukcí a modernizací MVE (viz § 12 zákona č. 
165/2012 Sb. ve znění zákona č. 310/2013 Sb.), podle 
které rekonstrukce ani modernizace neznamená pro tyto 
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výrobny jejich nové uvedení do provozu, jinými slovy - 
ukončená rekonstrukce nebo modernizace nemají vliv na 
novou délku podpory u takových výroben. Zákonem č. 
131/2015 Sb. byla tato právní úprava změněna a 
navrátila se v tomto ohledu k původnímu znění § 12 
zákona č. 165/2012 Sb. před účinností zákona č. 
310/2013 Sb. v tom smyslu, že rekonstrukce nebo 
modernizace MVE znamená pro tyto výrobny nové 
uvedení do provozu, což sebou prakticky nese právo na 
novou podporu ve výši uvedené v cenovém rozhodnutí 
ERÚ pro výrobny uvedené do provozu pro rok dokončení 
rekonstrukce nebo modernizace a v neposlední řadě i 
právo na podporu na novou dobu životnosti výrobnu, 
tedy na dalších 30 let. V přechodných ustanoveních 
zákon č.131/2015 Sb. přiznal MVE rekonstruovaným v 
období od účinnosti zákona č. 310/2015 Sb. do účinnosti 
zákona č. 131/2015 Sb., tedy v období od 2. 10. 2013 do 
31. 12. 2015, právo na novou podporu ode dne 1. 1. 
2016, tedy novou podporu na dobu 30 let. Nelze tudíž 
tvrdit, že návrh není retroaktivní a nemá vliv na státní 
rozpočet. Nutno však doplnit, že toto právo jim přiznal 
již zákon č. 131/2015 Sb. a nyní se pouze upravuje 
počátek doby práva na novou podporu z 1. 1. 2016 na 
dobu ukončení rekonstrukce, což se samo o sobě jeví 
jako logičtější přístup. Nicméně vzhledem k různé výši 
podpory, jež se odvíjí od doby uvedení výrobny do 
provozu a vzhledem k tomu, že se navrhuje zpětná 
výplata podpory, jsou dopady na státní rozpočet 
neoddiskutovatelné. 

 Zásadní připomínka 
K Odůvodnění – konkrétně 
Str. 2 odst. 3 – navrhujeme část odstavce vypustit: 
„Opačný přístup by vykazoval znaky retroaktivity, a to z 
důvodu, že dotčení držitelé licence na výrobu elektřiny 

Akceptováno 
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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.“ 
 
Odůvodnění: 
Považujeme za nesprávné tvrdit, že rekonstrukcí nebo 
modernizací vznikl v období 2.10.2013-31.12.2015 
výrobcům nárok na provozní podporu. Správné je spíše 
tvrzení, že zákon nespojoval s ukončenou rekonstrukcí 
nebo modernizací jakýkoliv dopad do práva na podporu 
– více viz v odůvodnění k připomínce č. 5. 
Pokud se týká tvrzení, že podpora pro výrobu elektřiny v 
rekonstruovaných nebo modernizovaných zdrojích byla 
rovněž schválena rozhodnutím Komise SA.35177 
(2014/NN), pak je nutno dodat, že podle bodu 39 
uvedeného rozhodnutí Komise se dané rozhodnutí 
vztahuje pouze na MVE uvedené do provozu do 
31.12.2015. Veškerá argumentace odůvodňující zařazení 
uvedených MVE se vztahuje k dopisu DG Competition, 
jež nicméně výslovně uvádí, že zařazení jednotlivých 
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výroben pod konkrétní notifikační rozhodnutí je výsadou 
členských států a uvádí, že Komise při posuzování státní 
pomoci zohledňuje právní a ekonomické podmínky a není 
její praxí, aby je měnila jakýmikoliv právními fikcemi, z 
toho důvodu vyslovili svůj názor, podle kterého by 
výrobny MVE rekonstruované nebo modernizované v 
období 2. 10. 2013-31. 12. 2015 měly být zařazeny pod 
notifikační rozhodnutí SA.35177. Závěrem ovšem dopis 
obsahuje výhradu, že se nejedná o oficiální stanovisko 
Evropské komise, ale pouze o názor DG Competition 
založený na informacích, které má k dispozici. Ovšem 
vzhledem k tomu, že český zákonodárce použil právní 
fikci, že rekonstruované výrobny byly uvedeny do 
provozu dne 1. 1. 2016, pak je více než diskutabilní, zda 
dopis, jenž není oficiálním stanoviskem EK, bez právní 
závaznosti, může jakýmkoliv způsobem zpochybnit to, že 
tyto výrobny by měly splňovat stejné požadavky jako 
nové výrobny uvedené do provozu ode dne 1. 1. 2016. 

 Zásadní připomínka 
K Odůvodnění – konkrétně 
Str. 3 odst. 2 
Navrhujeme následující úpravu: 
„Z důvodu zakotvení tohoto textu v přechodném 
ustanovení a § 1 odst. 2 nařízení vlády č. 402/2015 Sb., o 
podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů 
energie 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. 
Odůvodnění: 
Ohrazujeme se proti tvrzení, že dopis ERÚ je důvodem 
pozastavení výplaty podpory. Není možné, aby 

Akceptováno s úpravou a vysvětlením 
 
Uvedené vypuštění z důvodové zprávy akceptujeme, nicméně 
v rámci vysvětlení uvádíme, že ERÚ při řešení sporu o výplatu 
podpory pro MVE rekonstruované v období 2013-2015 mezi 
OTE a předmětným příjemcem podpory rozhodl o nevyplacení 
podpory. Podle informací od ERÚ však doposud nebyl 
pravomocně rozhodnut žádný spor v této otázce, v současnosti 
probíhají řízení o rozkladu k prvoinstančním rozhodnutím. 
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zdůvodnění zastavení podpory bylo postaveno na běžné 
korespondenci mezi ERÚ a operátorem trhu. ERÚ nemá 
pravomoc jakkoliv zasahovat do výplaty podpory, 
výplatu podpory ze zákona přísluší operátorovi trhu. 
 

 Zásadní připomínka 
K Odůvodnění – konkrétně 
Str. 3 odst. 3 
Navrhujeme vypustit nebo upravit do souladu s naším 
vyjádřením v odůvodnění k bodu 6 a) 
“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.” 
 
Odůvodnění: 
DG Comp v dopisu uvedlo nikoli že “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”, ale že 
na základě informací, které má a na základě znalosti 
praxe EK by je tam DG Comp zařadilo. Jedná se tedy o 
velmi nepřesnou parafrázi. 
V této souvislosti je nicméně nutno poznamenat, že názor 
DG Comp zřejmě vychází z informací, že tyto výrobny 
byly rekonstruovány v letech 2013-2015 a na základě 
toho jim začala být vyplácena podpora (viz předposlední 

Akceptováno a vysvětleno 
 
 
Na uvedeném textu v důvodové zprávě trváme, jelikož takto je 
to uvedeno v předmětné korespondenci a ohrazujeme se proti 
tvrzení ERÚ, že DG Comp mělo z české strany k tomuto 
výroku nepřesné nebo neúplné informace.  DG Comp 
v předmětném dopise uvedlo svůj názor, že MVER je nutné 
považovat za uvedené do provozu dnem dokončení 
rekonstrukce a MVE rekonstruované nebo modernizované v 
období 2. 10. 2013-31. 12. 2015 měly být zařazeny pod 
notifikační rozhodnutí SA.35177.  
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odstavec dopisu DG Comp), což neodpovídá skutečnosti, 
neboť rekonstrukce ani modernizace nebyly u těchto 
výroben právním titutlem k počátku výplaty podpory – 
viz odůvodnění k bodu 5. Otázkou proto je i relevantnost 
názoru DG v této otázce, pokud mělo nepřesné 
informace 
Více k dopisu DG Comp viz část odůvodnění k bodu 6 a) 
týkající se zařazení rekonstruovaných MVE pod 
notifikační rozhodnutí (z 11.6.2014). 

 Zásadní připomínka 
K Odůvodnění – konkrétně 
Str. 6 odst. 2 a 3 
Navrhujeme vypustit: 
„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.“ 
 
Odůvodnění: 
Navrhovaným zákonem nedochází k legislativně 
technické opravě, ale k založení nových práv výrobců 
elektřiny. Vzhledem k tomu, že tato práva (právo na 
novou podporu včetně nové doby podpory v délce 30-ti 
let) výrobci v době, kdy své výrobny rekonstruovali nebo 
modernizovali, neměli, je navrhované ustanovení 

Akceptováno 
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nepochybně retroaktivní, byť ve prospěch adresátů 
tohoto ustanovení. 
K odst. 3 - pokud byla elektřina předmětem podpory, jak 
tvrdí odstavec, pak není důvod k jakýmkoliv 
kompenzacím upraveným zákonem. 
Více viz odůvodnění k bodu 5 a 6 a). 
 

 Zásadní připomínka 
K Odůvodnění – konkrétně 
Str. 6 odst. 5 
Navrhujeme opravit následovně: 

„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.“ 

Odůvodnění: 
K tvrzení, že EK stanovila, že uvedené výrobny je nutné 
považovat za uvedené do provozu dnem ukončení 
rekonstrukce viz odůvodnění k bodu 5 a 6 a). 

Akceptováno 

 Zásadní připomínka 
K Odůvodnění – konkrétně 
Str. 10 odst. 1 
Navrhujeme vypustit slova „a ve vazbě na vyjádření 
Energetického regulačního úřadu“. 
 
Odůvodnění: 

Akceptováno  
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Ohrazujeme se proti tvrzení, že dopis ERÚ je důvodem 
pozastavení výplaty podpory. Není možné, aby 
zdůvodnění zastavení podpory bylo postaveno na běžné 
korespondenci mezi ERÚ a operátorem trhu. ERÚ nemá 
pravomoc jakkoliv zasahovat do výplaty podpory, 
výplatu podpory ze zákona přísluší operátorovi trhu. 

 Zásadní připomínka 
K Odůvodnění – konkrétně 
Str. 11 odst. 2 
Navrhujeme vypustit 
„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).“ 
 
Odůvodnění: 
Navrhovaným zákonem dochází k založení nových práv 
výrobců elektřiny. Vzhledem k tomu, že tato práva (právo 
na novou podporu včetně nové doby podpory v délce 30-
ti let) výrobci v době, kdy své výrobny rekonstruovali 
nebo modernizovali, neměli, je navrhované ustanovení 
nepochybně retroaktivní a nelze tedy hovořit o 
legitimním očekávání a ochraně dříve nabytých práv. 
Více viz odůvodnění k bodu 5 a 6 a). 

Akceptováno 

 Zásadní připomínka 
K Odůvodnění – konkrétně 
Str. 13 - Kapitola G) Předpokládaný hospodářský a 

Vysvětleno 
 
Navrhovaná právní úprava nebude mít žádný negativní dopad 
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finanční dosah 
Navrhujeme vypustit slova „nebude mí žádný negativní 
dopad do státního rozpočtu“.  
Navrhujeme doplnit odhad nákladů spojený se zpětným 
vyplacením podpory a také dopad spojený se zařazením 
předmětných MVE do kategorie podpory s vyšší výkupní 
cenou. 
 
Odůvodnění: 
Dle našeho názoru Odůvodnění k novele zákona 
naprosto opomíjí finanční dopady spojené s přijetím této 
novely.  
Dle odhadu ERÚ lze náklady spojené s přijetím této 
novely vyčíslit na jednorázových cca 155 mil. Kč 
spojených s přechodným ustanovením a zpětnou výplatou 
podpory. Počítat je nutné také se zvýšením ročních 
nákladů cca ve výši 10 mil Kč ročně po dobu výplaty 
podpory (v případě MVE 30 let, celkově tedy 300 mil. Kč 
za dobu životnosti), které jsou způsobeny zařazením 
předmětných MVE do kategorie CR s vyšší výkupní 
cenou.   

do státního rozpočtu, ani do jiných veřejných rozpočtů oproti 
tomu jak jsou plánovány finanční náklady na podporu pro rok 
2016 ze státního rozpočtu stanovené nařízením vlády č. 
283/2015 Sb., o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 
28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 
2016.   
 
Navrhovaná právní úprava nebude mít negativní dopad na 
spotřebitele, jelikož v roce 2015 při plánování plateb za 
regulované ceny elektřiny, týkající se podpory OZE (složky 
ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby 
přenosové soustavy na podporu elektřiny) hrazených zákazníky 
na rok 2016 bylo předpokládáno, že v roce 2016 bude 
postupováno stejně jako v roce 2015, tedy nebylo 
předpokládáno, že nebude poskytována podpora v období od 
1.1.2016 do 30.9.2016 a že předmětné MVE bude od 1.10.2016 
zařazeny do nižší hladiny výše podpory než tomu bylo do 
31.12.2015. 

 Zásadní připomínka 
K Odůvodnění – konkrétně 
Str. 15 - II) Zvláštní část, čl. II – Přechodné 
ustanovení 
Slova „která byla v období její výroby předmětem 
podpory, ale operátor ji výrobcům elektřiny nehradil“ 
navrhujeme nahradit slovy „vyrobenou v období od 
1.1.2016 do 30.9.2016“. 
 
Odůvodnění: 
Nedomníváme se, že elektřina byla předmětem podpory, 
viz odůvodnění k bodu 5 a 6 a). Pokud byla podle 
předkladatele předmětem podpory, pak není zřejmé, proč 

Akceptováno 
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se nároky výrobců řeší novelou zákona. 
 Zásadní připomínka 

K Odůvodnění – konkrétně 
Str. 16 - II) Zvláštní část, čl. II – Přechodné 
ustanovení 
Navrhujeme vypustit větu „Především se však jedná o 
standardní lhůtu, ve které operátor trhu úhradu podpory 
výrobcům elektřiny poskytuje, a na níž má nastaven svůj 
informační systém.“, případně upravit celé odůvodnění 
podle konzultací s operátorem trhu. 
 
Odůvodnění: 
Odůvodnění ani RIA se nezmiňuje, zda v dané věci 
proběhla konzultace s operátorem trhu, jenž je 
výplatcem podpory. Níže však uvádíme výňatek z 
Obchodních podmínek OTE, a.s. pro výplatu podpory z 
podporovaných zdrojů energie, ze kterého vyplývá, že 
navržený způsob výplaty podpory by neměl odpovídat 
praxi OTE, jak tvrdí odůvodnění. 
„Měsíční vyúčtování 
Měsíční vyúčtování se provádí v případě výplaty 
zeleného bonusu na elektřinu u výroben elektřiny s 
instalovaným výkonem 10 kW a více, pro výplatu 
zeleného bonusu na biometan a bonusu na decentrální 
výrobu elektřiny. Základním časovým úsekem pro 
měsíční vyúčtování je jeden kalendářní měsíc, tedy 
období od 00:00 hod. prvního dne do 24:00 hod. 
posledního dne kalendářního měsíce. 
Na základě hodnot předaných Výrobcem do CS OTE do 
10. kalendářního dne v měsíci následujícím po skončení 
měsíce, jehož se hodnoty týkají, provede OTE měsíční 
vyúčtování vždy do 15. kalendářního dne měsíce 
následujícího po skončení měsíce, jehož se hodnoty 
týkají. 

Akceptováno 
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V případě, že budou hodnoty předány Výrobcem později 
než 10. kalendářního dne v měsíci následujícím po 
skončení měsíce, jehož se hodnoty týkají, budou tato data 
zahrnuta do následujícího měsíčního vyúčtování. Toto 
ustanovení neplatí pro výrobce předávající údaje 
uvedené v § 4 odst. 4 a 5 vyhlášky č. 478/2012 Sb. 
… 
Podpora zeleným bonusem na elektřinu 
Podpora zeleným bonusem na elektřinu z obnovitelných 
zdrojů, druhotných energetických zdrojů a vysokoúčinné 
kombinované výroby elektřiny bude hrazena vždy ve 
dvou platbách s rozdílnou splatností uvedenou na 
zúčtovacím dokladu OTE pro výplatu podpory. 
Splatnost tří čtvrtin částky podpory je stanovena na 21 
kalendářních dnů od data vystavení zúčtovacího dokladu 
OTE pro výplatu podpory. Splatnost zbývající jedné 
čtvrtiny částky podpory je stanovena na poslední den 
druhého měsíce následujícího po skončení kalendářního 
čtvrtletí, jehož se týkají předané hodnoty vyrobené 
energie.“ 

 Zásadní připomínka 
Připomínky k RIA – konkrétně 
Navrhujeme upravit část RIA v duchu připomínek 
vznesených k části odůvodnění 

Vysvětleno nebo akceptováno 
 
RIA bude upravena podle vyjádření MPO u připomínek 
k odůvodnění. 

Český 
telekomunikační 
úřad 

Bez připomínek.  

Český báňský úřad Bez připomínek.  
Nejvyšší kontrolní 
úřad 

Domníváme se, že je minimálně sporné, a to i s ohledem 
na délku legislativního procesu, zda současně 
předkládaný návrh novely zákona č. 165/2015 Sb. 
pomůže provozovatelům malých vodních elektráren 
získat zpětně podporu již od 1. 1. 2016. Předložený 
návrh novely také nepočítá se zrušením přechodného 

Vysvětleno 
 
Novela přechodného ustanovení, konkrétně části třinácté 
zákona č. 131/2015 Sb., které již nabylo účinnosti, se jeví jako 
nevhodná zejména z důvodu zachování právní jistoty. Změna 
přechodných ustanovení by zpochybnila jak jejich účel, tak 
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ustanovení uvedeného pod bodem 13. zákona č. 
131/2015 Sb. 

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 ustanovení již nelze. Dále 
se domníváme, že zrušení tohoto ustanovení je zcela 
nadbytečné, jelikož v daném případě přichází v úvahu aplikace 
obecné právní zásady lex posterior derogat legi priori, tedy 
pozdější právní norma má přednost před tou dřívější. 
 

Podle dostupných informací byl v Senátu předložen 
návrh senátního návrhu zákona senátorky J. Seitlové, 
který má za cíl kompenzovat letos nevyplacenou 
podporu, a to v celkové výši zhruba 210 mil. Kč (senátní 
tisk č. 324). Podle našeho názoru by bylo vhodné obě 
tyto legislativní iniciativy věcně sladit. 

Vysvětleno 
 
Ano, k legislativnímu sladění předkládaného návrhu zákona a 
senátního návrhu zákona (tisk č. 324) dojde v dalším 
legislativním procesu. 

Česká národní 
banka 

Bez připomínek.  

Český úřad 
zeměměřický a 
katastrální 

Bez připomínek.  

Český statistický 
úřad 

Bez připomínek.  

Státní úřad pro 
jadernou 
bezpečnost 

Bez připomínek.  

Správa státních 
hmotných rezerv 

Bez připomínek.  

Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

Bez připomínek.  

Českomoravská 
konfederace 

Bez připomínek.  
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odborových svazů 
Krajský úřad 
Zlínského kraje 

Bez připomínek.  

Krajský úřad 
Libereckého kraje 

Bez připomínek.  

Krajský úřad 
Jihomoravského 
kraje 

Bez připomínek.  

Krajský úřad 
Královéhradeckého 
kraje 

Bez připomínek.  

Krajský úřad 
Olomouckého 
kraje 

Bez připomínek.  

Krajský úřad 
Kraje Vysočina 

Bez připomínek.  

Krajský úřad 
Středočeského 
kraje 

Bez připomínek.  

Krajský úřad 
Plzeňského kraje 

Bez připomínek.  

Krajský úřad 
Ústeckého kraje 

Bez připomínek.  

Krajský úřad 
Jihočeského kraje 

Bez připomínek.  

Krajský úřad 
Moravskoslezského 
kraje 

Bez připomínek.  

V Praze 21. dubna 2017 

Vypracoval: Ing. Pavel Jirásek, Mgr. Hana Benešová, DiS. Podpis: 
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