
1 | 5 
 

IV. 

ODŮVODNĚNÍ 

I) Obecná část 

 

A) VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY, ODŮVODNĚNÍ 
JEJÍCH HLAVNÍCH PRINCIPŮ 

 

  Název 

           Nařízení vlády, kterým se stanoví prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí dotace 

na  úhradu složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy 

na   podporu elektřiny, na úhradu provozní podpory tepla a na kompenzaci na elektřinu 

spotřebovanou zákazníkem v České republice vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie 

v  jiném členském státě Evropské unie, smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském 

prostoru nebo Švýcarské konfederaci pro rok 2017 (dále jen „nařízení vlády“). 

 

  Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo, rizik spojených s nečinností  

Podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), musí vláda České republiky vydat 

zmíněné nařízení vlády, kterým se stanoví prostředky státního rozpočtu na poskytnutí dotace 

do 30. září roku 2016. 

Orgánem odpovědným za implementaci nařízení vlády je podle zákona 

č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, v platném 

znění, Ministerstvo průmyslu a obchodu, které by mělo rozhodovat o poskytnutí a výplatě 

dotace pro operátora trhu ve výši podle schváleného nařízení vlády.   

 Nařízení vlády stanoví pouze prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí dotace, 

nestanoví podmínky použití dotace ani další náležitosti. Podmínky pro použití a administraci 

dotace stanoví zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, a zákon č. 218/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 

pravidla), ve znění pozdějších předpisů.  

Schválení nařízení vlády je nutným předpokladem k financování podpory elektřiny 

a podpory tepla z podporovaných zdrojů tak, jak je nastaveno zákonem č. 165/2012 Sb., 

o  podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, v roce 2017. 
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 Návrh řešení  

            Existuje pouze jedna varianta, jak naplnit ustanovení § 28 zákona odst. 3 č. 165/2012 

Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, a to ta, která je obsažena 

v předkládaném návrhu. 

 

 Dotčené subjekty 

 

Dotčený subjekt, na který má navrhovaná úprava dopad, je  

 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),  

 Ministerstva financí, které vyčleňuje finanční prostředky státního rozpočtu 

pro  poskytnutí dotace 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu, do jehož kapitoly jsou finanční prostředky 

státního rozpočtu pro poskytnutí dotace přiděleny  

 Energetickým regulačním úřadem, který na základě vývoje energetického trhu 

stanovuje požadavky na finanční prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí 

dotace   

B) ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY SE ZÁKONEM, K JEHOŽ 

PROVEDENÍ JE NAVRŽENA, VČETNĚ SOULADU SE ZÁKONNÝM ZMOCNĚNÍM K 

JEJÍMU VYDÁNÍ  

Navrhované nařízení vlády je v souladu se zákonem č. 165/2012 Sb., 

o   podporovaných zdrojích energie, k jehož provedení se navrhuje, neboť podle § 28 odst. 3 

tohoto zákona se předpokládá, že Vláda České republiky vydá nařízení vlády, kterým 

se  stanoví prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu složky ceny služby 

distribuční soustavy a  složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny, 

na  úhradu provozní podpory tepla a na kompenzaci na elektřinu spotřebovanou zákazníkem 

v České republice vyrobenou z  obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě Evropské 

unie, smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské 

konfederaci pro rok 2017, která je plně finančně hrazena ze státního rozpočtu.  

Zároveň nařízení vlády žádným způsobem nepřekračuje zákonné zmocnění vlády 

k vydání tohoto nařízení, když stanoví pouze a právě prostředky státního rozpočtu pro rok 
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2017. Návrh nařízení vlády je v souladu s § 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev 

a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. 

Navrhovaná právní úprava je rovněž v souladu s Listinou základních práv a svobod, 

vyhlášenou usnesením předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., jako součást 

ústavního pořádku České republiky dále jen (Listina), a to konkrétně s ustanovením 

čl.  4  odst. 1 Listiny, podle kterého mohou být ukládány povinnosti toliko na základě zákona 

a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod. 

 

C) ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY S PŘEDPISY EVROPSKÉ 

UNIE, JUDIKATUROU SOUDNÍCH ORGÁNŮ EVROPSKÉ UNIE A OBECNÝMI PRÁVNÍMI 

ZÁSADAMI PRÁVA EVROPSKÉ UNIE, POKUD SE NA VZTAHY, JEŽ MAJÍ BÝT 

PŘEDMĚTEM PRÁVNÍ ÚPRAVY, VZTAHUJÍ, S UVEDENÍM TĚCHTO PŘEDPISŮ 

EVROPSKÉ UNIE, JUDIKATURY SOUDNÍCH ORGÁNŮ EVROPSKÉ UNIE A OBECNÝCH 

PRÁVNÍCH ZÁSAD PRÁVA EVROPSKÉ UNIE A JEJICH ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY  

Z hlediska mezinárodních závazků se na tuto oblast vztahuje pouze Smlouva 

o přistoupení České republiky k Evropské unii. 

Návrh nařízení vlády není v rozporu s právem Evropské unie, kterým je v této věci 

považováno: 

 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, 

 Předkládaný návrh nařízení vlády lze hodnotit jako plně slučitelný s právem Evropské 

unie.  

 

D) ZHODNOCENÍ PLATNÉHO PRÁVNÍHO STAVU A ODŮVODNĚNÍ NEZBYTNOSTI 

JEHO ZMĚNY 

Náklady na podporu jsou podle zákona hrazeny z finančních prostředků, které jsou 

tvořeny tržbami z plateb složky ceny na podporu elektřiny, tržbami z plateb za nesplnění 

minimální účinnosti užití energie při spalování hnědého uhlí, dotací z prostředků státního 

rozpočtu a výnosy z dražeb povolenek. 
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V roce 2015 byl novelizován zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, kde bylo 

vypuštěno s účinností od 1. 7. 2015 ustanovení § 6, týkající se minimální účinnosti užití energie 

při spalování hnědého uhlí a s tím souvisejících poplatků. Není tak možné s tímto zdrojem 

financování podpory dále počítat. 

 

E) PŘEDPOKLÁDANÝ HOSPODÁŘSKÝ A FINANČNÍ DOPAD NAVRHOVANÉ 

PRÁVNÍ ÚPRAVY NA STÁTNÍ ROZPOČET, OSTATNÍ VEŘEJNÉ ROZPOČTY, NA 

PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY, DÁLE SOCIÁLNÍ DOPADY, 

VČETNĚ DOPADŮ NA SPECIFICKÉ SKUPINY OBYVATEL, ZEJMÉNA OSOBY SOCIÁLNĚ 

SLABÉ, OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A NÁRODNOSTNÍ MENŠINY, 

A  DOPADY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 Identifikace nákladů a přínosů navržené varianty 

          Na základě požadavků na rozsah financování podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů, 

druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a provozní podporu tepla 

uvedené v ustanovení § 28 odst. 3 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie 

a  o  změně některých dalších zákonů byl pro rok 2017 vyčíslen požadavek finančních 

prostředků na dotaci ze státního rozpočet ve výši 26,185 mld. Kč.  

         Podle § 28 odst. 3 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie v platném 

znění je nutné uvedené nařízení vydat do 30. září 2016 s tím, že prostředky z této dotace 

budou pokrývat podporu na rok 2017.   

 Konzultace 

Konzultace ohledně výše prostředků státního rozpočtu byly vedeny s  

 Ministerstvem financí,  

 Energetickým regulačním úřadem a  

 operátorem 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).  

        Se všemi výše uvedenými subjekty již byly požadavky pro stanovení prostředků 

státního rozpočtu diskutovány a konzultovány a navržená hodnota do návrhu nařízení vlády 

na rok 2017 je hodnota, nad kterou všechny subjekty vyjádřily svůj souhlas.  

Navrhované nařízení má pozitivní vliv na ekonomickou a sociální stabilitu prostředí 

v České republice, protože zabrání skokovému zdražení el. energie pro domácnosti 

i pro velkoodběratele.  
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F) ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A DOPADŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ VE 

VZTAHU K ZÁKAZU DISKRIMINACE A VE VZTAHU K ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN  

Nařízení má pozitivní dopady na životní prostředí (podpora využívání OZE). Nařízení 

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. 

 

G) ZHODNOCENÍ DOPADŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ VE VZTAHU K OCHRANĚ 
SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

Navrhované nařízení vlády žádným způsobem nesouvisí s ochranou osobních údajů 

a ochranou soukromí.  

 

H) ZHODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK 
 

Navrhované nařízení vychází ze zákona, výše finančního prostředků státního rozpočtu 

je stanovena na základě analýz po konzultaci s příslušnými orgány a finanční prostředky 

budou vydávány na základě prokazatelných údajů o výrobě elektřiny a tepla. Korupční riziko 

proto lze považovat za nulové. 

 
I) ZHODOCENÍ DOPADŮ NA BEZPEČNOST NEBO OBRANU STÁTU 
 

Navrhované nařízení se nedotýká oblasti bezpečnosti nebo obrany státu a proto obě 

tyto oblasti nejsou ohrožena. 
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