
   

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:          V. 
Část materiálu: MPO 46892/16/32100/01000 

 

Návrh nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 
2017 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra průmyslu a obchodu dne 9. září 
2016, s termínem dodání stanovisek do 16. září 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínka: 
 
Upozorňujeme na nesoulad mezi výší dotace stanovenou 
nařízením vlády a reálně rozpočtovanými prostředky 
v kapitole MPO pro rok 2017. Výše dotace stanovená 
nařízením vlády činí 26,185 mld. Kč. Skutečně 
rozpočtovaná částka ve státním rozpočtu pro rok 2017 na 
tento účel však činí 25,130 mld. Kč. Důvodem je čtvrtletní 
vyplácení dotace dle § 29 zákona č. 165/2012 Sb. 
 
Reálně tedy dochází k situaci, kdy v roce 2017 bude ze 
státního rozpočtu vyplacena dotace za 4. čtvrtletí roku 2016 
ve výši 5,49 mld. Kč a dále tři dotace za 1., 2. a 3. čtvrtletí 
roku 2017 v celkové výši 19,64 mld. Kč. Součet těchto sum 
činí reálný výdaj SR v roce 2017 ve výši 25,130 mld. Kč, 
zatímco výše dotace stanovená nařízením vlády ve výši 
26,185 mld. Kč je součtem všech čtyř čtvrtletí roku 2017 
bez ohledu na skutečné datum poskytnutí dotace na účet 
operátora trhu s elektřinou. 
 
Na základě výše uvedeného požadujeme (stejně jako 
v minulém roce) do důvodové zprávy materiálu doplnit 
informaci o kvartálním vyplácení dotace, které způsobuje 
předmětný nesoulad mezi dotací stanovenou nařízením 

 Akceptováno 
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vlády a fakticky vyplacenou částkou ze státního rozpočtu. 
 

Připomínka: 
Předložený návrh nařízení vlády 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. Považujeme za vhodné materiál doplnit o 
přehlednou tabulku, v rámci které bude rozklíčováno, jaká 
výše finančních prostředků z předmětné dotace jde na 
který účel (elektřina, teplo, kompenzace,…). 
 

Akceptováno 
 
Rozdělení celkové výše dotace podle jednotlivých účelů (tedy 
podpora elektřiny, podpora tepla, kompenzace 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) je dáno již samotnými 
ustanoveními zákona č. 165/2012 Sb.  
 
Náklady na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie jsou 
částečně hrazeny z plateb složky ceny služby distribuční soustavy 
a složky ceny služby přenosové soustavy, avšak tato platba je 
omezena maximální hodnotou 495 Kč/MWh. Zbylá část finančních 
prostředků určených na krytí podpory elektřiny z podporovaných 
zdrojů energie tvoří prostředky státního rozpočtu určené na dotaci.  
Náklady na podporu tepla z obnovitelných zdrojů jsou ze 100 % 
financovány z prostředků státního rozpočtu určené na dotaci, 
stejně tak jako náklady na kompenzaci za elektřinu v České 
republice vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie v jiném 
členském státě Evropské unie, smluvním státě Dohody o 
Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci. 
 
Náklady na podporu tepla z obnovitelných zdrojů jsou členěny na 
podporu výroby tepla z biomasy (odhad na rok 2017 je ve výši 192 
mil. Kč) a na nově zavedenou podporu výroby tepla z bioplynu 
(odhad na rok 2017 je ve výši 100 mil. Kč). 
 
Ohledně kompenzace za elektřinu z OZE dovezenou ze zahraničí 
a spotřebovanou zákazníkem v ČR se předpokládá, že příslušná 
hodnota určená podle rozhodnutí SA.35177 Evropské komise (ve 
výši 176,6 mil. Kč) bude plně vyčerpána v roce 2016, jelikož 
v současné době je již vyčerpáno 95 % a na rok 2017 tedy již 
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neočekáváme žádné další náklady. 
 
Uvedený text je doplněn do důvodové zprávy. 

Připomínka: 
Do § 1 „Prostředky státního rozpočtu“ by dle našeho 
názoru měla být doplněna kompenzace 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. To 
samé doporučujeme také doplnit do pátého odstavce 
Předkládací zprávy. 
 
 

Akceptováno jinak 
 
Do § 1 navrhovaného nařízení vlády není nutné uvádět informaci, 
že se jedná i o prostředky ke kompenzaci elektřiny spotřebované 
zákazníkem v České republice vyrobené z obnovitelných zdrojů 
energie v jiném členském státě Evropské unie, smluvním státě 
Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské 
konfederaci, protože tento údaj je uveden v § 28 odst. 3 zákona č. 
165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně 
některých zákonů. 
 
Text § 1 byl uveden podle připomínky Ministerstva vnitra a to do 
znění “Prostředky státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o 
podporovaných zdrojích energie pro rok 2017 činí 26 185 000 000 
Kč.“ 
 

Úřad vlády - 
KOM Bez připomínek 

 

 
 
 

Úřad vlády - 
RVV Bez připomínek 

 

 

Úřad vlády - 
VÚV Bez připomínek  

Ministerstvo 
vnitra 

Zásadní připomínka: 
K § 1:  
Domníváme se, že obsahově § 1 neodpovídá zákonnému 
zmocnění obsaženému v § 28 odst. 3 zákona 
o  podporovaných zdrojích energie a požadujeme jej 

Akceptováno 
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přepracovat, kdy jako vhodnou inspiraci lze uvést § 1 
nařízení vlády č. 283/2015 Sb., který upravuje totožnou 
problematiku pro rok 2016. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 
Připomínka: 
K § 2: 
Legislativní pravidla vlády umožňují, aby prováděcí právní 
předpis nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení, jak je 
navrhováno i v tomto případě, nicméně čl. 9 odst. 4 
Legislativních pravidel stanoví, že tak může být pouze 
z důvodů naléhavého obecného zájmu, který musí být 
následně konkretizován v odůvodnění ustanovení o nabytí 
účinnosti právní úpravy. Doporučujeme tedy dopracovat 
zvláštní část odůvodnění a v komentáři k § 2 uvést a 
popsat naléhavý obecný zájem na tom, aby se navrhovaná 
právní úprava stala účinnou dnem jejího vyhlášení.  
 Dovolujeme si však polemizovat s tím, že by 
předmětné nařízení vlády mělo nabýt účinnosti dnem jeho 
vyhlášení, neboť se domníváme, že s ohledem na předmět 
regulace postačí, aby právní úprava nabyla účinnosti až 
dnem 1. ledna 2017. 
 
K odůvodnění: 
Podle čl. 14 odst.1 Legislativních pravidel vlády je 
obligatorní součástí návrhu nařízení vlády odůvodnění, 
které má obecnou a zvláštní část. Zvláštní část pak 
obsahuje odůvodnění jednotlivých navrhovaných 
ustanovení, vysvětlení jejich účelu, principů, nezbytnosti, 
případně obsahuje i srovnání s platným právním stavem. 
V materiálu předloženém do mezirezortního 
připomínkového řízení tato část odůvodnění zcela 
absentuje a doporučujeme ji doplnit. 

Akceptováno 
 

Připomínka: Akceptováno 
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K názvu: 
Název právního předpisu má podle čl. 30 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády stručně a výstižně vyjádřit 
hlavní obsah právního předpisu. Pokud se nelze vyhnout 
názvu delšímu, je vhodné pro potřebu slovní citace 
právního předpisu připojit na konci názvu v závorce ještě 
zkrácený název. Doporučujeme předkladateli zvážit úpravu 
názvu, přičemž odkazuje na obdobné nařízení vlády pro 
rok 2016 (nařízení vlády č. 283/2015 Sb.). 
Připomínka: 
K nadpisu: 
Čl. 32 odst. 1 písm. a) Legislativních pravidel stanoví 
formální požadavky na nadpis nařízení vlády, navrhujeme 
předložený návrh uvést do souladu s tímto článkem a slova 
„kterým se stanoví“ nahradit slovy „o stanovení“. Dále 
navrhujeme slova „ze dne …..2016,“ neuvádět tučně. 

Akceptováno částečně 

1. Název navrhovaného nařízení byl upraven na základě 
předchozí připomínky. 

2. Nadpis navrhovaného nařízení byl dle Legislativních pravidel 
upraven. 

OTE, a.s. Připomínka: 
Úprava v § 1: 

Prostředky státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o 
podporovaných zdrojích energie pro rok 2017 činí 
26 185 000 000 Kč. 

Akceptováno 

ERÚ Bez připomínek  

Ministerstvo 
zahraničních 

věcí 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
zemědělství 

Připomínka: 
Doporučujeme uvést ustanovení § 2 Účinnost do souladu 
s Článkem 53 odst. 1 Legislativních pravidel vlády, cituji: „V 

Akceptováno  
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ustanovení o účinnosti právního předpisu se uvede den, 
měsíc a rok, kterým má právní předpis nabýt účinnosti. 
Právní předpis nabývá účinnosti zpravidla nejdříve 
patnáctým dnem po jeho vyhlášení. Stanovení počátku 
nabytí účinnosti dnem vyhlášení právního předpisu lze 
navrhnout výjimečně v případě, vyžaduje-li to naléhavý 
obecný zájem, který se musí specifikovat ve zvláštní části 
důvodové zprávy (čl. 9 odst. 4) nebo v odůvodnění (čl. 14 
odst. 1, čl. 16 odst. 4).“ 
Vzhledem ke skutečnosti, že nařízení stanoví povinnosti 
pro rok 2017, doporučujeme toto znění: „Toto nařízení 
nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.“, i s ohledem na to, 
že chybí specifikace naléhavého obecného zájmu ve 
Zvláštní části odůvodnění.  

 
 

 Odůvodnění obsahuje jen Obecnou část. Zvláštní část 
chybí, doporučujeme ji doplnit. 
 

Akceptováno 

Ministerstvo 
pro místní 

rozvoj 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
kultury 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
dopravy 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek  
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MPSV Bez připomínek  

MŠMT Bez připomínek  

ČNB Bez připomínek  

Ministr pro 
lidská práva, 

rovné 
příležitosti 

a legislativu 

Připomínky: 
 
k absenci  závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace 
(ZZ RIA) 
 

1. Doporučujeme napříště postupovat v souladu 
s Obecnými zásadami  
pro hodnocení dopadů regulace (OZ RIA) a 
v obdobných případech  
(tj. předkládá-li se nařízení vlády, u něhož není 
provedení RIA – např. s ohledem na absenci 
možných alternativ zvoleného řešení – účelné, 
přičemž nejsou splněny formální podmínky pro 
neprovedení RIA podle bodu 3.8. písm. a) až d) OZ 
RIA) požádat předsedu Legislativní rady vlády  
o udělení výjimky z povinnosti provést k navrhované 
úpravě RIA (bod 5.6 OZ RIA), resp. – ve vztahu ke 
k danému konkrétnímu nařízení vlády, které je  
na základě prováděného zákona vydáváno 
každoročně – zajistit jeho zařazení  
do plánu legislativních prací vlády na příslušný rok 
bez povinnosti zpracovat RIA (na základě 
relevantních argumentů uvedených v přehledu 
dopadů). 

 
k odůvodnění 
 

 

Akceptováno 
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1. Doporučujme uvést odůvodnění do souladu 
s Legislativními pravidly vlády, tj. doplnit je o zvláštní 
část se stanoveným obsahem (čl. 14 odst. 1  
ve spojení s čl. 9 odst. 4). Současně dáváme ke 
zvážení, zda z obecné části odůvodnění nevypustit 
označení částí odpovídajících formální struktuře ZZ 
RIA (podřazených pod jednotlivé části odůvodnění), 
které svým obsahem nenaplňují požadavky na 
příslušné části RIA z hlediska jejich informační 
hodnoty a v kontextu odůvodnění spíše snižují jeho 
přehlednost a narušují jeho logickou strukturu. 

 

Akceptováno 

 

 

 
 
 
V Praze dne 25. dubna 2017 
 
Vypracoval: Ing. Pavel Jirásek, Mgr. Hana Benešová       Podpis: …………………………….......... 
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