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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) 

 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 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 odstranění stavu, kdy elektřina vyrobená v malých vodních 

elektrárnách (MVE), které byly rekonstruovány v období od 2. 10. 2013 do 31. 12. 2015, ztratila 

nárok na podporu, a to od 1. ledna 2016. Jedná se o důsledek již konzumovaného přechodného 

ustanovení zákona č. 131/2015 Sb. 

Formálním cílem návrhu předpisu je odstranění fiktivního termínu uvedení dotčených 

rekonstruovaných  MVE do provozu, který stanovil zákon č. 131/2015 Sb. na 1. leden 2016, a to 

na termín skutečného ukončení rekonstrukce.  

  

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: NE 

Navrhovaná právní úprava nebude mít negativní dopad na státní rozpočet, ani na jiné veřejné 

rozpočtu pro rok 2016 a 2017. Dopady na státní rozpočet v dalších letech by měly být neutrální, 

neboť množství podporované elektřiny je proměnné podle podmínek toho kterého roku a hrazení 

podpory elektřiny z dotčených MVE může být nastaveno tak, aby se státního rozpočtu nedotklo.   

 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: NE 
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3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano 

Předložený návrh zákona zakládá dopady na podnikatelské prostředí, které se dotknou celkem 
62 výroben elektřiny (88 zdrojů). Tento dopad bude na uvedené výrobny elektřiny pozitivní, 
neboť bude uhrazena podpora za období od 1. 1. 2016 do 31. 9. 2016 a vyrovnání výše podpory 
do doby nabytí účinnosti tohoto zákona.  

 

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

 

3.5 Sociální dopady: ANO 

Navrhovaná úprava má pozitivní vliv na sociální stabilitu v České republice, jelikož zabrání 

značnému negativnímu ekonomickému dopadu na MVE rekonstruované v období od 2. 10. 2013 

do 31. 12. 2015 (62 výroben elektřiny složených z 88 zdrojů), a to v důsledku vyplacení podpory 

za vyrobenou elektřinu v období od 1. ledna 2016 do 30. 9. 2016 a rozdílu ve výši podpory, 

vzniklého zařazením dotčených MVE do kategorie s nižší výkupní cenou (podle cenového 

rozhodnutí ERÚ).  

3.6 Dopady na spotřebitele: ANO 

Navrhovaná právní úprava nebude mít negativní dopad na spotřebitele elektřiny v roce 2016 a 
2017. Dopady v dalším období není možné přesně kvantifikovat, neboť roční množství vyrobené 
(podporované) elektřiny v MVE je proměnné a je závislé na klimatických podmínkách každého 
roku. Pokud nepředpokládáme dopady na státní rozpočet, pak mírné dopady na spotřebitele 
mohou nastat. 

  
 

3.7 Dopady na životní prostředí: ANO 
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Návrh zákona má pozitivní dopad na životní prostředí. Pokud by nebyla přiznána uvedená 

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

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

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

z OZE v malých vodních elektrárnách neprodukuje emise škodlivin, kterými zatěžují životní 

prostředí 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  

Uvedený návrh zákona se týká existujících MVE rekonstruovaných v období od 2. 10. 2013 do 

31. 12. 2015. 

Korupční riziko proto lze považovat za nulové 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne  

Návrh zákona se nedotýká oblasti bezpečnosti nebo obrany státu a proto tyto oblasti nejsou 
ohroženy. 
 

 

 

 

 

1. Důvod předložení a cíle 

1.1. Název  

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 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 

 

Zákon č. 131/2015 Sb., kterým se změnil zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a 

o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 

zákon), a další související zákony, upravil v části třinácté zákon č. 165/2012 Sb., o 

podporovaných zdrojích energie.  
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Přechodné ustanoven v bodě 13 stanoví, že MVE o instalovaném výkonu do 10 MW se v 

případě, že u ní byla v době od 2. 10. 2013 do 1. ledna 2016ukončena rekonstrukce 

technologické části nebo modernizace, zvyšující technickou a ekologickou úroveň stávající 

výrobny elektřiny na úroveň srovnatelnou s nově zřizovanými výrobnami elektřiny, považuje 

za uvedenou do provozu dnem dnem 1. 1. 2016). Změny provedené zákonem č. 131/2015 

Sb. v zákoně č. 165/2012 Sb. souvisejí v úpravami, které byly postupně provedeny 

předcházejícími novelami tohoto zákona a které se týkaly MVE, resp. podpory elektřiny 

získané využíváním hydroenergetického potenciálu v MVE. Konkrétně se jedná o pravidla 

pro stanovení výše podpory na základě zachování výše výnosů za jednotku množství 

elektřiny, a to po dobu trvání nároku na podporu. Ta činí u MVE 30 let od uvedení do 

provozu. Zákon ve znění z roku 2012 stanovil, že výše výnosů bude pro MVE uvedené do 

provozu od 1. 6. 2012 se bude navyšovat o 2% ročně a že za uvedení elektrárny do provozu 

se považuje i ukončení rekonstrukce nebo modernizace. 

Zákon č. 310/ 2013 Sb. novelizoval zákon o podporovaných zdrojích energie a z ustanovení, 

která se týkají pravidla pro stanovení výše a valorizace výnosů ve vazbě na provedení 

modernizace a rekonstrukce, byly vyjmuty MVE (§ 12, odst 1, písm b).  

K tomu doplňujeme, že zákon č. 165/2012 Sb. ve znění z roku 2012 stanovil právo na 

podporu pro všechny následující zdroje energie – energie větru, energie slunečního záření, 

geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie 

skládkového plynu, energie kalového plynu z čistíren odpadních vod a energie bioplynu; 

druhotné energetické zdroje; vysokoúčinná kombinovaná výroba elektřiny a tepla a teplo 

z OZE. 

Zákonem č. 310/2013 Sb. byla veškerá podpora pro obnovitelné zdroje energie uvedené do 

provozu k 1. 1. 2014 zastavena s výjimkou elektřiny z MVE. Z toho plyne, že podpora 

elektřiny vyrobené v MVE nebyla od 1. 1. 2014 zastavena, ale výrobci elektřiny v MVE měli i 

nadále právo na podporu – na rozdíl od ostatních OZE.  

Zákon č. 131/2015 Sb., jak je uvedeno výše, ustanovení týkající se rekonstrukcí a 

modernizací MVE opět upravil tak, že zákonem č. 310/2013 Sb. vypuštěný text týkající 

rekonstrukce nebo modernizace MVE do zákona č. 165/2012 Sb. opět vložil. 

Zároveň však zavedl fikci, že za uvedení do provozu se u elektráren rekonstruovaných nebo 

modernizovaných v době od 2. 10. 2016 považuje 1. leden 2016. 

Vzhledem ke skutečnosti, že podpora pro OZE uvedené do provozu od 1. 1. 2016 neprošla 

ex ante (ani nemohla z technických důvodů) procesem notifikace slučitelnosti podpory 

s pravidly Evropské komise pro veřejnou podporu, nebyla elektřina z dotčených MVE od 

začátku roku 2016 podporována. Notifikační rozhodnutí EK obdržela ČR dne 22. 8. 2016 a 
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následně ERÚ vydal cenové rozhodnutí (s účinností od 1. 10. 2016) na základě kterého byla 

těmto MVE podpora obnovena, ale tak, že se považují za uvedené do provozu dnem 1. 1. 

2016. To znamená, že jim byla stanovena nižší podpora, než odpovídá skutečnému termínu 

uvedení do provozu mezi roky 2013 a 2015 – podle data ukončení rekonstrukce.    

Zákonem č. 131/2015 Sb. tak byly zahrnuty do počtu nově uvedených do provozu také 

skupinu 62 MVE , u kterých byla provedena rekonstrukce nebo modernizace v období od 2. 

10. 2013 do 31. 12. 2015. Rekonstruované MVE nárokovaly a dostávaly před 1. lednem 

2016 provozní podporu podle původního data uvedení výrobny elektřiny do provozu; od 1. 1. 

2016 podporu nedostávaly a od 1. 10. 2016 mají podporu jako by byly uvedeny do provozu 

1. 1. 2016. Přechodné ustanovení zákona č. 131/2015 Sb. (původní vládní návrh je 

neobsahoval) tak stanoví, 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 ukotvení tohoto textu v přechodném ustanovení a neukončené notifikace pro MVE 

uvedené do provozu v době od 1. ledna 2016 nebylo od 1. ledna 2016 pro tyto výrobny 

vypsáno cenové rozhodnutí a nebyla stanovena ani vyplácena podpora.  

 

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 současného stavu, který nastal 1. 1. 2016 podle 

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. Jeho částí třináctou se 

změnil zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, tak, že v přechodných 

ustanoveních k tomuto zákonu je stanoveno, že „výrobna elektřiny z obnovitelných zdrojů 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSAGMJU2FM)



6 
 

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 

dnem 1. 1.2016. Tato zařízení však již byla de facto uvedena do provozu dříve, po 

skutečném provedení rekonstrukce nebo modernizace. Jejich podpora byla schválena 

rozhodnutím Evropské komise SA.35177(2014) o slučitelnosti podpory výroby elektřiny v ČR 

s pravidly pro poskytování veřejné podpory, a podpora byla těmto zdrojům před 1. 1. 2016 

operátorem trhu poskytována. 

Uvedený návrh zákona tedy upravuje situaci týkající se MVE rekonstruovaných v období od 

2. 10. 2013 do 31. 12. 2015 do stavu, který již existoval před účinností zákona č. 310/2013 

Sb., kde i pro tyto MVE platilo pravidlo (ustanovení), že ukončení rekonstrukce či 

modernizace se pro stanovení výše a doby podpory považuje za nové uvedení do provozu. 

Účelem předloženého návrhu je odstranit rozdílný přístup v této věci k MVE a ostatním 

druhům OZE. 

V období od 1. 1. 2016 do 30. 9. 2016 nebyla hrazena předmětným rekonstruovaným MVE 

žádná provozní podpora a teprve od 1. 10. 2016 jim přísluší podle cenového rozhodnutí ERÚ 

podpora ve stejné výši jako pro nově uváděné MVE do provozu od 1. ledna 2016. 

Návrh zákona odstraňuje disproporci mezi skutečným stavem a fikcí, tj. mezi skutečným 

datem uvedení elektrárny do provozu (po rekonstrukci nebo modernizaci) a fiktivním datem 

uvedení do provozu - daným dnem nabytí účinnosti zákona č. 131/2015 Sb.  Pro dotčené 

MVE platilo, že datum ukončení rekonstrukce nebo modernizace se pro stanovení výše 

podpory a pro dobu jejího vyplácení považuje za nové uvedení do MVE provozu. Takové 

universální pravidlo platí pro všechny elektrárny využívající OZE. Navrhovaný zákon proto 

odstraní rozdílný přístup, který je v současné době zakotven v zákoně oproti ostatním 

výrobnám elektřiny využívajícím OZE.  

V období od 1. 1. 2016 do 30. 9. 2016 nebyla elektřina získaná z rekonstruovaných MVE 

podporována a jejich provozovatelům nebyla vyplácena žádná provozní podpora. Od 1. 10. 

2016 přísluší elektřině z těchto MVE podle cenového rozhodnutí Energetického regulačního 

úřadu (ERÚ) podpora ve výši jako pro nově uváděné MVE nebo rekonstruované MVE 

v období od 1. ledna 2016. Návrh zákona proto upravuje také postup dodatečného vyrovnání 

podpory za elektřinu vyrobenou v období od 1. 1. 2016 do 30. 9. 2016 a stanoví nárok na 

výplatu rozdílu podpory stanovené od 1. 10. 2016 ve výši výkupní ceny pro elektrárny 
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skutečně  zařazené do kategorie cenového rozhodnutí platného do 31.12.2015 podle data 

skutečného uvedení MVE do provozu (po rekonstrukci nebo modernizaci).   

Cílovým stavem je legislativní cestou - změnou zákona - dosáhnout vyrovnání podpory 

elektřiny z rekonstruovaných MVE. Podpora pro tyto elektrárny je notifikována Evropskou 

komisí a zbývá krok, kterým se dá do souladu skutečný termín ukončení rekonstrukce 

s nárokem na výši podpory podle skutečného data uvedení do provozu MVE po rekonstrukci. 

Tím se jednak napraví disproporce uměle vytvořená za účelem prodloužení doby vyplácení 

podpory u MVE a dosáhne narovnání podpory ve vazbě na skutečný stav. 

1.6. Zhodnocení rizik 

 

Uvedený návrh zákona vrací situaci, která se týká MVE před zákon č. 310/2013 Sb., tedy že 

ukončení rekonstrukce či modernizace se pro stanovení výše a doby podpory považuje za 

nové uvedení do provozu. To je přístup, stejný jako u ostatních zdrojů, který motivuje k 

dlouhodobému využívání obnovitelného zdroje energie tím, že garantovanou podporou 

zajišťuje provozovateli návratnost části vložené investice, již nepokryje tržní cena elektřiny. 

Uvedený postup je také v souladu s vyjádřením DG Comp o „podřazení“ uvedených zdrojů 
MVE pod rozhodnutí Evropské komise  SA.35177(2014) z roku 2014. 

Korupční riziko proto lze považovat za nulové 

 

2. Návrh variant řešení 

 

I. varianta: 

Neprovedení zákona 

Ponechání současného stavu, kdy se na MVE, u kterých byla provedena fyzická 

rekonstrukce nebo modernizace v období od 2. 10. 2013 do 31. 12. 2015 pohlíží jako na 

uvedené do provozu od 1. ledna 2016 a ponechání tak rozdílného přístupu mezi MVE 

rekonstruovanými v období od 2. 10. 2013 do 31. 12. 2015 a ostatními druhy OZE. 

 

II. varianta: 

Provedení zákona 
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legislativně technicky lze současný stav změnit novelou zákona č. 131/2015 Sb. nebo 

novelou zákona č. 165/2012 Sb. 

Každopádně by mělo dojít k nápravě současné úpravy, tj. k odstranění právní nejistoty a 

k navrácení nejen nároku na podporu, ale pravidla pro stanovení její výše, resp. toho, aby se 

její výše odvíjela od skutečného termínu rekonstrukce nebo modernizace., Podporu již 

výrobci elektřiny z rekonstruovaných MVE  pobírali, a to do 31. prosince 2015. Avšak tyto 

MVE byly ve skutečnosti 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.  

 

Článkem I předkládaného návrhu zákona by mělo dojít k nápravě stávajícího stavu, tzn., že 

tyto 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. 

V navrhovaném přechodném ustanovení bude upraven postup dodatečné kompenzace 

podpory za elektřinu, která byla předmětem podpory, ale operátor trhu ji výrobcům nehradil - 

dochází k nápravě negativního stavu zapříčiněného výše uvedenou novelou, čímž se 

potvrzuje právo (nárok) na výplatu podpory. 

 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů  

 

I. varianta 

Nepřijetím návrhu zákona by bylo v řadě případů reálně ohrožena návratnost vložených 
finančních prostředků u již realizovaných rekonstrukcí nebo modernizací MVE provedených 
v období od 2. 10. 2013 do 31. 12. 2015. V těchto uskutečněných projektech rekonstrukcí a 
modernizací investoři ve svých ekonomických podnikatelských plánech počítali s tím, že 
nebude přerušeno vyplácení podpory v období, na které je garantováno poskytování podpory 
podle příslušných ustanovení zákona ani s tím, že nebude snížena výše podpory oproti 
tomu, jak bylo nastaveno v cenových rozhodnutích platných do 31. 12. 2015.  

Novela zákona o podporovaných zdrojích provedená zákonem č. 131/2015 Sb. následnými 
účinky na subjekty v roce 2016 tak dopadla negativně na ekonomické plány, předpoklady, 
závazky a pohledávky investorů u rekonstruovaných MVE. Tyto následky nemohli dotčení 
investoři předvídat (že v roce 2016 taková situace nastane). Tyto negativní vlivy velmi 
negativně dopadají na výši příjmů z tržeb těchto výrobců elektřiny. Řada projektů byla 
realizována prostřednictvím finančních produktů od bankovního sektoru. Ponechání 
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v současné době platného stavu (tedy bez nápravy navrhované v předkládané novele 
zákona) by mělo provozovatele dotčených MVE zásadní důsledky. 

 

II. varianta 

z legislativně technického hlediska novela zákona č. 131/2015 Sb., respektive jeho 

přechodného ustanovení (v bodě 13 čl. XVI, části třinácté tohoto zákona), které již nabylo 

účinnosti, není optimálním nástrojem nápravy, 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 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 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. 

 

Z pohledu věcného mají oba legislativně technické postupy uvažované ve variantě II pro 

provozovatele MVE i pro další účastníky trhu s elektřinou stejný přínos a účinky, avšak 

změna zákona č. 131/2015 Sb. naráží na právní překážky. 

 

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 se předpokládalo, že v roce 2016 se 

bude postupovat stejně jako v roce 2015, nepředpokládalo se, že nebude poskytována 

podpora v období od 1. 1. 2016 do 30. 9. 2016 a že předmětné MVE budou od 1. 10. 2016 

zařazeny do nižší hladiny výše podpory podle cenového rozhodnutí ERÚ, než tomu bylo do 

31. 12. 2015. 

Pokud se jedná o dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty pro rok 2017, lze 

konstatovat, že vláda ČR schválila pro rok 2017 poskytnutí prostředků státního rozpočtu na 

podporu podporovaných zdrojů energie ve výši 26, 185 mld. Kč.(viz nařízení vlády č. 

310/2016 Sb., o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o 

podporovaných zdrojích energie pro rok 2017). Při stanovení této částky se počítalo 

s výběrem části prostředků potřebných na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie 

od spotřebitelů (zákazníků) elektřiny. V celkové částce, která má být v roce 2017 vyplacena 

na podporu podporovaných zdrojů energie, se již uvažovalo s podporou rekonstruovaných 
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MVE a uvedením do stavu, který se předpokládá po dni nabytí účinnosti navrhovaného 

zákona.  

Podle varianty II se počítá s tím, že dotčeným MVE (provozovatelům – držitelům licencí) 
bude uhrazeno dodatečné vyrovnání podpory za elektřinu vyrobenou v období od 1. 1. 2016 
do 30. 9. 2016, které bude celkově činit podle predikce ERÚ cca 155 mil. Kč. Dále bude 
dotčeným MVE od 1. 10. 2016 do doby nabytí účinnosti tohoto zákona uhrazen rozdíl mezi 
výší podpory stanovené ERÚ podle roku, ve kterém byla rekonstrukce nebo modernizace 
ukončena a výší podpory poskytnuté podle cenového rozhodnutí účinného v tomto období 
(cenové rozhodnutí č. 4/2016 účinné od 1. října 2016, kterým je stanovena podpora na 
zbytek roku 2016 (říjen až prosinec)). Tento rozdíl podle odhadů ERÚ činí celkově cca 10 mil 
Kč ročně po dobu výplaty podpory (v případě MVE je doba nároku na podporu 30 let, 
celkově se tedy jedná o cca 300 mil. Kč - za stanovenou dobu životnosti MVE). Rozdíl je 
způsoben zařazením předmětných MVE do kategorie podle cenového rozhodnutí ERÚ s 
vyšší výkupní cenou (tj. podle skutečného roku uvedení do provozu místo do podpory 
s uvedením do provozu od 1. 1. 2016). 

Pro ilustraci rozdílné výše podpory uplatňované pro rekonstruované MVE do 31. 12. 2015 
(před účinností zákona č. 131/2015 Sb.) a výše podpory uplatňované od 1. 10. 2016 (za 
účinnosti zákona č. 131/2015 Sb., po vydaném notifikačním rozhodnutí pro MVE uvedené do 
provozu od 1. 1. 2016 a za účinnosti cenového rozhodnutí ERÚ č. 4/2016) uvádíme situaci 
pro rekonstruované MVE v roce 2015. Podle cenového rozhodnutí ERÚ č. 5/2015, kterým 
ERÚ stanovil (na konci roku 2015) výši podpory pro rok 2016 pro rekonstruované MVE 
příslušela podpora elektřiny formou výkupní ceny na rok 2016 ve výši 2 549 Kč/MWh. 
Cenové rozhodnutí ERÚ č. 4/2016 účinné od 1. října 2016, kterým je stanovena podpora na 
zbytek roku 2016, stanoví pro MVE rekonstruované v roce 2015 (které jsou z důvodu 
současného znění zákona zařazené v cenovém rozhodnutí ERÚ jako MVE uvedené do 
provozu od 1. 1. 2016) nárok na podporu formou výkupní ceny ve výši 2 499 Kč/MWh. To 
konkrétně znamená, že přijetím navrhovaného zákona se (příkladmo uváděné) MVE 
přesunou z kategorie podpory ve výši 2 499 Kč/MWh do hodnot 2 549 Kč/MWh a bude jim 
také vyplacen rozdíl mezi těmito dvěma podporami.     

Pokud by návrh zákona nebyl přijat, byla by v řadě případů reálně ohrožena návratnost 
vložených prostředků rekonstrukcí nebo modernizací MVE, které byly provedeny v období od 
2. 10. 2013 do 31. 12. 2015. Provozovatelé těchto MVE při plánování a realizaci rekonstrukcí 
a modernizací počítali s tím, že vyplácení podpory nebude přerušeno v době, pro níž je 
garantováno poskytování podpory podle zákona a že nebude snížena výše podpory oproti 
tomu, jak bylo nastaveno v cenových rozhodnutích platných do 31. 12. 2015.  Změna 
proběhla od 1. 1. 2016 zavedením fikce data uvedení MVE do provozu. 

Novela zákona o podporovaných zdrojích provedená zákonem č. 131/2015 Sb. s následným 
dopadem na subjekty v roce 2016 tak dopadla negativně na ekonomické plány, předpoklady, 
závazky a pohledávky u rekonstruovaných MVE. Změnu podmínek nemohly dotčené 
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subjekty předvídat.  Negativní vlivy spojené s (ne)výplatou a výší podpory značně dopadají 
na výši příjmů z tržeb těchto výrobců elektřiny. Řada projektů byla realizována 
prostřednictvím bankovních úvěrů. Ponechání  současného stavu (tedy bez nápravy 
navrhované v předkládané novele zákona) by proto mělo na řadu projektů zásadní negativní 
důsledky. 

Konkrétně lze například uvést dopady na MVE rekonstruované v období od 2. 10. 2013 do 
31. 12. 2015, které spadají do působnosti Ministerstva zemědělství a jsou provozovány 
státními podniky Povodí. Podle údajů, které poskytlo Ministerstvo zemědělství, znamenají 
skutečné (rok 2016) a předpokládané ztráty (rok 2017) pro státní podniky Povodí značný 
výpadek výnosů, ze kterých státní podniky Povodí kryjí významnou část nákladů na správu 
povodí. Setrvání stávajícího stavu představující výpadek výnosů by mohl dokonce způsobit 
záporný výsledek hospodaření státních podniků Povodí. Podle Ministerstva zemědělství 
vzniklá situace může mít značné negativní celospolečenské důsledky. Pokud by nedošlo 
k nápravě pak, by byly státní podniky Povodí nuceny v dalších letech výrazně zvýšit cenu 
povrchové vody. Zdražení by mělo negativní dopad na obyvatelstvo a zvláště na 
podnikatelskou sféru. Dalo by se očekávat zvýšení cen zejména pitné vody a také snižování 
objemu odběrů povrchové vody s negativním dopadem do systému financování správy 
povodí a správy vodních toků.  

Podle informací Ministerstva zemědělství je v současnosti skutečná ztráta za nevyplacenou 
podporu v roce 2016 (u všech státních podniků Povodí) pro MVE rekonstruované v období 2. 
10. 2013 – 31. 12. 2015 uvedena v níže uvedené tabulce. 

Skutečná ztráta za nevyplacení podpory pro MVE ve státních podnicích Povodí rekonstruované 
v období 2. 10. 2013 – 31. 12. 2015 za období leden až září 2016 

MVE státních podniků Povodí rekonstruované v období 2. 
10. 2013 – 31. 12. 2015  Skutečná ztráta za nevyplacení 

zelených bonusů za období leden až 
září 2016 (Kč) Státní podnik 

Povodí 

MVE 

(ks) 

Výkon 

(MW) 

Povodí Ohře 4 11,026 90 030 028,00 

Povodí Vltavy 3 6,576 50 204 689,90 

Povodí Labe 3 1,490 2 756 000,00 

Povodí Odry 1 0,052 135 916,00 

Povodí Moravy 1 0,015 59 147,00 

Celkem        12 19,159 143 185 780,90 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSAGMJU2FM)



12 
 

 4.  Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Na základě zhodnocení identifikovaných nákladů a přínosů navržených variant řešení se 

 doporučuje varianta č. II.  

 

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 

 

Navržená novela zákona bude přezkoumávána, zda odpovídá požadavkům aplikační praxe 
a v případě nutnosti budou navrženy změny.  

Informační zpětná vazba o účinnosti regulace bude realizována především prostřednictvím 

• poznatků, podkladů a informací Ministerstva průmyslu a obchodu, 

• informací od Energetického regulačního úřadu a operátora trhu (OTE, a.s.), 

• poznatků, stížností a námětů dotčených subjektů, 

• monitoringů medií. 

Přezkoumávat účinnost a efektivitu této právní regulace bude příslušet Ministerstvu průmyslu 

a obchodu. 

Jako období, které je vhodné pro přezkum účinnosti regulace a pro zhodnocení novelizace, 

se doporučuje doba minimálně 5 let. Tato doba by měla být dostatečně dlouhá pro 

shromáždění dat potřebných pro zhodnocení účinnosti přijaté úpravy a případných podnětů 

od dotčených subjektů. 

 

7. Konzultace a zdroje dat 

 

Konzultace ohledně návrhu legislativní úpravy byly vedeny s příslušnými provozovateli MVE, 

které byly rekonstruované v období od 2. 10. 2013 do 31. 12. 2015.  
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8. Kontakt na zpracovatele RIA 

 

Ing. Ladislav Havel    Ing. Pavel Jirásek 

Odbor elektroenergetiky   Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie 

Ministerstvo průmyslu a obchodu  Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Na Františku 32, 110 00 Praha 1  Na Františku 32, 110 00 Praha 1 

tel.: 224 85 2566    tel.: 224 852 211 

e mail havel@mpo.cz    e-mail: jirasek@mpo.cz 
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