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V. 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) 

 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu: Nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie  

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ministerstvo průmyslu a obchodu  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, 

v případě dělené účinnosti rozveďte 

1. červenec 2017 

Implementace práva EU: NE  

2. Cíl návrhu předpisu   

Cílovým stavem je legislativní cestou - nařízením vlády k provedení zákona č. 165/2012 Sb., 

o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů a zákona č. 458/2000 Sb., 

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 

zákonů (energetický zákon) - stanovit postup Energetického regulačního úřadu a operátora trhu, a 

to pro zajištění zpětné výplaty podpory po získání kladného rozhodnutí Komise o slučitelnosti 

podpory s právem Evropské unie. Návrh postupu vychází ze skutečností, že právo na podporu 

vzniká oprávněnému subjektu účinností zákona. Praktická realizace práva je možná až po splnění 

„odkládací podmínky“, tj. získání kladného rozhodnutí Komise o slučitelnosti podpory s právem 

Evropské unie. 

 

Nařízení vlády má umožnit Energetickému regulačnímu úřadu vypsat podporu v cenovém 

rozhodnutí zpětně (po kladném rozhodnutí Komise o slučitelnosti podpory s právem Evropské 

unie). Současně má nařízení vlády umožnit operátorovi trhu vyplatit podporu, po vydání cenového 

rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, zpětně. 

3. Agregované dopady návrhu nařízení vlády 

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 

rozpočty. Dopady na státní rozpočet v dalších letech by měly být neutrální, neboť množství 

podporované elektřiny je proměnné podle podmínek toho kterého roku a je závislé na klimatických 

podmínkách každého roku. Hrazení podpory elektřiny z dotčených podporovaných zdrojů energie 

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 nařízení vlády zakládá dopady na podnikatelské prostředí, které se dotknou 

v současné době celkem 414 zdrojů. Tento dopad bude pozitivní, neboť celkem bude subjektům 

zpětně vyplacena podpora v odhadované výši 323,4 mil. Kč za období od nabytí účinnosti zákona 

nebo jeho ustanovení, které podporu zavádí, s vazbou na konkrétní datum uvedení daného projektu 

do provozu.  

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 investory a provozovatele výroben energie 

z podporovaných zdrojů energie, kteří mohou nárokovat zpětně provozní podporu, za období od 

uvedení těchto výroben energie do provozu až po získání kladného rozhodnutí Komise 

o slučitelnosti podpory s právem Evropské unie a vydání cenového rozhodnutí ERÚ. 

3.6 Dopady na spotřebitele: ANO 

Navrhovaná právní úprava nebude mít zásadní negativní dopad na spotřebitele elektřiny v roce 

2017, jelikož výše složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie je stanovena 

vždy na kalendářní rok, tedy celý rok 2017. Pokud uvedené náklady nebudou pokryty úsporou na 

vyplacených podporách výrobcům v roce 2017, například z důvodu odlišných klimatických 

podmínek roku 2017, než bylo očekáváno, nebo například zastavením výplaty podpory pro 

podporované zdroje, kterým byla zrušena licence, a pokud nepředpokládáme dopady na státní 

rozpočet, pak mírné dopady na spotřebitele mohou nastat. 
 

3.7 Dopady na životní prostředí: ANO 

Návrh nařízení vlády má pozitivní dopad na životní prostředí, jelikož pokud by nebyla umožněna 

zpětná výplata podpory za období od nabytí účinnosti zákona č. 165/2012 Sb., nebo jeho 

ustanovení, které podporu zavádí, s vazbou na konkrétní datum uvedení daného projektu do 

provozu, pak by řada těchto výroben omezila svoji činnost a produkci elektřiny z podporovaných 

zdrojů energie, která přispívá ke splnění závazného cíle ČR v oblasti obnovitelných zdrojů energie 

do roku 2020, a omezila by energeticky efektivní výrobu elektřiny a tepla v zařízeních 

kombinované výroby elektřiny a tepla a nebyla by prováděna úspora primární energie (paliva) při 

výrobě elektřiny a tepla. Tím by mohlo dojít ke zhoršení životního prostředí, jelikož vyrobená 

elektřina výrazně snižuje emise emitované do ovzduší. 

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

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAL7EJ5C3)



3 
 

Návrh nařízení vlády 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 nařízení vlády se týká vesměs již existujících výroben elektřiny a má obecnou 

platnost pro všechny druhy podporovaných zdrojů energie, jejíž podpora je nebo v budoucnu bude 

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

zákonů.  

Korupční riziko proto lze považovat za nulové. 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne  

Návrh nařízení vlády se nedotýká oblasti bezpečnosti nebo obrany státu, a proto tyto oblasti nejsou 

ohroženy. 
 

 

 

 

 

 

1. Důvod předložení a cíle 

 

1.1. Název  

 

Nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie  

 

1. 2. a 1. 3 Definice problému a popis existujícího právního stavu 

 

V případě podporovaných zdrojů energie je právo na provozní podporu zavedeno v zákoně          

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

 

Právo na podporu vzniká oprávněnému subjektu (výrobci elektřiny nebo výrobci tepla) nabytím 

účinnosti zákona nebo jeho ustanovení, které předmětnou podporu do zákona zavádí, s vazbou 

na konkrétní datum uvedení zdroje energie do provozu. 

 

Jelikož podpora uvedená v tomto zákoně je veřejnou podporou, je nezbytné naplnit při 

poskytování této podpory podmínky definované pro takovou podporu právem Evropské unie. 

Podporu je tak možné danému subjektu poskytovat až po splnění „odkládací podmínky“, kterou 

je získání kladného rozhodnutí Komise o slučitelnosti podpory s právem Evropské unie. 

 

Základní pravidla pro veřejnou podporu jsou stanovena v čl. 108 Smlouvy o fungování 

Evropské unie a následnými prováděcími právními předpisy. Z věcného pohledu se jedná 

především o nařízení Rady (EU) č. 2015/1589 ze dne 13. července 2015, kterým se stanoví 

pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Nařízení“). 
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V ustanovení článku 3 uvedeného nařízení je stanoveno, že podpora oznamovaná Komisi podle 

tohoto (čl. 2 odst. 1) nařízení nesmí být uskutečněna dříve, než Komise přijme nebo se bude 

mít za to, že přijala rozhodnutí schvalující předmětnou podporu. Toto ustanovení ve své 

podstatě navazuje na ustanovení uvedené v pravidlech pro podporu stanovených v odstavci 3 

článku 108 Smlouvy o fungování EU, kde je uvedeno, že členský stát neprovede zamýšlená 

opatření, dokud Komise v tomto řízení nepřijme konečné rozhodnutí. 

         

Uvedené ustanovení čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování EU a čl. 3 nařízení Rady č.  2015/1589 

je tedy nutné chápat jako tzv. „odkládací podmínku“ pro nárokování provozní podpory 

podle zákona č. 165/2012 Sb. s tím, že touto odkládací podmínkou je notifikační rozhodnutí. 

Dle judikatury Evropské unie je okamžikem poskytnutí podpory okamžik účinnosti závazného 

aktu, jímž se kompetentní národní orgány zavazují podporu poskytnout1. Pro vznik nároku 

(práva) na podporu je tedy rozhodující účinnost závazného aktu podle vnitrostátního práva. 

Čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie a čl. 3 Nařízení představují odkládací 

podmínku v tom smyslu, že zakazují členskému státu „provést zamýšlená opatření“, resp. 

„uskutečnit podporu“ před vydáním konečného rozhodnutí Komise. To ovšem neznamená, že 

by nárok na podporu měl příjemci vznikat až po vydání rozhodnutí Komise. Je tedy v souladu 

s pravidly EU, pokud závazným aktem podle vnitrostátního práva vznikne nárok na podporu 

před vydáním rozhodnutí Komise s výhradou schválení podpory Komisí. Pokud dle 

vnitrostátního práva vznikl nárok na podporu příjemcům již před vydáním rozhodnutí Komise 

a toto rozhodnutí Komise je pozitivní, tzn. prohlašující dané opatření (podporu) za slučitelné 

s vnitřním trhem EU, pak je možné uspokojit nárok příjemců na podporu za celou oznámenou 

dobu trvání opatření, které je předmětem tohoto rozhodnutí, tedy včetně období od vzniku 

nároku, které vydání rozhodnutí Komise předcházelo. 

 

Z tohoto přístupu vychází další postup pro zpětnou výplatu podpory po získání kladného 

rozhodnutí Komise o slučitelnosti podpory s právem Evropské unie za období od nabytí 

účinnosti zákona nebo jeho ustanovením, kterým se podpora zavádí, a to s vazbou na konkrétní 

datum uvedení daného projektu do provozu. 

 

Jako nástroj pro uvedené řešení se navrhuje nařízení vlády k provedení zákona č. 165/2012 Sb., 

o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů a zákona č. 458/2000 Sb., 

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů (energetický zákon), které stanoví postup Energetického regulačního úřadu 

a operátora trhu.   

 

 

 

 

 

                                                           
1 Srov. Rozsudek Soudu I. stupně ve věci T-109/01, Fleuren Compost v. Komise (2004), bod 74. 
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1.4. Identifikace dotčených subjektů 

 

Dotčený subjekt, na který má navrhovaná úprava dopad, je  

 441 výrobních zdrojů v oblasti KVET, OZE a DEZ,  

 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),  

 Energetický regulační úřad, který vydává cenová rozhodnutí s provozní podporou.  

 

1.5. Popis cílového stavu 

 

Cílovým stavem je legislativní cestou - nařízením vlády k provedení zákona č. 165/2012 Sb.,  

o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, a zákona č. 458/2000 Sb.,             

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů (energetický zákon) - stanovit postup Energetického regulačního úřadu 

a operátora trhu, a to pro zajištění zpětné výplaty podpory po získání kladného rozhodnutí 

Komise o slučitelnosti podpory s právem Evropské unie. Návrh postupu vychází ze skutečností, 

že právo na podporu vzniká oprávněnému subjektu účinností zákona. Praktická realizace práva 

je možná až po splnění „odkládací podmínky“, tj. získání kladného rozhodnutí Komise 

o slučitelnosti podpory s právem Evropské unie. 

 

Nařízení vlády má umožnit Energetickému regulačnímu úřadu vypsat podporu v cenovém 

rozhodnutí zpětně (po kladném rozhodnutí Komise o slučitelnosti podpory s právem Evropské 

unie). Současně má nařízení vlády umožnit operátorovi trhu vyplatit podporu, po vydání 

cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, zpětně. 

 

1.6. Zhodnocení rizik 

 

Uvedený návrh zákona se týká vesměs již existujících výroben elektřiny a má obecnou platnost 

pro všechny druhy podporovaných zdrojů energie, jejíž podpora je nebo v budoucnu bude 

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

zákonů.  

 

Korupční riziko proto lze považovat za nulové. 
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2. Návrh variant řešení 

 

I. varianta: 

 

Neprovedení nařízení vlády 

 

Ponecháním současného stavu, kdy se podporovaným zdrojům energie vyplácí podpora pouze 

za období od získání kladného rozhodnutí Komise o slučitelnosti podpory s právem Evropské 

unie, dochází k výraznému negativnímu ekonomickému dopadu na efektivní výrobu energie 

z podporovaných zdrojů energie, kde nemožnost nárokovat podporu v období uvedení výroben 

elektřiny do provozu má dopady v řadě případů na již realizované projekty.  

 

II. varianta: 

 

Úprava stavu prostřednictvím provedení nařízením vlády 

 

Nařízení vlády jasně deklaruje, že poskytování a výplata podpory se realizuje až po zveřejnění 

oznámení Evropské komise o slučitelnosti podpory s právem Evropské unie prostřednictvím 

dálkového přístupu. Dále nařízení vlády stanovuje, že Energetický regulační úřad vydá cenové 

rozhodnutí stanovující podporu pro celé období, pro které dosud nebyla stanovena, a to do 30 

dnů od zveřejnění oznámení Komise, a zároveň řeší i případy, kdy ke zveřejnění oznámení 

Komise došlo ještě před účinností tohoto nařízení. V takovém případě Energetický regulační 

úřad vydá cenové rozhodnutí do 30 dnů od účinnosti tohoto nařízení.  

 

Dále nařízení vlády uvádí postup operátora trhu při úhradě podpory po získání kladného 

rozhodnutí Komise o slučitelnosti podpory s právem Evropské unie. Nařízení vlády stanovuje, 

že operátor trhu uhradí výrobci podporu, na kterou má nárok za období uvedené v odstavci 1 

do 30 dnů po obdržení hodnot o množství elektřiny nebo tepla, na kterou má výrobce nárok. 

Pokud by již operátor trhu měl hodnoty o množství elektřiny nebo tepla k dispozici v okamžiku 

nabytí účinnosti cenového rozhodnutí podle odstavce 2, potom podporu výrobci vyplatí zpětně 

nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti zmíněného cenového rozhodnutí. Tento odstavec 

dále specifikuje postup pro případy, kdy výrobce dříve zvolil podporu ve formě výkupní ceny. 
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3. Vyhodnocení nákladů a přínosů  

 

I. varianta 

 

Nepřijetím legislativní úpravy by byla v řadě případů reálně ohrožena návratnost vložených 

finančních prostředků u již realizovaných projektů a tím by mohlo dojít ke zdražení tepla pro 

spotřebitele včetně domácností. V uskutečněných projektech investoři ve svých ekonomických 

podnikatelských plánech počítali s tím, že nebude přerušeno vyplácení podpory v období, na 

které je garantováno poskytování podpory podle ustanovení zákona.  

Poskytování podpory vázané na kladné notifikační rozhodnutí Komise o slučitelnosti podpory 

s vnitřním trhem EU dopadlo negativně na ekonomické plány, předpoklady, závazky 

a pohledávky investorů. Dotčení investoři nemohli předvídat, že v roce 2016 nastane situace, 

že nebude stanovena podpora. Tyto nepředvídatelné vlivy negativně dopadají na výši příjmů 

z tržeb těchto výrobců elektřiny. Řada projektů byla realizována prostřednictvím finančních 

produktů bankovního sektoru. Stanovení postupu prostřednictvím předkládaného nařízení 

vlády je nezbytné, jelikož ponechání současného platného stavu by mělo pro provozovatele 

dotčených zdrojů zásadní důsledky. 

 

II. varianta 

 

Podle varianty II se počítá s tím, že dotčeným provozovatelům podporovaných zdrojů bude 

uhrazeno dodatečné vyrovnání podpory za elektřinu vyrobenou v období od uvedení výroben 

elektřiny do provozu do doby vyhlášení podpory v cenovém rozhodnutí ERÚ vázané na datum 

získání kladného rozhodnutí Komise o slučitelnosti podpory s právem Evropské unie, resp. 

datum vyhlášené Komisí.  

 

Pokud by nařízení vlády nebylo přijato, byla by v řadě případů reálně ohrožena návratnost 

vložených prostředků do projektů. Provozovatelé těchto výroben elektřiny při plánování 

nemohli počítat a odhadovat dobu potřebnou k procesu řízení notifikace podpory u Komise. 

Negativní vlivy spojené s (ne)výplatou 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 předkládaném nařízení vlády) by 

proto mělo pro řadu projektů zásadní negativní důsledky.  

 

Přijetím nařízení vlády se odstraní výše uvedené aspekty negativně dopadající na provozovatele 

a výrobce z podporovaných zdrojů, u řady z nich jde o výrobny, které dodávají teplo 

spotřebitelům včetně domácností, a v případě nepřijetí navrhovaného nařízení vlády existuje 

riziko, že by mohlo dojít ke zvýšení ceny tepla pro řadu odběratelů tepelné energie z těchto 

zdrojů včetně domácností.  
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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 nařízení vlády je  Ministerstvo průmyslu a obchodu.   

Orgánem odpovědným za vynucování dodržování tohoto nařízení vlády je podle zákona 

č. 458/2000 Sb. Energetický regulační úřad.  

 

6. Přezkum účinnosti regulace 

 

Navržené nařízení vlády bude přezkoumáváno, 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 Úřadem pro ochranu hospodářské 

soutěže a příslušnými zástupci provozovatelů výroben energie z podporovaných zdrojů energie, 

kteří mohou nárokovat zpětně předmětnou provozní podporu, za období od uvedení těchto 

výroben energie do provozu až po získání kladného rozhodnutí Komise o slučitelnosti podpory 

s právem Evropské unie a vydání cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. 

Jednalo se především o zástupce provozovatelů zařízení KVET. 
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8. Kontakt na zpracovatele RIA 

 

Ing. Pavel Jirásek 

Odbor elektroenergetiky a teplárenství    

Ministerstvo průmyslu a obchodu   

Na Františku 32, 110 00 Praha 1   

tel.: 224 852 211 

e-mail: jirasek@mpo.cz 
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