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III. 

Odůvodnění k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 296/2015 Sb., 
o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu 

elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a 
výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických 

parametrech) 

 

Obecná část 

Zhodnocení platného právního stavu 
Podpora výroby elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů je s účinností od 1. ledna 2013 

upravena zákonem č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podporovaných zdrojích“), kterým se 
k 1. lednu 2013 zrušil zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných 
zdrojů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Energetický regulační úřad byl ustanovením § 53 zákona o podporovaných zdrojích 
zmocněn k vydání prováděcích právních předpisů (k provedení ustanovení § 7 odst. 3, 
§ 8 odst. 5, § 11 odst. 4 písm. a), odst. 5 a odst. 11, § 12 odst. 1 písm. a), § 27 odst. 6 a 
§ 36 odst. 3). Energetický regulační úřad vydal k provedení § 7 odst. 3 a § 12 odst. 1 písm. a) 
v roce 2012 vyhlášku č. 347/2012 Sb., kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry 
obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny 
z podporovaných zdrojů. Předmětem této vyhlášky byla specifikace technických a 
ekonomických parametrů, kterými jsou podle zákona především náklady na instalovanou 
jednotku výkonu, účinnost využití primárního obsahu energie v obnovitelném zdroji, doba 
využití zařízení a v případě výroben elektřiny využívající biomasu, bioplyn, skládkový plyn, 
kalový plyn nebo biokapaliny, náklady na pořízení paliva. Dodržením těchto parametrů je 
výrobci elektřiny zajištěno dosažení patnáctileté prosté doby návratnosti investic při podpoře 
výkupními cenami stanovenými Energetickým regulačním úřadem. V roce 2013 došlo 
k novele této vyhlášky. 

V roce 2015 došlo k rozsáhlé novele zákona o podporovaných zdrojích zákonem 
č. 131/2015 Sb., kdy byla podpora na biometan a podpora na decentrální výrobu elektřiny 
ze zákona o podporovaných zdrojích energie ke dni 1. 1. 2016 zrušena. Dále došlo 
k prodloužení období, kdy bude Úřad povinen vypisovat výkupní ceny pro nové výrobny 
elektřiny využívající k výrobě elektřiny větrnou energii, energii biomasy a geotermální 
energii i po roce 2015 a došlo k definování výroben tepla z bioplynu, které mají od 1. 1. 2016 
nárok na podporu podle podmínek zákona o podporovaných zdrojích. 

S účinností k 1. 1. 2016 vydal proto Energetický regulační úřad vyhlášku č. 296/2015 Sb., 
o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a 
zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla 
z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech), která 
nahradila vyhlášku č. 347/2012 Sb., přičemž byla v rámci aktualizace technicko-
ekonomických parametrů zachována kontinuita parametrů stanovených vyhláškou 
č. 347/2012 Sb. Vyhláška stanoví technicko-ekonomické parametry nejen pro výrobny 
elektřiny, ale i pro definované výrobny tepla z obnovitelných zdrojů energie. 
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Technické a ekonomické parametry pro výrobny elektřiny a výrobny tepla jsou stanoveny 
v příloze vyhlášky a za podmínky jejich splnění je výrobci elektřiny zajištěno dosažení 
patnáctileté prosté doby návratnosti investic při podpoře výkupními cenami, nebo je výrobci 
tepla zajištěno dosažení patnáctileté prosté doby návratnosti investic při podpoře zelenými 
bonusy na užitečné teplo stanovenými Energetickým regulačním úřadem. 

Hodnoty technicko-ekonomických parametrů podle přílohy návrhu vyhlášky jsou 
hodnotami uvažovanými Energetickým regulačním úřadem při stanovení výše podpory 
elektřiny z obnovitelných zdrojů formou výkupních cen a jejich nesplnění pro daný zdroj 
nemá vliv na přiznání provozní podpory. 

 

Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku 
S ohledem na neustálý vývoj a zdokonalování technologií využívajících obnovitelné 

zdroje na jedné straně a změny cen vstupů na straně druhé je nezbytné tyto technické 
a ekonomické parametry v čase měnit. Z tohoto důvodu byla v závěrečné zprávě o hodnocení 
dopadu regulace k návrhu vyhlášky č. 296/2015 Sb. stanovena roční perioda přezkumu této 
vyhlášky. Každoročně má proto docházet ke sběru dat a v případě zjištění nesouladu mezi 
zjištěnými daty a hodnotami z vyhlášky bude vyhláška novelizována. 

Na základě Úřadem provedené analýzy sběru dat reálných výroben elektřiny, uvedených 
do provozu v průběhu roku 2015, kdy data byla poskytnuta na základě § 15a odst. 1 zákona 
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, došel Úřad 
k závěru, že u malých vodních elektráren (MVE) pokračuje klesající trend investičních 
nákladů. Zastavení podpory na elektřinu z obnovitelných zdrojů pro veškeré obnovitelné 
zdroje energie, s výjimkou malých vodních elektráren a výroben elektřiny splňujících 
podmínky přechodných ustanovení zákona č. 310/2013 Sb. ve znění zákona č. 131/2015 Sb. a 
nevypsání podpory pro výrobny uvedené do provozu v průběhu roku 2016, se projevilo ve 
značném omezení realizace nových výroben elektřiny v posledních letech, kdy v případě 
jiných obnovitelných zdrojů, než malých vodních elektráren, není dostatečný vzorek nových 
výroben, na jejichž základě by došlo k úpravě technicko-ekonomických parametrů v rámci 
novely vyhlášky o technicko-ekonomických parametrech v tomto roce. S výjimkou měrných 
investičních nákladů pro MVE by tedy technicko-ekonomické parametry stanovené vyhláškou 
č. 296/2015 Sb. měly zůstat zachovány i pro rok 2017. 

 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
vyhláška navržena, a akty práva Evropské unie 

Předkládaný návrh vyhlášky je zcela v souladu se zákonem o podporovaných zdrojích a 
rovněž s dalšími právními předpisy upravujícími podnikání a výkon státní správy 
v energetice. K vydání návrhu vyhlášky je Energetický regulační úřad zmocněn na základě 
ustanovení § 53 odst. 2 písm. a) a b) zákona o podporovaných zdrojích a provádí ustanovení 
tohoto zákona. Samotný zákon o podporovaných zdrojích přitom transponuje směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání 
energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 
2003/30/ES. Podpora podporovaným zdrojům energie je dále předmětem rozhodnutí Komise 
SA.35177 z 11. června 2014 a předmětem několika probíhajících řízení o oznámení režimu 
podpory. Vlastní předmět navrhované vyhlášky není již žádným dalším předpisem 
evropského práva upraven.   
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V souvislosti s  probíhajícím řízením o oznámení režimu podpory výroby elektřiny 
v malých vodních elektrárnách uvedených do provozu od 1. 1. 2016 se předpokládá, že novela 
vyhlášky, respektive snížení hodnoty technicko-ekonomických parametrů, nemá negativní 
dopad na povolený režim podpory. Naopak trend snižování finanční náročnosti na podporu 
obnovitelných zdrojů je vnímán pozitivně ve vztahu k možné překompenzaci veřejnou 
podporou.  

Průběžná aktualizace technicko-ekonomických parametrů je nezbytná. Pokud by došlo 
vlivem snížení měrných investičních nákladů ke snížení výše podpory formou výkupních cen, 
nepředpokládá se, že by tato skutečnost ohrozila proces notifikace. Posouzení nepřiměřenosti 
podpory by mohlo nastat pouze v případě, že by došlo k zvýšení podpory. Je třeba zdůraznit, 
že i když dojde ke snížení technicko-ekonomického parametru měrné investiční náklady, musí 
Úřad dodržet zákonnou podmínku patnáctileté prosté návratnosti a podmínky stanovení 
podpory podle § 12 zákona o podporovaných zdrojích. Pokud by tedy došlo vlivem snížení 
měrných investičních nákladů ke snížení výše podpory, jednalo by se pouze o snížení 
absolutní částky podpory.  

Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální 
dopady a dopady na životní prostředí 

Navrhovaná vyhláška, kterou se aktualizují technicko-ekonomické parametry a doby 
životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z podporovaných zdrojů energie, nepředstavuje 
žádné dodatečné nároky na rozpočet Energetického regulačního úřadu, stejně tak se 
v důsledku vydání této vyhlášky nepředpokládá potřeba navýšení počtu pracovníků.  

V souvislosti s možnými finančními dopady je třeba zdůraznit, že navrhovaná vyhláška 
stanoví nižší výši technicko-ekonomických parametrů pro malé vodní elektrárny, které mohou 
ovlivnit výši podpory (finálně může být podpora vyšší/nižší než na základě současných 
platných technicko-ekonomických parametrů), která bude vyhlášena v příslušném cenovém 
rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. Konkrétní vyčíslení, respektive výše finančního 
dopadu nezávisí pouze na těchto parametrech, protože výše podpory je kalkulována až při 
přípravě cenového rozhodnutí a výše novelizovaného technicko-ekonomického parametru je 
pouze jeden ze vstupů pro výpočet výše podpory. Finanční dopad na státní rozpočet je tedy 
primárně určen již samotným zákonem o podporovaných zdrojích a vyhláška, respektive 
cenové rozhodnutí, může tento dopad ovlivnit pouze do určité omezené míry.  Pro rok 2017 
jsou k dispozici odhady 10 nových MVE s celkovým instalovaným výkonem cca 1,11 MW 
v nových lokalitách a 9 rekonstruovaných MVE s celkovým přírůstkem instalovaného výkonu 
cca 0,26 MW. Uvedené náklady spojené s podporou by se pak mohly pohybovat kolem 13 mil 
Kč/ročně. 

Pokud jde o dopad na životní prostředí, pak pozitivní dopady na životní prostředí přináší 
již samotný zákon. Pozitivní dopady přináší i navrhovaná vyhláška, neboť uvedené 
ekonomické a technické parametry regulují efektivitu výroby elektřiny MVE, a přímo tak 
ovlivňují možnosti vstupu nových subjektů do oblasti výroby elektřiny z MVE. Protože 
Energetický regulační úřad navrhovanou vyhláškou reaguje na aktuální stav a předpokládaný 
rozvoj technologií využívajících obnovitelné zdroje a rovněž zohledňuje vývoj cen vstupů pro 
výrobu elektřiny z MVE, je dopad navrhované právní úpravy pozitivní, i když je obtížné tento 
pozitivní dopad blíže kvantifikovat. V praxi to znamená, že v důsledku úpravy technických a 
ekonomických parametrů bude nadále podporována efektivní výroba elektřiny z MVE. 

V důsledku vydání navrhované vyhlášky se nepředpokládají žádné přímé sociální dopady 
ani žádný přímý finanční dopad na podnikatele. Samotná vyhláška finanční dopad na 
podnikatele nemá, finanční dopad lze najít v zákoně, který stanoví  princip patnáctileté prosté 
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doby návratnosti vloženého kapitálu a zahrnutí nákladů na úhradu výkupních cen  do 
regulovaných cen. Vyhláška (spolu s následným cenovým rozhodnutím) je tak pouze 
prostředkem, kterým se naplňují ustanovení zákona. 

Je očekáván zprostředkovaně pozitivní dopad ve snížení růstu regulovaných cen 
elektřiny. Navrhovaná vyhláška ve svém důsledku, při akceptování podmínek daných 
zákonem č. 165/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů povede, velice pravděpodobně pro 
výrobny MVE, které budou uvedeny do provozu v příštím roce, k snížení výkupních cen. 

V důsledku navrhované právní úpravy se nepředpokládá přímý dopad do ostatních 
veřejných rozpočtů a do rozpočtů územních samosprávných celků. 

Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 

Návrh vyhlášky plně respektuje principy právní úpravy ochrany soukromí osob a jejich 
osobních údajů tak, jak jsou zakotveny zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace  

Ani existující právní úprava ani navrhovaná vyhláška, resp. jí předkládaný návrh řešení, 
není v rozporu se zásadou zákazu diskriminace. 

 

Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení na bezpečnost nebo obranu stávu 
Dopad na bezpečnost nebo obranu státu není pro navrhovanou novelu vyhlášky 

relevantní. 

Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 
Předložený návrh vyhlášky nezakládá, vzhledem ke svému obsahu, žádná korupční 

rizika. Navíc, ani za současné právní úpravy nelze konstatovat, že by byla nějaká korupční 
rizika identifikována. 
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Zvláštní část 
K čl. I 
Bod 3. Měrné investiční náklady a roční využití instalovaného výkonu 

V příloze jsou uvedeny aktualizované hodnoty technicko-ekonomického parametru 
náklady na instalovanou jednotku výkonu – měrné investiční náklady pro MVE v nové 
lokalitě a dále ve stávající lokalitě a rekonstruované MVE, které jsou sníženy oproti stavu 
platnému pro rok 2016. Ostatní parametry, tzn. doba využití zařízení zůstávají nezměněné 
oproti vyhlášeným hodnotám vyhláškou č. 296/2015 Sb. 

Současný trend výstavby MVE ukazuje jen velmi malý přírůstek nového instalovaného 
výkonu, přičemž vznikají spíše projekty s nižším instalovaným výkonem, které jsou často 
realizovány s určitým podílem svépomocných prací. Dále je možné konstatovat, že postupně 
dochází k vyčerpání vhodných lokalit pro výstavbu malých vodních elektráren a v současnosti 
(a nejbližší budoucnosti) se dá očekávat spíše důraz na rekonstrukce vodních děl. Situace 
ohledně stanovení technicko-ekonomických parametrů je v posledním období v případě 
malých vodních elektráren ze všech nejproblematičtější. Sběr dat vykazuje v posledním 
období značnou nesourodost a velmi značný rozptyl u parametru měrných investičních 
nákladů. To je dáno především jedinečností každé výstavby vodní elektrárny, která je ve 
většině případů dána podmínkami konkrétní lokality. V řadě případů se projeví jistě také 
určitý podíl svépomocných prací, jelikož velká část projektů je výkonově v řádech 10 kW. 
Tato skutečnost způsobuje, že nejsou vždy dodrženy již v minulosti stanovené předpoklady, 
že nižší náklady na výstavbu lze očekávat u elektráren ve stávajících nebo rekonstruovaných 
lokalitách a nejvyšší pak v nových lokalitách. Zároveň i v samotných kategoriích lze 
pozorovat značný rozptyl investičních nákladů. Nicméně již několik posledních let lze 
vypozorovat spíše klesající trend investičních nákladů a je tak nutné na tento trend zareagovat 
aktualizací tohoto parametru. Z toho důvodu dochází ke snížení hodnoty měrných 
investičních nákladů ze 140 tis. Kč/kWe na hodnotu 130 tis. Kč/kWe pro MVE uvedené do 
provozu v nových lokalitách v příštím roce. 

V případě rekonstruovaných děl lze očekávat alespoň částečné nebo kompletní využití 
stávajících stavebních objektů. Za tohoto předpokladu lze doporučit pro kategorii 
rekonstruovaných malých vodních elektráren a malých vodních elektráren ve stávajících 
lokalitách hodnotu parametru nižší, než v případě elektráren v nových lokalitách, z toho 
důvodu navrhujeme hodnotu parametru měrných investičních nákladů snížit z úrovně 115 tis. 
Kč/kWe na hodnotu 105 tis. Kč/kWe, která odpovídá dnešnímu stavu a zaručuje dostatečnou 
míru motivace k realizaci opatření, která vedou k zefektivnění výroby a provozu malých 
vodních elektráren. 

Situace ohledně stanovení optimálních a jednoznačných technicko-ekonomických 
parametrů pro malé vodní elektrárny je vzhledem ke skutečnostem uvedeným výše 
(jedinečnost každé lokality) velmi problematická. Současné schéma podpory založené na 
podpoře formou výkupních cen a zelených bonusů se stále více ukazuje jako nevhodné pro 
projekty, u kterých není jednoduše možné určit referenční projekt pro jejich výpočet. 
Vzhledem k očekávaným výstupům z notifikace nových pokynů Evropské komise pro 
poskytování státní podpory v oblasti životního prostředí a s přihlédnutím k předvídatelnosti a 
zachování kontinuity podpory, která v současnosti zaručuje pozvolný nárůst projektů i 
instalovaného výkonu malých vodních elektráren, navrhuje Úřad pouze úpravu parametrů 
měrných investičních nákladů bez zásadních změn do kategorizace malých vodních 
elektráren, jelikož ty mohou být v budoucnu vyvolány závěry notifikačního řízení podpory 
malých vodních elektráren.  
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K čl. II 
Ustanovení stanoví, že pro výrobny elektřiny uvedené do provozu před nabytím účinnosti 

této vyhlášky platí technicko-ekonomické parametry podle dosavadních právních předpisů. 

 
K čl. III 

 
Stanovení účinnosti vyhlášky dnem 1. 1. 2017. 
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	Energetický regulační úřad byl ustanovením § 53 zákona o podporovaných zdrojích zmocněn k vydání prováděcích právních předpisů (k provedení ustanovení § 7 odst. 3, § 8 odst. 5, § 11 odst. 4 písm. a), odst. 5 a odst. 11, § 12 odst. 1 písm. a), § 27 ods...
	V roce 2015 došlo k rozsáhlé novele zákona o podporovaných zdrojích zákonem č. 131/2015 Sb., kdy byla podpora na biometan a podpora na decentrální výrobu elektřiny ze zákona o podporovaných zdrojích energie ke dni 1. 1. 2016 zrušena. Dále došlo k prod...
	S účinností k 1. 1. 2016 vydal proto Energetický regulační úřad vyhlášku č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny ...
	Technické a ekonomické parametry pro výrobny elektřiny a výrobny tepla jsou stanoveny v příloze vyhlášky a za podmínky jejich splnění je výrobci elektřiny zajištěno dosažení patnáctileté prosté doby návratnosti investic při podpoře výkupními cenami, n...
	Hodnoty technicko-ekonomických parametrů podle přílohy návrhu vyhlášky jsou hodnotami uvažovanými Energetickým regulačním úřadem při stanovení výše podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů formou výkupních cen a jejich nesplnění pro daný zdroj nemá vl...
	Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku
	S ohledem na neustálý vývoj a zdokonalování technologií využívajících obnovitelné zdroje na jedné straně a změny cen vstupů na straně druhé je nezbytné tyto technické a ekonomické parametry v čase měnit. Z tohoto důvodu byla v závěrečné zprávě o hodno...
	Na základě Úřadem provedené analýzy sběru dat reálných výroben elektřiny, uvedených do provozu v průběhu roku 2015, kdy data byla poskytnuta na základě § 15a odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetický...
	Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je vyhláška navržena, a akty práva Evropské unie
	Předkládaný návrh vyhlášky je zcela v souladu se zákonem o podporovaných zdrojích a rovněž s dalšími právními předpisy upravujícími podnikání a výkon státní správy v energetice. K vydání návrhu vyhlášky je Energetický regulační úřad zmocněn na základě...
	V souvislosti s  probíhajícím řízením o oznámení režimu podpory výroby elektřiny v malých vodních elektrárnách uvedených do provozu od 1. 1. 2016 se předpokládá, že novela vyhlášky, respektive snížení hodnoty technicko-ekonomických parametrů, nemá neg...
	Průběžná aktualizace technicko-ekonomických parametrů je nezbytná. Pokud by došlo vlivem snížení měrných investičních nákladů ke snížení výše podpory formou výkupních cen, nepředpokládá se, že by tato skutečnost ohrozila proces notifikace. Posouzení n...
	Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální dopady a dopady na životní prostředí
	Navrhovaná vyhláška, kterou se aktualizují technicko-ekonomické parametry a doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z podporovaných zdrojů energie, nepředstavuje žádné dodatečné nároky na rozpočet Energetického regulačního úřadu, stejně tak ...
	V souvislosti s možnými finančními dopady je třeba zdůraznit, že navrhovaná vyhláška stanoví nižší výši technicko-ekonomických parametrů pro malé vodní elektrárny, které mohou ovlivnit výši podpory (finálně může být podpora vyšší/nižší než na základě ...
	Pokud jde o dopad na životní prostředí, pak pozitivní dopady na životní prostředí přináší již samotný zákon. Pozitivní dopady přináší i navrhovaná vyhláška, neboť uvedené ekonomické a technické parametry regulují efektivitu výroby elektřiny MVE, a pří...
	V důsledku vydání navrhované vyhlášky se nepředpokládají žádné přímé sociální dopady ani žádný přímý finanční dopad na podnikatele. Samotná vyhláška finanční dopad na podnikatele nemá, finanční dopad lze najít v zákoně, který stanoví  princip patnácti...
	Je očekáván zprostředkovaně pozitivní dopad ve snížení růstu regulovaných cen elektřiny. Navrhovaná vyhláška ve svém důsledku, při akceptování podmínek daných zákonem č. 165/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů povede, velice pravděpodobně pro výrob...
	V důsledku navrhované právní úpravy se nepředpokládá přímý dopad do ostatních veřejných rozpočtů a do rozpočtů územních samosprávných celků.
	Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů
	Návrh vyhlášky plně respektuje principy právní úpravy ochrany soukromí osob a jejich osobních údajů tak, jak jsou zakotveny zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
	Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace
	Ani existující právní úprava ani navrhovaná vyhláška, resp. jí předkládaný návrh řešení, není v rozporu se zásadou zákazu diskriminace.
	Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení na bezpečnost nebo obranu stávu
	Dopad na bezpečnost nebo obranu státu není pro navrhovanou novelu vyhlášky relevantní.
	Zhodnocení korupčních rizik (CIA)
	Předložený návrh vyhlášky nezakládá, vzhledem ke svému obsahu, žádná korupční rizika. Navíc, ani za současné právní úpravy nelze konstatovat, že by byla nějaká korupční rizika identifikována.
	UZvláštní část
	V příloze jsou uvedeny aktualizované hodnoty technicko-ekonomického parametru náklady na instalovanou jednotku výkonu – měrné investiční náklady pro MVE v nové lokalitě a dále ve stávající lokalitě a rekonstruované MVE, které jsou sníženy oproti stavu...
	Situace ohledně stanovení optimálních a jednoznačných technicko-ekonomických parametrů pro malé vodní elektrárny je vzhledem ke skutečnostem uvedeným výše (jedinečnost každé lokality) velmi problematická. Současné schéma podpory založené na podpoře fo...
	Ustanovení stanoví, že pro výrobny elektřiny uvedené do provozu před nabytím účinnosti této vyhlášky platí technicko-ekonomické parametry podle dosavadních právních předpisů.
	Stanovení účinnosti vyhlášky dnem 1. 1. 2017.




