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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:   
Část materiálu: V. 

Návrh vyhlášky č. …/2016 Sb., 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) 

Dle jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem předsedkyně Energetického regulačního úřadu 
dne 20. 5. 2016, s termínem dodání připomínek do 3. 6. 2016. Vypořádání připomínek proběhlo dne 22. 6. 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je 
uvedeno v následující tabulce: 
 
Resort Připomínky 
Ministerstvo spravedlnosti (MSP) 2 doporučující připomínky 

Ministerstvo zemědělství (MZe) 3 doporučující připomínky 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) 2 doporučující připomínky 

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) 1 doporučující připomínka 

Ministerstvo vnitra (MV) 3 doporučující připomínky 

Ministerstvo financí (MF) 7 doporučujících přípomínek 

Úřad vlády ČR – Odbor kompatability (KOM) 1 doporučující připomínka  
Úřad vlády ČR – předseda Legislativní rady vlády 
(KML) 

1 doporučující připomínka 

Hospodářská komora České republiky  
(HK ČR) 

1 zásadní připomínka 

Ministerstvo dopravy (MD) Bez připomínek 

Ministerstvo kultury (MK) Bez připomínek 

Ministerstvo obrany (MO) Bez připomínek 

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Bez připomínek 
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Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) Bez připomínek 

Ministerstvo zdravotnictví (MZD) Bez připomínek 

Ministerstvo práce a sociálních věci (MPSV) Bez připomínek 

Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) Bez připomínek 

Úřad vlády ČR – Kabinet vedoucího Úřadu vlády 
(VÚV) 

Bez připomínek 

Úřad vlády ČR – místopředseda vlády pro vědu, 
výzkum a inovace (RVV) 

Bez připomínek 

 
Ostatní nepovinné subjekty 
Resort Připomínky 

Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR) 1 zásadní přípomínka 
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Zásadní připomínky –povinné subjekty 
 
Resort Připomínky Vypořádání 
Hospodářská 
komora 

Připomínka k Čl. I 

Požadujeme zachovat parametr Měrné investiční náklady pro malou 
vodní elektrárnu v nových lokalitách i malou vodní elektrárnu ve 
stávajících lokalitách nebo rekonstruovanou ve výši stanovené 
vyhláškou č. 296/2015 Sb., tj. ve výši 140 000 Kč/kW resp. 115 000 
Kč/kW. 

Odůvodnění: 

Nově navržená výše měrných investičních nákladů pro malé vodní 
elektrárny je nízká a povede k nerealizaci nových projektů. Většina 
ekonomicky zajímavého hydroenergetického potenciálu v ČR se již 
dnes využívá. Zbývají tak již převážně toky s malým průtokem, nebo 
lokality s malým spádem, kde lze umístit jen omezené zdroje 
(mikrozdroje), které však naopak vyžadují vyšší investiční náklady. 
Snížení měrných investičních nákladů bude znamenat pozastavení 
výstavby nových vodních zdrojů. Přitom se může jednat i o velmi 
ekologické zdroje a mnohdy často technicky zajímavé projekty – např. 
dřevěná kola na horní vodu (s účinností až 80 %).  

 

Neakceptováno - vysvětleno. 
 
Úřad přistoupil ke snížení měrných 
investičních nákladů na základě 
analýzy skutečných měrných 
investičních nákladů, kdy oslovil na 
základě žádosti podle § 15a 
energetického zákona konkrétní 
výrobce, kteří uvedli do provozu v roce 
2015 výrobnu MVE. Je třeba zdůraznit, 
že sběr dat již delší dobu prokazuje 
snižování měrných investičních 
nákladů. 
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Zásadní připomínky – Nepovinné subjekty 
 
Resort Připomínky Vypořádání 
SPCR Požadujeme zachovat parametr „Měrné investiční náklady“ 

pro malou vodní elektrárnu v nových lokalitách i malou vodní 
elektrárnu ve stávajících lokalitách nebo rekonstruovanou ve 
výši stanovené vyhláškou č. 296/2015 Sb., tj. na 140 000 
Kč/kW resp. 115 000 Kč/kW. 

Odůvodnění:   
Nově navržená výše měrných investičních nákladů pro malé 
vodní elektrárny je příliš nízká a zabrání realizaci nových 
projektů. Většina ekonomicky zajímavého hydroenergetického 
potenciálu v ČR se již dnes využívá. Zbývají tak již převážně 
toky s malým průtokem nebo lokality s malým spádem, kde 
lze umístit jen zdroje s nízkým výkonem (mikrozdroje), které 
však vyžadují vyšší investiční náklady. Snížení měrných 
investičních nákladů bude znamenat pozastavení výstavby 
nových malých vodních zdrojů. Přitom se může jednat i o 
velmi ekologické zdroje a často technicky vyspělé projekty – 
např. dřevěná kola na horní vodu s účinností až 80 %.  

 

Neakceptováno - vysvětleno. 
 
Úřad přistoupil ke snížení měrných 
investičních nákladů na základě 
analýzy skutečných měrných 
investičních nákladů, kdy oslovil na 
základě žádosti podle § 15a 
energetického zákona konkrétní 
výrobce, kteří uvedli do provozu v roce 
2015 výrobnu MVE. Je třeba zdůraznit, 
že sběr dat již delší dobu prokazuje 
snižování měrných investičních 
nákladů. 
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Doporučující připomínky – povinné subjekty 
 
Resort Připomínky Vypořádání 
MSP Drobné formální připomínky: 

1. K čl. I 
Máme za to, že by bylo vhodné formulovat čl. I přesněji. S ohledem 
na skutečnost, že se příloha k vyhlášce č. 296/2015 Sb., dělí na 2 
hlavní části, doporučujeme předkladateli specifikovat, že se 
novelizovaný bod 3 nalézá v části „Výrobny elektřiny“. V případě 
kategorie „I. Energie  
vody – Vodní elektrárny“ tuto nedoporučujeme označovat jako „Čl. 
I.“, neboť hrozí záměna s Čl. I navrhované novely, a dále 
nedoporučujeme uvádět její název v závorce, jelikož to je 
nadbytečné. 

 

Akceptováno.  

MSP K čl. II 
Protože se návrh novely dotýká pouze malých vodních elektráren, 
doporučujeme v zájmu upřesnění přechodného ustanovení vložit za 
slovo „výrobny“ slovo „elektřiny“. 
Dále upozorňujeme, že je třeba nahradit konkrétní datum „1. ledna 
2017“ slovy „nabytí účinnosti této vyhlášky“, neboť přechodné 
ustanovení musí být na účinnost návrhu vyhlášky navázáno 
obecným způsobem.  
V neposlední řadě doporučujeme v souladu s čl. 51 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády nahradit slova „do dne“ slovy „přede 
dnem“. 
 

Akceptováno. 

MZe K návrhu vyhlášky 
 
1. Pro stanovení měrných investičních nákladů doporučujeme 

Neakceptováno - vysvětleno. 
 
Úřad přistoupil ke snížení měrných 
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ponechat stávající ceny pro malé vodní elektrárny v nových 
lokalitách i pro rekonstruované ve stávajících lokalitách.  
 
Odůvodnění: 

     Navrhovaný pokles není opodstatněný, neboť se podle 
informace správce povodí provozujícího několik malých vodních 
elektráren náklady na rekonstrukce malých vodních elektráren 
zvyšují. Z tohoto důvodu považujeme za vhodné ponechat 
stanovené měrné investiční náklady na stávající úrovni. 
Z odůvodnění není zcela jasný způsob zjištění nově navrhovaných 
nákladů.  

 

investičních nákladů na základě 
analýzy skutečných měrných 
investičních nákladů, kdy oslovil na 
základě žádosti podle § 15a 
energetického zákona konkrétní 
výrobce, kteří uvedli do provozu v roce 
2015 výrobnu MVE. Je třeba zdůraznit, 
že sběr dat již delší dobu prokazuje 
snižování měrných investičních 
nákladů. 
 
 
 
 

MZe Doporučujeme v souvislosti s prováděnou novelou vyhlášky zvážit i 
změnu hodnot horní hranice rozsahu ročního využití instalovaného 
výkonu.  

 
Odůvodnění:  

     Uplatňování stávajících hodnot horní hranice rozsahu ročního 
využití instalovaného výkonu brání efektivnímu využívání malých 
vodních elektráren. Některé malé vodní elektrárny vyrábí elektřinu v 
podstatě v plném výkonu 24 hodin denně 365 dní v roce. Při 
stanovení horní hranice rozsahu ročního využití instalovaného 
výkonu je zcela opomenuto, že jsou malé vodní elektrárny např. na 
nádržích a vodních tocích ovlivněných manipulacemi provozovány 
mnohem více a je tudíž nutné jejich rekonstrukce provádět podle 
opotřebení v kratším čase, než je předpoklad podle vyhlášky. Tyto 
malé vodní elektrárny se budou muset vypínat nebo se výrazně 
sníží jejich podpora. Může tak dojít k tomu, že podpora nezaručí 
návratnost. 
 

Neakceptováno - vysvětleno. 
 
Parametr ročního využití není 
předmětem této novely a vzhledem 
k tomu, že ještě nebyl ani v praxi 
aplikován, nelze hodnotit jeho 
praktický dopad. 
Hodnoty horní hranice rozsahu ročního 
využití byly předmětem rozsáhlých 
diskuzí při vzniku vyhlášky na podzim 
roku 2015. 
 

MZe K odůvodnění 
      
     V odůvodnění návrhu vyhlášky doporučujeme  

Akceptováno. 
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1. uvést, z jakých informačních zdrojů nebo analýz vychází 
navrhované snížení měrných investičních nákladů  malých 
vodních elektráren, a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. doplnit, zda a případně v jaké výši dojde v souvislosti se 
změnou měrných investičních nákladů u malých vodních 
elektráren ke změně výkupních cen pro výrobu elektřiny. 
Změna cenového rozhodnutí Energetického regulačního 
úřadu by měla být stanovena tak, aby byla zachována 15 
letá doba ekonomické návratnosti investice do malé vodní 
elektrárny.   

 

Úřad přistoupil ke snížení měrných 
investičních nákladů na základě 
analýzy skutečných měrných 
investičních nákladů, kdy oslovil na 
základě žádosti podle § 15a 
energetického zákona konkrétní 
výrobce, kteří uvedli do provozu v roce 
2015 výrobnu MVE. Je třeba zdůraznit, 
že sběr dat již delší dobu prokazuje 
snižování měrných investičních 
nákladů. 
 
Neakceptováno – vysvětleno. 
 
Úřad do důvodové zprávy uvedl, že 
snížení měrných investičních nákladů 
povede velice pravděpodobně ke 
snížení výše podpory formou 
výkupních cen. Výše podpory bude 
stanovena až v rámci návrhu cenového 
rozhodnutí, v této chvíli Úřad ještě 
nemá stanoveny návrhy výkupních cen. 
Při přípravě cenového rozhodnutí a 
návrzích výkupních cen bude Úřad 
samozřejmě dodržovat podmínky § 12 
odst. 1 zákona č. 165/2012 Sb. 
 
 

MF K důvodové zprávě - Zhodnocení souladu navrhované právní 
úpravy s akty práva Evropské unie: Z důvodové zprávy není 
jednoznačně patrný vztah novely vyhlášky k uváděným režimům 
podpory, a to k řízení SA.35177 a k probíhajícímu řízení o 
oznámení režimu podpory výroby elektřiny v malých vodních 

Akceptováno. 
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elektrárnách uvedených do provozu od 1. 1. 2016. Pro větší 
srozumitelnost doporučujeme tuto část upravit případně doplnit. 

MF K Čl. I: Nevidíme důvod, proč je poznámka na konci textu čl. I 
psaná kurzivou – zapotřebí upravit na normální typ písma. 

Neakceptováno - vysvětleno. 
 
Všechny poznámky v dané vyhlášce 
jsou kurzívou, návrh tedy kopíruje styl 
daný vyhláškou č. 296/2015 Sb. 

MF K Čl. II: Nadpis čl. II je nutno upravit do jednotného čísla. Text 
doporučujeme upravit takto: „…. podle vyhlášky č. 296/2015 Sb. ve 
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.“. 

Akceptováno. 

MF K odůvodnění - obecná část: Upozorňujeme, že podle 
Legislativních pravidel vlády by Závěrečná zpráva z hodnocení 
dopadů regulace neměla být součástí odůvodnění, ale 
samostatnou částí materiálu (viz čl. 14 ve vazbě na čl. 16 LPV). 

Akceptováno. 

MF V obecné části Odůvodnění na straně č. 1 v posledním odstavci 
chybí slovo „vyhlášku“ před textem „č. 296/2015 Sb.“. 

Akceptováno – doplněno. 

MF Ke Konzultačnímu procesu uvedenému v Závěrečné zprávě z 
hodnocení dopadů regulace – RIA poznamenáváme, že podle bodu 
9.3 Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) je 
vyhodnocení konzultačního procesu součástí závěrečné zprávy 
RIA. Vyhodnocení konzultací není obsahem zprávy, neboť v 
materiálu je uvedeno, že konzultace probíhají současně až s 
mezirezortním připomínkovým řízením. 

Akceptováno – doplněno. 
 
V důvodové zprávě je uvedeno, že 
konzultační proces probíhá souběžně, 
po jeho ukončení a vyhodnocení bude 
doplněn do závěrečné zprávy RIA. 

MF Předkládaný materiál neobsahuje „Předkládací zprávu“, která je 
podle Legislativních pravidel vlády povinnou součástí návrhu 
materiálu, kterým se prováděcí předpis - návrh vyhlášky předkládá 
k projednání vládě a Legislativní radě. 

Akceptováno – vysvětleno. 
 
Předkládací zpráva bude součástí 
materiálu předkládaného do LRV. 

ÚVČR -KML K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 
Doporučujeme předložený materiál přizpůsobit požadavkům 
vyplývajícím z aktuálního znění Legislativních pravidel vlády 
(účinných od 3. 2. 2016), podle nichž tvoří Závěrečná zpráva 
z hodnocení dopadů regulace samostatnou část materiálu (čl. 9, 
odst. 3). 

Akceptováno.  

MPO K přechodným ustanovením:  Akceptováno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAB8GSF1N)



9 
 

S odkazem na čl. 51 Legislativních pravidel vlády doporučujeme 
v přechodných ustanoveních předkládaného materiálu slova „ode 
dne“ nahradit slovy „přede dnem“. 

MPO K důvodové zprávě (str. 1):  
Doporučujeme v posledním odstavci na str. 1 doplnit před č. 
296/2015 Sb. slovo „vyhlášku“. 

Akceptováno. 

MV K čl. II – k přechodnému ustanovení: 
 Navrhujeme přechodné ustanovení přeformulovat tak, aby 
bylo v souladu s obvyklou legislativní praxí a zejména pak s čl. 51 
odst. 2 Legislativních pravidel vlády. Nepovažujeme za vhodné 
odkazovat na vyhlášku č. 296/2015 Sb. způsobem, který použil 
předkladatel. 

Akceptováno. 

MV K odůvodnění: 
Doporučujeme obecnou část odůvodnění doplnit o zhodnocení 
dopadů na bezpečnost a obranu státu, jak požaduje čl. 16 odst. 4, 
resp. čl. 14 odst. 1 písm. i) Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno. 

MV Připomínka formálního charakteru: 
K čl. I – k úvodní větě: 
 Prostřednictvím novely má dojít ke změnám čl. I bodu 3. 
přílohy vyhlášky o technicko-ekonomických parametrech, 
upozorňujeme proto na chybějící tečku za řadovou číslicí „3“. 

Akceptováno.  

ÚVČR - KOM 

Po stránce formální: 

Předkladatel splnil pouze částečně formální náležitosti týkající 
se vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají 
zejména z Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z 
přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o 
Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění 
legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky 
v Evropské unii, v platném znění. 

Akceptováno – doplněno. 
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Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Předmětu úpravy návrhu vyhlášky se týká zejm. směrnice 
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, Pokyny pro státní 
podpory v oblasti životního prostředí a energetiky na 
období 2014 – 2020 (Sdělení Komise, 2014/C 200/001) 
a rozhodnutí Komise SA.35177 z 11. 6. 2014, týkající se 
závazků České republiky v oblasti podpory výroby OZE v ČR. 
Předmětu úpravy se dále dotýkají řízení o oznámení několika 
režimů podpory Evropské komisi, o nichž však Komise dosud 
nerozhodla.  

Připomínky a případné návrhy změn:  

K odůvodnění návrhu: 

Předkladatel v odůvodnění návrhu na str. 2 poukazuje na to, 
že v souvislosti s neukončeným procesem notifikace podpory 
pro výrobny uvedené do provozu v roce 2016 přistoupil 
k takové novele vyhlášky č. 296/2015 Sb., která nemění výši 
technicko-ekonomických parametrů, a to s výjimkou měrných 
investičních nákladů pro malé vodní elektrárny.  

V souvislosti s probíhajícím řízením o oznámení režimu 
podpory výroby elektřiny v malých vodních elektrárnách 
uvedených do provozu od 1. 1. 2016 předkladatel deklaruje, 
že vyhláška nebude mít dopad na povolený režim podpory. 
Toto tvrzení není zcela jasné, neboť technicko-ekonomické 
parametry jsou jistě klíčové pro stanovení výše podpory, jak 
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potvrzuje sám předkladatel na str. 3 odůvodnění, když je 
označuje za jeden ze vstupů pro výpočet výše podpory. 
Vyhláška je proto součástí právního základu oznamovaných 
režimů podpory. Žádáme, aby se k této nesrovnalosti 
předkladatel vyjádřil. 

Pomineme-li ekonomické zdůvodnění snížení výše měrných 
investičních nákladů u malých vodních elektráren, neplyne 
z materiálu zdůvodnění dané jednotlivé odlišnosti v rámci 
stanovení technicko-ekonomických parametrů v kontextu 
probíhajících notifikací podpory, které dle předkladatele byly 
klíčové pro jeho rozhodování o ponechání/změně technicko-
ekonomických parametrů. Jisté vysvětlení lze najít 
v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace, kde 
předkladatel shrnuje stávající stav, za něhož až na (zejm.) 
výrobu elektřiny v malých vodních elektrárnách došlo 
k zastavení vyplácení podpory. Uvítali bychom přímé 
předkladatelovo vyjádření, proč v kontextu notifikací došlo jen 
u malých vodních elektráren ke změně. 

Závěr: 

Návrh vyhlášky se jeví jako slučitelný s právem EU, 
nicméně finální zhodnocení bude provedeno až po 
doplnění odůvodnění návrhu. 

MŽP Upozorňujeme, že došlo k novelizaci Legislativních pravidel vlády a 
Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) a že tyto 
změny nejsou v předkládaném materiálu zohledněny. Dle 
Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) účinných 
od 3. února 2016 je Závěrečná zpráva RIA předkládána jako 
samostatná část materiálu, nikoliv jako součást obecné části 
odůvodnění. 

Akceptováno.  
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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:   
Část materiálu: VI. 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro 
výrobu elektřiny a zalených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů 

energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech) 

V souladu s ustanovením § 17e 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, odbor podporovaných zdrojů Energetického regulačního úřadu zveřejňuje 
vypořádání veřejného konzultačního procesu k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických 
parametrech. Návrh vyhlášky byl zveřejněn na internetových stránkách ERÚ s možností vznést připomínky na základě zveřejněných pravidel 
veřejného konzultačního procesu v termínu od 20. 5. do 3. 6. 2016. Vypořádání připomínek proběhlo podle pravidel veřejného konzultačního 
procesu a bude zveřejněno na webu ERÚ. Připomínky vznesly celkem 4 subjekty, z toho žádný subjekt neměl požadavek, aby jeho návrhy 
nebyly zveřejněny. 
 
Úprava návrhu vyhlášky zohledňuje obdržené připomínky nejen z tohoto procesu, ale i z mezirezortního připomínkového řízení, které probíhalo 
ve stejném ternímu. Výstupy jsou zapracovány i do odůvodnění návrhu vyhlášky, do části konzultačního procesu.  
 
Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
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Subjekt Připomínky Vypořádání 
Mgr. Jan 
Molnár 

Navrhuji zrušit omezení podpory pro nové MVE uvedené do provozu po 1.1.2017 na 4.800 
hodin, a to zejména z důvodu , že postavit novou MVE je časově, legislativně i ekonomicky 
velmi náročný proces, trvající několik let, minimálně tři až pět, někdy i více než deset roků, 
na rozdíl od FVE, zejména těch velkých "polních" instalací, které divoce vznikaly v roce 
2010 i méně než za rok, a to včetně vydání licence. 
 
Omezením podpory by se u těchto pro ČR historicky tradičních obnovitelných zdrojů, 
kterými vodní elektrárny bezpochyby jsou, ještě více prodloužila, již dnes už tak dosti 
dlouhá, doba návratnosti investice. 
 
PS: já osobně obnovu historického vodního díla z  roku 1796 řeším už od roku 2007 
majetkoprávně, od roku 2011 pak legislativně, a ačkoliv mám od června 2015 platné 
stavební i vodoprávní povolení pro novou MVE 15kW, tak pro již od listopadu 2015 
trvající nepodporu nových zdrojů uvedených do provozu po 1.1.2016, se obávám do 
realizace této MVE pustit, protože z plánované 12ti leté návratnosti, by to bylo bez podpory 
cca 60 let !?! 
 
Děkuji za zveřejnění a pokud možno i akceptaci mojí připomínky 
 

Neakceptováno – nezohledněno. 
Parametr ročního využití není 
předmětem této novely a vzhledem 
k tomu, že ještě nebyl ani v praxi 
aplikován, nelze hodnotit jeho 
praktický dopad. 
Hodnoty horní hranice rozsahu 
ročního využití byly předmětem 
rozsáhlých diskuzí při vzniku 
vyhlášky již na podzim roku 2015. 

 
 

Mgr. Jan 
Molnár 

Od 1.1.2017 snížit výkupní ceny u FVE dle instalovaného výkonu následovně: 
 
do 30 kW na max 10 Kč/kWh 
od 30 kW do 100 kW na max 8 Kč/kWh 
nad 100 kW na max 6 Kč/kWh 
 

Neakceptováno. 
Nejedná se o připomínku k novele 
vyhlášky. 

 

Andrzej 
Sajdok 

Připomínka k bodu 3. Přílohy k vyhlášce č. 296/2015 Sb.,  
Nesouhlasím  s takovým způsobem nastavení t-e parametru. 
 
Odůvodnění připomínky: 
1) Nelze stanovit stejné investiční náklady  na   MVE o výkonu  - 1 kW  a 10 000 kW, je to 
prostě  technický nesmysl.  
2) Nelze stanovit  stejné roční využití instalovaného výkonu pro elektrárny s různým 

Neakceptováno – vysvětleno. 
Měrné investiční náklady jsou 
stanoveny bez rozlišení 
instalovaného výkonu (tzn. do 10 
MW) ve vyhlášce o technicko-
ekonomických parametrech 
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využitím  M -  denních  průtoků vodního toku.  Tyto parametry úzce spolu souvisí a v 
návrhu musí být zohledněny . 
Rozbor  
 1) Pokud se musí   stanovit " Měrné investiční náklady"  je nutno rozdělit MVE na více 
výkonových pásem, s následným  dopadem na výši provozní podpory, nebo  se musí  uvést  
do tabulky pro jaký výkon " Měrné investiční náklady" byly spočítány. 
Zde by měla být přinejmenším tolerance  vyššího ročního využití MVE do 100kW 
2) Zde navrhuji: 
a)  Rozdělení ročního využití instalovaného výkonu do dvou pásem dle Q Md   a 
zodpovědnost za překročení bude plně na straně výrobce. Nebo 

b)  Stanovit roční využití instalovaného výkonu pouze u elektráren nad 100kW . 

Je zřejmé že roční využití výkonu  u MVE je jednoznačně dáno tím na jaké M-denní 
průtoky je MVE dimenzována a je součástí každého vodoprávního řízení k nové elektrárně. 
Jiné roční využití bude mít velmi malá (do 100 kW)  MVE derivační s náhonem, který je 
dimenzován na  M-denní průtoky Q Md 350 a jiné větší (Nad 100kW) MVE příjezdová, 
která je konstruována na na maximální využití  vodního toku např. Q Md 90 . 

M-denní průtoky ve vodoměrných stanicích Q Md se určují z funkce překročení 
průměrných denních průtoků a udávají se v  m 3.s -1 (příp. v l.s -1) pro vybrané hodnoty 
průměrné doby dosažení nebo překročení M = 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 
300, 330, 355 a 364 dnů v roce.  

Základem pro odvození M-denních průtoků je zpracování průměrných denních průtoků ze 
sítě vodoměrných stanic a následná aplikace výpočetních nástrojů, které umožňují 
extrapolaci hodnot M-denních průtoků z vodoměrných stanic do nepozorovaných profilů. 

 
Návrh promítnutí připomínky do návrhu vyhlášky 

Čl. I. (Energie vody – Vodní elektrárny) bod 3 Přílohy k vyhlášce č. 296/2015 Sb., o 
technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a 

historicky již od roku 2006.  
Každý projekt MVE je 
individuální, pro referenční projekt 
je výše podpory kategorizována 
nikoliv podle instalovaného výkonu 
výrobny elektřiny, ale zda se jedná 
o novou lokalitu, nebo stávající 
lokalitu, případně o rekonstrukci. 
Výše instalovaného výkonu 
neovlivňuje v referenčním projektu 
změnu výše podpory. 

 
Parametr ročního využití není 
předmětem této novely a vzhledem 
k tomu, že ještě nebyl ani v praxi 
aplikován, nelze hodnotit jeho 
praktický dopad. 
Hodnoty horní hranice rozsahu 
ročního využití byly předmětem 
rozsáhlých diskuzí při vzniku 
vyhlášky již na podzim roku 2015. 
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zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z 
obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech) zní: 
„3. Měrné investiční náklady a roční využití instalovaného výkonu: 

Charakteristika výrobny 
elektřiny 

Měrné 
investiční 
náklady 

[Kč/kWe] 
u MVE > 0,1 

MW 

Průměrné roční využití 
instalovaného výkonu za 

dobu životnosti 
[kWhe/kWe] 

Horní hranice 
rozsahu ročního 

využití 
instalovaného 

výkonu [kWhe/kWe] 
u MVE > 0,1 MW 

Malá vodní elektrárna 
v nových lokalitách < 130 000 > 4 000 4 800 

Malá vodní elektrárna ve 
stávajících lokalitách nebo 

rekonstruovaná 
< 105 000 > 4 000 4 800 

Pozn.: V případě ročního využití instalovaného výkonu se jedná o netto hodnotu, tzn. 
sníženou o technologickou vlastní spotřebu elektřiny.“. 

 
Robert 
Turinský 
SPVEZ 

V rámci konzultačního procesu k návrhu Vyhlášky o technicko-ekonomických parametrech 
obnovitelných zdrojů podáváme k tomuto návrhu zásadní připomínku, a to k Článku I. 
konkrétně k parametru "Horní hranice rozsahu ročního využití instalovaného výkonu" 
zařazeného ke skupině "Malá vodní elektrárna ve stávajících lokalitách nebo 
rekonstruovaná". 
 
Odůvodnění zásadní připomínky 
 
Malé vodní elektrárny (dále jen podniky) ve stávajících lokalitách jsou výrobny elektrické 
energie, které pobírají veřejnou podporu podle dosavadního schváleného schématu pro 
poskytování veřejné podpory. Taktéž specifická rekonstrukce těchto podniků má svou 
oporu v dosavadním schváleném schématu pro poskytování veřejné podpory.  
 

Neakceptováno. 
Parametr ročního využití není 
předmětem této novely a vzhledem 
k tomu, že ještě nebyl ani v praxi 
aplikován, nelze hodnotit jeho 
praktický dopad. 
Hodnoty horní hranice rozsahu 
ročního využití byly předmětem 
rozsáhlých diskuzí při vzniku 
vyhlášky již na podzim roku 2015. 
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Ve výše zmíněném schématu pro poskytování veřejné podpory podnikům není zakotven 
parametr Horní hranice rozsahu ročního využití instalovaného výkonu. Z návrhu Vyhlášky 
též není zřetelný důvod pro použití tohoto parametru.  
 
V souladu s evropskou legislativou v oblasti poskytování veřejné podpory je nelegální 
přeřazení skupiny podniků, pobírajících veřejnou podporu dle již schváleného schématu, do 
schématu následného. Parametr "Horní hranice rozsahu ročního využití instalovaného 
výkonu", který byl nově zaveden ve Vyhlášce č. 296/2015 Sb. a v připomínkovaném 
návrhu Vyhlášky je uváděn opět, nebyl dosud nikterak aplikován. Pouze nepřijatý návrh 
Cenového rozhodnutí na rok 2016 jej nově uváděl jako limit pro množství podporované 
elektřiny, vyrobené v příslušných podnicích. Důvodně se domníváme, že parametr "Horní 
hranice rozsahu ročního využití instalovaného výkonu" by mohl být použit pro pozměnění 
schválených schémat, na základě kterých daná skupina podniků již pobírá veřejnou podporu 
a mohl by tak být aplikován v rozporu s právem Evropské unie. 
 
Návrh promítnutí připomínky do návrhu vyhlášky 
 
Navrhujeme proto v Článku I. Vyhlášky o technicko-ekonomických parametrech 
obnovitelných zdrojů energie v tabulce 3. Měrné investiční náklady a roční využití 
instalovaného výkonu v řádku "Malá vodní elektrárna ve stávajících lokalitách nebo 
rekonstruovaná", sloupci "Horní hranice rozsahu ročního využití instalovaného výkonu" 
neuvádět žádnou hodnotu. 

Komora 
OZE 
Štěpán 
Chalupa 
Vladimír 
Zachoval 

Připomínka č. 1 k Čl. I návrhu vyhlášky stanovení Horní hranice rozsahu ročního využití 
instalovaného výkonu – zásadní připomínka  
Absence zákonného zmocnění pro Horní hranice rozsahu ročního využití instalovaného 
výkonu na základě maximálního ročního využití instalovaného výkonu  
Podle § 53 odst. 2 písm. a) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie (dále též 
jen „ZoPOZE“) stanoví ERÚ technicko-ekonomické parametry pro stanovení výkupních cen 
jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a pro stanovení zelených bonusů 
na teplo z obnovitelných zdrojů pro výrobny tepla. Na základě technicko-ekonomických 
parametrů pak ERÚ stanovuje podporu, resp. zejména výkupní cenu tak, aby byla zajištěna 
patnáctiletá doba prosté návratnosti investice. Podle § 12 odst. 1 písm. a) ZoPOZE se přitom 
technicko-ekonomickými parametry rozumí zejména náklady na instalovanou jednotku výkonu, 

Neakceptováno. 
 
Parametr ročního využití není 
předmětem této novely a vzhledem 
k tomu, že ještě nebyl ani v praxi 
aplikován, nelze hodnotit jeho 
praktický dopad. 
 
Hodnoty horní hranice rozsahu 
ročního využití byly předmětem 
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účinnost využití primárního obsahu energie v obnovitelném zdroji.  
Doba využití zařízení vychází z dlouhodobého pozorování atmosférických podmínek České 
republiky a dosavadních zkušeností s provozem daných technologií (v případě vody, větru a 
slunce) nebo pouze z možností technologie (v případě bioenergetiky). Předpokládá se, že při 
zprůměrování hodnot dlouhodobého pozorování (roční využití instalovaného výkonu) bude 
zajištěna patnáctiletá návratnost. Dosavadní vyhláška tedy vychází z dlouhodobých 
objektivních a verifikovaných údajů.  
Pokud zákonodárce zamýšlel vyloučit či omezit z nějakých důvodů či podle určitých kritérií 
podporu vyrobené elektřiny nebo rozsah podpory, vyjádřil to přímo v zákoně – viz pro elektřinu 
z OZE § 4 odst. 5, 6, 8, 10. Rozsah podpory však podle těchto ustanovení není podmíněn 
limitem maximální roční výroby. Stejně tak se nevylučuje z podpory výroba nad stanovený 
limit maximální roční výroby.  
Skutečnost, že zákonodárce nezamýšlel omezit roční objem podporované elektřiny, se pak 
projevuje i v praktických otázkách aplikace takového případného omezení.  
Podle § 4 odst. 1 ZoPOZE zákona č. 165/2012 Sb. se pro určení podpory elektřiny z 
obnovitelných zdrojů za elektřinu z obnovitelných zdrojů považuje elektřina vyrobená využitím 
obnovitelných zdrojů a naměřená v předávacím místě. Obdobně je i podle § 9 odst. 6 
definováno, že vyúčtování zelených bonusů se uskutečňuje na základě naměřených hodnot. Co 
se považuje za „naměřené hodnoty“ je jednoznačně definováno, aniž by bylo stanoveno 
omezení těchto hodnot maximálním ročním využitím instalovaného výkonu  
V případě podpory formou výkupních cen, kdy výrobce prodává vyrobenou elektřinu povinně 
vykupujícímu podle § 10 odst. 2 je pak stanoveno, že povinně vykupující je povinen vykoupit 
elektřinu, na kterou se vztahuje podpora. Není ale nikde dořešeno, zda při překročení 
maximálního ročního využití instalovaného výkonu může povinně vykupující vyrobenou 
elektřinu skutečně „z hodiny na hodinu“ odmítnout, čímž by se výrobce pravděpodobně dostal 
do režimu neoprávněné dodávky se všemi důsledky podle energetického zákona.  
Stanovení Horní hranice rozsahu ročního využití instalovaného výkonu (a tím omezení 
maximálního ročního množství podporované elektřiny je tak dle našeho názoru v rozporu se 
zmocněním § 53 odst. 2 zákona č. 165/2012 Sb.  
Pokud jde o věcnou podstatu nastavení limitů, bylo by v případě zavádění pak nutné uvažovat 
specifika např. navrhované zastropování ročního využití instalovaného výkonu povede ke 
značnému utlumení výstavby nových MVE. V ČR se v sektoru MVE efektivně využívají jedny 
z nejnižších spádů na světě. Aby MVE na nízkých spádech dosáhly přiměřené návratnosti, musí 
mít vysoké využití instalovaného výkonu, až kolem 7000 provozních hodin ročně, což jim 

rozsáhlých diskuzí při vzniku 
vyhlášky již na podzim roku 2015. 
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navrhované znění znemožní. 
 
Navrhujeme proto:  
- v Čl. I v Příloze k vyhlášce v tabulce 3. Měrné investiční náklady a roční využití 
instalovaného výkonu vypustit sloupec „Horní hranice rozsahu ročního využití 
instalovaného výkonu [kWhe/kWe]“ včetně příslušných hodnot uvedených v tomto 
sloupci 
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