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III. 
ODŮVODNĚNÍ 

 
OBECNÁ ČÁST 

 
 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 
 

1. Důvod předložení a cíle 
 
1.1 Název 
 

Vyhláška o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba  
a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská 
výroba.  
 
1.2 Definice problémů 
 
 Zákon 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, který byl 
schválen 13. května 2015, novelizoval také zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných 
zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“). Zákon zavedl podmínku pro výrobce energie z obnovitelných zdrojů, kteří jsou 
právnickými osobami ve formě akciových nebo obdobných společností a chtějí nadále čerpat 
provozní podporu, zaknihovat své akcie. Podmínka byla do zákona zavedena především na 
základě problémů s určením identity koncových příjemců provozní podpory, která je 
vyplácena za výrobu elektřiny ve velkých fotovoltaických elektrárnách, provozovaných nebo 
vlastněných právnickými osobami se zahraničním domicilem. Diskuse se zástupci 
zemědělského sektoru ovšem ukázala, že tato povinnost by přinesla velké dopady zejména 
na právnické osoby, které se zabývají primárně zemědělskou výrobou a v rámci diverzifikace 
do nezemědělských činností provozují jako vedlejší činnost výrobu energie z obnovitelných 
zdrojů, zejména z biomasy formou anaerobní digesce bioplynu a jeho následného využití 
k výrobě elektřiny a tepla v kogenerační jednotce. Takovéto společnosti obvykle mají mnoho 
drobných akcionářů, jejichž podíly vznikly v procesu transformace zemědělských družstev  
a proces zaknihování akcií by proto byl v jejich případě zdlouhavý, administrativně i finančně 
náročný a bez zřejmého přínosu k naplnění cílů zákona. 
 
 Proto byla do zákona zakotvena možnost akciových nebo obdobných společností, 
které jsou výrobci energie z obnovitelných zdrojů a zároveň je jejich hlavní činností 
zemědělská výroba, získat výjimku z povinnosti zaknihovat své akcie, pokud chtějí být 
nadále příjemci provozní podpory. Za účelem určení hlavního předmětu činnosti zemědělská 
výroba a způsobu vedení seznamu výrobců s tímto hlavním předmětem činnosti bylo vloženo 
do zákona zmocnění v § 53 odst. 3 zákona pro Ministerstvo zemědělství (dále jen 
„ministerstvo“) k vydání prováděcího předpisu. Podle stanoviska Energetického regulačního 
úřadu výrobce elektřiny v bioplynové stanici může přistoupit k zaknihování akcií stejně jako 
všichni ostatní výrobci a ztráta podpory mu pak nehrozí.  
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA4YGG4YG)



2 

 

Na základě tohoto zmocnění, navrhuje ministerstvo vydat vyhlášku o způsobu určení 
hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení seznamu výrobců  
s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba. 

 
Vyhláška stanoví kritéria pro posouzení, zda hlavní činností výrobce energie podle § 4 

odst. 12, § 6 odst. 8 nebo § 24 odst. 10 zákona je zemědělská výroba, což je podmínka 
vyžadovaná zákonem. 

 
Vyhláška dále stanoví postup pro zápis tohoto výrobce do seznamu výrobců vedeného 

ministerstvem. Tato vyhláška by měla v souladu s požadavky zákona nabýt účinnosti 
od 1. ledna 2016. Doposud nebyla definice zemědělské výroby jako hlavní činnosti podnikání 
zákonem vyžadována, jedná se tedy o novou právní úpravu vyvolanou novelizací zákona  
a požadavky zákonodárce a praxe. 

 
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

 
 Zákon 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, který byl 
schválen 13. května 2015, novelizoval také zákon. Zákon zavedl podmínku pro výrobce 
energie z obnovitelných zdrojů, kteří jsou právnickými osobami ve formě akciových nebo 
obdobných společností a chtějí nadále čerpat provozní podporu, zaknihovat své akcie. 
Podmínka byla do zákona zavedena především na základě problémů s určením identity 
koncových příjemců provozní podpory, která je vyplácena za výrobu elektřiny ve velkých 
fotovoltaických elektrárnách, provozovaných nebo vlastněných právnickými osobami se 
zahraničním domicilem.  
 
 Za účelem určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení 
seznamu výrobců s tímto hlavním předmětem činnosti je v zákoně zmocnění v § 53 odst. 3 
zákona pro ministerstvo k vydání prováděcího předpisu. 

  
V současné době není vydán prováděcí předpis na základě tohoto zmocnění.  

 
1.4 Identifikace dotčených subjektů 

 
 Dotčenými subjekty jsou  

 výrobci elektřiny, kteří jsou právnickou osobou s hlavním předmětem činnosti zemědělská 
výroba, 

 operátor trhu, tedy společnost OTE, a.s., která vyplácí provozní podporu energie 
z obnovitelných zdrojů a bude informace ze seznamu výrobců s hlavním předmětem 
činnosti zemědělská výroba, vedeného ministerstvem, využívat pro svou kontrolní činnost, 

 povinně vykupující podle § 10 zákona.  
 

1.5 Popis cílového stavu 
 

Na základě zmocnění v § 53 odst. 3 zákona, navrhuje ministerstvo vydat vyhlášku  
o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení 
seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba. 

 
Vyhláška stanoví kritéria pro posouzení, zda hlavní činností výrobce energie podle § 4 

odst. 12, § 6 odst. 8 nebo § 24 odst. 10 zákona je zemědělská výroba, což je podmínka 
vyžadovaná zákonem. 
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Vyhláška dále stanoví postup pro zápis tohoto výrobce do seznamu výrobců vedeného 
ministerstvem. Tato vyhláška by měla v souladu s požadavky zákona nabýt účinnosti 
od 1. ledna 2016. Doposud nebyla definice zemědělské výroby jako hlavní činnosti podnikání 
zákonem vyžadována, jedná se tedy o novou právní úpravu vyvolanou novelizací zákona  
a požadavky zákonodárce a praxe. 

 
1.6 Zhodnocení rizika 

 
 V případě nevydání vyhlášky by nedošlo k naplnění ustanovení zákona a vzhledem 
k administrativní, finanční a časové náročnosti na zaknihování akcií by velká část 
provozovatelů zemědělských bioplynových stanic, kterou tvoří akciové společnosti, přišla od 
1. ledna 2016 o provozní podporu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů. 
 
 
2. Návrhy variant řešení   
 
2.1 Varianty regulatorně-technického řešení 

 
Při zvažování různých variant, které by mohly z obecného (regulatorně-technického) 

hlediska vést ke stanovenému cíli, bylo zvažováno pouze předkládané řešení v podobě 
nového legislativního materiálu. Důvodem je skutečnost, že identifikovaný problém je možné 
řešit pouze legislativní formou, konkrétně vyhláškou.  

 
 Konkrétní věcné dopady nulové varianty jsou pro úplnost uvedeny v následujícím 
přehledu variant věcného řešení, přestože tuto variantu nelze z výše uvedených důvodů 
akceptovat. 
 
2.2 Varianty věcného řešení 

 
Varianta 1 („nulová“) 
 

Nulovou variantou se rozumí nepředložení žádného návrhu vyhlášky.  
 
 V případě nevydání vyhlášky by nedošlo k naplnění ustanovení zákona a vzhledem 
k administrativní, finanční a časové náročnosti na zaknihování akcií by velká část 
provozovatelů zemědělských bioplynových stanic, kterou tvoří akciové společnosti, přišla od 
1. ledna 2016 o provozní podporu elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů. 
 

S ohledem na výše uvedené není možné realizovat tzv. „nulovou variantu“. 
 
Varianta 2 („vydání vyhlášky“) 
 

Dojde k naplnění hlavního cíle zákonodárce i k naplnění zmocnění v zákoně a zároveň 
budou eliminovány negativní dopady na právnické osoby, provozující v souběhu 
zemědělskou výrobu i výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Zneužití zákonné výjimky 
akciovými společnostmi, pro které by byla zemědělská výroba pouze marginálním nebo 
účelově zřízeným oborem podnikání, přitom v podstatě nehrozí, protože mnohem jednodušší 
cestou k získání nároku na provozní podporu výroby z energie je pro ně transformace na 
jinou právní formu (např. společnost s ručením omezeným) nebo založení dceřiné 
společnosti. 
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3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
 
3.1 Varianta 1  
 
 Nulová varianta má nulové přímé dopady na státní rozpočet, ale přináší nárůst 
finančních nákladů (resp. značný výpadek příjmů) a administrativní zátěže pro soukromý 
sektor. Celkové finanční dopady na zemědělské akciové společnosti, kterých jsou jednotky 
stovek, pobírající provozní podporu výroby energie z obnovitelných zdrojů energie by mohly 
dosáhnout řádově stovek milionů Kč. 
 
3.2 Varianta 2  
  
Přínosy varianty 2 

 
Varianta 2 znamená naplnění hlavního cíle zákonodárce i naplnění zmocnění 

v zákoně. Současně budou eliminovány negativní dopady na právnické osoby, provozující 
v souběhu zemědělskou výrobu i výrobu energie z obnovitelných zdrojů. 
 
Náklady varianty 2 

 
Varianta 2 znamená mírný nárůst administrativní a tím i finanční (personální výdaje) 

zátěže ministerstva, ale zachová stávající stav pro soukromý sektor. 
 
 
4. Návrh řešení 
 
Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

 
Zhodnocení varianty 1 
 
 Nulová varianta má nulové přímé dopady na státní rozpočet, ale přináší nárůst 
finančních nákladů (resp. značný výpadek příjmů) a administrativní zátěže pro soukromý 
sektor. Celkové finanční dopady na zemědělské akciové společnosti, kterých jsou jednotky 
stovek, pobírající provozní podporu výroby energie z obnovitelných zdrojů energie by mohly 
dosáhnout řádově stovek milionů Kč. 
 
Zhodnocení varianty 2 

 
Varianta 2 znamená naplnění hlavního cíle zákonodárce i naplnění zmocnění 

v zákoně. Tato varianta eliminuje negativní dopady na právnické osoby, provozující 
v souběhu zemědělskou výrobu i výrobu energie z obnovitelných zdrojů. 
 
Výběr nejvhodnějšího řešení: 
 

S ohledem na porovnání všech variant je vhodné přijmout variantu 2. 
 
 
5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

 
Implementace a vynucování zavedených opatření bude zajištěno zákonnými 

prostředky vyplývajícími ze zákona.  
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6. Přezkum účinnosti regulace 
 

Přezkum nového předpisu bude prováděn na základě sledování a pravidelného 
vyhodnocování účinnosti nové právní úpravy. 

 
 

7. Konzultace a zdroje dat 
 

 Konzultace ohledně způsobu řešení byly vedeny s Ministerstvem průmyslu a obchodu  
a se společností OTE, a.s. a Zemědělským svazem ČR. 
 

Návrh vyhlášky byl v rámci meziresortního připomínkového řízení v souladu s článkem 
13 Legislativních pravidel vlády projednán s povinnými připomínkovými místy a byl rovněž 
zaslán na nepovinná připomínková místa v souladu s Manuálem a Metodikou pro zapojování 
veřejnosti do přípravy vládních dokumentů schválenou usnesením vlády České republiky 
č. 1146/2009 a  s Metodikou hodnocení obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace 
(RIA), přijatou usnesením vlády České republiky č. 922/2011, ve znění usnesení vlády 
České republiky č. 26/2014. 
 
 
8. Kontakt na zpracovatele RIA 
 
Kontaktní osobou pro případné připomínky a dotazy je: 
 
Jméno a příjmení:  Ing. Jiří Jungr 

odbor environmentální a ekologického zemědělství 
Ministerstvo zemědělství 

e-mail:    jiri.jungr@mze.cz 
 
 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

 
Návrh vyhlášky je v souladu se zákonem a jeho zmocňovacím ustanovením.  

 
 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 
republiky, s mezinárodními smlouvami a s předpisy Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 

 
Navrhovaná právní úprava splňuje požadavky ustanovení čl. 79 odst. 3 ústavního 

zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, podle 
kterého ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy mohou na základě  
a v mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny. Návrh 
vyhlášky je v souladu s § 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních 
orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.  

 
Navrhovaná právní úprava je rovněž v souladu s Listinou základních práv a svobod, 

vyhlášenou usnesením předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. jako součást 
ústavního pořádku České republiky (dále jen „Listina“), a to konkrétně s ustanovením čl. 4 
odst. 1 Listiny, podle kterého mohou být ukládány povinnosti toliko na základě zákona  
a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod; 
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Z hlediska mezinárodních závazků se na tuto oblast vztahuje  

 smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii a  

 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 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. 
 

Návrh vyhlášky není v rozporu s právem Evropské unie, konkrétně se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady č. 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. Předkládaný návrh vyhlášky lze hodnotit jako plně slučitelný s právem 
Evropské unie.  

 
 

Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 
sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady 
na životní prostředí. 

 
Plnění předkládaného návrhu vyhlášky si nevyžádá zásadní nároky na státní rozpočet 

a nebude mít dopad na ostatní veřejné rozpočty.  
 
Podpora elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie, elektřiny z vysokoúčinné 

kombinované výroby elektřiny a tepla a podpora výroby tepla je významnou prioritou 
Evropské unie. Opatření k lepšímu využívání těchto zdrojů na venkově přispívají nejen  
k ochraně životního prostředí a k udržitelnému rozvoji venkova, ale umožňují udržet lokální 
zaměstnanost na venkově, mohou mít pozitivní dopad na sociální soudržnost venkovských 
oblastí, přispět k bezpečnosti zásobování elektřinou v geograficky odlehlých oblastech  
a diverzifikovat příjmy zemědělských subjektů.  
  

Z návrhu nevyplývají žádné negativní sociální dopady, včetně dopadů na specifické 
skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením 
a národnostní menšiny, ani dopady na rovnost mužů a žen. Navrhovaná právní úprava 
nepředpokládá ani negativní dopady na životní prostředí.  
 
 
Zhodnocení dopadu navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace 

 
Předkládaný návrh vyhlášky se netýká postavení fyzických osob; porušování zákazu 

diskriminace v souvislosti s navrhovanou úpravou se proto neočekává.  
 
 

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

 
Negativní dopady z hlediska ochrany soukromí a osobních údajů se u předloženého 

návrhu neočekávají.  
 
 

Zhodnocení korupčních rizik 
 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem korupčního 
rizika. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA4YGG4YG)



7 

 

ZVLÁŠTNÍ ČÁST  
 
K § 1 

Předmět úpravy je v souladu se zákonným zmocněním uvedeným v § 53 odst. 3 
zákona o podporovaných zdrojích energie a slouží k provedení § 4, § 6 a § 24 zákona. Tato 
vyhláška slouží k určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a stanovení 
způsobu vedení seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba. 
 
K § 2 

Hlavní předmět činnosti zemědělská výroba v první řadě definován tím, že odkazuje na 
§ 2e odst. 3 zákona o zemědělství. Zákon o zemědělství v této části definuje pojem 
„zemědělská výroba“, kterou se rozumí: 
a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, 

hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin s výjimkou pěstování konopí pro 
léčebné použití a vědecké účely, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích 
vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě 
provozovaná bez pozemků,  

b) živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem 
získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu  
a chov sportovních a dostihových koní,  

c) produkce chovných a plemenných zvířat, využití jejich genetického materiálu a získávání 
zárodečných produktů, pokud jde o zvířata uvedená v písmenu b),  

d) výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin,  
e) úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby12), pokud je konečným 

produktem zemědělský produkt uvedený v Příloze I Smlouvy o fungování Evropské unie,  
f) chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin ve vodním útvaru povrchových vod na 

pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,  
g) hospodaření v lese4i), na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě 

jiného právního důvodu,  
h) hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely.  

 
Dále se za zemědělskou výrobu považuje zemědělská činnost stanovená podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie upravujícího pravidla pro přímé platby zemědělcům  
v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky. 
 

Druhou podmínkou pro splnění hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba je 
v daném čase platný zápis zemědělského podnikatele v Evidenci zemědělských podnikatelů 
podle § 2f zákona o zemědělství. Centrální databázi všech zemědělských podnikatelů vede 
Ministerstvo zemědělství podle podmínek a postupů uvedených právě v § 2f zákona  
o zemědělství. 
 

Třetí důležitou podmínkou pro splnění hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba 
je určení podílu veškerých výnosů z podnikání a výnosů z výše definované zemědělské 
činnosti dané obchodní společnosti za poslední uzavřené účetní období. Pokud dosahuje 
podíl výnosů ze zemědělské činnosti více než 40% na celkových výnosech, vyhovuje tato 
společnost definici hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba. Hranice 40 % byla 
zvolena jako úměrná pro posouzení převažující činnosti podnikání a s ohledem na podporu 
diverzifikace zemědělského podnikání. Ministerstvo zemědělství dlouhodobě podporuje 
diverzifikaci zemědělských subjektů do nezemědělských činností a bylo by nelogické 
znevýhodňovat společnosti, které tuto diverzifikaci úspěšně provedly. V rámci některých 
opatření Programu rozvoje venkova byli v rámci preferenčních kritérií bonifikováni žadatelé, 
kteří vykazovali více než 35% podíl příjmů ze zemědělské činnosti na celkových příjmech  
a přesto dosažení této hranice nebylo samozřejmé. Vzhledem k této skutečnosti, k poklesu 
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výnosů ze živočišné výroby, k meziroční variabilitě příjmů z rostlinné výroby a také k faktu, 
že dotčenými subjekty jsou výhradně velké právnické osoby – akciové společnosti – se 
širokým portfoliem činností, nepovažujeme za vhodné zvyšovat rozhodnou hranici podílu 
výnosů ze zemědělské činnosti nad hranici 40%. Je třeba mít na paměti, že pokud dotčené 
akciové společnosti nesplní požadavky vyhlášky byť jen v jednom kalendářním roce, bude to 
pro ně znamenat ztrátu nároku na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů podle § 4, 
výroby elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla podle § 6 nebo výroby 
tepla podle § 24 zákona č. 165/2012 Sb., a tedy vysoké finanční ztráty. Výše finančního 
limitu pro stanovení hlavní činnosti byla konzultována se zástupci nevládních organizací 
(např. Zemědělský svaz) a zástupci provozovatelů a došlo ke shodě, že hodnota vyšší než 
40% by byla pro podstatnou část provozovatelů v některých časových obdobích nesplnitelná 
a znamenala by pro ně stálou hrozbu vyřazení ze seznamu a s tím spojených vysokých 
finančních ztrát. Lze konstatovat, že přínos udržitelného hospodaření zemědělských podniků 
má nejen ekonomický rozměr, ale je významný i z hlediska vytváření pracovních míst ve 
venkovských oblastech a nejmenších obcích, údržby krajiny, příspěvku k potravinářské  
a energetické soběstačnosti a mnoha dalších přínosů, které lze ovšem jen velmi obtížně 
kvantifikovat. Proto není vhodné klást absolutní důraz na výši čistě ekonomického ukazatele. 
 
 
K § 3 

Do seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba zapíše 
Ministerstvo zemědělství zemědělského podnikatele, pokud obdrží do termínu stanoveného 
v této vyhlášce čestné prohlášení zemědělského podnikatele o splnění podmínek 
stanovených v § 2. Čestné prohlášení musí být vyplněné podle vzoru uvedeného v příloze 
vyhlášky a podepsané statutárním zástupcem společnosti. 

 
Nutnou podmínkou je také to, že zemědělský podnikatel nemá během celého období, 

po které žádá provozní podporu na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, výrobu elektřiny 
z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, nebo výrobu tepla, přerušenou 
zemědělskou činnost. 

 
Ministerstvo zemědělství zveřejní seznam výrobců s hlavním předmětem činnosti 

zemědělská výroba na svých internetových stránkách. U zemědělských podnikatelů 
zapsaných v tomto seznamu bude zveřejněn název obchodní společnosti a identifikační 
číslo. Tyto údaje jsou pro další administraci provozní podpory ze strany operátora trhu 
s energií, kterým je společnost OTE a.s., zcela postačující. 
 
K § 4 

Pro zápis do seznam výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba pro 
rok 2016 se stanoví lhůta pro splnění podmínek do 15. ledna 2016.  
 
K § 5 
 
 Navrhuje se nabytí účinnosti dnem 1. ledna 2016.  
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