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Odůvodnění k návrhu vyhlášky 
 

o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení 
některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie 

(registrační vyhláška) 
 
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 (dále také 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.  

Zákon o podporovaných zdrojích zcela změnil systém vyplácení podpor na výrobu 
elektřiny z obnovitelných a druhotných zdrojů energie a nově zavedl podporu na výrobu 
biometanu, tepla z obnovitelných zdrojů a decentrální výrobu elektřiny.  

Nový zákon o podporovaných zdrojích proto zmocnil Energetický regulační úřad 
k vydání nových prováděcích právních předpisů tak, aby nová právní úprava týkající se 
registrace výrobců, jimi zvolených, resp. uplatňovaných podpor a rovněž výplaty podpor byla 
komplexní a od 1. ledna 2013 mohl nový systém registrace a výplaty podpor na základě 
zákona o podporovaných zdrojích řádně fungovat.       

Energetický regulační úřad byl podle ustanovení § 53 odst. 2 písm. c) až g) a m) zákona 
o podporovaných zdrojích zmocněn k vydání vyhlášky, kterou se stanoví termíny a postupy 
výběru formy podpory elektřiny u operátora trhu, postup registrace formy podpory elektřiny 
u operátora trhu, termíny a postupy výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu, 
postup registrace provozní podpory tepla a podpory biometanu u operátora trhu, postup 
registrace podpory formou bonusu na decentrální výrobu elektřiny u operátora trhu a termín 
nabídnutí elektřiny výrobcem elektřiny z obnovitelných zdrojů povinně vykupujícímu. 

Za účelem naplnění nových zmocnění ze zákona o podporovaných zdrojích Energetický 
regulační úřad vydal před účinností zákona o podporovaných zdrojích vyhlášku 
č. 346/2012 Sb. ze dne 12. října 2012 o termínech a postupech výběru formy podpory, 
postupech registrace podpor u operátora trhu, termínech a postupech výběru a změn režimů 
zeleného bonusu na elektřinu a termínu nabídnutí elektřiny povinně vykupujícímu (registrační 
vyhláška). 

V souvislosti s novelou zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích zákonem 
č. 310/2013 Sb. došlo k 1. 1. 2014 k zastavení provozní finanční podpory na elektřinu pro 
nové obnovitelné zdroje energie, s výjimkou malých vodních elektráren (MVE) a po splnění 
podmínek popsaných v přechodných ustanoveních tohoto zákona i pro výrobny elektřiny 
využívající vítr, biomasu nebo geotermální energii, a dále k zastavení podpory na biometan. 
Další novelou zákona č. 165/2012 Sb. zákonem č. 131/2015 Sb. byla podpora na biometan a 
podpora na decentrální výrobu elektřiny ze zákona o podporovaných zdrojích energie ke dni 
1. 1. 2016 zrušena. Od 1. 1. 2016 bude současně zavedena pro nové bioplynové stanice s 
definovanými vstupy paliva a definovaným maximálním instalovaným elektrickým výkonem 
nová provozní finanční podpora na užitečné teplo.  
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Energetický regulační úřad je s účinností k 1. 1. 2016 podle ustanovení 
§ 53 odst. 2 písm. c), d), e), f) a i) zákona o podporovaných zdrojích zmocněn k vydání 
vyhlášky, kterou se stanoví termíny a postupy výběru formy podpory elektřiny u operátora 
trhu, postup registrace formy podpory elektřiny u operátora trhu, termíny a postupy výběru a 
změn režimů zeleného bonusu na elektřinu, postup registrace provozní podpory tepla 
u operátora trhu a termín nabídnutí elektřiny výrobcem elektřiny z obnovitelných zdrojů 
povinně vykupujícímu. 

Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku 
Ke dni 1. ledna 2016 nabydou účinnosti ustanovení zákona č. 131/2015 Sb., který 

novelizuje mimo jiné zákon o podporovaných zdrojích energie, týkající se ukončení podpory 
na biometan a na decentrální výrobu elektřiny a současně nabyde účinnosti ustanovení 
týkající se nové provozní podpory na teplo. Energetický regulační úřad byl zmocněn 
v § 53 odst. 2 zákona o podporovaných zdrojích k vydání prováděcích právních předpisů tak, 
aby nová právní úprava týkající se registrace stávajících provozních finančních podpor a nové 
provozní finanční podpory na užitečné teplo mohla řádně fungovat.  

Stávající vyhláška č. 346/2012 Sb. popisovala mimo jiné do značné míry postup pro 
změnu systému vyplácení podpor od provozovatelů distribučních soustav a provozovatele 
přenosové soustavy k operátorovi trhu, vyhláška proto upravovala i způsob migrace dat od 
jednotlivých provozovatelů distribučních soustav k operátorovi trhu. Problematika migrace je 
již překonaná, a není proto nadále důvod právní úpravy v tomto smyslu.  

Současný postup registrace byl podroben revizi a v úzké spolupráci s operátorem trhu 
byl přizpůsoben aktuální praxi fungování celého systému výplaty a evidence podpor. 

Dalším důvodem nezbytnosti navrhované právní úpravy je zrušení podpory pro 
biometan a decentrální výrobu elektřiny, kdy současná „registrační vyhláška“ upravuje postup 
registrace také pro tyto dvě formy podpory. Od 1. 1. 2016 je zavedena nová podpora pro 
definované výrobny tepla, kterou je třeba v nové vyhlášce zapracovat. 

Vzhledem k rozsahu změn, které by se týkaly úpravy vyhlášky č. 346/2012 Sb., tzv. 
registrační vyhlášky, ve smyslu její novely, bylo přistoupeno k přípravě vyhlášky nové. 

 

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. c), d), e), f) a i) zákona o podporovaných zdrojích, podle 
kterého je Energetický regulační úřad oprávněn stanovit vyhláškou termíny a postupy výběru 
formy podpory elektřiny u operátora trhu, postup registrace formy podpory elektřiny u 
operátora trhu, termíny a postupy výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu, postup 
registrace provozní podpory tepla u operátora trhu a termín nabídnutí elektřiny výrobcem 
elektřiny z obnovitelných zdrojů povinně vykupujícímu. Předkládaný návrh vyhlášky je 
v souladu s tímto zákonem.  

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. 
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Na tento zákon pak navazuje rozhodnutí Komise SA.35177 z 11. června 2014. Vlastní 
předmět navrhované vyhlášky není již žádným dalším předpisem evropského práva upraven. 

Návrh vyhlášky není v rozporu s žádným předpisem evropského práva upravujícím 
podporu využívání energie z podporovaných zdrojů. 
 

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 nepředstavuje žádné dodatečné nároky na rozpočet Energetického 
regulačního úřadu, stejně tak se v důsledku vydání této vyhlášky nepředpokládá potřeba 
navýšení počtu pracovníků. Vyhláška rovněž nepředpokládá sociální dopady nebo dopad na 
životní prostředí.  

Návrh vyhlášky má finanční dopad na podnikatelské prostředí v České republice, a to 
zejména v souvislosti s nezbytnou úpravou informačních systémů OTE, a.s. (operátora trhu) 
a povinně vykupujících. Vzhledem k tomu, že oba subjekty mají již systémy zavedené 
od roku 2013, kdy vstoupil v platnost zákon č. 165/2012 Sb., nepředpokládají se významné 
dodatečné finanční nároky na úpravu systému v souvislosti s touto vyhláškou. Dále je zde 
finanční dopad v řádu stovek korun na nové výrobce elektřiny a výrobce tepla 
z obnovitelných zdrojů v souvislosti s pořízením certifikátu pro získání zabezpečeného 
přístupu do systému operátora trhu.  

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 korupčních rizik 
Návrh vyhlášky nepředpokládá založení korupčních rizik ani jejich nárůst. 
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Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 
1. Důvod předložení 

1.1. Název 
Vyhláška č. …  /2015 Sb., o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení 

některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační 
vyhláška). 

 

1.2. Identifikace problému 
Ke dni 1. ledna 2016 nabydou účinnosti ustanovení zákona č. 131/2015 Sb., který 

novelizuje mimo jiné zákon o podporovaných zdrojích energie, týkající se ukončení podpory 
na biometan a na decentrální výrobu elektřiny a současně nabyde účinnosti ustanovení 
týkající se nové provozní podpory na teplo. Energetický regulační úřad byl zmocněn 
v § 53 odst. 2 zákona o podporovaných zdrojích k vydání prováděcích právních předpisů tak, 
aby nová právní úprava týkající se registrace stávajících provozních finančních podpor a nové 
provozní finanční podpory na užitečné teplo mohla řádně fungovat.  

Stávající vyhláška č. 346/2012 Sb. popisovala mimo jiné do značné míry postup pro 
změnu systému vyplácení podpor od provozovatelů distribučních soustav a provozovatele 
přenosové soustavy k operátorovi trhu, vyhláška proto upravovala i způsob migrace dat od 
jednotlivých provozovatelů distribučních soustav k operátorovi trhu. Problematika migrace je 
již překonaná, a není proto nadále důvod právní úpravy v tomto smyslu.  

Současný postup registrace byl v rámci přezkumu implementace vyhlášky č. 346/2012 
Sb. podroben revizi a v úzké spolupráci s operátorem trhu byl přizpůsoben aktuální praxi 
fungování celého systému výplaty a evidence podpor.  

Dalším důvodem navrhované právní úpravy je zrušení podpory pro biometan a 
decentrální výrobu elektřiny, kdy současná „registrační vyhláška“ upravuje postup registrace 
také pro tyto dvě formy podpory. Od 1. 1. 2016 je zavedena nová podpora pro definované 
výrobny tepla, kterou je třeba v nové vyhlášce zapracovat. 

V neposlední řadě je vhodné zmínit, že předkládaný návrh zohledňuje i Oznámení 
Evropské komise ze dne 11. 6. 2014 Státní podpora SA.35177 (2014/NN) (dále jen 
„Oznámení“), kdy se Evropská komise věnovala souběhu provozní a investiční podpory, 
přičemž v bodě 21 Oznámení konstatovala, že „pokud příjemce na stejnou elektrárnu obdržel 
investiční podporu, provozní podpora se sníží podle částky přidělené investiční podpory. Toto 
vypočítaly české orgány na základě referenčního projektového modelu s přihlédnutím k 
podmínce patnáctileté prosté doby návratnosti. Jestliže je udělena investiční subvence, 
celkové investiční náklady projektu se sníží o částku investiční subvence a poté se vypočte 
příslušná částka tarifu výkupních cen. V závislosti na poměru investiční subvence vůči 
celkovým investičním nákladům se příslušný tarif výkupních cen sníží o x % podle tabulky 
1.“ Příslušná tabulka určující míru snížení provozní podpory je součástí cenového rozhodnutí.  

Vzhledem k tomu, že v rámci registrace podpory musí získat operátor trhu veškeré údaje 
potřebné pro vyplácení podpory ve správné výši, patří mezi evidované údaje i výše 
investičních nákladů a výše nevratné investiční podpory. Z tohoto důvodu byly již na základě 
vyhlášky č. 346/2012 Sb. požadovány od výrobců údaje o výši investičních nákladů a výši 
nevratné investiční podpory. Vzhledem k tomu, že se v praxi ukázalo, že požadované údaje 
jsou výkladově nejednoznačné, byl v rámci konzultací s operátorem trhu i se zástupci výrobců 
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zpřesněn požadavek na evidenci těchto údajů.  
 

1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti  
Podpora výroby elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie je s účinností 

od 1. ledna 2013 upravena zákonem o podporovaných zdrojích, kterým se k 1. lednu 2013 
zrušuje 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. Za účelem naplnění nových zmocnění 
Energetický regulační úřad vydal v roce 2012 vyhlášku č. 346/2012 Sb., o termínech a 
postupech výběru formy podpory, postupech registrace podpor u operátora trhu, termínech a 
postupech výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termínu nabídnutí elektřiny 
povinně vykupujícímu. 

Detailní analýza aplikace registrační vyhlášky v praxi je každoročně sledována a 
vyhodnocována operátorem trhu a zároveň dochází k jejímu zveřejňování na jeho webových 
stránkách. Další detailní údaje o fungování systému operátora trhu lze získat z ročních Zpráv 
o hospodaření OTE, a.s. Vyhodnocení platné ke dni 6. ledna 2015 poskytuje následující 
tabulka. 

 

Instalovaný 
výkon (MW)

Počet 
zdrojů

Instalovaný 
výkon (MW)

Počet 
zdrojů

Fotovoltaické elektrárny 2 079,80 28 114 0,6 64

Větrné elektrárny 277,2 109 9,1 5

Biomasa - spalování v procesu S,P 2 524,60 43 0 0

Biomasa - spalování čisté biomasy 849,9 94 2,1 3

Bioplynové stanice 318,8 542 0 0

Degazační plyn 18,7 12 0,4 1

Důlní plyn 22,4 17 0 0

Skládkový a kalový plyn 45,6 151 0,4 2

Ostatní druhotné zdroje 586,9 23 3,8 3

Malé vodní elektrány do 10 MW 171,6 1 079 12,8 74

Malé vodní elektrány do 10 MW rekonstruované 170,4 600 0,1 5

Vodní elektrárny nad 10 MW 742,8 19 0 0

Přečerpávací vodní elektrárny 1 170 ,0 7 0 0

Jaderné elektrárny 4 290,00 10 0 0

Ostatní zdroje (KVET, podpora decentrální výroby,

nepodporované zdroje)

Celkem 22 511,80 31 560 89,9 229

Druh zdroje / paliva

Zdroje registrované v CS 
OTE celkem

Z toho zdroje uvedené do 
provozu v roce 2014

9 243,20 740 60,6 72

 
V souvislosti s novelou zákona o podporovaných zdrojích zákonem č. 310/2013 Sb. došlo 

k 1. 1. 2014 k zastavení podpory na biometan, biokapaliny a provozní finanční podpory na 
elektřinu pro nové obnovitelné zdroje energie, s výjimkou MVE a při splnění podmínek 
popsaných v přechodných ustanoveních tohoto zákona také s výjimkou výroben elektřiny 
využívajících vítr, biomasu nebo geotermální energii. Další novela zákona č. 131/2015 Sb. 
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zcela vyjmula z nároku na podporu biometan a decentrální výrobu elektřiny a naopak zavedla 
provozní podporu tepla pro bioplynové stanice. 

 
1.4. Identifikace dotčených skupin  

Dotčenými skupinami jsou výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů, 
výrobci elektřiny, která vznikne v procesu vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a 
tepla, výrobci tepla, včetně výrobců tepla z bioplynu (§ 24 odst. 4 zákona o podporovaných 
zdrojích), kteří nárokují podporu podle zákona č. 165/2012 Sb., dále OTE, a.s. (operátor trhu) 
a povinně vykupující obchodníci podle zákona č. 165/2012 Sb. Na základě návrhu vyhlášky 
při procesu registrace a ověřování údajů mezi dotčené subjekty patří i provozovatel přenosové 
soustavy a příslušní provozovatelé distribuční soustavy.   

 
1.5. Popis cílového stavu  

Cílem navrhované vyhlášky je upravit postup registrace podpory elektřiny a podpory 
tepla u operátora trhu tak, aby registrace byla funkční, co nejméně zatěžující pro výrobce, ale 
zároveň zajišťovala operátorovi trhu veškeré informace, které potřebuje znát pro výplatu a 
evidenci podpory. Vyhláška nahrazuje současnou vyhlášku č. 346/2012 Sb., jejímž cílem bylo 
sjednocení všech procesů vyplácení podpory včetně zajištění toho, že v rámci České republiky 
je jedno cílové místo sloužící pro registraci výrobců z podporovaných zdrojů ve smyslu 
zákona o podporovaných zdrojích. Tato právní úprava je však již překonaná a cílem této 
vyhlášky je tedy aktualizovat právní úpravu s ohledem na praxi fungování celého systému 
výplaty a evidence podpor podle zákona o podporovaných zdrojích.Cílem úprav tak byla 
(kromě promítnutí novely energetického zákona zákonem č. 131/2015 Sb. do znění vyhlášky) 
i optimalizace procesu registrace podpor, a to jak z pohledu operátora trhu, který podle 
požadavků vyhlášky pak má nastaven i svůj informační systém, v němž probíhá samotná 
registrace, tak i z pohledu samotných výrobců, aby nebyli zatěžováni nepřiměřenými 
požadavky a celý postup registrace byl logický a srozumitelný. 

 
1.6. Zhodnocení rizika nečinnosti  
Vyhláška o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších 

ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška) je prováděcím 
předpisem zákona o podporovaných zdrojích. Pokud by nová vyhláška nebyla vydána, nebyla 
by od 1. 1. 2016 vyhláška č. 346/2012 Sb. aktuální v souvislosti s novou zavedenou podporou 
pro nové definované výrobny tepla.  

 

2. Návrh variant řešení 
 
2.1. Vydání vyhlášky 

Varianta I. – rezignace na vydání nové vyhlášky 
Vyhláška o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších 

ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška), je prováděcím 
předpisem zákona o podporovaných zdrojích. Pokud by nová vyhláška nebyla vydána, nebyla 
by od 1. 1. 2016 vyhláška č. 346/2012 Sb. aktuální v souvislosti se zavedenou podporou pro 
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nové definované výrobny tepla. Právní úprava registrace by neodpovídala aktuální praxi 
fungování celého systému výplaty a evidence podpor. 

Varianta II. - příprava nové vyhlášky 
Stávající metodiky a postupy je třeba aktualizovat v souvislosti s novými podmínkami 

danými zákonem o podporovaných zdrojích. Rezignování na tvorbu vyhlášky by v konečném 
důsledku vedlo k absenci pravidel pro registrování nových výrobců tepla v informačním 
systému operátora trhu a v konečném důsledku k nemožnosti vyplácet těmto výrobcům 
zákonem nárokovatelné podpory.   

 

Vyhodnocení nákladů a přínosů 
 

Varianta I - rezignace na vydání nové vyhlášky 
Největším dopadem nevydání vyhlášky by byla zcela jistě nemožnost registrovat 

formu podpory pro nové výrobny tepla podle § 24 odstavec 4 zákona a nebylo jim tak 
umožněno uplatnit zákonem stanovenou podporu zeleným bonusem na teplo.  

V případě, kdy by nedošlo k vydání vyhlášky, by bylo nutné při registraci formy 
podpory elektřiny postupovat podle současné právní úpravy, která nekoresponduje s novými 
požadavky zákona a požadavky systému OTE, a.s. Zároveň by stávající vyhláška obsahovala 
právní úpravu, která již bude od 1. 1. 2016 překonaná (způsob registrace podpory biometanu a 
decentrální výroby elektřiny, která byla novelou zákona zrušena) nebo by obsahovala právní 
úpravu, která je v současné době již neaktuální (migrace dat od provozovatelů distribučních 
soustav a provozovatele přenosové soustavy k operátorovi trhu).  

 

Varianta II – příprava nové vyhlášky 
Navržená úprava vyhlášky umožní dát do souladu prováděcí právní předpis se 

zákonnou právní úpravou. Vydání vyhlášky naplňující zmocnění zákona o podporovaných 
zdrojích v celém jeho rozsahu tak, jak vyplývá z novely energetického zákona č. 131/2015 Sb. 

Bude umožněno zaregistrovat formu podpory pro výrobny podle § 24 odstavec 4 
zákona o podporovaných zdrojích a budou odstraněny zcela nadbytečné úpravy registrace 
formy podpory pro výrobce biometanu a výrobce elektřiny z decentrální výrobny a neaktuální 
ustanovení o migraci dat od provozovatelů distribučních soustav a provozovatele přenosové 
soustavy k operátorovi trhu. 

V souvislosti s vyčíslením administrativních nákladů operátora trhu, kdy bude 
nezbytné, vzhledem k aplikaci nových právních předpisů, které jsou jak v gesci Energetického 
regulačního úřadu, tak Ministerstva průmyslu a obchodu, upravit systém operátora trhu, lze 
vycházet  z předpokládaných vícenákladů na činnost operátora trhu pro rok 2016, kdy jsou 
administrativní náklady vyčísleny ve výši necelých 47 milionů korun. Lze konstatovat, že 
určitou malou část těchto nákladů lze přiřadit do souvislosti s novou registrační vyhláškou. 

 

Návrh řešení 
Jako návrh řešení byla vybrána varianta II, která: 
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a) umožní identifikaci výrobce v informačním systému operátora trhu 
prostřednictvím údajů zaevidovaných do systému operátora trhu výrobcem 
b) umožní identifikaci výrobny v informačním systému operátora trhu 
prostřednictvím zaevidovaných dat týkajících se výrobny  
c) upraví způsob a termíny pro registraci formy podpory jednotlivých výroben 
d) stanoví způsoby, postupy a termíny pro ověření zadaných dat ze strany 
operátora trhu. 

3. Konzultační proces 
 Navrhovaná úprava registrační vyhlášky byla v průběhu její tvorby konzultována 

v pracovním týmu složeném ze zástupců Energetického regulačního úřadu, Ministerstva 
průmyslu a obchodu, OTE, a.s a zástupců povinně vykupujících obchodníků. Vznesené 
připomínky byly na jednáních projednány a v případě jejich oprávněnosti zapracovány do 
předkládaného návrhu vyhlášky.  

3.1 Cíl konzultace 
Cílem konzultace bylo navržené změny předkládané právní úpravy předložit k posouzení 

adresátům právní normy, především pak operátorovi trhu a povinně vykupujícím 
obchodníkům, na něž bude mít případná změna právní úpravy přímý dopad v souvislosti 
s možnou úpravou informačních systémů, a objektivním způsobem zvážit a promítnout 
do právní úpravy případné připomínky těchto subjektů. 

3.2 Cílové skupiny 
Cílovou skupinou jsou adresáti předkládané právní normy, kterými jsou výrobci elektřiny 

z podporovaných zdrojů, výrobci tepla (§ 24 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích), 
výrobci tepla z bioplynu (§ 24 odst. 4 zákona o podporovaných zdrojích), OTE, a.s. (operátor 
trhu) a subjekty povinně vykupující elektřinu podle zákona č. 165/2012 Sb.  

3.3 Průběh konzultace 
 Navrhovaná úprava registrační vyhlášky byla před zahájením samotného 
konzultačního procesu a meziresortního připomínkového řízení konzultována se 
zástupci hlavních adresátů právní normy, kterými jsou především povinně vykupující 
obchodníci a společnost OTE, a.s. V rámci konzultací proběhlo několik schůzek pracovního 
týmu s výše uvedenými zástupci, kde s těmito adresáty právní normy došlo k dohodě nad 
procesem registrace formy podpory a nad stanovením termínů pro oznámení o výkupu 
elektřiny povinně vykupujícím. S ohledem na to došlo k úpravám původně navržených změn 
vyhlášky a zapracování vznesených připomínek. 

Současně s průběhem mezirezortního připomínkového řízení byl ve stejném termínu jako 
meziresortní připomínkové řízení návrh vyhlášky zveřejněn na internetových stránkách 
Energetického regulačního úřadu v rámci veřejného konzultačního procesu a dán k dispozici 
k připomínkám všem výrobcům elektřiny a tepla, jichž se právní úprava dotýká. 

Shrnutí konzultačního procesu 
V rámci veřejného konzultačního procesu vznesly připomínky následující subjekty: Cech 

MVE, Svaz průmyslu a dopravy České republiky, ČEZ Distribuce, Komora obnovitelných 
zdrojů a další jeden subjekt, který si v souladu s pravidly veřejného konzultačního procesu 
nepřál být zveřejněn, Vznesené připomínky z tohoto konzultačního procesu byly obdobného 
charakteru jako připomínky v rámci meziresortního připomínkového řízení. Vypořádání 
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připomínek proběhlo písemně a výstupy z vypořádání byly zveřejněny na internetových 
stránkách Úřadu. 

Na základě vypořádání připomínek jak v rámci VKP, tak MPŘ, došlo k úpravě návrhu 
vyhlášky, přičemž se dané úpravy promítly i do odůvodnění vyhlášky. 
 
 

4. Implementace, vynutitelnost a přezkum 
Samotná implementace předpisu do praxe by neměla přinést žádnou komplikaci pro 

držitele licencí. U všech navrhovaných úprav se předpokládá bezkonfliktní implementace. 
Návrh vyhlášky reaguje na nutné změny s ohledem na změny zákona č. 165/2012 Sb. 

a upravuje postup registrace formy podpory na základě dosavadních zkušeností se současnou 
vyhláškou č. 346/2012 Sb. 

Předpokládá se podrobný přezkum účinnosti regulace po prvním roce platnosti vyhlášky 
v podobě konzultací s hlavními dotčenými subjekty, kterými jsou operátor trhu, povinně 
vykupující a samotní výrobci. Na základě těchto konzultací dojde k přezkumu procesu 
registrace formy podpory a případné nesrovnalosti vyhlášky s praxí budou důvodem pro 
novelu této vyhlášky. 

Je stanovena roční perioda přezkumu navržené vyhlášky v souvislosti s registrací nového 
způsobu podpory tepla pro definované bioplynové stanice. Pokud bude v průběhu praktické 
aplikace nové vyhlášky zjištěn nesoulad, bude vyhláška novelizována. 

 
5. Kontakty a prohlášení o schválení RIA 

Závěrečnou zprávu RIA zpracoval a kontaktní osobou pro případné připomínky a dotazy 
je: 

 
Ing. Martin Laštůvka, útvar: odbor podporovaných zdrojů,  
e-mail: poze@eru.cz. 

 
Zvláštní část 
 

K § 1  
Vymezuje předmět vyhlášky, kterým je stanovení termínů a postupů výběru formy podpory 
elektřiny u operátora trhu a postup registrace formy podpory elektřiny, provozní podpory 
tepla u operátora trhu, termíny a postupy výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu 
a termín nabídnutí elektřiny výrobcem elektřiny z obnovitelných zdrojů povinně 
vykupujícímu. 

K § 2 
Definuje postup registrace podpory elektřiny a podpory tepla, kterými jsou především 
zaevidování všech nezbytných údajů o výrobci a výrobně, výběr formy podpory a ověření 
shody těchto evidovaných údajů. Zároveň definuje okamžik, kdy je registrace formy podpory 
dokončena.  

K § 3  
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Stanovuje rozsah a způsob evidování údajů o výrobci a výrobci tepla, přičemž rozsah 
evidovaných údajů je určen v příloze č. 1. 

K § 4 
Stanovuje rozsah a způsob evidování údajů o výrobním zdroji elektřiny, přičemž rozsah 
evidovaných údajů je určen přílohou č. 2. 

K § 5 
Stanovuje rozsah a způsob evidování údajů o výrobně tepla, přičemž rozsah evidovaných 
údajů je určen přílohou č. 3. 

K § 6 
Popisuje termíny a postup výběru formy podpory a termín nabídnutí elektřiny vyrobené 
z obnovitelných zdrojů k výkupu povinně vykupujícímu. 

K § 7 
Definuje způsob a rozsah ověření údajů evidovaných výrobcem a výrobcem tepla, které jsou 
kontrolovány na shodu s údaji evidovanými Úřadem, operátorem trhu a provozovateli 
distribučních soustav nebo provozovatelem přenosové soustavy. 

K § 8 
Stanovuje způsob a termíny pro aktualizaci evidovaných údajů v případě jejich změn a způsob 
a termín změny zvolené formy podpory elektřiny nebo režimu zeleného bonusu na elektřinu. 
Při změně zvolené formy podpory se postupuje obdobně jako při volbě podpory při registraci, 
tj. výrobce zaeviduje zvolenou formu podpory, operátor trhu mu přiřadí kategorii podpory 
v souladu s cenovým rozhodnutím, a pokud výrobce hodlá nabídnout elektřinu povinně 
vykupujícímu, oznámí tuto skutečnost povinně vykupujícímu alespoň 30 dnů předem a 
operátor trhu zpřístupní povinně vykupujícímu v systému operátora trhu údaje potřebné pro 
uzavření smlouvy. 

K § 9 
Stanoví v přechodných ustanoveních, že stávající registrace provedené na základě dosavadní 
registrační vyhlášky č. 346/2012 Sb. zůstávají v platnosti a zahájené registrace se dokončí 
podle dosavadních pravidel registrace. 

K § 10 
Vyhláška nahrazuje dosavadní registrační vyhlášku, která se tímto ruší. 

K § 11 
Stanovuje účinnost právního předpisu od 1. ledna 2016, tedy od data účinnosti zákona 
č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu 
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 
 

K příloze č. 1 
V příloze je uveden výčet údajů pro úspěšnou evidenci údajů výrobce a výrobce tepla. 

K příloze č. 2 
V příloze je uveden výčet údajů pro úspěšnou evidenci údajů výrobního zdroje elektřiny. 

K příloze č. 3 
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V příloze je uveden výčet údajů pro úspěšnou evidenci údajů výrobny tepla. 
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	Definuje postup registrace podpory elektřiny a podpory tepla, kterými jsou především zaevidování všech nezbytných údajů o výrobci a výrobně, výběr formy podpory a ověření shody těchto evidovaných údajů. Zároveň definuje okamžik, kdy je registrace form...
	K § 3
	Stanovuje rozsah a způsob evidování údajů o výrobci a výrobci tepla, přičemž rozsah evidovaných údajů je určen v příloze č. 1.
	K § 4
	Stanovuje rozsah a způsob evidování údajů o výrobním zdroji elektřiny, přičemž rozsah evidovaných údajů je určen přílohou č. 2.
	K § 5
	Stanovuje rozsah a způsob evidování údajů o výrobně tepla, přičemž rozsah evidovaných údajů je určen přílohou č. 3.
	K § 6
	Popisuje termíny a postup výběru formy podpory a termín nabídnutí elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů k výkupu povinně vykupujícímu.
	K § 7
	Definuje způsob a rozsah ověření údajů evidovaných výrobcem a výrobcem tepla, které jsou kontrolovány na shodu s údaji evidovanými Úřadem, operátorem trhu a provozovateli distribučních soustav nebo provozovatelem přenosové soustavy.
	K § 8
	Stanovuje způsob a termíny pro aktualizaci evidovaných údajů v případě jejich změn a způsob a termín změny zvolené formy podpory elektřiny nebo režimu zeleného bonusu na elektřinu. Při změně zvolené formy podpory se postupuje obdobně jako při volbě po...
	K § 9
	Stanoví v přechodných ustanoveních, že stávající registrace provedené na základě dosavadní registrační vyhlášky č. 346/2012 Sb. zůstávají v platnosti a zahájené registrace se dokončí podle dosavadních pravidel registrace.
	K § 10
	Vyhláška nahrazuje dosavadní registrační vyhlášku, která se tímto ruší.
	K § 11
	Stanovuje účinnost právního předpisu od 1. ledna 2016, tedy od data účinnosti zákona č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetic...
	K příloze č. 1
	V příloze je uveden výčet údajů pro úspěšnou evidenci údajů výrobce a výrobce tepla.
	K příloze č. 2
	V příloze je uveden výčet údajů pro úspěšnou evidenci údajů výrobního zdroje elektřiny.
	K příloze č. 3
	V příloze je uveden výčet údajů pro úspěšnou evidenci údajů výrobny tepla.




