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                 V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:      
 

Návrh vyhlášky č. …/2015 Sb., o stanovení technicko-ekonomických parametrů a doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných 

zdrojů energie 

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 zveřejnil vypořádání veřejného 

konzultačního procesu k návrhu vyhlášky, o stanovení technicko-ekonomických parametrů a doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z 

obnovitelných zdrojů energie. Návrh vyhlášky byl zveřejněn na internetových stránkách ERÚ s možností vznést připomínky na základě zveřejněných pravidel 

veřejného konzultačního procesu v termínu od 7.  8. do 28. 8. 2015. Vypořádání připomínek proběhlo podle pravidel veřejného konzultačního procesu a bylo 

zveřejněno na webu ERÚ. Připomínky vzneslo celkem 6 subjektů, z toho dva s požadavkem nezveřejňovat jejich připomínky. 

 

Úprava návrhu vyhlášky bude zohledňovat obdržené připomínky nejen z tohoto procesu, ale i z mezirezortního připomínkového řízení, které probíhalo ve 

stejném ternímu.  

 

Vypořádání připomínek veřejného konzultačního procesu je uvedeno v následující tabulce: 

 

Resort Připomínky 

Agrární komora České republiky (AKČR) Připomínky. 

Česká asociace odpadového hospodářství 

(ČAOH) 

Obecné připomínky. 

Komora OZE Zásadní připomínky. 

Teplárenské sdružení (TSČR) Připomínky. 

 

V Praze dne  

 

Vypracoval:  

 

             Podpis: …………………………… 
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K Resort Připomínky Vypořádání 

Vyhlášce obecně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrární komora 

České republiky 

 
 

 

Akceptováno. 

Z vyhlášky budou vyjmuta ustanovení § 4 

odstavec 2, 3 a 4. Odstavec 1 bude upraven. 

V příloze vyhlášky dojde k odstranění 

sloupce „maximální roční využití 

instalovaného výkonu“ , který je 

významově  svázan s odstraněnými 

odstavci 2,3 a 4 §4 

Nově bude doplněn sloupec „horní hranice 

rozsahu ročního využití instalovaného 

výkonu“, který lépe koresponduje se 

zákonným zmocněním Úřadu pro stanovení 

výše a rozsahu podpory.  

Zdůrazňujeme, že povinností Úřadu je 

stanovit technicko-ekonomické parametry 

pro zajištění patnáctileté doby prosté 

návratnosti. Kombinací různých hodnot 

hlavních T-E parametrů, tj. měrných 

investiční nákladů a ročního průměrného 

využití, by bylo možné dosáhnout i výrazně 

kratší doby návratnosti než stanovených 15 

let. Z těchto důvodů je tedy i jasně 

definovaná horní hranice rozsahu ročního 

využití. S jeho pomocí je možné 

minimalizovat riziko, že by došlo k  

překompenzaci před kontrolou po deseti 

letech, ke které se ČR zavázala Evropské 

komisi. Nebude-li parametr „horní hranice 

rozsahu doby využití instalovaného 

výkonu“ aplikován, je velmi 

pravděpodobné, že by v případě 

dlouhodobého překračování hodnot ročního 

využití instalovaného výkonu docházelo 
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k výrazně kratší návratnosti, než kterou 

garantuje zákon v § 12, a tím pádem také 

k rozporu s podmínkami přidělování 

veřejné podpory. 

Vzhledem k obdrženým připomínkám 

k úpravě principu použití tohoto parametru 

přímo v § 4 bude použití parametru 

definováno přímo v cenovém rozhodnutí 

Energetického regulačního úřadu, kterým se 

stanovuje podpora pro podporované zdroje 

energie. V tomto duchu dojde k úpravě 

odůvodnění. Zákonnou oporu pro tato 

ustanovení dává Úřadu § 4 odstavec 7 

zákona č. 165/2012 Sb. (pro OZE), který 

zní: „Rozsah a výši podpory elektřiny z 

obnovitelných zdrojů stanoví Úřad podle 

tohoto zákona v cenovém rozhodnutí.“ 

Není tedy pravdou, že zákon Úřadu nedává 

zmocnění k určení horní hranice rozsahu 

podpory. 

Příloze – k části 

energie bioplynu 

– využití 

instalovaného 

výkonu 

 

 

Neakceptováno.  

Horní hranice rozsahu využití je stanovena 

s ohledem na skutečnost, že se jedná o 

výrobnu, kde nehrají roli klimatické 

podmínky tak, jako u zdrojů využívajících 

energii vody a větru. Uvedené je popsáno 

v důvodové zprávě. Hodnota poměru horní 

hranice rozsahu doby využití a průměrného 

ročního využití instalovaného výkonu je ve 

stejném poměru jako v případě energie 

biomasy.  
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Příloze – k části 

energie bioplynu 

– měrné investiční 

náklady 

 

 

Neakceptováno - vysvětleno. 

Hodnota parametru na úrovni 

100 tis. Kč/kWe je stanovena úřadem na 

základě vyhodnocení sběru dat 

provedeného Úřadem a v neposlední řadě 

také s ohledem na odborné diskuze se 

zástupci tohoto sektoru obnovitelných 

zdrojů. Lze konstatovat, že i hodnota 

115 tis. Kč/kWe bude reprezentovat 

vznikající projekty, nicméně Úřad se 

rozhodl  při nově zaváděné podpoře 

přiklonit na stranu nižších předpokládaných 

investic z množiny potenciálních projektů. 

K příloze 

vyhlášky k části 

energie biomasy – 

zdroj spalující 

komunální odpad 

Česká asociace 

odpadového 

hospodářství 

Česká asociace odpadového hospodářství, jakožto sdružení více než 

80 společností z oboru odpadového hospodářství, tímto podává v 

rámci připomínkového řízení své připomínky k vyhlášce, kterou se 

stanoví technicko-ekonomické parametry a doby životnosti výroben 

elektřiny a výroben tepla z podporovaných zdrojů energie. 

Předmětná vyhláška dle našeho názoru přináší pro sektor 

odpadového hospodářství nedůvodnou podporu pouze vybraným 

zařízením na energetické využití odpadů typu spaloven směsných 

komunálních odpadů. Nová evropská odpadová strategie („balíček 

k oběhovému hospodářství“) přitom tento typ zařízení určených na 

nakládání s neupravenými směsnými komunálními odpady již 

neprosazuje a naopak se soustředí na jiné způsoby využití a úprav 

odpadů, kde nebude s komunálním odpadem nakládáno jako se 

směsí, ale bude docházet k jeho třídění na další využitelné frakce. 

Cílem nové evropské strategie má být co největší míra recyklace a 

materiálového využití odpadů, s tím, že energeticky se má využívat 

zejména upravená materiálově nevyužitelná a energeticky bohatá část 

odpadu (v k tomu určených zařízeních). V tomto směru 

doporučujeme úpravu vyhlášky tak, aby spalovny, které využívají 

směsný komunální odpad, nebyly v ČR zvýhodněny před zařízeními 

(energetickými), která dokáží využít frakce odpadů po jejich 

předchozí chtěné technologické úpravě za účelem zvýšení míry 

Neakceptováno – vysvětleno. 

Z velké části se nejedná o připomínku 

k předmětné vyhlášce. Podporu pro 

spalovny komunálního odpadu zavádí 

zákon č. 165/2012 Sb., nikoliv tato 

vyhláška. Energetický regulační úřad 

stanovuje podporu pro spalovny 

komunálního odpadu na základě zákona č. 

165/2012 Sb. a s ohledem na plnění 

Národního akčního plánu pro obnovitelné 

zdroje. 

Dále nepovažujeme za vhodné uvádět 

složku příjmů pod parametrem „Náklady na 

palivo“, které jsou skutečně uvažovány ve 

výši 0 Kč/GJ. Příjem spalovny za výkup 

odpadů je výpočtem zohledněn, přestože 

není technicko-ekonomickým parametrem 

jako řada dalších parametrů vstupujících do 

výpočtu. 

Dle dikce zákona č. 165/2012 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů (§4 odst. 5 písm.e) a 

vyhlášky č. 477/2012 Sb. (§5) je podpora 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACKA3JHE6EF)



5 
 

recyklace a dalších způsobů využití odpadů.  

Pro toto objektivizující řešení navrhujeme dvě varianty: 

 

Varianta 1. - Důvodová zpráva vyhlášky uvádí: "Elektrický a tepelný 

výkon ve většině případů  

nekoresponduje s mírou vynaložených investic do projektu spalovny, 

protože primárním cílem 

spalovny je zpracování odpadů, nikoliv výroba elektřiny a tepla" a 

dále "...zatímco u podporovaných 

výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů (např. v případě čistého 

spalování biomasy) činí palivo v 

rozvaze nákladovou položku, u spaloven komunálního odpadu je 

palivo složkou příjmů a z toho 

důvodu je do návrhu vyhlášky navržena hodnota 0 Kč/GJ". 

 

Návrh řešení: Pokud je tedy palivo – směsný komunální odpad u 

spaloven složkou příjmů (a to majoritní), mělo by to být v technicko- 

ekonomických parametrech zohledněno. A to buď: 

 

a) Náklady na palivo budou mít zápornou hodnotu Kč/GJ (např. -167 

Kč/GJ - odpovídá 

zhruba ceně 1500 Kč/t při 9 GJ/t) 

 

b) Budou výrazně sníženy měrné investiční náklady, čímž se 

zohlední, že spalovna není primárně zařízením na výrobu energie, ale 

na likvidaci odpadu, čemuž odpovídá i její 

technické řešení/inv. náročnost a cenová politika za příjem odpadů. 

 

Varianta 2. - Z hlediska principu technologické neutrality by energie 

vyrobená z odpadů, či paliv z odpadů měla mít stejnou podporu, ať 

již pozitivní, negativní, či nulovou. Navrhujeme proto, aby v tabulce 

uvedené v příloze vyhlášky, bylo sousloví „zdroj spalující komunální 

odpad“ nahrazeno souslovím „zdroj spalující komunální 

odpad nebo paliva z odpadů“. Pro jednoznačnost doplňujeme, že 

paliva z odpadů také obsahují komunální odpad. 

 

na elektřinu z obnovitelného zdroje 

stanovena v případě energetického využití 

komunálního odpadu pouze na výrobu 

elektřiny z biologicky rozložitelné části 

nevytříděného komunálního odpadu.  
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Vyhlášce  Komora OZE 

 
 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 

Z vyhlášky budou vyjmuta ustanovení § 4 

odstavec 2, 3 a 4. Odstavec 1 bude upraven. 

V příloze vyhlášky dojde k odstranění 

sloupce „maximální roční využití 

instalovaného výkonu“ , který je 

významově  svázan s odstraněnými 

odstavci 2,3 a 4 §4 

Nově bude doplněn sloupec „horní hranice 

rozsahu ročního využití instalovaného 

výkonu“, který lépe koresponduje se 

zákonným zmocněním Úřadu pro stanovení 

výše a rozsahu podpory.  

Zdůrazňujeme, že povinností Úřadu je 

stanovit technicko-ekonomické parametry 

pro zajištění patnáctileté doby prosté 

návratnosti. Kombinací různých hodnot 

hlavních T-E parametrů, tj. měrných 

investiční nákladů a ročního průměrného 

využití, by bylo možné dosáhnout i výrazně 

kratší doby návratnosti než stanovených 15 

let. Z těchto důvodů je tedy i jasně 

definovaná horní hranice rozsahu ročního 

využití. S jeho pomocí je možné 

minimalizovat riziko, že by došlo k  

překompenzaci před kontrolou po deseti 

letech, ke které se ČR zavázala Evropské 

komisi. Nebude-li parametr „horní hranice 

rozsahu doby využití instalovaného 

výkonu“ aplikován, je velmi 

pravděpodobné, že by v případě 

dlouhodobého překračování hodnot ročního 

využití instalovaného výkonu docházelo 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACKA3JHE6EF)



7 
 

 
 

k výrazně kratší návratnosti, než kterou 

garantuje zákon v § 12, a tím pádem také 

k rozporu s podmínkami přidělování 

veřejné podpory. 

Vzhledem k obdrženým připomínkám 

k úpravě principu použití tohoto parametru 

přímo v § 4 bude použití parametru 

definováno přímo v cenovém rozhodnutí 

Energetického regulačního úřadu, kterým se 

stanovuje podpora pro podporované zdroje 

energie. V tomto duchu dojde k úpravě 

odůvodnění. Zákonnou oporu pro tato 

ustanovení dává Úřadu § 4 odstavec 7 

zákona č. 165/2012 Sb. (pro OZE), který 

zní: „Rozsah a výši podpory elektřiny z 

obnovitelných zdrojů stanoví Úřad podle 

tohoto zákona v cenovém rozhodnutí.“ 

Není tedy pravdou, že zákon Úřadu nedává 

zmocnění k určení horní hranice rozsahu 

podpory. 

Příloze 

 

 

Akceptováno. 
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Neakceptováno - vysvětleno. 

Hodnota parametru na úrovni 

100 tis. Kč/kWe je stanovena úřadem na 

základě vyhodnocení sběru dat 

provedeného Úřadem a v neposlední řadě 

také s ohledem na odborné diskuze se 

zástupci tohoto sektoru obnovitelných 

zdrojů. Lze konstatovat, že i hodnota 

115 tis. Kč/kWe bude reprezentovat 

vznikající projekty, nicméně Úřad se 

rozhodl  při nově zaváděné podpoře 

přiklonit na stranu nižších předpokládaných 

investic z množiny potenciálních projektů. 

Příloze k 

vyhlášce, části II 

Energie biomasy 

Teplárenské 

sdružení ČR 
Připomínka č. 1  

 

V případě zdroje spalujícího komunální odpad navrhujeme navýšit 

měrné investiční náklady na 24 800 Kč/tunu. 

 

Odůvodnění připomínky č. 1: 

Návrh vychází z aktuálních údajů o investičních nákladech zařízení 

pro energetické využití odpadu. Hodnota 20 000 uvedená v návrhu 

vyhlášky je příliš nízká a nevyjadřuje skutečné investiční náklady 

podobných projektů. 

Návrh promítnutí připomínky č. 1 do návrhu vyhlášky 

V příloze k vyhlášce v tabulce v části II „Energie biomasy“ v řádku 

„zdroj spalující komunální odpad“ nahradit ve sloupci „Měrné 

investiční náklady“ číslovku „20 000“ číslovkou „24 800“. 

 

 

 

 

 

Částečně akceptováno. 

Zvýšení investičních nákladů na hodnotu 

21 000 Kč/t. 

Z pohledu nově plánovaných výroben je 

v současné době relevantní pravděpodobně 

pouze jediná spalovna KO. Hodnota t-e 

parametrů by vždy měla reflektovat 

parametry typické pro jednotlivé skupiny 

výroben, nikoliv konkrétní projekty, kterým 

je určena především podpora investičních 

forem nikoliv provozní plošné podpory tak, 

jak ji stanovuje zákon č. 165/2012 Sb. 

Hodnota těchto parametrů se tak zákonitě 

nalézá v určitém intervalu hodnot, které je 

možné pro výpočet referenčního projektu 

použít. Je pak na předkladateli právního 

předpisu (v tomto případě ERÚ), pro kterou 

výši parametru se v závislosti na dalších 

objektivních skutečnostech, rozhodne. 

Parametr ve výši 20 000 Kč/t zpracovaného 

odpadu se poprvé objevil ve vyhlášce 
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v roce 2013, kde byla mimo jiné hodnota 

tohoto parametru potvrzena ze strany 

Teplárenského sdružení ČR, Hospodářské 

komory ČR a Svazu průmyslu a dopravy 

ČR, přičemž stejné subjekty v současnosti 

požadují zvýšení investičních nákladů o 

téměř 5 000 Kč/t zpracovaného odpadu, což 

u projektu zpracovávajícího 100 kt 

odpadu/rok činí navýšení investice o 0,5 

miliardy Kč. S přihlédnutím k hodnotám 

výroby elektřiny s nárokem na provozní 

podporu elektrické energie stanovené NAP, 

kde meziročně (roky 15/16) dochází 

k navýšení výroby z 379 TJ na 422 TJ, se 

Úřad rozhodl pro zvýšení parametru 

investičních nákladů pouze o 1 000 Kč/t 

zpracovaného odpadu na hodnotu 21 000 

Kč/t zpracovaného odpadu, který 

v důsledku umožní mírně vyšší motivaci 

pro výrobu elektřiny z biologicky 

rozložitelného komunálního odpadu. 

Připomínka č. 2 

Navrhujeme sjednotit pojmy cena paliva a náklady na palivo 

používané v různých tabulkách a také příslušnou jednotku (Kč/GJ, 

Kč/kWh). 

 

Odůvodnění připomínky č. 2: 

Sjednocení přístupu k uvádění parametrů v příloze vyhlášky. 

 

Návrh promítnutí připomínky č. 2 do návrhu vyhlášky 

V příloze k vyhlášce sjednotit v tabulkách v části II Energie biomasy 

a I. Energie bioplynu – bioplynové stanice název a jednotky použité 

ve sloupci cena paliva/náklady na palivo. 

Částečně akceptováno – vysvětleno. 

Dojde ke sjednocení pojmů „náklady na 

palivo“. 

Zvolení jednotek jednotlivých parametrů 

vychází především z jednotek používaných 

v praxi a zároveň po odborných diskuzích 

se zástupci jednotlivých sektorů 

obnovitelných zdrojů. Neméně důležitým 

argumentem pro zvolení těchto jednotek je 

také návaznost a kontinuita jednotek 

parametrů uváděných v předchozích 

právních předpisech (475/2005 Sb., 

347/2012 Sb.). Změna jednotek shodných 

parametrů by mohla být pro výrobce 
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matoucí. Zároveň si dovolujeme 

poznamenat, že také zákon č. 165/2012 Sb. 

omezuje velikost výroben tepla v § 24 

odstavec 4 elektrickým výkonem. 

V příloze vyhlášky bude doplněna 

poznámka k významu jednotky Kč/kWhe u 

výroben tepla z bioplynu. 
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IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:   
 

Návrh vyhlášky č. …/2015 Sb., o stanovení technicko-ekonomických parametrů a doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných 

zdrojů energie 

Dle jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem předsedkyně Energetického regulačního úřadu dne 

7. 8. 2015, s termínem dodání připomínek do 28. 8. 2015. Vypořádání připomínek proběhlo dne 3. 9. 2015. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno 

v následující tabulce: 

 

Resort Připomínky 

Česká národní banka (ČNB) Bez připomínek. 

Ministerstvo dopravy (MD) Bez připomínek. 

Ministerstvo spravedlnosti (MSP) Bez připomínek. 

Úřad vlády ČR – Kabinet vedoucího Úřadu vlády (VÚV) Bez připomínek. 

Ministerstvo kultury (MK) Bez připomínek. 

Ministerstvo obrany (MO) Bez připomínek. 

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Bez připomínek. 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) Bez připomínek. 

Ministerstvo zdravotnictví (MZD) Bez připomínek. 

Ministerstvo zemědělství (MZe) Zásadní připomínka a doporučující připomínka. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) Zásadní připomínka a doporučující připomínka. 

Ministerstvo práce a sociálních věci (MPSV) Doporučující připomínky. 

Úřad vlády ČR – Odbor kompatibility (KOM) Obecná a zásadní připomínky. 

Úřad vlády ČR – předseda Legislativní rady vlády (KML) Zásadní připomínky. 

Úřad vlády ČR – místopředseda vlády pro vědu, výzkum a 

inovace (RVV) 

Obecná a zásadní připomínky. 
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Ministerstvo životního prostředí (MŽP) Doporučující připomínky. 

Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) Obecná připomínka. 

Ministerstvo vnitra (MV) Doporučující připomínky. 

Ministerstvo financí (MF) Zásadní připomínka a doporučující připomínka. 

Hospodářská komora České republiky  

(HKČR) 

Zásadní připomínky. 

 

Ostatní nepovinné subjekty 

Resort Připomínky 

Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SPCR) Zásadní a doporučující připomínky. 

Unie zaměstnavatelských svazů ČR 

(UZSČR) 

Zásadní připomínka a doporučující připomínka. 

Konfederace 

zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS) 

Zásadní připomínka. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Doporučující připomínka. 

 

 

V Praze dne  

 

Vypracoval:         Podpis: …………………………… 
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K Resort Připomínky Vypořádání 

Příloze  Ministerstvo 

zemědělství (MZe) 
Zásadní připomínka. 

1) Požadujeme v příloze k vyhlášce v části výrobny tepla z bioplynu 

změnit v tabulce u bioplynové stanice zpracovávající převážně 

statková hnojiva a vedlejší produkty živočišné výroby limit 100 

000 Kč/kWe na 110 000 Kč/kWe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno - vysvětleno. 

Hodnota parametru na úrovni 

100 tis. Kč/kWe je stanovena úřadem na 

základě vyhodnocení sběru dat 

provedeného Úřadem a v neposlední řadě 

také s ohledem na odborné diskuze se 

zástupci tohoto sektoru obnovitelných 

zdrojů. Lze konstatovat, že i hodnota 110 

tis. Kč/kWe bude reprezentovat vznikající 

projekty, nicméně Úřad se rozhodl při 

nově zaváděné podpoře přiklonit na stranu 

nižších předpokládaných investic 

z množiny potenciálních projektů.  

Doporučující připomínka. 

2) Dáváme ke zvážení, zda v příloze k vyhlášce v části výrobny tepla 

z bioplynu nedoplnit tabulku o informaci, které jednotlivé 

produkty či odpady se budou v uvedených výrobnách 

zpracovávat. 

 

Neakceptováno - vysvětleno. 

Energetický regulační Úřad není zmocněn 

ke specifikaci produktů stanovených 

zákonem v § 24 odstavec 4. Kategorie 

biomasy jsou stanoveny vyhláškou 

Ministerstva průmyslu a obchodu č. 

477/2012 Sb. 

§ 2 Ministerstvo 

průmyslu a obchodu 

(MPO) 

 

Zásadní připomínka. 

Připomínka č. 1: k § 2 

Návrh na změnu: 

Požadujeme zcela vypustit § 2 Základní pojmy a uvést pojmy v příloze 

vyhlášky do souladu se zákonem o podporovaných zdrojích energie. 

 

Odůvodnění:  

Vyhláška by měla vycházet z definic uvedených v zákonu, který provádí. 

Při provádění zákonného zmocnění by mělo platit, že pokud je pojem 

srozumitelný v zákoně, tak bude srozumitelný také v prováděcí vyhlášce. 

 

 

Akceptováno. 

Odstranění § 2 Základní pojmy 
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K písm. a) 

V zákoně o podporovaných zdrojích energie je zaveden pojem „výrobna 

elektřiny z obnovitelných zdrojů“ (§ 2 písm. l), aniž by byl dále definován. 

Tento pojem by měl být používán i v prováděcím předpisu, nelze tedy 

definovat pojem „výrobna elektřiny z obnovitelných zdrojů energie“. 

Zákon o podporovaných zdrojích dále pracuje s pojmem „výrobna 

elektřiny“ (viz např. §4 odst. 5 písm. d, § 4 odst. 6 písm. b), §4 odst. 10 

atd.), aniž by ho dále definoval a dále s pojmem „obnovitelný zdroj“, který 

je definován v §2 písm. a). Pojem výrobna elektřiny je obecně známý 

pojem běžně používaný v praxi. Ve spojení s pojmem „obnovitelný zdroj“ 

definovaným zákonem nepotřebuje ani pojem „výrobna elektřiny z 

obnovitelných zdrojů“ další definici.  

Navíc definice zavedená ve vyhlášce není v souladu se zákonem o 

podporovaných zdrojích energie. Obnovitelným zdrojem je podle definice 

v § 2 písm. l mimo jiné „energie biomasy, energie skládkového plynu, 

energie kalového plynu z čistíren odpadních vod a energie bioplynu“, 

jedná se tedy o energetický obsah daných paliv, nikoliv o paliva jako 

taková. Hovořit o zařízení na přeměny obnovitelného zdroje energie 

(správně by mělo být „obnovitelný zdroj“) na palivo nebo jeho úpravy, 

tedy nedává v kontextu zákona smysl. Uvedené zařízení by muselo 

vyrábět palivo z energie, což zjevně vzhledem k účelu zákona nemá 

opodstatnění. 

Výrobnu elektřiny pro všechny zdroje energie definuje v § 2 odst. 2 písm. 

a) bod 18 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, jako energetické 

zařízení pro přeměnu různých forem energie na elektřinu, zahrnující 

všechna nezbytná zařízení. Výrobna elektřiny z obnovitelného zdroje 

energie je tak podle této definice výrobna elektřiny, ve které je zdrojem 

energie obnovitelný zdroj energie (§ 2 písm. a) zákona č. 165/2012 Sb., o 

podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů). Zákon o 

podporovaných zdrojích energie pojem „výrobna elektřiny“ neupravuje a 

používá jej ve smyslu energetického zákona. Podle § 2 písm. l) zákona o 

podporovaných zdrojích energie je výrobna elektřiny z obnovitelných 

zdrojů jedním druhem z výroben elektřiny z podporovaných zdrojů.  

Obě definice se mírně liší. Nepovažujeme za vhodné, aby se obsah 
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termínu v prováděcím předpise lišil od obsahu, který mu přisuzuje zákon. 

Na závěr upozorňujeme, že předmětný pojem není v návrhu vyhlášky 

užíván důsledně (např. § 4 odst. 3, část přílohy). 

 

K písm. b)  

Zákon o podporovaných zdrojích energie v § 2 písm. h) definuje „užitečné 

teplo“ jako teplo vyrobené v procesu kombinované výroby elektřiny a 

tepla k uspokojování poptávky po teple a chlazení, která nepřekračuje 

potřeby tepla nebo chlazení a která by byla za tržních podmínek 

uspokojována jinými procesy výroby energie než kombinovanou výrobou 

elektřiny a tepla. 

Pojem zavedený v návrhu vyhlášky je tak nadbytečný vzhledem k 

nadbytečnosti pojmu užitečné teplo z obnovitelných zdrojů energie, který 

je jediným místem, kde je pojem použit. 

 

K písm. c) 

Novelou zákona o podporovaných zdrojích energie č. 131/2015 Sb. byla 

zpřesněna definice užitečného tepla v § 2 písm. h). Domníváme se, že s 

ohledem na tuto definici je již nadbytečné zavádět vyhláškou další pojem 

„užitečné teplo z obnovitelných zdrojů“ a měl by být používán pojem 

zákona „užitečné teplo“. Navíc pojem užitečné teplo je nově přímo 

používán v souvislosti s teplem z bioplynu v § 24 odst. 4. zákona o 

podporovaných zdrojích energie. 

 

§ 4 a k tabulkám 

v příloze k 

vyhlášce 

Zásadní připomínka. 

Připomínka č. 2: k § 4 a k tabulkám v příloze k vyhlášce  

Návrh na změnu: 

Požadujeme uvést § 4 a tabulky v příloze k vyhlášce do souladu se 

zmocněním k vydání vyhlášky v souladu s odůvodněním. Nárok na 

podporu obnovitelných zdrojů energie daný zákonem nelze omezovat 

prováděcím právním předpisem bez zmocnění v zákoně. 

V ustanovení § 4 odst. 3 jsou upravena pravidla pro výpočet maximálního 

ročního množství elektřiny podporované ve výši podle § 12 odst. 1 a 2 

Akceptováno. 

Z vyhlášky budou vyjmuta ustanovení § 4 

odstavec 2, 3 a 4. Odstavec 1 bude 

upraven. 

V příloze vyhlášky dojde k odstranění 

sloupce „maximální roční využití 

instalovaného výkonu“ , který je 

významově  svázan s odstraněnými 

odstavci 2,3 a 4 §4 

Nově bude doplněn sloupec „horní hranice 
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zákona o podporovaných zdrojích energie. Podle návětí je předmětný 

návrh vyhlášky vydáván na základě zmocnění uvedeného v § 53 odst. 2 

písm. a) a b) zákona o podporovaných zdrojích energie. Podle zmocnění 

má předmětný návrh obsahovat: 

1) 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 výrobu tepla uvedené v § 24 odst. 4 zákona, 

2) dobu životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů a doba 

životnosti výroben tepla z obnovitelných zdrojů uvedených v § 24 

odst. 4 zákona. 

Technicko-ekonomické parametry upravuje § 4 odst. 1 návrhu vyhlášky a 

dobu životnosti výroben elektřiny § 5 předmětného návrhu vyhlášky, a to 

odkazem na přílohu. Z předmětných ustanovení, ani z přílohy neplyne, že 

by byl výpočet maximálního ročního množství elektřiny podporované ve 

výši podle § 12 odst. 1 a 2 zákona o podporovaných zdrojích energie 

součástí technicko-ekonomických parametrů. Tato připomínka se obdobně 

vztahuje také na § 4 odst. 4. 

 

Odůvodnění:  

Vyhláškou má ERÚ stanovit technicko-ekonomické parametry pro 

výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů a technicko-ekonomické 

parametry výroben pro výrobny tepla uvedené v § 24 odst. 4 zákona o 

podporovaných zdrojích energie.  

K odst. 1) Odstavec by neměl pojednávat o tom, k čemu technicko-

ekonomické parametry slouží, to stanoví zákon o podporovaných zdrojích 

energie. Předmětem vyhlášky je pouze stanovení těchto parametrů. 

K odst. 2) , 3) a 4) chybí podle našeho názoru v zákoně o podporovaných 

zdrojích energie příslušné zmocnění. 

Příslušným způsobem je potřeba upravit také tabulky v příloze k vyhlášce. 

 

rozsahu ročního využití instalovaného 

výkonu“, který lépe koresponduje se 

zákonným zmocněním Úřadu pro 

stanovení výše a rozsahu podpory.  

Zdůrazňujeme, že povinností Úřadu je 

stanovit technicko-ekonomické parametry 

pro zajištění patnáctileté doby prosté 

návratnosti. Kombinací různých hodnot 

hlavních T-E parametrů tj. měrných 

investiční nákladů a ročního průměrného 

využití by bylo možné dosáhnout i výrazně 

kratší doby návratnosti než stanovených 15 

let. Z těchto důvodů je tedy i jasně 

definovaná horní hranice rozsahu ročního 

využití. S jeho pomocí je možné 

minimalizovat riziko, že by došlo k  

překompenzaci před kontrolou po deseti 

letech, ke které se ČR zavázala Evropské 

komisi. Nebude-li parametr „horní hranice 

rozsahu doby využití instalovaného 

výkonu“ aplikován, je velmi 

pravděpodobné, že by v případě 

dlouhodobého překračování hodnot 

ročního využití instalovaného výkonu 

docházelo k výrazně kratší návratnosti, než 

kterou garantuje zákon v § 12 a tím pádem 

také k rozporu s podmínkami přidělování 

veřejné podpory. 

Vzhledem k obdrženým připomínkám 

k úpravě principu použití tohoto parametru 

přímo v § 4 bude použití parametru 

definováno přímo v cenovém rozhodnutí 

Energetického regulačního úřadu, kterým 

se stanovuje podpora pro podporované 

zdroje energie. V tomto duchu dojde 
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k úpravě odůvodnění. Zákonnou oporu pro 

tato ustanovení dává Úřadu § 4 odstavec 7 

zákona č. 165/2012 Sb. (pro OZE), který 

zní: „Rozsah a výši podpory elektřiny z 

obnovitelných zdrojů stanoví Úřad podle 

tohoto zákona v cenovém rozhodnutí.“ 

Není tedy pravdou, že zákon Úřadu nedává 

zmocnění k určení horní hranice rozsahu 

podpory. 

§ 6 Zásadní připomínka. 

Připomínka č. 3: K § 6 

Návrh na změnu: 

K § 6: Podle tohoto ustanovení platí pro výrobny uvedené do provozu do 

dne 31. prosince 2015 hodnoty technicko- ekonomických parametrů podle 

dosavadních právních předpisů. Tímto předpisem je vyhláška č. 347/2012 

Sb. Ta však upravuje výše uvedené parametry pouze pro výrobny 

elektřiny. Zmocnění upravit technicko-ekonomické parametry také pro 

teplo bylo do zákona o podporovaných zdrojích energie doplněno 

zákonem č. 131/2015 Sb. Na základě výše uvedeného se domníváme, že 

se přechodné ustanovení může vztahovat pouze na výrobny elektřiny.  

Požadujeme přeformulovat přechodné ustanovení následujícím způsobem: 

„Pro výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů uvedené do provozu do 

dne 31. prosince 2015 včetně platí hodnoty technicko-ekonomických 

parametrů a doby životnosti podle dosavadních právních předpisů.“ 

 

Odůvodnění: 

S ohledem na zamezení retroaktivitě musí být zachovány nejen technicko-

ekonomické parametry, ale také doby životnosti. Použité pojmy je třeba 

uvést do souladu se zákonem o podporovaných zdrojích energie. 

Akceptováno. 

Názvu vyhlášky Doporučující připomínka. 

Připomínka č. 1: k názvu vyhlášky 

Částečně akceptováno. 

Název vyhlášky byl upraven i podle 

návrhů dalších připomínkových míst. 
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Návrh na změnu: 

Navrhujeme název vyhlášky upravit následujícím způsobem: „kterou se 

stanoví technicko-ekonomické parametry a doby životnosti výroben 

elektřiny z obnovitelných zdrojů a výroben tepla z bioplynu“. 

Odůvodnění:  

Uvedení názvu vyhlášky do souladu s pojmy zákona o podporovaných 

zdrojích energie a předmětem úpravy v § 1 vyhlášky. 

V názvu vyhlášky jsme nepoužili termín 

„výrobna tepla z bioplynu“, neboť tento 

pojem je legislativní zkratkou zavedenou 

až v § 1 vyhlášky a ponechali jsme termín 

„výrobny tepla z obnovitelných zdrojů“, 

jak jej používá i zmocnění. 

 

§ 1 Doporučující připomínka. 

Připomínka č. 2: k § 1 

Návrh na změnu: 

Požadujeme nahradit § 1 následujícím textem: „Tato vyhláška stanoví 

technicko-ekonomické parametry výroben elektřiny z obnovitelných 

zdrojů a výroben tepla uvedených v § 24 odst. 4 zákona o podporovaných 

zdrojích energie (dále jen „výrobna tepla z bioplynu“) a dobu životnosti 

výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů a výroben tepla z bioplynu.“ 

 

Odůvodnění: 

Předmět vyhlášky by měl být v souladu s jejím obsahem i s obsahem 

zákona o podporovaných zdrojích energie. Technicko-ekonomické 

parametry neslouží pro stanovení výkupních cen jednotlivých druhů 

obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny. K čemu technicko-

ekonomické parametry slouží není předmětem vyhlášky, předmětem 

vyhlášky je stanovení těchto parametrů. 

Neakceptováno - vysvětleno. 

Předmět úpravy vyhlášky je zcela záměrně 

definován stejně jako zmocnění k vydání 

vyhlášky. 

Příloze a k 

vyhlášce 

Doporučující připomínka. 

Připomínka č. 3: K příloze k vyhlášce 

Návrh na změnu: 

Požadujeme uvést pojmy v příloze vyhlášky do souladu s pojmy zákona a 

vyhlášky, týká se např. pojmu užitečné teplo nebo výrobna elektřiny 

z obnovitelných zdrojů v zákoně a dále pojmu výrobna tepla z bioplynu, 

který je zaveden v návrhu vyhlášky. 

Akceptováno. 
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Odůvodnění: 

Uvedení pojmů do souladu se zákonem o podporovaných zdrojích energie 

a tělem návrhu vyhlášky, odstranění zbytečného matení uživatelů právního 

předpisu. 

 

 

 

 

Doporučující připomínka. 

Připomínka č. 4: K příloze k vyhlášce 

Návrh na změnu: 

Navrhujeme sjednotit používané pojmy a jednotky v příloze k vyhlášce. 

Doporučujeme používat jednotně pojem „náklady na palivo“ a udávat je 

v Kč/GJ. 

 

Odůvodnění: 

V příloze k vyhlášce se vyskytují pojmy cena paliva a náklady na palivo, 

přičemž je tato udávána v Kč/GJ nebo v Kč/kWh.  Bylo by vhodné 

používané pojmy i jednotky v příloze k vyhlášce sjednotit. 

Částečně akceptováno. 

Dojde ke sjednocení pojmů „náklady na 

palivo“. 

Zvolení jednotek jednotlivých parametrů 

vychází především z jednotek používaných 

v praxi a zároveň po odborných diskuzích 

se zástupci jednotlivých sektorů 

obnovitelných zdrojů. Neméně důležitým 

argumentem pro zvolení těchto jednotek je 

také návaznost a kontinuita jednotek 

parametrů uváděných v předchozích 

právních předpisech (č. 475/2005 Sb., 

č. 347/2012 Sb.). Změna jednotek 

shodných parametrů by mohla být pro 

výrobce matoucí. Zároveň si dovolujeme 

poznamenat, že také zákon č. 165/2012 Sb. 

omezuje velikost výroben tepla v § 24 

odstavec 4 elektrickým výkonem. 

V příloze vyhlášky bude doplněna 

poznámka k významu jednotky Kč/kWhe u 

výroben tepla z bioplynu.      

Příloze Ministerstvo práce a 

sociálních věci 

(MPSV) 

Doporučující připomínka. 

Výrobny elektřiny, část II Energie biomasy a Výrobny tepla z bioplynu 

 

Jeví se jako nelogické, že u výroben elektřiny, kde se výsledný produkt 

měří v kilowatthodinách, jsou náklady na palivo uváděny v Kč/GJ, naproti 

tomu u výroben tepla, které se měří na GJ, je cena paliva uváděna v Kč za 

Neakceptováno - vysvětleno. 

Zvolení jednotek jednotlivých parametrů 

vychází především z jednotek používaných 

v praxi a zároveň po odborných diskuzích 

se zástupci jednotlivých sektorů 

obnovitelných zdrojů. Neméně důležitým 
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1 kilowatthodinu elektrické energie [kWhe], a to ve výši 1,2 Kč/kWhe, 

která po převodu jednotek představuje cca 333 Kč/GJ, tedy zhruba 

dvojnásobek ceny za čistou biomasu kategorie 1 pro výrobnu elektřiny. 

Není zřejmé, zda je to reálné. Doporučujeme uvést jednotky do souladu, 

popřípadě v odůvodnění vysvětlit. 

 

argumentem pro zvolení těchto jednotek je 

také návaznost a kontinuita jednotek 

parametrů uváděných v předchozích 

právních předpisech (č. 475/2005 Sb., 

č. 347/2012 Sb.). Změna jednotek 

shodných parametrů by mohla být pro 

výrobce matoucí. Zároveň si dovolujeme 

poznamenat, že také zákon č. 165/2012 Sb. 

omezuje velikost výroben tepla v § 24 

odstavec 4 elektrickým výkonem. 

V příloze vyhlášky bude doplněna 

poznámka k významu jednotky Kč/kWhe u 

výroben tepla z bioplynu.          

Obecné Úřad vlády ČR – 

Odbor kompatibility 

(KOM) 

Obecná připomínka. 

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. 

Ve výčtu dotčených unijních aktů v části odůvodnění o zhodnocení 

slučitelnosti s právem EU postrádáme např. rozhodnutí Komise SA.35177 

z 11. 6. 2014, týkající se závazků České republiky v oblasti podpory 

výroby OZE v ČR. 

 

Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

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 a zmíněné rozhodnutí Komise SA.35177 z 11. 6. 2014. 

 

Akceptováno. 

Doplněno do odůvodnění. 
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§ 4 odst. 3: Zásadní připomínka. 

Navrhované ustanovení § 4 odst. 3 týkající se maximálního ročního 

množství podporované elektřiny je dle našeho názoru nedostatečně 

zpracované ve zvláštní části odůvodnění. Dané ustanovení je nové a 

nevychází z dosavadní návrhem rušené vyhlášky č. 347/2012 Sb., a 

zejména proto požadujeme jeho podrobnější odůvodnění v kontextu 

zákona o podporovaných zdrojích energie a rozhodnutí Komise SA.35177. 

Kvůli technickému charakteru daného ustanovení nejsme bez jeho 

odpovídající analýzy v odůvodnění schopni plně posoudit soulad tohoto 

ustanovení i celé vyhlášky s právem EU, mj. se závazky České republiky 

plynoucími z rozhodnutí Komise SA.35177. 

 

Závěr: 

Návrh vyhlášky se rámcově jeví jako slučitelný s právem EU, nicméně 

finální zhodnocení bude provedeno až po doplnění odůvodnění 

návrhu. 

Částečně akceptováno. 

Odstraněné odstavce 2,3 a 4 z § 4 

Odůvodnění bude upraveno. 

Vycházíme z toho, že se jedná o hodnoty 

pro výpočtové vzorce tak, aby došlo 

k dodržení patnáctileté prosté doby 

návratnosti. 

Rozhodnutí Komise SA.35177 obsahuje 

závazek České republiky o tom, že nedojde 

k překompenzaci, proto bylo vloženo. 

Části Závěrečná 

zpráva RIA, bod 

1.4 Identifikace 

dotčených 

skupin 

Úřad vlády ČR – 

předseda Legislativní 

rady vlády (KML) 

Zásadní připomínka. 

K části Závěrečná zpráva RIA, bod 1.4 Identifikace dotčených skupin 

 

Žádáme v této části doplnění (odhadu) počtu subjektů, a to podle 

jednotlivých podporovaných zdrojů (viz také členění v příloze zvláštní 

části odůvodnění), kterých se předložený návrh vyhlášky může dotknout 

z hlediska podporovaných výroben elektřiny a výroben tepla, ať v případě 

stávajících (zde by údaje měly být k dispozici), či nových zdrojů (řádově 

odhad potencionálně nových). 

 

Odůvodnění:  

 

Počet podporovaných subjektů, kterých se dotkne navrhované schéma 

úprav parametrů, je důležitý pro pochopení rozsahu dopadů. Některé 

informace jsou již naznačeny ve výše uvedené příloze, v samotné RIA je 

však vhodné (i s ohledem na konzultační proces) tyto údaje specifikovat či 

Akceptováno. 

Bude doplněno do odůvodnění 
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alespoň řádově odhadnout a doplnit.  

Části 2 Návrhy 

variant řešení a 

jejich 

vyhodnocení 

Zásadní připomínka. 

K části 2 Návrhy variant řešení a jejich vyhodnocení 

 

Jelikož způsob stanovení a především výše technicko-ekonomických 

parametrů a doby životnosti výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů 

energie a výroben tepla z bioplynu přinášejí konkrétní ekonomické 

dopady, žádáme, aby v rámci návrhu variant byly věcně formulovány 

a posouzeny jednotlivě k typům výroben elektřiny a výroben tepla. 

Parametry žádáme variantně posoudit pro každý podporovaný typ výrobny 

elektřiny, respektive výrobny tepla z bioplynu, dle stávajícího členění 

Přílohy zvláštní části, písmeno a)-e). Údaje ze stávající Přílohy zvláštní 

části budou takto zapracovány do hlavní části závěrečné zprávy RIA. 

 

Odůvodnění: 

Z hlediska metodického a přehlednosti odůvodnění pro pochopení rozsahu 

dopadů se jeví lepším provést srovnání dopadů variantně podle 

jednotlivých podporovaných zdrojů přímo v RIA, např. formou srovnání: 

stávající stav/navrhované řešení – tj. srovnání dopadu stávajícího stavu 

(varianta I, respektive nulová) a navrhovaná nová výše parametru 

(varianta II).  

Samotné zdůvodnění nových parametrů je sice obsaženo v Příloze, která 

ale postrádá bližší evidenci způsobu stanovení výše nové hodnoty 

parametru, který by byl replikovatelný pro každého čtenáře odůvodnění, 

např. demonstrací dopadů příkladmo při navržené úpravě parametru. 

Takto zůstává pro neznalého člověka toto stanovení spíše arbitrárním 

úkonem, přestože z konzultačního procesu mělo vyplynout odsouhlasení 

těchto parametrů relevantními dotčenými subjekty, což ale nelze ověřit 

z popsaného vyhodnocení konzultací, respektive není patrné, jak tyto 

parametry byly dle připomínek upraveny (v navržené výši, či 

kompromisem). Proto se jeví jako vhodnější provést úpravu odůvodnění 

variantně do samotné závěrečné zprávy RIA za využití stávajících údajů z 

Akceptováno. 

Bude doplněno do odůvodnění. 
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přílohy zvláštní části a rozdělení podle podporovaných zdrojů. 

Návaznosti na 

bod 2 výše 

žádáme o 

dopracování 

části 3. 

Závěrečné 

zprávy RIA – 

konzultační 

proces 

Zásadní připomínka. 

V návaznosti na bod 2 výše žádáme o dopracování části 3. Závěrečné 

zprávy RIA – konzultační proces  

 

Z vyhodnocení konzultačního procesu není patrné, jakým způsobem 

ovlivnily proběhlé konzultace výslednou podobu návrhu a výši parametrů. 

Žádáme výsledky konzultačního procesu dopracovat z hlediska mj. 

uvedené revize v případě malých vodních elektráren. Dále je nutné tuto 

část případně dopracovat na základě výsledků veřejné konzultace, kterou 

úřad časově sladil s rozesláním návrhu vyhlášky do meziresortního 

připomínkového řízení (MPŘ). 

 

Odůvodnění: 

 

Pokud současně s meziresortním připomínkovým řízením proběhne (další) 

veřejný konzultační proces, je potřeba jeho výsledky do Závěrečné zprávy 

RIA opět dopracovat, případně provést úpravy odůvodnění, pokud 

z konzultačního procesu a meziresortního připomínkového řízení vyplyne 

úprava navržených parametrů. Z hlediska evidence musí být tyto změny 

vyplývající z konzultačního procesu a jeho odůvodnění v RIA 

zdokumentovány, a to i v případě těch změn, ke kterým předkladatel 

přistoupil ještě před rozesláním návrhu do MPŘ na základě podnětů 

z konzultačního procesu, nebo následně po vypořádání MPŘ. 

Akceptováno. 

Vyhodnocení konzultačního procesu bude 

doplněno do odůvodnění. 

 

 

Části 4 

Implementace, 

vynutitelnost a 

přezkum 

Zásadní připomínka. 

K části 4 Implementace, vynutitelnost a přezkum 

 

Žádáme doplnit konkrétní návrh lhůty přezkumu účinnosti navržené 

právní normy. 

 

Odůvodnění:  

 

Vzhledem k předpokládané proměnlivosti platnosti nyní navržených 

Akceptováno. 

Bude doplněna věta: 

„Je stanovena roční perioda přezkumu 

navržené vyhlášky vzhledem k aktualizaci 

navržených technicko-ekonomických 

parametrů. V příštím roce tedy dojde opět 

ke sběru dat a  v případě zjištění nesouladu 

mezi zjištěnými daty a hodnotami 

z vyhlášky, bude vyhláška novelizována. “ 
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parametrů v čase je vhodné stanovit výhled provedení přezkumu 

v konkrétní časové lhůtě pro potvrzení stávající výše, či jejich revize, 

přestože se ERÚ může na základě poznatků z praxe uchýlit k případné 

revizi i před touto navrženou lhůtou. 

Textu vyhlášky Úřad vlády ČR – 

místopředseda vlády 

pro vědu, výzkum a 

inovace (RVV) 

Zásadní připomínka. 

Požadujeme do textu vyhlášky doplnit definici nových technologií, 

konkrétně technologie výroby elektřiny spalováním plynu vyrobeného 

termochemickým zplyňováním biomasy. 

Odůvodnění: Experty z České asociace pro pyrolýzu a zplyňování jsme 

byli upozorněni, že navrhovaná vyhláška nepřesně definuje některé nové 

technologie, na jejichž vývoji se podíleli ve spolupráci s akademickou 

sférou. Jedná se o technologie výroby elektřiny spalováním plynu 

vyrobeného termochemickým zplyňováním biomasy. 

Ve stávajících obvyklých technologiích, ve kterých dochází k přímému 

spalování, je k výrobě elektřiny z tepla ze spalování tuhých paliv zapotřebí 

spalinový kotel, který z velmi dobře vyčištěné vody vyrábí vysoko-

potenciální páru a ta pak pohání parní turbíny. Takové uspořádání je 

složité a drahé a je rentabilní pouze ve větších měřítkách. Pokud 

uvažujeme například o využití biomasy, vede toto uspořádání k nutnosti 

dovážet veliké objemy nepříliš výhřevného materiálu na dlouhé 

vzdálenosti, což je neekonomické a neekologické. Elektřina se dá přímým 

spálením (uhlí, biomasy atd.) vyrábět i v menších měřítkách 

prostřednictvím technologie využívající Organického Rankinova Cyklu 

(ORC), ale aplikace, které jsou již několik let v provozu, ukazují, že tato 

technologie je velmi drahá a málo účinná. 

Novými technologiemi zplynováním tuhého paliva je vyroben plyn, který 

je možné použít v plynovém motoru. Toto uspořádání je možné realizovat 

i ve velmi malých měřítkách, přičemž účinnost výroby elektřiny je 

obdobná (či vyšší) jako u výroby elektřiny ve velkých spalovacích 

zařízeních s (parním) Rankinovým cyklem. To vede k možnosti 

distribuované (bezpečnější) výroby elektřiny, ale i láká investory s nižšími 

investičními rozpočty, než při stavbě velikých energetických komplexů. 

Rozpor. 

Zcela odmítáme tvrzení o ohrožení plnění 

závazků v rámci EU na množství vyrobené 

energie z OZE s odvoláním na 

dlouhodobou snahu Úřadu o minimalizaci 

podpory. Konstatujeme, že způsob plnění 

závazku ČR předepisuje Národní akční 

plán pro obnovitelné zdroje (dále jen 

NAP), přičemž je povinností úřadu 

stanovovat podporu s ohledem právě na 

NAP. V současné době má již Česká 

republika dostatečnou instalovanou 

kapacitu výroben využívajících 

obnovitelné zdroje energie, aby v části 

„výroba elektřiny z OZE“ splnila cíl 

stanovený NAP na rok 2020 oproti cílům 

v stanoveným v části „výroba tepla“ a 

„využití oze v dopravě“, kde cílů dosud 

nebylo dosaženo. Připomínáme, že částka 

45 mld. Kč, která se každoročně platí 

v souvislosti s podporou obnovitelných 

zdrojů a která se bude navyšovat o další 1 

mld. ročně už jen z důvodu povinného 2% 

navyšování výkupních cen, je dávno za 

hranicí přijatelnosti těch, kteří náklady na 

podporu hradí. 

 

Zároveň připomínáme, že podpora pro 

výrobu elektřiny z OZE byla novelou 

zákona č. 165/2012 Sb. zastavena 

(s výjimkou malých vodních elektráren). 
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Často bývá výroba elektřiny velmi významným bonusem k výrobě 

provozního tepla. Obecně teplo z menších provozů bývá mnohem 

smysluplněji využito, což se projevuje i na celkové účinnosti využití 

paliva. Tyto nové technologie jsou tedy účinnější, bezpečnější, šetrnější k 

životnímu prostředí, snáze regulovatelné a dávají smysl ekonomicky i při 

menších výkonech. Tím, že tyto velmi sofistikované technologie umožňují 

instalace i o malých výkonech, je možné je decentralizovat směrem k 

lokálním zdrojům paliva, což znamená i redukci dopravní ekologické 

zátěže. 

V České republice je v provozu několik malých zdrojů vyrábějících 

elektrickou energii a teplo procesem zplyňování biomasy ve výkonovém 

měřítku do 5 MWt (v jednom případě do 50 MWt). Investiční náklady 

jsou mnohem vyšší, než uvádí navrhovaná vyhláška (75.000 Kč/kWe). 

Skutečné (reálné) investiční náklady jsou nejméně 120.000 Kč/kWe. 

Proto navrhujeme zohlednit výši investičních nákladů dle prokázané praxe 

a ve vyhlášce upravit v bodu II. Energie biomasy u charakteristiky 

výrobny „Zdroj spalující (samostatně) plyn ze zplyňování pevné biomasy" 

měrné investiční náklady ze 75.000 Kč/kWe na 120.000 Kč/kWe. 

Současně zmiňovaní experti z České asociace pro zplyňování a pyrolýzu 

upozorňují, že tuto technologii lze dále zdokonalovat ve smyslu dalšího 

snižování zátěže na životní prostředí a zvýšení účinnosti výroby elektřiny, 

a tudíž by bylo možné nastavit do budoucna podporu investic tak, aby 

investoři cílili na lepší kvalitu životního prostředí tím, že sofistikovanější 

a šetrnější technologie bude stát ještě více zvýhodňovat. 

Pro informaci dodáváme, že i Slovenská republika již ve své legislativě 

(zákon č. 221/2013) tyto technologie zohledňuje v §9 článku g) bodu 4. 

takto: "výroba elektřiny spalováním plynu vyrobeného termochemickým 

zplyňováním biomasy".  Pro energetický zdroj se stejnou technologií 

uvedený do provozu v roce 2014 je výše podpory na Slovensku o 68% 

vyšší než v České republice, což je přibližně stejný poměr jako 

v posuzovaných investičních nákladech 75.000 Kč/kWe ku 120.000 

Kč/kWe. 

Z toho důvodu nepovažujeme za přijatelné 

zavádět novou kategorii podpory pro 

oblast obnovitelných zdrojů s ukončenou 

podporou a dále v situaci, kdy hodnoty 

předpokládané výroby elektřiny z biomasy 

v NAP, jsou již o dva roky dříve 

překročeny skutečnou výrobou elektřiny z 

biomasy. 

Motivace k využití užitečného tepla u 

projektů vybavených technologií 

zplyňování biomasy byla v cenovém 

rozhodnutí Úřadu realizována v podpoře 

kombinované výroby elektřiny a tepla, 

která novelou zákona zastavena nebyla.   

 

Pro úplnost uvádíme, že v případě 

akceptace této připomínky lze zcela jistě 

očekávat překročení maximální výkupní 

ceny stanovenou zákonem ve výši 4 500 

Kč/MWh. 

Investiční náročnost takové technologie lze 

srovnat snad jedině s nešťastnou podporou 

fotovoltaiky z let 2009 – 2010. 

 

Úřad je toho názoru, že zavádět nejdražší 

možnou podporu v době, kdy došlo 

k překročení plánu výroby elektřiny z OZE 

o dva roky dříve než NAP předpokládá a 

v době kdy ČR disponuje dostatečnou 

kapacitou pro splnění svých závazků 

výroby elektřiny z OZE není z pohledu ČR 

žádoucí a v souladu s péčí řádného 

hospodáře. 

 

O zastavení podpory a souvisejících 

podmínkách bylo rozhodnuto zákonodárci 
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 ČR. Úřad stanovuje podporu v rámci 

zákonných zmocnění při zohlednění 

oprávněných zájmů všech účastníků trhu. 

Mezi úlohy Úřadu nepatří podpora vědy a 

výzkumu, která je kompetenčně přidělena 

jiným orgánům státní správy. Vhodnějším 

nástrojem se jeví individuální investiční 

podpora, která nezatěžuje konečné 

zákazníky vícenáklady na provozní 

podporu.  

 

Závěrem připomínáme, že v ČR jsou již 

projekty využívající tyto technologie 

realizovány s podporou odpovídající 

klasickým spalovacím technologiím 

biomasy. Z daného usuzujeme, že pro 

správně a efektivně připravený projekt je 

podpora dostatečná.    

 

Obecná Obecná připomínka. 

Dlouhodobá snaha předkladatele o minimalizaci podpory výkupních cen 

a zelených bonusů do výroby elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů 

energie (OZE) se může překlopit do malého zájmu investorů v tomto jinde 

ve světě rychle se rozvíjejícím oboru. ČR a její závazek v rámci EU na 

množství vyrobené energie z OZE tak může být přílišnou regulací obtížně 

naplňován. 

 

Vysvětleno. 

Předkladatelova snaha je o zefektivnění 

vyplácené podpory a stanovení její výše a 

rozsahu v souladu se zákonem č. 165/2012 

Sb. a předpisy EK. Ve výrobě elektřiny již 

bylo závazku vůči EK dosaženo a další 

rozvoj v podpoře elektřiny z OZE pouze 

zvyšuje vícenáklady, které zatěžují celý 

český průmysl a české spotřebitele. Období 

okolo roku 2009 a 2010 by nám mělo být 

výstrahou, jak se dá promarnit 25 mld. 

ročně na podporu FVE právě stanovením 

naprosto přemrštěné podpory. Předkladatel 

proto zachovává konzervativní a oparný 

přístup i při stanovování T-E parametrů. 
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znění § 4, odst. 

2) až 4) a v 

návaznosti i 

příslušných částí 

tabulek 

Ministerstvo 

životního prostředí 

(MŽP) 

Doporučující připomínka. 

1. Požadujeme odstranění navrhovaného znění § 4, odst. 2) až 4) 

a v návaznosti i příslušných částí tabulek (označených „Maximální 

roční využití instalovaného výkonu“) v přílohách návrhu vyhlášky. 

Navrhované ustanovení je v rozporu s body 48 až 52 rozhodnutí 

Evropské komise (dále jen „EK“) ve věci státní podpory 

obnovitelných zdrojů v ČR po 1. lednu 2013 dle zákona č. 165/2012 

Sb., o podporovaných zdrojích energie (dále jen „zákon“). 

 

Dle části III. 9 sdělení EK ve věci státní podpory SA.35177 

(2014/NN) má být zavedena individuální kontrola po 10 letech u 

každého příjemce a případně krácena podpora, pokud by hrozilo riziko 

překompenzace. Navrhované opatření však není individuální, ale 

plošné. 

 

Dále máme za to, že navrhované ustanovení § 4, odst. 2) až 4) 

překračuje zmocnění k vydání prováděcích předpisů uvedené v § 53, 

odst. 2) zákona. 

 

Akceptováno. 

Z vyhlášky budou vyjmuta ustanovení § 4 

odstavec 2, 3 a 4. 

V příloze vyhlášky dojde k odstranění 

sloupce „maximální roční využití 

instalovaného výkonu“, který je 

významově svázán s odstraněnými 

odstavci 2,3 a 4 § 4 

Nově bude doplněn sloupec „horní hranice 

rozsahu ročního využití instalovaného 

výkonu“, který lépe koresponduje se 

zákonným zmocněním Úřadu pro 

stanovení výše a rozsahu podpory.  

Zdůrazňujeme, že povinností Úřadu je 

stanovit technicko-ekonomické parametry 

pro zajištění patnáctileté doby prosté 

návratnosti. Kombinací různých hodnot 

hlavních T-E parametrů, tj. měrných 

investičních nákladů a ročního průměrného 

využití, by bylo možné dosáhnout i 

výrazně kratší doby návratnosti než 

stanovených 15 let. Z těchto důvodů je 

tedy i jasně definovaná horní hranice 

rozsahu ročního využití. S jeho pomocí je 

možné minimalizovat riziko, že by došlo k  

překompenzaci před kontrolou po deseti 

letech, ke které se ČR zavázala Evropské 

komisi. Nebude-li parametr „horní hranice 

rozsahu doby využití instalovaného 

výkonu“ aplikován, je velmi 

pravděpodobné, že by v případě 

dlouhodobého překračování hodnot 

ročního využití instalovaného výkonu 

docházelo k výrazně kratší návratnosti, než 
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kterou garantuje zákon v § 12, a tím pádem 

také k rozporu s podmínkami přidělování 

veřejné podpory. 

Vzhledem k obdrženým připomínkám 

k úpravě principu použití tohoto parametru 

přímo v § 4 bude použití parametru 

definováno přímo v cenovém rozhodnutí 

Energetického regulačního úřadu, kterým 

se stanovuje podpora pro podporované 

zdroje energie. V tomto duchu dojde 

k úpravě odůvodnění. Zákonnou oporu pro 

tato ustanovení dává Úřadu § 4 odstavec 7 

zákona č. 165/2012 Sb. (pro OZE), který 

zní: „Rozsah a výši podpory elektřiny z 

obnovitelných zdrojů stanoví Úřad podle 

tohoto zákona v cenovém rozhodnutí.“ 

Není tedy pravdou, že zákon Úřadu nedává 

zmocnění k určení horní hranice rozsahu 

podpory. 

 

Důvodové 

zprávě: 

Doporučující připomínka. 

V důvodové zprávě doporučujeme slovo „vyjímka“ nahradit 

spisovnou variantou „výjimka“, a to ve všech výskytech. 

 

Při uvádění právních předpisů ve formě „zákon č. 310/2013 Sb.“ je 

standardem, že po tečce ve zkratce „Sb.“ následuje i čárka, když poté 

věta pokračuje dále. Toto doporučujeme upravit u všech dotčených 

odkazů na právní předpisy (nejen u zákona č. 310/2013 Sb.). 

 

V poslední větě třetího odstavce doporučujeme v části „nebo výrobci 

tepla zajištěno dosažení“ doplnit slovo „je“. 

 

Částečně akceptováno. 

Slovo „vyjímka“ bude patřičně opraveno. 

 

Domníváme se, že pravidla českého 

pravopisu by se měla plně vztahovat i na 

věty, které obsahují odkaz na právní 

předpis. Z logiky větné skladby není čárka 

v těchto větách odůvodněná.  

Čárka po zkratce „Sb.“ se standardně píše, 

když poté následuje název právního 

předpisu, což však nejsou uvedené 

případy. 

 

Slovo „je“ bude doplněno.  
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Obecná 

připomínka 

Ministerstvo 

zahraničních věcí 

(MZV) 

Obecná připomínka. 

Předložený návrh vyhlášky stanoví technicko-ekonomické parametry doby 

životnosti výroben elektřiny a výroben tepla podporovaných zdrojů 

energie, při jejichž splnění je provozovateli v zásadě garantována doba 

návratnosti vložených nákladů ve výši 15 let. Přestože nesplnění těchto 

požadavků nemá za následek neposkytnutí podpory, ale pouze jinou dobu 

návratnosti, mohlo by se dle názoru MZV jednat o tzv. fiskální opatření, 

tj. „technické specifikace…, které souvisejí s … finančními opatřeními 

ovlivňujícími spotřebu výrobků…“ ve smyslu čl. 1 směrnice Evropského 

Parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při 

poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů (dále jen 

„směrnice 98/34/ES“). 

 

Předkladatel by tedy měl posoudit, zda navrhovaný předpis není 

technickým předpisem ve smyslu směrnice 98/34/ES a zda mu nevznikla 

oznamovací povinnost ve smyslu směrnice 98/34/ES, resp. ve smyslu 

nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v 

oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických 

norem, ve znění pozdějších předpisů. Předkladatel je povinen posoudit 

vznik oznamovací povinnosti dle směrnice 98/34/ES také s ohledem na čl. 

2a Legislativních pravidel vlády.  

V případě neoznámení návrhu vyhlášky by se Česká republika vystavila 

riziku porušení povinností plynoucích z práva EU a s tím spojených 

sankcí, příp. též nevymahatelnosti těch ustanovení vyhlášky, jež splňují 

definici technických předpisů dle směrnice 98/34/ES, jak plyne z 

judikatury Soudního dvora EU (viz rozhodnutí Soudního dvora EU ze dne 

30. dubna 1996 ve věci C-194/94 CIA Security International). 

S ohledem na závažnost dopadů neoznámení dotčených ustanovení 

předkládaného návrhu vyhlášky dle směrnice 98/34/ES, zejména 

nevymahatelnost dotčených ustanovení vyhlášky, MZV navrhuje 

předkladateli, aby posoudil vznik informační povinnosti ve smyslu čl. 2a 

Legislativních pravidel vlády (eventuálně věc konzultoval s Úřadem pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví) a následně 

případně doplnil odůvodnění vyhlášky a normativní text vyhlášky v 

souladu s Legislativními pravidly vlády. 

Neakceptováno – vysvětleno. 

V daném případě se jedná pouze o hodnoty 

referenčního projektu, který je použit 

v rámci výpočtu. Nejedná se o požadavek 

na unifikaci, či nutnost výstavby výroben 

s takovými údaji. Uvedené parametry jsou 

tedy parametry více ekonomickými než 

technickými a v žádném případě 

nepodmiňují možnost nebo zákaz výstavby 

výroben elektřiny v případě nedodržení 

parametrů. 
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§ 6 – k 

přechodnému 

ustanovení 

 

Ministerstvo vnitra 

(MV) 
Doporučující připomínka. 

Ustanovení v tomto případě řeší úpravu právních vztahů vzniklých 

přede dnem nabytí účinnosti nového právního předpisu ve smyslu čl. 51 

odst. 1 písm. a) Legislativních pravidel vlády. Doporučujeme proto 

ustanovení uvést v obecném tvaru, tedy bez pevně stanoveného data, 

neboť takový přístup je pragmatičtější, když dovoluje měnit datum nabytí 

účinnosti. Ustanovení proto doporučujeme uvést v následujícím znění: 

„Pro výrobny uvedené do provozu před nabytím účinnosti této vyhlášky 

platí hodnoty…“. 

Akceptováno. 

Důvodová 

zpráva 

Ministerstvo financí 

(MF) 
Zásadní připomínka. 

1. Požadujeme, aby do důvodové zprávy materiálu bylo, v souladu 

s jednacím řádem vlády, doplněno zhodnocení navrhované 

vyhlášky z hlediska jejího případného dopadu na jednotlivé druhy 

veřejných rozpočtů v tříletém výhledu (nikoliv pouze na rozpočet 

kapitoly ERÚ). 

 

 

Akceptováno. 

Odůvodnění bude doplněno. 

„V souvislosti s možnými finančními 

dopady je třeba zdůraznit, že navrhovaná 

vyhláška stanoví výši technicko-

ekonomických parametrů, které mohou 

ovlivnit výši podpory (finálně může být 

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 této změny, není však 

možná, protože výše podpory je 

kalkulována až při přípravě cenového 

rozhodnutí a výše technicko-

ekonomického parametru je pouze jeden ze 

vstupů pro výpočet výše podpory“. 

 

Názvu vyhlášky Doporučující připomínka. 

K názvu vyhlášky doporučujeme slova „kterou se stanoví 

technicko-ekonomické parametry“ nahradit slovy „o stanovení 

technicko-ekonomických parametrů“. 

Akceptováno. 
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§ 6 Doporučující připomínka. 

K § 6 doporučujeme nahradit slova „podle dosavadních právních 

předpisů“ slovy „uvedené ve vyhlášce č. 347/2012 Sb. ve znění 

účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky“. 

 

Neakceptováno - vysvětleno. 

Považujeme tuto formulaci za 

srozumitelnější. 

Pro výrobny uvedené do provozu do dne 

31. prosince 2012 platí indikativní hodnoty 

technicko-ekonomických parametrů podle 

vyhlášky č. 475/2005 Sb. Odkaz pouze na 

vyhlášku č. 347/2012 Sb. by mohl u 

některých adresátů právní normy vyvolat 

nejistotu, zda se i na výrobny uvedené do 

provozu do roku 2013 nevztahují nově 

parametry uvedené ve vyhlášce č. 

347/2012 Sb.   

 

Materiálu 

Odůvodnění k 

návrhu 

Doporučující připomínka. 

K materiálu Odůvodnění k návrhu vyhlášky k části Zhodnocení 

souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 

je vyhláška navržena, a akty práva Evropské unie požadujeme 

doplnění souladu s právem veřejné podpory, tj. zda a jaký má 

vyhláška dopad na povolený režim podpory (včetně specifikace 

režimu) a zda jsou parametry uvedené ve vyhlášce v souladu 

s rozhodnutím Komise a Pokyny pro státní podporu v oblasti 

životního prostředí a energetiky na období 2014-2020. 

 

K materiálu připomínáme, že obecným problémem je garance patnáctileté 

návratnosti investic, což samozřejmě není otázkou prováděcího předpisu, 

ale zákona, čímž je do značné míry determinována konstrukce vyhlášky. 

Akceptováno. 

Odůvodnění bude doplněno. 

 

„Vyhláška nemá dopad na povolený režim 

podpory“ 

 

Názvu vyhlášky 

 

Hospodářská komora 

České republiky  

(HKČR) 

Zásadní připomínka. 

Požadujeme upravit název vyhlášky následovně: 

„kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry a doby životnosti 

výroben elektřiny a výroben tepla z podporovaných obnovitelných zdrojů 

Akceptováno. 
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energie“. 

Odůvodnění: 

Název vyhlášky je tímto dán do souladu s předmětem úpravy, která se 

vyhláškou provádí (viz § 1). Veškeré technicko-ekonomické parametry se 

totiž vztahují pouze k obnovitelným zdrojům energie použitým pro výrobu 

elektřiny nebo tepla. 

§ 2 Zásadní připomínka. 

Požadujeme zcela vypustit § 2 Základní pojmy. 

Odůvodnění: 

Vyhláška by měla vycházet z definic stanovených jí zákonným právním 

předpisem, který provádí a tyto dále nerozšiřovat. Pokud je třeba pracovat 

v případě často se opakujících slovních spojení s jejich zkrácenou verzí, 

lze v rámci vyhlášky využít institutu legislativní zkratky. Dále je třeba 

upozornit na to, že pokud je v právním předpise definován nějaký pojem, 

tak musí být v následujícím textu právního předpisu aktivně používán. 

V případě písm. a) se jedná o nadbytečnou definici výrobny elektřiny. 

Jedná se o obecně známý pojem běžně používaný v praxi, který pro účely 

zákona a vyhlášky nutnost dalšího definování nemá. Při provádění 

zákonného zmocnění by měl Úřad vycházet z toho, že pokud je pojem 

srozumitelný v zákoně, bude srozumitelný také ve vyhlášce. 

V případě písmen b) a c) se jedná o definice, s nimiž se dále v těle textu 

vyhlášky pro účely nastavení pravidel chování nepracuje. V případě písm. 

c) se jedná o definici, která je jednoznačně uvedena v zákoně, přičemž 

v rámci navrhovaného ustanovení vyhlášky je tato zákonná definice 

neoprávněně rozšiřována. Takový postup vytváří právní nejistotu pro 

účastníky trhu. 

 

Akceptováno. 

§ 3 

 

Zásadní připomínka. 

Toto ustanovení požadujeme zcela vypustit. 

Akceptováno. 
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Odůvodnění: 

Navržené ustanovení je zcela nad rámec zmocnění a s prováděnou 

úpravou (tj. technicko-ekonomickými parametry stanovenými pro 

výrobny) nijak nesouvisí. 

§ 4 Zásadní připomínka. 

Požadujeme vypustit § 4 odst. 2 až 4. Dále požadujeme vypustit ze všech 

tabulek v příloze k vyhlášce sloupce označené „Maximální roční využití 

instalovaného výkonu“. 

Odůvodnění: 

Navržená ustanovení jsou zcela nad rámec zmocnění. Nárok na podporu je 

založen zákonem  

č. 165/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a není přípustné 

podzákonnou úpravou rozsah tohoto nároku měnit resp. omezovat.  

V případě ustanovení § 4 odst. 2 návrhu vyhlášky nelze podzákonným 

právním předpisem uložit hodnotu maximálního ročního využití 

instalovaného výkonu, jelikož se jedná o institut, kterým není omezen 

nárok na podporu v zákoně.  To samé lze uvést i pro případy odstavců 3 a 

4 v souvislosti s omezením ročního podporovaného množství elektřiny 

nebo tepla. 

Podle § 4 odst. 1 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. Podle § 10 odst. 2 citovaného 

zákona je povinně vykupující povinen vykupovat elektřinu 

z obnovitelných zdrojů, na kterou se vztahuje podpora elektřiny, vyrobená 

ve výrobně elektřiny. Obdobně podle § 9 citovaného zákona se zelený 

bonus vyplácí na základě naměřeného objemu výroby. Z uvedených 

ustanovení zákona plyne, že se podpora poskytuje na veškerou vyrobenou, 

resp. naměřenou elektřinu z obnovitelných zdrojů. Současně zákon č. 

165/2012 Sb. v § 4 odst. 5 a 6 obsahuje podmínky, které musí být splněny, 

aby bylo možné elektřinu z obnovitelných zdrojů podpořit a výjimky, 

Akceptováno. 

Z vyhlášky budou vyjmuta ustanovení § 4 

odstavec 2, 3 a 4. 

V příloze vyhlášky dojde k odstranění 

sloupce „maximální roční využití 

instalovaného výkonu“, který je 

významově svázán s odstraněnými 

odstavci 2,3 a 4 § 4 

Nově bude doplněn sloupec „horní hranice 

rozsahu ročního využití instalovaného 

výkonu“, který lépe koresponduje se 

zákonným zmocněním Úřadu pro 

stanovení výše a rozsahu podpory.  

Zdůrazňujeme, že povinností Úřadu je 

stanovit technicko-ekonomické parametry 

pro zajištění patnáctileté doby prosté 

návratnosti. Kombinací různých hodnot 

hlavních T-E parametrů, tj. měrných 

investičních nákladů a ročního průměrného 

využití, by bylo možné dosáhnout i 

výrazně kratší doby návratnosti než 

stanovených 15 let. Z těchto důvodů je 

tedy i jasně definovaná horní hranice 

rozsahu ročního využití. S jeho pomocí je 

možné minimalizovat riziko, že by došlo k  

překompenzaci před kontrolou po deseti 

letech, ke které se ČR zavázala Evropské 

komisi. Nebude-li parametr „horní hranice 
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které výplatu podpory vylučují. Rozsah podpory není podmíněn limitem 

maximální roční výroby. Stejně tak se nevylučuje z podpory výroba nad 

stanovený limit maximální roční výroby. Zákon č. 165/2012 Sb. vzhledem 

k uvedenému neumožňuje jakkoliv limitovat rozsah podpory direktivně 

nařízeným maximálním ročním využitím instalovaného výkonu. 

S ohledem na stochastickou podstatu parametru ročního využití 

instalovaného výkonu upozorňujeme, že pokud by Úřad trval na oříznutí 

horní meze ročního vyžití instalovaného výkonu, pak by taková úprava 

musela být nutně promítnuta do výše průměrného využití instalovaného 

výkonu výroben za dobu jejich životnosti (snížení), což by v konečném 

důsledku vedlo ke zvýšení výkupních cen a zelených bonusů. Roční doba 

využití instalovaného výkonu je náhodnou veličinou, u níž můžeme 

předpokládat lognormální rozdělení četnosti. Jestliže část tohoto rozdělení 

nově shora „uřízneme“, pak se samozřejmě posune také průměrná hodnota 

využití instalovaného výkonu oproti stávajícímu stavu a to logicky 

směrem dolů. 

 

rozsahu doby využití instalovaného 

výkonu“ aplikován, je velmi 

pravděpodobné, že by v případě 

dlouhodobého překračování hodnot 

ročního využití instalovaného výkonu 

docházelo k výrazně kratší návratnosti, než 

kterou garantuje zákon v § 12, a tím pádem 

také k rozporu s podmínkami přidělování 

veřejné podpory. 

Vzhledem k obdrženým připomínkám 

k úpravě principu použití tohoto parametru 

přímo v § 4 bude použití parametru 

definováno přímo v cenovém rozhodnutí 

Energetického regulačního úřadu, kterým 

se stanovuje podpora pro podporované 

zdroje energie. V tomto duchu dojde 

k úpravě odůvodnění. Zákonnou oporu pro 

tato ustanovení dává Úřadu § 4 odstavec 7 

zákona č. 165/2012 Sb. (pro OZE), který 

zní: „Rozsah a výši podpory elektřiny z 

obnovitelných zdrojů stanoví Úřad podle 

tohoto zákona v cenovém rozhodnutí.“ 

Není tedy pravdou, že zákon Úřadu nedává 

zmocnění k určení horní hranice rozsahu 

podpory. 

§ 6 

 

Zásadní připomínka. 

Požadujeme přechodné ustanovení doplnit takto: 

„Pro výrobny uvedené do provozu do dne 31. prosince 2015 včetně platí 

hodnoty a intervaly technicko-ekonomických parametrů a doby životnosti 

podle dosavadních právních předpisů.“ 

Odůvodnění: 

Zachování právní jistoty výrobců elektřiny z obnovitelných zdrojů. 

V dosavadních právních předpisech (347/2012), které tato vyhláška 

Částečně akceptováno. 

Zmocnění je na hodnoty technicko-

ekonomických parametrů. Domníváme se, 

že není potřeba upřesňovat, neboť je 

zřejmý smysl těchto parametrů. Jedná se o 

hodnotu, která uzavírá interval. 

 

„Doby životnosti“ budou doplněny. 
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nahrazuje, jsou technicko-ekonomické parametry stanoveny jednak 

konkrétní hodnotou, ale také intervalem. Interval je použit např. pro 

investiční náklady, roční využití instalovaného výkonu apod.. 

Příloze 

vyhlášky, části 

II. Energie 

biomasy 

Zásadní připomínka. 

V případě zdroje spalujícího komunální odpad požadujeme navýšit měrné 

investiční náklady na 24 800 Kč/tunu. 

Odůvodnění: 

Návrh vychází z aktuálních údajů o investičních nákladech zařízení pro 

energetické využití odpadu. Hodnota 20 000 uvedená v návrhu vyhlášky je 

příliš nízká a nevyjadřuje skutečné investiční náklady podobných projektů. 

 

Částečně akceptováno. 

Zvýšení investičních nákladů na hodnotu 

21 000 Kč/t. 

 

Z pohledu nově plánovaných výroben je 

v současné době relevantní pravděpodobně 

pouze jediná spalovna KO. Hodnota t-e 

parametrů by vždy měla reflektovat 

parametry typické pro jednotlivé skupiny 

výroben, nikoliv konkrétní projekty, 

kterým je určena především podpora 

investičních forem nikoliv provozní plošné 

podpory tak, jak ji stanovuje zákon č. 

165/2012 Sb. Hodnota těchto parametrů se 

tak zákonitě nalézá v určitém intervalu 

hodnot, které je možné pro výpočet 

referenčního projektu použít. Je pak na 

předkladateli právního předpisu (v tomto 

případě ERÚ), pro kterou výši parametru 

se v závislosti na dalších objektivních 

skutečnostech, rozhodne. Parametr ve výši 

20 000 Kč/t zpracovaného odpadu se 

poprvé objevil ve vyhlášce v roce 2013, 

kde byla mimo jiné hodnota tohoto 

parametru potvrzena ze strany 

Teplárenského sdružení ČR, Hospodářské 

komory ČR a Svazu průmyslu a dopravy 

ČR, přičemž stejné subjekty v současnosti 

požadují zvýšení investičních nákladů o 

téměř 5 000 Kč/t zpracovaného odpadu, 

což u projektu zpracovávajícího 100 kt 

odpadu/rok činí navýšení investice o 0,5 
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miliardy Kč. S přihlédnutím k hodnotám 

výroby elektřiny s nárokem na provozní 

podporu elektrické energie stanovené 

NAP, kde meziročně (roky 15/16) dochází 

k navýšení výroby z 379 TJ na 422 TJ, se 

Úřad rozhodl pro zvýšení parametru 

investičních nákladů pouze o 1 000 Kč/t 

zpracovaného odpadu na hodnotu 21 000 

Kč/t zpracovaného odpadu, který 

v důsledku umožní mírně vyšší motivaci 

pro výrobu elektřiny z biologicky 

rozložitelného komunálního odpadu. 

Příloze 

vyhlášky, části I. 

Energie 

bioplynu – 

Bioplynová 

stanice 

Zásadní připomínka. 

Požadujeme změnit v tabulce o technicko-ekonomických parametrech 

měrné investiční náklady bioplynových stanic zpracovávajících převážně 

statková hnojiva a vedlejší produkty živočišné výroby z hodnoty 100 000 

na 115 000. 

Odůvodnění: 

Investiční náklady vychází z reálných připravovaných projektů dodavatelů 

BPS dle stávajících platných legislativních požadavků na instalaci a 

zajištění provozní bezpečnosti bioplynových stanic.    

 

Neakceptováno - vysvětleno. 

Hodnota parametru na úrovni 

100 tis. Kč/kWe je stanovena úřadem na 

základě vyhodnocení sběru dat 

provedeného Úřadem a v neposlední řadě 

také s ohledem na odborné diskuze se 

zástupci tohoto sektoru obnovitelných 

zdrojů. Lze konstatovat, že i hodnota 115 

tis. Kč/kWe bude reprezentovat vzikající 

projekty, nicméně Úřad se rozhodl  při 

nově zaváděné podpoře přiklonit na stranu 

nižších předpokládaných investic 

z množiny potenciálních projektů.  

Příloze vyhlášky Zásadní připomínka. 

Navrhujeme sjednotit pojmy cena paliva a náklady na palivo používané 

v různých tabulkách a také příslušnou jednotku (Kč/GJ, Kč/kWh). Pojem 

„výrobna tepla z bioplynu“ zavedený v § 1 vyhlášky by měl být použit i 

v příloze místo pojmu „bioplynová stanice“, který vyhláška ani zákon 

nezná. 

Odůvodnění: 

Sjednocení přístupu k uvádění parametrů, sjednocení pojmů. 

Částečně akceptováno– vysvětleno. 

Zvolení jednotek jednotlivých parametrů 

vychází především z jednotek používaných 

v praxi a zároveň po odborných diskuzích 

se zástupci jednotlivých sektorů 

obnovitelných zdrojů. Neméně důležitým 

argumentem pro zvolení těchto jednotek je 

také návaznost a kontinuita jednotek 

parametrů uváděných v předchozích 

právních předpisech (č. 475/2005 Sb., 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACKA3JHE6EF)



27 
 

 

 

č.  347/2012 Sb.). Změna jednotek 

shodných parametrů by mohla být pro 

výrobce matoucí. Zároveň si dovolujeme 

poznamenat, že také zákon č. 165/2012 Sb. 

omezuje velikost výroben tepla v § 24 

odstavec 4 elektrickým výkonem. 

 

V příloze vyhlášky bude doplněna 

poznámka k významu jednotky Kč/kWhe u 

výroben tepla z boplynu. 

kapitole 2.2. 

důvodové 

zprávy 

Zásadní připomínka. 

Požadujeme kapitolu 2.2. vypustit. 

Odůvodnění: 

Uváděná vazba zavedení parametru „maximálního ročního využití 

instalovaného výkonu“ na notifikaci veřejné podpory je fiktivní. Zavedení 

takového parametru překompenzaci nijak nezabraňuje, protože ta může 

vyplývat z řady jiných faktorů než jen z využití instalovaného výkonu. 

Evropská komise žádné zavedení maximálního ročního využití 

instalovaného výkonu výroben elektřiny nepožadovala a v notifikaci 

veřejné podpory (C (2014) 2246 final) v souvislosti se zákonem o 

podporovaných zdrojích energie ani nic takového uvedeno není. 

Zavedení parametru „maximálního ročního využití instalovaného výkonu“ 

nijak nezlepší predikci potřebných finančních prostředků ze státního 

rozpočtu. Předně proto, že se má týkat pouze výroben uváděných do 

provozu od 1. 1. 2016, jejichž očekávatelný podíl na celkové vyplácené 

podpoře je zcela marginální. I kdyby se opatření vztahovalo na všechny 

výrobny, k významnému zlepšení predikce prostředků ze státního 

rozpočtu (omezení rozptylu náhodné veličiny) by nedošlo. Je potřeba si 

uvědomit, že roční využití instalovaného výkonu jednotlivých výroben 

jsou náhodné veličiny, které jsou v některých případech korelované 

s kladným korelačním koeficientem a v jiných se záporným (např. 

fotovoltaické a vodní elektrárny). Výsledná odchylka celkové platby ze 

státního rozpočtu je tudíž podstatně menší, než součet maximálních 

Akceptováno. 

Z vyhlášky budou vyjmuta ustanovení § 4 

odstavec 2, 3 a 4. 

V příloze vyhlášky dojde k odstranění 

sloupce „maximální roční využití 

instalovaného výkonu“, který je 

významově svázán s odstraněnými 

odstavci 2,3 a 4 § 4 

Nově bude doplněn sloupec „horní hranice 

rozsahu ročního využití instalovaného 

výkonu“, který lépe koresponduje se 

zákonným zmocněním Úřadu pro 

stanovení výše a rozsahu podpory.  

Zdůrazňujeme, že povinností Úřadu je 

stanovit technicko-ekonomické parametry 

pro zajištění patnáctileté doby prosté 

návratnosti. Kombinací různých hodnot 

hlavních T-E parametrů, tj. měrných 

investičních nákladů a ročního průměrného 

využití by bylo možné dosáhnout i výrazně 

kratší doby návratnosti než stanovených 15 

let. Z těchto důvodů je tedy i jasně 

definovaná horní hranice rozsahu ročního 

využití. S jeho pomocí je možné 
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odchylek jednotlivých výroben. 

 

minimalizovat riziko, že by došlo k  

překompenzaci před kontrolou po deseti 

letech, ke které se ČR zavázala Evropské 

komisi. Nebude-li parametr „horní hranice 

rozsahu doby využití instalovaného 

výkonu“ aplikován, je velmi 

pravděpodobné, že by v případě 

dlouhodobého překračování hodnot 

ročního využití instalovaného výkonu 

docházelo k výrazně kratší návratnosti, než 

kterou garantuje zákon v § 12, a tím pádem 

také k rozporu s podmínkami přidělování 

veřejné podpory. 

Vzhledem k obdrženým připomínkám 

k úpravě principu použití tohoto parametru 

přímo v § 4 bude použití parametru 

definováno přímo v cenovém rozhodnutí 

Energetického regulačního úřadu, kterým 

se stanovuje podpora pro podporované 

zdroje energie. V tomto duchu dojde 

k úpravě odůvodnění. Zákonnou oporu pro 

tato ustanovení dává Úřadu § 4 odstavec 7 

zákona č. 165/2012 Sb. (pro OZE), který 

zní: „Rozsah a výši podpory elektřiny z 

obnovitelných zdrojů stanoví Úřad podle 

tohoto zákona v cenovém rozhodnutí.“ 

Není tedy pravdou, že zákon Úřadu nedává 

zmocnění k určení horní hranice rozsahu 

podpory. 

Důvodové 

zprávě 

 

Zásadní připomínka. 

Požadujeme informaci, kdy průzkum měrných investičních nákladů 

spaloven proběhl, a jaké konkrétní projekty do něj byly zahrnuty, včetně 

údajů o měrných investičních nákladech jednotlivých projektů (nemusí být 

jmenovitě přiřazeny ke konkrétním projektům, pokud jde o důvěrná data). 

Částečně akceptováno. 

Analýza t-e parametrů pro spalovny 

komunálního odpadu byla provedena 

v období před schválením vyhlášky 

č. 350/2013 Sb., kterou se novelizovala 

vyhláška č. 347/2012 Sb, tj. v období 
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Odůvodnění: 

Na str. 14 se uvádí: „Z průzkumu vyplynulo, že měrné investiční náklady 

spaloven se pohybují  ve výši cca 20 000 Kč/t zpracovaného odpadu za 

rok, tzn. celková výše investice pro typický projekt 100 kt spalovny pak 

činí částku v rozmezí 2-2,3 mld. Kč. Pro technicko-ekonomický parametr v 

příloze vyhlášky doporučujeme výši průměrných měrných investičních 

nákladů ve výši 20 000 Kč/t.“  Domníváme se, že uváděné údaje jsou 

příliš nízké. V ČR je navíc v současné době v pokročilém stádiu přípravy 

pouze jeden projekt. 

 

 

května – srpna roku 2013. Podklady pro 

stanovení parametrů byly poskytnuty 

především Ministerstvem průmyslu a 

obchodu, VÚT v Brně, zástupci sektoru 

obnovitelných zdrojů (především v oblasti 

biomasy) a Teplárenským sdružením ČR. 

Mimo výše uvedené instituce se na 

stanovení t-e parametrů podílely také 

formou poskytnutých informací podle § 

15a energetického zákona spalovny 

komunálního odpadu, které jsou na území 

ČR provozovány. Vzhledem k velmi 

malému počtu těchto spaloven a možnosti 

přiřazení jednotlivých hodnot ke 

konkrétním výrobnám nebude Úřad, 

s ohledem na důvěrnost dat, tyto hodnoty 

dále poskytovat. 

 

Zásadní připomínka. 

Požadujeme doplnit odůvodnění v souvislosti se snížením měrných 

investičních nákladů malých vodních elektráren. 

Odůvodnění: 

Předkladatel navrhuje snížení měrných investičních nákladů u nových 

malých vodních elektráren z původních 150 tis. Kč/W na 140 tis. Kč/W, 

resp. 115 tis. Kč/W u malých vodních elektráren ve stávajících lokalitách 

nebo rekonstruovaných. Z jakého důvodu je toto navrhováno, není ovšem 

v odůvodnění uvedeno. 

Akceptováno.  

 

Doplněna věta: 

 

„Všechny navržené parametry byly 

konzultovány a výše uvedené důvody 

k poklesu parametru diskutovány se 

zástupci asociací pro obnovitelné zdroje 

(pro malé vodní elektrárny) a nad výší 

navržených parametrů došlo ke shodě.“ 

Názvu vyhlášky Svaz průmyslu a 

dopravy České 

republiky (SPCR) 

Zásadní připomínka. 

Původní text: 

„kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry a doby životnosti 

výroben elektřiny a výroben tepla z podporovaných zdrojů energie“ 

 

Akceptováno. 
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Odůvodnění 

 

Navrhujeme upravit název vyhlášky tímto způsobem: 

„kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry a doby životnosti 

výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie“ 

§ 2 Zásadní připomínka. 

Požadujeme zcela vypustit § 2 Základní pojmy 

 

Odůvodnění 

 

Vyhláška by měla vycházet z definic stanovených jí zákonným právním 

předpisem, který provádí a tyto dále nerozšiřovat. Pokud je třeba pracovat 

v případě často se opakujících slovních spojení s jejich zkrácenou verzí, 

lze v rámci vyhlášky využít institutu legislativní zkratky. Dále je třeba 

upozornit na to, že pokud je v právním předpise definován nějaký pojem, 

tak musí být v následujícím textu právního předpisu aktivně používán. 

V případě písm. a) se jedná o nadbytečnou definici výrobny elektřiny. 

Jedná se o obecně známý pojem běžně používaný v praxi, který pro účely 

zákona a vyhlášky nutnost dalšího definování nemá. Při provádění 

zákonného zmocnění by měl Úřad vycházet z toho, že pokud pojem je 

srozumitelný v zákoně, tak bude srozumitelný také ve vyhlášce. 

V případě písmen b) a c) se jedná o definice, s nimiž se dále v těle textu 

vyhlášky pro účely nastavení pravidel chování nepracuje. V případě písm. 

c) se jedná o definici, která je jednoznačně uvedena v zákoně, přičemž 

v rámci navrhovaného ustanovení vyhlášky je tato zákonná definice 

neoprávněně rozšiřována. Takový postup vytváří právní nejistotu pro 

účastníky trhu. 

Akceptováno. 

 

§ 4 odst. 2 až 4 a 

dále k tabulkám 

v příloze 

 

Zásadní připomínka. 

Požadujeme vypustit § 4 odst. 2 až 4. Dále požadujeme vypustit ze všech 

tabulek v příloze k vyhlášce sloupce označené „Maximální roční využití 

instalovaného výkonu 

 

Odůvodnění 

 

Akceptováno. 

Z vyhlášky budou vyjmuta ustanovení § 4 

odstavec 2, 3 a 4. 

V příloze vyhlášky dojde k odstranění 

sloupce „maximální roční využití 

instalovaného výkonu“, který je 
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Navržená ustanovení jsou zcela nad rámec zmocnění. Nárok na podporu je 

založen zákonem č. 165/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a není 

přípustné podzákonnou úpravou rozsah tohoto nároku měnit resp. 

omezovat.  

V případě ustanovení § 4 odst. 2 návrhu vyhlášky nelze podzákonným 

právním předpisem uložit hodnotu maximálního ročního využití 

instalovaného výkonu, jelikož se jedná o institut, kterým není omezen 

nárok na podporu v zákoně.  To samé lze uvést i pro případy odstavců 3 a 

4 v souvislosti s omezením ročního podporovaného množství elektřiny 

nebo tepla. 

S ohledem na stochastickou podstatu parametru roční využití 

instalovaného výkonu upozorňujeme, že pokud by Úřad trval na oříznutí 

horní meze ročního vyžití instalovaného výkonu, pak by taková úprava 

musela být nutně promítnuta do výše průměrného využití instalovaného 

výkonu výroben za dobu jejich životnosti (snížení), což by v konečném 

důsledku vedlo ke zvýšení výkupních cen a zelených bonusů. Roční doba 

využití instalovaného výkonu je náhodnou veličinou, u níž můžeme 

předpokládat lognormální rozdělení četnosti. Jestliže část tohoto rozdělení 

nově shora „uřízneme“, pak se samozřejmě posune také průměrná hodnota 

využití instalovaného výkonu oproti stávajícímu stavu a to logicky 

směrem dolů. 

 

významově svázán s odstraněnými 

odstavci 2,3 a 4 § 4 

Nově bude doplněn sloupec „horní hranice 

rozsahu ročního využití instalovaného 

výkonu“, který lépe koresponduje se 

zákonným zmocněním Úřadu pro 

stanovení výše a rozsahu podpory.  

Zdůrazňujeme, že povinností Úřadu je 

stanovit technicko-ekonomické parametry 

pro zajištění patnáctileté doby prosté 

návratnosti. Kombinací různých hodnot 

hlavních T-E parametrů, tj. měrných 

investičních nákladů a ročního průměrného 

využití, by bylo možné dosáhnout i 

výrazně kratší doby návratnosti než 

stanovených 15 let. Z těchto důvodů je 

tedy i jasně definovaná horní hranice 

rozsahu ročního využití. S jeho pomocí je 

možné minimalizovat riziko, že by došlo k 

překompenzaci před kontrolou po deseti 

letech, ke které se ČR zavázala Evropské 

komisi. Nebude-li parametr „horní hranice 

rozsahu doby využití instalovaného 

výkonu“ aplikován, je velmi 

pravděpodobné, že by v případě 

dlouhodobého překračování hodnot 

ročního využití instalovaného výkonu 

docházelo k výrazně kratší návratnosti, než 

kterou garantuje zákon v § 12 a tím pádem 

také v rozporu s podmínkami přidělování 

veřejné podpory. 

Vzhledem k obdrženým připomínkám 

k úpravě principu použití tohoto parametru 

přímo v § 4 bude použití parametru 
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definováno přímo v cenovém rozhodnutí 

Energetického regulačního úřadu, kterým 

se stanovuje podpora pro podporované 

zdroje energie. V tomto duchu dojde 

k úpravě odůvodnění. Zákonnou oporu pro 

tato ustanovení dává Úřadu § 4 odstavec 7 

zákona č. 165/2012 Sb. (pro OZE), který 

zní: „Rozsah a výši podpory elektřiny z 

obnovitelných zdrojů stanoví Úřad podle 

tohoto zákona v cenovém rozhodnutí.“ 

Není tedy pravdou, že zákon Úřadu nedává 

zmocnění k určení horní hranice rozsahu 

podpory. 

§ 6 

 
Zásadní připomínka. 

Požadujeme do přechodného ustanovení doplnit, že pro výrobny uvedené 

do dne 31. prosince 2015 platí také doby životnosti podle dosavadních 

právních předpisů. 

 

Odůvodnění 

Zachování právní jistoty výrobců elektřiny z obnovitelných zdrojů. 

 

Akceptováno. 

Bude doplněno 

 

Příloze 

vyhlášky: část II  

Energie biomasy 

 

Zásadní připomínka. 

V případě zdroje spalujícího komunální odpad požadujeme navýšit měrné 

investiční náklady na 24 800 Kč/tunu. 

 

Odůvodnění 

 

Návrh vychází z aktuálních údajů o investičních nákladech zařízení pro 

energetické využití odpadu. Hodnota 20 000 uvedená v návrhu vyhlášky je 

příliš nízká a nevyjadřuje skutečné investiční náklady podobných projektů. 

 

Částečně akceptováno. 

Zvýšení investičních nákladů na hodnotu 

21 000 Kč/t. 

 

Z pohledu nově plánovaných výroben je 

v současné době relevantní pravděpodobně 

pouze jediná spalovna KO. Hodnota t-e 

parametrů by vždy měla reflektovat 

parametry typické pro jednotlivé skupiny 

výroben, nikoliv konkrétní projekty, 

kterým je určena především podpora 

investičních forem nikoliv provozní plošné 

podpory tak, jak ji stanovuje zákon č. 

165/2012 Sb. Hodnota těchto parametrů se 
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tak zákonitě nalézá v určitém intervalu 

hodnot, které je možné pro výpočet 

referenčního projektu použít. Je pak na 

předkladateli právního předpisu (v tomto 

případě ERÚ), pro kterou výši parametru 

se v závislosti na dalších objektivních 

skutečnostech, rozhodne. Parametr ve výši 

20 000 Kč/t zpracovaného odpadu se 

poprvé objevil ve vyhlášce v roce 2013, 

kde byla mimo jiné hodnota tohoto 

parametru potvrzena ze strany 

Teplárenského sdružení ČR, Hospodářské 

komory ČR a Svazu průmyslu a dopravy 

ČR, přičemž stejné subjekty v současnosti 

požadují zvýšení investičních nákladů o 

téměř 5 000 Kč/t zpracovaného odpadu, 

což u projektu zpracovávajícího 100 kt 

odpadu/rok činí navýšení investice o 0,5 

miliardy Kč. S přihlédnutím k hodnotám 

výroby elektřiny s nárokem na provozní 

podporu elektrické energie stanovené 

NAP, kde meziročně (roky 15/16) dochází 

k navýšení výroby z 379 TJ na 422 TJ, se 

Úřad rozhodl pro zvýšení parametru 

investičních nákladů pouze o 1 000 Kč/t 

zpracovaného odpadu na hodnotu 21 000 

Kč/t zpracovaného odpadu, který 

v důsledku umožní mírně vyšší motivaci 

pro výrobu elektřiny z biologicky 

rozložitelného komunálního odpadu. 

 

Důvodové 

zprávě 

 

Zásadní připomínka. 

Požadujeme kapitolu 2.2. vypustit. 

 

Odůvodnění 

Akceptováno. 

Z vyhlášky budou vyjmuta ustanovení § 4 

odstavec 2, 3 a 4. 

V příloze vyhlášky dojde k odstranění 
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Viz připomínka č. 4. 

Uváděná vazba zavedení parametru „maximálního ročního využití 

instalovaného výkonu“ na notifikaci veřejné podpory je fiktivní. Zavedení 

takového parametru překompenzaci nijak nezabraňuje, protože ta může 

vyplývat z řady jiných faktorů než jen z využití instalovaného výkonu. 

Evropská komise žádné zavedení maximálního ročního využití 

instalovaného výkonu výroben elektřiny nepožadovala a v notifikaci 

veřejné podpory (C (2014) 2246 final) v souvislosti se zákonem o 

podporovaných zdrojích energie ani nic takového uvedeno není. 

Zavedení parametru „maximálního ročního využití instalovaného výkonu“ 

nijak nezlepší predikci potřebných finančních prostředků ze státního 

rozpočtu. Předně proto, že se má týkat pouze výroben uváděných do 

provozu od 1. 1. 2016, jejichž očekávatelný podíl na celkové vyplácené 

podpoře je zcela marginální. I kdyby se opatření vztahovalo na všechny 

výrobny, k významnému zlepšení predikce prostředků ze státního 

rozpočtu (omezení rozptylu náhodné veličiny) by nedošlo. Je potřeba si 

uvědomit, že roční využití instalovaného výkonu jednotlivých výroben 

jsou náhodné veličiny, které jsou v některých případech korelované 

s kladným korelačním koeficientem a v jiných se záporným (např. 

fotovoltaické a vodní elektrárny). Výsledná odchylka celkové platby ze 

státního rozpočtu je tudíž podstatně menší, než součet maximálních 

odchylek jednotlivých výroben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sloupce „maximální roční využití 

instalovaného výkonu“, který je 

významově svázán s odstraněnými 

odstavci 2,3 a 4 § 4 

Nově bude doplněn sloupec „horní hranice 

rozsahu ročního využití instalovaného 

výkonu“, který lépe koresponduje se 

zákonným zmocněním Úřadu pro 

stanovení výše a rozsahu podpory.  

Zdůrazňujeme, že povinností Úřadu je 

stanovit technicko-ekonomické parametry 

pro zajištění patnáctileté doby prosté 

návratnosti. Kombinací různých hodnot 

hlavních T-E parametrů, tj. měrných 

investičních nákladů a ročního průměrného 

využití, by bylo možné dosáhnout i 

výrazně kratší doby návratnosti než 

stanovených 15 let. Z těchto důvodů je 

tedy i jasně definovaná horní hranice 

rozsahu ročního využití. S jeho pomocí je 

možné minimalizovat riziko, že by došlo k  

překompenzaci před kontrolou po deseti 

letech, ke které se ČR zavázala Evropské 

komisi. Nebude-li parametr „horní hranice 

rozsahu doby využití instalovaného 

výkonu“ aplikován, je velmi 

pravděpodobné, že by v případě 

dlouhodobého překračování hodnot 

ročního využití instalovaného výkonu 

docházelo k výrazně kratší návratnosti, než 

kterou garantuje zákon v § 12, a tím pádem 

také k rozporu s podmínkami přidělování 

veřejné podpory. 

Vzhledem k obdrženým připomínkám 
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k úpravě principu použití tohoto parametru 

přímo v § 4 bude použití parametru 

definováno přímo v cenovém rozhodnutí 

Energetického regulačního úřadu, kterým 

se stanovuje podpora pro podporované 

zdroje energie. V tomto duchu dojde 

k úpravě odůvodnění. Zákonnou oporu pro 

tato ustanovení dává Úřadu § 4 odstavec 7 

zákona č. 165/2012 Sb. (pro OZE), který 

zní: „Rozsah a výši podpory elektřiny z 

obnovitelných zdrojů stanoví Úřad podle 

tohoto zákona v cenovém rozhodnutí.“ 

Není tedy pravdou, že zákon Úřadu nedává 

zmocnění k určení horní hranice rozsahu 

podpory. 

Zásadní připomínka. 

Požadujeme informaci, kdy průzkum měrných investičních nákladů 

spaloven proběhl a jaké konkrétní projekty do něj byly zahrnuty včetně 

údajů o měrných investičních nákladech jednotlivých projektů (nemusí být 

jmenovitě přiřazeny ke konkrétním projektům, pokud jde o důvěrná data). 

 

Odůvodnění 

 

Na str. 14 se uvádí: „Z průzkumu vyplynulo, že měrné investiční náklady 

spaloven se pohybují  ve výši cca 20 000 Kč/t zpracovaného odpadu za 

rok, tzn. celková výše investice pro typický projekt 100 kt spalovny pak 

činí částku v rozmezí 2-2,3 mld. Kč. Pro technicko-ekonomický parametr 

v příloze vyhlášky doporučujeme výši průměrných měrných investičních 

nákladů ve výši 20 000 Kč/t.“  Domníváme se, že uváděné údaje jsou 

příliš nízké. V ČR je navíc v současné době v pokročilém stádiu přípravy 

pouze jeden projekt. 

 

Částečně akceptováno. 

Analýza t-e parametrů pro spalovny 

komunálního odpadu byla provedena 

v období před schválením vyhlášky 

č. 350/2013 Sb., kterou se novelizovala 

vyhláška č. 347/2012 Sb, tj. v období 

května – srpna roku 2013. Podklady pro 

stanovení parametrů byly poskytnuty 

především Ministerstvem průmyslu a 

obchodu, VÚT v Brně, zástupci sektoru 

obnovitelných zdrojů (především v oblasti 

biomasy) a Teplárenským sdružením ČR. 

Mimo výše uvedené instituce se na 

stanovení t-e parametrů podílely také 

formou poskytnutých informací podle § 

15a energetického zákona spalovny 

komunálního odpadu, které jsou na území 

ČR provozovány. Vzhledem k velmi 

malému počtu těchto spaloven a možnosti 
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přiřazení jednotlivých hodnot ke 

konkrétním výrobnám nebude Úřad, 

s ohledem na důvěrnost dat, tyto hodnoty 

dále poskytovat. 

§ 3 

 
Doporučující připomínka. 

Navrhujeme zcela vypustit § 3 

 

Odůvodnění 

Navržené ustanovení je zcela nad rámec zmocnění a s prováděnou 

úpravou (tj. technicko–ekonomickými parametry stanovenými pro 

výrobny) nijak nesouvisí.   

 

Akceptováno. 

Příloze vyhlášky 

 
Doporučující připomínka. 

Navrhujeme sjednotit pojmy cena paliva a náklady na palivo používané 

v různých tabulkách a také příslušnou jednotku (Kč/GJ, Kč/kWh). Pojem 

„výrobna tepla z bioplynu“ zavedený v § 1 vyhlášky by měl být použit i 

v příloze místo pojmu „bioplynová stanice“, který vyhláška ani zákon 

nezná. 

 

Odůvodnění 

 

Sjednocení přístupu k uvádění parametrů, sjednocení pojmů. 

 

Neakceptováno – vysvětleno. 

Zvolení jednotek jednotlivých parametrů 

vychází především z jednotek používaných 

v praxi a zároveň po odborných diskuzích 

se zástupci jednotlivých sektorů 

obnovitelných zdrojů. Neméně důležitým 

argumentem pro zvolení těchto jednotek je 

také návaznost a kontinuita jednotek 

parametrů uváděných v předchozích 

právních předpisech (475/2005 Sb., 

347/2012 Sb.). Změna jednotek shodných 

parametrů by mohla být pro výrobce 

matoucí. Zároveň si dovolujeme 

poznamenat, že také zákon č. 165/2012 Sb. 

omezuje velikost výroben tepla v § 24 

odstavec 4 elektrickým výkonem. 

§6, přechodná 

ustanovení 

Unie 

zaměstnavatelských 

svazů ČR 

(UZSČR) 

Zásadní připomínka. 

1. Připomínka k §6, přechodná ustanovení 

 

Do stávajícího znění požadujeme doplnit slovo „intervalu“. Celá 

věta bude následně znít:  

„Pro výrobny uvedené do provozu do dne 31. prosince 2015 

Neakceptováno – vysvětleno. 

Zmocnění je na hodnoty technicko-

ekonomických parametrů. Domníváme se, 

že není potřeba upřesňovat, neboť je 

zřejmý smysl těchto parametrů. Jedná se o 

hodnotu, která uzavírá interval. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACKA3JHE6EF)



37 
 

včetně platí hodnoty a intervaly technicko-ekonomických 

parametrů podle dosavadních právních předpisů.“ 

 

Odůvodnění: V dosavadních právních předpisech (347/2012), 

které tato vyhláška nahrazuje, jsou technicko-ekonomické 

parametry stanoveny jednak konkrétní hodnotou, ale také 

intervalem. Interval je použit např. pro investiční náklady, roční 

využití instalovaného výkonu apod.    

 

 

 

 

 

 

Odůvodnění Zásadní připomínka. 

2. Žádáme doplnění odůvodnění, proč v příloze k vyhlášce 

předkladatel navrhuje snížení měrných investičních nákladů u 

nových malých vodních elektráren z původních 150 tis.Kč/W 

na 140 tis. Kč/W, resp. 115 tis.Kč/W u malých vodních 

elektráren ve stávajících lokalitách nebo rekonstruovaných. 

 

Akceptováno.  

Doplněna věta: 

„Všechny navržené parametry byly 

konzultovány a výše uvedené důvody 

k poklesu parametru diskutovány se 

zástupci asociací pro obnovitelné zdroje 

(pro malé vodní elektrárny) a nad výší 

navržených parametrů došlo ke shodě.“  

Zásadní připomínka. 

3. Žádáme doplnění odůvodnění, proč v příloze k vyhlášce 

předkladatel navrhuje nízké hodnoty průměrného ročního 

využití instalovaného výkonu u geotermální energie u energie 

z biomasy.   

 

Akceptováno. 

Doplněno: 

„V případě výroben elektřiny využívajících 

biomasu výše hodnoty ročního využití 

instalovaného výkonu odpovídá 

teplárenskému režimu výroben elektřiny, 

které využívají k výrobě elektřiny biomasu 

v procesu vysokoúčinné kombinované 

výroby elektřiny a tepla.“ 

 

„Využití geotermální energie nelze 

v podmínkách České republiky považovat 

za příliš významné. Pro nastavení 

parametrů se již v roce 2005 vycházelo 

z relevantních údajů jediného poměrné 

velkého projektu. Od té doby nejsou 

k dispozici relevantní data, v republice 

nebyl realizován zatím jediný projekt. 

Využití geotermální energie pro výrobu 
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elektřiny bez souběžného využití tepla 

nelze považovat za racionální, proto 

hodnota ročního využití instalovaného 

výkonu předpokládá teplárenský režim 

výrobny elektřiny.“ 

Obecná: Obecná připomínka. 

1. Absence zákonného zmocnění pro výpočet podpory na základě 

maximálního ročního využití instalovaného výkonu  

 

Podle § 53 odst. 2 písm. a) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných 

zdrojích energie 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. 

Na základě technicko-ekonomických parametrů ERÚ plní povinnost 

stanovit výši podpory tak, aby byla zajištěna patnáctiletá doba návratnosti 

investice. Kritérii pro stanovení technicko-ekonomických parametrů jsou 

náklady na instalovanou jednotku výkonu, účinnost využití primárního 

obsahu energie v obnovitelném zdroji, příp. náklady na palivo a doba 

využití zařízení. 

 

Doba využití zařízení vychází z dlouhodobého pozorování atmosférických 

podmínek České republiky (v případě vody, větru a slunce) nebo z 

možností technologie (v případě bioenergetiky). Předpokládá se, že při 

zprůměrováním hodnot dlouhodobého pozorování (roční využití 

instalovaného výkonu) bude zajištěna patnáctiletá návratnost. Dosavadní 

vyhláška tedy vychází z objektivních a verifikovaných atmosférických 

údajů. 

 

Pokud by chtěl zákonodárce vycházet při stanovování kritéria doby využití 

zařízení z jiných než objektivních údajů (např. direktivně určených), 

musel by takovou vůli projevit. Tak tomu ovšem není. Stanovení 

maximálního ročního využití instalovaného výkonu (a tím omezení 

objemu vyplácené podpory) je v rozporu se zmocněním § 53 odst. 2 písm. 

a) zákona č. 165/2012 Sb., neboť to neobsahuje zmocnění, aby technicko-

Rozpor s novým zněním akceptované 

původní připomínky.  

Z vyhlášky budou vyjmuta ustanovení § 4 

odstavec 2, 3 a 4. 

V příloze vyhlášky dojde k odstranění 

sloupce „maximální roční využití 

instalovaného výkonu“, který je 

významově svázán s odstraněnými 

odstavci 2,3 a 4 § 4 

Nově bude doplněn sloupec „horní hranice 

rozsahu ročního využití instalovaného 

výkonu“, který lépe koresponduje se 

zákonným zmocněním Úřadu pro 

stanovení výše a rozsahu podpory.  

Zdůrazňujeme, že povinností Úřadu je 

stanovit technicko-ekonomické parametry 

pro zajištění patnáctileté doby prosté 

návratnosti. Kombinací různých hodnot 

hlavních T-E parametrů, tj. měrných 

investičních nákladů a ročního průměrného 

využití, by bylo možné dosáhnout i 

výrazně kratší doby návratnosti než 

stanovených 15 let. Z těchto důvodů je 

tedy i jasně definovaná horní hranice 

rozsahu ročního využití. S jeho pomocí je 

možné minimalizovat riziko, že by došlo k  

překompenzaci před kontrolou po deseti 

letech, ke které se ČR zavázala Evropské 

komisi. Nebude-li parametr „horní hranice 
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ekonomické parametry byly stanoveny také na základě maximálního 

ročního využití instalovaného výkonu. 

 

Za této situace je tedy návrh vyhlášky v rozporu nejen s citovaným 

zákonem, ale především s Ústavou ČR a Listinou základních práv a 

svobod, neboť ty stanovují, že státní moc lze uplatňovat jen v 

případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon (čl. 2 odst. 3, resp. 

čl. 2 odst. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rozsahu doby využití instalovaného 

výkonu“ aplikován, je velmi 

pravděpodobné, že by v případě 

dlouhodobého překračování hodnot 

ročního využití instalovaného výkonu 

docházelo k výrazně kratší návratnosti, než 

kterou garantuje zákon v § 12 a tím pádem 

také k rozporu s podmínkami přidělování 

veřejné podpory. 

Vzhledem k obdrženým připomínkám 

k úpravě principu použití tohoto parametru 

přímo v § 4, bude použití parametru 

definováno přímo v cenovém rozhodnutí 

Energetického regulačního úřadu, kterým 

se stanovuje podpora pro podporované 

zdroje energie. V tomto duchu dojde 

k úpravě odůvodnění. Zákonnou oporu pro 

tato ustanovení dává Úřadu § 4 odstavec 7 

zákona č. 165/2012 Sb. (pro OZE), který 

zní: „Rozsah a výši podpory elektřiny z 

obnovitelných zdrojů stanoví Úřad podle 

tohoto zákona v cenovém rozhodnutí.“ 

Není tedy pravdou, že zákon Úřadu nedává 

zmocnění k určení horní hranice rozsahu 

podpory. 

 Obecná připomínka. 

2.  Rozpor s povinností vykoupit veškerou elektřinu vyrobenou z 

obnovitelných zdrojů energie 

 

Podle § 4 odst. 1 zákona č. 165/2012 Sb. se pro určení podpory elektřiny z 

obnovitelných zdrojů za elektřinu z obnovitelných zdrojů považuje 

elektřina vyrobená využitím obnovitelných 

Neakceptováno – vysvětleno. 
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zdrojů a naměřená v předávacím místě. Podle § 10 odst. 2 citovaného 

zákona je povinně vykupující povinen vykupovat elektřinu z 

obnovitelných zdrojů, na kterou se vztahuje podpora elektřiny, vyrobená 

ve výrobně elektřiny. Obdobně podle § 9 citovaného zákona se zelený 

bonus vyplácí na základě naměřeného objemu výroby. Z uvedených 

ustanovení zákona plyne, že se podpora poskytuje na veškerou vyrobenou, 

resp. naměřenou elektřinu z obnovitelných zdrojů. Současně zákon č. 

165/2012 Sb. v § 4 odst. 5 a 6 obsahuje podmínky, které musí být splněny, 

aby bylo možné elektřinu z obnovitelných zdrojů podpořit a výjimky, 

které výplatu podpory vylučují. Rozsah podpory není podmíněn limitem 

maximální roční výroby. Stejně tak se nevylučuje z podpory výroba nad 

stanovený limit maximální roční výroby. 

 

Zákon č. 165/2012 Sb. vzhledem v tomto bodě uvedenému 

neumožňuje jakkoliv limitovat rozsah podpory direktivně nařízeným 

maximálním ročním využitím instalovaného výkonu. 

Příloze k 

vyhlášky 

 

Konfederace 

zaměstnavatelských a 

podnikatelských 

svazů ČR (KZPS) 

Zásadní připomínka. 

1) U bioplynových stanic zemědělského typu nelze při zpracování 

exkrementů hospodářských zvířat s vedlejšími a odpadními 

zemědělskými surovinami dosáhnout nákladovou cenu v surovině 

na produkci elektr. energie 1,2 Kč.kWh-1. Této částce se lze pouze 

přiblížit vysoce výkonnými energetickými plodinami. Zpracováním 

kejdy skotu a prasat i hnoje skotu se dostaneme při daných cenách 

surovin, průměrné produkci bioplynu a účinnosti kogenerační 

jednotky 41 % na tyto nákladové ceny uvedené v následující 

tabulce. 

 

Nákladová cena v surovině na produkci 1 kWh-1 elektrické energie 

Materiál 
Cena za 1 t 

Kč 

Nákladová cena 

Kč.kWhe
-1  

v surovině 

Hnůj skotu 

(cca 23 % sušiny) 
230 2,18 

Kejda skotu 

(8,5 – 9,5 % sušiny) 
150 3,02 

Neakceptováno - vysvětleno. 

Vzhledem k tomu že návrhy na změnu 

parametrů pro bioplynové stanice nejsou 

ničím podloženy, nelze připomínku 

akceptovat. Parametry stanovené Úřadem 

jsou stanoveny na základě sběru dat a 

odborných diskuzí se zástupci sektoru 

bioplynových stanic. Dovolujeme si 

poukázat na hodnoty KZSP při srovnání 

s klasickou bioplynovou stanicí, u které 

není podmínka využití odpadních 

produktů, která byla stanovena dříve na 

hodnotu 1,8 Kč/kWe. Nepředpokládáme, 

že by využití odpadních produktů mělo být 

nákladnější, než těch cíleně pěstovaných. 

Stejně tak nepředpokládáme, že by to bylo 

cílem zákonodárce při specifikaci mixu 

„povolených paliv“.  
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Kejda prasat 

(5,5 – 6,5 % sušiny) 
180 3,10 

Travní porosty 

(senáž s cca 32 % 

sušiny) 

550 1,93 

 

Stejně problematické je docílit měrné investiční náklady 100 tis Kč na 

instalovaný kWe výkonu, jak uvádí návrh vyhlášky. Předpokládáme totiž, 

že instalované výkony takovýchto BPS zemědělského typu budou řádově 

75 – 200 kW, výjimečně snad i 300 kW (to samé platí o komunálních-

odpadářských). Měrné investiční náklady zemědělských BPS o 

instalovaném výkonu 100 – 200 kWe jsou cca 160 až 130 tis Kč.kW-1. U 

komunálních - odpadářských BPS se měrné investiční náklady v návrhu 

vyhlášky počítají ale trojnásobné 300 tis Kč na instalovaný kWe výkonu. 

Podle zkušeností Výzkumného ústavu zemědělské techniky jsou měrné 

investiční náklady komunálních BPS o 30 až 50% vyšší pro srovnatelné 

výkony zemědělských BPS, je samozřejmě otázkou, co se u komunálních 

BPS bude počítat do zvláštní výbavy. 

Hodnota parametru na úrovni 

100 tis. Kč/kWe je stanovena úřadem na 

základě vyhodnocení sběru dat 

provedeného Úřadem a v neposlední řadě 

také s ohledem na odborné diskuze se 

zástupci tohoto sektoru obnovitelných 

zdrojů. 

Návrhu 

vyhlášky 

Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže 

(ÚOHS) 

Doporučující připomínka. 

K výše uvedenému návrhu vyhlášky uplatňuji z oblasti veřejné podpory 

tuto připomínku: 

             Navrhovaná vyhláška bude po nabytí své účinnosti tvořit součást 

právního základu dvou režimů státní podpory, které jsou, resp. mají být ze 

strany gestora těchto režimů (jímž je Ministerstvo průmyslu a obchodu) 

oznámeny Evropské komisi k posouzení dle čl. 108 Smlouvy o fungování 

EU. Prvním je již probíhající řízení o oznámení režimu podpory výroby 

elektřiny z kogenerace a výroby tepla z obnovitelných zdrojů energie, 

jehož součástí by měla být rovněž podpora výroby tepla z OZE v rámci 

bioplynových stanic. Druhým je pak chystané řízení o oznámení režimu 

podpory výroby elektřiny v malých vodních elektrárnách od 1. 1. 2016. 

              V této souvislosti doporučuji o nových technicko-ekonomických 

parametrech předepsaných touto novou vyhláškou, které mají zásadní vliv 

na konstrukci výše poskytované podpory, informovat v rámci uvedených 

řízení Evropskou komisi. 

Akceptováno. 

Odůvodnění bude doplněno: 

 

„Vyhláška nemá dopad na povolený režim 

podpory“ 

 

Tato připomínka se netýká Energetického 

regulačního úřadu, ale Ministerstva 

průmyslu a obchodu v rámci zákona, ne 

v rámci prováděcího právního předpisu. 
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