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IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:  
Návrh vyhlášky o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice 

a plynárenství. 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem Ing. Aleny Vitáskové, předsedkyně Energetického 

regulačního úřadu, pod č. j. 03642-1/12015-ERÚ dne 29. 4. 2015, s termínem dodání stanovisek do 22. 5. 2015. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno 

v následujících tabulkách v rozdělení na zásadní a doporučující připomínky. 

 

Připomínkové místo Připomínky 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
zásadní připomínky 

Ministerstvo financí 
doporučující připomínky 

Ministerstvo životního prostředí 
doporučující připomínky 

Ministerstvo vnitra 
doporučující připomínky  

Ministerstvo pro místní rozvoj 
doporučující připomínky 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
doporučující připomínky 

Úřad vlády ČR - Odbor kompatibility 
doporučující připomínky 

Hospodářská komora ČR 
doporučující připomínky 

Svaz průmyslu a dopravy ČR 
doporučující připomínky 
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Subjekt  
Ustanovení 

vyhlášky 
Připomínka Odůvodnění připomínky Návrh na promítnutí Vypořádání připomínky 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

(také MF) 

1. Úvod  

Doporučuji zavést legislativní 

zkratku „(dále jen „Úřad“)“ pro 

Energetický regulační úřad 

V celém textu návrhu 

vyhlášky je používána pro 

Energetický regulační 

úřad zkratka „Úřad“, aniž 

by byla zavedena ve 

smyslu čl. 44 

Legislativních pravidel 

vlády 

Vložit do textu  

„(dále jen „Úřad“)“ 

Akceptováno.  

(také MPO, 

MMR) 

2. Příloha 7 

Doporučuji označení poslední přílohy 

k návrhu vyhlášky (Stanovení 

korekčních faktorů operátorovi trhu 

za činnosti operátora trhu 

v plynárenství) opravit z čísla 1 na 

číslo 7. 

Špatné číslování.  Akceptováno.  

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

3. Metodika 

Zásadní připomínka: 

Návrhu Vyhlášky o regulaci cen za 

činnosti operátora trhu nepředcházelo 

vydání schválené metodiky regulace 

pro operátora trhu.  

Přitom u ostatních 

regulovaných subjektů 

(provozovatelé 

přenosové/přepravní a 

distribuční soustavy)  byla 

nejprve schválena 

metodika a následně 

vydán návrh vyhlášky o 

regulaci. Zpráva 

Energetického 

regulačního úřadu (dále 

„Úřad“) o metodice 

regulace IV. regulačního 

období pro odvětví 

elektroenergetiky a 

plynárenství ze dne 16. 

února 2015 regulaci 

operátora trhu nezahrnuje.  

Navrhujeme, aby byla 

METODIKA REGULACE 

IV. REGULAČNÍHO 

OBDOBÍ PRO 

OPERÁTORA TRHU ze 

dne 7. května 2014 

zveřejněná Úřadem dne 24. 

června 2014 schválena a 

vydána před vydáním 

vyhlášky o regulaci cen za 

činnosti operátora trhu. 

Vysvětleno. 

Závěrečná zpráva o metodice regulace 

bude zveřejněna v konečném znění po 

vydání vyhlášky. U ostatních 

regulovaných subjektů (PDS, PPS) bude 

závěrečná zpráva o metodice také 

zveřejněna až po vydání příslušných 

vyhlášek.  

 

4. § 19a 

Zásadní připomínka: 

Návrh vyhlášky nestanoví, jakým 

způsobem bude vypočtena hodnota 

Podle § 19a novely 

energetického zákona 

postupuje Úřad při 

Zisk operátora trhu by měl 

být stanoven s přihlédnutím 

k míře rizika zejména 

Vysvětleno. 

Hodnota povoleného zisku bude 

popsána v závěrečné zprávě o metodice 
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povoleného zisku operátora trhu. 

Podle § 2 odst. 3) návrhu Vyhlášky 

bude tato hodnota oznámena 

operátorovi Úřadem jako jeden 

z parametrů regulačních vzorců pro 

regulační období, aniž by bylo blíže 

popsáno, jakým způsobem Úřad výši 

zisku určí. Důvodová zpráva 

k návrhu vyhlášky se omezuje pouze 

na vyjádření, že zisk operátora „bude 

stanoven úřadem na základě 

provedení analýzy rizik“. 

Navrhujeme, aby byl způsob určení 

výše zisku konkrétněji popsán ve 

vyhlášce nebo v METODICE 

REGULACE IV. REGULAČNÍHO 

OBDOBÍ PRO OPERÁTORA 

TRHU. 

Zastáváme názor, že by měl být zisk 

operátora trhu stanoven obdobně jako 

v případě přenosu/přepravy a 

distribuce, tedy s použitím míry 

výnosnosti (WACC) regulační báze. 

regulaci ceny související 

služby v elektroenergetice 

a plynárenství (mezi které 

patří také činnosti 

operátora trhu) mimo jiné 

tak, aby regulované ceny 

pokrývaly také 

„přiměřený zisk 

zajišťující návratnost 

realizovaných investic do 

zařízení sloužících k 

výkonu licencované 

činnosti“. 

v oblasti organizování 

krátkodobého trhu 

s elektřinou a plynem, kde 

operátor trhu působí v plně 

konkurenčním prostředí jak 

v rámci tuzemska, tak 

v rámci přeshraničního 

obchodování. Hodnoty 

míry výnosnosti (WACC) a 

faktoru efektivity by pak 

měly být uvedeny přímo ve 

vyhlášce. 

regulace. 

Vyhláška nastavuje pouze rámec 

regulace a postup výpočtu regulovaných 

cen. Míra výnosnosti a faktor efektivity, 

jako parametry vstupující do výpočtu, 

budou oznámeny spolu s ostatními 

parametry regulačního vzorce pro 

regulační období. Uvedení konkrétních 

hodnot těchto parametrů přímo ve 

vyhlášce by znamenalo nutnost uvedení 

hodnot všech parametrů obdobného 

charakteru. 

ERÚ je přesvědčen, že oznamované 

parametry, ať už na regulační období, 

nebo na regulovaný rok, by neměly být 

uvedeny v regulační vyhlášce. Tyto 

parametry jsou oznamovány právě z 

důvodu, že nejsou obsaženy ve vyhlášce, 

neboť mohou být v průběhu regulačního 

období variabilní. V případě, že by bylo 

nutné reagovat na aktuální situaci na 

trhu změnou některého z parametrů, 

který by byl uveden ve vyhlášce jako 

konkrétní definovaná hodnota, bylo by 

nutné novelizovat regulační vyhlášku. 

Z důvodu poměrně dlouhého 

legislativního procesu by však mohlo 

vznikat riziko, že nutná změna 

parametru by neproběhla včas. 

 

§ 19a, odst. 4 (odst. 6 v novele) jasně 

definuje zisk operátora trhu: „Při 

regulaci cen za činnosti operátora trhu a 

ostatních cen postupuje Úřad tak, aby 

stanovené ceny byly alespoň 

nákladové.“ 

Úřadem indikovaný způsob splňuje 

ustanovení odstavce 1 (přiměřený zisk) i 

odstavce 6 (alespoň nákladové). 

Způsob stanovení zisku bude doplněn 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9YGHLS5M)



4 
 

v metodice. 

 

 

 

5.  

Podle předkladatele je důvodem 

předložení vyhlášky příprava na nové 

regulační období od 1. 1. 2016 do 

31. 12. 2018, pro které je potřeba 

nastavit regulační rámec pro regulaci 

cen za činnosti operátora trhu. 

1. V této souvislosti má navrhovaná 

vyhláška zásadní úskalí a tím je 

novela energetického zákona, která 

byla v uplynulých dnech projednána 

Senátem Parlamentu ČR a která 

zahrnuje i novelu zákona o 

podporovaných zdrojích energie. 

Termínem nabytí účinnosti novely je 

stanoven k 1. 1. 2016. Navrhovaná 

vyhláška má nabýt účinnosti k 15. 7. 

2015 a tudíž přímo novelu 

energetického zákona neprovádí, což 

vyplývá i z formulace úvodní věty 

vyhlášky, nicméně s ohledem na její 

účel ji provádí co do přípravy na 

nové regulační období. 

Tato situace otvírá řadu otázek. Mezi 

ty zásadní otázky patří, jakým 

způsobem znovelizovat navrhovanou 

vyhlášku ve vazbě na přijetí novely 

energetického zákona, když v zákoně 

o podporovaných zdrojích energie 

dochází k posunu zmocňovacích 

ustanovení (již nepůjde o § 53 odst. 2 

písm. l), ale o § 53 odst. 2 písm. h)), 

 Doporučujeme zvážit výše 

uvedené s ohledem na 

skutečnost, že vydání dvou 

vyhlášek v průběhu půl 

roku v takto exponované 

oblasti by mohlo způsobit 

právní nejistotu 

regulovaných subjektů. 

Vysvětleno. 

Výchozí skutečností, která ovlivňuje 

zvolenou legislativní konstrukci, je fakt, 

že aby mohlo být řádně nastaveno IV. 

regulační období v energetice, počínající 

dnem 1. ledna 2016, musí Energetický 

regulační úřad již s předstihem splnit 

své, ve vyhlášce vymezené, povinnosti 

vůči regulovaným subjektům. Faktické 

požadavky regulace jsou takové, že tyto 

činnosti, zejména oznamování ve 

vyhlášce stanovených parametrů, musí 

být pro řádné nastavené regulačního 

rámce splněny už s několikaměsíčním 

předstihem.  

Z tohoto důvodu je navrhovaná účinnost 

vyhlášky nastavená již od 15. července 

2015 – od tohoto data účinnosti bude 

mít Energetický regulační úřad pro svoje 

úkony oporu v obecně závazném 

právním předpisu. Tato skutečnost je o 

to důležitější vezmeme-li v úvahu, že 

tyto úkony pro nové regulační období 

vůči regulovaným subjektům nemůže 

Energetický regulační úřad činit podle 

stávající právní úpravy, neboť stávající a 

navrhované znění vyhlášky se 

v několika podstatných okolnostech 

odlišuje – navrhovaná vyhláška oproti 

původní mimo jiné rozšiřuje okruh 

oznamovaných parametrů regulačního 

vzorce a s tím související způsoby 

výpočtů v přílohách vyhlášky. 

Vzhledem k výše uvedenému je účinnost 

vyhlášky nastavena od 15. července 

2015, a vzhledem k tomu, že 

předpokládaným termínem nabytí 
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a tudíž z čistě legislativně 

technického hlediska by mělo 

provedení novely tohoto zákona být 

realizováno zcela novou vyhláškou. 

Dále návrh vyhlášky nezohledňuje 

novelu energetického zákona a 

zákona o podporovaných zdrojích 

energie zejména v § 17d EZ (výběr 

ceny za činnosti OTE za odběrná 

místa zákazníků), § 37 až § 43 POZE 

(zrušení podpory decentrální výroby 

elektřiny). Návrh vyhlášky rovněž 

nezohledňuje novelu zákona o 

hospodaření energií, konkrétně § 6 -

  zrušení plateb za nesplnění 

minimální účinnosti užití energie při 

spalování hnědého uhlí. 

 

Je k diskusi, zda by nebylo řešením 

spíše vydat novelu stávající vyhlášky 

č. 436/2013 Sb. (která obsahuje i je 

způsob regulace cen a postupů pro 

regulaci cen za činnosti operátora 

trhu pro odvětví elektroenergetiky a 

plynárenství) s tím, že nová vyhláška 

by byla vydána až k provedení 

novelizovaného zákona, zejména 

s přihlédnutím k tomu, že 

předkládaná vyhláška se týká 

prioritně jediného subjektu a to 

operátora trhu. V úvahu připadá i 

varianta zvážení vydání navrhované 

vyhlášky s tím, že by pro další 

regulované období byla vydána 

vyhláška, která by již prováděla 

novely energetického zákona a zákona o 

podporovaných zdrojích energie je 1. 

leden 2016, navrhovaná vyhláška přímo 

novelu obou zákonů neprovádí, a ani 

provádět nemůže. Tato skutečnosti 

vyplývá jak z formulace úvodní věty 

vyhlášky, tak z odůvodnění, kde v části 

4. Přezkum účinnosti je zdůrazněna 

nutnost odpovídající reakce na novelu 

energetického zákona a zákona o 

podporovaných zdrojích energie. 

 

Z uvedeného vyplývá, že v připomínce 

vymezené otázky nemůže řešit tento 

návrh vyhlášky, ale tyto otázky musí být 

zohledněny až v novele následující po 

vydání této vyhlášky. Jakkoli se zdají 

tato řešení jako komplikovaná, je nutné 

si uvědomit, že vzhledem k výše 

uvedeným faktickým okolnostem jiným 

způsobem postupovat nelze.  

 

K připomínce, zda nesměrovat 

legislativní konstrukci spíše primárně 

novelou stávající vyhlášky s pozdějším 

vydáním nové vyhlášky lze uvést, že 

výše uvedené otázky v souvislosti 

s harmonizací vyhlášky z novelou 

energetického zákona a zákona o 

podporovaných zdrojích energie tato 

konstrukce rovněž neřeší, protože se 

jedná pouze o otočení zvoleného 

postupu. Energetický regulační úřad se 

rozhodl pro navrhovaný postup a vydání 

nové vyhlášky především proto, že již 

v minulosti zvolil jednotnou metodiku 

regulace na tzv. regulační období, a že 

podle stávající platné a účinné vyhláška 

č. 436/2013 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, která byla připravena pro 
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novelu energetického zákona, a 

přípravné práce na nové regulační 

období by proběhly podle stávající 

vyhlášky. 

podmínky odpovídající tehdy aktuální 

situaci pro regulaci cen za činnosti 

operátora trhu v energetických 

odvětvích, regulační období končí dnem 

31. prosince 2015. Z důvodu naplnění 

principu legitimních očekávání, který 

souvisí s principem právní jistoty, je 

vhodné pro nové regulační období, jehož 

principy a metody vycházejí z nové 

regulační metodiky, vydat novou 

vyhlášku, která se jasně a deklaratorně 

vymezuje vůči předchozímu 

regulačnímu období.  

 

 

6. § 3 odst. 1 

Zásadní připomínka: 

Požadujeme upravit § 3 odst. 1 

 "(1) Úřad stanoví cenu na 

úhradu nákladů spojených 

s podporou elektřiny 

v rozdělení podle 

distribučních napěťových 

hladiny (velmi vysoké, 

vysoké a nízké napětí) 
podle jiného právního 

předpisu způsobem 

uvedeným v příloze č. 3 

k této vyhlášce a složku 

ceny za distribuci elektřiny 

spojenou s podporou 

decentrální výroby 

elektřiny podle jiného 

právního 

předpisu  způsobem 

uvedeným v příloze č. 4 k 

této vyhlášce." 

Akceptováno s úpravami.  
Upravené znění:  

„(1) Úřad stanoví cenu na úhradu 

nákladů spojených s podporou elektřiny 

rozdělenou podle napěťových hladin 

na velmi vysoké, vysoké a nízké napětí 

podle jiného právního předpisu zákona 

o podporovaných zdrojích energie 
způsobem uvedeným v příloze č. 3 k této 

vyhlášce a složku ceny za distribuci 

elektřiny spojenou s podporou 

decentrální výroby elektřiny podle 

jiného právního předpisu zákona o 

podporovaných zdrojích energie 
způsobem uvedeným v příloze č. 4 k této 

vyhlášce.“.  

 

Úprava se týká i regulačních vzorců 

v Příloze č. 3 a odůvodnění. 

Ministerstvo 

financí 

7. odůvodnění 

Předložené odůvodnění návrhu 

vyhlášky je v příkrém rozporu 

s ustanovením čl. 9 odst. 4 

Legislativních pravidel vlády. 

Odůvodnění 

k jednotlivým přílohám 

uvádí pouze parafrázi 

názvu názvů příloh a 

žádné vysvětlení ve 

smyslu výše citovaného 

ustanovení. požadujeme 

 Akceptováno.  
Odůvodnění příloh bylo rozšířeno. 
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návrh v tomto směru 

přepracovat. 

Ministerstvo 

životního 

prostředí 

8. Úvod   

 V úvodní větě návrhu 

vyhlášky doporučujeme 

nahradit slova „ve znění 

pozdějších předpisů“ 

výčtem předpisů, kterými 

došlo ke změnám 

zmocňovacích ustanovení 

(např. ve znění zákona č. 

158/2009 Sb., zákona č. 

211/2011 Sb., atd.). Toto 

doporučujeme u obou 

zmocňovacích ustanovení. 

Akceptováno. 

 

Hospodářská 

komora ČR 

(také SP ČR) 9. 
§ 2 odst. 5, 

písm. e) 

Doporučujeme v tomto ustanovení, a 

následně i v celém textu vyhlášky, 

upravit znění daného ustanovení 

následovně: 

Formální úprava. 

Doporučujeme čárku za 

číslicí 2 zrušit a to 

v obdobných případech 

v celém textu vyhlášky. 

„hodnoty plánovaných 

odpisů dlouhodobého 

majetku samostatně pro 

jednotlivé činnosti  uvedené 

v § 2, odst. 1,“ 

Akceptováno.  

Upraveno pro celý text vyhlášky.  

(také SP ČR) 

10. § 3 odst. 4 

Doporučujeme znění daného 

ustanovení upravit následovně: 

 

Formální úprava. „Úřad oznámí operátorovi 

trhu parametry regulačního 

vzorce nejpozději do 15. 

září kalendářního roku 

předcházejícího 

regulovanému roku, jde-li o 

parametry podle odstavce 

3, písm. f) až h), a 

nejpozději do 5. listopadu 

před začátkem každého 

regulovaného roku, jde-li o 

parametry podle odstavce 

3, písm. a) až e). „ 

Akceptováno. 

(také SP ČR) 

11. 
Příloha č. 1 

odst. 2 

Doporučujeme upravit znění 

následovně: 

Formální úprava. „Ootori [Kč] je hodnota 

povolených odpisů pro 

příslušný rok dlouhodobého 

hmotného a nehmotného 

majetku operátora trhu 

sloužícího k zajištění 

činnostmi souvisejícími 

činností souvisejících 

Akceptováno s úpravou. 

„Ootori [Kč] je hodnota povolených 

odpisů pro příslušný rok dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku 

operátora trhu sloužícího k zajištění 

činností souvisejících s organizací trhu 

pro regulovaný rok i, stanovená 

vztahem“ 
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s organizací trhu pro 

regulovaný rok i, stanovená 

vztahem“ 

(také SP ČR) 

12. 
Příloha č. 2 

odst. 7 a 8 

Doporučujeme upravit znění 

následovně: 

Formální úprava. 

 

„Ootzpski-2 [Kč] je hodnota 

skutečných odpisů 

dlouhodobého hmotného 

a nehmotného majetku 

operátora trhu sloužícího 

k zajištění činností spojená 

spojených s vydáváním 

záruk původu pro 

podporované zdroje v 

elektroenergetice pro 

regulovaný rok i-2, 

Ootzppli-2 [Kč] je hodnota 

plánovaných odpisů 

dlouhodobého hmotného 

a nehmotného majetku 

operátora trhu sloužícího 

k zajištění činností spojená 

spojených s vydáváním 

záruk původu pro 

podporované zdroje 

v elektroenergetice pro 

regulovaný rok i-2.“ 

„Ootzpi-2 [Kč] je hodnota 

povolených odpisů 

dlouhodobého hmotného 

a nehmotného majetku 

operátora trhu sloužícího 

k zajištění činností spojená 

spojených s vydáváním 

záruk původu pro 

podporované zdroje 

v elektroenergetice pro 

regulovaný rok i-2,“ 

Akceptováno. 

Ministerstvo 

vnitra 13. § 4 odst. 1 

Předmětné ustanovení neobsahuje 

řešení vztahu stávající a nové právní 

úpravy, nýbrž vymezuje období, kdy 

Tato otázka by tedy jistě 

neměla být řešena v rámci 

přechodných ustanovení, 

 Neakceptováno. 

Pro nastavení způsobu regulace cen a 

postupů pro regulaci cen za činnosti 
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Energetický regulační úřad bude 

postupovat podle navrhované 

vyhlášky. 

neboť o ně se z povahy 

věci nejedná. Pokud je 

třeba časovou působnost 

vyhlášky limitovat, je 

třeba tak učinit 

v ustanovení o účinnosti 

či úpravou vyhlášky tak, 

aby z její koncepce bylo 

patrné, že jde o právní 

úpravu pouze pro účely 

určitého (regulačního) 

období. Obecná definice 

regulačního období 

obsažená v § 1 písm. b) je 

v tomto směru zavádějící. 

operátora trhu pro odvětví 

elektroenergetiky a plynárenství Úřad již 

v minulosti zvolil jednotnou metodiku 

regulace na tzv. regulační období. 

Stávající platná a účinná vyhláška č. 

436/2013 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, byla připravena pro podmínky 

odpovídající tehdy aktuální situaci pro 

regulaci cen za činnosti operátora trhu 

v energetických odvětvích. Obsahem 

vyhlášky byl rovněž právní rámec pro 

regulaci cen za činnosti operátora trhu 

pro určitý časový úsek, tzv. regulační 

období, které končí dnem 31. prosince 

2015. Vzhledem k této skutečnosti 

přistoupil Úřad k vydání nové vyhlášky, 

která nastavuje způsob a postupy pro 

regulace cen za činnosti operátora trhu 

v elektroenergetice a plynárenství pro 

nové, IV., regulační období. 

 

V přechodných ustanoveních je sice 

přesně vymezena použitelnost 

(předpokládaná aplikace) vyhlášky, což 

ovšem samozřejmě nemá a nemůže mít 

vliv na platnost a účinnost vyhlášky, a 

legislativní pravidla na to navazující. 

 

Přesto - konkrétní vymezení regulační 

vyhlášky je specifickým nástrojem této a 

ostatních regulačních vyhlášek, který byl 

takto nastaven již na začátku regulace 

těchto odvětví (již pro I. regulační 

obodobí), a to z důvodu konkretizace 

předpokládané aplikace a použitelnosti 

vyhlášky, aby tak byl naplněn princip 

legitimního očekávání, regulovaným 

subjektům dána větší právní jistota a 

regulované subjekty tak mohly 

efektivněji nastavit své investice na 
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zajištění spolehlivého, bezpečného a 

efektivního výkonu licencované 

činnosti, které v konečném důsledku 

bezprostředně souvisejí s rozvojem a 

údržbou energetických sítí, a tedy 

kvalitou dodávky energií jako takovou. 

A protože má nová právní úprava svými 

účinky zasáhnout do právních vztahů 

vzniklých na základě dosavadní právní 

úpravy, je třeba, aby návrh právního 

předpisu obsahoval přechodná 

ustanovení, která budou způsob a 

důsledky takového střetu řešit. 

 

V přechodných ustanoveních právního 

předpisu se upravuje vztah nové právní 

úpravy k dřívější (dosavadní) právní 

úpravě a právních vztahů podle ní 

vzniklým – a to v zájmu právní jistoty a 

ochrany práv v dobré víře nabytých na 

základě předchozí právní úpravy. 

Vzhledem k tomu, že regulační vyhlášky 

obsahují i konkrétní vymezení 

regulačního období, je nutné se s touto 

skutečností ve vyhlášce vypořádat, a 

právě k tomuto účelu mají sloužit 

přechodná ustanovení. Smyslem 

ustanovení § 4 odst. 1 není proto nic 

jiného, než v zájmu právní jistoty 

jednoznačně stanovit vztah mezi III. 

regulačním obdobím a IV. regulačním 

obdobím a ve zbytku § 4 (přechodných 

ustanovení) dále jednoznačně stanovit, 

na jaké dříve vzniklé právní vztahy a 

v jakém rozsahu se i po účinnosti nové 

právní úpravy  vztahuje dosavadní 

právní úprava. 

 

 
14. Úvod 

Doporučujeme v úvodní větě uvést 

úplnou citaci předmětných 

čl. 61 odst. 3 písm. b) 

Legislativních pravidel 

 Akceptováno. 
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zmocňovací ustanovení, tedy s plným 

výčtem novel a nikoli jen s využitím 

formulace „ve znění pozdějších 

předpisů“. 

vlády a další jejich 

ustanovení věnovaná 

citacím novelizovaných 

právních předpisů 

 

15. 

§ 2 odst. 5 

písm. h) 

a 

§ 3 odst. 1 

Navržený odkaz na jiný právní 

předpis doplněný poznámkou pod 

čarou odkazující na zákon o 

podporovaných zdrojích energie, 

který nemá dle Legislativních 

pravidel vlády normativní povahu 

 Doporučujeme nahradit 

normativním odkazem, u 

nějž by jistě bylo možné 

využít legislativní zkratku 

„zákon o podporovaných 

zdrojích energie“ 

zavedenou v úvodní větě 

vyhlášky. 

Akceptováno. 

 

Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 16. § 4 odst. 2 

Doporučujeme pouze v návrhu z 

gramatického hlediska upravit slova 

„období počínající dnem 1. ledna 

2016 a končící dnem 31. prosince 

2018“ 

Gramatika. „období počínajícího dnem 

1. ledna 2016 a končícího 

dnem 31. prosince 2018“ 

Akceptováno. 

 

Úřad pro 

ochranu 

hospodářské 

soutěže 

17.  

Návrh vyhlášky částečně upravuje 

určité parametry systému podpory 

obnovitelných aj. zdrojů energie dle 

zákona 165/2012 Sb.  V této 

souvislosti upozorňuji na to, 

že změny parametrů této podpory by 

měly být v souladu s 

požadavky rozhodnutí Evropské 

komise v případu státní podpory 

č. SA.35177 - Česká republika - 

Podpora výroby elektřiny z 

obnovitelných zdrojů. 

  Vysvětleno.  

Návrh vyhlášky nemá vliv na systém 

podpory, pouze upřesňuje výpočet 

podpory v souladu s energetickým 

zákonem, který je svou novelou 

v souladu se závazkem ČR vůči Komisi.  

 

Odbor 

kompatibility 

úřadu vlády 

18. Odůvodnění 

Považujeme za vhodné z části 

odůvodnění týkající se slučitelnosti s 

právem EU vypustit již zrušené 

nařízení Evropského parlamentu a 

Rady č. 1775/2005 ze dne 28. září 

2005 o podmínkách přístupu k 

plynárenským přepravním 

soustavám. 

  Akceptováno. 
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