
  

 VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2018 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení vložením do systému eKLEP dne 21. 7. 2017, 
s termínem dodání stanovisek do 11. 8. 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce:  

Resort Připomínky Vypořádání 

MF 

Zásadní připomínka 
S navrhovanou výší dotace ze SR na podporu OZE pro 
rok 2018 zásadně nesouhlasíme. V rámci rozepsaných 
limitů pro kapitolu MPO na rok 2018 je na podporu OZE 
zapracována částka 25 mld. Kč. V návaznosti na jednání 
na úrovni ministrů dne 1. 8. 2017 by tato částka měla být v 
rozpočtu MPO na rok 2018 navýšena o 800 mil. Kč, tj. na 
konečných 25, 8 mld. Kč. V této souvislosti požadujeme 
upravit návrh nařízení vlády, včetně předkládací a 
důvodové zprávy.   

Rozpor 
 
S ohledem na riziko zvýšení plateb složky ceny na podporu 
elektřiny z podporovaných zdrojů energie od spotřebitelů elektřiny 
a tedy plateb a nákladů především pro průmyslové subjekty a 
další velké spotřebitele elektřiny může dojít ke zhoršení 
konkurenceschopnosti českého průmyslu a hospodářství. 
Z uvedeného důvodu navrhujeme pro rok 2018 stanovit státní 
dotaci alespoň ve stejné výši jako byla stanovena pro rok 2017.  
 

ERÚ 

Doporučující připomínka 
1. K RIA a Důvodové zprávě: 
Zatímco Důvodová zpráva uvádí, že navrhovaná suma 
prostředků zahrnuje i náklady na kompenzaci podle § 28a 
zákona č. 165/2012 Sb., RIA tyto prostředky vůbec 
nezmiňuje, navrhujeme vyjasnit a sjednotit v tomto ohledu 
RIA a Důvodovou zprávu. 
Dále doporučujeme upravit překlepy a gramatické chyby. 

Akceptováno s úpravou 
Do finančních prostředků na podpory elektřiny z obnovitelných 
zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby 
elektřiny a provozní podporu tepla jsou zahrnuty i náklady na 
kompenzaci na elektřinu spotřebovanou zákazníkem v České 
republice vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie v jiném 
členském státě Evropské unie, smluvním státě Dohody o 
 Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci 
podle §28a odst. 1 zákona č. 165/2012 Sb. 
Zpráva RIA je doplněna o chybějící část popisující, co vše je 
financováno z prostředků Nařízení vlády o stanovení prostředků 
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státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných 
zdrojích energie pro rok 2018. 
 

Doporučující připomínka 
2. K Důvodové zprávě: 
V kapitole F na str. 4 navrhujeme vypustit větu „Nařízení 
má pozitivní dopady na životní prostředí (podpora 
využívání OZE).“, neboť se nejedná o hodnocení návrhu 
ve vztahu k zákazu diskriminace ani hodnocení dopadů ve 
vztahu k rovnosti mužů a žen. 

Akceptováno 
Text „Nařízení má pozitivní dopady na životní prostředí (podpora 
využívání OZE)“ byl vypuštěn z části F) Zhodnocení současného 
stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen. 

Doporučující připomínka 
3. K RIA: 
Kapitolu 1.6. na str. 5 doporučujeme přeformulovat, 
odstavec nedává smysl. 
 
V kapitole 6 v poslední větě navrhujeme zvážit uvedení 
celého názvu pro složku ceny na podporu elektřiny z 
podporovaných zdrojů energie (místo uvedeného „složka 
ceny elektřiny“). 

Akceptováno s úpravou 
Text ve zprávě RIA v kapitole 1.6. na str. 5 byl nahrazen takto: 
„Výše dotace má dopad jak na spotřebitele elektrické energie, kde 
se promítá do nákladů výrobků, služeb a do nákladů domácností, 
tak i na státní rozpočet, ze kterého je část dotace podporovaným 
zdrojů hrazena.“ 
 
Text v kapitole 6 byl upraven následovně: „…výši složky ceny na 
úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny.“ 

ÚV ČR - KML 

Doporučující připomínka 
1. Doporučujeme zachovat v ZZ RIA konzistentní 
argumentaci. V její stávající podobě jsou některé části ve 
vzájemném rozporu - zatímco např. popis cílového stavu 
(ve shrnutí ZZ RIA) a hodnocení dopadů na životní 
prostředí vycházejí z předpokladu, že by při absenci, popř. 
snížení státní dotace došlo ke snížení celkové podpory 
podporovaných zdrojů energie, hodnocení dopadů na 
podnikatelské prostředí a na spotřebitele a vyhodnocení 
nákladů a přínosů variant jsou založeny na předpokladu, 
že by při absenci či snížení státní dotace byla tato podpora 
(v nezměněné celkové výši) v plném či větším rozsahu 
financována prostřednictvím zvýšených cen energií. Tento 
rozpor (znemožňující posoudit reálný účel a dopady 
navrhované právní úpravy) je třeba odstranit, tj. omezit se 
v celé ZZ RIA na argumentaci odpovídající skutečnému 
stavu.  
 

Vysvětleno 
Text ZZ RIA konstatuje, že dotace ze státního rozpočtu na 
podporu podporovaných zdrojů podle zákona č. 165/2012 Sb. má 
pozitivní dopady na životní prostředí a podnikatelské prostředí 
ČR. Nedochází tak k rozporu u dopadů na životní prostředí na 
podnikatelský sektor a domácnosti. 
 
V případě životního prostředí je důvodem pozitivního dopadu 
dotace podporovaných zdrojů nárůst počtu obnovitelných zdrojů 
energie, které nevyužívají fosilní paliva, čímž dochází ke 
snižování emisí a zlepšování životního prostředí. 
 
U dopadů na podnikatelské prostředí a na domácnosti zpráva RIA 
vysvětluje, že v případě absence státní dotace podporovaným 
zdrojů energie, by náklady na podporované zdroje museli být 
zahrnuty do cen elektrické energie, čímž by došlo ke zvýšení cen 
elektřiny pro všechny oblasti, tj. domácnosti, podnikatelé, terciární 
sektor apod. 
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Doporučující připomínka 
2. Doporučujeme ve shrnutí ZZ RIA specifikovat 
dopady na státní rozpočet, tj. uvést konkrétní částku, jež 
bude na základě navrhovaného nařízení vlády vynaložena 
ze státního rozpočtu na podporu podporovaných zdrojů 
energie (namísto pouhého popisu související zákonné 
právní úpravy). 

Akceptováno s úpravou 
Do části Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 
zprávy RIA byl doplněn text: „Pro rok 2018 byl vyčíslen 
požadavek finančních prostředků na dotaci ze státního rozpočtu 
na podporu podle § 28 odst. 3 zákona č. 165/2012 Sb. 
ve výši 26,185 mld. Kč.“ 

Doporučující připomínka 
3. Doporučujeme doplnit definici problému o 
 podrobnější analýzu faktického stavu, z níž bude možno 
dovodit závažnost problému v jeho celkovém kontextu, a 
to včetně relevantních dat. Zejména je třeba doplnit 
konkrétní údaje o celkové výši podpory podporovaných 
zdrojů energie a jejím vývoji (zejména případných 
změnách oproti předchozímu roku), o poměru podpory 
hrazené v současné době prostřednictvím cen energií a 
prostřednictvím státní dotace, o ceně energií (např. ročně 
u průměrné domácnosti a vybraných kategorií 
podnikatelských subjektů), výši její složky na podporu 
energií (resp. podílu této složky 
na celkové ceně) apod. 

Vysvětleno 
 
Nařízení vlády naplňuje zákonnou povinnost uvedenou v § 28 
odst. 3 zákona č. 165/2012 Sb., kdy vláda stanoví nařízením 
prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu 
složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby 
přenosové soustavy na podporu elektřiny, na úhradu provozní 
podpory tepla a na kompenzaci na elektřinu spotřebovanou 
zákazníkem v České republice vyrobenou z obnovitelných zdrojů 
energie v jiném členském státě Evropské unie, smluvním státě 
Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské 
konfederaci (dále jen „kompenzace“) podle § 28a, a to do 30. září 
kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku, pro který 
Úřad stanoví složku ceny služby distribuční soustavy a složku 
ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny. 
 
Celková výše finančních nákladů na provozní podporu pro rok 
2018 je odhadována na 47,681 mld. Kč. 
 
Celková výše státní dotace pro rok 2018 je předloženým 
nařízením vlády stanovena ve stejné jako pro rok 2017 a to ve 
výši 26,185 mld. Kč. 
 
Výše státní dotace v předcházejících letech byla následující: 

       
• 2013 – 11, 7 mld. Kč 
• 2014 – 15, 7 mld. Kč         
• 2015 – 15, 7 mld. Kč 
• 2016 -  21, 965 mld. Kč 
• 2017 – 26,185 mld. Kč  
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Výše (skutečná) celkových finančních nákladů na provozní 
podporu elektřiny a tepla v předcházejících letech byla 
následující: 

• 2013 – 37, 46 mld. Kč 
• 2014 – 40, 59 mld. Kč         
• 2015 – 43, 51 mld. Kč 
• 2016  - 43,02 mld. Kč 

 
Doporučující připomínka 
4. Doporučujeme do příslušné části ZZ RIA doplnit 
vymezení všech subjektů dotčených navrhovanou úpravou 
(chybějí zejména  - v závislosti na správném způsobu 
odstranění rozporu popsaného v připomínce č. 1 -  
odběratelé energii, nebo provozovatelé podporovaných 
zdrojů energie, popř. obě tyto kategorie) a popř. je 
podrobněji strukturovat s ohledem na typ a rozsah 
konkrétních dopadů. 

Akceptováno s úpravou 
Do části 1.4. Identifikace dotčených subjektů zprávy RIA byly 
doplněny další subjekty jichž se dotýká výše státní dotace 
stanovená v nařízení vlády na podporu podporovaných zdrojů 
energie podle zákona č. 165/2012 Sb.  
 

- provozovatelé podporovaných zdrojů energie využívající státní 
podporu podle zákona č. 165/2012 Sb.,  

- podnikatelé odebírající elektřinu, kterou využívají ke své 
výdělečné činnosti a jejíž náklady ve kterých je zahrnut 
příspěvek na podporu podporovaných zdrojů, ovlivňuje příjmy 
těchto subjektů,  

- domácnosti odebírající elektřinu, která zajištuje jejich životní 
úroveň a základní potřeby a jejíž náklady ve kterých je zahrnut 
příspěvek na podporu podporovaných zdrojů stanovuje výši 
této životní úrovně. 
-  

Doporučující připomínka 
5. Doporučujeme u popisu cílového stavu vymezit cíle 
věcně, tj. ve vztahu k dosažení určité hodnoty či postavení 
dotčených subjektů, nikoli prostřednictvím obsahu 
navrhované úpravy (tj. konkrétní navrhované částky státní 
dotace vyčíslené na základě - nespecifikovaných - 
požadavků). 

Vysvětlení 
 
Viz informace uvedené u vypořádání připomínky č. 3. 

Doporučující připomínka 
6. Doporučujeme v části zhodnocení rizik popsat 
skutečná rizika, nikoli dopady navrhované úpravy. 

Akceptováno s úpravou 
Do části 1.6. Zhodnocení rizik zprávy RIA byl doplněn popis o 
kolik by se pravděpodobně v průměru zdražila elektrická energie 
a jaký by to mělo dopad na podnikatelský sektor v ČR. 
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Doporučující připomínka 
7. Doporučujeme upřesnit obsah navrhovaných 
variant řešení; varianta stanovení státní dotace v nižší výši 
než v roce 2017, která nespecifikuje navrhovaný rozsah 
snížení dotace (a zahrnuje tudíž jakékoli možné snížení od 
1,- Kč až po 26 184 999 999,- Kč), není pro svou šíři 
způsobilá reálného vyhodnocení svých přínosů a nákladů 
ani porovnání se zvolenou variantou. 

Vysvětlení 
 
Viz informace uvedené u vypořádání připomínky č. 3. 

Doporučující připomínka 
8. Doporučujeme podrobněji vyhodnotit přínosy a 
náklady jednotlivých variant (upřesněných na základě 
předchozí připomínky), tj. uvést všechny relevantní přínosy 
a náklady (ve stávající podobě nejsou např. zohledněny 
dopady na státní rozpočet), co možná je kvantifikovat 
(např. náklady pro odběratele energií) a uváděné 
argumenty podložit odpovídající ekonomickou analýzou, 
popř. modifikovat (např. vliv na ekonomickou a sociální 
stabilitu ČR). 

Vysvětlení 
 
Viz informace uvedené u vypořádání připomínky č. 3. 

ÚV ČR - KOM 

Doporučující připomínka 
V souvislosti s veřejnou podporou v oblasti obnovitelných 
zdrojů je třeba dále zmínit: 

a) čl. 107 a násl. SFEU, které se materie veřejných 
podpor dotýkají v obecné rovině a 

b) Pokyny pro státní podporu v oblasti životního 
prostředí a energetiky na období 2014–2020, 
2014/C  200/01, 28. 6. 2014. 

Vysvětleno 
Oblast podpory obnovitelných zdrojů se dotýká dalších 
legislativních aktů jak na úrovni EU, tak i v ČR. Uvádění těchto 
legislativních aktů, které nějakým způsobem souvisí s podporou 
podporovaných zdrojů, resp. s nařízením vlády, které stanovuje 
prostředky ze státního rozpočtu na jejich podporu, by mohlo být 
redundantní. 

ÚV ČR - RVV Bez připomínek  
ÚV ČR - VÚV Bez připomínek  

MZV Bez připomínek  
MZE Bez připomínek  
MMR Bez připomínek  
MD Bez připomínek  
MV Bez připomínek  
MO Bez připomínek  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAQ99RP7H)



Stránka 6 (celkem 6) 

MPSV Bez připomínek  
MZD Bez připomínek  
MK Bez připomínek  

MŠMT Bez připomínek  
MSP Bez připomínek  
ČNB Bez připomínek  
MŽP Bez připomínek  
HK Bez připomínek  

V Praze dne 23. srpna 2017 

Vypracoval: Ing. Ladislav Havel Podpis: 
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