
IV. 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

 Shrnutí závěrečné zprávy RIA  

1. Důvod předložení a cíle 

1.1. Název 

Vyhláška o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů 

a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích 

energie (vyhláška o evidenci a vykazování) 

1.2 Definice problému 

Zákonem č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách 

podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 

zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, 

byl novelizován také zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie (dále 

jen „zákon“), a to včetně oblasti, týkající se postupů a způsobů měření a výpočtu 

elektřiny vyrobené společným spalováním a vykazování jejího množství, způsobů 

vykazování skutečného nabytí množství obnovitelných zdrojů a jejich kvality 

a využití při společném spalování, způsobu předávání a evidence naměřených nebo 

vypočtených hodnot elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a ověření vypočtených 

hodnot u podpory formou zeleného bonusu nebo výkupních cen, způsobu a postupu 

měření, předávání a evidence naměřených hodnot vyrobeného tepla z obnovitelných 

zdrojů, dodaného do rozvodného tepelného zařízení a způsob registrace místa předání 

vyrobeného tepla. 

Z důvodu změny zákona je třeba také nově upravit způsob, rozsah a termíny předávání 

a evidence naměřených hodnot užitečného tepla v případě výroben uvedených v § 24 

odst. 4 zákona, způsob a rozsah měření vyrobené elektřiny, technologické vlastní 

spotřeby, užitečného tepla a spotřebovaného paliva, způsob a rozsah měření množství 

vyrobené elektřiny na svorkách generátoru, užitečného tepla a spotřebovaného paliva 

v případě elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a způsob 

měření užitečného tepla v případě výroben tepla podle § 24 odst. 4 zákona. 

 

1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti  

V současné době je právní úprava výše uvedených záležitostí obsažena ve vyhlášce č. 

478/2012 Sb., o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a 

biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů a k provedení 

některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie. 
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Právní úprava uvedená ve vyhlášce č. 478/2012 Sb. nevyhovuje, jelikož dostatečně 

nenaplňuje požadavky vyplývající ze zákona č. 131/2015 Sb. 

Bylo tedy třeba zpracovat nový návrh vyhlášky, tak, aby bylo zabezpečeno 

poskytování podpory podporovaných zdrojů energie v souladu se zákonem. Do 

vyhlášky byl také promítnut metodický pokyn MPO ze dne 21. 2.2014, který blíže 

vysvětloval a popisoval aplikaci  měření elektřiny, tepla a paliva v případě elektřiny z 

vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, 

 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Subjekty dotčenými návrhem vyhlášky jsou 

1) výrobci elektřiny z podporovaných zdrojů (obnovitelné zdroje, druhotné 

zdroje a vysokoúčinná kombinovaná výroba elektřiny a tepla) a výrobci tepla 

z obnovitelných zdrojů, kteří čerpají příslušnou provozní podporu, 

2) výrobci a dovozci paliva z biomasy, z biokapaliny nebo z bioplynu, kteří 

dokládají výkazem výrobce elektřiny nebo výrobce tepla informace o palivu 

(zdroji), 

3) operátor trhu, který na základě pravidelně zasílaných výkazů vyplácí výrobci 

elektřiny a výrobci tepla příslušnou provozní podporu elektřiny a provozní 

podporu tepla, 

4) Energetický regulační úřad, který bude od 1. ledna 2016 zodpovědný za 

kontrolu zákona o podporovaných zdrojích energie. 

1.5 Popis cílového stavu 

Cílem předkládaného návrhu vyhlášky je přizpůsobit právní úpravu obsaženou ve 

vyhlášce č. 478/2012 Sb. nové právní úpravě v zákoně. V souladu se zmocněním 

podle § 53 odst. 1 písm. c), d), l), m), n), o), p), q) a r) zákona, podle kterého má 

Ministerstvo průmyslu a obchodu předkládaná vyhláška stanoví: 

 způsob měření a výpočtu vyrobeného množství elektřiny z obnovitelných 

zdrojů nebo druhotných zdrojů při výrobě elektřiny z obnovitelného zdroje 

nebo druhotného zdroje společně s neobnovitelným zdrojem, 

 způsob vykazování množství elektřiny z obnovitelného zdroje 

a neobnovitelného zdroje, množství tepla z obnovitelného zdroje a druhotného 

zdroje, skutečného nabytí množství obnovitelného zdroje a jeho kvality, 

skutečného využití veškerého nabytého množství obnovitelného zdroje, 

 rozsah údajů a termíny a způsob předávání a evidence naměřených nebo 

vypočtených hodnot elektřiny z podporovaných zdrojů a ověření vypočtených 

hodnot u podpory formou zeleného bonusu na elektřinu, 

 rozsah údajů a termíny a způsob předání a evidence naměřených hodnot 

elektřiny z podporovaných zdrojů u podpory formou výkupních cen, 
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 způsob, rozsah a termíny předávání a evidence naměřených hodnot 

vyrobeného a dodaného tepla z obnovitelných zdrojů do rozvodného 

tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií z výrobny tepla 

v případě výroben tepla uvedených v § 24 odst. 3 zákona a užitečného tepla v 

případě výroben uvedených v § 24 odst. 4 zákona a dalších údajů, 

  způsob měření dodaného tepla do rozvodného tepelného zařízení soustavy 

zásobování tepelnou energií v případě výroben tepla podle § 24 odst. 3 zákona 

a užitečného tepla v případě výroben tepla podle § 24 odst. 4 zákona, 

 způsob registrace místa předání vyrobeného tepla z výrobny tepla do 

rozvodného tepelného zařízení a její změny u podpory formou zeleného 

bonusu na teplo, 

 způsob a rozsah měření množství vyrobené elektřiny na svorkách generátoru, 

užitečného tepla a spotřebovaného paliva v případě elektřiny z vysokoúčinné 

kombinované výroby elektřiny a tepla, 

 způsob a rozsah měření vyrobené elektřiny, technologické vlastní spotřeby, 

užitečného tepla a spotřebovaného paliva, 

 způsob a postup uvedení výrobny elektřiny do provozu a způsob a postup 

uvedení výrobny tepla do provozu. 

Do vyhlášky byl také promítnut metodický pokyn MPO ze dne 21. 2.2014, který blíže 

vysvětloval a popisoval aplikaci  měření elektřiny, tepla a paliva v případě elektřiny z 

vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, 

 

1.6 Zhodnocení rizika 

V případě nevydání vyhlášky by nebyly stanoveny náležité postupy a způsoby měření 

a výpočtu elektřiny, vyrobené společným spalováním obnovitelného, druhotného 

nebo neobnovitelného zdroje. Nebyl by stanoven způsob předávání a evidence 

naměřených nebo vypočtených hodnot elektřiny z podporovaných zdrojů a tepla 

z obnovitelných zdrojů a ověření vypočtených hodnot u podpory formou zeleného 

bonusu nebo výkupních cen. Měření elektřiny vyráběné pouze z obnovitelného nebo 

pouze z druhotného zdroje se provádí podle § 11a zákona a podle vyhlášky č. 82/2011 

Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném 

odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci 

elektřiny. Údaje, které má výrobce předávat operátorovi trhu jsou pak stanoveny 

v tomto návrhu vyhlášky. 

V případě tepelné energie by nebyl stanoven způsob a postup měření, předávání 

a evidence naměřených hodnot vyrobeného tepla z obnovitelných zdrojů a způsob a 

postup uvedení výrobny tepla do provozu.  
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V případě elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla by nebyl 

stanoven způsob a rozsah měření množství vyrobené elektřiny na svorkách 

generátoru, užitečného tepla a spotřebovaného paliva, které je nutné do prokázání 

toho, zda se skutečně jednalo o elektřinu z vysokoúčinné kombinované výrobny 

elektřiny a tepla. 

V důsledku toho by nebylo možno podporu výrobcům vyplácet nebo by vyplácení 

podpory bylo neprůkazné a mohlo by být založeno na netransparentních informacích 

a údajích.  

 

2. Návrh variant řešení 

Varianta I nová vyhláška: 

V současnosti upravuje způsob vyhodnocování a vykazované údaje o kvalitě skutečně 

nabytých a využitých zdrojů energie a termíny vyhodnocování těchto údajů, předávání 

a evidenci naměřených a vypočtených hodnot elektřiny, předávání a evidenci 

naměřených hodnot tepla, způsob stanovení množství elektřiny nebo tepla vyrobeného 

z podporovaných zdrojů energie při výrobě elektřiny nebo tepla z různých zdrojů 

energie, způsob měření množství elektřiny a tepla, způsob a postup uvedení výrobny 

elektřiny do provozu a způsob registrace místa předání vyrobeného tepla z výrobny 

tepla do rozvodného tepelného zařízení  vyhláška č. 478/2012 Sb., o vykazování a 

evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality 

skutečně nabytých a využitých zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení 

zákona o podporovaných zdrojích energie, která byla vydána k provedení zmocnění 

podle podle § 53 odst. 1 písm. c), d), n), o), p), q), r), s) a t) zákona. V případě vydání 

nové vyhlášky bude úprava zpracována jednoduše a pro adresáta právní úpravy 

srozumitelně a přehledně. Vyhláška č. 478/2012 Sb. by byla zrušena.   

Varianta II novela vyhlášky č. 478/2012 Sb.: 

Právní úpravu ke způsobu vyhodnocovaní a vykazovaní údajů o kvalitě skutečně 

nabytých a využitých zdrojů energie a termíny vyhodnocování těchto údajů, předávání 

a evidence naměřených a vypočtených hodnot elektřiny, předávání a evidence 

naměřených hodnot tepla, způsob stanovení množství elektřiny nebo tepla vyrobené 

z podporovaných zdrojů energie při výrobě elektřiny nebo tepla z různých zdrojů 

energie, způsob měření množství elektřiny a tepla, způsob a postup uvedení výrobny 

elektřiny do provozu a způsob registrace místa předání vyrobeného tepla z výrobny 

tepla do rozvodného tepelného zařízení by bylo možné upravit v rámci novelizace 

vyhlášky č. 478/2012 Sb. Změny v právní úpravě vyplývající ze zákona č. 131/2015 

Sb. by zasahovaly do každého ustanovení vyhlášky č. 478/2012 Sb. Domníváme se, 

že takto rozsáhlá změna překračuje možnosti novely právního předpisu, a proto se 

přikláníme k variantě I a k vydání nové vyhlášky. 

Varianta III – nulová varianta: 
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V případě nevydání vyhlášky by nebyly stanoveny náležité postupy a způsoby měření 

a výpočtu elektřiny, vyrobené společným spalováním obnovitelného, druhotného 

nebo neobnovitelného zdroje. Nebyl by stanoven způsob předávání a evidence 

naměřených nebo vypočtených hodnot elektřiny z podporovaných zdrojů a tepla 

z obnovitelných zdrojů a ověření vypočtených hodnot u podpory formou zeleného 

bonusu nebo výkupních cen. Měření elektřiny vyráběné pouze z obnovitelného nebo 

pouze z druhotného zdroje se provádí podle § 11a zákona a podle vyhlášky č. 82/2011 

Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném 

odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci 

elektřiny. Údaje, které má výrobce předávat operátorovi trhu jsou pak stanoveny 

v tomto návrhu vyhlášky. 

V případě tepelné energie by nebyl stanoven způsob a postup měření, předávání 

a evidence naměřených hodnot vyrobeného tepla z obnovitelných zdrojů a způsob a 

postup uvedení výrobny tepla do provozu.  

V případě elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla by nebyl 

stanoven způsob a rozsah měření množství vyrobené elektřiny na svorkách 

generátoru, užitečného tepla a spotřebovaného paliva, které je nutné do prokázání 

toho, zda se skutečně jednalo o elektřinu z vysokoúčinné kombinované výrobny 

elektřiny a tepla. 

V důsledku toho by nebylo možno podporu výrobcům vyplácet nebo by vyplácení 

podpory bylo neprůkazné a mohlo by být založeno na netransparentních informacích 

a údajích.  

 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1. Identifikace nákladů a přínosů 

Náklady spojené s předkládanou právní úpravou se týkají výrobců elektřiny a tepla, 

kteří uplatňují nárok na podporu a jsou srovnatelné s náklady vynakládanými 

v souvislosti s dosavadní právní úpravou. Výrobce elektřiny a tepla nemá povinnost o 

podporu výroby elektřiny a tepla požádat. Pokud nárok na podporu uplatní, vzniknou 

mu sice náklady administrativního charakteru spojené s vykazováním vyrobeného 

množství elektřiny, ale výše podpory mnohonásobně převyšuje vynaložené náklady. 

Dopady na výrobce elektřiny a tepla jsou proto pozitivní. 

Působnost energetického regulačního úřadu v oblasti podporovaných zdrojů plyne ze 

zákona, nikoliv z předkládaného návrhu vyhlášky. Energickému regulačnímu úřadu 

v souvislosti s tímto návrhem náklady ani přínosy nevznikají. 

Předkládaná právní úprava se týká také operátora trhu, který zpracovává zaslané 

výkazy. Náklady však nevznikají na základě předkládaného návrhu vyhlášky, ale na 
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základě zákona, který stanoví operátorovi trhu povinnost vyplácet podporu při výrobě 

elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů podle vyrobeného množství.  

Poslední skupinou dotčenou návrhem vyhlášky jsou dovozci paliva z biomasy, 

z biokapaliny nebo z bioplynu. Ti dokládají výkazem výrobce elektřiny nebo výrobce 

tepla informace o palivu (zdroji). Náklady na vypracování výkazu a zajištění měření 

však nesou výrobci, protože těm předmětný návrh vyhlášky ukládá, co kdy a jak mají 

v souvislosti s měřením vykázat. 

Dopady na státní rozpočet 

Na podporu výroby elektřiny a tepla jsou každoročně vyčleněny prostředky ze 

státního rozpočtu ve výši stanovené nařízením vlády. Tyto prostředky jsou však 

vyčleněny na základě § 28 zákona, nikoliv předkládaného návrhu vyhlášky. Plnění 

předkládaného návrhu vyhlášky si tedy nevyžádá nároky na státní rozpočet a ani 

nebude mít dopad na ostatní veřejné rozpočty. Náklady na činnost operátora trhu také 

vyplývají ze zákona, který v §28 odst. 2 stanoví, že operátor trhu má právo na úhradu 

nákladů na podporu elektřiny a provozní podporu tepla.  

Z návrhu vyhlášky nevyplývají žádné dopady na rozpočty územně samosprávných 

celků. 

Z návrhu nevyplývají žádné negativní sociální dopady, včetně dopadů na specifické 

skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením 

a národnostní menšiny. Z návrhu vyhlášky nevyplývají ani žádné dopady na životní 

prostředí. 

Dopady na spotřebitele 

Návrh vyhlášky upravuje způsob měření a stanoví lhůtu a údaje, které je třeba předat 

operátorovi trhu za účelem výpočtu výše podpory. Náklady s tímto spojené jsou 

minimální ve vztahu k získané výši podpory a nepřesahují náklady vynakládané za 

stejným účelem v současnosti. Nepředpokládáme tedy, že by na základě předmětného 

návrhu vyhlášky došlo ke zvýšení ceny elektřiny nebo tepla a domníváme se, že návrh 

nebude mít dopady na spotřebitele. 

 

Rovnost mužů a žen 

Právní úprava obsažená v předkládaném návrhu vyhlášky dopadá na výrobce 

elektřiny a tepla. Výrobcem elektřiny a tepla může být podle energetického zákona 

právnická nebo fyzická osoba bez ohledu na pohlaví. Návrh vyhlášky nemá dopady 

na rovnost mužů a žen. 

Ochrana osobních údajů 

Povinnost předávat údaje, které jsou z části údaji podle zákona č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů a o změně některých dalších zákonů, je stanovena v § 11a  a 

§ 27 zákona. Tato vyhláška pak v souladu se zmocněním upravuje pouze rozsah 
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předávaných údajů a stanoví dobu, za kterou se údaje předávají. Kromě 

identifikačních údajů se předávají údaje o množství vyrobené elektřiny a tepla. Údaje 

jsou předávány operátorovi trhu prostřednictvím systému operátora trhu. Každý kdo 

vkládá údaje do systému operátora trhu, má přístup pouze ke svým údajům. Všechny 

údaje jsou zabezpečeny proti zneužití, slouží k výpočtu podpory podle zákona a 

operátor trhu s nimi nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Návrh vyhlášky 

je podle našeho názoru v souladu s právní úpravou týkající se ochrany soukromí a 

ochrany osobních údajů. 

Dopady na výkon státní statistické služby 

 

Předkládaný návrh vyhlášky nemá dopady na výkon státní statistické služby, jelikož 

předmětné výkazy a informace budou vedeny v systému operátora trhu, tedy stejným 

způsobem jako je provedeno v rámci vyhlášky č. 478/2012 Sb. 

 

Korupční rizika 

 

1) Návrh vyhlášky upravuje způsob vykazování a evidence údajů výrobců 

elektřiny a tepla. Výrobce elektřiny nebo tepla v případě, že chce pobírat podporu za 

výrobu energie z podporovaných zdrojů, musí splnit požadavky kladné na něj 

zákonem. Jedním z nich je také nutnost vykazovat určité údaje, aby mohla být 

vypočtena výše podpory. V tomto návrhu vyhlášky jsou pouze určeny údaje, které je 

třeba vykazovat a doba, za kterou je třeba vykazování provádět. Výkazy se 

zpracovávají elektronicky v systému operátora trhu. Operátor trhu nastaví systém tak, 

že si v něm výrobce otevře příslušný formulář a vyplní ho.  

 

2) Kontrolu dodržování podmínek stanovených zákonem a tímto návrhem vyhlášky 

je podle § 48 zákona Energetický a regulační úřad.  

 

3) Na základě předkládaného návrhu vyhlášky dochází k pravidelnému předávání 

údajů uvedených ve vyhlášce, podle kterých se pak vypočítává výše podpory pro 

konkrétní subjekt za konkrétní množství tepla nebo elektřiny vyrobené v konkrétním 

čase. Podpora výroby elektřiny nebo tepla se realizuje formou výkupních cen nebo 

zelených bonusů. Výši podpory stanoví Energetický a regulační úřad za každý rok 

cenovým rozhodnutím podle zákona. Formu podpory si vybere každý výrobce sám. 

Postupuje přitom podle zákona a registrační vyhlášky. Podporu vyplácí operátor trhu. 

Pravidla pro výpočet jsou uvedena v zákoně a výše podpory v cenovém rozhodnutí 

ERÚ. Pokud výrobce elektřiny nebo tepla dojde k závěru, že mu byla vyplacena 

nesprávná výše podpory, obrátí se na operátora trhu se žádostí kontrolu výpočtu. 

Vzhledem k tomu, že výrobce, který vyrábí elektřinu z podporovaných zdrojů nebo 

teplo z obnovitelných zdrojů má za podmínek stanových zákonem a jeho prováděcími 

právními předpisy na podporu nárok, o poskytnutí podpory se nevede řízení ve smyslu 
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správního řízení. Každý, kdo splní podmínky pro poskytnutí podpory, ji dostane podle 

množství vyrobené elektřiny nebo tepla. 

 

4) Systém rozvržení odpovědnosti jednotlivých účastníků je navržen přehledně a 

zcela jasně. 

 

5) Výrobce je povinen předávat údaje stanové zákonem nebo tímto návrhem 

vyhlášky. Nesplnění této povinnosti lze trestat v rámci právního trestání pokutou do 

výše 50 mil Kč; současně může být rozhodnuto o uložení opatření k nápravě 

protiprávního stavu. V případě výrobce pokutou do výše ročního nároku na podporu. 

Řízení vede energetický a regulační úřad. Energetický regulační úřad si může na 

základě zákona relevantní údaje od výrobce vyžádat. Stejně tak si data může vyžádat 

také Ministerstvo průmyslu a obchodu. Pokud neposkytne výrobce data potřebná pro 

výpočet podpory, nevyplatí mu operátor trhu podporu, protože ji nebude mít z čeho 

vypočítat. V případě pochybností má podle zákona operátor trhu možnost 

zkontrolovat měřicí zařízení přímo u výrobce a výrobce má povinnost mu toto 

umožnit. Sankce jsou stejné jako v případě neposkytnutí informací.  

 

6) Předkládaný návrh vyhlášky se týká výrobců elektřiny a tepla, kteří musí 

v určeném období elektronicky vyplnit výkaz v systému operátora trhu, do kterého se 

uvádějí údaje potřebné pro výpočet podpory. V současné době se za stejným účelem 

postupuje podle vyhlášky č. 478/2012 Sb., která bude tímto návrhem nahrazena. 

Náklady, které jsou spojeny s tímto návrhem, jsou pouze administrativní. Navýšení 

nákladů oproti současnému stavu se nepředpokládá. Na druhou stranu, náklady 

výrobci vzniknou v souvislosti s žádostí o poskytnutí podpory ze strany státu. Nikdo 

nemá povinnost o podporu požádat. Pokud však o podporu výrobce požádá, výše 

poskytnuté podpory mnohonásobně převyšuje náklady s tím spojené. 

 

7) Vázanost zúčastněných subjektů na stát je následující 

 

a) operátor trhu je právnická osoba ve vlastnictví státu, kde vlastnická práva 

vykonává Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

b) příjemcem dotace může být právnická osoba, jejíž akcie vlastní stát. 

 

8) Předmětný návrh vyhlášky nemá vliv na poskytování informací podle zákona o 

svobodném přístupu k informacím. 

 

9) Údaje poskytované výrobci jsou údaje, které je možné zahrnout pod obchodní 

tajemství. Jejich předávání operátorovi trhu je prováděno v systému vysokého 

zabezpečení. Cenové rozhodnutí je přístupné způsobem umožňující dálkový přístup 

na internetových stránkám energetického a regulačního úřadu. Obecné informace o 

právech a povinnostech zúčastněných subjektů lze nalézt také způsobem umožňující 
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dálkový přístup na stránkách operátora trhu. Internetové stránky jsou přístupny bez 

nutnosti registrace či registračního poplatku. 

 

Závěr: Navrhovanou právní úpravu považujeme z hlediska korupčních rizik za 

přiměřenou. 

 

 

Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR 

Údaje požadované touto vyhláškou jsou obdobné jako v jiných členských státech, 

takže nepředstavují nadměrnou administrativní zátěž a vyhláška tedy nemá dopady na 

mezinárodní konkurenceschopnost.  

 

Dopady na obranu a bezpečnost státu 

Výroba elektřiny a tepla je strategickým průmyslovým odvětvím, které může mít 

vztah k bezpečnosti státu. Všechny práva a povinnosti výrobců, distributorů i 

spotřebitelů však stanoví energetický zákon a v případě obnovitelných zdrojů 

také zákon. Předkládaný návrh vyhlášky pouze upravuje evidenci a předávání 

údajů, podle kterých dojde k výpočtu výše podpory výroby elektřiny nebo tepla. 

Navrhovaná právní úprava podle našeho názoru neovlivňuje počet výrobců ani 

volbu výrobních zdrojů, nemá ani vliv na vlastnickou strukturu či bezpečnost 

provozu výroben. Domníváme se, že návrh vyhlášky nemá dopad na bezpečnost 

a obranu státu. 

 

3.2 Náklady 

Náklady spojené s předkládanou právní úpravou se týkají výrobců elektřiny a tepla, 

kteří uplatňují nárok na podporu. Jedná se o náklady spojené s vykazováním 

vyrobeného množství elektřiny nebo tepla. Náklady jsou administrativního charakteru 

v minimální výši a nejsou vyšší než náklady spojené s dosavadní právní úpravou.  

Náklady v případě varianty novelizace stávající právní úpravy by byly ve shodné výši 

a týkaly by se stejných subjektů. 

Náklady přijetím nulové varianty by byly také ve shodné výši jako náklady plynoucí 

z předkládaného návrhu vyhlášky, protože náklady vznikající na základě 

předkládaného návrhu vyhlášky nepřevyšují náklady spojené s dosavadní právní 

úpravou. 

3.3. Přínosy 

Finanční podpora výroby elektřiny nebo tepla mnohonásobně převyšuje náklady. 

Přínosy jsou shodné u varianty nového právního předpisu i u varianty novelizace 
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stávající právní úpravy. Nulová varianta představuje komplikace při poskytování 

podpory výroby elektřiny a tepla u podporovaných zdrojů. Zpracování nového 

právního předpisu je vzhledem k rozsahu změn pro adresáty právní normy uživatelsky 

vstřícnější. 

3.4. Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Přínosy mnohonásobně převyšují náklady. 

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

1. Varianta nové vyhlášky 

2. Novelizace vyhlášky č. 478/2012 Sb. 

3. Nulová varianta. 

Vzhledem k tomu, že by předkládaná právní úprava zasahovala skoro do každého 

ustanovení vyhlášky č. 478/2012 Sb., o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z 

podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých 

zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích 

energie, domníváme se, že takto rozsáhlá změna přesahuje možnosti novely právního 

předpisu z hlediska účelnosti a přehlednosti právní úpravy. Zpracování nové vyhlášky 

je i z hlediska adresáta právní úpravy uživatelsky vstřícnější. 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Kontrolu dodržování příslušných ustanoveních zákona od 1.1. 2016 provádí 

Energetický regulační úřad. Sankce za nesplnění povinností upravených v návrhu 

vyhlášky jsou upraveny v § 49 zákona, to jako správní trest v podobě pokuty, příp. ve 

spojení s opatřením směřujícím k nápravě a odstranění protiprávního stavu. 

6. Přezkum účinnosti regulace 

Přezkum účinnosti navrhované právní úpravy bude provádět Ministerstvo průmyslu 

a obchodu. Při přezkumu se zaměří zejména na otázku přiměřenosti právní úpravy. O 

informace požádá Ministerstvo průmyslu a obchodu operátora trhu. V případě potřeby 

také Energetický regulační úřad. 

7. Konzultace a zdroje dat 

Konzultace ohledně způsobu řešení byly vedeny s  

 Energetickým regulačním úřadem, 

 Operátorem trhu. 

8. Kontakt na zpracovatele  

méno a příjmení:  Ing. Pavel Jirásek 
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odbor elektroenergetiky 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

e-mail:    jirasek@mpo.cz 
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