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IV. 

ODŮVODNĚNÍ 

I) Obecná část 

A) ZHODNOCENÍ PLATNÉHO PRÁVNÍHO STAVU 

V případě podporovaných zdrojů energie je právo na provozní podporu dáno zákonem č. 

165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů.  

 

Právo na podporu vzniká oprávněnému subjektu (výrobci elektřiny nebo výrobci tepla) nabytím 

účinností zákona nebo jeho ustanovení, které předmětnou podporu do zákona zavádí, s vazbou 

na konkrétní datum uvedení zdroje energie do provozu. 

 

Jelikož podpora podle zákona je veřejnou podporou, je nezbytné při jejím poskytování naplnit 

podmínky definované právem Evropské unie. Dle práva Evropské unie je možné subjektům 

podporu poskytovat s výhradou jejího schválení rozhodnutím Evropské komise (dále jen 

„Komise“) o slučitelnosti podpory s právem Evropské unie (tzn. právní nárok založený právním 

aktem národního orgánu je podmíněn budoucím kladným rozhodnutím Komise). Podmínku lze 

interpretovat tak, že podporu je možné subjektům vyplácet až po vydání kladného rozhodnutí 

Komise. 

 

Základní pravidla pro veřejnou podporu jsou stanovena v čl. 108 Smlouvy o fungování 

Evropské unie a následnými prováděcími právními předpisy. Z věcného pohledu se jedná 

především o nařízení Rady (EU) č. 2015/1589 ze dne 13. července 2015, kterým se stanoví 

prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „nařízení“). 

 

V ustanovení článku 3 uvedeného nařízení je stanoveno, že podpora oznamovaná Komisi podle 

tohoto (čl. 2 odst. 1) nařízení nesmí být uskutečněna dříve, než Komise přijme nebo se bude 

mít za to, že přijala rozhodnutí schvalující předmětnou podporu. Toto ustanovení ve své 

podstatě navazuje na ustanovení uvedené v pravidlech pro podporu stanovených v odstavci 3 

článku 108 Smlouvy o fungování EU, kde je uvedeno, že členský stát neprovede zamýšlená 

opatření, dokud Komise v tomto řízení nepřijme konečné rozhodnutí. 
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Uvedené ustanovení čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování EU a čl. 3 nařízení Rady 2015/1589 

je tedy nutné chápat jako tzv. „odkládací podmínku“ pro nárokování provozní podpory 

podle zákona č. 165/2012 Sb. s tím, že touto odkládací podmínkou je notifikační rozhodnutí. 

Dle judikatury Evropské unie je okamžikem poskytnutí podpory okamžik účinnosti závazného 

aktu, jímž se kompetentní národní orgány zavazují podporu poskytnout1. Pro vznik nároku 

(práva) na podporu je tedy rozhodující účinnost závazného aktu podle vnitrostátního práva. 

Čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie a čl. 3 nařízení představují odkládací 

podmínku v tom smyslu, že zakazují členskému státu „provést zamýšlená opatření“, resp. 

„uskutečnit podporu“ před vydáním konečného rozhodnutí Komise. To ovšem neznamená, že 

by nárok na podporu měl příjemci vznikat až po vydání rozhodnutí Komise. Je tedy v souladu 

s pravidly EU, pokud závazným aktem podle vnitrostátního práva vznikne nárok na podporu 

před vydáním rozhodnutí Komise s výhradou schválení podpory Komisí. Pokud dle 

vnitrostátního práva vznikl nárok na podporu příjemcům již před vydáním rozhodnutí Komise 

a toto rozhodnutí Komise je pozitivní, tzn. prohlašující dané opatření (podporu) za slučitelné 

s vnitřním trhem EU, pak je možné uspokojit nárok příjemců na podporu za celou oznámenou 

dobu trvání opatření, které je předmětem tohoto rozhodnutí, tedy včetně období od vzniku 

nároku, které vydání rozhodnutí Komise předcházelo. 

 

Z tohoto přístupu vychází další postup pro zpětnou výplatu podpory po získání kladného 

rozhodnutí Komise o slučitelnosti podpory s právem Evropské unie za období od nabytí 

účinnosti zákona nebo jeho ustanovením, kterým se podpora zavádí, a to s vazbou na konkrétní 

datum uvedení daného projektu do provozu. 

 

Jako nástroj pro uvedené řešení se navrhuje nařízení vlády k provedení zákona č. 165/2012 Sb., 

o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, a zákona č. 458/2000 Sb., 

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

některých zákonů (energetický zákon), které zajistit zpětnou výplatu podpory výrobcům 

elektřiny nebo tepla po získání kladného rozhodnutí Komise o slučitelnosti podpory s právem 

Evropské unie.   

 

 

                                                            
1 Srov. Rozsudek Soudu I. stupně ve věci T-109/01, Fleuren Compost v. Komise (2004), bod 74. 
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• Zhodnocení současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 

k rovnosti mužů a žen 

Platná právní úprava neupravuje vztahy, které by se dotýkaly zákazu diskriminace ve smyslu 

antidiskriminačního zákona (tj. nerovného zacházení či znevýhodnění některé osoby z důvodu 

rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, 

náboženského vyznání, víry či světového názoru). Lze proto konstatovat, že stávající právní 

úprava, jež je obsažena v návrhu nařízení vlády, nemá žádné dopady ve vztahu k zákazu 

diskriminace. Z hlediska rovnosti mužů a žen je návrh neutrální, neboť navrhovaná právní 

úprava je pro obě pohlaví stejná. 

B) ODŮVODNĚNÍ HLAVNÍCH PRINCIPŮ NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY 

 

Cílovým stavem je legislativní cestou - nařízením vlády k provedení zákona č. 165/2012 Sb.,  

o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, a zákona č. 458/2000 Sb.,             

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

některých zákonů (energetický zákon) - zajistit zpětnou výplatu podpory výrobcům elektřiny 

nebo tepla po získání kladného rozhodnutí Komise o slučitelnosti podpory s právem Evropské 

unie. Návrh vychází ze skutečností, že právo na podporu vzniká oprávněnému subjektu 

účinností zákona. Praktická realizace práva je možná až po splnění „odkládací podmínky“, tj. 

získání kladného rozhodnutí Komise o slučitelnosti podpory s právem Evropské unie. 

 

Nařízení vlády má umožnit operátorovi trhu vyplatit podporu zpětně, a to na základě již 

vydaných cenových rozhodnutí Energetickým regulačním úřadem. 

 

Pokud povinně vykupující uhradil výrobci elektřiny za dodanou elektřinu cenu za silovou 

elektřinu, předpokládá se na základě tohoto nařízení, že dojde k vyplacení rozdílu mezi již 

vyplacenou částkou a výkupní cenou. 

 

• Zhodnocení navrhované právní úpravy ve vztahu k zákazu diskriminace a ve 
vztahu k rovnosti mužů a žen 
 

Navrhovaná právní úprava neupravuje vztahy, které by se dotýkaly zákazu diskriminace (ve 

smyslu antidiskriminačního zákona jde o nerovné zacházení či znevýhodnění některé osoby 
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z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního 

postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru). Lze proto konstatovat, že 

navrhované řešení nemá žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace.  Z hlediska rovnosti 

mužů a žen je návrh nařízení vlády neutrální, neboť navrhovaná právní úprava je pro obě 

pohlaví stejná. 

Tabulka hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů   
 
Stručný popis materiálu  
 
1. Týká se materiál postavení fyzických osob?  
□ ANO  x NE  
Hodnocení  
Materiál se netýká postavení fyzických osob a nemá dopad na rovnost žen a mužů.  
Popis a odůvodnění dopadů na fyzické osoby  
Materiál nemá dopad na fyzické osoby. 
2. Je postavení žen a mužů v oblasti, které se materiál dotýká, rovné?  
x ANO → 3a  □ NE → 3b  
Analýza a popis případných změn materiálu  
 

3a. Přináší materiál zhoršení výchozího 
stavu?  

3b. Přináší materiál zlepšení výchozího 
stavu?  

□ ANO  
Materiál 
přináší 
zhoršení.  

□ NE  
Materiál 
přináší 
zlepšení.  

x NE 
Postavení 
žen a mužů 
se nemění.  

□ ANO  
Materiál 
přináší 
zlepšení.  

x NE 
Postavení 
žen a mužů 
se nemění.  

□ NE  
Materiál 
přináší 
zhoršení.  

Hodnocení  
  Materiál má 

neutrální 
dopad na 
rovnost žen 
a mužů.  

   

Analýza a popis případných změn materiálu  
 

C) VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY 

Nepřijetím legislativní úpravy by byla v řadě případů reálně ohrožena návratnost vložených 

finančních prostředků u již realizovaných projektů a tím by mohlo dojít ke zdražení tepla pro 

spotřebitele včetně domácností. V uskutečněných projektech investoři ve svých ekonomických 

podnikatelských plánech počítali s tím, že nebude přerušeno vyplácení podpory v období, na 

které je garantováno poskytování podpory podle příslušných ustanovení zákona.  
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Poskytování podpory vázané na kladné notifikační rozhodnutí Komise o slučitelnosti podpory 

s vnitřním trhem EU dopadlo negativně na ekonomické plány, předpoklady, závazky 

a pohledávky investorů. Dotčení investoři nemohli předvídat, že v roce 2016 nastane situace, 

že nebude stanovena podpora. Tyto nepředvídatelné vlivy negativně dopadají na výši příjmů 

z tržeb těchto výrobců elektřiny. Řada projektů byla realizována prostřednictvím finančních 

produktů bankovního sektoru. Stanovení postupu prostřednictvím předkládaného nařízení 

vlády je nezbytné, jelikož ponechání současného platného stavu by mělo pro provozovatele 

dotčených zdrojů zásadní důsledky. 

D) ZHODNOCENÍ SOULADU S ÚSTAVNÍM POŘÁDKEM 

Při tvorbě předkládaného nařízení o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie 

byl zkoumán soulad s ústavním zákonem č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Ústava“), a dále s usnesením č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny 

základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Listina“). 

Návrh nařízení vlády je v souladu s čl. 2 odst. 3 Ústavy („Státní moc slouží všem občanům a 

lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.“), s čl. 2 odst. 2 

Listiny základních práv a svobod a s čl. 78 Ústavy („K provedení zákona a v jeho mezích je 

vláda oprávněna vydávat nařízení.“).  

Předložený návrh nařízení vlády je v souladu s těmito články Listiny: 

- čl. 2 odst. 3 („Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, 

co zákon neukládá.“), předložený návrh je zcela v souladu s principem legalit, neboť 

dochází k pouhému provedení zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie 

a o změně některých zákonů, a zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu 

státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), 

-  čl. 4 odst. 1 („Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a 

jen při zachování základních práv a svobod.“) - výslovné zakotvení práva výrobce elektřiny 

na podporu, a to zákonem č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, 

navrhovaným nařízením vlády dochází pouze k umožnění zpětné výplaty podpory 

operátorem trhu (povinnost operátora trhu hradit výrobci, na základě vyúčtování, zelený 
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bonus na elektřinu z obnovitelných zdrojů a povinnost operátora trhu hradit povinně 

vykupujícímu rozdíl mezi výkupní cenou a hodinovou cenou a cenu za činnost povinně 

vykupujícího je dána zákonem). Navrhovaná právní úprava nikterak neomezuje základní 

práva a svobody, 

- čl. 11 odst. 1 („Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má 

stejný zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje.“), vlastnictví není předkládaným 

nařízením vlády nijak dotčeno a není zasahováno ani do jeho ochrany, 

 

Předkládaný návrh nařízení vlády nepoškozuje hodnoty uvedené v čl. 11 odst. 3 („Vlastnictví 

zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými 

obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad 

míru stanovenou zákonem.“), ani neohrožuje hodnoty uvedené v čl. 35 odst. 3 Listiny („Při 

výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, 

druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem.“).  

Navrhovaná právní úprava nijak nesnižuje ostatní práva dotčených subjektů a nejsou jí 

diskriminovány žádné specifické skupiny adresátů právních norem. Respektuje obecné zásady 

ústavního pořádku České republiky a není v rozporu s nálezy Ústavního soudu České 

republiky.  

Nařízení je vydáváno k provedení zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a 

o změně některých zákonů, a zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu 

státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) a 

z jejich mezí nikterak nevybočuje. 

E) ZHODNOCENÍ SOULADU S MEZINÁRODNÍMI SMLOUVAMI 

Navrhovaná právní úprava není v rozporu se zněním mezinárodních smluv, jimiž je Česká 

republika vázána, ať již se jedná o smlouvy dvoustranné, nebo mnohostranné (seznam 

mezinárodních smluv, k jejichž ratifikaci dal souhlas zákonodárný sbor a jimiž je Česká 

republika vázána a které jsou v evidenci Ministerstva zahraničních věcí, je k dispozici na 

internetových stránkách www.mzv.cz). 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika 

vázána, včetně Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie (zejména 

s čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie a dalšími právními předpisy, konkrétně  
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• 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, 

• nařízení Rady (EU) 2015/1589 ze dne 13. července 2015, kterým se stanoví prováděcí 

pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

• nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 

107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.  

Navrhovaná právní úprava se taktéž dotýká mezinárodních smluv o lidských právech 

a základních svobodách, především Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, 

a dále judikatury, jež s ní souvisí. Navrhovaná právní úprava je v souladu s Úmluvou o ochraně 

lidských práv a svobod, zejména se zásadou práva na ochranu majetku (článek 1 Protokolu 

k Úmluvě).  

F) ZHODNOCENÍ SOULADU SE ZÁVAZKY VYPLÝVAJÍCÍMI Z ČLENSTVÍ V EU 

Návrh je v souladu s právními předpisy Evropské unie, stejně jako s judikaturou soudních 

orgánů EU a obecnými právními zásadami.  

Návrh nařízení vlády je v souladu s obecnými právními zásadami práva Evropské unie, které 

vytváří a interpretuje Evropský soudní dvůr, resp. po přijetí Lisabonské smlouvy Soudní dvůr 

Evropské unie. Tyto obecné právní zásady jsou většinou respektovány jako primární právo 

Evropské unie. Mezi tyto obecné právní zásady patří například: 

• Princip rovnosti - Musí být zabezpečeno rovné postavení pro všechny. Zároveň musí být 

zabezpečena ochrana adresátů veřejné správy, kteří stojí v nerovném postavení vůči tomu, 

kdo rozhoduje.  

• Princip vázanosti správy zákony, resp. právem - Veřejná moc je vázána cílem svého 

působení a nesmí zneužívat svých pravomocí. 

• Princip ochrany nabytých práv a legitimního očekávání - Je dán požadavek právní jistoty. 

Důležitá je také kontinuita práva a rozhodování – vytváří jistotu a neměnnost rozhodování. 

Za stejné situace musí být vždy rozhodnuto stejně. Souvisí s principem proporcionality. 

• Princip proporcionality (přiměřenosti) - Je dáno, že zásah musí být přiměřený a pouze tam, 

kde dochází k odchylkám vůči normálnímu stavu (normálnímu fungování veřejné správy). 

Tento princip znamená nutnost posoudit, zda je konkrétní opatření nutno přijmout a zda je 

přiměřené stavu, vůči němuž bylo přijato.  
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• Princip odpovědnosti správy - Správněprávní odpovědnost je odpovědnost za porušení 

veřejných povinností stanovených normami správního práva nebo na základě norem 

správního práva. 

Navrhovaná právní úprava se přímo netýká práv zajištěných v Evropské úmluvě o lidských 

právech. Nepřímý dopad by bylo možné zkoumat z hlediska dopadu na práva zajištěná 

Mezinárodním paktem o hospodářských, sociálních a kulturních právech. 

Předkladatel neeviduje judikaturu ESLP či jiných soudních orgánů, jež by se dotýkala 

upravované problematiky. 

Návrh nařízení vlády není v rozporu s právem Evropské unie, ze které jsou v této věci 

považovány: 

• směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpoře využívání energie 

z  obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES 

a  2003/30/ES, 

• Smlouva o fungování Evropské unie (článek 107 a následující), 

• nařízení Rady (EU) 2015/1589, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 

Smlouvy o fungování Evropské unie a 

• nařízení Komise č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy 

prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem. 

 

Dále předkládaný návrh nařízení vlády není v rozporu s: 

• rozhodnutím Komise ve věci státní podpory SA.35177 (2014/NN) ze dne 11. června 

2014 k podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, 

• rozhodnutím Komise ve věci státní podpory SA.43182 (2015/N) ze dne 22. srpna 2016 

k podpoře výroby elektřiny z malých vodních elektráren, 

• rozhodnutím Komise ve věci státní podpory SA.43451 (2015/N) ze dne 22. srpna 2016 

k podpoře výroby elektřiny z bioplynu, 

• rozhodnutím Komise ve věci státní podpory SA.40171 (2015/NN) ze dne 28. listopadu 

2016 k podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, 

• rozhodnutím Komise ve věci státní podpory SA.45768 (2016/N) ze dne 7. března 2017 

k podpoře výroby elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby tepla a elektřiny. 

 
Materiál je, vzhledem k výše uvedenému, v plném souladu s právem Evropské unie. 
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G) PŘEDPOKLÁDANÝ HOSPODÁŘSKÝ A FINANČNÍ DOSAH NAVRHOVANÉ 
PRÁVNÍ ÚPRAVY NA STÁTNÍ ROZPOČET, OSTATNÍ VEŘEJNÉ ROZPOČTY, 
NA PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

Navrhovaná právní úprava se bude týkat následujících situací a okruhů podpory:  

 

a) Podpora elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla  

• Zařízení vyrábějící elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla 

(KVET) uvedená do provozu od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2015 na podporu příslušející 

období od 1. 1. 2017 do doby vydání a nabytí účinnosti cenového rozhodnutí ERÚ na 

základě vydaného rozhodnutí Komise o slučitelnosti této podpory s vnitřním trhem EU. 

• Zařízení vyrábějící elektřinu z vysokoúčinné KVET uvedená do provozu od 1. 1. 2016 

do 31. 12. 2020 na podporu příslušející období od 1. 1. 2016 do doby vydání a nabytí 

účinnosti cenového rozhodnutí ERÚ na základě vydaného rozhodnutí Komise o 

slučitelnosti této podpory s vnitřním trhem EU. Rozhodnutí Komise v této záležitosti 

bylo vydáno dne 7. 3. 2017. Cenové rozhodnutí ERÚ nabylo  účinností dnem 1. 4. 2017. 

Přístup podle tohoto nařízení vlády je rozdělen na období od 1.1.2016 do 31.12.2016 a 

na období od 1.1.207 do 31.3.2017. 

• individuální notifikace podpory elektřiny z vysokoúčinné KVET u elektráren 

překračujících prahové hodnoty instalovaného výkonu uvedené v pokynech státní 

podpory v oblasti životního prostředí a energetiky v období 2014-2020.  

 

b) Podpora elektřiny z druhotných energetických zdrojů 

• Zařízení vyrábějící elektřinu z druhotných energetických zdrojů uvedená do provozu od 

1. 1. 2013 do 31. 12. 2015 na podporu příslušející období od 1. 1. 2017 do doby vydání 

a nabytí účinnosti cenového rozhodnutí ERÚ na základě vydaného rozhodnutí Komise 

o slučitelnosti této podpory s vnitřním trhem EU. 

• Zařízení vyrábějící elektřinu z vysokoúčinné KVET uvedená do provozu od 1. 1. 2016 

do 31. 12. 2020 na podporu příslušející období od 1. 1. 2016 do doby vydání a nabytí 

účinnosti cenového rozhodnutí ERÚ na základě vydaného rozhodnutí Komise o 

slučitelnosti této podpory s vnitřním trhem EU. 
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c) Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů energie 

• Malé vodní elektrárny (MVE) nově uvedené do provozu (nebo skutečně 

rekonstruované) v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020 na podporu příslušející období 

od 1. 1. 2016 do doby nabytí účinnosti cenového rozhodnutí ERÚ na základě vydaného 

rozhodnutí Komise o slučitelnosti této podpory s vnitřním trhem EU. Rozhodnutí 

Komise v této záležitosti bylo vydáno dne 22.8.2016. Cenové rozhodnutí ERÚ 

nabylo  účinností dnem 1.10.2017.  

 

d) Nově zavedený druh podpory do zákona  

• Návrh nařízení vlády se vztahuje i na případně nově zaváděné druhy podpory do zákona 

prostřednictvím jeho budoucích novel. Tyto formy podpory budou předloženy 

k notifikaci podpory Komisi se žádostí o posouzení slučitelnosti s vnitřním trhem EU. 

 

Předložený návrh nařízení vlády zakládá dopady na podnikatelské prostředí, které se dotknou 

v současné době celkem 414 zdrojů. Tento dopad bude pozitivní, neboť uvedeným subjektům 

bude zpětně uhrazena podpora v celkové predikované výši 323,4 mil. Kč.  

Navrhovaná právní úprava nebude mít negativní dopad na státní rozpočet ani jiné veřejné 

rozpočty. 

H) ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A DOPADŮ NAVRHOVANÉHO 
ŘEŠENÍ VE VZTAHU K ZÁKAZU DISKRIMINACE A VE VZTAHU 
K ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN  

Návrh nevytváří žádné rozdíly, které by byly v rozporu se zákazem diskriminace. Předložený 

návrh nařízení vlády nemá dopad na specifické skupiny obyvatel, ani rovnost mužů a žen 

(hodnoceno dle Metodiky hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané 

vládě ČR /http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-

muzu/Projekt_Optimalizace/Metodika-PO-OPONENTURE.pdf/). Předkladatel proto 

v souladu s bodem 3.3 Metodiky konstatuje, že materiál se netýká postavení fyzických osob 

a nemá dopad na rovnost žen a mužů. 
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I) ZHODNOCENÍ DOPADŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA RODINY A DOPADŮ 
NA SPECIFICKÉ SKUPINY OBYVATEL, ZEJMÉNA OSOBY SOCIÁLNĚ 
SLABÉ, OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A NÁRODNOSTNÍ MENŠINY 

Navrhovanou právní úpravou se neupravují vztahy, které by se dotýkaly zákazu diskriminace 

ve smyslu antidiskriminačního zákona (tj. nerovného zacházení či znevýhodnění některé osoby 

z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního 

postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru). Lze proto konstatovat, že 

navrhovaná právní úprava nebude mít dopad na rodiny, specifické skupiny obyvatel ani na 

národnostní menšiny.  

J) ZHODNOCENÍ DOPADŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Návrh nařízení vlády má pozitivní dopad na životní prostředí. Pokud by nebyla umožněna 

zpětná výplata podpory za období od nabytí účinnosti zákona č. 165/2012 Sb. nebo jeho 

ustanovení, kterou se podpora zavádí, s vazbou na konkrétní datum uvedení daného projektu 

do provozu, pak by řada těchto výroben omezila svoji činnost a produkci elektřiny 

z podporovaných zdrojů energie, která přispívá ke splnění závazného cíle ČR v oblasti 

obnovitelných zdrojů energie do roku 2020. Tím by došlo k omezení produkce energeticky 

efektivně vyrobené elektřiny a tepla v zařízeních kombinované výroby elektřiny a tepla 

a nedošlo by k úspoře primární energie (paliva) při výrobě elektřiny a tepla. Tím by mohlo dojít 

ke zhoršení životního prostředí, jelikož vyrobená elektřina výrazně snižuje emise emitované do 

ovzduší. 

K) ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A DOPADŮ NAVRHOVANÉHO 
ŘEŠENÍ VE VZTAHU K  OCHRANĚ SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Ochrany soukromí se navrhovaná právní úprava netýká. Nevynucuje ani nepředpokládá 

zpracovávání osobních údajů. Co se týče ochrany obchodního tajemství, platí zde obecná 

mlčenlivost o těchto skutečnostech ať už ze strany státních úředníků či zaměstnanců firem 

stanovená zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
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L) ZHODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK  

Předkladatel provedl zhodnocení korupčních rizik, jak stanoví Legislativní pravidla vlády, a to 

podle Metodiky CIA (Corruption Impact Assessment; Metodika hodnocení korupčních rizik), 

zveřejněné na webové stránce Odboru hodnocení dopadů regulace Úřadu vlády České 

republiky, oddělení boje s korupcí. Jedná se o jednoduché vyhodnocení korupčních rizik 

předkladatelem.  

Předkladatel neshledal v oblasti upravené návrhem prostor ke korupčnímu jednání. 

M) ZHODNOCENÍ DOPADŮ NA BEZPEČNOST NEBO OBRANU STÁTU 

Návrh nařízení vlády nemá dopady ve vztahu k bezpečnosti nebo obraně státu.  
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II)  Zvláštní část 

K § 1 

Odstavec 1  

Vymezuje aplikace poskytování podpory v souladu s právem Evropské unie k veřejné podpoře. 

Ustanovení upřesňuje, že nárok založený právním aktem národního orgánu je podmíněn 

budoucím kladným rozhodnutím Komise o slučitelnosti podpory s právem Evropské unie pro 

veřejnou podporu a vymezuje období práva na podporu. 

 

Odstavec 2  

Vymezuje výši podpory v případě, že Energetický regulační úřad pro daný kalendářní rok 

stanovil výši podpory cenovým rozhodnutím.  

 

Odstavec 3 

Řeší situace, kdy Energetický regulační úřad pro daný kalendářní rok nestanovil výši podpory, 

a to prostřednictví odkazu na příslušná cenová rozhodnutí, kde podpora stanovena byla.  

 

Odstavec 4 

Uvádí maximální lhůtu pro výplatu podpory, která se navrhuje nejvýše 120 dnů ode dne 

obdržení hodnot o množství elektřiny nebo tepla a rozhodnutí Komise. 

 

K § 2 

Toto ustanovení řeší přechodné období ke lhůtě vyplacení podpory v případě, kdy došlo 

k vydání rozhodnutí Komise a předání hodnot o množství elektřiny nebo tepla před nabytím 

účinnosti tohoto nařízení. Lhůta pro vyplacení podpory je stanovena opět do 120 dnů, a to ode 

dne nabytí účinnosti tohoto nařízení. 

 

 

K § 3 

V tomto ustanovení se ruší Nařízení vlády č. 402/2015 Sb., o podpoře elektřiny a tepla 

z podporovaných zdrojů energie. 
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K § 4 

V uskutečněných projektech investoři ve svých ekonomických podnikatelských plánech 

počítali s tím, že nebude přerušeno vyplácení podpory v období, na které je garantováno 

poskytování podpory podle příslušných ustanovení zákona. Poskytování podpory vázané na 

kladné notifikační rozhodnutí Komise o slučitelnosti podpory s vnitřním trhem EU dopadlo 

negativně na ekonomické plány, předpoklady, závazky a pohledávky investorů. Tyto 

nepředvídatelné vlivy negativně dopadají na výši příjmů z tržeb těchto výrobců elektřiny. 

Časové prodlužování období, kdy nemohou výrobci nárokovat podporu za období před 

získáním kladného rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti podpory s vnitřním trhem EU, 

zvyšuje riziko například možnosti zdražení tepla pro spotřebitele včetně domácností. 

 

Z uvedených důvodů je potřebné, aby nařízení vlády nabylo účinnosti co možná nejdříve. 

Navrhuje se, aby nařízení vlády nabylo účinnost patnáctým dnem po jeho vyhlášení ve Sbírce 

zákonů. 
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