
VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra ministerstva průmyslu a obchodu dne 
7. dubna 2017, s termínem dodání stanovisek do 3. května 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo vnitra K odůvodnění: 

V obecné části odůvodnění návrhu je mimo jiné 
vyhodnocován soulad s ústavním pořádkem, přičemž je 
dovozen soulad s čl. 2 odst. 4 ústavy a čl. 2 odst. 3 a čl. 4 
odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Domníváme se, 
že by bylo žádoucí se zaměřit i na čl. 2 odst. 3 Ústavy a 
obdobný čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, 
tedy na zásadu legality výkonu státní moci. Je totiž 
otázkou, zda navržené nařízení vlády svým obsahem 
nepřekračuje mantinely, v nichž se může prováděcí 
podzákonná normotvorba pohybovat, a zda se tedy 
nejedná o doplnění zákona namísto jeho provedení – viz 
též čl. 78 Ústavy.    
V této souvislosti upozorňujeme, že v druhém odstavci 
kapitoly D) obecné části odůvodnění se uvádí, že návrh 
je v souladu s čl. 79 odst. 3 Ústavy. Domníváme se, že s 
ohledem na skutečnost, že jde o návrh nařízení vlády, tak 
by měl být posuzován spíše soulad navrhovaného 
prováděcího právního předpisu s výše zmiňovaným čl. 
78 Ústavy. 

Akceptováno s úpravou a vysvětleno 
 
Návrh nařízení vlády je upraven tak, aby bylo nařízení vlády 
v souladu s ústavním pořádkem. Úprava v důvodové zprávě 
k vhodnému článku Ústavy byla provedena podle uvedené 
připomínky. 

K § 1 odst. 1: 
Navrženou legislativní zkratku „oznámení Komise“ 

Akceptováno (vysvětleno) 
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nepovažujeme za vhodně zvolenou, neboť z dalšího 
kontextu se zdá vyplývat, že zkracována není pasáž 
„oznámení Evropské komise …“, nýbrž „zveřejnění 
oznámení Evropské komise …“. Slovo „oznámení“ tak 
má v rámci legislativní zkratky jiný význam než v 
samotném zkracovaném textu, a proto doporučujeme 
zvolit jiné znění předmětné zkratky. 

V materiál legislativní zkratka „oznámení Komise“ byla 
z návrhu nařízení vlády vypuštěna.  

K poznámce pod čarou: 
Podle čl. 47 odst. 3 Legislativních pravidel vlády se 
poznámky pod čarou označují arabskými čísly a kulatou 
závorkou. Dále pak také upozorňujeme na čl. 47  
odst. 4 Legislativních pravidel vlády, podle nějž text za 
označením poznámky pod čarou začíná velkým 
počátečním písmenem a končí tečkou. Doporučujeme 
tedy odkaz  
na poznámku pod čarou uvést do souladu s 
Legislativními pravidly vlády. 

 
Akceptováno 

Ministerstvo 
financí 

Požadujeme sjednotit Odůvodnění se zprávou RIA ve 
smyslu doplnění Odůvodnění v bodu G) Přepokládaný 
hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy 
na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na 
podnikatelské prostředí ČR, o informaci, že navrhovaná 
právní úprava nebude mít negativní dopad na státní 
rozpočet ani jiné veřejné rozpočty, resp. že zpětné 
vyplacení podpory v celkové výši 323,4 mil. Kč, nebude 
představovat zvýšení výdajů státního rozpočtu. 
Předpokládáme, že zpětná výplata podpory v uvedené 
výši již je zahrnuta v dotaci na podporu obnovitelných 
zdrojů na rok 2017, která byla stanovena nařízením 
vlády v celkové výši 26, 185 mld. Kč. Žádáme o 
potvrzení. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno  
 
Sjednocení resp. úprava v Důvodové zprávě (Odůvodnění) a ve 
zprávě RIA v záležitosti informací o finančních dopadech 
navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné 
rozpočty, na podnikatelské prostředí ČR, byla provedena. 

Doporučujeme, aby z uvozovací věty návrhu nařízení Vysvětleno  
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vlády byla vypuštěna legislativní zkratka „(dále jen 
„zákon o podporovaných zdrojích energie“)“, která je 
užita pouze v závěru textu § 1.  
 
Zavedení této legislativní zkratky je proto v rozporu s 
Legislativními pravidly vlády (LPV) – viz čl. 44 odst. 1 
věta první a druhá LPV Podle našeho názoru nebude na 
újmu srozumitelnosti nařízení vlády, bude-li zákon č. 
165/2012 Sb. citován v závěru § 1 ve fakticky 
zkráceném tvaru, neboť jeho úplná citace je uvedena v 
bezprostředně předcházející uvozovací větě. 

 
Navrhujeme legislativní zkratku v uvozovací větě zachovat, 
jelikož tato legislativní zkratka, která nahrazuje poměrně 
dlouhý text plného znění názvu zákona č. 165/2012 Sb. se 
v dalším textu nařízení vlády využije dvakrát (jednou v § 1 
odstavci a podruhé v § 1 odstavci 2).  Z důvodu zpřehlednění 
legislativního textu tedy doporučujeme tuto legislativní zkratku 
zachovat.  

V zájmu určité přehlednosti nařízení vlády 
doporučujeme rozdělit § 1 na § 1, 2 a 3 podle stávajících 
odstavců. Bude-li tato připomínka přijata, je třeba: 
- nadpis § 1 formulovat jako skupinový nadpis nad § 1,  
- zrušit označení stávající odstavců 1 až 3, 
- v nově formulovaném § 2 vložit za slova „do 30 dnů od 
oznámení Komise“ slova „podle § 1“, za slova „došlo 
před“ vložit (ze stylistických důvodů) slovo „jeho“ a 
slova „tohoto nařízení“ vypustit, 
- v nově formulovaném § 3 nahradit slova „odstavci“ a 
„odstavce“ paragrafovou značkou, 
- dosavadní § 2 označit jako § 4, a 
- dosavadní § 3 označit jako § 5. 

Vysvětleno 
 
V důsledku připomínek z jiných připomínkových míst došlo 
k úpravě znění předloženého nařízení vlády. Domníváme se, že 
nyní je nařízení vlády dostatečně přehledné.  

Doporučujeme, aby byl znovu zvážen termín účinnosti 
nařízení vlády a byl stanoven fixním datem, např. 1. 
červen, 1. červenec apod., neboť stanovení účinnosti 
fixním datem považujeme z hlediska právního řádu za 
přehlednější. Toto datum je možné v závislosti na 
průběhu legislativního procesu nastavit tak, aby se doba 
mezi vyhlášením a nabytím účinnosti pohybovala v řádu 
dnů. 

Akceptováno s úpravou 
 
Termín účinnosti nařízení vlády byl upraven tak, aby toto 
nařízení nenabylo účinnosti ihned dnem vyhlášení, ale až 
patnáctým dnem po jeho vyhlášení. 
 
 

Pokud jde o odůvodnění, nepovažujeme v části D na str. 
5 odkaz na § 79 odst. 3 Ústavy za případný. Toto 

Částečně akceptováno  
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ustanovení stanoví, že „ministerstva, jiné správní úřady a 
orgány územní samosprávy mohou na základě a v 
mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu 
zákonem zmocněny.“. Tato dikce předpokládá výslovné 
zmocnění uvedené v zákoně, k jehož provedení je 
konkrétní předpis vydáván, což není tento případ.  
 
Je zřejmé, že vláda není ani ministerstvem, jiným 
správním úřadem nebo orgánem územní samosprávy, a 
proto je zde namístě odkaz na čl. 78 Ústavy, podle 
kterého „[k] provedení zákona a v jeho mezích je vláda 
oprávněna vydávat nařízení.“.  
 
Z tohoto hlediska doporučujeme zvážit citaci čl. 78 
Ústavy na počátku uvozovací věty návrhu nařízení 
vlády, tedy „Vláda nařizuje podle čl. 78 Ústavy k 
provedení zákona č. …..“. 

V odůvodnění změněn odkaz na čl. 79 odst. 3 Ústavy na odkaz 
čl. 78 Ústavy. 
 
S odkazem na čl. 37 odst. 1 písmena b) Legislativních pravidel 
vlády doporučujeme ponechat úvodní větu v návrhu nařízení 
vlády v původně navrhovaném znění. 

Označení poznámky pod čarou je třeba (a to i v textu) 
doplnit půlkulatou závorkou. 

Akceptováno 

Ministerstvo 
školství, mládeže a 
tělovýchovy 

Bez připomínek.  

Ministr pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti a 
legislativu 

K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ 
RIA): 
Požadujeme v ZZ RIA podrobně vysvětlit, z jakých 
zdrojů bude financována podpora provozovatelů 
podporovaných zdrojů energie zpětně vyplácená na 
základě předloženého nařízení vlády,  
a korektně tuto skutečnost zohlednit v hodnocení jeho 
dopadů v relevantních oblastech, tj. v dopadech na státní 
rozpočet  
a na spotřebitele (stejně jako v hodnocení přínosů a 
nákladů zvolené varianty oproti nulové variantě). Ve své 
stávající podobě se ZZ RIA jednostranně zaměřuje na 

Částečně akceptováno  
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hodnocení dopadů daného transferu  
na straně příjemců (pozitivní vliv na podnikatelské 
prostředí v odhadované výši 323 mil.), zatímco jeho 
dopady na straně potenciálních plátců (státní rozpočet, 
spotřebitelé), které musejí být z povahy věci shodného 
rozsahu (a to nezávisle na vlivu klimatických podmínek 
a obdobných uváděných argumentech), relativizuje  
a bagatelizuje. 
Zásadní připomínka 

 K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ 
RIA): 
1. Doporučujeme v části definice problému a popis 
existujícího právního stavu doplnit i stručný popis 
obsahu stávající vnitrostátní úpravy (tj. nařízení vlády č. 
402/2015 Sb.) a dosavadního vývoje ohledně posuzování 
slučitelnosti tuzemské podpory zdrojů energie s právem 
EU, a to s rozlišením jednotlivých zdrojů energie a 
termínů jejich uvedení do provozu a s uvedením data 
ukončení notifikace. 
 
2. Doporučujeme pro obecnou srozumitelnost ZZ RIA 
vysvětlit zkratky používané k označení jednotlivých 
podporovaných zdrojů energie (KVET, OZE, DEZ). 
 
3. Doporučujeme odůvodnit uváděné předpoklady 
značných negativních ekonomických dopadů pro 
provozovatele dotčených zdrojů energie (sociální 
dopady) či omezení výroby energie z dotčených zdrojů 
(dopady na životní prostředí) a podložit je ekonomickou 
analýzou. 
 
4. Doporučujeme u přezkumu účinnosti regulace uvést i 
konkrétní indikátory, na jejichž základě bude 
posuzována účinnost navrhované úpravy. 

Neakceptováno 
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Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
kultury 

Bez připomínek.  

Úřad vlády ČR – 
odbor 
kompatibility  

Předkladatel splnil s níže uvedenou výjimkou 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. 
 
V části E) odůvodnění jsou v druhém odstavci ve vztahu 
k SFEU zmiňovány čl. 34 a 36 SFEU, které upravují 
zákaz množstevních omezení mezi členskými státy. Není 
zcela zřejmé, jaký mají mít tato ustanovení vztah k 
vnitrostátní úpravě poskytování podpory. Doporučujeme 
vyjasnit, případně upravit. 
 
V části F) odůvodnění je ve výčtu předpisů EU 
vztahujících se k předmětu návrhu nesprávně označeno 
nařízení Rady (EU) 2015/1589 jako „nařízení Rady 
1589/2015“. 

Akceptováno 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
Problematiky řešené návrhem se týkají zejména články 
107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie, a dále: 
- 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, 

 Akceptováno  
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- 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. 
Z relevantní judikatury je v odůvodnění zmiňován 
rozsudek ve věci T-109/01, Fleuren Compost v. Komise, 
který v bodě 74 řeší okamžik vzniku nároku na 
poskytnutí podpory. 
 
Nad rámec předpisů EU a judikatury uvedených 
předkladatelem se návrhu také dotýká: 
- rozhodnutí Komise ve věci státní podpory SA.35177 
(2014/NN) ze dne 11. června 2014 k podpoře výroby 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, 
- rozhodnutí Komise ve věci státní podpory SA.43182 
(2015/N) ze dne 22. srpna 2016 k podpoře výroby 
elektřiny z malých vodních elektráren, 
- rozhodnutí Komise ve věci státní podpory SA.43451 
(2015/N) ze dne 22. srpna 2016 k podpoře výroby 
elektřiny z bioplynu, 
- rozhodnutí Komise ve věci státní podpory SA.40171 
(2015/NN) ze dne 28. listopadu 2016 k podpoře výroby 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, 
- rozhodnutí 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. 
K poznámce pod čarou č. 1: 
Doporučujeme text poznámky pod čarou uvést velkým 
písmenem a ukončit tečkou (srov. čl. 47 odst. 4 LPV). 

Akceptováno 

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí  

Bez připomínek.  
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Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zemědělství  

Bez připomínek.  

Úřad vlády ČR – 
vedoucí Úřadu 
vlády  

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zahraničních věcí  

V úvodní větě navrhovaného právního předpisu 
doporučuji vypustit nadbytečnou legislativní zkratku 
zavedenou pro zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných 
zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Vysvětleno  
 
Navrhujeme legislativní zkratku v uvozovací větě zachovat, 
jelikož tato legislativní zkratka, která nahrazuje poměrně 
dlouhý text plného znění názvu zákona č. 165/2012 Sb. se 
v dalším textu nařízení vlády využije dvakrát (jednou v § 1 
odstavci a podruhé v § 1 odstavci 2).  Z důvodu zpřehlednění 
legislativního textu tedy doporučujeme tuto legislativní zkratku 
zachovat. 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
spravedlnosti  

K § 1 odst. 2:  
1. Cílem navrhovaného ustanovení je pouze zakotvení 
lhůty, do kdy má být cenové rozhodnutí vydáno, nikoli 
stanovení povinnosti Energetickému regulačnímu úřadu 
vydat cenové rozhodnutí – tuto povinnost již obsahuje 
zákon o podporovaných zdrojích energie (viz § 4 odst. 7 
či § 5 odst. 9 tohoto zákona).  V tomto ohledu jde o 
duplicitu se zákonem, která by měla být odstraněna. 
Navíc stanovení takovéto povinnosti by bylo nad rámec 
čl. 78 Ústavy. Ustanovení proto doporučujeme provázat 
s příslušnými ustanoveními citovaného zákona a 
přeformulovat tak, aby z něj nevyplývala shora uvedená 
povinnost, ale pouze stanovení lhůt.   
 
2. V ustanovení doporučujeme před slovo „účinnosti“ 

 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSANJB3BLG)



Stránka 9 (celkem 11) 

vložit slovo „nabytím“. 
K § 2 odst. 3: 
Povinnost operátora trhu uhradit výrobci podporu je 
stanovena zákonem. I v tomto případě se formulace 
první části věty jeví jako stanovení nové povinnosti, což 
je nařízením vlády nepřípustné. Doporučujeme proto 
přeformulování odstavce a jeho provázání s příslušnými 
ustanoveními zákona, ke kterým se vztahuje. 

Akceptováno 

Úřad vlády ČR – 
místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a inovace 

Bez připomínek.   

Energetický 
regulační úřad 

Návrh nařízení vlády je v rozporu s požadavkem 
nezávislosti Energetického regulačního úřadu.  Při 
výkonu působnosti, včetně té cenově regulační,  má 
podle energetického zákona postupovat Energetický 
regulační úřad nezávisle a řídit se pouze zákony a 
ostatními právními předpisy. Energetický regulační úřad 
nesmí při výkonu své působnosti přijímat ani vyžadovat 
pokyny od prezidenta republiky, Parlamentu České 
republiky, vlády ani od jakéhokoliv jiného orgánu 
výkonné moci nebo fyzické nebo právnické osoby. 
Jedním z hlavních cílů tzv. třetího liberalizačního 
balíčku, implementovaných do energetického zákona, je 
posílení nezávislosti regulačních orgánů na vládě. 
Nezávislostí je třeba rozumět rovněž funkční nezávislost 
na jiných orgánech moci výkonné. 
Navrhované nařízení vlády požaduje po Energetickém 
regulačním úřadu, aby postupoval v rozporu s pravidly 
energetického zákona, v oblasti vydávání cenových 
rozhodnutí. Podle těchto zákonných pravidel nelze vydat 
cenové rozhodnutí zpětně. 
Navrhovaný materiál po Energetickém regulačním úřadu 
požaduje, aby vydal cenové rozhodnutí „pro období, pro 

Akceptováno a vysvětleno 
 
 
 
Návrh nařízení vlády byl upraven tak, aby nebyl v rozporu 
s požadavkem nezávislosti ERÚ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh nařízení vlády byl upraven tak, aby byl v souladu 
s pravidly pro vydávání cenových rozhodnutí ERÚ. 
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které dosud nebyla stanovena“, což je v přímém rozporu 
s nyní platnou a účinnou zákonnou povinností vydávat 
cenová rozhodnutí pouze „pro futuro“.  
Energetický regulační úřad je z hlediska odborného 
připraven ceny stanovit, pokud k tomu získá, např. 
rychlou technickou novelou zákona, zmocnění, aby je 
mohl stanovit i zpětně.  
Požadavky uvedené v návrhu nařízení vlády směřující 
vůči Energetickému regulačnímu úřadu musí být tedy 
stanoveny na úrovni zákona, nikoliv formou nařízení 
vlády, jako aktu moci výkonné, což je i v rozporu se 
Směrnicemi EU.  
Pokud navrhovatel navrhuje úpravu formou nařízení 
vlády, může toto učinit v rámci svých kompetencí, mimo 
jiné jako zřizovatel operátora trhu.  
Zásadní připomínka. 

 
 
 
 
 
 
 
Návrh nařízení vlády upraven tak, aby obsahoval pouze 
záležitosti, které lze stanovovat a uvést do nařízení vlády. 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerstvo 
životního prostředí  

Bez připomínek.  

Úřad pro ochranu 
hospodářské 
soutěže  

Doporučuji v návrhu nařízení a přílohách jednoznačně 
upřesnit význam slova „poskytnutí“ podpory, jelikož z 
formulací textu se zdá, že si částečně protiřečí překládací 
zpráva s odůvodněním. Odůvodnění (správně) uvádí, že 
okamžikem poskytnutí podpory se rozumí okamžik 
účinnosti právního aktu, jímž se národní orgány zavazují 
podporu poskytnout. Z judikatury ESD i ze stanovisek 
Úřadu vyplývá, že toto je okamžik vzniku právního 
nároku příjemce na podporu. Zároveň platí, že podle čl. 
108, odst. 3 SFEU a čl. 3 Nařízení Rady 2015/1589 
nemohou ČS provést zamýšlená opatření, resp. 
uskutečnit podporu (což je výkladově totéž) před 
vydáním kladného rozhodnutí EK. Předkládací zpráva, 
RIA a rovněž odůvodnění na s. 1 uvádí, že „subjektu je 
možné poskytnout podporu až po získání kladného 
rozhodnutí EK“, což je ve vztahu k výše uvedenému 

Akceptováno 
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nepřesné. 
 
Navrhuji tedy upřesnit, že dle práva EU je v předmětném 
případě možné subjektům podporu poskytovat s 
výhradou jejího schválení rozhodnutím EK (tzn. právní 
nárok založený právním aktem národního orgánu je 
podmíněn budoucím kladným rozhodnutím EK), nebo 
lze výše popsané podmínky interpretovat tak, že v 
případě předmětné podpory je možné subjektům podpory 
vyplácet až po vydání kladného rozhodnutí EK. V tomto 
smyslu by také bylo vhodné upřesnit § 1, odst. 1 návrhu 
nařízení. Pojmy „poskytnutí“ a „vyplacení“ veřejné 
podpory je vhodné odlišovat, jinak může docházet k 
rozdílným výkladům. 

Česká národní 
banka  

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
dopravy 

Bez připomínek.  

V Praze 4. ledna 2018 

Vypracoval: Ing. Pavel Jirásek, Mgr. Hana Benešová, DiS. Podpis: 
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