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            II. 

Odůvodnění 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 145/2016 Sb., o vykazování elektřiny a tepla 

z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona 

o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných 

zdrojů) 

Obecná část 

Zhodnocení platného právního stavu 

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

znění pozdějších předpisů, v ustanovení § 4 odst. 6 písm. d) uvádí, že podpora elektřiny 

z obnovitelných zdrojů se nevztahuje na elektřinu z obnovitelných zdrojů vyrobenou výrobcem 

elektřiny z obnovitelných zdrojů, který nesplní některou z povinností podle § 11a odst. 1, 2 

nebo 4, nebo nesplní povinnost vůči operátorovi trhu podle § 11a odst. 6, odst. 7 písm. a), 8 

nebo 9. Obdobně pak stanoví § 5 odst. 6 písm. b) pro elektřinu z druhotných zdrojů, § 6 odst. 4 

písm. b) pro elektřinu z kombinované výroby a § 24 odst. 6 písm. g) v případě tepla. 

Podle § 11a odst. 7 písm. a) zákona č. 165/2012 Sb. v případě podpory elektřiny formou 

zelených bonusů na elektřinu je výrobce povinen předat elektronickou formou operátorovi trhu 

úplné a pravdivé naměřené nebo vypočtené hodnoty a další údaje v členění podle jednotlivých 

druhů podporovaných zdrojů a předávacích míst výroben elektřiny a jejich evidenci podle 

prováděcího právního předpisu a případně další doplňující informace, týkající se předávaných 

naměřených nebo vypočtených hodnot; způsob, rozsah a termín předání a evidence naměřených 

nebo vypočtených hodnot elektřiny a další údaje z podporovaných zdrojů využívajících formu 

podpory zeleným bonusem na elektřinu stanoví prováděcí právní předpis. Obdobně pak hovoří 

§ 27 odst. 7 písm. a) v případě tepla. 

§ 11a odst. 8 zákona č. 165/2012 Sb. uvádí, že v případě podpory elektřiny formou výkupních 

cen je výrobce povinen předat elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé údaje 

k jím provozované výrobně elektřiny v členění podle jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů 

a vést jejich evidenci podle prováděcího právního předpisu. Rozsah údajů a termín a způsob 

předání a evidence údajů stanoví prováděcí právní předpis. 

Uvedeným prováděcím právním předpisem je vyhláška č. 145/2016 Sb., která v § 4 odst. 2 

uvádí, že výrobci, s výjimkou výrobců uvedených v odstavcích 4 a 5 (zřejmě však mělo být 

odst. 3 a 4), předávají údaje z výkazu nejpozději do desátého kalendářního dne po skončení 

kalendářního měsíce, za který jsou údaje předávány. Výrobce, který zvolil podporu elektřiny 

formou hodinového zeleného bonusu na elektřinu, předává dále za každou obchodní hodinu 

předcházejícího kalendářního měsíce skutečné hodnoty vyrobené elektřiny snížené 

o technologickou vlastní spotřebu elektřiny. Obdobně pak stanoví § 4 odst. 3 vyhlášky pro 

elektřinu ze společného spalování obnovitelného zdroje a druhotného zdroje nebo 

neobnovitelného zdroje, § 4 odst. 4 pro elektřinu z kombinované výroby a § 5 odst. 1 v případě 

tepla. 
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Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku 

Dne 4. dubna 2018 zveřejnila společnost OTE, a. s., na svých internetových stránkách 

upozornění, podle něhož nebude možné od 1. června 2018 nárokovat provozní podporu 

v případě, kdy výrobce nenaplní zákonné povinnosti určené vyhláškou č. 145/2016 Sb., tj. kdy 

dojde k pozdnímu zadání dat z výkazů do systému operátora trhu. OTE, a.s. uvedl, že pokud 

nebudou definované údaje a provozní data zadány do systému operátora trhu do 

10. kalendářního dne (vyjma KVET), resp. 15. kalendářního dne (pro KVET), následujícího 

měsíce, nebudou zahrnuta do vyúčtování, podpora nebude vyplacena a nárok na podporu za 

toto období definitivně zaniká. 

Ze strany výrobců elektřiny z podporovaných zdrojů energie vyvstaly obavy ohledně výplaty 

podpory v případě pozdního zadání údajů o výrobě, a to přestože vyhláška nemůže stanovovat 

jakékoliv prekluzivní lhůty.  

Změnou proti současnému stavu je zpřesnění ustanovení, týkajících se předávání údajů 

o výrobě elektřiny a tepla tak, aby nemohlo docházet k jakýmkoliv dvojím výkladům 

předmětných ustanovení, což by mělo zabránit případným sporům mezi OTE, a. s., a výrobci 

elektřiny a tepla. 

 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

vyhláška navržena, a akty práva Evropské unie 

Předkládaný návrh vyhlášky se vydává na základě ustanovení § 53 odst. 1 písm. c), d), l), m), 

n), o), p), q) a r) zákona č. 165/2012 Sb. Podle § 53 odst. 1 písm. l), m), n) ministerstvo průmyslu 

a obchodu stanoví vyhláškou: 

l) 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, 

m) rozsah údajů a termíny a způsob předání a evidence naměřených hodnot elektřiny 

z podporovaných zdrojů u podpory formou výkupních cen, 

n) 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 a užitečného tepla v případě výroben uvedených v § 24 odst. 4 a způsob 

měření dodaného tepla do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií 

v případě výroben tepla podle § 24 odst. 3 a užitečného tepla v případě výroben tepla podle 

§ 24 odst. 4 a dalších údajů.  

Předkládaný návrh vyhlášky je v souladu se zákonem č. 165/2012 Sb., zejména s § 11a odst. 7, 

odst. 8 a § 27 odst. 7 písm. a) zákona č. 165/2012 Sb., podle nichž má prováděcí právní předpis 

stanovit způsob, rozsah a termín předání a evidence naměřených hodnot elektřiny a tepla. 
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Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky implementováno právo EU a návrh 

není s právem EU v rozporu.  

 

Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální 

dopady a dopady na životní prostředí 

Návrh vyhlášky nepředpokládá žádné dodatečné nároky na státní rozpočet ani rozpočet OTE, 

a. s., ve smyslu zavádění nových systémů vykazování dat či nárůstu agendy pro OTE, a. s., či 

pro jiný subjekt.  

V důsledku navrhované právní úpravy se ani nepředpokládá negativní dopad do ostatních 

veřejných rozpočtů územních samosprávních celků.  

Návrh vyhlášky nemá přímý finanční dopad na podnikatelské prostředí v České republice.  

Vyhláška nepředpokládá sociální dopady nebo dopad na životní prostředí. V souvislosti 

s navrhovanou právní úpravou se nepředpokládají dopady na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, ani 

dopady navrhovaného řešení ve vztahu k rovnosti mužů a žen. 

Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

Návrh vyhlášky plně respektuje principy právní úpravy ochrany soukromí osob a jejich 

osobních údajů tak, jak jsou zakotveny zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace  

Navrhovaná vyhláška, resp. jí předkládaný návrh řešení, není v rozporu se zásadou zákazu 

diskriminace.  

 

Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení na bezpečnost nebo obranu státu 

Dopad na bezpečnost nebo obranu státu není pro navrhovanou vyhlášku relevantní.  

Zhodnocení korupčních rizik 

S navrhovanou právní úpravou nejsou spojena korupční rizika. 
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Zvláštní část 

 

K čl. I bodu 1 

V § 3 odst. 6 se zpřesňuje lhůta pro opravu výkazů o kvalitě skutečně nabytých a využitých 

zdrojů energie. 

K čl. I bodu 2 

V § 4 odst. 2 se opravuje nepřesně uvedený odkaz, zpřesňuje se část, týkající se předávání údajů 

o výrobě elektřiny a vyúčtování podpory od výrobců nespadajících pod § 4 odst. 3 a 4 vyhlášky. 

K čl. I bodu 3 

V § 4 odst. 3 se zpřesňuje část, týkající se předávání údajů o výrobě a vyúčtování podpory 

elektřiny od výrobce využívajícího společné spalování obnovitelného zdroje a druhotného 

zdroje nebo neobnovitelného zdroje. 

K čl. I bodu 4 

V § 4 odst. 4 se zpřesňuje část, týkající se předávání údajů o výrobě a vyúčtování podpory 

elektřiny na základě předaných údajů od výrobce z kombinované výroby elektřiny a tepla. 

K čl. I bodu 5 

V § 4 odst. 5 se zpřesňuje lhůta pro opravu výkazů o výrobě elektřiny. 

K čl. I bodu 6 

V § 5 odst. 1 se zpřesňuje část, týkající se předávání údajů o výrobě a vyúčtování podpory tepla 

na základě předaných údajů. 

K čl. I bodu 7 

V § 5 odst. 2 se zpřesňuje lhůta pro opravu výkazů o výrobě tepla. 

 

K čl. II 

Navrhovaná účinnost vyhlášky je ke dni vyhlášení. Dotčené subjekty nepotřebují přípravu na 

předmětnou úpravu. 
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