
  

 V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh novely vyhlášky, 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) 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra průmyslu a obchodu Ing. Tomáše 
Hünera dne 22. května 2018, s termínem dodání stanovisek do 29. května 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 
kultury  

K Čl. I bodu 1 
 
Pokud v současnosti může výrobce předávané údaje podle 
§ 3 odst. 1 až 5 vyhlášky opravit zasláním opraveného 
výkazu nejpozději do 3 kalendářních měsíců po uplynutí 
lhůty stanovené pro jeho předání, pak by navrhovaná 
úprava danou lhůtu zkracovala o max. 14 kalendářních dní. 
Navrhujeme proto doplnit odůvodnění, popř. zvážit 
nezbytnost této změny. 
 

Vysvětleno 
 
V ustanovení § 3 odst. 6 je výrobci umožněno opravit již zaslaný 
výkaz o kvalitě skutečně nabytých a využitých zdrojů energie, resp. 
paliva. Navrhovaná úprava nijak nezkracuje lhůtu pro vykazování. 
Jediná úprava v § 3 vyhlášky, která je provedena v odst. 6 má za 
cíl upřesnit lhůtu pro zaslání opraveného výkazu v návaznosti na 
skutečný termín předání výkazu. 

K Čl. I bodu 2 až 4  
 
Jestliže je dle § 11a odst. 7 písm. a), resp. § 27 odst. 7 
písm. a), zákona účelem vyhlášky stanovit termín předání 
naměřených údajů, pak věta doplňovaná v odstavcích 2 až 
4 „Pokud výrobce… nepředá údaje z výkazu ve lhůtě 
podle věty první, vyúčtuje se podpora bez zbytečného 
odkladu po předání údajů.“ popírá smysl věty první 
každého z odstavců. Dovedením do důsledků totiž úprava 
výrobcům nestanoví žádné konkrétní datum termínu 

Vysvětleno 
 
Předložená novela vyhlášky má za cíl napravit problémy vyvstalé 
z praxe a odstranit tak některé nepřesné výklady dotčených 
ustanoveních, které se objevují nebo, které se vyskytli.  
 
Doplňovaná věta má za cíl řešit situace, kdy výrobce nestihne 
předat výkaz v termínu stanoveném ve větě první - tj. do 15 
kalendářního dne po skončení kalendářního měsíce, za který jsou 
údaje předávány. Doplněním věty naopak dojde k zajištění právní 
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předání a bezdůvodně se tak odchyluje od postupu podle 
§ 3.   
 
 

jistoty výrobců, že pokud předají požadované údaje, byť se 
zpožděním, bude jim vyplacena podpora operátorem trhu, a to bez 
zbytečného odkladu (tj. v nejbližším obvyklém vyúčtovacím 
termínu nebo termínu bezprostředně následujícím).  
 
Odchylka úprav vyhlášky u ustanovení § 3 a ustanovení § 4 je 
provedena z toho důvodu, že výkazem, který výrobce předává 
podle § 3 se uvádí tzv. „bilance“ spotřebovaných a využitých 
zdrojů, resp. paliv pro výrobu elektřiny za dané období a tento 
výkaz je uvedený v příloze č. 1. Naopak výkazem podle § 4 se 
uvádí mimo jiné množství elektřiny na které je nárokována 
podpora a jsou tedy bezprostředně nutné pro vyúčtování podpory 
a tyto výkazy jsou uvedeny v příloze č. 2 a příloze č. 3.   

 
Návrh dále zavádí neurčitý právní pojem „bez zbytečného 
odkladu“. Judikatura konstatuje, že „…Ústavní soud a 
Nejvyšší soud zastávají názor, že lhůta bez zbytečného 
odkladu přímo neurčuje, v jakém konkrétním časovém 
okamžiku je třeba konat. Nemusí nutně znamenat, že je 
třeba konat ihned, na druhou stranu u jakéhokoliv odkladu 
konání, který nastane, je třeba vždy v každém jednotlivém 
případě zjistit, zda se nejedná o odklad zbytečný, a to s 
přihlédnutím ke konkrétním okolnostem daného případu.“1 
Navrhovaná změna by tedy, zcela proti účelu zamýšlené 
úpravy, mohla zapříčinit výkladové spory mezi operátorem 
trhu s elektřinou (OTE, a. s.) a těmi výrobci, kteří by i po 
pozdním předání údajů žádali bezodkladné vyplacení 
finanční podpory. 
 

Akceptováno  
 
Z důvodu eliminace možných výkladových nejasností, které by 
mohly vyvstat s pojmem „bez zbytečného odkladu“ došlo 
k doplnění odůvodnění, kde je jednoznačně specifikováno, jakého 
účelu chceme použitým pojmem „bez zbytečného odkladu“ 
dosáhnout.   
 
Do důvodové zprávy doplněn text: 
 
„Za splnění lhůty bez „zbytečného odkladu“ se považuje 
vyúčtování podpory v bezprostředně následujícím 
vyúčtovacím termínu.“. 
 

 
K Čl. I bodu 5  
 
V návaznosti na logický rozpor v bodech 2 až 4 by 
nahrazením slov „po uplynutí lhůty stanovené pro“ slovem 
„od“ vzniklo výrobcům oprávnění vykazované údaje opravit 

Vysvětleno 
 
Vyplnění výkazu a jeho předání operátorovi trhu je jednou z 
podmínek pro následné vyplacení provozní podpory. Uvedené 
ustanovení stanovuje lhůtu pro možnou opravu výkazu již 
předeného podle odstavců 1 až 4, na což následné navazuje 

                                            
1 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 7. 2015, sp. zn. 30 Cdo 530/2014. 
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do 3 kalendářních měsíců ode dne předání, který by zcela 
závisel na libovůli výrobce. Úprava v § 4 by tak fakticky 
bezdůvodně nekorespondovala s navrhovanou úpravou § 3 
odst. 6 vyhlášky. 
 

vyúčtování případného rozdílu (mezi opraveným údajem a údajem 
původně předaným) operátorem trhu.  
 
Z výše uvedeného vyplývá, že v zájmu výrobců je vyplňovat výkazy 
v termínech, neboť bez vyplnění a předání výkazu, nemůže být 
vyplacena provozní podpora. Nelze tedy očekávat, že by výrobce 
záměrně oddaloval vyplnění a předání výkazu.  
 
Dále viz vysvětlení u připomínek k čl. I bodu 1 až 5. 

K Čl. I bodu 6 až 7 
 
Obdobně v případě předávání údajů výrobci tepla viz 
připomínky k čl. I bodům 2 až 5. 
 

Vysvětleno  
 
Vysvětlení totožné jako u  připomínek k čl. I bodům 2 až 5 

ERÚ  
Doporučující připomínka: 
 
Energetický regulační úřad doporučuje do odůvodnění 
k vyhlášce objasnit, zda novelou vyhlášky dochází ke 
změně stávajícího postupu ve vykazování vyrobeného 
množství a tím i nároku na podporu a vyplácení podpory, 
nebo zda jde o pokračování stávajícího stavu, kdy pouze 
s ohledem na nejasnosti účastníků trhu došlo k úpravě textu 
tak, aby vykazování podpory bylo jednoznačné. 
 

Akceptováno 
 
Doplněno odůvodnění: 
 
„Tento materiál je předkládán z důvodu odstranění některých 
nepřesných výkladů k uplatňování termínů předávání údajů 
z výkazů výrobců elektřiny a tepla do systému operátora trhu pro 
účel výplaty provozní podpory, které se v některých případech 
vyskytli. Uvedenou novelou bude zajištěn jednoznačný výklad, 
konkrétně, že překročení termínu předání údajů o výrobě elektřiny 
nemá dopad do existence práva na podporu a neznamená tak 
ztrátu nároku na podporu elektřiny podle zákona o 
podporovaných zdrojích energie, nýbrž pouze na termín 
poskytnutí podpory. K jakékoli změně týkající se postupu ve 
vykazování vyrobeného množství, uvedenou novelou vyhlášky, 
nedochází.“ 

Ministerstvo 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 

 
K materiálu, úvodní věta:  
 
Vzhledem ke skutečnosti, že v navrhované vyhlášce není 
dále odkazováno na zákon o podporovaných zdrojích 
energie a o změně některých zákonů, není třeba zavádět 
pro tento zákon legislativní zkratku. S ohledem na uvedené 

Vysvětleno 
 
Legislativní zkratka pro zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných 
zdrojích energie je uvedena v návětí vyhlášky č. 145/2016 Sb., a 
tato legislativní zkratka je platná (bez ohledu na navrhovanou 
změnu vyhlášky v tomto materiálu) pro celý text vyhlášky, tedy 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAZH9ZM5W)



Stránka 4 (celkem 7) 

doporučujeme slova „, (dále jen „zákon“)“ z úvodní věty 
odstranit. 
 

vyhlášky č. 145/2016 Sb. ve znění navrhované vyhlášky, která 
vyhlášku č. 145/2016 Sb., bude měnit. 
 
Navrhovaná legislativní zkratka se ve vyhlášce využívá např. v § 
1, 7 nebo 10.   

 
K materiálu, čl. I bod 3. a 4.:  
 
Upozorňujeme, že bez konkrétnějšího určení budou určitá 
slova odstraněna v celém předmětném ustanovení a není 
tak třeba v textu novelizačního bodu uvádět, že uvedená 
změna proběhne „v obou vyskytujících se případech“. 
Doporučujeme uvedená slova z textů předmětných 
novelizačních bodů odstranit. 
 

Akceptováno 

HK ČR  
Zásadní konkrétní připomínka 
 
Připomínka k novelizačním bodům 2, 3, 4 a 6 - užití 
pojmu „bez zbytečného odkladu“ 

 

Požadujeme doplnit do důvodové zprávy do zvláštní části 
k novelizačním bodům 2, 3, 4 a 6 text: 

„Za splnění lhůty bez „zbytečného odkladu“ se 
považuje vyúčtování podpory v nejbližším 
obvyklém/standardním vyúčtovacím termínu.“. 

Odůvodnění: 

Pojem (lhůtu) „bez zbytečného odkladu“ používá 
zákonodárce v českém právním řádu poměrně často, 
přičemž většinou je tato lhůta určena ke splnění povinnosti 
nebo k uskutečnění právního úkonu či jiného projevu vůle. 
Takto vymezená lhůta přímo neurčuje, v jakém konkrétním 
časovém okamžiku je třeba povinnost plnit či jinak konat. 
Jde tak o neurčitou lhůtu, jejíž podstatu vymezuje již její 
slovní vyjádření. Z časového určení „bez zbytečného 

Akceptováno  
 
 
Do důvodové zprávy doplněn text: 
 
„Za splnění lhůty bez „zbytečného odkladu“ se považuje 
vyúčtování podpory v bezprostředně následujícím 
vyúčtovacím termínu.“. 
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odkladu“ je třeba dovodit, že jde o krátkou lhůtu, jíž je 
míněno bezodkladné, neprodlené, bezprostřední či 
okamžité jednání směřující ke splnění povinnosti nebo i k 
učinění právního úkonu či jiného projevu vůle, přičemž doba 
trvání lhůty bude záviset na okolnostech konkrétního 
případu. 

Podle judikatury Nejvyššího správního soudu jde o lhůtu v 
řádu dnů, maximálně týdnů,  
v co nejkratším časovém úseku, přičemž v praxi je nutno 
tento pojem vykládat  
podle konkrétního případu (tedy „ad hoc“) v závislosti od 
účelu, který chce zákonodárce konkrétním ustanovením za 
pomoci tohoto pojmu dosáhnout. 

S ohledem na judikaturu Nejvyššího správního soudu 
považujeme za nezbytné v důvodové zprávě popsat pro 
eliminaci výkladových nejasností, jakého účelu chce 
zákonodárce uvedenými ustanoveními v novelizačních 
bodech 2, 3, 4 a 6 za pomoci pojmu „bez zbytečného 
odkladu“ dosáhnout. 
 

Ministerstvo 
vnitra 

Zásadní připomínky: 
Bez zásadních připomínek. 

 

Připomínka k čl. II – k účinnosti  
Stanovení počátku nabytí účinnosti dnem vyhlášení 
právního předpisu lze dle čl. 53 odst. 1 Legislativních 
pravidel vlády navrhnout výjimečně v případě, vyžaduje-li to 
naléhavý obecný zájem, který musí být specifikovat ve 
zvláštní části odůvodnění. Odůvodnění předkladatele 
spočívající v tom, že „Dotčené subjekty nepotřebují 
přípravu na předmětnou úpravu.“, požadavek naléhavého 
obecného zájmu nenaplňuje. Navrhujeme proto patřičné 
odůvodnění doplnit, případně stanovit obvyklou 
legisvakanční lhůtu. 
 

Vysvětleno 
 
Předložený materiál reaguje na problematickou situaci, která 
nastala nejednoznačností některých výkladů ohledně možnosti 
ztráty nároku na podporu v případě nedodržení termínu předání 
údajů z výkazů výrobců elektřiny a tepla do systému operátora 
trhu. Je nezbytné, aby uvedená novela nabyla účinnosti v co 
nejkratším časovém termínu, aby se předešlo možným soudním 
sporům ohledně výplaty podpory a byla zajištěna právní jistota 
výrobcům, že pokud předají požadované údaje, byť se 
zpožděním, bude jim vyplacena podpora operátorem trhu, a to 
bez zbytečného odkladu (tj. v  termínu bezprostředně 
následujícím). 
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Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínky: 
Bez zásadních připomínek. 

 

 Připomínka: 
Upozorňujeme, že odůvodnění nabytí účinnosti vyhlášky 
dnem jejího vyhlášení nepovažujeme za dostatečné ve 
smyslu čl. 53 odst. 1 Legislativních pravidel vlády, který 
tento postup připouští pouze ve výjimečných případech, 
vyžaduje-li to naléhavý veřejný zájem. V této souvislosti 
doporučujeme stanovit účinnost vyhlášky konkrétním datem 
(což považujeme za přehlednější a uživatelsky přívětivější), 
a to se zachováním alespoň minimální legisvakance. 

Vysvětleno 
 
Předložený materiál reaguje na problematickou situaci, která 
nastala nejednoznačností některých výkladů ohledně možnosti 
ztráty nároku na podporu v případě nedodržení termínu předání 
údajů z výkazů výrobců elektřiny a tepla do systému operátora 
trhu. Je nezbytné, aby uvedená novela nabyla účinnosti v co 
nejkratším časovém termínu, aby se předešlo možným soudním 
sporům ohledně výplaty podpory a byla zajištěna právní jistota 
výrobcům, že pokud předají požadované údaje, byť se 
zpožděním, bude jim vyplacena podpora operátorem trhu, a to 
bez zbytečného odkladu (tj. v  termínu bezprostředně 
následujícím). 

Ministerstvo 
dopravy 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

Bez připomínek  

ÚV ČR – 
Vedoucí 
Úřadu vlády 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
práce a 
sociálních 
věcí 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 

Bez připomínek  
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Ministerstvo 
spravedlnosti 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
zemědělství 

Bez připomínek  

ÚV ČR – 
Odbor 
kompatibility 

Bez připomínek  

V Praze dne 3. července 2018 

Vypracoval: Ing. Pavel Jirásek Podpis: 
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