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v. 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) 

 
SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu: Návrh nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 

3  zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2019 (dále jen „nařízení vlády“). 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  
Ministerstvo průmyslu a obchodu  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, 
v případě dělené účinnosti rozveďte 

1. ledna 2019 

Implementace práva EU: NE  

2. Cíl návrhu předpisu   

Cílem nařízení vlády je zajištění finančních prostředků na podporu podporovaných zdrojů energie 

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

(dále jen „zákon č. 165/2012 Sb.“), v platném znění. Podle ustanovení § 28 odst. 3 zákona 

č.  165/2012 Sb., stanoví vláda svým nařízením prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí 

dotace na podporu podporovaných zdrojů energie podle zákona č.  165/2012 Sb., do 30. září 2018 

s tím, že prostředky z této dotace budou pokrývat podporu na rok 2019. 

Předkládaný návrh nařízení vlády na podporu podporovaných zdrojů energie podle zákona 

č.  165/2012 Sb., na rok 2019 navrhuje částku ve výši 26,185 mld. Kč. 

Schválení nařízení vlády je nutným předpokladem k financování podpory elektřiny a podpory tepla 

z  podporovaných zdrojů tak, jak je nastaveno zákonem č. 165/2012 Sb., v roce 2019. 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: ANO 

Náklady na podporu podporovaných zdrojů energie podle zákona č. 165/2012 Sb., jsou podle 

zákona hrazeny z finančních prostředků, které jsou tvořeny tržbami z plateb složky ceny na 

podporu elektřiny, tržbami z plateb za nesplnění minimální účinnosti užití energie při spalování 

hnědého uhlí, dotací z  prostředků státního rozpočtu a  výnosy z dražeb povolenek. S účinností 

od 1. 7. 2015 bylo zrušeno ustanovení v  §  6  zákona č. 406/2000 Sb., o  hospodaření energií, 

týkající se minimální účinnosti užití energie při spalování hnědého uhlí a  s  tím souvisejících 

poplatků. Z tohoto důvodu, není možné s tímto zdrojem financování podpory podporovaných 

zdrojů energie podle zákona č. 165/2012 Sb., nyní počítat. 

V případě, že není zajištěno dost finančních prostředků z tržeb z plateb složky ceny na podporu 

elektřiny a  výnosů z dražeb povolenek, jsou nedostačující finanční prostředky na krytí nákladů 

spojených s podporou podporovaných zdrojů energie podle zákona č. 165/2012 Sb., zajištěny ze 

státního rozpočtu, a to formou nařízení vlády.  

Zpracovávané hodnocení dopadů regulace (RIA) se týká části prostředků na podporu elektřiny 

z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny 

a  provozní podporu tepla, které jsou hrazeny ze státního rozpočtu a to podle ustanovení § 28 
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zákona č. 165/2012 Sb. Pro rok 2019 byla vyčíslena potřeba finančních prostředků na dotaci ze 

státního rozpočtu na podporu podle § 28 odst. 3 zákona č. 165/2012 Sb. ve výši 26,185 mld. Kč. 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ano 

Nařízení vlády, které podle ustanovení § 28 odst. 3 zákona č. 165/2012 Sb., stanovuje tu část 

prostředků na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné 

kombinované výroby elektřiny a  provozní podporu tepla, které jsou hrazeny pouze z dotací 

z prostředků státního rozpočtu. 

Navrhované nařízení vlády zajistí dostatek finančních prostředků ze státního rozpočtu, které jsou 

potřebné ke krytí části nákladů provozní podpory výrobcům z podporovaných zdrojů energie podle 

zákona č.  165/2012 Sb. Nařízení vlády zajistí, že nebude nutné promítnout nedostačující finanční 

prostředky ke  krytí nákladů spojených s provozní podporou podporovaných zdrojů energie podle 

zákona č. 165/2012 Sb., do  cen elektrické energie. Zahrnutí pouze části nákladů spojených 

s  podporu podporovaných zdrojů energie do cen elektřiny, snižuje tuto cenu elektrické energie a 

tím vytváří příznivější podmínky pro  konkurenceschopnost českých firem a podnikatelů oproti 

zahraničním. 
 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano 

Nařízení vlády stanovuje pouze tu část prostředků na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů 

energie, druhotných energetických zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla 

na provozní podporu tepla a na kompenzaci na elektřinu spotřebovanou zákazníkem v České 

republice vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě Evropské unie, 

smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci, podle 

zákona č. 165/2012 Sb., které jsou hrazeny z dotace  prostředků ze státního rozpočtu.  

V případě, že by nebyla zajištěna ta část finančních prostředků ze státního rozpočtu pomocí 

navrhovaného nařízení vlády, bylo by nutné zvýšit platby složky ceny na podporu elektřiny, tj. 

promítnout nedostatek finančních prostředků do cen elektrické energie, a to pro každého 

odběratele elektřiny. 

Navrhované nařízení má proto pozitivní vliv na ekonomickou a sociální stabilitu prostředí v České 

republice, protože zabrání zdražení elektrické energie zejména pro spotřebitele elektřiny 

odebírající elektřinu ze sítí vysokého a velmi vysokého napětí.  

3.4. Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): NE  

 

3.5 Sociální dopady: ANO 

Navrhované nařízení má pozitivní vliv na ekonomickou a sociální stabilitu prostředí v České 

republice, protože zabrání skokovému zdražení elektrické energie. Nižší cena elektrické energie 

má pozitivní vliv na bydlení, cenu zboží a služeb.  

3.6 Dopady na spotřebitele: ANO 

V případě spotřebitelů má navrhované nařízení vlády pozitivní dopad, pokud jsou prostředky na 

podporu podporovaných zdrojů energie hrazeny i ze státního rozpočtu a ne pouze z plateb za 

elektrickou energii.  

Zahrnutím pouze části nákladů spojených s podporou podporovaných zdrojů energie do plateb 

za  elektřinu, snižuje tuto cenu elektřiny, a tím snižuje cenu zboží a služeb pro spotřebitele. 

Navrhované nařízení má pozitivní vliv na ekonomickou a sociální stabilitu prostředí v České 

republice, protože zabrání skokovému zdražení elektrické energie. 
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3.7 Dopady na životní prostředí: Ano 

Nařízení vlády umožňuje zajistit dostatek finančních prostředků na podporu podporovaných zdrojů 

energie a tím umožnuje rozvoj těchto zdrojů energie. Nárůstem počtu podporovaných zdrojů 

energie, zejména pak obnovitelných zdrojů, které využívají nefosilní paliva, má pozitivní vliv 

zejména na ovzduší, protože neobsahují škodlivé látky.  

Nařízení má pozitivní dopady na životní prostředí (podpora využívání OZE). 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne  

Nařízení nemá negativní vliv na rovné postavení mužů a žen, nemá negativní vliv na osoby 

sociálně slabé či osoby se zdravotním postižením ani na národnostní menšiny. 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

  

3.10 Korupční rizika: Ne  

Navrhované nařízení vychází ze zákona, výše finančního prostředků státního rozpočtu je 

stanovena na základě analýz po konzultaci s příslušnými orgány a finanční prostředky budou 

vydávány na základě prokazatelných údajů o výrobě elektřiny a tepla. Korupční riziko proto lze 

považovat za nulové. 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne  

Navrhované nařízení se nedotýká oblasti bezpečnosti nebo obrany státu a proto obě tyto oblasti 

nejsou ohrožena. 

 
 

 

 

 

 
1. Důvod předložení a cíle 

 

1.1. Název  

Nařízení vlády, o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona 

o podporovaných zdrojích energie pro rok 2019 (dále jen „nařízení vlády“). 

 

1.2. Definice problému 

Podle zákona č. 165/2012 Sb., musí vláda České republiky vydat zmíněné nařízení vlády, 

kterým se stanoví prostředky státního rozpočtu na poskytnutí dotace do 30. září roku 2018. 

Nařízení vlády stanoví pouze prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí dotace, nestanoví 

podmínky použití dotace ani další náležitosti. Podmínky pro použití a administraci dotace 

stanoví zákon č. 165/2012 Sb., a zákon č. 218/2000 Sb., o  rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.  

Schválení nařízení vlády je nutným předpokladem k financování podpory elektřiny a podpory 

tepla z podporovaných zdrojů v roce 2019 tak, jak je nastaveno zákonem č. 165/2012 Sb. 

 

1.3. Popis existujícího právního stavu 

Podle zákona č. 165/2012 Sb. musí vláda České republiky vydat zmíněné nařízení vlády, 

kterým se stanoví prostředky státního rozpočtu na poskytnutí dotace do 30. září 2018. 
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Náklady na podporu jsou podle zákona č. 165/2012 Sb. hrazeny z finančních prostředků, které 

jsou tvořeny tržbami z plateb složky ceny na podporu elektřiny, tržbami z plateb za nesplnění 

minimální účinnosti užití energie při spalování hnědého uhlí, dotací z prostředků státního 

rozpočtu a  výnosy z dražeb povolenek. 

V roce 2015 byl novelizován zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, kde bylo zrušeno 

s účinností od 1. 7. 2015 ustanovení § 6, týkající se minimální účinnosti užití energie při 

spalování hnědého uhlí a s tím souvisejících poplatků. Není tak možné s tímto zdrojem 

financování podpory nyní počítat. 

Z predikce vývoje potřeby finančních prostředků na provozní podporu elektřiny a provozní 

podporu tepla z obnovitelných a dalších podporovaných zdrojů energie na rok 2019 je zřejmé, 

že pro rok 2019 bude potřeba zajistit (nad rámec finančních zdrojů plynoucích z regulované 

ceny elektřiny na podporu obnovitelných a dalších podporovaných zdrojů hrazených 

zákazníky) k  financování provozní podpory elektřiny, podpory tepla a na kompenzaci na 

elektřinu spotřebovanou zákazníkem v České republice vyrobenou z obnovitelných zdrojů 

energie v jiném členském státě Evropské unie, smluvním státě Dohody o Evropském 

hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci, prostředky ve výši 26,185 mld. Kč.  

 

1.4. Identifikace dotčených subjektů 

Dotčený subjekt, na který má navrhovaná úprava dopad, je  

 operátor trhu (společnost OTE, a. s., která je podle zákona č. 458/2000 Sb., zmocněna 

k vyplácení provozní podpory elektřiny a tepla výrobcům elektřiny a  výrobcům tepla, kde 

finanční prostředky na tuto provozní podporu jsou z jedné části zajištěny také 

z  prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace, kde příjemcem této dotace je právě 

operátor trhu),  

 Ministerstvo financí, které vyčleňuje finanční prostředky státního rozpočtu pro  poskytnutí 

dotace 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu, do jehož kapitoly jsou finanční prostředky státního 

rozpočtu pro poskytnutí dotace přiděleny  

 Energetický regulační úřad, který na základě vývoje energetického trhu stanovuje 

požadavky na finanční prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí dotace   

 provozovatelé podporovaných zdrojů energie využívající státní podporu podle zákona 

č.  165/2012 Sb., 

 podnikatelé odebírající elektřinu, kterou využívají ke své výdělečné činnosti,  

 domácnosti odebírající elektřinu, která zajištuje jejich životní úroveň a základní potřeby. 

 

1.5. Popis cílového stavu 

Na základě požadavků na rozsah financování podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů, 

druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny, provozní podporu tepla a na 

kompenzaci na elektřinu spotřebovanou zákazníkem v České republice vyrobenou 

z  obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě Evropské unie, smluvním státě Dohody 

o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci uvedené v ustanovení 

§  28 odst. 3 a § 28a odst. 1 zákona č. 165/2012 Sb. byl pro rok 2019 vyčíslena potřeba 

finančních prostředků na dotaci ze státního rozpočtu ve výši 26,185 mld. Kč.  
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Podle ustanovení § 28 odst. 3 zákona č. 165/2012 Sb. je nutné uvedené nařízení vydat do 

30. září 2018 s tím, že prostředky z této dotace budou pokrývat podporu na rok 2019. 

Pro zajištění prostředků na financování podpory elektřiny a podpory tepla z obnovitelných 

a  jiných podporovaných zdrojů se navrhuje výši dotace prostředků ze státního rozpočtu pro 

rok 2019 ponechat ve stejné výši, jako bylo stanoveno pro rok 2017 a 2018. 

 

1.6. Zhodnocení rizik 

 

Výše státní dotace má dopad jak na spotřebitele elektrické energie, kde se promítá do nákladů 

výrobků, služeb a do nákladů domácností, tak i na státní rozpočet, ze kterého je část dotace 

podporovaným zdrojů energie hrazena. 

 

2. Návrh variant řešení 

 

I. varianta: 

Vydání nařízení vlády, které stanoví prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí dotace 

na  podporu podporovaných zdrojů energie podle zákona 165/2012 Sb. s hodnotou dotace pro 

rok 2019 v nižší výši než jaká byla stanovena pro rok 2018. 

 

II. varianta: 

Vydání nařízení vlády 

Vydání nařízení vlády, které stanoví prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí dotace 

na  podporu podporovaných zdrojů energie podle zákona 165/2012 Sb. s hodnotou dotace pro 

rok 2019 ve stejné výši jaká byla stanovena pro rok 2018. 

 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů  

Na základě požadavků na rozsah financování podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů, 

druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny, provozní podporu tepla a na 

kompenzaci na elektřinu spotřebovanou zákazníkem v České republice vyrobenou 

z  obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě Evropské unie, smluvním státě Dohody 

o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci uvedené v ustanovení 

§  28 odst. 3 a § 28a odst. 1 zákona č. 165/2012 Sb. byl pro rok 2019 vyčíslen požadavek 

finančních prostředků na dotaci ze státního rozpočet ve výši 26,185 mld. Kč.  

Podle ustanovení § 28 odst. 3 zákona č. 165/2012 Sb. je nutné uvedené nařízení vydat do 

30. září 2018 s tím, že prostředky z této dotace budou pokrývat podporu na rok 2019. 

 

I. varianta 
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V případě této varianty by muselo dojít k zajištění dostatku finančních prostředků na podporu 

podporovaných zdrojů energie podle zákona č.165/2012 Sb. dalším zvýšením plateb složky 

ceny na podporu elektřiny od spotřebitelů elektřiny.  

V případě, že by nebyla zajištěna příslušná část finančních prostředků ze státního rozpočtu 

pomocí navrhovaného nařízení vlády, bylo by nutné zvýšit platby složky ceny na podporu 

elektřiny, tj. promítnout nedostatek finančních prostředků do cen elektrické energie pro 

spotřebitele elektřiny. 

Snížení dotace na rok 2019 oproti roku 2018 by vytvořilo další zvýšení cen elektřiny a tím 

negativní podmínky pro  konkurenceschopnost českých firem a podnikatelů oproti 

zahraničním. 

Uvedená varianta by měla negativní vliv na ekonomickou a sociální stabilitu prostředí v České 

republice, jelikož výší cena elektrické energie by následně ovlivnila náklady a ceny zboží 

a  služeb.  

 

II. varianta 

Tato varianta bude mít pozitivní vliv na ekonomickou a sociální stabilitu prostředí v České 

republice, protože zabrání zdražení elektrické energie pro spotřebitele elektřiny. 

 

4.  Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Na základě zhodnocení identifikovaných nákladů a přínosů navržených variant řešení 

se  doporučuje varianta II. 

 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Orgánem odpovědným za implementaci nařízení vlády je podle zákona č. 165/2012 Sb. 

je  Ministerstvo průmyslu a obchodu, které by mělo rozhodovat o poskytnutí a výplatě dotace 

pro operátora trhu ve výši podle schváleného nařízení vlády.   

Orgánem odpovědným za přípravu nařízení vlády podle § 28 odst. 3 zákona č. 165/2012 Sb. 

je Ministerstvo průmyslu a  obchodu. 

 

6. Přezkum účinnosti regulace 

Přezkum účinnosti nařízení vlády, kterým se stanoví prostředky státního rozpočtu 

pro  poskytnutí dotace na podporu podporovaných zdrojů energie podle zákona 165/2012 Sb. 

bude příslušet sdíleně Ministerstvu financí a Energetickému regulačnímu úřadu. Ministerstvo 

financí je ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet České republiky, proto musí 

připravit podklady pro rozhodnutí, jakou výši prostředků státního rozpočtu je možné 

pro  poskytnutí dotace vyčlenit. ERÚ, jako ústřední orgán příslušný k regulaci cen elektřiny, 

musí vyhodnocovat údaje o tom, jak výše dotace ovlivní výši složky ceny na úhradu nákladů 

spojených s podporou elektřiny. 
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7. Konzultace a zdroje dat 

Konzultace ohledně výše prostředků státního rozpočtu byly vedeny s  

 Energetickým regulačním úřadem a  

 operátorem trhu (společnost OTE, a. s., která je podle zákona č. 458/2000 Sb., 

zmocněna k vyplácení provozní podpory elektřiny a tepla výrobcům elektřiny 

a   výrobcům tepla, kde finanční prostředky na tuto provozní podporu jsou z jedné části 

zajištěny také z prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace, kde příjemcem 

této dotace je právě operátor trhu).  

S výše uvedenými subjekty byly požadavky pro stanovení prostředků státního rozpočtu na rok 

2019 diskutovány a konzultovány. 

 

8. Kontakt na zpracovatele RIA 

Ing. Pavel Jirásek 

Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Na Františku 32, 110 00 Praha 1 

tel.: 224 852 211 

e-mail: jirasek@mpo.cz 
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