
1 | 9 
 

 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.  

Zahrnutí 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. Nárůst 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 finančních 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 ohroženy. 

 
 

 

 

 

 
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.  

Vyúčtovaná podpora (tis. Kč) 2013 2014 2015 2016 2017 
Podpora elektřiny - zelený bonus      

větrná 548 100 906 247 1 084 831 1 019 474 1 275 415 

sluneční 6 926 985 8 251 409 9 494 194 10 312 005 11 070 529 

vodní 1 660 919 1 702 249 1 791 759 1 890 623 2 389 911 

biomasa 2 362 037 3 225 981 3 451 238 3 780 872 4 113 057 

bioplyn 5 905 148 7 114 162 7 452 207 7 709 413 8 048 837 

Podpora tepla - zelený bonus 128 564 183 130 170 629 188 485 213 557 

Druhotné zdroje - zelený bonus 165 582 136 237 137 409 151 465 149 649 

Podpora KVET - zelený bonus 1 970 159 1 663 509 1 899 067 1 933 102 1 933 700 

Vyúčtování s povinně vykupujícími - 
rozdíl výkupních a hod. cen 

0 0 17 823 958 16 037 987 16 253 777 

Cena za činnost povinně 
vykupujícího 

504 696 403 814 402 607 282 124 285 792 

Zúčtování podpory před r. 2013  17 071 10 811 231 5 568 53 

Kompenzace na elektřinu 0 0 0 166 858 0 

Podpora - povinný výkup 17 480 122 17 161 047 0 0 
 

Celkem 37 669 383 40 758 596 43 708 130 43 477 976 45 734 277 

 

Financování provozní podpory 
(tis. Kč) 

2013 2014 2015 2016 2017 

Tržby z plateb regulované ceny 
elektřiny 28 807 024 26 254 949 29 148 289 23 081 339 21 505 672 

Dotace ze státního rozpočtu 11 700 000 15 700 000 15 700 000 21 965 000 26 185 000 
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Důvody navyšování nákladů na podporované zdroje a výše dotace: 

A) Úprava financování provozní podpory. Dne 13. září 2013 byl schválen zákon 
č.  310/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích 
energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další 
související zákony. Tento zákon upravil v ustanovení § 28 financování podpory 
elektřiny a provozní podpory tepla. Na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie 
a dalších podporovaných zdrojů energie přispívají zákazníci v regulované ceně 
elektřiny. Tyto platby zákazníků vzrostly na hodnotu 583 Kč/MWh v roce 2013 (zároveň 
v roce 2013 byla dotace ze státního rozpočtu ve výši 11,7 mld. Kč; bez této dotace by 
výše platby zákazníků na podporu podporovaných zdrojů energie činila 790 Kč/MWh). 
Úprava zákona č. 165/2012 Sb. (ustanovení § 28 zákona) schválená vládou a  přijatá 
Parlamentem České republiky snížila (zastropovala) výši plateb na podporu PZE 
v  ceně elektřiny pro všechny zákazníky, a to na maximální hodnotu 495 Kč/MWh.  

B) Změna systému plateb prostředků na podporu PZE v regulované ceně elektřiny podle 
požadavků Evropské komise uvedených v notifikačním rozhodnutí SA.35177 (2014/N) 
– Česká republika – Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie v roce 
2016. Tuto změnu zavedl zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 
Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 
a  o  změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a  další související zákony, schválený dne 13. května 2015. Tímto zákonem byl 
upraven také zákon č. 165/2012 Sb. Zákon implementoval některé požadavky 
Evropské komise vyplývající z rozhodnutí o  slučitelnosti provozní podpory 
obnovitelných zdrojů energie podle zákona č. 165/2012 Sb. s vnitřním trhem EU. 
Jednalo se o závazky v oblasti podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, které 
jsou uvedeny v rozhodnutí „Státní podpora SA.35177 (2014/NN) – Česká republika – 
Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie“. Evropská komise 
požadovala upravit systém plateb hrazených zákazníky na podporu PZE v ceně 
elektřiny v České republice tak, aby se platby odvíjely od parametrů připojovací 
kapacity v  odběrném místě zákazníka. Na základě nového systému plateb na podporu 
PZE bylo odsouhlaseno zvýšení účasti státního rozpočtu na úhradě této podpory 
o  4,8  mld. Kč.  

C) Součástí změny systému plateb na podporu PZE v rámci zákona č. 131/2015 Sb. 
(podle písmene b) byl také požadavek Evropské komise na zavedení tzv. 
přechodového mechanismu, který stanoví maximální celkové finanční částky hrazené 
ze státního rozpočtu pro zákazníky, kteří prokáží, že spotřebovali v roce 2013 až 2015 
elektřinu dovezenou ze zahraničí a  vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie. 
Celkové finanční prostředky vyvolané přechodovým mechanismem byly stanoveny na 
daný kalendářní rok ve výši 10 % skutečně vyplacené podpory výrobcům elektřiny 
z  OZE uvedených do provozu od 1. ledna 2013 z  předchozího již ukončeného 
kalendářního roku. Celková finanční částka vyhrazená ze státního rozpočtu pro takové 
zákazníky mohla dosahovat až hodnoty 528 mil. Kč. 

D) Součástí zákona č. 131/2015 Sb. bylo také zavedení nové provozní podpory tepla, 
která se vztahuje na užitečné teplo z výroben tepla, které jsou umístěny na území 
České republiky a které splňují minimální účinnost užití energie stanovenou 
prováděcím právním předpisem a jež mají instalovaný elektrický výkon do 500 kW 
a  využívají bioplyn vznikající z více než 70 % ze statkových hnojiv a  vedlejších 
produktů živočišné výroby anebo z biologicky rozložitelného odpadu, kde tato podpora 
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bude v 100% výši hrazena z prostředků ze státního rozpočtu. Roční náklady se 
zavedením podpory pro výrobny tepla z OZE využívající bioplyn generovaný ze 
živočišné výroby a odpadů (po uvedení do provozu všech výroben tepla) se mohou 
pohybovat ve výši 650 mil. Kč.  

E) Pokračování podpory pro nové malé vodní elektrárny, výrobny tepla z biomasy, 
výrobny elektřiny z druhotných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla, kde 
poskytování podpory pro nově uváděné výrobny elektřiny a tepla nebylo zákonem č. 
165/2012 Sb. ukončeno včetně nových rozpracovaných výroben, na které 
se  nevztahuje zastavení podpory elektřiny z OZE (přechodné ustanovení zákona č. 
310/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích 
energie). V roce 2015 bylo v systému operátora trhu registrováno nových 284 těchto 
zdrojů s výkonem 66,7 MW. V roce 2016 bylo v systému operátora trhu registrováno 
nových 195 těchto zdrojů s výkonem 801,4 MW. V roce 2017 bylo v systému operátora 
trhu registrováno nových 183 zdrojů s výkonem 726,2 MW. V roce 2018 (do 
současnosti) bylo v systému operátora trhu registrováno nových 47 zdrojů s výkonem 
9,1 MW. Celkově tak bylo v období od roku 2015 do současnosti registrováno nových 
709 zdrojů s celkovým výkonem 1 603,6 MW (většinou se jednalo o  zařízení na 
kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a o malé vodní elektrárny). Větší část těchto 
zdrojů pak nárokuje provozní podpory podle zákona č. 165/2012 Sb. 

F) Zohlednění 2% každoročního navyšování podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů 
(výkupních cen a zelených bonusů) uvedeného v zákoně č. 165/2012 Sb., 
o podporovaných zdrojích energie. Například výše podpory ve formě výkupní ceny pro 
malou vodní elektrárnu v nových lokalitách uvedenou do provozu během roku 2012 
dosahovala pro rok 2015 hodnoty 3 385 Kč/MWh, v roce 2016 pak elektřina z uvedené 
elektrárny byla podle cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu 
podporována částkou ve výši 3 453 Kč/MWh. 

G) Zohlednění klimatických vlivů s předpokládaným navýšením výroby elektřiny a tepla 
z obnovitelných zdrojů energie, a to na základě predikce vývoje a dosahované 
skutečnosti v předcházejících letech. Od roku 2013 do roku 2017 došlo (vyjma roku 
2016) k navyšování výroby energie z obnovitelných zdrojů energie. V roce 2013 byla 
vyúčtována podpora elektřiny z OZE na vyrobené množství ve výši 7 494 GWh, v roce 
2014 na vyrobené množství ve výši 7 912 GWh, v roce 2015 na vyrobené množství ve 
výši 8 250 GWh a v roce 2017 na vyrobené množství ve výši 8 487 GWh (v roce 2016 
bylo vyrobené množství 7 966 GWh) – v uvedených letech se výroba elektřiny z OZE 
zvyšovala vždy o zhruba 5 % nebo více oproti přecházejícímu roku. 

 
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  
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 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 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 uvedené v ustanovení 
§  28 odst. 3 a § 28a odst. 1 zákona č. 165/2012 Sb. byla pro rok 2019 vyčíslena potřeba 
finančních prostředků na dotaci ze státního rozpočtu ve výši 26,185 mld. Kč.  

Rozdíl mezi objemem celkové nárokované dotace (26,185 mld. Kč) a částkou uvedenou na 
ukazateli „Výdaje na dotace na OZE“ v rámci návrhu SR pro rok 2019 (25 mld. Kč) je ve výši 
1,185 mld. Kč. Tento rozdíl bude v roce 2019 uhrazen z nároků nespotřebovaných výdajů 
minulých let kapitoly MPO. 

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, v jaké 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. 
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II. 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 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 rozpočtu 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 

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 vyšší 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. 

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. Nižší cena elektrické energie má pozitivní vliv na bydlení, cenu zboží 
a  služeb.  
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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. 
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. 

 

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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