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IV. 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 

I. OBECNÁ ČÁST 

 

Název 

Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
1. Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu 

k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

 
1.1. Evropská legislativa 
Pravidla pro oblast podpory obnovitelných zdrojů energie v EU jsou stanovena ve směrnici 
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. 

Tato směrnice stanoví společný rámec pro podporu energie z obnovitelných zdrojů. Stanoví 
závazné národní cíle, pokud jde o celkový podíl energie z obnovitelných zdrojů na hrubé 
konečné spotřebě energie a podíl energie z obnovitelných zdrojů v dopravě. Směrnice stanoví 
pravidla týkající se statistických převodů mezi členskými státy, společných projektů 
členských států a členských států a třetích zemí, záruk původu, správních postupů, 
informování a vzdělávání a přístupu energie z obnovitelných zdrojů k distribuční soustavě. 
Stanoví kritéria udržitelnosti pro biopaliva a biokapaliny. 

Pravidla pro oblast podpory vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla v EU jsou 
stanovena ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES ze dne 11. února 2004 
o podpoře kombinované výroby tepla a elektřiny založené na poptávce po užitečném teple na 
vnitřním trhu s energií. Dne 25. října 2012 byla přijata směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2012/27/ES o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o 
zrušení směrnice 2004/8/ES a 2006/32/ES, která nahrazuje původní směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2004/8/ES ze dne 11. února 2004 o podpoře kombinované výroby tepla a 
elektřiny založené na poptávce po užitečném teple na vnitřním trhu s energií. Účelem této 
směrnice je zvýšit energetickou účinnost a zlepšit bezpečnost zásobování vytvořením rámce 
pro podporu a rozvoj vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny na základě 
poptávky po užitečném teple a úspor primární energie na vnitřním trhu s energií s 
přihlédnutím ke konkrétním okolnostem dané země, a zvláště ke klimatickým a 
hospodářským podmínkám. Pravidla státní podpory Evropské unie pro oblasti podporovaných 
zdrojů energie jsou dané článkem 107 a 108 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie 
(SFEU) a dalších navazujících legislativních předpisů EU.   

• Z procesních pravidel se jedná především o nařízení Rady (EU) 2015/1589 ze dne 
13. července 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, Nařízení Komise (ES) č. 794/2004  ze dne 21. dubna 
2004,  kterým se provádí nařízení Rady (EU) 2015/1589, kterým se stanoví prováděcí 
pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie  a nařízení Komise (EU) 
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2015/2282 ze dne 27. listopadu 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 794/2004, 
pokud jde o formuláře pro oznamování státní podpory a informační listy.  

• Z pravidel pro blokové výjimky se jedná především o 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  a nařízení Komise 
(ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy 
o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné 
nařízení o blokových výjimkách)  

• Z pravidel podpory de minimis se jedná především o nařízení Komise (EU) 
č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na podporu de minimis. 

• V rámci horizontálních pravidel pak jde především o Pokyny pro státní podporu 
v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014–2020.   

Dne 30. listopadu 2016 představila Evropská komise energetický balíček s názvem Čistá 
energie pro všechny Evropany. Tento legislativní balíček obsahuje cekem tři nařízení týkající 
se trhu s elektřinou, rizikové připravenosti v oblasti elektroenergetiky a správy Energetické 
unie. Balíček dále obsahuje čtyři směrnice, které se zabývají obnovitelnými zdroji energie, 
energetickou účinností, energetickou náročností budov a trhu s elektřinou. V neposlední řadě 
pak byly v rámci toho legislativního balíčku publikovány materiály nelegislativní v podobě 
sdělení, zpráv, dopadových studií atd. 

S ohledem na obnovitelné zdroje je relevantní zejména směrnice o podpoře využívání energie 
z obnovitelných zdrojů, která je přepracovaným zněním směrnice 2009/28/ES a Nařízení 
o správě Energetické unie, které nově zavádí Klimaticko-energetický plán, který bude 
obsahovat také rozvoj OZE v období 2021 až 2030 a nahradí tak současný národní akční plán 
pro OZE. 
Revidovaná směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (dále jen 
„revidovaná směrnice o podpoře OZE“) mimo jiné reaguje na závěry Evropské rady z 23. 
října 2014, kde se vrcholní zástupci členských států shodli na klimaticko-energetických cílech 
pro rok 2030 v podobě snížení emisí skleníkových plynů o 40 % v porovnání s rokem 1990, 
zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie (dále také OZE) na hrubé konečné spotřebě na 
27 %, zvýšení energetické účinnosti o 27 % v porovnání se scénářem bez dodatečných 
opatření a dosažení 15 % propojení (interkonektivity) elektrizačních soustav.  

Jedním z klíčových cílů revidované směrnice o podpoře OZE bylo stanovení a legislativní 
ukotvení závazného cíle pro podíl obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě do roku 
2030 na úrovni Evropské unie, což je specificky zakotveno v třetím článku této směrnice. Dne 
14. června 2018 pak bylo dosaženo shody nad konečným zněním směrnice v rámci 
třístranných jednání mezi Evropskou radou reprezentovanou Bulharským předsednictvím, 
Evropskou komisí a Evropským parlamentem. V průběhu listopadu 2018 by měla být (již 
v současné době po věcné stránce odsouhlasená revidovaná směrnice o podpoře OZE) 
formálně odhlasovaná v Evropském parlamentu). V rámci těchto jednání byl odsouhlasen 
závazný cíl podílu obnovitelných zdrojů energie na hrubé konečné spotřebě pro rok 2030 na 
úrovni 32 % s přezkumem „dostatečnosti“ výše tohoto cíle nejpozději v roce 2023. 

V této souvislosti je nutné zmínit změnu rámce pro transformaci cíle na úrovni EU na 
jednotlivé členské státy. Zatímco v případě cíle zvýšení podílu obnovitelných zdrojů o 20 % 
do roku 2020 byl cíl legislativně zakotven také v podobě závazných národních cílů pro 
jednotlivé členské státy, nyní národní cíle legislativně explicitně ukotveny nejsou a závazný je 
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v rámci směrnice pouze celkový evropský cíl. Zajištění naplnění společného unijního cíle ze 
strany členských států je řešena prostřednictvím Nařízení o správě Energetické unie, které 
zavádí povinnost zpracovat klimaticko-energetický plán pro jednotlivé členské státy celkově 
tak, aby byl dodržen celkový cíl pro Evropskou unii (cíl představený členským státem, který 
je odsouhlasený Evropskou komisí, je však de facto nutné považovat za závazný) a dále 
prostřednictvím článku 4 zakotvuje povinnost pro členské státy informovat Evropskou komisi 
o příspěvku České republiky ke společnému unijnímu cíli skrze tzv. Národní klimaticko-
energetické plány, článek 15 pak zakotvuje povinnost vypracování zprávy o pokroku 
v dosahování národního cíle, a to na dvouleté bázi, článek 27 pak uvádí postup posouzení 
dostatečnosti národních příspěvků pro dosažení celkového cíle na úrovni EU. 

Ze schváleného závazného cíle na úrovni 32 % v rámci revidované směrnice o podpoře OZE 
vyplývá pro Českou republiku povinnost dalšího zvyšování podílu obnovitelných zdrojů 
energie na hrubé konečné spotřebě a nastavení příslušného rámce podpory těchto zdrojů do 
roku 2030.  

Členské státy musí dle revidované směrnice o podpoře OZE respektive nařízení o správě 
energetické unie do roku 2030 kolektivně zajistit dosažení podílu obnovitelných zdrojů 
energie na hrubé konečné spotřebě na úrovni 32 %. Revidovaná směrnice o podpoře OZE ani 
nařízení o správě energetické unie nespecifikují rozpad celkového cíle EU pro energii z OZE 
na jednotlivé členské státy. V porovnání se schématem planým pro plnění cílů OZE do roku 
2020 tedy nejsou revidovanou směrnicí o podpoře OZE, nastavující požadavky na období 
2021 až 2030, stanoveny národní cíle, ale pouze celkový cíl EU. Členské státy tedy mají 
možnost nastavit si „optimální“ příspěvek k celkovému cíli skrze Národní klimaticko-
energetické plány s přihlédnutím ke specifickým okolnostem. Dostatečnost toho příspěvku 
pak bude hodnocena v rámci tzv. iterativního procesu s Evropskou komisí, který je zakotven 
v Nařízení o správě energetické unie. 

I přesto, že příspěvek k cíli by měl být nastaven dle národních specifik, je nutné do určité 
míry zvážit, jaký příspěvek bude odsouhlasen jako dostatečný. V případě celkového cíle EU 
pro energii z OZE ve výši 32 %, proporcionálním rozdělením na jednotlivé členské země 
(podle stejného způsobu jako stanovení závazného cíle ČR pro rok 2020 ve výši 13 % 
vycházejícího z celkového cíle EU pro rok 2020 ve výši 20 %) vyplývá pro ČR hodnota 
podílu energie z OZE v roce 2030 ve výši 20,8 %. 
 
Revidovaná směrnice o OZE přináší další úpravy a kromě úpravy celkového cíle pro energii 
z OZE v EU do roku 2030 stanoví také tzv. sektorové cíle.  Jedná se o cíl energie z OZE 
v sektoru dopravy a cíl energie z OZE v sektoru vytápění a chlazení. Uvedené cíle jsou 
stanoveny stejně pro každý členský stát, s tím, že cíl pro sektor dopravy je stanoven jako 
závazný a cíl pro sektor vytápění a chlazení je stanoven jako indikativní. 
 
Shrnutí cílů pro energii z OZE vyplývající z revidované směrnice o podpoře využívání OZE: 

A) Celkový cíl energie z OZE pro EU do roku 2030 - závazný cíl pro EU: 32 %  

B) Cíle v sektoru dopravy - závazné cíle pro ČS (členské státy) 

• Celkový cíl energie z OZE v dopravě v roce 2030: 14 % energie z OZE na celkové 
konečné spotřebě energie v dopravě včetně zahrnutí biopaliv 1. generace biopaliv (do 
roku 2023 EK má možnost přezkoumat tento cíl a případně ho zvýšit) 

• cíle - 1. generace biopaliv  
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 Výše příspěvku těchto biopaliv v roce 2030 = výše příspěvku těchto biopaliv 
jako v roce 2020 s možným zvýšením o 1 procentní bod, s maximální výší 
příspěvku těchto biopaliv ve výši 7 % hrubé konečné spotřeby. 

 V případě, že příspěvek 1. generace paliv v členském státě je omezen na podíl 
nižší než 7 %, může členský stát snížit celkový podíl energie z OZE v dopravě 
(snížení celkové podílu o rozdíl mezi max. 7 % a nižším příspěvkem).  

• cíle - pokročilá biopaliva a bioplynu (uvedená v části A přílohy IX):  
 0,2 % v roce 2022, 1 % v roce 2025 a 3,5 % v roce 2030 (není možné 

zahrnout použitý kuchyňský olej a živočišné tuky). Hodnota 3,5 % je včetně 
dvojnásobného multiplikátoru, tedy minimální skutečnost u těch biopaliv je 
1,75 %.  

• Dvojí započítávání biopaliv a bioplynu uvedených v části A a B přílohy IX  
 může se započítat příspěvek biopaliv a bioplynu vyrobeného ze vstupních 

surovin uvedených v příloze IX za dvakrát vyšší než jejich energetický obsah 
• Pro výpočet čitatele se příspěvek z biopaliv a bioplynu vyrobeného ze vstupních 

surovin uvedených v části B přílohy IX omezuje na 1,7 % energetického obsahu 
dopravních paliv dodaných pro spotřebu nebo použití na trhu (zahrnuje použitý 
kuchyňský olej a živočišné tuky). Hodnota 1,7 % je včetně dvojnásobného 
multiplikátoru, tedy maximální skutečnost u těchto biopaliv je 0,85 %. 

• Snížení násobitelů pro elektřinu z OZE  
 železnice: x 1,5 (dnešního hodnota násobitele x 2,5)  
 silnice: x 4 (dnešní hodnota násobitele x 5) 
 použití národního mix podílu elektřiny z OZE  

 
C) Cíle v sektoru vytápění a chlazení -  indikativní cíl pro ČS 

• zvýšit podíl energie ve vytápění a chlazení z OZE na konečné spotřebě energie ve 
vytápění a chlazení o: 
 1, 3 procentního bodu – meziroční zvyšování v období 2021-2030 (s odpadním 

teplem) 
 1,1 procentního bodu – meziroční zvyšování v období 2021-2030 (bez odpadního 

tepla) 
 
1.2. Česká legislativa 
Oblast podpory obnovitelných zdrojů energie a podpory vysokoúčinné kombinované výroby 
elektřiny a tepla vyplývající ze směrnice 2009/28/ES a směrnice 2004/8/ES je v České 
republice stanovena v zákoně č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně 
některých zákonů, prováděcích předpisů k tomuto zákonu a cenových rozhodnutí 
Energetického regulačního úřadu. 

Zákon uvádí pravidla pro provozní podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, 
druhotných zdrojů energie, vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a provozní 
a investiční podporu tepla z obnovitelných zdrojů. 

Uvedený zákon byl předložen do legislativního procesu dne 10. května 2010 a byl v ČR 
nadstandardně projednáván v celém legislativním procesu a mezi širokou odbornou 
veřejností. Tomu odpovídala i doba jeho projednání, kdy byl zákon definitivně vyhlášen ve 
Sbírce zákonů až dne 30. května 2012. 

Základní část zákona tvoří provozní podpora elektřiny (z obnovitelných zdrojů energie, 
z druhotných zdrojů energie, z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a 
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z decentrální výrobny elektřiny). Druhou zásadní část zákona tvoří podpora tepla 
z obnovitelných zdrojů energie. 

Všechny zmíněné oblasti provozní podpory jsou rozděleny do podobné struktury a do 
následujících částí: specifikace podporované energie, formy podpory a výše podpory, 
financování podpory a práva a povinnosti subjektů na trhu s energií z podporovaných zdrojů 
energie.  

Zákon dále obsahuje ustanovení zákona směřující k efektivnímu využívání podporovaných 
zdrojů energie. Jedná se např. o dodržování požadavků na minimální účinnosti užití energie 
(podle požadavku směrnice 2009/28/ES), výrobu energie pouze v zařízení využívajícím 
kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo výrobu energie pouze z podporovaných druhů 
biomasy.  

Podpora je pro oblast elektřiny možná formou výkupní ceny nebo zeleného bonusu. Výkupní 
cena je cena, na kterou má nárok výrobce bez ohledu na aktuální výši tržní ceny. Podpora 
formou výkupních cen zajišťuje výrobci patnáctiletou dobu návratnosti vložených finančních 
prostředků při dodržení stanovených tzv. technicko-ekonomických parametrů. Zelený bonus 
je vyplácen za vlastní spotřebu výrobce nebo jako „příspěvek“ k tržní ceně, za kterou výrobce 
prodal vyrobenou energii. Součet tržní ceny a zeleného bonusu by měl být vyšší než výkupní 
cena. V případě elektřiny je forma zeleného bonusu rozdělena dále do režimu ročního 
zeleného bonusu (menší výrobci) a hodinového zeleného bonusu (větší výrobci), který je více 
tržně orientován. V případě tepla z obnovitelných zdrojů energie a biometanu je podpora 
pouze formou ročního zeleného bonusu.  

Hrazení podpory u elektřiny v případě formy podpory výkupní cenou je zajištěno tak, že 
povinně vykupující (státem stanovený obchodník s elektřinou, či do doby jeho výběru 
dodavatel poslední instance pro příslušné území) hradí výrobci elektřiny z obnovitelných 
zdrojů energie pevnou výkupní cenu a operátor trhu – společnost OTE, a. s. (státem zřízená 
společnost, prostřednictvím které se uskutečňují všechny finanční toky související s 
podporou) hradí povinně vykupujícímu rozdíl mezi výkupní cenou a hodinovou (tržní) cenou 
elektřiny. V případě podpory zeleným bonusem hradí výrobci elektřiny tržní cenu elektřiny 
vykupující obchodník s elektřinou a zelený bonus hradí výrobci elektřiny operátor trhu. 
Hrazení podpory u oblasti tepla probíhá tak, že regulovanou cenu tepla hradí výrobci tepla 
jeho odběratel tepla a zelený bonus hradí operátor trhu.  

Financování nákladů na provozní podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie je 
vícezdrojové, a to od spotřebitelů elektřiny v rámci regulované složky ceny elektřiny a z 
dotace ze státního rozpočtu.  Financování nákladů na podporu tepla z obnovitelných zdrojů 
energie je uskutečňováno pouze z dotace ze státního rozpočtu. 

Další částí zákona jsou ustanovení týkající se Národního akčního plánu ČR pro obnovitelné 
zdroje energie, které popisují podmínky pro jeho tvorbu a obsah, jeho schvalování, 
aktualizace a využití Národního akčního plánu ČR pro obnovitelné zdroje energie jako 
nástroje pro plánovaný rozvoj obnovitelných zdrojů energie a regulaci obnovitelných zdrojů 
energie. Národní akční plán ČR pro obnovitelné zdroje energie vypracovává a jeho aktualizaci 
provádí MPO. Národní akční plán ČR pro obnovitelné zdroje energie schvaluje vláda ČR. 
Národní akční plán ČR pro obnovitelné zdroje energie byl v ČR schválen dne 25. srpna 2010, 
v roce 2012 a v roce 2016 byla schválena jeho aktualizace. Průběžně probíhá sledování 
naplňování Národního akčního plánu ČR pro obnovitelné zdroje energie a každé 2 roky jeho 
vyhodnocování. 
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Poslední část zákona se zabývá zárukami původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a 
elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, které slouží k prokázání 
toho, že daný podíl elektřiny (množství), který byl dodán zákazníkovi odebírajícímu elektřinu, 
byl vyroben z obnovitelných zdrojů energie a osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné 
kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřiny z druhotných zdrojů. 

1. 3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 
republiky 

 
Platná právní úprava, ale ani nově navržená právní úprava, neupravují vztahy, které by se 
dotýkaly zákazu diskriminace ve smyslu antidiskriminačního zákona, tj. nerovného zacházení 
nebo znevýhodnění některé osoby z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, 
sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového 
názoru. Z hlediska rovnosti mužů a žen je návrh neutrální, neboť navrhovaná právní úprava je 
pro obě pohlaví stejná. 

Tabulka hodnocení dopadů na rovnost mužů a žen   

Stručný popis materiálu  

1. Týká se materiál postavení fyzických osob?  

□ ANO  x NE  

Hodnocení  

Materiál se netýká postavení fyzických osob a nemá dopad na rovnost žen a mužů.  

Popis a odůvodnění dopadů na fyzické osoby  

Materiál nemá dopad na fyzické osoby. 

2. Je postavení žen a mužů v oblasti, které se materiál dotýká, rovné?  

x ANO → 3a  □ NE → 3b  

Analýza a popis případných změn materiálu  

3a. Přináší materiál zhoršení výchozího 
stavu?  

3b. Přináší materiál zlepšení výchozího 
stavu?  

□ ANO  

Materiál 
přináší 
zhoršení.  

□ NE  

Materiál 
přináší 
zlepšení.  

x NE 
Postavení 
žen a mužů 
se nemění.  

□ ANO  

Materiál 
přináší 
zlepšení.  

x NE 
Postavení 
žen a mužů 
se nemění.  

□ NE  

Materiál 
přináší 
zhoršení.  

Hodnocení  

  Materiál má 
neutrální 
dopad na 
rovnost žen 
a mužů.  

   

Analýza a popis případných změn materiálu  
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2. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy  

Na základě revidované směrnice o podpoře OZE, která stanoví cíle pro OZE na období 2021 
až 2030, je třeba zajistit dosažení cíle pro OZE v ČR v roce 2030 ve výši alespoň 20,8 % a 
zajistit splnění cílů pro OZE v sektoru dopravy a sektoru vytápění a chlazení.   
V zákoně je třeba zavést taková opatření a nástroje v oblasti OZE, která by mohla být 
aplikována ihned od počátku období 2021 a vedla by ke zvyšování současného stavu ve 
využívání energie z OZE, které je popsáno v následujícím odstavci. 

V současné době, respektive za období platnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, je 
pro EU stanoven celkový cíl k roku 2020 pro podíl energie z OZE na celkové konečné 
spotřebě energie (složené ze sektoru elektřiny, tepla a dopravy) ve výši 20 % a také závazné 
cíle pro jednotlivé členské státy, kdy pro ČR byla stanovena hodnota cíle ve výši 13 %. Tento 
národní cíl ČR již překonala v roce 2013 a v roce 2016 ČR dosáhla podílu energie z OZE na 
celkové konečné spotřebě energie ve výši 14,89 %. 

V období 2021 až 2030 bude muset být dosaženo zvýšení podílu energie z OZE na konečné 
spotřebě energie minimálně o 6 % (oproti současnému stavu). V tomto zvýšení však není 
zohledněna záležitost, že se ČR bude muset „vypořádat“ také s eventuálním poklesem energie 
z OZE přibližně po roce 2028 u výroben elektřiny, které dnes nárokují a čerpají provozní 
podporu vyplývající ze zákona č. 165/2012 Sb. resp. ze zákona č. 180/2005 Sb., kdy může 
postupně docházet k ukončování výroby energie z OZE po skončení nároku na současnou 
provozní podporu u těchto výroben, jelikož bez nároku na jakoukoliv provozní podporu bude 
zřejmě docházet k riziku odstavování těchto výroben.  

Riziko odstavování výroben a ukončování jejich provozu může do roku 2033 znamenat, že 
bez dalších opatření, která by udržela a motivovala k tomu, aby byly tyto výrobny udrženy 
v provozu (např. investiční podporou na modernizaci výrobny elektřiny, aby mohla dále 
pokračovat v provozu nebo provozních podpor pro udržení výrobny elektřiny v provozu jako 
kompenzace palivových nákladů na OZE, které převyšují palivové náklady na NEOZE nebo 
jako kompenzace rozdílu provozních nákladů a tržní ceny elektřiny a tepla nebo pro 
modernizované výrobny elektřiny), může být ze současné hodnoty podílu energie z OZE 
ztraceno až 8,09 % (poznámka: jedná se o teoretickou hodnotu zahrnující všechny současné 
zdroje čerpající provozní podpory, tedy včetně MVE, kde je podpora stanovena na 30 let).  

Nejrizikovější z pohledu „výpadku“ výroby energie z OZE (vyplývající ze ztráty nároku na 
současnou provozní podporu) jsou především palivové zdroje využívající biomasu a bioplyn. 
Tyto zdroje (výrobny elektřiny a výrobny tepla) zajištují v současné době hodnotu podílu 
energie z OZE na celkové konečné spotřebě energie ve výši 6,3 % ze současného podílu 
energie z OZE ve výši 14,89 %. Do uvedené hodnoty 6,3 % není započtena výroba tepla 
v domácnostech, která tvoří dalších 5,04 % podílu energie z OZE z hodnoty 14,89 % 
současného podílu energie z OZE ani využití biomasy (biopaliv) v dopravě. 

Z výše uvedených důvodu je zásadní udržet daná zařízení v provozu, pokud jejich výroba 
bude stále dostatečně efektivní a z pohledu případné další podpory určené k zachování výroby 
v těchto výrobnách půjde o efektivnější (levnější) způsob dosahování cílů. Pokud by nebyly 
současné výrobny udrženy v provozu, pak by bylo potřeba novými výrobnami a zařízeními 
zajistit do roku 2030 z pohledu současnosti (2016) nikoliv minimálně 6 %, ale až 12,21 % 
dodatečného (nového) podílu energie z OZE (=20,8 % – 14,89 %+6,3 %). 
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Předložený zákon není transpozičním předpisem revidované směrnice o podpoře OZE, avšak 
na revidovanou směrnici již reaguje tak, že nastavuje opatření a nástroje, které by mohly být 
aplikovány již od počátku roku 2021 tak, aby se mohly zajištovat nové cíle v oblasti OZE, 
které jsou v řadě případů nastaveny již pro rok 2022 (sektor dopravy). Z důvodu časového 
trvání legislativního procesu projednávání a následného schválení předloženého zákona je 
nutné uvedená opatření a nástroje pro zajištění cílů v oblasti OZE na období 2021 až 2030 
zavést již v rámci této novely zákona. 

Bez předloženého zákona nebude možné zajistit plnění cílů v oblasti OZE v období 2021 
až 2030. 

Předložený zákon dále zavadí ustanovení, týkající se zajištění přiměřenosti poskytované 
podpory podle požadavků uvedených ve vydaných v šesti rozhodnutích Evropské komise, 
jimiž se podpora podle tohoto zákona považuje za slučitelnou s vnitřním trhem EU (tzv. 
notifikační rozhodnutí) a podle Pokynů EU pro státní podporu v oblasti životního prostředí a 
energetiky na období 2014–2020.  

Bez předloženého zákona nebudou zajištěny závazky České republiky v oblasti 
poskytování přiměřené míry provozní podpory a podle podmínek poskytování státní 
podpory EU. Česká republika se tak může vystavovat riziku sankcí, zrušení nebo 
přehodnocení uvedených rozhodnutí Evropské komise.  

 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 
republiky 

Při přípravě zákona byl zkoumán soulad především s ústavním zákonem č. 1/1993 Sb., Ústava 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Ústava“), a dále s usnesením České 
národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti 
ústavního pořádku České republiky, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. (dále jen 
„Listina“). 

Předložený návrh zákona respektuje Čl. 2 odst. 4 Ústavy („Každý občan může činit, co není 
zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“) a Čl. 79 odst. 3 
Ústavy („Ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy mohou na základě a 
v mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny.“). Návrh 
zákona dále respektuje tyto články Listiny: 

• Čl. 2 odst. 3 („Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen 
činit, co zákon neukládá.“), 

• Čl. 4 odst. 1 („Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho 
mezích a jen při zachování základních práv a svobod.“), 

• Čl. 26 odst. 1 a 2 („Každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, 
jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost.“ a „Zákon může 
stanovit podmínky a omezení pro výkon určitých povolání nebo činností.“). 

Navrhovaná právní úprava nijak nesnižuje ostatní práva dotčených subjektů a nejsou jí 
diskriminovány žádné specifické skupiny adresátů právních norem. Respektuje obecné zásady 
ústavního pořádku České republiky a není v rozporu s nálezy Ústavního soudu České 
republiky. 
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Podle ustanovení § 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů 
státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ministerstva pečují o náležitou 
právní úpravu věcí patřících do působnosti České republiky, připravují návrhy zákonů a 
jiných právních předpisů týkajících se věcí, které patří do jejich působnosti, jakož i návrhy, 
jejichž přípravu jim vláda uložila, dbají o zachovávání zákonnosti v okruhu své působnosti a 
činí podle zákonů potřebná opatření k nápravě. Předložený návrh právní úpravy zákona je ve 
věcné působností Ministerstva průmyslu a obchodu podle § 13 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 2/1969 Sb. 

4. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie  

Návrh není v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z členství v Evropské 
unii, Smlouvou o přistoupení České republiky k Evropské unii ani s judikaturou soudních 
orgánů Evropské unie a je v souladu s obecnými zásadami práva Evropské unie (např. 
zásadou právní jistoty, proporcionality a zákazem diskriminace). 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s těmito předpisy EU: 

- se Smlouvou o fungování Evropské unie, zejména s čl. 107 a čl. 108 této smlouvy, 
- s Nařízením Rady (EU) 2015/1589 ze dne 13. července 2015, kterým se stanoví 

prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie,  
- Pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014–

2020 
- se Směrnici 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, 

- se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 
o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení 
směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES, 

- se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2018/XY/EU ze dne …. listopadu 2018 
o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o zrušení směrnice 2009/28/EU. 

 
Návrh je s výše uvedenými předpisy EU plně slučitelný. 
 

5. Zhodnocení souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána  

Navrhovaná úprava se nedotýká mezinárodních smluv ani obecně uznávaných zásad 
mezinárodního práva. 

6. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální 
dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, 
osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, dopady na životní prostředí 

Navrhovaná právní úprava bude mít vliv na státní rozpočet, jelikož zajištění zvýšení podílu 
energie z OZE v období 2021 až 2030 bude nárokovat náklady na provozní podporu 
poskytovanou podle tohoto zákona. Předkládaný návrh zákona nemá přímé sociální dopady 
na obyvatelstvo. Navrhovaná právní úprava bude mít pozitivní dopad na životní prostředí, 
jelikož zavádí opatření, které lze aplikovat (v případě, že vláda rozhodne) ke zvýšení podílu 
energie z OZE, čímž dojde ke snížení emisí, což má pozitivní dopad na ovlivňovaní zdraví 
obyvatelstva České republiky.  
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V souvislosti se zcela novými kompetencemi SEI podle § 33 a 34 zákona, týkající se kontroly 
přiměřenosti poskytované podpory, bude třeba činnosti s těmito kompetencemi související 
personálně zajistit podle následujícího návrhu. 

Odhad personální náročnosti: 

20 inspektorů na územních inspektorátech – 10. platová třída – nárůst počtu inspektorů 
v oddělení kontroly na 10 územních inspektorátech o 2 pracovníky na každém územním 
inspektorátu k provádění kontrol přiměřenosti podpory podle § 33. V současné době není 
počet potenciálních kontrolovaných subjektů ani přibližně kvantifikován nebo rozložen v čase 
– kontrola vždy po 10 letech od uvedení zdroje do provozu. Návrh tedy počítá s určitou 
minimální personální kapacitou na každém územním inspektorátu.  
1 inspektor v odboru kontroly na ústředním inspektorátu – 12. platová třída – nově zřízené 
oddělení v odboru kontroly pro zajištění metodického řízení kontrol přiměřenosti podpory 
(zpracovávání metodik, pracovních instrukcí a postupů apod.). Nově zřízené oddělení vznikne 
transformací stávající organizační struktury odboru kontroly s využitím převážně stávajících 
personálních kapacit.  
1 referent v oddělení ICT – 10. platová třída – pracovník zajišťující provádění agendy ICT 
související s nárůstem počtu systemizovaných míst v SEI. 
1 právník v odboru správním, právním a personálním – 12. platová třída – pracovník 
zajišťující provádění agendy související s rozhodováním o odvolání proti rozhodnutím 
územních inspektorátů podle § 34 odst. 3  
Rozpočtové dopady 
Personální změny mají dopady rovněž do rozpočtových prostředků oproti výchozímu stavu, 
za který lze považovat rok 2018. 
 
Rozpočtové dopady v Kč 

 stávající stav  nový stav nárůst oproti 
stávajícímu stavu 

výdaje na platy a OON 57.897.854,- 67.417.650,- 9.519.796,- 
výdaje na SaZP 19.685.269,-  22.762.398,- 3.077.129,- 
výdaje na FKSP 1.106.117,- 1.287.125,- 181.008,- 
věcné (provozní) 
výdaje  

16.403.279,- 18.779.817,- 2.376.538,- 

investiční výdaje 3.257.143,- 3.847.019,- 589.876,- 
výdaje celkem 98.349.662,- 114.094.009,- 15.744.347,- 
 

• stávající stav vychází z rozpočtovaných příjmů a výdajů na rok 2018, 
• nárůst oproti stávajícímu stavu v položkách výdajů na platy a OON, SaZP a FKSP 

neodráží pouze nárůst počtu pracovníků, ale rovněž nárůst mzdových tarifů 
souvisejících s připravovaným nařízením vlády o platových poměrech státních 
zaměstnanců, s předpokládanou účinností od 1. 1. 2019, 

• aditivní věcné (provozní) výdaje na další pracovníky jsou kalkulovány ve výši 80 % 
stávajících nákladů na 1 pracovníka s ohledem na očekávané „úspory z rozsahu“, 

• investiční výdaje v SEI jsou z velké části tvořeny výdaji na obnovu výpočetní, 
reprodukční a komunikační techniky s přímou vazbou na počet pracovníků – očekává se 
lineární nárůst investičních výdajů – stávající stav vychází z ročního průměru 
investičních prostředků dle programu 122V19 na období 2016 – 2022. 
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8. Zhodnocení dopadů ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné negativní dopady na oblast ochrany soukromí 
a osobních údajů. 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ochranou soukromí a osobních údajů. Navrhovaná 
právní úprava je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje práva a povinnosti při 
zpracování osobních údajů, a rovněž s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. 

Předkládaná právní úprava respektuje právní rámec ochrany a zpracování osobních údajů 
a jeho jednotlivé parametry. 

9. Zhodnocení korupčních rizik  

Předložený návrh zákona nezakládá, vzhledem ke svému technickému obsahu, žádná 
korupční rizika. Navíc, ani za současné právní úpravy nelze konstatovat, že by byla nějaká 
korupční rizika identifikována. 

 

Tabulka: Zhodnocení korupčních rizik dle Metodiky CIA 

Kritérium Zhodnocení naplnění 
kritéria definovaného 
v Metodice CIA 

ve vztahu k návrhu 
právního předpisu 

Poznámka či vysvětlení 

ke zhodnocení naplnění 
kritéria 

přiměřenost návrh zákona rozšiřuje 
kompetence orgánů veřejné 
správy avšak 
v požadovaných situacích 
vedoucí k zajištění 
poskytování přiměřené 
podpory podle pravidel EU a 
závazků ČR vyplývající 
z rozhodnutí Evropské 
komise 

předpis je přiměřený 
množině vztahů, které má 
upravovat 

z hlediska rozsahu úprav byl 
zvolen postup vydání novely 
zákona upravující výše 
uvedenou problematiku 

efektivita návrh předpisu umožňuje 
kontrolovat a vynucovat 
dodržování stanovených 
povinností nezávislým 
regulátorem, kterým je 
Energetický regulační úřad a 
nově také Státní energetická 

předmětem návrhu předpisu 
nebyly úpravy, které by 
měly vliv na změnu 
možnosti kontrolovat nebo 
vynucovat dodržování 
stanovených povinností; 
úprava kompetence Státní 
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inspekce v případě 
individuální kontroly 
přiměřenosti podpory a 
Ministerstvo průmyslu a 
obchodu v případě 
sektorového šetření 
přiměřenosti podpory 

energetické inspekce a 
Ministerstva průmyslu a 
obchodu se týká rozšíření 
zajištění poskytování 
přiměřenosti provozní 
podpory podle pravidel 
poskytování státní podpory 
EU a rozhodnutí Evropské 
komise 

odpovědnost hodnocení tohoto kritéria 
není relevantní 

návrh předpisu nijak nově 
neupravuje odpovědnosti, 
tyto zůstávají zachovány 

opravné prostředky hodnocení tohoto kritéria 
není relevantní 

návrh předpisu nemění 
možnosti obrany proti 
nesprávnému postupu 
orgánu veřejné správy 

kontrolní mechanizmy hodnocení tohoto kritéria 
není relevantní 

návrhem předpisu nedochází 
k rozšíření kontrolních 
mechanizmů, ty již existují a 
jsou funkčně zakotveny 
v kontextu úprav uvedených 
výše v položce 
„přiměřenost“. 

 

10. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nemá vztah k bezpečnosti nebo obraně státu, a nemá tudíž žádné 
dopady na uvedené oblasti. 
 

11. Konzultace 

Práce na zákonu byly zahájeny v červnu roku 2017. Pro tvorbu předmětného zákona byla 
založena meziresortní pracovní skupina vedená MPO. Pracovní skupina je složena ze 
zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu, Energetického regulačního úřadu, Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství, 
společnosti OTE, a. s. (subjekt, který v současné době vyplácí podporu), Hospodářské komory 
ČR, Teplárenského sdružení ČR, Státní energetické inspekce, Komory Obnovitelných zdrojů 
(sdružuje CZ-BIOM, Českou společnost pro větrnou energii, Cech provozovatelů malých 
vodních elektráren, CAFT, Českou geotermální asociaci a Asociaci pro využití tepelných 
čerpadel), asociace Cogen Czech (sdružuje provozovatele kogeneračních jednotek), Českého 
plynárenského svazu a Svazu moderní energetiky (sdružuje Alianci pro energetickou 
soběstačnost, asociace pro akumulaci a baterie AKU-BAT CZ, Spolek pro kombinovanou 
výrobu elektřiny a tepla COGEN Czech, Česká technologická platforma pro Smart Grid 
a Solární asociaci). Celkem proběhlo 25 jednání pracovní skupiny, jejímž výsledkem je 
předložený návrh zákona.  
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12.  Podrobnosti k některým částem zákona 

Část A - Přiměřenost poskytované podpory 

Ustanovení uvedená v předloženém zákoně transponují závazky z rozhodnutích Evropské 
komise o slučitelnosti podpory zavedené v zákoně č. 165/2012 Sb., s vnitřním trhem EU.   

• Posouzení zavedených provozních podpor na PZE v ČR ze strany Evropské komise 
z hlediska slučitelnosti těchto podpor s vnitřních trhem EU 

 
Stručný souhrn z vydaných rozhodnutí Evropské komise, jimiž potvrdila, že příslušná 
podpora je slučitelná s vnitřním trhem EU: 

V současné době je Česká republika držitelem čtyř níže uvedených rozhodnutí, týkajících se 
provozní podpory OZE, v nichž Evropská komise uvedla, že příslušná podpora je slučitelná 
s vnitřním trhem EU:  

1. SA.40171 (2015/NN) ze dne 28. listopadu 2016 – Česká republika – Podpora výroby 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (určené pro OZE uvedené do provozu v období 
od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2012) 

2. SA.35177 (2014/NN) ze dne 11. června 2014 – Česká republika – Podpora výroby 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (určené pro OZE uvedené do provozu v období 
od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015) 

3. SA.43182 (2015/N) ze dne 22. srpna 2016 – Česká republika – Podpora výroby elektřiny 
z malých vodních elektráren (určené pro MVE uvedené do provozu v období od 1. ledna 
2016 do 31. prosince 2020) 

4. SA.43451 (2015/N) ze dne 22. srpna 2016 – Česká republika - Provozní podpora malým 
bioplynovým stanicím s instalovaným výkonem do 500 kW (určené pro zdroje uvedené do 
provozu v období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2020) 

 
Dále je Česká republika držitelem dvou rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti podpory 
v jiném sektoru, než jsou obnovitelné zdroje energie. Jedná se o rozhodnutí k podpoře 
elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a tepla z obnovitelných zdrojů energie: 
 
5. SA.45768 (2016/N) ze dne 7. března 2017 – Česká republika - Podpora výroby elektrické 

energie ve vysokoúčinných zařízeních na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla 
uvedených do provozu po 1. lednu 2016  

6. SA.38701 (2014/NN) ze dne 15. prosince 2017 - Podpora výroby elektřiny z KVET 
uvedených do provozu od 1. ledna  2013-31. prosince 2015 a výroba tepla z OZE 

Závazky na zajištění přiměřenosti podpory: 

Součástí všech rozhodnutí vydaných Evropskou komisí, jimiž se podpora považuje za 
slučitelnou s vnitřním trhem EU, jsou závazky pro ČR na zajištění přiměřenosti podpory.  

Cílem závazků je zjištění zda při poskytování podpory nedochází k možné překompenzaci 
podpory, a v případě, že ano, pak aplikace vhodných opatření na eliminaci překompenzace 
podpory. V případě zdrojů spadajících pod rozhodnutí SA. 40171 (2015/NN) a SA. 35177 
(2014/NN) je závazek na zavedení mechanismu kontroly přiměřenosti podpory. 
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Základním nástrojem mechanismu kontroly přiměřenosti podpory je monitoring celkové 
úrovně podpory.  

Z  mechanismu kontroly přiměřenosti podpory budou vyloučeny zdroje, které čerpají podporu 
do maximální výše de minimis stanovené v nařízení Komise č 1407/2013 o uplatnění článků 
107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie, což pro jeden podnik činí 200 tis. EUR za 
3 roky.  

Při identifikaci překompenzace podpory budou zavedena opatření, která zajistí, aby 
k překompenzaci podpory nedocházelo a aby v případě nutnosti byla překompenzovaná 
podpora získána zpět. 

• Podrobnosti k jednotlivým závazkům na zajištění přiměřenosti podpory 
Závazek uvedený v  rozhodnutí Evropské komise SA. 40171 (2015/NN): 

Závazky pro Českou republiku, týkající se mechanismu kontroly přiměřenosti podpory 
vyplývající z rozhodnutí Evropské komise SA. 40171 určené pro obnovitelné zdroje 
energie uvedené do provozu od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2012: 

• Vzhledem k chybějícím ustanovením, která by zajistila úpravu výše podpory v případě 
její kumulace, se české orgány zavázaly k zavedení kontrolního mechanismu. Účelem 
tohoto kontrolního mechanismu je odstranění rizika nadměrné kompenzace, která by 
mohla vzniknout na základě kumulace podpory nebo nadhodnocení kterékoli 
z nákladových položek, které jsou při výpočtu výše podpory zohledňovány. Přezkum 
podpory bude proveden 10 let po uvedení zařízení, na které se podpora podle tohoto 
režimu vztahuje, do provozu. 

• České orgány budou monitorovat celkovou úroveň podpory, kterou zařízení podle 
oznámeného režimu dostávají. V případě, že příjemce nabývá výnosy v takové celkové 
výši, která by vyústila v návratnost překračující přípustný rozsah návratnosti 
považovaný za přiměřený českými orgány a Komisí (6,3 % až 10,6 %), ať už vznikly 
snížením výrobních nákladů a/nebo kombinací investiční a jiné provozní podpory 
s podporou poskytovanou podle oznámeného režimu, přijmou české orgány níže 
uvedená opatření, která zajistí, aby k nadměrné kompenzaci nedocházelo nebo aby byla 
v případě nutnosti získána zpět. 

• V případě nadměrné kompenzace české orgány příjemci buď sníží výši budoucí 
podpory, zkrátí dobu, po kterou bude podpora vyplácena, nebo, v nutných případech, 
nabydou zpět část podpory, která nadměrnou kompenzaci způsobila. 

• Podniky, které pobírají po dobu tří let podporu podle oznámeného režimu či jinou 
podporu de minimis, jejíž celková výše nepřesahuje hranici stanovenou nařízením 
Komise č. 1407/2013, nebudou přezkumu podrobeny. 

Závazek uvedený v  rozhodnutí Evropské komise SA. 35177 (2014/NN): 

Obdobný princip mechanismu kontroly přiměřenosti podpory, jako je uveden v  rozhodnutí 
Evropské komise SA.40171, je obsažen také v  rozhodnutí Evropské komise SA. 35177 
určené pro obnovitelné zdroje energie uvedené do provozu od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2015:  

• České orgány se zavázaly, že prostřednictvím legislativních změn zavedou mechanismus 
monitoringu, aby se ověřilo, že nedošlo k žádné nadměrné kompenzaci ve smyslu pokynů 
Společenství ke státní podpoře na ochranu životního prostředí („pokyny“). 
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Prostřednictvím této revize bude každý příjemce podroben individuální kontrole 
nadměrné kompenzace, přičemž se zohlední podmínka patnáctileté doby návratnosti. 
Revize podpory udělené každému příjemci se bude provádět po 10 letech od zahájení 
provozu elektrárny a na základě výpočtů a dokumentace předložených výrobcem 
elektřiny, včetně zejména informací o investiční podpoře poskytnuté na výstavbu nebo 
rekonstrukci zařízení.  

• V případě, kdy se doba návratnosti investice jeví být kratší než 15 let, sníží ERÚ 
odpovídajícím způsobem období dalších plateb. Výpočty budou zahrnovat přiměřenou 
návratnost kapitálu odpovídající výnosu z nízkorizikových investic.  

• Revize ověří nepřítomnost nadměrné kompenzace u výrobců využívajících investiční 
podporu a/nebo jiné režimy provozní podpory (zejména podporu na výrobu tepla 
z obnovitelných zdrojů energie, podporu na druhotné zdroje a podporu na kombinovanou 
výrobu elektřiny a tepla). Revize rovněž ověří nepřítomnost nadměrné kompenzace 
vyplývající z roční 2% indexace tarifu výkupních cen a provozních nákladů a z dodatečné 
kompenzace ve formě opravného koeficientu u kladné i záporné nerovnováhy elektřiny. 
V případě, že z revize podpory poskytnuté jednotlivému příjemci na základě popsaných 
parametrů a uplatnění příslušného procentního podílu na snížení provozní podpory při 
poskytnutí investiční podpory, vyplývá, že existuje riziko nadměrné kompenzace 
po zbývající dobu trvání plateb, se období, během něhož bude příjemce dostávat podporu, 
úměrně zkrátí.  

• V zásadě budou revizi podrobovány všechny projekty s výjimkou malých projektů, u 
nichž objem podpory nepřesahuje částku de minimis.  

• Aby se zamezilo nadměrné kompenzaci a aby se dosáhlo plného souladu s podmínkami 
bodu 109 pokynů, zavázaly se české orgány zavést u každého příjemce po 10 letech 
revizní mechanismus. Jednotlivá revize se bude týkat kumulace s investiční podporou 
a/nebo jinou provozní podporou, roční 2% indexace tarifu výkupních cen a provozních 
nákladů a dodatečné kompenzace ve formě opravného koeficientu u kladné i záporné 
nerovnováhy elektřiny.  

Závazek uvedený v rozhodnutí Evropské komise SA. 43182 (2015/N): 

• Kumulace investiční podpory s provozní podporou poskytovanou v rámci oznámeného 
režimu se řeší za pomoci odlišného vzorce pro výpočet částky (Kč/MWh), o kterou by 
se použitelné tarify výkupních cen a výkupní prémie měly snížit, aby byla zohledněna 
veškerá poskytnutá investiční podpora.  

• Vzorec pro výpočet diskontní částky:  

RF = (IS x AF)/ YEP  
  
kde:    
 

 
YEP = P x UF 
 
RF - diskontní částka – redukční faktor (Kč/MWh)  
IS - celková výše investiční podpory přidělená danému projektu (Kč)  
AF - anuitní faktor projektu 
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SP - období, během něhož je provozní podpora přidělována/celé období životnosti zařízení 
podle vyhlášky č. 296/2015 Sb. – dotační období 
IRR - míra návratnosti projektu (%) 
YEP - očekávaný roční objem výroby elektřiny (MWh)  
P - instalovaný výkon zařízení (MW)  
UF - využití výrobní kapacity za rok (h) – faktor využití   

• Vzorec pro výpočet diskontní částky umožňuje odpočet veškeré investiční podpory, kterou 
příjemci v rámci oznámeného režimu získali, a to v její plné výši.  

• České orgány zajistily, aby s podporou přidělenou v rámci oznámeného režimu nebylo 
možné kumulovat žádnou jinou provozní podporu.  

• České orgány zajistí, aby byly vedeny a uchovávány podrobné záznamy o všech opatřeních 
zahrnujících udělení podpory. Tyto záznamy budou vedeny po dobu trvání režimu 
a zůstanou uchovány po dobu dalších deseti let a budou obsahovat veškeré informace, 
které jsou důležité jako doklad o plnění podmínek navrhovaného režimu.  

Závazek uvedený v  rozhodnutí Evropské komise SA. 43451 (2015/N): 

• Kumulace investiční podpory s provozní podporou poskytovanou v rámci oznámeného 
režimu se řeší za pomoci odlišného vzorce pro výpočet částky (Kč/GJ), o kterou by se 
použitelné pevně stanovené výkupní prémie měly snížit, aby byla zohledněna veškerá 
poskytnutá investiční podpora.  

• Vzorec pro výpočet diskontní částky je následující: 

                               RF = (IS x AF)/ YEP 

 kde:  

 

YEP = Pinst x UF   
RF - diskontní částka – redukční faktor (Kč/GJ)  
IS - celková výše investiční podpory přidělená danému projektu (Kč)  
AF - anuitní faktor projektu  
SP - období, během něhož je provozní podpora přidělována/celé období životnosti zařízení 
podle vyhlášky č. 296/2015 Sb. – dotační období  
IRR - míra návratnosti projektu (%)  
YEP - očekávaný roční objem výroby energie (GJ)  
Pinst - instalovaný výkon zařízení (MW) 
UF - využití výrobní kapacity za rok (h) – faktor využití  

• Vzorec pro výpočet diskontní částky umožňuje odpočet veškeré investiční podpory, 
kterou příjemci v rámci oznámeného režimu získali, a to v její plné výši.  

• České orgány potvrdily, že veškerá zařízení způsobilá k získání podpory na základě 
oznámeného opatření budou nezpůsobilá pro jakoukoli jinou formu provozní podpory, a 
to včetně opatření pro poskytování podpory na vysoce účinnou kogeneraci.   
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• České orgány zajistí, aby byly vedeny a uchovávány podrobné záznamy o všech 
opatřeních zahrnujících udělení podpory. Tyto záznamy budou vedeny po dobu trvání 
režimu a zůstanou uchovány po dobu dalších deseti let a budou obsahovat veškeré 
informace, které jsou důležité jako doklad o plnění podmínek navrhovaného režimu.  

Závazek uvedený v  rozhodnutí Evropské komise SA. 45768 (2016/N): 

• Podporu na základě oznámeného opatření lze kumulovat s investiční podporou. 
• Kumulace investiční podpory s provozní podporou na základě oznámeného systému 

se provádí za použití vzorce pro výpočet částky (v Kč/MWh), o kterou se sníží příslušná 
pevná roční výkupní prémie, aby se zohlednila poskytnutá investiční podpora. 

• Vzorec pro výpočet snížení je následující: 

RF = (IS x AF)/ YEP 

 

kde: 

 

 

RF – částka snížení (Kč/MWh) 
IS – celková investiční podpora poskytnutá projektu (Kč) 
AF – faktor anuity projektu  
YEP – předpokládaná roční produkce energie (MWh) 
SP – období poskytnutí provozní podpory / období životnosti zařízení  
IRR – míra návratnosti projektu (%) 
Pinst – instalovaná kapacita zařízení (MW) 
UF – míra využití kapacity ročně (h) – faktor využití.  

• Snížení vypočte a uplatní operátor trhu OTE, a. s. tj. subjekt odpovědný za správu 
provozní podpory v rámci oznámeného systému. OTE, a. s. vypočte příslušnou pevnou 
výkupní prémii pro vysokoúčinná zařízení KVET, která obdržela investiční podporu, na 
základě informací získaných od těchto zařízení v příslušné žádosti o podporu.  

• Vzorec pro výpočet snížení umožňuje plně odečíst investiční podporu, kterou příjemci 
obdrželi v rámci oznámeného systému.  

• Orgány ČR uvedly, že s podporou přidělenou v rámci oznámeného systému není možné 
kumulovat žádnou jinou provozní podporu. 

Závazek uvedený v rozhodnutí Evropské komise SA. 38701 (2014/NN): 
 

Dne 17. prosince 2017 bylo ukončeno také řízení SA. 38701 ( 2014/NN) Podpora výroby 
elektřiny ze zařízení KVET uvedených do provozu od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2015 a výroba 
tepla z OZE. 
Závazek na mechanismus kontroly přiměřenosti podpory v řízení KVET uvedených do 
provozu v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2015 je podobný závazku, který je uveden 
v rozhodnutí pro OZE uvedené do provozu od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2012 (SA. 40171). 
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Dále je nutné uvést, že hodnota vnitřního výnosového procenta (IRR) uvedená v rozhodnutí 
pro zdroje KVET uvedené do provozu v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2015 přísluší pouze 
pro zařízení KVET využívající neobnovitelné zdroje energie (NEOZE). Pro zařízení KVET 
využívající obnovitelné zdroje OZE platí hodnoty IRR uvedené z řízení OZE uvedených do 
provozu od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2012 (v rámci řešení kumulace podpory elektřiny z OZE a 
podpory elektřiny z KVET). 

• Podrobnější popis závazku pro ČR k mechanismu kontroly přiměřenosti podpory pro 
OZE uvedené do provozu v období od 1. ledna 2006 až do 31. prosince 2015 

vyplývající z rozhodnutí SA. 40171 (2015/NN) a SA. 35177 (2014/NN) 

Překompenzace podpory mohla vzniknout při kumulaci podpory (investiční nebo jiné 
provozní) nebo nadhodnocením kterékoli z nákladových položek, které jsou při výpočtu výše 
podpory zohledňovány (za předpokladu dosažení předpokládané doby využití instalovaného 
výkonu). 

Při překompenzaci podpory se jedná o nabytí výnosů v takové celkové výši, která by 
znamenala překročení stanovené přípustné hodnoty vnitřního výnosového procenta investic 
(IRR), a to při dodržení nediskriminačního přístupu k jednotlivým druhům OZE - bez 
závislosti na formě využívané primární energie.  

V kontextu rozhodnutí Evropské komise se navrhuje, aby maximální hodnota IRR byla pro   

a)  palivové zdroje ve výši 10,6 % 

b) nepalivové zdroje ve výši 8,4 %. 

Uvedené hodnoty vnitřního výnosového procenta IRR (s rozlišením, zda jde o palivový nebo 
nepalivový zdroj) by měly být aplikovány pro všechny zdroje bez rozdílu data uvedení 
výroben elektřiny do provozu, tj. na všechny výrobny elektřiny uvedené do provozu v období 
od 1. ledna 2006 až 31. prosince 2012 (poznámka: podle nastaveného mechanismu kontroly 
přiměřenosti podpory v tomto materiálu by uvedené hodnoty platily také pro OZE uvedené do 
provozu od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015).  

Při identifikaci překompenzace podpory budou zavedena opatření, která zajistí, aby 
k překompenzaci podpory nedocházelo a aby v případě nutnosti tato překompenzovaná 
podpora byla získána zpět (uvedené opatření: snížením výše budoucí podpory, zkrácení doby, 
po kterou bude podpora vyplácena, nebo - v nutných případech - nabytím zpět části podpory, 
která nadměrnou kompenzaci způsobila). 

Základním nástrojem mechanismu kontroly přiměřenosti podpory je monitoring celkové 
úrovně podpory. 

Mechanismus kontroly přiměřenosti podpory má být proveden 10 let po uvedení zařízení do 
provozu (u zdrojů uvedených do provozu v období 2006-2008, pak do konce února 2019). 

Úroveň mechanismu kontroly přiměřenosti podpory je rozdělena podle toho, zda byl na 
zařízení uplatňován pouze jeden druh podpory (elektřina z OZE) nebo zda docházelo ke 
kumulaci podpory elektřiny z OZE s dalšími provozními podporami (podporou elektřiny 
z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, podporou elektřiny z druhotných 
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energetických zdrojů, podporou elektřiny z decentrální výroby elektřiny nebo s podporou 
tepla z obnovitelných zdrojů energie) anebo s investiční podporou: 

a) V případě uplatňování pouze jednoho druhu podpory – má být kontrola přiměřenosti 
podpory provedena na úrovni reprezentativního vzorku různých kategorií zařízení se 
zaměřením na vážené náklady výroby energie (LCOE). 

b) V případě kdy docházelo ke kumulaci podpory elektřiny z OZE s dalšími provozními 
podporami anebo investiční podporou, má být kontrola přiměřenosti podpory provedena na 
úrovni jednotlivých zařízení (výroben elektřiny), tedy tzv. individuální kontrola a zaměření 
mechanismu kontroly přiměřenosti podpory bude na vážené náklady výroby energie (LCOE) 
a na kumulaci dalších poskytnutých podpor. 

Z  mechanismu kontroly přiměřenosti podpory jsou vyloučeny zdroje, které čerpají podporu 
ve formě provozní podpory elektřiny z OZE v součtu s dalšími druhy provozní nebo 
investiční podpory a dalšími poskytnutými podporami, které příslušný vlastník zdroje (na 
úrovni jednoho podniku1) čerpal podle centrálního registru de minimis do maximální výše de 
minimis stanovené čl. 3, odst. 2 nařízení Komise č 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o 
uplatnění článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie. Maximální kumulativní výše 
podpory de minimis jednomu podniku činí 200 tis. EUR za 3 roky – ve vyjádření v české 
měně se jedná přibližně o hodnotu přesahující 5, 38 mil. Kč za 3 roky nebo 1,79 mil. Kč jako 
roční příjmy z podpory. 

• Legislativní předpoklady pro zavedení mechanismu pro zajištění přiměřenosti 
podpory 

Implementace požadavku kontrol přiměřenosti obsažených v notifikačních rozhodnutích 
vyžaduje novelu zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně 
některých zákonů.  

Současně je třeba připravit i novou vyhlášku k novelizovanému zákonu 165/2012 Sb., která 
bude konkretizovat postup a detaily celého procesu kontrol přiměřenosti počínaje metodikou 
sběru dat, přes jejich vyhodnocování a aplikaci na jednotlivé kategorie výroben až po 
konkrétní postupy rozhodování, zda došlo, či nedošlo k nepřiměřené podpoře.  

V legislativě budou definována práva a povinnosti subjektů, které budou systémem kontroly 
překompenzace podpory dotčeny, k úpravě působnosti jednotlivých subjektů, musí být 
doplněno zmocnění k vydání prováděcích předpisů, upřesněny kompetence k provádění 
kontrol překompenzace podpory a k přijímání opatření vč. sankčních opatření při neplnění 
povinností (typickým případem, který lze očekávat, je nespolupráce při předávání dat nebo 
předávání neobjektivních dat o výrobnách elektřiny na bázi OZE/POZE). 

Vlastní podrobný metodický postup k provádění kontrol překompenzace bude v základních 
částech zakotven přímo v zákoně č. 165/2012 Sb. a částečně potom v prováděcím předpisu. 
Základní okruhy a oblasti, které je potřeba v legislativě v souvislosti s aplikací závazků na 
kontroly přiměřenosti podpory vyřešit, jsou následující: 

                                                 
1 Pojem „jeden podnik“ („propojený podnik“) odpovídá hospodářské situaci podniků, které tvoří skupinu 
podniků prostřednictvím přímého či nepřímého ovládání většiny hlasovacích práv podniku jiným podnikem 
nebo možností uplatňovat rozhodující vliv na jiný podnik – viz čl. 2, odst. 2 Nařízení Komise č. 1407/2013. 
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• Sběr dat pro sektorové šetření předjímané notifikačními rozhodnutími, a to zejména 
z hlediska: 

1. identifikace technicko-ekonomických údajů potřebných pro vyhodnocení rizika 
překompenzace a jasné definice jejich obsahu (aby nedocházelo k chybnému 
pochopení, co je předmětem sběru dat na straně respondentů), 

2. vlastní organizace sběru (např. tvorba dotazníkových formulářů, způsob jejich šíření 
a sběru), 

3. způsobu ověřování validity dat (bez ověření validity dat není možné data použít pro 
stanovení souhrnných hodnot pro sektorové šetření, které je postaveno na principu 
vyhodnocení dané kategorie OZE/POZE jako celku z hlediska rizika překompenzace 
sektoru jako celku, 

4. způsobu řešení případů, kdy budou dodána zjevně nerelevantní data, nebo to bude 
zjištěno v průběhu vyhodnocování dat. 

• Způsob vyhodnocení sektorového šetření pro posouzení souladu získaných dat s daty 
původně používanými pro nastavení výše výkupních cen a zelených bonusů v období 
2006 – 2015. 

• Způsob vyhodnocení sektorového šetření pro konstatování, zda daný sektor OZE/POZE 
vykazuje riziko překompenzace či nikoliv při předpokladu nesouběhu s dalšími 
podporami (zejména investičními podporami). 

• Postup vlastního provedení individuální kontroly (zde se předpokládá působnost SEI). 
• Postup výpočtu výše finanční částky, o kterou došlo k překompenzaci (k nepřiměřené 

výši podpory) v případě individuálně prověřované výrobny, a postup, jakým bude 
změněna (snížena či zkrácena z hlediska délky vypláceného období) dosavadní výše 
vyplácené provozní podpory. 
 

• Postup pro zajištění přiměřenosti podpory pro zdroje využívající obnovitelné 
zdroje energie uvedené do provozu v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 

2015 
Obecné principy postupu při ověřování překompenzace: 

Postup při ověřování překompenzace musí být v souladu jak s notifikačními rozhodnutími 
(zde v souladu s cílem práce považujeme za relevantní především notifikační rozhodnutí 
dotýkající se podpory výroby elektřiny z OZE v letech 2006 – 2012 a 2013 – 2015 a současně 
i podpory kogenerace), tak i s usnesením vlády č. 613/2017.  

Vlastní postup ověřování překompenzace by měl v souladu s výše uvedenými dokumenty 
a s přihlédnutím k realitě, kolik výroben pobírá podporu a k potřebě celý proces uspořádat 
efektivně vycházet z následujících obecných pravidel: 

1. Potvrzení původního postupu nastavení výše výkupních cen a zelených bonusů podle 
zákona 180/2005 Sb. a 165/2012 Sb. 

a) Z notifikačních rozhodnutí lze dovodit, že vůči vlastní metodice nemá Komise 
připomínky, požaduje jen potvrdit, že při původním nastavování výše výkupních cen 
byly použity směrné technicko-ekonomických parametrů, které pak následně 
odpovídaly realitě projektů skutečně uvedených do provozu. Jde o klíčový počáteční 
krok, který umožní vyloučit riziko, že k překompenzaci mohlo přispět i vlastní původní 
nastavení výkupních cen. 

b) Potvrzení předpokladu, že nedošlo k překompenzaci z titulu vlastní provozní podpory 
formou výkupních cen a zelených bonusů, je důležité pro další postup, který 
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předpokládá identifikaci sektorů OZE nebo skupin výroben, u kterých riziko 
překompenzace nehrozí (za předpokladu, že nebyl souběh s dalšími podporami). 

2. Efektivita procesu ověřování překompenzace 

a) Posouzení vlivu podpory decentrální výroby z hlediska významnosti dopadu na výnos 
na kapitál, v případě, že tento vliv bude posouzen jako nevýznamný (pod určitou 
hodnotou příspěvku k IRR) vyloučení podpory decentrální výroby z dalšího zkoumání. 

b) Posouzení možnosti uplatnění pravidla de minimis na výrobny elektřiny (bez ohledu 
na konkrétního vlastníka či provozovatele) a nalezení hranice pro jednotlivé druhy 
OZE (za předpokladu pouze provozní podpory formou výkupních cen nebo zelených 
bonusů), do které by dané výrobny nebyly do přezkoumání zařazené. Pro posouzení 
hranice instalovaného výkonu pro vyhovění dle pravidla de minimis využít 
referenčních hodnot (za předpokladu jejich potvrzení dle sektorového šetření). 

c) Posouzení možnosti vyloučit další druhy výroben elektřiny z individuálního 
přezkumu, i když by u nich došlo k souběhu podpor (např. investiční podpora v 
souběhu s provozní podporou) určením maximální výše další podpory tak, aby byla 
splněna buď pravidla de minimis, nebo aby nedošlo k překročení směrných hodnot 
výnosu na kapitál (8,4 %, resp. 10,6 %). 

d) Umožnit provozovatelům výroben vzdát se další obdržené podpory (např. investiční 
dotace), a tím se zbavit rizika překompenzace (za předpokladu, že dojde k 
očekávanému potvrzení správnosti původně použitých technicko-ekonomických 
parametrů pro výpočet výkupních cen a zelených bonusů). 

3. Rovný přístup z hlediska „povolené“ míry výnosnosti na vložený kapitál pro výrobny 
užívající různé druhy OZE a výrobny lišící se (pouze) instalovaným výkonem. 

a) Stanovení (potvrzení) směrných hodnot „povoleného“ výnosu na vložený kapitál – zde 
se vychází z předpokladu, že hodnoty uvedené v usnesení vlády č. 613/2017 jsou 
platné pro celé posuzované období 2006-2015 (8,4 % pro nepalivové zdroje a 10,6 % 
pro palivové zdroje). 

b) Překompenzaci konstatovat pouze v případech, kdy dochází k překročení povoleného 
výnosu na vložený kapitál. 

c) Redukci podpory stanovit tak, aby došlo ke snížení výnosu na kapitál u projektu na 
hodnotu povoleného výnosu, což zachová rovné podmínky vzhledem k projektům, u 
kterých ke kontrole nedošlo z důvodu, že nebyla překročena v dané skupině projektů 
hodnota povoleného výnosu na vložený kapitál. 
 

Základní kroky postupu ověřování překompenzace: 

1. krok: identifikace možných druhů provozních a investičních podpor dle jednotlivých 
kategorií podporovaných zdrojů energie a jejich roku uvedení do provozu. 

2. krok: sektorové šetření, které má za cíl ověřit dodržení mezních hodnot IRR v letech 2006 
– 2015 z hlediska výše technicko-ekonomických parametrů tak, aby bylo možné konstatovat, 
že v případě, že není souběh s investiční podporou (a event. dalšími podporami mimo 
decentrální výrobu a event. KVET), nedochází k překompenzaci z titulu vlastní provozní 
podpory. 

Provedení: osloví se provozovatelé všech zdrojů v daném sektoru na základě dat evidovaných 
v systému OTE. Pro sběr dat budou vytvořeny příslušné výkazy, jejichž vzor bude součástí 
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prováděcí vyhlášky – bude se jednat o tabulky, které budou vyplňovány v prostředí Excel 
nebo webových formulářů, umožňujících následné zpracování dat. 

Půjde celkem o 8 výkazů pro jednotlivé druhy OZE, které budou uvedeny jako přílohy 
vyhlášky:  

 výkaz pro biomasu 
 výkaz pro bioplyn 
 výkaz pro důlní plyn 
 výkaz pro skládkový plyn (zvážit zvláštní výkaz pro kalový plyn) 
 výkaz pro fotovoltaické elektrárny 
 výkaz pro větrné elektrárny 
 výkaz pro malé vodní elektrárny  
 výkaz pro rekonstruované malé vodní elektrárny 

Validita dat: data odevzdaná jednotlivými výrobci je třeba před vlastním zahrnutím do 
vyhodnocovaného souboru dat prověřit na konzistenci hodnot tak, aby nedošlo k zahrnutí 
zjevně chybných dat do vyhodnocování. 

Vyhodnocení dat ze šetření slouží pro zjištění variability IRR reálných projektů vzhledem 
k limitům nastaveným notifikačními rozhodnutími. 

3. krok: vyloučení výroben splňujících kritérium „malé podpory“ dle principu de minimis. 

Princip: Za předpokladu, že nedošlo k investiční podpoře, se napočítá provozní podpora a 
další podpory (např. decentrální výroba) za referenční tři roky – zde se předpokládá, že 
výroba elektřiny v daném druhu výrobny je konstantní. Pak lze stanovit limit instalovaného 
výkonu pro daný druh výrobny, do kterého nebude překročen limit podpory ve výši 200 tis. 
EUR za 3 roky (bez investiční podpory). V případě uvažování souběhu s investiční podporou 
lze analogicky odvodit limity instalovaného výkonu. Pro kurz EUR využít průměrnou roční 
hodnotu dle statistiky ČNB. 

4. krok: posouzení vlivu dalších provozních podpor 

Posouzení vlivu ostatních provozních podpor – decentrální výroba a KVET. Pokud je vliv 
menší než stanovená hodnota (např. 0,1 % – testuje se na referenčních datech, nikoliv na 
datech ze sektorového šetření), tato podpora se zanedbává a dále se neuvažuje. 

5. krok: Jsou vyloučeny malé výrobny na principu de minimis a nevýznamné podpory pod 
vliv 0,1 % IRR. Ze zbývajících zdrojů, které nesplnily pravidlo de minimis, se vyhodnotí IRR 
za sektor jako celek bez investiční dotace proto, aby bylo možné konstatovat, že pokud nebyla 
přiznána další podpora (investiční nebo provozní), nedochází k překompenzaci a je možné 
celý sektor, resp. podsektor (dle diferenciace zavedené cenovými rozhodnutími ERÚ), 
vyloučit. 

6. krok: Pokud není možné dle kroku 4 daný sektor/podsektor vyloučit z rizika nadměrné 
podpory, je možné řešit danou situaci tím, že: 

a) Bude aplikováno automatické „Opatření k zajištění přiměřenosti podpory“ vyplývající 
ze zákona, které má dvě možnosti. První možností je opatření volené výrobcem - 
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výrobce se přihlásí k automatickému opatření uvedenému v zákoně č. 165/2012 Sb., 
kterým je to, že si zvolí od počátku 12-tého roku od uvedení výrobny elektřiny do 
provozu do konce ekonomické životnosti výrobny elektřiny zastavení provozní 
podpory elektřiny z OZE nebo si výrobce zvolí od počátku 12-tého roku od uvedení 
výrobny elektřiny do provozu vrácení poskytnuté investiční dotace tím, že je mu od 
uvedené doby příslušně snížena provozní podpora elektřiny z OZE. Tím to by mělo 
být dosaženo max. hodnoty IRR definované notifikačními rozhodnutími. Druhou 
možností je opatření obecné povahy aplikované MPO na celý sektor, které by 
spočívalo v zákazu uplatňování podpory elektřiny v souběhu s jinou provozní 
podporou nebo ve snížení podpory elektřiny.  

b) Bude aplikována „Kontrola přiměřenosti podpory“ - Pokud daný výrobce nezvolí 
uvedené automatické opatření nebo nebude souhlasit s aplikací opatření obecné 
povahy ze strany MPO uvedené v zákoně, pak bude provedena na výrobně elektřiny 
individuální kontrola, na jeho straně bude ležet důkazní břemeno o relevantní výši 
nákladů. 

7. krok: Individuální kontrola 

Principem individuální kontroly by mělo být to, že se ověří, zda daný výrobce splňuje 
maximální hodnoty IRR daných notifikačními rozhodnutími. Pokud hodnota IRR bude vyšší 
než max. přípustné hodnoty, pak nastává institut stanovení maximálního možného 
podporovaného množství elektřiny do budoucna, na které má výrobce ještě nárok tak, aby 
nedošlo k překompenzaci podpory. V případě, že toto nelze aplikovat, jelikož 
k překompenzaci podpory již v době prováděné kontroly (po 10 roce od uvedení výrobny 
elektřiny do provozu) došlo, pak bude výrobce požádán o vrácení podpory nad rámec 
povolené hodnoty IRR. Pokud tuto žádost nebude výrobce akceptovat, pak bude přistoupeno 
k vymáhání podpory v rámci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.  

Sektorová šetření - podrobnosti 
Prvním krokem sektorového šetření je sběr dat od podporovaných zdrojů. Rozsah dat je 
stanoven tak, aby bylo možné provést všechny potřebné analýzy, které umožní ověřit výši 
IRR investic, respektive správnost nastavení hodnot technicko-ekonomických parametrů 
jednotlivých skupin zdrojů. Velikost a vzor výkazů stanoví prováděcí předpis.  

Následujícím krokem je provedení statistického vyhodnocení sebraných dat. V této fázi 
šetření je základním úkolem vyloučit nestandardní hodnoty z dalších navazujících výpočtů. Je 
velmi pravděpodobné, že v rámci sektorového šetření budou výrobci zaslána v některých 
případech nekonzistentní, zjevně chybná a neúplná data.  

Pokud by tato data byla použita, mohla by výsledky šetření zcela znehodnotit. Pro vlastní sběr 
dat je nutné využít standardizovaných postupů, které umožní prvotní automatizované 
zpracování dat. 

Souběhy podpor - podrobnosti 
Prvním krokem vlastního ověření rizika nadměrné podpory je identifikace veškerých 
možných dotačních titulů a systému podpor, které dané zdroje mohly v průběhu výstavby a 
provozu čerpat. 

Podpory lze členit do těchto kategorií: 

a) nárokové (dle zákonů 185/2005, v návaznosti pak 165/2012) 
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o provozní podpora pro 
 obnovitelné zdroje energie (výkupní cena nebo zelený bonus) 
 decentrální výrobu 
 druhotné energetické zdroje 
 kombinovanou výrobu elektřiny a tepla 
 teplo z obnovitelných zdrojů energie 

b) nenárokové 
o investiční podpora 

Poskytnutí podpory by mělo být vždy ověřováno u poskytovatele. Tato kontrola tak musí 
probíhat křížovým prověřením údajů o poskytování investičních dotací mezi údaji z registru 
OTE, a. s. a informacemi daných poskytovatelů podpor. 

Při souběhu podpor se může vnitřní výnosové procento (IRR) zvýšit významným způsobem 
tak, že může docházet k riziku překompenzaci podpory. Z důvodu toho, že poskytované 
investiční dotace byly různé velikosti, nelze přijmout společný „generální“ postup při souběhu 
provozních podpor a investiční podpory. Z tohoto důvodu výrobny elektřiny, ve kterých 
nastala kumulace provozní a investiční podpory, budou vždy podléhat individuální kontroly 
přiměřenosti podpory. 

Oproti tomu při souběhu provozní podpory elektřiny z OZE a některých dalších druhů 
provozních podpor (podpory decentrální výroby elektřiny nebo podpory elektřiny 
z vysokoúčinné kombinované výrobny elektřiny a tepla) z důvodu jejich malé výše nebo 
omezenému časovému poskytování riziko překompenzace podpory přinášet nemusí a může 
vést k zanedbatelnému navýšení hodnoty IRR menší než 0,1 % IRR.  

Individuální ověřování – podrobnosti: 

Individuální prověřování překompenzace u konkrétní výrobny spočívá v analýze a ověření 
parametrů projektu s jeho konkrétními technickými i ekonomickými ukazateli. Ty subjekty, 
které nepodléhají ověřování dle pravidla de minimis, se do této fáze nemohou vůbec dostat. 

Výrobny, u nichž mohlo k překompenzaci dojít díky souběhu různých podpor, musí být 
v souladu s notifikací řešeny individuálně. Ze sektorového šetření budou známy a ověřeny 
jejich konkrétní technicko-ekonomické ukazatele, tj. zejména 

 Investiční výdaje 
 Přijaté dotace 
 Instalovaný výkon a roční výroba resp. doba využití instalovaného výkonu 
 Provozní výdaje v členění na významné položky 

Zásadním krokem ověření výnosnosti projektu je důsledná analýza příčin odchylek od 
referenčních hodnot technicko-ekonomických parametrů. Cílem individuální kontroly by však 
nemělo být penalizování úspěšných projektů, které mají ekonomicky, technologicky či 
klimaticky odůvodnitelné příčiny. Z tohoto důvodu by bylo vhodné hodnoty těchto 
nadstandardních projektů (v potvrzených objektivních případech) upravit s pomocí 
referenčních technicko-ekonomických parametrů daného sektoru. Na druhé straně by však 
individuální kontrola taktéž neměla zvýhodnit nedokonalé projekty s horšími než 
referenčními hodnotami technicko-ekonomických parametrů (např. vyšší investice do 
výrobního zařízení atd.). Je proto na místě v rámci individuální kontroly pečlivě zdůvodnit 
veškeré významné odchylky od referenčních technicko-ekonomických parametrů. 
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Po zjištění překompenzace, neboli vyšší výnosnosti než připouští notifikační rozhodnutí, je 
nutno učinit závěr o způsobu nápravy překompenzace. Bude-li to výsledkem poskytnuté 
investiční dotace, nabízí se tyto možnosti: 

 jednorázové vrácení celé investiční dotace, nebo 
 snížení provozní podpory tak, aby se za zbývající dobu podpory vrátila investiční 

dotace, nebo 
 zkrácení doby podpory. 

U projektů, kde bude individuálně propočítávána jejich výnosnost (IRR), se použijí technicko-
ekonomických parametry a vrácení investiční podpory, popř. její části, do úrovně výnosnosti 
určené z hodnot technicko-ekonomických parametrů. 

Pro posouzení přiměřenosti výnosnosti se použití míry výnosnosti investic uvedené v 
usnesení vlády č. 613/2017, tedy pro nepalivové zdroje hodnota 8,4 %, resp. 10,6 % pro 
palivové zdroje.  

• Postup pro zajištění přiměřenosti podpory pro zdroje využívající kombinovanou 
výrobu elektřiny a tepla u zdrojů uvedených do provozu v období od 1. ledna 

2013 do 31. prosince 2015 
Zajištění přiměřenosti podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a 
tepla se provádí obdobně jako u podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů pro palivové zdroje 
elektřiny s výjimkou následujícího 

a) podpora elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla v případě zdrojů 
elektřiny využívající jiné než obnovitelné zdroje je přiměřená, pokud vnitřní výnosové 
procento investic po dobu trvání práva na podporu nepřekročí hodnotu 6,3 %, 

b) v případě zdrojů elektřiny využívající jiné než obnovitelné zdroje může nadměrná podpora 
vzniknout pouze čerpáním podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny 
a tepla, nebo souběhem podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny 
a tepla s podporou elektřiny z druhotných zdrojů anebo s investiční podporou. 

c) u zdrojů elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla s instalovaným 
elektrickým výkonem nad 5 MW se provádí vždy kontrola přiměřenosti podpory.  

• Postup pro zajištění přiměřenosti podpory pro zdroje využívající obnovitelné 
zdroje energie a kombinovanou výrobu elektřiny a tepla uvedené do provozu 

v období od 1. ledna 2016 
Pro uvedené zdroje platí, že podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů, podporu elektřiny 
z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a podporu tepla z obnovitelných zdrojů 
nelze kumulovat s jinou podporou poskytovanou podle zákona č. 165/2012 Sb. 

V případě souběhu podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo podpory elektřiny 
z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo podpory tepla z obnovitelných 
zdrojů a investiční podpory se jako opatření proti nadměrné podpoře sníží výše podpory 
elektřiny nebo podpory tepla o částku odpovídající výši čerpané investiční podpory, a to od 
prvního čerpání podpory elektřiny nebo podpory tepla po celou dobu trvání práva na podporu 
elektřiny nebo na podporu tepla.  

Zároveň musí platit, že poskytovaná podpora se nevztahuje na elektřinu: 
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a) vyrobenou výrobcem elektřiny, který je ke dni registrace formy podpory v systému 
operátora trhu podnikem v obtížích, 

b) vyrobenou výrobcem elektřiny, který má ke dni registrace formy podpory v systému 
operátora trhu neuhrazený závazek vzniklý na základě příkazu k vrácení veřejné podpory 
vystaveného v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise, jímž byla podpora prohlášena za 
protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem, 

c) vyrobenou v období, kdy je na denním trhu s elektřinou organizovaném operátorem trhu 
dosaženo záporné hodinové ceny po dobu šesti a více po sobě následujících hodin. 
Podmínky uvedené v bodech a) a b) se vztahují také na podporu tepla z obnovitelných zdrojů 
energie. 

Zároveň pro všechny tyto podporované zdroje platí, že musí být sledována výše podpory a 
informace o výši jednotlivé podpory u výrobny elektřiny, která převýší po dobu trvání nároku 
na podporu 500 tisíc EUR, musí být zaznamenána od k tomu určenému systému Evropské 
komise. 

• Výstup ze sektorového šetření k zanedbatelnosti vlivu některých jiných provozních 
podpor na celkovou hodnotu IRR 

Toto sektorové šetření vychází z principů nastavených usnesením vlády č. 613 ze dne 4. září 
2017 „Závazky na zavedení mechanismu kontroly přiměřenosti podpory elektřiny 
z podporovaných zdrojů energie“ a vztahuje se na výrobny elektřiny, které byly uvedeny do 
provozu v rámci notifikovaných schémat podpory na elektřinu z obnovitelných zdrojů 
energie, tzn. 2006 - 2015. Cílem bylo zjistit, zda je souběh dalších podpor zanedbatelný, což 
citované usnesení vlády definuje tak, že v případě kumulace dalších podpor s podporou na 
elektřinu z OZE, tyto další provozní nebo investiční podpory navyšují vnitřní výnosové 
procento projektu (dále jen IRR) do hodnoty 0,1 %. Je-li tato podmínka splněna, přistupuje se 
k daným výrobnám v rámci dalšího zkoumání, jako kdyby k souběhu podpor nedocházelo.  

Analýza byla provedena pro jednotlivé roky 2006 - 2015 na modelových výpočetních 
souborech, které byly poskytnuty Evropské komisi v rámci vedených notifikačních procesů na 
schémata podpory na elektřinu z OZE. Jako základní hodnota IRR byla použita hodnota IRR, 
která byla vypočtena při stanovení výkupní ceny v daném roce pro konkrétní kategorii OZE 
a pro konkrétní rok uvedení výrobny do provozu (u palivových výroben dle příslušné 
kategorie paliva). Analyzován byl souběh podpory ve formě výkupní ceny s jinou provozní 
podporou. 

Na základě analýzy bylo zjištěno, že podporu na elektřinu z OZE lze kumulovat s  decentrální 
výrobou elektřiny (dále jen DECE), elektřinou z druhotných zdrojů, elektřinou 
z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (dále jen KVET), teplem 
z obnovitelných zdrojů (dále jen teplo z OZE) a investiční podporou. 

V rámci tohoto sektorového šetření nebyl dopad souběhu s investiční podporou zkoumán, 
jelikož vzhledem k individuálním výším této podpory je řešen v rámci kontroly přiměřenosti 
jiným způsobem. Dále nebyl zkoumán ani dopad kumulované podpory z elektřiny 
z druhotných zdrojů, protože v daných letech 2006 – 2015 nebyly uvedeny do provozu žádné 
výrobny, které by mohly být předmětem šetření.  

Podpora na decentrální výrobu 
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Jednalo se o podporu na elektřinu skutečně dodanou do distribuční soustavy, kterou bylo 
možné kumulovat s podporou na elektřinu z OZE v letech 2006 – 2015 s výjimkou roku 2012 
(pevná cena pro decentrální výrobu do roku 2012, bonus na decentrální výrobu v letech 2013 
- 2015). Od roku 2016 byla tato podpora novelou zákona ukončena. 

Výše podpory na decentrální výrobu byla závislá na napěťové hladině, v rámci které je 
výrobna elektřiny připojena k elektrizační soustavě České republiky. Nejvyšší výše podpory 
(až 64 Kč/MWh) odpovídala hladině nízkého napětí (dále jen NN).  

Podpora na vysokoúčinnou KVET 

Podporu na elektřinu z KVET je možné uplatnit za elektřinu, která je považována za elektřinu 
z KVET, zejména v závislosti na účinnosti kogenerační jednotky a uplatněním užitečného 
tepla (podrobnosti stanoví prováděcí právní předpis, kterým je vyhláška Ministerstva 
průmyslu a obchodu č. 37/2016 Sb.). V rámci notifikovaných schémat podpory na elektřinu 
z OZE ve výrobnách uvedených do provozu v letech 2006 – 2015 byla podpora na KVET do 
roku 2013 převážně ve výši 45 Kč/MWh. Od roku 2013 byla cenovým rozhodnutím ERÚ 
vyhlášena pro výrobny využívající elektřinu z OZE nově uváděné do provozu vyjma uvedené 
dosavadní základní sazby ve výši 45 Kč/MWh i doplňková sazba - pro bioplynové stanice 
(455 Kč/MWh), spalování čisté biomasy (100 Kč/MWh), zplyňování čisté biomasy 
(455 Kč/MWh). Vzhledem k tomu, že od roku 2014 byla podpora na elektřinu z OZE pro 
nové výrobny zastavena s výjimkou reziduálních projektů využívajících energii biomasy, 
kumulaci podpory KVET s elektřinou z OZE letech 2014 – 2015 mohly prakticky využít 
pouze reziduální projekty využívající energii biomasy v procesu čistého 
spalování/zplyňování.   

Podpora na teplo z OZE 

Podpora na teplo z OZE ve výši 50 Kč/GJ byla zavedena zákonem až od roku 2013 bez 
omezení data uvedení výrobny do provozu a je možné ji uplatnit pouze na teplo dodané do 
rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování teplem. Bližší podmínky dále vymezuje § 
24 zákona. V případě palivových výroben je v rámci kontroly přiměřenosti na základě reálně 
vzniklých výroben elektřiny v letech 2006 – 2015 možná kumulace s podporou na elektřinu 
z OZE pouze  ve výrobnách využívající proces čistého spalování/zplyňování biomasy. 

Dopad kumulovaných podpor na tzv. nepalivové výrobny (MVE, VTE, FVE) 
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VVN VN NN
2006 OK OK X
2007 OK OK X
2008 OK OK X
2009 OK OK X
2010 OK OK X
2011 OK OK OK
2012 Ok OK OK
2013 OK OK OK
2014 OK OK OK
2015 OK OK OK
2006 OK OK X
2007 OK OK X
2008 OK OK OK
2009 OK OK OK
2010 OK OK OK
2011 OK OK OK
2012 OK OK OK
2013 OK OK OK
2014 OK OK OK
2015 OK OK OK
2006 OK OK OK
2007 OK OK OK
2008 OK OK OK
2009 OK OK OK
2010 OK OK OK
2011 OK OK OK
2012 OK OK OK
2013 OK OK OK

DC
RokKategorie

VTE

MVE

FVE

 

V případě nepalivových výroben elektřiny byl zkoumán jediný možný dopad kumulované 
podpory, kterou je podpora na decentrální výrobu. Ostatní souběhy provozní podpory nebylo 
možné  ze zákona uplatnit.   

Z výstupů šetření vyplynulo, že u nepalivových výroben je ve většině případů dopad 
kumulované podpory z DECE na změnu IRR zanedbatelný. Výjimkou jsou pouze napěťové 
hladiny NN u VTE a MVE. V případě VTE se jedná o roky 2006 – 2010 a v případě MVE 
 o roky 2006 – 2007, kdy došlo k velmi mírnému překročení limitní hodnoty 0,1 % změny 
IRR. Při zhodnocení dopadů DECE podpory se přihlíželo k celkovému počtu možných 
kontrolovaných výroben/zdrojů v jednotlivých letech, dále k počtu reálně připojených 
výroben k elektrizační soustavě k NN, k instalovanému výkonu konkrétních výroben a 
konečně, k jak velkému navýšení IRR nad hranici 0,1 % vlivem podpory na DECE dochází. 
Vládou stanovená hranice maximálního limitu změny IRR do 0,1 % byla u nepalivových 
výroben překročena maximálně o 0,03 % nad limitní hranici.  

V této souvislosti bylo zkoumáno, zda v uvedených letech v praxi docházelo k připojování 
výroben na hladině NN. Ze systému OTE, a. s. byly poskytnuty informace o konkrétních 
výrobnách, které byly připojeny v jednotlivých letech na hladinu NN. Bylo zjištěno, že se 
jedná celkem o 4 VTE, přičemž jediná výrobna byla připojena v roce 2007, dvě výrobny v 
roce 2008 a 2 výrobny v roce 2010. Instalovaný výkon těchto výroben je v rozmezí od 10 do 
21 kW. V případě malých vodních elektráren se jedná o 46 výroben, přičemž 40 výroben bylo 
uvedeno do provozu v roce 2006 a 6 výroben v roce 2007 s intervalem instalovaného výkonu 
od 4 do 450 kW. Bylo zjištěno, že se ve většině případů jednalo o velmi nízké instalované 
výkony, u kterých lze předpokládat, že by při kontrole splňovaly hranici podpory „de 
minimis“. Z výsledků zkoumání vlivu souběhu podpory DECE na změnu IRR a dodatečné 
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analýzy počtu a charakteru výroben připojených do hladiny NN lze přijmout předpoklad, i 
vzhledem k tomu, že u nepalivových výroben se jedná o jedinou možnou kumulovanou 
podporu, že je možné dopad DECE podpory v případě nepalivových výroben považovat 
v souladu s vládním usnesením za zanedbatelný. 

Dopad kumulovaných podpor na tzv. palivové výrobny (zejména bioplynové stanice a 
výrobny spalující biomasu v procesu čistého spalování) 

CHP
VVN VN NN CHP VVN+CHP VN+CHP NN+CHP VVN+CHP+HEAT RES VN+CHP+HEAT RES NN+CHP+HEAT RES

2006 OK OK X X X X X
2007 OK OK X X X X X
2008 OK OK X X X X X
2009 OK OK X X X X X

2010 - AF1 OK OK X X X X X
2011 - AF1 OK OK OK X X X X
2012 - AF1 OK OK OK X X X X

2013 - do 550 kW OK OK OK X X X X
2013 - nad 550 kW OK OK OK X X X X

2006 - O1 X X X X X X X X X X X
2006 - O2 X X X X X X X X X X X
2006 - O3 X X X X X X X X X X X
2007 - O1 X X X X X X X X X X X
2007 - O2 X X X X X X X X X X X
2007 - O3 X X X X X X X X X X X
2008 - O1 OK X X X X X X X X X X
2008 - O2 OK OK X X X X X X X X X
2008 - O3 OK OK X X X X X X X X X
2009 - O1 OK OK X X X X X X X X X
2009 - O2 OK OK X X X X X X X X X
2009 - O3 OK OK X X X X X X X X X
2010 - O1 OK OK X X X X X X X X X
2010 - O2 OK OK X X X X X X X X X
2010 - O3 OK OK X X X X X X X X X
2011 - O1 OK OK OK X X X X X X X X
2011 - O2 OK OK OK X X X X X X X X
2011 - O3 OK OK OK X X X X X X X X
2012 - O1 OK OK OK X X X X X X X X
2012 - O2 OK OK OK X X X X X X X X
2012 - O3 OK OK OK X X X X X X X X
2013 - O1 OK OK OK X X X X X X X X
2013 - O2 OK OK OK X X X X X X X X
2013 - O3 OK OK OK X X X X X X X X
2014 - O1 OK OK OK X X X X X X X X
2014 - O2 OK OK OK X X X X X X X X
2014 - O3 OK OK OK X X X X X X X X
2015 - O1 OK OK OK X X X X X X X X
2015 - O2 OK OK OK X X X X X X X X
2015 - O3 OK OK OK X X X X X X X X

DC+CHP
CHP + HEAT RES

DC+CHP+ HEAT RES

N/A

Kategorie Rok
DC

BMS

BPS

 

V případě palivových výroben bylo možné v praxi kumulovat k provozní podpoře na elektřinu 
z OZE kromě provozní podpory na DECE i podporu na KVET a podporu na teplo z OZE. 
Z toho důvodu byl analyzován dopad těchto dalších provozních podpor na zvýšení IRR jak 
v rámci jednotlivých zmíněných podpor, tak ve všech jejich možných kombinacích. V rámci 
šetření bylo u palivových výroben zkoumáno potenciální riziko vlivu kumulovaných 
provozních podpor na hraniční výši IRR dle vládního usnesení. 

V případě bioplynových stanic byla situace výstupů šetření dopadu DECE obdobná jako 
v případě nepalivových výroben, tzn. dopad DECE podpory na zvýšení IRR do 0,1 % 
s výjimkou napěťové hladiny NN. V případě čistého spalování biomasy byl však již dopad 
DECE na zvýšení IRR dle vládního usnesení nezanedbatelný, tedy výrazněji nad hranici 
0,1 % i v rámci jiných napěťových hladin než na hladině NN. U palivových výroben lze 
současně předpokládat, že dochází minimálně k dalším souběhům podpor v rámci podpory na 
KVET a v případě biomasy i podpory na teplo z OZE. V případě souběhu podpor s podporou 
na KVET je samozřejmě rozhodující, na jaké množství elektřiny z KVET je podpora 
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uplatňována, a to může ovlivnit, zda je souběh zanedbatelný, či nikoliv. V modelových 
případech bylo uvažováno s maximálním možným množstvím elektřiny z KVET. Zkoumaný 
dopad kumulované podpory na KVET ve všech případech navyšoval hodnotu IRR o více než 
o 0,1 %, stejně tak i v případě dalších kumulovaných podpor.  

Vzhledem k tomu, že v praxi u palivových výroben může docházet i k souběhu několika 
podpor najednou a ve všech těchto případech analýza prokázala vyšší vliv na změnu IRR, než 
připouští vládní usnesení, nelze přijmout předpoklad, že v případě palivových výroben 
jde o souběh zanedbatelný. 

• Vymezení prověřovaných subjektů při kontrole překompenzace podpory 
Právní souvislosti prověřování 

Podpora OZE byla vždy nastavována v závislosti na technických a ekonomických 
parametrech jednotlivých projektů OZE. Výše provozní podpory výkupními cenami nebo 
zelenými bonusy ani její samotné přiznání nebylo v cenových rozhodnutích ERÚ nikdy 
vázáno: 

 na právní formu společnosti, 
 na velikost firmy, 
 na oblast dosavadního podnikání firmy, 
 na region, v němž firma působí nebo kde a jak byla zakládána, 
 na způsob financování projektu z vlastních zdrojů a/nebo zápůjčním kapitálem. 

Některé další podpory již tato jednotná kritéria nepoužívaly, neboť zvýhodňovaly např. 
fyzické osoby, nebo regiony, kde projekt měl vzniknout. Velikost projektu, instalovaného 
výkonu byla rozhodující až později, kdy byla novelizací legislativy např. omezena podpora 
pro FVE s instalací jen na střechách a do 30 kW.  

Ověřování překompenzace proto nutně musí být v konečné fázi zaměřeno na jednotlivé 
výrobny, resp. jejich samostatné části, které čerpají podporu samostatně. Naproti tomu 
pravidla podpor z veřejných zdrojů v EU pracují s kritérii velikosti firmy, regionu a dalšími 
parametry z výše uvedených a v závislosti na tom jsou definována pravidla pro přidělení 
podpory resp. pro její výši. 

Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 (pravidlo de minimis) je kontrolováno za jakékoliv 
uplynulé 3 roky za firmu, jež je příjemcem podpory. Výše této limitní podpory je 200 tis. 
EUR za po sobě jdoucí 3 roky. Standardně se podpora dle „de minimis“ vyhodnocuje za 
podnik jako celek. V této úloze se ale navrhuje limit dle „de minimis“ vztahovat na výrobnu 
elektřiny z OZE (POZE), a nikoliv na podnik, v rámci kterého je daná. 

Zdrojem údajů o subjektech, potenciálně podléhajících ověřování překompenzace bude 
primárně OTE, a. s., kam musí každý subjekt, žádající o finanční provozní podporu, předat 
údaje o své výrobně, včetně faktu a výši případné investiční podpory. Tyto počty již byly 
předběžně ověřovány ze strany MPO ve spolupráci s OTE, a. s. a ERÚ. 

Křížové ověření správnosti těchto dat a údajů z evidence OTE, a. s., lze udělat porovnáním se 
seznamy dalších dotačních programů OZE z MPO, MŽP, MZe, atd. V těchto programech lze 
ověřit subjekty resp. i projekty čerpající podporu. 

Redukce počtu šetřených a kontrolovaných subjektů dle pravidla de minimis 
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Redukce počtu subjektů s využitím pravidla de minimis a při nevýznamném souběhu podpor 
významně omezuje počet případně kontrolovaných subjektů.  

Dále byly výpočtem stanoveny výše instalovaného výkonu, pod jejichž hranicí je čerpaná 
podpora pod hranicí de minimis, a tyto hodnoty jsou uvedeny níže v tabulce. 

Na základě zajištění ověření zdrojů, které čerpají podporu nad hodnotu de minimis, byly 
stanoveny skupiny zdrojů elektřiny, tj. jednotlivých sektorů pro sektorové šetření (pro OZE 
uvedené do provozu v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2012 včetně OZE uvedených 
do provozu v období do 31. prosince 2015 a tzv. reziduálních projektů uvedených do provozu 
v období 2016 až 2019 spadající pod čl. II bodu 1 a 2 přechodného ustanovení zákona č. 
310/2013 Sb.) 

Malé vodní elektrárny Vymezení kategorií  
 

uvedené do provozu v roce 2006-
2007 

 
 
 
 

Od 105 kW 

uvedené do provozu v roce 2008 
uvedené do provozu v roce 2009 
uvedené do provozu v roce 2010 
uvedené do provozu v roce 2011 
uvedené do provozu v roce 2012 
uvedené do provozu v roce 2013 
uvedené do provozu v roce 2014 
uvedené do provozu v roce 2015 

 
Větrné elektrárny Vymezení kategorií 

 
uvedené do provozu v roce 2006-
2008 

 
 
 
 

Od 320 kW 
 
 

uvedené do provozu v roce 2009 
uvedené do provozu v roce 2010  
uvedené do provozu v roce 2011  
uvedené do provozu v roce 2012 
uvedené do provozu v roce 2013 
uvedené do provozu v roce 2014 
uvedené do provozu v roce 2015 
Reziduální zdroje elektřiny 
uvedené do provozu v roce 2016 
uvedené do provozu v roce 2017 
uvedené do provozu v roce 2018 
uvedené do provozu v roce 2019 

 
Sluneční elektrárny Vymezení kategorií  

 
uvedené do provozu v roce 2006-
2007 

Od 110 kW 

uvedené do provozu v roce 2008 Od 120 kW 
uvedené do provozu v roce 2009 Od 115 kW  
uvedené do provozu v roce 2010 Od 145 kW  
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uvedené do provozu v roce 2011 Od 315 kW 
uvedené do provozu v roce 2012  

 
x 

uvedené do provozu v roce 2013 
uvedené do provozu v roce 2014 
uvedené do provozu v roce 2015 

 
Biomasové elektrárny Vymezení kategorií 

 
uvedené do provozu v roce 2006-
2008 

 
 
 
 
 
 
 

Od 90 kW  
 

uvedené do provozu v roce 2009 
uvedené do provozu v roce 2010  
uvedené do provozu v roce 2011  
uvedené do provozu v roce 2012 
uvedené do provozu v roce 2013 
uvedené do provozu v roce 2014 
uvedené do provozu v roce 2015 
Reziduální zdroje elektřiny 
uvedené do provozu v roce 2016 
uvedené do provozu v roce 2017 
uvedené do provozu v roce 2018 
uvedené do provozu v roce 2019 

 
Bioplynové elektrárny Vymezení kategorií 

 
uvedené do provozu v roce 2006-
2008 

 
 
 

Od 65 kW  
uvedené do provozu v roce 2009 
uvedené do provozu v roce 2010  
uvedené do provozu v roce 2011  
uvedené do provozu v roce 2012 
uvedené do provozu v roce 2013 
uvedené do provozu v roce 2014 x 
uvedené do provozu v roce 2015 x 

 
Geotermální elektrárny Vymezení kategorií  

 
uvedené do provozu v roce 2006-
2008 

 
 
 
 

80 kW 

uvedené do provozu v roce 2009 
uvedené do provozu v roce 2010 
uvedené do provozu v roce 2011 
uvedené do provozu v roce 2012 
uvedené do provozu v roce 2013 
uvedené do provozu v roce 2014 
uvedené do provozu v roce 2015 
Reziduální zdroje elektřiny  
uvedené do provozu v roce 2016  

 uvedené do provozu v roce 2017 
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uvedené do provozu v roce 2018 80 kW 
uvedené do provozu v roce 2019 
 

KVET NEOZE  Vymezení kategorií 
 

uvedené do provozu v roce 2013-2015 Zemní plyn  
 

Od 320 kW Důlní a degazační plyn 

Ostatní 

 
KVET OZE* Vymezení kategorií 

 
 
uvedené do provozu v roce 2014-2015 

Biomasa (čisté spalování) Od 325 kW 

Biomasa (spalování s NEOZE) Od 175 kW 

Bioplyn Od 185 kW 

* Poznámka: vymezení kategorií rok 2013 je stanoveno v nastavení hranic de minimis pro 
palivové zdroje OZE 2006-2015, kde rok 2013 byl posledním rokem, kdy byla pro zdroje 
OZE stanovena provozní podpora elektřiny z OZE. 

V rámci dalšího upřesnění s ohledem na stanovení hranice instalovaného výkonu, pod jehož 
hranicí je čerpaná podpora pod hranicí de minimis, byl v rámci informací uvedených 
v systému OTE, a. s., stanoven počet zdrojů pro sektorové šetření v jednotlivých druzích 
obnovitelných zdrojů s rozdělením podle roků uvedení těchto zdrojů do provozu a tyto 
hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce. 

Počet zdrojů pro provádění sektorového šetření 

Kategorie dle minimis* MVE VTE FVE BIOM BIOP Celkem 
uvedené do provozu v roce 2006-2008 56 29 72 27 71  255 
uvedené do provozu v roce 2009 3 10 349 X 31 393 
uvedené do provozu v roce 2010 10 5 926 X 20 961 
uvedené do provozu v roce 2011 6 1 49 7 177 240 
uvedené do provozu v roce 2012 21 12 X 11 225 269 
uvedené do provozu v roce 2013 25 5 X 13 112 155 
uvedené do provozu v roce 2014 21 X X X X 21 
uvedené do provozu v roce 2015 11 X X X X 11 
Celkem 153 62 1 396 58 636 2 305 
MVE – výrobna elektřiny z vodní energie (malá vodní elektrárna) 
VTE – výrobna elektřiny z větrné energie (větrná elektrárna) 
FVE – výrobna elektřiny ze slunečního záření (fotovoltaická elektrárna) 
BIOM – výrobna elektřiny z biomasy, BIOP – výrobna elektřiny z bioplynu 

V uvedeném sektorovém šetření jsou zahrnuti všichni výrobci v daném sektoru – tedy 
například všechny malé vodní elektrárny uvedené do provozu v roce 2008. Nad to je třeba 
počítat s tím, že v uvedeném sektorovém šetření jsou zahrnuti také výrobci, kteří čerpali 
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souběžně investiční podporu, a takoví výrobci budou podléhat vždy individuální kontrole i 
v případě, že sektorovým zjištěním nebylo zjištěno riziko překompenzace podpory. Takových 
výrobců, kteří čerpali s provozní podporou elektřiny z OZE ještě jinou provozní podporu nebo 
investiční podporu, a tato celková výše podpory byla nad hranicí de minimis, je dle 
dostupných informací ze systému OTE, a. s., celkem 484 u nepalivových zdrojů (MVE, FVE 
a VTE) a 494 u palivových zdrojů (BIOM a BIOP).  

• Ostatní legislativa, týkající se zajištění přiměřenosti poskytované podpory 
K novela zákona, týkající se zajištění přiměřenosti poskytované podpory, bude vydán také 
prováděcí právní předpis, ve kterém budou uvedeny další podrobnosti včetně například 
výpočtů, jakým způsobem bude probíhat snižování podpory elektřiny z OZE o poskytnutou 
investiční podporu.  

Obsah jednotlivých bodů a částí prováděcího předpisu:  

• Vzor výkazů pro sektorové šetření i pro kontrolu překompenzace podpory (pro OZE 
uvedené do provozu od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2012). 

• Vzor výkazů pro sektorové šetření i pro kontrolu překompenzace podpory (pro OZE 
uvedené do provozu od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2014, KVET z NEOZE uvedených 
do provozu od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015 a pro KVET z OZE uvedené do provozu 
v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2015) 

• Způsob výpočtu vnitřního výnosového procenta investic.   
• Metodika vyhodnocení získaných dat z výkazů v rámci sektorového šetření k vnitřnímu 

výnosovému procentu investic. 
• Stanovení skupiny zdrojů elektřiny, tj. jednotlivých sektorů pro sektorové šetření. 
• Hodnoty investičních, provozních nákladů a dalších parametrů pro kontrolu přiměřenosti 

podpory a pro výpočet vnitřního výnosového procenta v případě, že výrobce nedoloží 
kompletní podklady pro výpočet vnitřního výnosového procenta. 

• Způsob a postup snížení výše podpory elektřiny z OZE o částku ve výši čerpané investiční 
podpory od počátku 12. kalendářního roku od uvedení výrobny do provozu (do konce doby 
nároku na tuto podporu v případě volby výrobce o vrácení investiční podpory). 

• Způsob stanovení odhadu výše celkové podpory elektřiny z OZE od počátku 
12. kalendářního roku od uvedení výrobny do provozu do doby trvání práva na podporu 
(v případě volby výrobce o vrácení investiční podpory). 

• Způsob stanovení výše investičních nákladů (definice) pro účely zákona č. 165/2012 Sb. 
(§ 7, odst. 8, a to samé pro výrobny tepla využívající podporu podle §24 odst. 4)) 

• Převod „redukční“ tabulky na snížení provozní podpory elektřiny z OZE o poskytnutou 
investiční podporu nad 20 % z celkových investičních nákladů z cenových rozhodnutí.  

• Způsob snižování provozní podpory elektřiny z OZE o poskytnutou investiční podporu do 
20 % z celkových investičních nákladů (v případě volby výrobce o vrácení investiční 
podpory)  

• Způsob a postup snížení provozní podpory elektřiny z OZE, podpory elektřiny z KVET 
nebo podpory tepla z OZE o výši čerpané investiční podpory.  

• Definování podniku v obtížích a související postup kontroly podniků v obtížích a podniků 
s příkazem k navrácení neslučitelné veřejné podpory. 

• Způsob a postup zveřejnění informace o výši jednotlivé podpory u výrobny elektřiny nebo 
výrobny tepla, která převýší po dobu trvání nároku na podporu 500 tisíc EUR. 
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Část B - Nastavení a úprava systému podpor pro zajištění plnění cílů pro energii 
z podporovaných zdrojů energie do roku 2030  
 

Po období roku 2020 se bude muset ČR připravit na další zvyšování cílů pro energii 
z obnovitelných zdrojů energie (dále také OZE). V současné době, tedy za období platnosti 
směrnice o Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře 
využívání energie z obnovitelných zdrojů, je pro EU stanoven celkový cíl k roku 2020 pro 
energie z OZE ve výši 20 % a také závazné cíle pro jednotlivé členské státy - pro ČR byla 
stanovena hodnota cíle ve výši 13 %. Tento národní cíl ČR již překonala v roce 2013 a v roce 
2016 byl v ČR dosažen podíl energie z OZE na celkové konečné spotřebě energie ve výši 
14,89 %. 

Revizí směrnice o podpoře OZE budou také stanoveny touto evropskou legislativou nové 
(vyšší) cíle pro energie z OZE po roce 2020, a to do roku 2030. V revizi směrnice o podpoře 
OZE byla stanovena hodnota společného cíle pro energie z OZE k roku 2030 pro celou EU ve 
výši 32 %.  

Aby na uvedenou situaci (zvýšení cílů pro OZE do roku 2030 a možné riziko s odstavováním 
zdrojů a tedy poklesu výrobu energie z OZE oproti současné situaci) byla ČR připravena, 
navrhuje se v zákoně č. 165/2012 Sb. připravit nástroje a opatření s vhodnými formami 
podpor pro všechny podporované zdroje energie. Přístup, který je zvolen, je koncipován jako 
komplexní řešení nového nastavení podpor na období 2021 až 2030 pro rozvoj nových zdrojů 
OZE i pro zachování energeticky efektivních výroben, které jsou v současné době již 
v provozu. V jednoduchém vyjádření tento princip lze shrnutou to následujících bodů: 

a) Jedná se o "modifikaci" současné formy podpory pro malé zdroje do 1 MW, kde již 
nebudou používány podpory formou výkupních cen, ale pouze podpora formou 
hodinového zeleného bonusu. Jedná se o nejvíce „protržní“ a finančně nejefektivnější formu 
podpory pro malé zdroje. 

b) Jedná se o zavedení podpory formou soutěžních nabídkových řízení (aukcí) pro zdroje 
nad 1 MW. Jedná se o „protržní“ princip, který navíc pro tyto zdroje vyplývá také jako 
povinnost z legislativy EU (revidované směrnice o podpoře OZE a pokyny státní podpory 
EU).  

c) Jedná se o zavádění nové formy podpory tak, aby mohly být udrženy v provozu 
některé současně již provozované zdroje a některé další nové zdroje se mohly rozvíjet a 
o zavedení nových forem podpory, aby mohly být zajištěny sektorové cíle OZE ve 
vytápění a chlazení požadované revidovanou směrnici o podpoře OZE (například se jedná 
o podporu elektřiny z OZE pro zachování výroben elektřiny a výroben tepla v provozu po 
skončení nároku na současnou provozní podporu). 

d) Jedná se o zavedení nových forem podpory, aby mohly být zajištěny sektorové cíle 
OZE v dopravě požadované revidovanou směrnicí o podpoře OZE. Jedná se o podporu 
biometanu. 

• Úprava provozních podpor pro výstavbu nových výroben v jednotlivých sektorech 
(elektřina a teplo) 

 
Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (§ 4) 
Současnost  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSB6CHUNML)



 
 

36 
 

Rozsah podpory byl určen pro všechny druhy OZE (palivové i nepalivové) včetně 
spoluspalování OZE a NEOZE. Podpora pro většinu zdrojů OZE byla zastavena od 1. 1. 
2014, kdy důvodem byly rychle rostoucí a velké náklady na provozní podporu. Od 1. ledna 
2014 pokračují v podpoře pouze MVE a reziduální zdroje (větrné elektrárny (VTE) a 
geotermální elektrárny (GEO)). 

Forma podpory byla stanovena výkupní cenou a zeleným bonusem (roční nebo hodinový) 
a doba podpory byla stanovena po dobu životnosti (20 nebo 30 let). 
 

Budoucnost  

Rozsah podpory bude určen pouze pro nepalivové zdroje (kromě FVE) a skládkový nebo 
kalový plyn. Palivové zdroje z důvodu zajišťování cíle OZE v sektoru vytápění a chlazení 
byly přesměrovány do podpory tepla.  

Forma podpory bude pro nové výrobny elektřiny uplatňována pouze hodinovým zeleným 
bonusem s rozdělením na výrobny elektřiny, které budou výši podpory soutěžit v rámci aukce. 
Zdroje do 1 MW – podpora bude poskytována formou hodinového zeleného bonusu úředně 
stanoveného v cenovém rozhodnutí ERÚ. Zdroje nad 1 MW (nebo nad 6 MW nebo jednotek 
v případě VTE) podpora bude poskytována soutěží z aukce formou tzv. „aukčního bonusu“ 
Doba podpory bude zachována stejně, a to po dobu životnosti (20 nebo 30 let).  
 

Podpora elektřiny z druhotných zdrojů energie (§ 5) 
Současnost  

Rozsah podpory byl určen pro všechny druhy DEZ (důlní plyny, odpadní teplo a komunální 
odpad).   

Forma podpory byla stanovena ročním zeleným bonusem a nebyla stanovena doba podpory. 
 
Budoucnost  

Rozsah podpory bude určen pouze pro důlní plyny. Odpadní teplo bude podporováno v rámci 
investiční podpory a zařízení na spalování komunálního odpadu bude přesměrováno do 
podpory tepla.  
 
Forma podpory bude pro nové výrobny elektřiny uplatňována pouze ročním zeleným 
bonusem s rozdělením na výrobny elektřiny, které budou výši podpory soutěžit v rámci aukce. 
Zdroje do 1 MW – podpora bude poskytována formou ročního zeleného bonusu úředně 
stanoveného v cenovém rozhodnutí ERÚ a zdroje nad 1 MW podpora bude poskytována 
soutěží z aukce formou tzv. „aukčního bonusu“. Nově bude pro výrobny elektřiny 
z druhotných zdrojů stanovena doba podpory, a to po dobu životnosti (15 let).  
 

Podpora elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (§ 6) 
 
Současnost  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSB6CHUNML)



 
 

37 
 

Rozsah podpory byl určen pro všechna zařízení kombinované výroby elektřiny a tepla jako 
tzv. palivově neutrální.   

Forma podpory byla stanovena ročním zeleným bonusem a nebyla stanovena doba podpory. 
 
Budoucnost  
 
Rozsah podpory bude i nadále určen pro všechna zařízení kombinované výroby elektřiny a 
tepla jako tzv. palivově neutrální.  Avšak podpora na elektřinu z KVET nebude vypsána v 
případě, že pro daný druh PZE bude vypsána jiná provozní podpora – například pokud bude 
vypsána provozní podpory elektřiny z OZE a provozní podpora elektřiny z DEZ, tak bude 
vypsána podpora elektřiny z KVET pouze pro NEOZE. Výrobna bude moci čerpat pouze 
jeden druh provozní podpory.  
 
Forma podpory bude pro nové výrobny elektřiny uplatňována pouze ročním zeleným 
bonusem s rozdělením na výrobny elektřiny, které budou výši podpory soutěžit v rámci aukce. 
Zdroje do 1 MW – podpora bude poskytována formou ročního zeleného bonusu úředně 
stanoveného v cenovém rozhodnutí ERÚ. Zdroje nad 1 MW podpora bude poskytována 
soutěží z aukce formou tzv. „aukčního bonusu“. Nově bude pro výrobny elektřiny 
z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla stanovena doba podpory, a to po dobu 
životnosti (15 let).  
 

Podpora tepla z obnovitelných zdrojů energie (§ 24 až 27) 

Současnost  
 
Rozsah podpory byl určen k výstavbě nových výroben z bioplynu a ke kompenzaci 
palivových nákladů na OZE oproti palivovým nákladům na NEOZE v případě biomasy a 
geotermální energie.   
 
Forma podpory byla stanovena ročním zeleným bonusem.   

 
Doba podpory v případě výstavby nových výroben z bioplynu byla stanovena po dobu 
životnosti (20 let), v případě výroben z biomasy a geotermální energie (tzv. „kompenzační“ 
podpora) nebyla doba podpory stanovena. 
 
Budoucnost  
 
Rozsah podpory bude určen k výstavbě nových výroben bioplynu, biomasy a geotermální 
energie a ke kompenzaci palivových nákladů na OZE oproti palivovým nákladům na NEOZE 
v případě biomasy a geotermální energie (jako tzv. podpora tepla pro zachování výrobny tepla 
v provozu).  
 
Forma podpory bude stanovena ročním zeleným bonusem.   
 
Doba podpory v případě výstavby nových výroben z bioplynu biomasa a geotermální energie 
bude stanovena po dobu životnosti (20 let). Doba podpory v případě tzv. udržovací podpory 
bude stanovena minimálně 3 roky od vyhlášení podpory v nařízení vlády. 
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• Nové druhy a formy podpory 
 

Pro udržení energeticky efektivních výroben elektřina a výroben tepla v provozu, aby nedošlo 
k razantnímu poklesu výroby energie z OZE po roce 2020, resp. po skončení nároku na 
současně čerpanou provozní podporu elektřiny z OZE, je vhodné zavést formy podpory 
k udržení příslušných výroben v provozu. Uvedené formy podpory budou aplikovány 
v případě, že tak rozhodne vlády ve svém nařízení, kterým stanoví druhy podporovaných 
zdrojů a formy podpory na 3 roky dopředu.  

Podpory pro výrobny elektřiny a výrobny tepla, které jsou v současné době provozu: 

• Podpora elektřiny pro zachování výrobny elektřiny v provozu 
• Podpora tepla pro zachování výrobny tepla v provozu 
• Podpora určená pro modernizaci výrobny elektřiny 
• Pravidla na úpravu zařízení výrobny elektřiny bez vlivu na změnu nároku na podporu 

 

Podpora elektřiny pro zachování výrobny elektřiny v provozu 

Podpora je určena k vyrovnání rozdílu mezi 

a) cenou biomasy a cenou tuhých fosilních NEOZE paliv u výroben elektřiny spalujících 
biomasu 
b) provozními náklady a tržní cenou elektřiny a tepla u výrobny elektřiny z vysokoúčinné 
KVET, výrobny elektřiny z druhotných zdrojů nebo výrobny elektřiny využívající biomasu, 
bioplyn nebo geotermální energii 
Forma podpory bude stanovena hodinovým nebo ročním zeleným bonusem. 

Doba podpory bude stanovena minimálně 3 roky od vyhlášení podpory v nařízení vlády a dále 
pokud platí stejná situace na trhu – tj. provozní náklady a cena biomasy jsou vyšší než tržní 
cena tuhých fosilních NEOZE paliv nebo tržní cena elektřiny a tepla. 
 

Podpora tepla pro zachování výrobny tepla v provozu 

Pro výrobny tepla bude platit stejný princip a pravidla jako u výše uvedené podpory elektřiny 
pro zachování výrobny elektřiny v provozu. V případě podpory tepla pro zachování výrobny 
tepla v provozu se tato podpora bude vztahovat také na spoluspalování OZE a NEOZE, jedná 
se o přechod z podpory elektřiny na podporu tepla.  
Forma podpory bude v případě této podpory stanovena ročním zeleným bonusem. 

 

Podpora elektřiny pro modernizaci výrobny elektřiny   

Novela zákona nastavuje také jednoznačná pravidla a požadavky na modernizaci výroben 
elektřiny. Podpora je určena na elektřinu vyrobenou ve výrobně elektřiny, ve které byla 
provedena modernizace za podmínek stanovených ve vyhlášce, která bude stanovovat rozsah 
pro částečnou a úplnou modernizaci.  

Uplatněním podpory elektřiny pro modernizované výrobny elektřiny zaniká právo na podporu 
elektřiny vzniklé před provedením modernizace výrobny elektřiny.  
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Podpora se vztahuje na elektřinu vyrobenou ve výrobně elektřiny splňující podmínky, které 
jsou kladené na nové výrobny (minimální účinnost, podporované druhy biomasy apod.). 

Forma podpory bude stejná jako pro upravené provozní podpory pro nové výrobny elektřiny, 
tedy formou hodinového nebo ročního zeleného bonusu nebo aukčního bonusu. 
 
Doba podpory bude stejná jako pro nové výrobny elektřiny – po dobu životnosti výrobny 
elektřiny, zákon však umožňuje, že podpora může být stanovena i na kratší dobu (což může 
být využito například v případě podpory elektřiny z KVET apod.). 

 

Úprava zařízení výrobny elektřiny bez vlivu na změnu nároku na podporu  

Předložená novela zákona také jednoznačně definuje podmínky pro úpravu zařízení výrobny 
elektřiny, které nemá vliv na dosavadní právo na provozní podporu a podmínky poskytnutí 
podpory. Jedná se o takovou úpravu, kterou se nemění instalovaný výkon výrobny elektřiny. 

V případě, kdy úpravou zařízení výrobny elektřiny dojde ke zvýšení instalovaného výkonu 
výrobny elektřiny, pak se dosavadní právo na podporu elektřiny u nepalivového  zdroje 
vztahuje na množství elektřiny v poměru instalovaného výkonu výrobny elektřiny před 
provedením úpravy zařízení a po jejím provedení. V případě palivového zdroje se vztahuje na 
množství elektřiny odpovídající výrobě elektřiny před provedením úpravy zařízení. Způsob 
stanovení množství elektřiny s nárokem na zachování dosavadního práva na podporu elektřiny 
stanoví prováděcí právní předpis.  

V případě překročení instalovaného výkonu výrobny elektřiny, který je rozhodný pro 
stanovení odlišné výše podpory podle cenového rozhodnutí, je pro přiznání výše podpory 
rozhodující instalovaný výkon po  úpravě zařízení.  

V případě překročení instalovaného výkonu výrobny elektřiny, který byl rozhodný pro vznik 
práva na podporu v době uvedení této výrobny elektřiny do provozu, právo na podporu 
zaniká. 

• Nový druh podpory k zajištění plnění cíle OZE v sektoru dopravy 
 

Pro zajištění cíle OZE v sektoru dopravy a podcíle v tomto sektoru pro pokročilá biopaliva je 
nezbytné zavést novou podporu, kterou bude iniciována výroba tzv. „pokročilého“ biometanu 
a jeho dodávka do sektoru dopravy.  

Jedná se tedy o podporu biometanu, kdy důvodem zavedení této podpory je primárně zajištění 
cíle OZE v dopravě a podcíle pro tzv. pokročilá biopaliva a sekundárně příspěvek do plnění 
cíle OZE ve vytápění a chlazení. 

 
Forma podpory bude stanovena jako roční zelený bonus a doba podpory bude stanovena po 
dobu životnosti (20 let).  

Financování provozní podpory se navrhuje ze státního rozpočtu, resp. především 
z uspořených finančních prostředků na podporu elektřiny z OZE pro výrobny elektřiny 
z bioplynu, které budou převedeny na výrobny biometanu.  

V rámci této podpory budou nastaveny podobné podmínky, které byly již dříve v tomto 
zákoně pro podporu biometanu zavedeny (podpora biometanu byla zrušena předchozími 
novelami) – tj. podpora pro výrobny na území ČR připojené k distribuční nebo přepravní 
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soustavě, které jsou provozované držitelem licence na výrobu plynu v souladu s požadavky na 
kvalitu biometanu, odorizaci a měření. Zároveň budou platit také obdobné požadavky, jaké 
platí v současné době u podpory elektřiny a tepla – jedná se především o registrace výrobny 
a podpory v systému OTE nebo o požadavky na měření a vykazování množství biometanu 
apod.  

 
Novela zákona také jako reakci na revidované směrnice o OZE zavádí záruky původu 
elektřiny z OZE a elektřiny z KVET. 

• Nové formy podpory – podpora aukčním bonusem 
 

Novela zákona zavádí také úpravu v poskytování provozní podpory elektřiny z OZE podle 
Pokynů státní podpory v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014 až 2020, 
které budou velmi pravděpodobně nastaveny i na období 2021 až 2030 a zároveň reaguje na 
revidovanou směrnice o OZE. V obou předpisech EU je povinnost u zdrojů s větším výkonem 
(viz výše) soutěžit výši provozní podpory. 

Povinný aukční bonus je tedy zaveden pro podporu elektřiny z OZE pro výrobny s výkonem 
nad 1 MW (u větrných elektráren s výkonem nad 6 MW nebo 6 jednotek) a v případě zařízení 
využívající kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a druhotné zdroje energie s výkonem nad 
1 MW. 

V případě výroben elektřiny z OZE se soutěží tzv. refereční cena, v případě zařízení KVET a 
 DEZ soutěží přímo aukční bonus. 
 
Výrobci elektřiny se v případě výrobny elektřiny z KVET a DEZ tak poskytuje v rámci 
podpory přímo vysoutěžený aukční roční bonus, v případě výrobny elektřiny z OZE se 
výrobci poskytuje aukční hodinový bonus, který je stanovený jako rozdíl mezi referenční 
cenou a hodinovou tržní cenou elektřiny. Podporu formou aukčního bonusu bude výrobci 
hradit OTE, a. s. 
 
V novele zákona jsou přímo upraveny oblasti, týkající se vyhlášení aukce, hodnocení 
doručených nabídek, smlouvy o zajištění podpory z aukce, uplatnění a zánik práva z finanční 
jistoty, zánik práva na podporu z aukce a zveřejnění výsledku aukce. 

Ve vyhlášení aukce, které bude provádět MPO, se uvede zejména: lhůta pro podání nabídky, 
náležitost nabídky, druh PZE, celková hodnota soutěženého výkonu, lhůty pro uvedení 
výroben do provozu nebo dokončení modernizace, forma a způsob podání nabídky, výše 
finanční jistoty a její formu a koncept smlouvy o zajištění podpory z aukce. Ve vyhlášení 
může být také uvedeno maximální referenční cena nebo bonus. Nutná podmínka pro účast 
v aukci prokázání první části finanční jistoty. 

V novele zákona budou uvedena také pravidla pro hodnocení. K hodnocení doručených 
nabídek může MPO zřídit komisi. Hodnocení bude provedeno ve dvou krocích – prvním 
krokem je kontrola splnění požadovaných náležitostí a podmínek vyhlášení, druhým krokem 
je vyhodnocení nabídek podle výše referenční ceny nebo bonusu. Z hodnocení nabídek bude 
vytvořena zpráva obsahující náležitosti uvedené v zákoně.  

 
Aukce může být zrušena (např. z důvodu malého počtu předkladatelů nabídek), musí být 
uvedeno řádné odůvodnění a stanoveno, zda se aukce bude opakovat, nebo zda dojde 
k úřednímu stanovení podpory.  
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V zákoně jsou uvedeny také podrobnosti ke smlouva o zajištění podpory z aukce. Postup bude 
takový, že MPO vyzve úspěšné předkladatele k prokázání druhé části finanční jistoty a 
následně dojde k uzavření smlouvy. Smlouvu bude uzavírat MPO a úspěšný předkladatel 
nabídky, kdy MPO se zavazuje zajistit poskytování podpory ve výši a způsobem stanoveným 
ve smlouvě a výrobce se zavazuje uvést výrobnu do provozu nebo provést modernizaci 
výrobny elektřiny a zachovat výrobnu v provozu a vyrábět elektřinu za podmínek 
stanovených smlouvou a zákonem. Změna smlouvy musí mít pouze písemnou dohodu a nelze 
měnit vysoutěženou výši referenční ceny nebo aukčního bonusu.  

• Nová forma regulace podporovaných zdrojů energie 
 

Nová forma regulace v zákoně je stanovena v rámci několika kroků. Prvním z kroků je 
stanovení samotného Integrovaného plánu s predikcí vývoje na období 2021-2030. Pro 
provádění Integrovaného plánu se stanoví nařízení vlády, které minimálně na 3 roky dopředu 
stanoví. Nařízení vlády (NV) je stanoveno 12 měsíců před prvním rokem období, které je 
vymezeno v nařízení vlády a pro následující období vláda nařízením doplní hodnoty pro další 
období (další rok). Právo na zmíněné formy podpory pro výrobny elektřiny, výrobny tepla 
nebo výrobny biometanu uvedené do provozu od 1. 1. 2021 nebo pro modernizované výrobny 
a výrobny v „udržovací“ podpoře se vztahuje na podporované zdroje uvedené v tomto 
nařízení – nebude již automatický nárok na podporu ze zákona. 

V zákoně je stanoven také obsah nařízení vlády, který bude minimálně uvádět druhy 
podporovaných zdrojů, druhy a formy podpory, typy zařízení a velikost instalovaného výkonu 
výroben elektřiny, tepla a biometanu, které budou předmětem podpory, maximální výši 
finanční jistoty a její formu v případě aukce, vymezení druhů PZE pro které bude platit 
v případě aukcí jako podmínka pro účast povolení stavby nebo určení, zda bude společná 
aukce pro nové a modernizované výrobny elektřiny a dobu trvání podpory elektřiny a podpory 
tepla pro zachování výrobny elektřiny a výrobny tepla v provozu 

Pro účinnou regulaci a kontrolu dosahování predikovaných a cílových hodnot energie z OZE 
bude probíhat každý měsíc prostřednictvím evidence v systému OTE, a. s. Při překročení 
nebude podpora dalším výrobnám již poskytována. V novele zákona je stanoven postup 
a proces pro dokončení rozpracovaných výroben. 

Část C – Základní principy financování rozvoje OZE do roku 2030  

Z hlediska vhodného nastavení opatření a nástrojů pro další rozvoj OZE je třeba nejprve vyjít 
z možnosti „povinné“ resp. „vynucené“ instalace výroben energie z OZE (kotle na biomasu, 
solární kolektory, tepelná čerpadla) vlastníky a stavebníky budov v rámci plnění požadavků 
na energetickou náročnost budov a postupné zpřísňování těchto požadavků (při výstavbě 
nových budov i rekonstrukci stávajících budov) až na dosažení hodnoty budov s téměř 
nulovou spotřebou energie i energeticky aktivních budov. Tato opatření jsou často hrazena 
vlastníky a stavebníky budov, bez čerpání jakékoliv (investiční i provozní) podpory.  

Na výše zmíněná opatření by měla navazovat snaha o maximální využití možné investiční 
podpory, kdy Česká republika bude mít pro realizaci cíle v OZE k dispozici prostředky 
z fondů EU a účelově vázaných finančních zdrojů. Například 30 % alokace veškerých 
strukturálních fondů má být použito na oblast boje s klimatickou změnou, což představuje 
poměrně velké možnosti finančních prostředků. Rovněž tzv. modernizační fond tvořený 
z prodeje emisních povolenek a další instrumenty na úrovni EU nebo bezplatné přidělování 
povolenek výrobcům elektřiny výměnou za investice do modernizace výroby elektřiny mohou 
být využity k podpoře investic do OZE. 
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S výše uvedeným opatřením (vynucenou instalací případně doplněnou investiční podporou) je 
vhodné počítat také při dalším rozvoji fotovoltaických elektráren, kde rozvoj těchto zdrojů by 
měl být situován na střechy budov (nebo případně jejich obvodové stěny). Tyto malé zdroje 
by měly být primárně určeny k výrobě elektřiny spotřebované v této budově a pokud možno 
ještě v kombinaci s příslušnou akumulací. 

Zároveň je třeba zdůraznit, že stále existují druhy a typy OZE (výroba energie z biomasy 
mimo domácnosti, větrné elektrárny, malé vodní elektrárny nebo výroba energie z bioplynu), 
kde pro další rozvoj těchto zdrojů je ještě stále zásadní provozní podpora, jelikož nákladová 
výrobní cena energie je u těchto zdrojů v současné době vyšší než tržní cena energie a pouze 
investiční podpora není nebo nemusí být pro tyto druhy OZE zásadní a nezajistí nebo nemusí 
zajistit jejich další rozvoj. V rámci nastavení maximální efektivity této formy podpory 
s vazbou na „protržní“ principy a aktuální ceny elektřiny předpokládáme pro větší zdroje 
(s výkonem nad 1 MW, ale flexibilně bude možnost stanovit i výkonovou hranici nižší) 
zavedení aukcí pro určení potřebné výše provozní podpory a pro menší zdroje nastavení 
provozní podpory na bázi zelených hodinových bonusů navázaných na aktuální cenu 
elektřiny. U palivových zdrojů (využívajících biomasu a bioplyn) je potřeba podporovat co 
možná největší energetickou efektivitou využití tohoto primárního paliva, tedy výrobu energie 
v zařízení vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, která následně bude také 
přispívat do sektoru výroby elektřiny nebo případě samotné monovýroby tepla. Dále více 
využívat provozní podporu určenou na rozdíl palivových nákladů, jelikož výše této podpory je 
stanovena pouze tak, aby kompenzovala zvýšené náklady na pořízení paliva z OZE (biomasa, 
bioplyn) oproti fosilnímu palivu (uhlí) nebo jako kompenzace zvýšených nákladů na výrobu 
energie z OZE oproti tržní ceně energie. 

 

ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K ČÁSTI PRVNÍ 

K Čl. I 

K bodům 1 až 3 

Novelizační body upravují ustanovení § 1 odst. 1 tak, že doplňují rozsah úpravy zákona o 
nově zaváděná nebo upravená ustanovení, týkající se přiměřenosti provozních podpor, 
podpory biometanu a nového způsobu regulace podporovaných zdrojů podle požadavků 
revidované směrnice o podpoře využívání energie z OZE schválené Evropským parlamentem 
v listopadu 2018.   

K bodům 4 a 5 

Novelizační body upravují ustanovení § 1 odst. 2 tak, že upřesňují nastavení cílů OZE 
z pohledu legislativy EU a upřesňují nastavení cílů pro energii z OZE do roku 2030 podle 
revidované směrnice o podpoře využívání energie z OZE schválené Evropským parlamentem 
v listopadu 2018.  

K bodu 6 

Novelizační bod doplňuje definice, které je potřeba zavést pro posouzení přiměřenosti 
podpory a dále jsou uvedené definice používány v nových a upravených formám podpor. 
Jedná se o zdroj elektřiny, nepalivový zdroj elektřiny a palivový zdroj elektřiny. 
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K bodu 7 

Novelizační bod upravuje definici biometanu v rámci zaváděné podpory pro biometan, kde se 
vypouští text, který je pro uvedenou definici pojmu nadbytečný. 

K bodu 8 

V souvislosti s úpravou definic, týkající se některých forem podpory tento novelizační bod 
upravuje definici zeleného bonusu na elektřinu a zavadí v této definici pro další využití 
legislativní zkratku pro Energetický regulační úřad. 

K bodu 9 

V souvislosti se zaváděnou podporou na biometan tento novelizační bod zavádí definice 
zeleného bonusu na biometan. 

K bodu 10 

V souvislosti se zaváděnou podporou na biometan tento novelizační bod zavádí definici 
výrobny biometanu. 

K bodu 11 

V souvislosti s novelizačním bodem 8 se upravuje legislativní zkratka pro Energetický 
regulační úřad.   

K bodu 12 

Ve smyslu směrnice EP a rady č. 2012/27/EU, o energetické účinnosti a definice odpadního 
tepla uvedené v revidované směrnici o podpoře využívání energie z OZE byla upravena 
definice účinné soustavy zásobování tepelnou energií tak, že byl používaný pojem druhotných 
zdrojů nahrazen odpadním teplem.   

K bodu 13 

Ve smyslu revidované směrnice o podpoře využívání energie z OZE se do zákona zavádí 
definice odpadního tepla, která je následně využita v dalších částech zákona včetně definic. 
Definice odpadního tepla je uvedena podle definice v revidované směrnici. 

K bodu 14 

Z důvodu zavádění nových forem podpory nebo upravených forem podpory do zákona jsou 
do zákona zaváděny nové definice. Jedná se o modernizaci (výrobny elektřiny), dále se jedná 
o definici aukce, referenční ceny a aukčního bonusu, který se vztahuje k formě podpory 
zaváděné do zákona v důsledku Podmínek poskytování státní podpory v oblasti životního 
prostředí a energetiky a rozhodnutích Evropské komise o slučitelnosti podpor s vnitřním 
trhem EU. Také se zavádí definice energetického výkonu, který se váže k nové podpoře pro 
biometan. 

K bodu 15 

Novelizační bod zcela mění současnou formu regulace podporovaných zdrojů energie (PZE) 
uvedenou v § 3, a to v kontextu revidované směrnice o podpoře OZE a současný § 3 je 
rozdělen do ustanoveních § 3 a § 3a. V ustanovení § 3 je stanovena nová forma regulace 
podporovaných zdrojů energie rozdělena do několika kroků, které jsou popsány v obecné části 
důvodové zprávy.  
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V ustanovení § 3a jsou stanovena ustanovení pro účinnou regulaci a kontrolu dosahování 
predikovaných a cílových hodnot energie z PZE a zastavení podpory při překročení 
příslušných hodnot a podrobnosti k tomu jsou již potom také uvedeny v obecné části 
důvodové zprávy.  

Poslední částí tohoto novelizačního se vztahuje na zveřejňování předpokládané výše 
finančních prostředků na investiční a provozní podporu na následující tři roky, které bude 
provádět MPO. Úprava je zavedena opět z důvodu revidované směrnice o podpoře OZE. 

K bodům 16 a 17 

Tento novelizační bod souvisí s úpravou požadavku na transparentnosti poskytované podpory, 
které v současném systému je pro řadu výrobců značně komplikované a uvedené ustanovení 
nedopadá rovným přístupem na všechny subjekty. K této úpravě resp. důvodu vypuštění 
předmětného ustanovení, na základě konzultací mezi MPO a Ministerstvem zemědělství, lze 
uvést následující:  

Transparentnost akciových společností je řešena již v jiné legislativě a zákon č. 165/2012 Sb., 
by tuto oblast a „agendu“ neměl dublovat. Jedná se o zákon č. 134/2013 Sb., o některých 
opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů a 
zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Podle znění obchodního zákoníku č. 
513/1991 Sb. platného od roku 2013 mohou být akcie na majitele vydávány pouze jako 
zaknihované a v případě akcií na jméno, které mohou být vydávány též v listinné formě, musí 
akciová společnost vést seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu a formy akcie, 
její jmenovitá hodnota, firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště 
fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě číselné označení akcie a změny těchto údajů 
(odst. 2 §156 obchodního zákoníku). Podle tohoto seznamu akcionářů tak mohou kontrolní 
orgány kdykoliv prověřit majetkovou strukturu akciových společností. Dodatečný požadavek 
na zaknihování listinných akcií na jméno, který přináší současné znění zákona č. 165/2012 
Sb., tak nijak nepřispívá k transparentnosti vlastnictví akciových společností a pouze zbytečně 
zvyšuje administrativní a finanční náklady výrobců energie z OZE. 

Provedená úprava v zákoně č. 165/2012 Sb., které svým způsobem doplňuje ustanovení z 
výše uvedených předpisů, je velmi komplikovaná a pro zavedenou úpravu do zmíněného 
zákona musela být zároveň doplněna řada výjimek, na které se tato úprava nevztahuje a to ve 
všech částech a druzích provozních podpor zavedených v zákoně. Jedná se například o 
výjimky pro výrobce vlastněné obcí nebo krajem nebo výrobce, který vyrábí elektřinu z 
obnovitelných zdrojů a jehož hlavním předmětem činnosti je zemědělská výroba, přičemž pro 
vymezení a fungování posledně uvedené výjimky musela být přijata další návazná prováděcí 
legislativa, a to vyhláška č. 390/2015 Sb., o způsobu určení hlavního předmětu činnosti 
zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem 
činnosti zemědělská výroba. Výjimka je také pro výrobce, je-li zahraniční osobou, kde 
postačuje předložit čestné prohlášení. Celá takto pojatá úprava a řešení v zákona č. 165/2012 
Sb. s velkým množstvím výjimek působí dosti nesourodě, nepřehledně a je svým způsobem 
také zřejmě diskriminační, jelikož dopadá (z důvodu mnoha výjimek) pouze na určitou malou 
vybranou skupinu výrobců, kteří navíc mohou provést taková opatření, aby uvedené 
povinnosti nemuseli aplikovat.  

Uvedená ustanovení zavedená v zákoně č. 165/2012 Sb. ohledně transparentnosti akciových 
společnosti ve vazbě na výplatu podpory (zbytečně) generují finanční a administrativní 
nároky na výrobce (jednorázové – předpokládáme, že ty již byly uhrazeny, tak i pravidelné 
poplatky za „službu“ zaknihování v řádu desítek až stovek tisíc  Kč/rok pro akciovou 
společnost, resp. stovek až tisíců Kč/rok pro jednoho akcionáře). Zejména v případě 
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zemědělských akciových společností, z nichž mnohé vznikly transformací zemědělských 
družstev, patří mezi jejich akcionáře mnoho starších občanů bez zkušeností s finančními 
transakcemi a administrativními postupy. Finanční náklady spojené se současným řešením 
transparentnosti navíc mohou pro některé akcionáře zemědělských podniků převyšovat výši 
jejich ročních výnosů z jejich podílu akcí. Požadavek na zaknihování akcií tak může 
odrazovat akciové společnosti od investic do OZE a přináší zbytečně velké náklady pro 
některé drobné akcionáře. 

Současné znění zákona č. 165/2012 Sb. ohledně transparentnosti akciových společnosti ve 
vazbě na výplatu podpory neošetřuje situaci, kdy akcionářem uvedené společnosti může být 
spol. s.r.o. nebo subjekt s podobnou strukturou, případně vést k vyčleňování OZE do 
dceřiných společností či využití svěřeneckých fondů a dalších podobných struktur, což by 
komplikovalo majetkovou strukturu OZE, snižovalo transparentnost a působilo tak proti 
původnímu úmyslu zákonodárce.  

Zachování současného znění zákona ohledně vyloučení akciových společností 
s nezaknihovanými akciemi z provozní podpory výroby energie z OZE (varianta 0) tak nejen 
nezvyšuje transparentnost příjemců provozní podpory, ale naopak nepřímo přispívá k jejímu 
snížení, přináší dodatečné náklady a administrativní zátěž státní správě i soukromému sektoru 
a může působit jako bariéra dalších investic do obnovitelných zdrojů energie. 

Dále lze uvést na základě praktického dopadu současného ustanovení další problematiku, 
kterou je možné doložit vyjádřením několika zemědělských a.s., vzniklých transformací 
zemědělských družstev, která se kromě problémů uvedených výše dostává také do problémů, 
které souvisejí s ohledem na věk akcionářů s dědickými řízeními zahrnující jejich akcie, 
rozdrobeným vlastnictvím, kde často akcionáři drží jen 1-2 akcie z několika set nebo 
s případy, kdy akcionáři jsou zároveň propachtovateli půdy pro a.s. 

K bodu 18 

Novelizační bod souvisí s úpravou systému podpor na období 2021 až 2030, kdy podle 
revidované směrnice o podpoře OZE mají členské státy povinnost směřovat k indikativnímu 
cíli OZE v sektoru vytápění a chlazení. Podrobněji k tomuto je uvedeno v obecné části této 
důvodové zprávy.  Z tohoto důvodu je navrhováno přesunutí podpory elektřiny pocházející z 
OZE v případě společného spalování OZE a druhotného zdroje (DEZ) nebo neobnovitelného 
zdroje (NEOZE) do podpory tepla. 

K bodu 19 

Novelizační bod souvisí s úpravou systému podpor na období 2021 až 2030, kdy podle 
revidované směrnice o podpoře OZE mají členské státy povinnost směřovat k indikativnímu 
cíli OZE v sektoru vytápění a chlazení. Z tohoto důvodu je vhodné všechny druhy OZE, které 
vyrábějí teplo z OZE (což jsou palivové zdroje využívající biomasu a bioplyn) přesunout do 
podpory tepla, aby byla zavedena motivace pro výrobu většího množství tepla z OZE. 
Podpora elektřiny z OZE by tedy pro nové výrobny elektřiny byla zaměřena pouze na 
nepalivové zdroje, které neprodukují žádné teplo z OZE. 

K bodu 20 

Novelizační bod souvisí s úpravou regulace systému podpor na období 2021 až 2030 a 
úpravou v ustanovení § 3 a nového § 3a, které současné znění § 3 zcela nahrazují – tento 
novelizační bod navazuje na novelizační bod 15. Odstavec 3 v ustanovení § 4 se uvedenou 
novou úpravou v § 3 a § 3a tak stává již bezpředmětný.  
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K bodům 21 a 22 

Novelizační body souvisí s úpravou regulace systému podpor na období 2021 až 2030 (a 
novelizačním bodem 19), kdy podle revidované směrnice o podpoře OZE mají členské státy 
povinnost směřovat k indikativnímu cíli OZE v sektoru vytápění a chlazení. Z tohoto důvodu 
je vhodné všechny druhy OZE, které vyrábějí teplo z OZE (což jsou palivové zdroje 
využívající biomasu a bioplyn) přesunout do podpory tepla, aby byla zavedena větší motivace 
pro výrobu většího množství tepla z OZE. Podpora elektřiny z OZE by tedy pro nové výrobny 
elektřiny byla zaměřena pouze na nepalivové zdroje, které neprodukují žádné teplo z OZE. 
Podmínky uvedené v původním odstavci 5 se vztahují na palivové zdroje, případně na 
nepalivové zdroje, které již nebudou provozně podporovány (sluneční elektrárny). Původní 
odstavec 5 v ustanovení § 4 se tak již pro nové výrobny elektřiny stává bezpředmětný.  

K bodu 23 

Novelizační bod souvisí s úpravou regulace systému podpor na období 2021 až 2030 a 
úpravou v ustanovení § 3 a nového § 3a, které současné znění § 3 zcela nahrazují – tento 
novelizační bod navazuje na novelizační bod 15. Původní písm. b) odstavce 5 v ustanovení § 
4 se uvedenou novou úpravou v § 3 a § 3a tak stává již bezpředmětné.  

K bodu 24 

Jedná se o legislativně technickou úpravu související s doplňováním nebo vypouštěním 
některých ustanoveních.  

K bodu 25 

Novelizační bod souvisí se zavedenou provozní podporou biometanu, kde podle pravidel 
poskytování státní podpory EU není možné nárokovat na jednu výrobnu (se stejnými 
způsobilými náklady) více provozních podpor.   

K bodu 26 

Novelizační bod souvisí s úpravou regulace systému podpor na období 2021 až 2030 a 
úpravou v ustanovení § 3 a nového § 3a, které současné znění § 3 zcela nahrazují – tento 
novelizační bod navazuje na novelizační bod 15. Odstavec 5 až 8 v ustanovení § 4 se 
uvedenou novou úpravou v § 3 a § 3a tak stávají již bezpředmětnými.  

K bodu 27 

Tento novelizační bod souvisí s úpravou požadavku na transparentnosti poskytované podpory, 
kde důvody a podrobný popis je již uveden u novelizačních bodů 16 a 17.  

K bodu 28 

Novelizační bod souvisí s úpravou systému podpor na období 2021 až 2030, kdy podle 
revidované směrnice o podpoře OZE mají členské státy povinnost směřovat k indikativnímu 
cíli OZE v sektoru vytápění a chlazení. Z tohoto důvodu je vhodné všechny druhy OZE, které 
vyrábějí teplo z OZE a DEZ (jelikož indikativní cíl OZE v sektoru vytápění a chlazení 
z revidované směrnice o podpoře OZE se vztahuje také na odpadní teplo, které spadá do 
druhotných zdrojů) přesunout do podpory tepla, aby byla zavedena motivace pro výrobu 
většího množství tepla z OZE.  

K bodu 29 

Novelizační bod souvisí s úpravou regulace systému podpor na období 2021 až 2030, kdy 
podle revidované směrnice mají členské státy povinnost směřovat k indikativnímu cíli OZE 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSB6CHUNML)



 
 

47 
 

v sektoru vytápění a chlazení. Z tohoto důvodu je vhodné všechny druhy OZE, které vyrábějí 
teplo z OZE i DEZ (jelikož indikativní cíl OZE v sektoru vytápění a chlazení z revidované 
směrnice o podpoře OZE se vztahuje také na odpadní teplo, které spadá do druhotných 
zdrojů) přesunout do podpory tepla, aby byla zavedena větší motivace pro výrobu většího 
množství tepla z DEZ, a to formou investiční podpory. Podpora elektřiny z DEZ by tedy pro 
nové výrobny elektřiny byla zaměřena pouze důlní plyny, které jsou ve většině případů 
situované tak, že nemají možnost uplatňovat vyrobené teplo. Zároveň jsou to druhy 
druhotných zdrojů, které byly ze strany Evropské komise v rámci podpory elektřiny v jiných 
členských státech (např. Německo) již notifikovány, resp. byla uděleno rozhodnutí Evropské 
komise o slučitelnosti podpory s vnitřním trhem EU.  

K bodu 30 

Novelizační bod zpřísňuje ustanovení § 5 odst. 3, kdy podpora elektřiny z druhotných zdrojů 
se vztahuje na elektřinu vyrobenou ve výrobnách elektřiny využívajících druhotné zdroje, 
které splňují minimální účinnost užití energie.  

K bodu 31 

Ve smyslu aktuálních rozhodnutích Evropské komise k podpoře na zařízení využívající 
komunální odpad a nenotifikaci provozní podpory pro tyto zařízení v rozhodnutích Evropské 
komise o slučitelnosti podpory s vnitřním trhem EU se navrhuje podporu pro nová zařízení na 
energetické využívání komunálního odpadu u podpory elektřiny z druhotných zdrojů 
nezavádět.  

K bodu 32 

Jedná se o legislativně technickou úpravu související s doplňováním nebo vypouštěním 
některých ustanoveních.  

K bodu 33 

Novelizační bod souvisí s úpravou regulace systému podpor na období 2021 až 2030 a 
úpravou v ustanovení § 3 a nového § 3a, které současné znění § 3 zcela nahrazují. Odstavec 6 
v ustanovení § 5 se uvedenou novou úpravou v § 3 a § 3a tak stává již bezpředmětným.  

K bodu 34 

Ve smyslu aktuálních rozhodnutích Evropské komise k podpoře zařízení využívající 
komunální odpad a nenotifikaci provozní podpory pro tyto zařízení v rozhodnutích Evropské 
komise o slučitelnosti podpory s vnitřním trhem EU (viz rozhodnutí EK v případu SA.45768 
(2016/N) – Česká republika - Podpora výroby elektřiny ve vysokoúčinných zařízeních na 
kombinovanou výrobu elektřiny a tepla uvedených do provozu po 1. lednu 2016, nebo 
rozhodnutí EK v případu SA.38701 (2014/NN) – Česká republika - Podpora výroby elektřiny 
ve vysokoúčinných zařízeních na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a tepla 
z obnovitelných zdrojů energie), se navrhuje podporu pro nová zařízení na energetické 
využívání komunálního odpadu u podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby 
elektřiny a tepla, nezavádět.  

Dále se doplňuje ustanovení, které má zabránit rozpadu účinných soustav zásobování tepelné 
energie, které mají být podle směrnice EP a Rady č. 2012/27/EU i revidované směrnice o 
podpoře OZE rozšiřovány. Ustanovení má zabránit v účelovém odpojování zdroje využívající 
KVET od účinném SZT a zařízení ve stejném odběrném místě individuální KVET s vyšším 
nárokem na provozní podporu.  
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K bodům 35 a 36 

Tyto novelizační body souvisí s úpravou požadavku na transparentnosti poskytované podpory, 
kde důvody a podrobný popis je již uveden u novelizačních bodů 16 a 17.  

K bodu 37 

Jedná se o legislativně technickou úpravu související s doplňováním nebo vypouštěním 
některých ustanoveních.  

K bodu 38 

Novelizační bod souvisí s úpravou regulace systému podpor na období 2021 až 2030 a 
úpravou v ustanovení § 3 a nového § 3a, které současné znění § 3 zcela nahrazují. Odstavec 5 
v ustanovení § 6 se uvedenou novou úpravou v § 3 a § 3a tak stává již bezpředmětným.  

K bodu 39 

Novelizační bod souvisí s úpravou systému podpory pro výrobny elektřiny a výrobny tepla, 
které jsou v současné době v provozu. Zavádějí se opatření a formy podpory, které umožní 
zachovat v provozu energeticky efektivní výrobny. Jedná se o podporu elektřiny pro 
zachování výrobny elektřiny v provozu a podporu elektřiny vyrobené v modernizované 
výrobě elektřiny. Uvedený novelizační bod také doplňuje pravidla pro úpravu zařízení 
výrobny elektřiny, které mají a nemají vliv na dosavadní právo na podporu a podmínky 
poskytnutí podpory. Podrobnosti k uvedeným opatřením jsou popsány výše v obecné části 
důvodové zprávy.  

K bodům 40 a 41 

Novela zákona v důsledku zavádění nových podpory (např. podpory biometanu) uváděla 
totožná ustanovení na informační povinnosti výrobců jak v části podpory elektřiny, tak v části 
podpory tepla a nově by také zaváděla tyto podobná ustanovení také v části podpory 
biometanu. Z důvodu zjednodušení a zpřehlednění celého textu zákona byly uvedené 
informační povinnosti zavedené v § 7 odstavci 4 a 5 a v § 7 odst. 5 a 6 (a analogická 
ustanovení v části podpory tepla) vypuštěna a vložena do jednotného § 38, společného pro 
podporu elektřiny, podporu tepla i podporu biometanu. 

K bodu 42 

Tento novelizační bod vypouští současnou úpravu, týkající se doby trvání právě na podporu, 
které je omezeno pouze na OZE. V důsledku nového nastavení systému podporu, který 
reaguje také na vydané rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti podpor zavedených 
v tomto zákoně, s vnitřním trhem EU, je potřeba zavést a jednoznačně určit také dobu 
podpory pro ostatní podporované druhy energie zavedené v tomto zákoně (viz rozhodnutí EK 
v případu SA.45768 (2016/N) – Česká republika - Podpora výroby elektřiny 
ve vysokoúčinných zařízeních na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla uvedených do 
provozu po 1. lednu 2016, nebo rozhodnutí EK v případu SA.38701 (2014/NN) – Česká 
republika - Podpora výroby elektřiny ve vysokoúčinných zařízeních na kombinovanou výrobu 
elektřiny a tepla a tepla z obnovitelných zdrojů energie).  Z důvodu zjednodušení a 
zpřehlednění celého textu zákona bylo uvedené ustanovení zavedené v § 7 odstavci 3 (a 
analogická ustanovení v části podpory tepla) vypuštěno a vloženo do jednotného § 39, 
společného pro podporu elektřiny, podporu tepla i podporu biometanu. 

K bodu 43 
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Jedná se úpravu vyplývající tzv. z aplikační praxe používání zákona, kdy registrace podpory 
v systému operátora trhu se prostřednictvím vykupujícího nebo povinně vykupujícího 
neuplatňuje. 

K bodu 44 

S ohledem na nové formy podpory se do § 8 odst. 1 k formám podpory doplňuje také forma 
aukčního bonusu.  

K bodu 45 

S ohledem na nové formy podpory, které budou uplatňované na výrobny elektřiny uváděné do 
provozu po nabytí účinnosti tohoto zákona (a pro výrobny elektřiny, kde bude provedena 
modernizace po nabytí účinnosti tohoto zákona) v souladu s pravidly poskytování státní 
podpory EU se vypouští odstavec 2, jelikož na výrobny elektřiny uváděné do provozu po 
nabytí účinnosti tohoto zákona (a pro výrobny elektřiny, kde bude provedena modernizace po 
nabytí účinnosti tohoto zákona) bude možné čerpat pouze podporu formou zeleným bonusem 
(zeleným bonusem na elektřinu nebo aukčním bonusem). Podpora formou výkupních cen pro 
uvedené výrobny elektřiny již nebude aplikována. 

K bodu 46 

V návaznosti na informace uvedené u předchozího novelizačního bodu se v tomto 
novelizačním bodě vypouští odstavec 3 v § 8, uvádějící také podporu formou výkupních cen.   

K bodu 47 

Současné ustanovení umožňovalo souběh podpor, novelizační bod toto ustanovení v odstavci 
4 ruší, jelikož podmínky pro souběh podpor jsou uvedeny v rámci této novely zákona 
jednotně v novém ustanovení v § 36.  

K bodu 48 

Novelizační bod souvisí s úpravou forem podpory podle pravidel poskytování státní podpory 
EU a podle revidované směrnice o podpoře OZE. Upravené ustanovení odstavce 4 bude 
uplatňované na výrobny elektřiny uváděné do provozu po nabytí účinnosti tohoto zákona (a 
pro výrobny elektřiny, kde bude provedena modernizace po nabytí účinnosti tohoto zákona). 
Ustanovení odstavce 5 následně uvádí formy podpory pro nové systémy podpory k zachování 
energeticky efektivních výroben elektřiny v provozu – tedy uplatňované formy podpory pro 
udržovací podporu elektřiny a podporu elektřiny vyrobené v modernizované výrobně 
elektřiny. 

K bodu 49 

Novelizační bod souvisí s úpravou systému podpor na období 2021 až 2030, kdy podle 
revidované směrnice o podpoře OZE mají členské státy povinnost směřovat k indikativnímu 
cíli OZE v sektoru vytápění a chlazení. Podrobněji k tomuto je uvedeno v obecné části této 
důvodové zprávy.  Z tohoto důvodu se navrhováno přesunutí podpory elektřiny pocházející z 
obnovitelného zdroje v případě společného spalování obnovitelného zdroje a druhotného 
zdroje nebo neobnovitelného zdroje do podpory tepla. Tento novelizační bod vypouští z § 9 
odst. 6 část, týkající se právě společného spalování obnovitelného zdroje a druhotného zdroje 
nebo neobnovitelného zdroje do podpory tepla (odkaz na § 11a odst. 4). 

K bodu 50 
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V souvislosti se zavedenou novou formou podpory, tento novelizační bod uvádí podrobnosti, 
týkající se aukčního bonusu. Podrobnosti k poskytování podpory formou aukčního bonusu 
jsou popsány v obecné části důvodové zprávy.  

K bodu 51 

V souvislosti se zavedenou novou formou podpory (aukčního bonusu), tento novelizační bod 
uvádí podrobnosti, týkající se vyhlášení aukce, hodnocení doručených nabídek, smlouvy o 
zajištění podpory z aukce, uplatnění a zánik práva z finanční jistoty a zánik práva na podporu 
z aukce a zveřejnění výsledku aukce. Podrobnosti k těmto nově zaváděným ustanovením do 
zákona jsou popsány v obecné části důvodové zprávy.  

K bodu 52 

Jedná se úpravu vyplývající tzv. z aplikační praxe používání zákona, kdy se sjednocuje pro 
všechny výrobce základní časový úsek pro vyhodnocování a zúčtování výkupu elektřiny na 1 
měsíc nebo jeho celé násobky. Vypuštěním výjimky pro výrobny do 10 kW bude sjednocení 
procesů pro vyhodnocení a zúčtování výkupu elektřiny v systému operátora trhu a také 
pozitivní přínos pro samotné malé výrobce elektřiny, kteří budou mít nárok na úhradu 
podporu ve standartním měsíčním cyklu, nikoliv až po ukončeném čtvrtletí. 

K bodu 53 

Jedná se úpravu vyplývající tzv. z aplikační praxe používání zákona, kdy vypouštěný text je 
pro fungování předmětného ustanovení zbytný. 

K bodu 54 

Novelizační bod souvisí s úpravou systému podpor na období 2021 až 2030, kdy se vypouští 
tzv. „povinný“ výkup u zelených bonusů, který byl využíván pouze jednotkami počtu výrobců 
a z koncepčního hlediska je tato forma podpory nadále nesystémová, a to i v kontextu 
pravidel státní podpory EU pro oblasti životního prostředí a energetiky ani pravidel 
uvedených v revidované směrnici o podpoře OZE.   

K bodu 55 

V souvislosti se zavedenou novou formou podpory aukčního bonusu a upraveného systému 
podpory elektřiny, kdy pro nastavování výše podpory formou zeleného bonusu nebude již 
relevantní výše výkupní ceny, ale výše referenční ceny, tento novelizační upravuje pravidla 
pro nárok a poskytování podpory v mezních situacích trhu s elektřinou. Jedná se o případ, kdy 
je dosaženo hodinové ceny vyšší než referenční ceny při podpoře formou hodinového 
zeleného bonusu nebo v případě záporné hodinové ceny. 

K bodu 56 

Jedná se úpravu vyplývající tzv. z aplikační praxe používání zákona, kdy se umožňuje 
neprovádět měření technologické vlastní spotřeby elektřiny v případě elektřiny na krytí ztrát 
na zvyšovacích transformátorech, které lze stanovit způsobem dle prováděcího právního 
předpisu, jelikož výše těchto ztrát je zanedbatelná a zavedené měření může být z tohoto 
pohledu považováno v řadě případů za neefektivní. Jedná se o nastavení souladu postupu pro 
výpočet ztrát (bez měření), který je v současné době již zaveden v cenovém rozhodnutí ERÚ. 
Pravidla uvedená v cenovém rozhodnutí budou následně převedena do prováděcí vyhlášky. 

K bodu 57 

Jedná se úpravu vyplývající tzv. z aplikační praxe používání zákona, kdy kontrola měřidla 
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výrobce ze strany operátora trhu nebo jím pověřené osobě není v kontextu kompetencích 
subjektů vykonávající kontrolu tohoto zákona, která přísluší ERÚ a v případě kontroly 
přiměřenosti podpory SEI. 

K bodům 58 a 59 

Jedná se pouze legislativně technické úpravy s upřesněním textu u současných ustanovení.  

K bodu 60 

Novelizační bod souvisí s úpravou systému podpor na období 2021 až 2030, kdy podle 
revidované směrnice o podpoře OZE mají členské státy povinnost směřovat k indikativnímu 
cíli OZE v sektoru vytápění a chlazení. Z tohoto důvodu je navrhováno přesunutí podpory 
elektřiny pocházející z obnovitelného zdroje v případě společného spalování obnovitelného 
zdroje a neobnovitelného zdroje do podpory tepla. Tento novelizační bod vypouští z § 11a 
odst. 1 část (podpora elektřiny), týkající se právě společného spalování obnovitelného zdroje a 
druhotného zdroje nebo neobnovitelného zdroje do podpory tepla. 

K bodu 61 

V souvislosti se zavedenou novou formou podpory (aukčního bonusu) se upravuje ustanovení, 
týkající se měření tak, aby se týkalo také výrobce elektřiny čerpající podporu aukčním 
bonusem.  

K bodům 62 a 65 

Novelizační bod souvisí s úpravou systému podpor na období 2021 až 2030, kdy podle 
revidované směrnice o podpoře OZE mají členské státy povinnost směřovat k indikativnímu 
cíli OZE v sektoru vytápění a chlazení. Z tohoto důvodu je navrhováno přesunutí podpory 
elektřiny pocházející z obnovitelného zdroje v případě společného spalování obnovitelného 
zdroje a neobnovitelného zdroje do podpory tepla. Tento novelizační bod vypouští z § 11a 
odst. 4 a odst. 5 (podpora elektřiny), týkající se právě společného spalování obnovitelného 
zdroje a druhotného zdroje nebo neobnovitelného zdroje do podpory tepla. 

K bodům 63 a 64 

Jedná se o legislativně technickou úpravu související s doplňováním nebo vypouštěním 
některých ustanoveních.  

K bodu 66 

V souvislosti s vložením zcela nového § 6c, týkající se podmínek pro modernizaci výroben 
elektřiny se z koncepčního důvodu vypouští v § 12 odst. 1 písm. b) část, týkající se 
modernizace a rekonstrukce výrobny elektřiny.  

K bodu 67 

Jedná se o legislativně technickou úpravu související s doplňováním nebo vypouštěním 
některých ustanoveních a následně také o vypuštění textu, týkající se rekonstrukce výrobny 
elektřiny, které souvisí s vložením zcela nového § 6c nastavující podmínky pro modernizaci 
výroben elektřiny.  

K bodům 68, 69, 73, 74, 76 a 77 

Jedná se o úpravu související s úpravou systému podpor na období 2021 až 2030 pro nové 
výrobny elektřiny, kdy bude již podpora pouze formou zeleného bonusu a nebude již pro nové 
výrobny elektřiny uplatňována podpora formou výkupní ceny. Novelizační body proto 
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doplňují nebo nahrazují výkupní cenu referenční cenou, která slouží k nastavování výše 
podpory u formy zeleného bonusu.  K novelizačnímu bodu 76 je třeba dále uvést, že podle 
zákona o cenách je cena i částka určená podle zvláštního předpisu, v tomto případě zákona č. 
165/2012 Sb., pro jiné účely než prodej. Stanovení postupu podle zákona o cenách vyjadřuje, 
že ERÚ má i tuto jinou cenu stanovit stejným způsobem, jako jiné regulované ceny, tedy 
cenovým rozhodnutím, jako cenu pevnou, maximální případně minimální. 

K bodům 70, 72 a 75 

Jedná se o upřesnění v nastavování výše podpory pro OZE, KVET a DEZ, kde výše podpory 
by měla vycházet z obecně používaného ekonomického principu tak, aby byl součet 
diskontovaných hotovostních toků za dobu životnosti výrobny roven nule za podmínky 
splnění technických a ekonomických parametrů. Dále je třeba upravit také pravidla pro 
úpravu již vyhlášených a vypsaných podpor na další období (novelizační bod 71), který přímo 
souvisí s metodikou nastavování výše podpory na jejím počátku. 

K bodům 78 a 79 

Jedná se o legislativně technickou úpravu související s doplňováním formy podpory 
biometanu, která bude ve společné části s podporou tepla, a to v hlavě V. V této hlavě budou 
zavedeny dva díly, kde současná ustanovení o podpoře tepla z obnovitelných zdrojů bude 
zavedena v díle 1 a podpora pro biometan bude zavedena v díle 2.  

K bodu 80 

Novelizační bod souvisí s úpravou systému podpor na období 2021 až 2030, kdy podle 
revidované směrnice mají členské státy povinnost směřovat k indikativnímu cíli OZE 
v sektoru vytápění a chlazení. Jedná se o legislativně technickou úpravu související s úpravu 
textu v závislosti na úpravou systému podpory tepla, které je provedeno v ustanovením § 23 
až 27, kde se mimo jiné v novém § 25a zavadí (analogicky jako u podpory elektřiny) podpora 
tepla pro zachování výrobny tepla v provozu. 

K bodu 81 

Současné ustanovení umožňovalo souběh podpor, novelizační bod toto ustanovení v odstavci 
6 ruší, jelikož podmínky pro souběh podpor jsou uvedeny v rámci této novely zákona 
jednotně v novém společném ustanovení v § 36.  

K bodu 82 

Tento novelizační bod souvisí s úpravou požadavku na transparentnosti poskytované podpory, 
kde důvody a podrobný popis k této problematice je již uveden u novelizačních bodů 16 a 17.   

K bodu 83 

Ve smyslu aktuálních rozhodnutích Evropské komise k podpoře na zařízení využívající 
komunální odpad a nenotifikaci provozní podpory pro tyto zařízení v rozhodnutích Evropské 
komise o slučitelnosti podpory s vnitřním trhem EU (viz rozhodnutí EK v případu SA.45768 
(2016/N) – Česká republika - Podpora výroby elektřiny ve vysokoúčinných zařízeních na 
kombinovanou výrobu elektřiny a tepla uvedených do provozu po 1. lednu 2016, nebo 
rozhodnutí EK v případu SA.38701 (2014/NN) – Česká republika - Podpora výroby elektřiny 
ve vysokoúčinných zařízeních na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a tepla 
z obnovitelných zdrojů energie), se navrhuje podporu pro nová zařízení na energetické 
využívání komunálního odpadu u podpory tepla z obnovitelných zdrojů nezavádět.  

K bodu 84 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSB6CHUNML)



 
 

53 
 

Tento novelizační bod souvisí s úpravou požadavku na transparentnosti poskytované podpory, 
kde důvody a podrobný popis k této problematice je již uveden u novelizačních bodů 16 a 17.   

K bodům 85 až 89 

Novelizační body souvisí s úpravou systému podpor na období 2021 až 2030, kdy podle 
revidované směrnice o podpoře OZE mají členské státy povinnost směřovat k indikativnímu 
cíli OZE v sektoru vytápění a chlazení. Úpravy v § 24 se týkající výstavby nových výroben 
tepla kromě současného stavu, kde tato podpora je umožněna pouze na výrobny tepla 
využívající bioplyn, upravené ustanovení rozšiřuje podporu také na výrobny tepla využívající 
biomasu a geotermální energii. V případě výroben tepla spalující biomasu nebo využívající 
geotermální energii je podporovaným teplem, teplo dodané z těchto výroben tepla do 
rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií, v případě výroben tepla 
využívající bioplyn je podporovaným teplem je užitečné teplo z těchto výroben tepla. 
Provozní podpora tepla se vztahuje na teplo vyrobené ve výrobnách tepla splňující minimální 
účinnost užití energie stanovenou prováděcím právním předpisem s výjimkou výrobny tepla 
využívající geotermální energii a využívající biomasu a bioplyn, z podporovaného druhu a 
parametrů obnovitelných zdrojů podle prováděcího právního předpisu.  Podpora pro výstavbu 
těchto nových výroben tepla se netýká výroben tepla, které vyrábějí teplo společným 
spalováním obnovitelného zdroje s neobnovitelným nebo druhotným zdrojem. Další 
podrobnosti jsou uvedeny v obecné části důvodové zprávy. 

K bodu 90 

Z důvodu nového systému rozvoje a regulace podporovaných zdrojů energie uvedené v § 3 a 
§ 3a se zrušují současná ustanovení v odstavcích 7 a 8 (po přečíslování 5 a 6), vztahující se 
k současnému znění § 3.   

K bodu 91 

Tento novelizační bod souvisí s úpravou požadavku na transparentnosti poskytované podpory, 
kde důvody a podrobný popis k této problematice je již uveden u novelizačních bodů 16 a 17.   

K bodu 92 

Novelizační bod souvisí s úpravou systému podpor na období 2021 až 2030, kdy podle 
revidované směrnice o podpoře OZE mají členské státy povinnost směřovat k indikativnímu 
cíli OZE v sektoru vytápění a chlazení, kde do indikativního cíle je možné započítat také 
odpadní teplo. V rámci úprav systému podpory elektřiny a tepla došlo k úpravě u podpory 
elektřiny z DEZ, kde od 1. 1. 2021 bude podpora elektřiny z DEZ pro nové výrobny elektřiny 
moci být uplatněna pouze na výrobny elektřiny využívající důlní plyny. Podpora pro odpadní 
teplo byla nově zařazena jako vhodnou pro investiční podporu, jelikož v případě tohoto druhu 
DEZ se jedná většinou o specifické a vzájemně velmi odlišné projekty, které nelze vhodně a 
jednotně postihnout při nastavování výše provozní podpory v rámci modelu provozních 
podpor, který využívá referenčních projektů. 

K bodu 93 

Novelizační bod souvisí s úpravou systému podpor na období 2021 až 2030, kdy podle 
revidované směrnice o podpoře OZE mají členské státy povinnost směřovat k indikativnímu 
cíli OZE v sektoru vytápění a chlazení, a z tohoto hlediska je vhodné připravit taková opatření 
(podpory), aby mohli být dále v provozu udrženy výrobny tepla, které jsou již v provozu. 
Podpora tepla pro zachování výrobny tepla v provozu je takřka analogicky nastavena stejně 
jako podpora elektřiny pro zachování výrobny elektřiny v provozu, která se zavádí v § 6a. 
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Uvedená podpora tepla se vztahuje také teplo výrobny tepla společně spalující obnovitelný 
zdroj a neobnovitelný zdroj, kde se tato podpora tímto převádí ze současné podpory elektřiny 
z OZE. 

K bodům 94 až 97 

Novelizační body souvisí s úpravou systému podpor na období 2021 až 2030, kdy podle 
revidované směrnice o podpoře OZE mají členské státy povinnost směřovat k indikativnímu 
cíli OZE v sektoru vytápění a chlazení. V těchto novelizačních bodech se provádí úprava 
taková, aby ustanovení tohoto § (Zelený bonus na teplo) byl konstruován analogicky jako 
v případě zeleného bonusu na elektřinu. Prováděné úpravy mají vést k větší přehlednosti a 
kompaktnosti celé konstrukce zákona, a to v souvislosti se zaváděnou novou podporou 
biometanu. Cílem těchto úprav bylo co možná nejvíce stejných ustanoveních a přístupů 
používaných jak v části podpory elektřiny, tak v části podpory tepla a nově i biometanu. 
Z tohoto důvodu se například ustanovení o principech nastavování výše podpory tepla 
přesunulo do nově vytvořeného § (26a).   

K bodu 98 

Novelizační body souvisí s úpravou systému podpor na období 2021 až 2030, kdy podle 
revidované směrnice o podpoře OZE mají členské státy povinnost směřovat k indikativnímu 
cíli OZE v sektoru vytápění a chlazení. Pro ucelenost, kompaktnosti a jednotný přístup 
v celém zákoně zavádí tento novelizační bod nový §, týkající se výše nastavování podpory 
tepla. Ustanovení je konstruováno obdobně jako ustanovení § 12, týkající se výše podpory 
elektřiny. Nový § rozděluje princip stanovení podpory pro nové výrobny tepla (§ 24) a princip 
nastavení podpory pro zachování výroben tepla v provozu (§ 25a). V případě podpory pro 
nové výrobny tepla v provozu je princip nastavení výše podpory tepla obdobný jako u 
podpory elektřiny, tedy výše podpory by měla vycházet z obecně používaného ekonomického 
principu tak, aby byl součet diskontovaných hotovostních toků za dobu životnosti výrobny 
roven nule za podmínky splnění technických a ekonomických parametrů. 

K bodům 99 až 106 

Novelizační body souvisí s úpravou systému podpor na období 2021 až 2030, kdy podle 
revidované směrnice o podpoře OZE mají členské státy povinnost směřovat k indikativnímu 
cíli OZE v sektoru vytápění a chlazení. Uvedené novelizační body textově upravují 
ustanovení v § 27 tak, aby odpovídali provedených úpravám v § 23 až 26a. K novelizačnímu 
bodu 105, týkající se vypuštění ustanovení o době podpory pro nové výrobny tepla 
využívající bioplyn dále uvádíme, že z důvodu zjednodušení a zpřehlednění celého textu 
zákona bylo uvedené ustanovení zavedené v § 27 odstavci 7 (a analogická ustanovení v části 
podpory elektřiny) vypuštěno a vloženo do jednotného § 39, společného pro podporu 
elektřiny, podporu tepla i podporu biometanu. 

K bodu 107 

Novelizační bod souvisí s úpravou systému podpor na období 2021 až 2030, kdy podle 
revidované směrnice o podpoře OZE mají členské státy povinnost zajistit cíle a podcíle OZE 
v sektoru dopravy včetně minimálního cíle pro tzv. pokročilá biopaliva – podrobněji uvedeno 
v obecné části důvodové zprávy. Z tohoto důvodu tento novelizační bod zavádí do hlavy 
V nový díl 2, který se týká podpory biometanu. Tento díl je konstruován analogicky jako díl 1 
v této hlavě, týkající se podpory tepla z OZE pro nové výrobny tepla. Novelizační bod nově 
zavadí § 27a až 27e, které uvádějí podrobnosti k podpoře biometanu a formě podpory, 
zelenému bonusu na biometan, výši zeleného bonusu na biometan, práva a povinnosti 
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subjektů na trhu s biometanem a podmínky podpory biometanu. Podrobnosti k této formě 
podpory jsou uvedeny v obecné části důvodové zprávy. 

K bodům 108, 114, 115, 116 a 125 

Novelizační body souvisí se závazkem České republiky vyplývající z rozhodnutí Evropské 
komise SA.35177 (2014/NN) ze dne 11. června 2014 – Česká republika – Podpora výroby 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (určené pro OZE uvedené do provozu v období od 1. 
ledna 2013 do 31. prosince 2015). Podle tohoto závazku zakomponovaného do § 28a měl 
zákazník právo na kompenzaci od operátora trhu ve výši uhrazené ceny na úhradu nákladů 
spojených s podporou elektřiny, pokud v letech 2013 až 2015 spotřeboval v České republice 
elektřinu vyrobenou z obnovitelného zdroje energie v jiném členském státě Evropské unie, 
smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci  

Výrobce mohl nebo může tedy o uvedenou kompenzaci požádat (pokud již tak neučinil) 
nejpozději k datu 1. ledna 2019, kdy uplyne promlčecí doba (3 roky). Z uvedeného vyplývá, 
že ustanovení § 28a bude k datu účinnosti tohoto zákona již zkonzumováno a je možné ho bez 
náhrady k datu nabytí účinnosti zákona (datu 1. ledna 2021) vypustit – novelizační bod 124. 
Jelikož bude vypuštěno ustanovení § 28a, je třeba provést také úpravu v § 28 – to provádí 
novelizační body 107, 113, 114 a 115.  

K bodům 109, 110, 111, 112 a 113 

Pro účely úhrady plateb za POZE (složku ceny služby distribuční soustavy a složku ceny 
služby přenosové soustavy na podporu elektřiny) bude nově používán rezervovaný příkon pro 
předávací místo.  

 Ve smlouvě o připojení se bude sjednávat jednak rezervovaný příkon pro jednotlivá 
místa připojení a rovněž pro účely plateb za POZE i rezervovaný příkon pro 
předávací místo tvořené těmito místy připojení, který odpovídá možnému využívání 
rezervovaného příkonu v jednotlivých předávacích místech.  

 Přitom by mělo platit, že rezervovaný příkon pro předávací místo může být sjednán 
v rozsahu od nejvyššího rezervovaného příkonu ze všech míst připojení tvořících 
dané předávací místo až do součtu rezervovaných příkonů všech míst připojení 
tvořících dané předávací místo. 

Ustanovení § 50 a § 98a odst. 2 písm. g) energetického zákona umožňují zakotvit nový 
parametr do smlouvy o připojení a následně i do smlouvy o zajištění služby distribuční 
soustavy, tak i postup jeho sjednávání v rámci vyhlášky č. 16/2016 Sb., o podmínkách 
připojení k elektrizační soustavě. 

K bodům 117 až 124 

Novelizační body upravují § 28, týkající se poskytování dotace z finančních prostředků ze 
státního rozpočtu v kontextu zaváděných nových nebo upravovaných systémů podpory, které 
budou aplikovány v období 2021 až 2030. Konkrétně se jedná o doplnění podpory formou 
aukcích a podpory biometanu.  

K bodu 126  

Novelizační bod upravuje § 29, týkající se poskytování dotace z finančních prostředků ze 
státního rozpočtu. Cílem novelizačního bodu je efektivní čerpání dotace podle aktuálního 
stavu a potřeb, které není v současném systému, kdy se poskytuje dotace čtvrtletně úplně 
možné. Novelizační bod umožňuje poskytnutí dotace měsíčně a na základě jedné žádosti 
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operátora trhu a podle skutečných potřeb.  

K bodu 127  

Novelizační bod upravuje přiměřenost podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů, podpory 
elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, podpory z druhotných zdrojů 
a podpory tepla z obnovitelných zdrojů. Novelizační bod je členěn celkem na 3 díly, kde první 
díl je zaměřen na přiměřenost podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů u výroben elektřiny 
uvedených do provozu v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2015, druhý díl je zaměřen 
na přiměřenost podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a 
podpory elektřiny z druhotných zdrojů u výroben elektřiny a zdrojů elektřiny uvedených do 
provozu v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015 a třetí díl je změřen na přiměřenost 
podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů, z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a 
tepla a z druhotných zdrojů a podpory tepla z obnovitelných zdrojů u výroben elektřiny a 
výroben tepla uvedených do provozu od 1. ledna 2016. Důvodem rozdělení novelizačního 
bodu do těchto dílů jsou různé nebo odlišné požadavky a závazky České republiky na 
zajištění přiměřenosti podpory v celkem šesti vydaných rozhodnutích Evropské komise o 
slučitelnosti provozních podpor s vnitřním trhem EU. Princip fungování a zajištění 
přiměřenosti podpory je podrobně uveden v obecné části důvodového zprávy. 

Uvedené závazky na zajištění přiměřenost poskytované podpory pod novelizačním bodem 
126 musejí být aplikovány a účinné co nejdříve, jelikož již v současné době dopadají na 
výrobny elektřiny a výrobny tepla, která jsou již v provozu nebo do 31. prosince 2020 budou 
v provozu. Zajištění závazků na přiměřenost podpory pro výrobny elektřiny a výrobny tepla 
uvedené do provozu od 1. ledna 2016 je v současném stavu „provizorně“ zajištěno 
prostřednictvím cenových rozhodnutí ERÚ a je třeba toto také zohlednit v samotném zákoně, 
jelikož i toto (převedení podmínek z cenových rozhodnutích přímo do zákona) byl závazek 
České republiky. Účinnost uvedených ustanovení musí tedy nabýt účinnosti co nejdříve po 
schválení zákona.  

K bodům 128 až 131  

Novelizační body upravují třetí díl hlavy VII zajištění přiměřenosti podpory, který je potřeba 
následně od 1. ledna 2021 rozšířit také na nově upravené formy podpory (udržovací podpora 
elektřiny, udržovací podpora tepla, podpora elektřiny vyrobené v modernizované výrobně) a o 
nové formy podpory – podpora aukčním bonusem a podpora biometanu. Třetí díl hlavy VII, 
týkající se přiměřenosti podpory uvádí pravidla ke kumulaci provozních podpor nebo pravidla 
ke kumulaci provozní a investiční podpory. Všechny tyto zmíněné formy podpory budou 
účinné od 1. ledna 2021 a novelizační body takovou úpravu ve třetím díle, týkající se zajištění 
přiměřenosti poskytované podpory provádějí.  

K bodu 132 

Novelizační bod doplňuje novou hlavu VIII, týkající se omezení podpory ve zvláštních 
případech a informační povinnosti. 

Novelizační bod doplňuje v § 37 další resp. ostatní závazky České republiky v celkem šesti 
vydaných rozhodnutích Evropské komise o slučitelnosti provozních podpor s vnitřním trhem 
EU a požadavky z aktuálně platných pravidel státní podpory EU v oblasti životního prostředí 
a energetiky. Jedná se omezení nároku na podporu v definovaných případech. Prvním 
případem je situace, kdy podpora elektřiny a podpora tepla se nevztahuje na elektřinu a teplo 
vyrobené výrobcem elektřiny a výrobcem tepla, který je ke dni registrace formy podpory v 
systému operátora trhu podnikatelem v obtížích, a to po dobu po kterou je na výrobce 
pohlíženo jako na podnikatele v obtížích. Druhým případem je situace, kdy podpora elektřiny 
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a podpora tepla se nevztahuje na elektřinu a teplo vyrobené výrobcem elektřiny a výrobcem 
tepla, který má ke dni registrace formy podpory nebo její změny v systému operátora trhu 
neuhrazený dluh vzniklý na základě příkazu k vrácení veřejné podpory vystaveného v 
návaznosti na rozhodnutí Evropské komise, jímž byla podpora prohlášena za protiprávní a 
neslučitelnou s vnitřním trhem, a to po dobu, po kterou má výrobce neuhrazený dluh. 

V případě podpory elektřiny pak dále také platí, že podpora elektřiny se nevztahuje na 
elektřinu vyrobenou výrobcem elektřiny v období, kdy je na denním trhu s elektřinou 
organizovaném operátorem trhu dosaženo záporné hodinové ceny po dobu šesti a více po sobě 
následujících hodin.  

Novelizační bod v § 38 potom zavádí informační povinnosti výrobce sdělit operátorovi trhu 
informace, týkající se výše investičních nákladů spojených s uvedením výrobny do provozu 
nebo spojených s modernizací výrobny elektřiny a výši nevratné investiční podpory z 
veřejných prostředků, která mu byla poskytnuta, poskytovatele podpory a číslo rozhodnutí 
nebo dotační smlouvy o poskytnutí této podpory, při registraci zvolené formy podpory.  
Operátor trhu je pak povinen uchovávat takto získané informace, získané v souvislosti s 
evidencí pro účely výplaty podpory, po dobu 10 let od ukončení poskytování podpory. Dále 
má výrobce povinnost doklady týkající se investičních a provozních nákladů výrobny, které je 
povinen výrobce a výrobce tepla uchovávat podle jiných právních předpisů, je povinen 
uchovávat i po lhůtě stanovené těmito právními předpisy v případě, že je příjemcem podpory 
podle tohoto zákona, a to po celou dobu trvání práva na podporu a po dobu následujících 5 let 
a na vyžádání je předložit ministerstvu nebo Úřadu. Při změně vlastnictví je převodce nebo 
právní předchůdce povinen předat nabyvateli nebo právnímu nástupci doklady podle věty 
první nebo jejich kopie. Výše zmíněné úpravy byly již z větší části v současném zákoně 
zavedeny v části, týkající se podpory elektřiny a v části, týkající se podpory tepla. Tento 
novelizační bod uvedené povinnosti jednotně sjednocuje do jednoho §.  

V tomto novelizačním bodě, týkající se § 38 je také uveden informační závazek směrem 
k Evropské komisi v případě, že poskytnutá podpora převýší po dobu trvání nároku na 
podporu 500 tisíc EUR. V takovém případě sděluje tuto informaci operátor trhu do 
informačního systému Evropské komise.  

Uvedené závazky na zajištění přiměřenost poskytované podpory pod novelizačním bodem 
131 musejí být aplikovány a účinné co nejdříve, jelikož již v současné době dopadají na 
výrobny elektřiny a výrobny tepla, která jsou již v provozu nebo do 31. prosince 2020 budou 
v provozu. Zajištění závazků na přiměřenost podpory pro výrobny elektřiny a výrobny tepla 
uvedené do provozu od 1. ledna 2016 je v současném stavu „provizorně“ zajištěno 
prostřednictvím cenových rozhodnutí ERÚ a je třeba toto také zohlednit v samotném zákoně, 
jelikož i toto byl závazek České republiky. Účinnost uvedených ustanovení musí tedy nabýt 
účinnosti co nejdříve po schválení zákona.  

K bodům 133 až 139  

Novelizační body upravují hlavu VIII, týkající se omezení podpory ve zvláštních případech a 
informační povinnosti, kterou je potřeba následně od 1. ledna 2021 rozšířit také na nově 
upravené formy podpory (udržovací podpora elektřiny, udržovací podpora tepla, podpora 
elektřiny vyrobené v modernizované výrobně) a o nové formy podpory – podpora aukčním 
bonusem a podpora biometanu. Všechny tyto zmíněné formy podpory budou účinné od 1. 
ledna 2021 a novelizační body takovou úpravu ve třetím díle, týkající se zajištění přiměřenosti 
poskytované podpory provádějí.  

K bodu 140 
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Novelizační bod doplňuje do nové hlavu VIII, týkající se omezení podpory ve zvláštních 
případech a informační povinnosti také dobu podpory, a to pro všechny druhy podpory – 
elektřinu, teplo a biometan. Důvodem je přehlednost a jednoznačnost důležitých 
ustanoveních, týkající se nároku na podporu, které se zároveň v současném textu zákona 
několikrát opakují. Z důvodu zavedení nové formy podpory biometanu je účelnější a 
efektivnější uvést všechny tyto ustanovení jednotně v jednom §.  

K bodům 141 až 152 

Novelizační body upravují hlavu IX, týkající podmínek pro vydání, evidenci a uznání záruk 
původu elektřiny z OZE a elektřiny z vysokoúčinné KVET a osvědčení o původu elektřiny 
z vysokoúčinné KVET nebo druhotných zdrojů. V uvedené hlavě se upravuje oblast záruk 
původu a nakládání se zárukami původu a jejich evidence, a to tak, že se záruky původu 
rozšiřují v kontextu revidované směrnice o podpoře OZE také o biometan.  

Zároveň v § 45 odst. 1 se upravuje proces vydání záruk původu elektřiny, kdy v současnosti 
není nijak zákonem upravena lhůta pro vydání záruky původu, tato je pouze součástí 
obchodních podmínek operátora trhu s elektřinou. Operátor trhu v současné době vydává 
záruky původu až 4 měsíce po měsíci, v němž byla elektřina vyrobena,  
což v některých případech omezuje obchodovatelnost takových záruk. Přitom vydávání v 
jiných členských zemích, zapojených do AIB (asociace vydavatelů záruk původu 
v jednotlivých členských tátech EU), se realizuje do 1 měsíce (nejvýše 2 měsíců) po skončení 
měsíce, ve kterém byla elektřina vyrobena, na kterou se záruka původu vydává. Stanovením 
jasného termínu na úrovni zákona bude dána právní jistota subjektům a jasně vymezena 
povinnost operátora trhu. Kratší lhůta pro vydávání záruk zvýší konkurenceschopnost českých 
záruk původu na mezi m trhu a zároveň umožní řádně zohlednit záruky původu na elektřinu 
vyrobenou na konci roku v rámci palivového mixu (při pozdním vydání záruk za prosinec toto 
nelze s ohledem na termíny pro zpracování palivového mixu zajistit). Uvedená úpravu 
navrhuje odstranit problém spočívající v tom, kdy může výrobce žádost o vydání záruky 
původu vůbec podat (aktuálně až po ukončení závěrečného měsíčního finančního vypořádání 
odchylek, tedy 4. měsíc po měsíci výroby elektřiny). 

K bodům 153 a 154 

Novelizační body v souvislosti s kontrolou přiměřenosti podpory upravují § 48, který se týká 
kontroly tohoto zákona. Upravený odstavec 1 uvádí, že kontrolu dodržování tohoto zákona, s 
výjimkou správy odvodu a kontroly přiměřenosti podpory, provádí ERÚ. Dále je doplněn 
odstavec 2, který uvádí, že kontrolu přiměřenosti podpory provádí SEI. 

K bodu 155 

Vzhledem k tomu, že se doplňuje několik nových skutkových podstat přestupků, dochází ke 
komplexnímu přepracování úpravy přestupků v souladu se Zásadami tvorby právní úpravy 
přestupků schválenými usnesením vlády ze dne 31. července 2018 č. 488. Dle Zásad tvorby 
právní úpravy přestupků je žádoucí odkaz pouze na jedno ustanovení zákona s uvedení 
nejpodstatnějších znaků protiprávního jednání tak, aby byla objektivní stránka jasná a 
srozumitelná nejen pro adresáty, ale též pro správní orgán. Na základě uvedeného tedy 
dochází k úpravě celého § 49 odst. 1, týkajícího se přestupků.  

K bodům 156 a 157 

Legislativně technická úprava v souvislosti s úpravou §11a.  

K bodu 158 
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Legislativně technická úprava. 

K bodu 159 

V souvislosti s doplněním povinnosti vykazovat zvlášť množství tepla z obnovitelného zdroje 
a zvlášť z neobnovitelného zdroje, skutečné nabytí množství a jeho kvalitu a skutečné využití 
veškerého nabytého množství obnovitelného zdroje pro účely výroby tepla, a to v případě 
společného spalovaní obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje bylo odpovídajícím 
způsobem doplněno i ustanovení § 49 odst. 1 písm. b). 

K bodu 160 

V souvislosti s možností uplatnit právo na podporu biometanu, vzniká výrobci biometanu řada 
povinností. Tímto novelizačním bodem jsou odpovídajícím způsobem doplněny skutkové 
podstaty přestupků, kterých se může výrobce biometanu nesplněním daných povinností 
dopustit.  

K bodům 161 a 162 

Nutná legislativně technická úprava v souvislosti se zavedením podpory biometanu.  

K bodu 163 

V souvislosti se zavedením podpory biometanu vznikají povinnosti provozovateli přepravní 
soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy nebo jinému výrobci plynu. Uvedený 
novelizační bod obsahuje skutkové podstaty přestupků, kterých se může provozovatel 
přepravní soustavy, provozovatel distribuční soustavy nebo jiný výrobce plynu dopustit.  

K bodu 164 

V souvislosti s novým ustanovením § 3a, které se týká účinné regulace a kontroly dosahování 
predikovaných a cílových hodnot energie z OZE a zastavení podpory při překročení 
příslušných hodnot, vzniká operátorovi trhu povinnost měsíčně zveřejňovat informace o počtu 
výroben elektřiny, u nichž byla provedena modernizace výrobny elektřiny, a počtu výroben 
elektřiny, výroben tepla a výroben biometanu, které byly uvedeny do provozu od 1. ledna 
2021, a jejich souhrnném instalovaném elektrickém, tepelném nebo energetickém výkonu, v 
členění podle jednotlivých druhů podporovaných zdrojů a provozních podpor, pro něž byla v 
systému operátora trhu registrována podpora. Ve vztahu k této povinnosti je odpovídajícím 
způsobem doplněn § 49 odst. 1 psím. l).  

K bodu 165  

Legislativně technická změna nutná v souvislosti se zavedením podpory biometanu.  

K bodu 166 

Vzhledem k zavedení nové formy podpory dochází k odpovídajícímu doplnění § 49 odst. 1 
písm. l) o bod 3. 

K bodům 167 a 168 

Legislativně technická změna nutná v souvislosti se zavedením podpory biometanu.  

K bodu 169 

Tento bod upravuje § 51, týkající se neoprávněně čerpané podpory. Doplnění upřesňuje 
původní ustanovení v zákoně a současně doplňuje znění o případy neoprávněně čerpané 
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podpory biometanu, kdy na podporu nevzniklo právo podle tohoto zákona nebo došlo-li 
k čerpání provozní podpory biometanu v nesprávné výši.    

K bodu 170 

Novelizačním bodem je vloženo nové ustanovení § 51a zajišťující jednoznačnost výkladu 
týkajícího se použití zákona o rozpočtových pravidlech.  

K bodu 171 

Nutná úprava § 52 odst. 1 související se zavedením podpory biometanu.  

K bodu 173 

V souvislosti s doplněním výjimky z povinnosti výrobce provádět na svůj náklad měření dle § 
11a odst. 1. Nově se měření technologické vlastní spotřeby elektřiny nevyžaduje nejen u 
výroben elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kW, ale i u elektřiny na krytí ztrát na 
zvyšovacích transformátorech. Tímto novelizačním bodem je doplněno zmocnění k vydání 
prováděcího právního předpisu ministerstvem, kde bude stanoven způsob výpočtu množství 
elektřiny pro technologickou vlastní spotřebu na krytí ztrát na zvyšovacích transformátorech.  

K bodu 174  

V souvislosti se zavedením mechanismu kontroly přiměřenosti podpory je doplněno 
zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu ministerstvem, kterým se stanoví způsob 
výpočtu vnitřního výnosového procenta investic a způsob hodnocení údajů z výkazů 
získaných od výrobců v rámci sektorového šetření, včetně vzoru výkazů pro sektorové šetření.  

K bodu 175 

Změna ve zmocnění pro ministerstvo k vydání prováděcích právních předpisů souvisí se 
zavedením mechanismu kontroly přiměřenosti podpory. Doplněné zmocnění uvedené v 
písmenech x) a y) se týkají navržené úpravy v § 37 odst. 1 písm. a) a b).  

K bodům 176 až 181 

Legislativně technické úpravy související se zavedením podpory biometanu.  

K bodu 182 

Legislativně technická úprava v souvislosti s úpravou ustanovení týkajícího se provozní 
podpory tepla. 

K bodu 183 

Legislativně technické úpravy související se zavedením podpory biometanu.  

K bodu 184 

V důsledků doplnění ustanovení o podpoře biometanu je nutné odpovídajícím způsobem 
rozšířit zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu ministerstvem, kterým bude 
stanoven způsob a rozsah měření biometanu, požadavky na kvalitu biometanu, odorizaci a 
tlak vyrobeného biometanu a rozsah údajů a termíny a způsob předání a evidence naměřených 
hodnot biometanu.  

K bodu 185 

Legislativně technické úpravy související se zavedením podpory biometanu.  
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K bodu 186 

V souvislosti se zavedením nové podpory pro modernizované výrobny elektřiny dochází 
k doplnění zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu ministerstvem, kterým se 
stanoví požadavky na modernizaci výroben elektřiny u jednotlivých druhů podporovaných 
zdrojů energie a způsob a postup provedení modernizace výrobny. Dále dochází k doplnění 
zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu ministerstvem, a to v souvislosti s novým 
ustanovením § 6b, kde je řešena úprava zařízení výrobny elektřiny bez uplatnění práva na 
podporu pro modernizovanou výrobnu elektřiny (§6c).   

K bodům 187 až 190 

Legislativně technické úpravy v souvislosti se zavedením nových podpor.  

K bodu 191 

V souvislosti s rozšířením formy podpor o formu aukčního bonusu dochází k odpovídajícímu 
doplnění zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu Úřadem, týkajícího se způsobu 
stanovení aukčního bonusu pro obnovitelné zdroje, aukčního bonusu pro vysokoúčinnou 
kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a pro druhotné zdroje.   

K bodu 192 

V souvislosti s doplněním ustanovení § 6a je odpovídajícím způsobem doplněno zmocnění 
k vydání prováděcího právního předpisu Úřadem, kterým bude stanovena cena a druhy 
biomasy a cena a druhy fosilních paliv ke stanovení podpory pro udržení výrobny elektřiny a 
výrobny tepla v provozu a způsob stanovení rozdílu mezi provozními náklady a tržní cenou 
elektřiny a tepla ke stanovení podpory pro udržení výrobny elektřiny a výrobny tepla 
v provozu. 

K bodu 193 

Zrušení zmocnění Ministerstvo zemědělství v § 53 odst. 3, týkající se stanovení způsobu 
určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení seznamu výrobců s 
hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba, souvisí s novelizačními body 16 a 17.  

K přechodným ustanovením 

Přechodné ustanovení upravuje u výroben elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby 
elektřiny a tepla a u výroben elektřiny z druhotných zdrojů uvedených do provozu v období 
od 1. ledna 2013 do nabytí účinnosti tohoto zákona trvání práva na podporu, a to v souladu 
s vydanými rozhodnutími Evropské komise o slučitelnosti této podpory s vnitřním trhem EU 
a ustanovení pro přechodné období zavedenými v cenových rozhodnutích ERÚ.  

Dále přechodné ustanovení ve stejném smyslu a ze stejného důvodu upravují možnosti formy 
podpory pro podpory elektřiny vyráběné ve výrobně elektřiny využívající energii vody 
uvedené do provozu od 1. ledna 2016 do doby nabytí účinnosti tohoto zákona. 

Přechodná ustanovení také stanovují časové vymezení pro plnění informačních povinností 
(pro výrobce a operátora trhu) uvedených v § 38 v případě výroben, které jsou již v provozu 
nebo budou uvedeny do provozu před nabytím účinnosti tohoto zákona.  

Přechodná ustanovení také vymezují výrobny, na které se nevztahují povinnosti uvedené v § 
37 nebo omezení poskytování podpory v případě spalování odpadů (§ 6 odst. 4 písm. d) – 
podpora elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a § 24 odst. 4 písm. 
d) – podpora tepla z OZE).  
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Přechodná ustanovení stanovují také časové období, kdy ministerstvo informuje vládu o 
výsledcích sektorového šetření pro zdroje elektřiny uvedené do provozu v období od 1. ledna 
2006 do 31. prosince 2008 a kdy má být zahájena kontrola přiměřenosti podpory pro zdroje 
spadající pod toto sektorové šetření.   

Zásadním přechodným ustanovením je potom také ustanovení, které uvádí, že pro elektřinu 
nebo teplo vyrobené ve výrobně elektřiny nebo tepla uvedené do provozu přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona, pro kterou přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vzniklo právo 
na podporu, toto právo trvá za podmínek a v rozsahu podle zákona č. 165/2012 Sb., ve znění 
účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ustanovení tohoto zákona o přiměřenosti 
podpory elektřiny a tepla tímto nejsou dotčena. 

Přechodná ustanovení také vymezují úpravy v § 29 pro poskytnutí dotace na úhradu nákladů 
spojených s podporou elektřiny a provozní podporou tepla, aby byl zajištěn plynulý přechod 
mezi současným (čtvrtletní poskytování dotace) a novým systémem poskytování dotace 
(měsíční poskytování dotace).  

Posledním přechodným ustanovením je ustanovení k vydání prvního nařízení vlády podle 
upraveného systému rozvoje a regulace podporovaných zdrojů v § 3, které má vláda vydat, 
nejpozději 4 měsíce po vyhlášení tohoto zákona. 
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
I. OBECNÁ ČÁST 
 
Název 
Návrh zákona, 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 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, ve znění zákona č. 222/2016 Sb. 
 
2. Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu 

k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
Zákon č. 458/2000 Sb. nabyl účinnosti 1. ledna 2001. Tím byl vytvořen právní rámec pro 
podnikání v energetických odvětvích, státní správu pro energetiku vč. regulace 
v energetických odvětvích. Zákon tak stanovil základní pravidla, tj. práva a povinnosti 
účastníků trhu s elektřinou, plynem a v teplárenství a pro státní správu.  
Zákon č. 458/2000 Sb., který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2001, byl vytvořen a schválen 
v době, kdy ČR nebyla členem Evropské unie, avšak některá ustanovení původního zákona již 
obsahovala zásady uplatňované členskými státy unie. Od roku 2001 energetický zákon prošel 
celkem 24 novelami. Podstatné však z pohledu postupných změn organizace a fungování naší 
energetiky byly čtyři rozsáhlé novely, které postupně transponovaly první, druhý a třetí 
energetický balíček do energetického zákona. Zákony č. 670/2004 Sb., 158/2009 Sb., 
211/2011 Sb. a 131/2015 Sb. upravily energetický zákon tak, aby pravidla trhu s elektřinou a 
pravidla trhu s plynem, a zásady regulace v energetických odvětvích i postavení zákazníků 
v ČR odpovídaly jednotným pravidlům platným v EU.   
Základní principy, na nichž byl a je energetický zákon postaven, platí v zemích EU stále, ale 
některé z nich byly v postupně předpisy druhého a třetího energetického balíčku rozšířeny a 
upraveny v zájmu zavedení jednotného trhu s elektřinou a s plynem v EU. Pravidla daná 
směrnicemi a nařízeními EU chrání stabilitu a bezpečnost zásobování elektřinou a plynem a 
zajištění ochrany jednotlivých účastníků energetických trhů - zejména zákazníků - před 
nežádoucími vlivy. 
Zákon od samého počátku uplatňuje principy platné v EU pro energetická odvětví. Jedná se 
zejména o: 

• podnikání v elektroenergetice, plynárenství i teplárenství je možné pouze na základě 
licence udělované Energetickým regulačním úřadem, 

• přístup třetích stran k elektroenergetickým a plynárenským sítím se uskutečňuje na 
principu regulovaného přístupu, kdy ceny jsou regulovány a vyhlašovány předem, 

• existuje samostatný regulátor pro energetická odvětví - Energetický regulační úřad, 

• trh s elektřinou je plně otevřen od 1. 1. 2006, 

• trh s plynem je plně otevřen od 1. 1. 2007, 
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• přístup k sítím a zásobníkům plynu je zaručen pro všechny účastníky trhu s elektřinou 
nebo s plynem za stejných podmínek, 

• transparentní a předem stanovená opatření přijímaná za stavů nouze v 
elektroenergetice, plynárenství a teplárenství,  

• řešení sporů mezi účastníky trhu nezávislým regulátorem, 

• dodávku elektřiny nebo plynu v případech, kdy sjednaný dodavatel ztratí schopnost 
plnit své závazky (univerzální služba, dodavatel poslední instance), 

• energetický regulační fond na krytí prokazatelné ztráty v oblasti teplárenství. 
Původní zákon č. 458/2000 Sb. byl přijat na základě platné směrnice Evropské rady a 
Evropského parlamentu 96/92/EHS, která stanovila pravidla pro vnitřní trh s elektřinou a 
směrnice 98/30/EHS, o pravidlech vnitřního trhu s plynem. Následně Evropská rada a 
Evropský parlament přijaly směrnice 2003/54/ES (trh s elektřinou) a 2003/55/ES (trh s 
plynem) a 2004/8/ES (podpora kombinované výroby elektřiny a tepla). To znamenalo nutnost 
novelizace energetického zákona, a to výrazným způsobem. Novela byla přijata pod číslem 
670/2004 Sb. a znamenala transpozici uvedených směrnic do energetického zákona. Tímto 
procesem byla energetická legislativa tehdy platná v Evropské unii plně transponována do 
našeho právního řádu.  
Změny v energetickém zákoně vyvolala také směrnice 2006/32/ES o energetické účinnosti 
u konečného uživatele a o energetických službách. Cílem přijímaných změn bylo zvýšit 
energetickou účinnost užití energie u konečného uživatele, podporovat výrobu energie 
z obnovitelných zdrojů a řídit poptávku po energii. Na základě těchto směrnic vznikla novela 
energetického zákona, která byla přijata 4. června 2009 pod číslem 158/2009 Sb. a která 
nabyla účinnosti 4. července téhož roku. Novela obsahovala transpozici ustanovení 
uvedených směrnic, která souvisejí s předmětem energetického zákona. Část směrnice 
2006/32/ES byla implementována v zákoně č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Podle 
směrnic č. 2003/54/ES a 2003/55/ES obsahuje energetický zákon mj. také ustanovení 
o oddělení provozovatelů sítí jak v elektroenergetice, tak v plynárenství.  
Od roku 2011 musí být národní legislativa v souladu s předpisy EU tzv. 3. energetického 
balíčku: 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 2009 
o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektrickou energií a o zrušení směrnice 
2003/54/ES; 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES ze dne 13. července 2009 
o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 
2003/55/ES; 

Součástí třetího energetického balíčku byla nařízení, která jsou přímo aplikovatelná. 
Základním důvodem k novelizaci energetického zákona je formální upozornění Evropské 
komise na nesouladnou transpozici některých ustanovení směrnic třetího energetického 
balíčku. 
Převážnou většinu výtek, které měla Evropská komise k transpozici ustanovení směrnic, se 
podařilo vysvětlit. Zbývá však několik, k jejichž vyřešení musí být upraven energetický 
zákon. 
Předkládaná novela energetického zákona řeší následující výtky Evropské komise: 
Ochrana obchodně citlivých informací  
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Komise vytýká České republice nesprávné provedení čl. 9 odst. 7, jakož i čl. 16 odst. 1 a 2 
směrnic 2009/72/ES a 2009/73/ES. Komise má za to, že do českého právního řádu nebyl 
proveden druhý požadavek čl. 16 odst. 1 směrnic týkající se zabránění toho, aby byly 
informace o vlastních činnostech každého provozovatele přenosové a přepravní soustavy, 
které mohou být výhodné z obchodního hlediska, poskytovány diskriminačním způsobem. 
Dle Komise nebyl řádně proveden rovněž čl. 16 odst. 2 směrnic, dle kterého provozovatelé 
přenosové a přepravní soustavy nesmějí v souvislosti s prodeji nebo nákupy elektřiny 
realizovanými podniky ve skupině zneužívat informace, které mají z obchodního hlediska 
citlivou povahu a které získali od třetích osob v souvislosti s poskytováním nebo sjednáváním 
přístupu k soustavě. Komise pak dále vytýká České republice nesplnění čl. 9 odst. 7 směrnic, 
a konkrétně neprovedení zákazu, aby informace, které mají z obchodního hlediska citlivou 
povahu, uchovávané provozovateli přenosové a přepravní soustavy, kteří byli součástí 
vertikálně integrovaného podniku, nebyly přeneseny do podniků vykonávajících funkci 
výroby a dodávek. 
Nezávislost a rozhodovací pravomoci národního regulačního orgánu, pokud jde o 
desetileté plány rozvoje sítě nezávislého provozovatele přenosové soustavy  
Komise vytýká České republice nesprávné provedení čl. 22 směrnic ve spojení s čl. 35 odst. 4 
písm. b) a čl. 35 odst. 5 písm. a) směrnice 2009/72/ES a čl. 39 odst. 4 písm. b) a čl. 39 odst. 5 
písm. a) směrnice 2009/73/ES, a to s ohledem na namítanou nedostatečnou nezávislost 
národního regulačního orgánu vzhledem k pravomoci Ministerstva průmyslu a obchodu 
vydávat závazná stanoviska k desetiletým investičním plánům provozovatelů přenosových 
soustav elektřiny a přepravních soustav plynu a stejně tak vydávat závazné stanovisko jako 
podmínku ke schválení plánů rozvoje sítě ze strany národního regulačního orgánu. 
Podmínky odvolání rady národního regulačního orgánu 
Komise vytýká České republice nesprávné provedení čl. 35 odst. 5 písm. b) směrnice 
2009/72/ES a čl. 39 odst. 5 písm. b) směrnice 2009/73/ES, a to s ohledem na možnost 
obnovitelnosti funkčního období členů Rady ERÚ a důvod odvolání členů Rady ERÚ 
spočívající v opakovaném méně závažném porušení jejich povinností. 
Mimosoudní urovnání sporů 
Komise České republice vytýká nesprávné provedení čl. 37 odst. 11 směrnice 2009/72/ES a 
čl. 41 odst. 11 směrnice 2009/73/ES, a to s ohledem na požadavek, aby byl národní regulační 
orgán příslušný jako orgán pro řešení sporů v případě stížností podaných proti 
provozovatelům přenosové, přepravní nebo distribuční soustavy a dalším subjektům dle 
směrnic. V návaznosti na vyjádření ČR z roku 2015 Komise vyslovila obavy z právní 
nejistoty pro hospodářské subjekty a možného narušení dodržování ustanovení směrnic a 
možného nesouladu rozsahu sporů podle směrnic 2009/72/ES a 2009/73/ES s českým 
zákonem o ochraně spotřebitele, či energetickým zákonem. 
Právo podat stížnost přímo k národnímu regulačnímu orgánu, aby přezkoumal svá 
rozhodnutí o metodikách a sazbách 
Komise vytýká České republice nesprávné provedení čl. 37 odst. 12 směrnice 2009/72/ES a 
čl. 41 odst. 12 směrnice 2009/73/ES, a to s ohledem na údajnou nemožnost podání stížnosti 
proti rozhodnutí ERÚ o metodikách a sazbách, a sice, že není zřejmé, zda se  ustanovení        
§17b odst. 10 písm. b) a c) energetického zákona, dle něhož je možné podat opravný 
prostředek u Rady nebo rozkladové komise, vztahuje také na výše uvedené články směrnice. 
Právo podat stížnost proti národnímu regulačnímu orgánu není neomezené a svědčí pouze 
osobám, kterých se rozhodnutí týká a které mají právo si stěžovat na rozhodnutí o metodikách 
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a transparentnost. Zároveň je možné dle těchto ustanovení směrnic stížnost podat, pokud má 
národní regulační orgán konzultační povinnost ohledně navrhovaných sazeb nebo metod. 
Právo na soudní přezkum rozhodnutí národního regulačního orgánu 
Komise vyjadřuje pochybnosti o správnosti provedení čl. 37 odst. 16 a 17 směrnice 
2009/72/ES a čl. 41 odst. 16 a 17 směrnice 2009/73/ES, neboť není přesvědčena o možnosti 
přezkumu rozhodnutí ERÚ subjektem nezávislým na zúčastněných stranách a jakékoli vládě. 
Své pochyby Komise zakládá na § 17b odst. 11 energetického zákona, který stanoví, že „proti 
rozhodnutí Rady není přípustný opravný prostředek.“ S ohledem na toto ustanovení se 
Komise obává, že zúčastněné strany nemají právo na soudní přezkum rozhodnutí Rady. 
Předkládaný návrh zákona nemá přímé sociální dopady na obyvatelstvo. Nepřímým dopadem 
je zlepšení postavení spotřebitelů energie ve vztazích k dodavatelům elektřiny nebo plynu, 
neboť navrhovaný zákon v souladu s předpisy EU obsahuje ustanovení na ochranu 
spotřebitele. 
Pravidla vnitřního trhu s elektřinou a pravidla vnitřního trhu s plynem se postupně i v rámci 
EU vyvíjejí. Tento vývoj se odráží v ustanovení směrnic a nařízení, která byla postupně v této 
oblasti Evropskou Radou a Parlamentem přijímána. V těchto předpisech EU je patrná 
kontinuita vývoje a rozvoje trhů s elektřinou a s plynem a směřování k jednotnému trhu 
s elektřinou a s plynem v rámci EU. Také 3. energetický balíček svým dopadem znamenal 
rozvinutí již dříve ve směrnicích přijatých ustanovení. Z uvedeného principu kontinuity práva 
v EU a z postupných novelizací energetického zákona a z názoru Evropské komise vyplývá, 
že většina ustanovení směrnic 2009/72/ES a 2009/73/ES je v platném energetickém zákoně 
správně transponována. Proto se navrhovaná novelizace energetického zákona dotýká pouze 
těch částí uvedených směrnic, které nejsou dosud v našem zákoně (podle názoru Evropské 
komise) odpovídajícím způsobem upraveny.  
Platná právní úprava, ale ani nově navržená právní úprava neupravují vztahy, které by se 
dotýkaly zákazu diskriminace ve smyslu antidiskriminačního zákona, tj. nerovného zacházení 
nebo znevýhodnění některé osoby z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, 
sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového 
názoru. Z hlediska rovnosti mužů a žen je návrh neutrální, neboť navrhovaná právní úprava je 
pro obě pohlaví stejná. 

Tabulka hodnocení dopadů na rovnost mužů a žen   

Stručný popis materiálu  

1. Týká se materiál postavení fyzických osob?  

□ ANO  x NE  

Hodnocení  

Materiál se netýká postavení fyzických osob a nemá dopad na rovnost žen a mužů.  

Popis a odůvodnění dopadů na fyzické osoby  

Materiál nemá dopad na fyzické osoby. 

2. Je postavení žen a mužů v oblasti, které se materiál dotýká, rovné?  
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x ANO → 3a  □ NE → 3b  

Analýza a popis případných změn materiálu  

3a. Přináší materiál zhoršení výchozího 
stavu?  

3b. Přináší materiál zlepšení výchozího 
stavu?  

□ ANO  
Materiál 
přináší 
zhoršení.  

□ NE  
Materiál 
přináší 
zlepšení.  

x NE 
Postavení 
žen a mužů 
se nemění.  

□ ANO  
Materiál 
přináší 
zlepšení.  

x NE 
Postavení 
žen a mužů 
se nemění.  

□ NE  
Materiál 
přináší 
zhoršení.  

Hodnocení  

  Materiál má 
neutrální 
dopad na 
rovnost žen 
a mužů.  

   

Analýza a popis případných změn materiálu  

 
2. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy  
V současné době probíhá řízení EK č. 2017/2152 a je ve fázi tzv. formálního upozornění. 
Pokud by Komise nesouhlasila s Českou republikou navrhovanými legislativními změnami, 
dalším krokem by podle čl. 258 Smlouvy o fungování EU (dále jen „SFEU“) bylo vydání tzv. 
odůvodněného stanoviska, v němž by Komise ČR stanovila lhůtu k nápravě namítaného 
porušení práva EU. Po marném uplynutí stanovené lhůty, která je povětšinou dvouměsíční, 
může dle uvedeného čl. 258 SFEU Komise podat žalobu k Soudnímu dvoru EU (dále jen 
„SDEU“), jehož rozsudku, který by podle čl. 260 odst. 1 SFEU konstatoval porušení unijního 
práva, by měla následovat nutná rychlá náprava nesouladného stavu ze strany ČR. Jestliže 
povinnost z odsuzujícího rozsudku ČR nesplní, může Komise zahájit další řízení dle čl. 260 
odst. 2 SFEU, jehož cílem bude vynutit splnění povinnosti plynoucí z předchozího rozsudku 
SDEU, a to uložením paušální částky (jednorázové finanční sankce) či penále (opakující se 
finanční sankce), případně kombinací obou těchto sankcí najednou. Výši paušální částky či 
penále navrhuje Komise, od roku 2002 přitom systematicky navrhuje uložení zároveň 
paušální částky i penále. Důsledkem tohoto přístupu je tedy uložení sankce (paušální částky) i 
v případě, kdy v mezičase dojde k nápravě a tedy odpadá potřeba platit penále. 
 Pravidla pro stanovení peněžitých sankcích jsou obsažena ve sdělení Evropské komise 
C(2017) 8720 final - Aktualizace údajů pro výpočet paušálních částek a penále, které Komise 
navrhuje Soudnímu dvoru v rámci řízení o nesplnění povinnosti. Toto sdělení je každoročně 
s ohledem na vývoj inflace a HDP členských států aktualizováno. V současné době je také 
dostupný návrh sdělení Evropské komise pro tento rok.  
 
Výpočet paušální částky a penále 
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Denní penále = 700 EUR/den, na které se uplatní určité multiplikační vážení, k němuž se 
použijí koeficienty závažnosti (1 – 20) a doby trvání (1 – 3) porušování práva a zvláštní faktor 
„n“. Zvláštní faktor „n“ zohledňuje platební schopnost členského státu (HDP) a počet 
hlasovacích práv v Radě. Pro ČR je aktuálně n = 3,09. 
Zjednodušený výpočet denního penále = 700 EUR x (koeficient závažnosti a doby trvání) 
x 3,09  
Pozn. 1: Podle návrhu sdělení na následující rok má být výpočet následující:  
690 EUR x (koeficient závažnosti a doby trvání) x 3,16 
Paušální částka = Denní částka [(230 EUR x koeficient závažnosti) x zvláštní faktor „n“] x 
počet dní, po který trvá porušování práva od okamžiku vynesení prvního rozsudku /rozsudek 
dle čl. 260 odst. 1 SFEU/ do okamžiku, kdy bylo porušování práva ukončeno, nebo byl 
vynesen rozsudek dle čl. 260 odst. 2 SFEU (u nenotifikačních řízení dle čl. 260 odst. 3 SFEU 
výpočet probíhá odlišně!) 
Zjednodušený výpočet paušální částky = [(230 EUR x koeficient závažnosti) x 3,09] x Počet 
dní od vynesení rozsudku dle čl. 260 odst. 1 SFEU do ukončení porušování či vynesení 
druhého rozsudku dle čl. 260 odst. 2 SFEU 
Takto vypočítaná paušální částka se uplatní, pokud výsledek výše zmíněného výpočtu 
přesáhne minimální paušální částku. Dle platného sdělení je minimální paušální částka pro 
ČR stanovena  na 1 783 000 EUR.  
Pozn. 2: Podle návrhu sdělení na následující rok má být výpočet následující: 
Zjednodušený výpočet paušální částky = [(230 EUR x koeficient závažnosti) x 3,16] x počet 
dní od vynesení rozsudku dle čl. 260 odst. 1 SFEU do ukončení porušování či vynesení 
druhého rozsudku dle čl. 260 odst. 2 SFEU 
 Pozn. 3: Dle návrhu sdělení na následující rok má být minimální paušální částka pro ČR 
stanovena na 1 803 000 EUR. 
 
3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 
republiky 
Při přípravě novely energetického zákona byl zkoumán soulad především s ústavním zákonem 
č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Ústava“), 
a dále s usnesením České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv 
a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění ústavního zákona č. 
162/1998 Sb. (dále jen „Listina“). 
Předložený návrh zákona respektuje Čl. 2 odst. 4 Ústavy („Každý občan může činit, co není 
zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“) a Čl. 79 odst. 3 
Ústavy („Ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy mohou na základě a 
v mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny.“). Návrh 
zákona dále respektuje tyto články Listiny: 

• Čl. 2 odst. 3 („Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen 
činit, co zákon neukládá.“), 

• Čl. 4 odst. 1 („Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho 
mezích a jen při zachování základních práv a svobod.“), 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSB6CHUNML)



 
 

69 
 

• Čl. 26 odst. 1 a 2 („Každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, 
jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost.“ a „Zákon může 
stanovit podmínky a omezení pro výkon určitých povolání nebo činností.“). 

Navrhovaná právní úprava nijak nesnižuje ostatní práva dotčených subjektů a nejsou jí 
diskriminovány žádné specifické skupiny adresátů právních norem. Respektuje obecné zásady 
ústavního pořádku České republiky a není v rozporu s nálezy Ústavního soudu České 
republiky. 
Podle ustanovení § 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů 
státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ministerstva pečují o náležitou 
právní úpravu věcí patřících do působnosti České republiky, připravují návrhy zákonů a 
jiných právních předpisů týkajících se věcí, které patří do jejich působnosti, jakož i návrhy, 
jejichž přípravu jim vláda uložila, dbají o zachovávání zákonnosti v okruhu své působnosti a 
činí podle zákonů potřebná opatření k nápravě. Předložený návrh právní úpravy energetického 
zákona je ve věcné působností Ministerstva průmyslu a obchodu podle § 13 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 2/1969 Sb. 
 
4. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie  
Návrh není v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z členství v Evropské 
unii, Smlouvou o přistoupení České republiky k Evropské unii ani s judikaturou soudních 
orgánů Evropské unie a je v souladu s obecnými zásadami práva Evropské unie (např. 
zásadou právní jistoty, proporcionality a zákazem diskriminace). 
Navrhovaná právní úprava je v souladu s těmito předpisy EU: 

- se Smlouvou o fungování Evropské unie, zejména s čl. 34 a čl. 36 této smlouvy, 
- se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 2009 

o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES, 
- se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES ze dne 13. července 2009 

o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 
2003/55/ES, 

- se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES ze dne 5. dubna 2006 
o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení 
směrnice Rady 93/76/EHS, 

- se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/89/ES ze dne 18. ledna 2006 
o opatřeních pro zabezpečení dodávek elektřiny a investic do infrastruktury, 

- se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 
o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení 
směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES, 

- se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 
o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 

- se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 
o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva, 

- s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 ze dne 13. července 
2009, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů. 
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 ze dne 13. července 2009 
o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou a o zrušení 
nařízení (ES) č. 1228/2003, 

- s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 ze dne 13. července 
2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám a o zrušení 
nařízení (ES) č. 1775/2005, 

- s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 617/2010 ze dne 24. června 2010 
o povinnosti informovat Komisi o investičních projektech do energetické 
infrastruktury v rámci Evropské unie a o zrušení nařízení (ES) č. 736/96, 

- s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, 
kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje 
rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) 
č. 715/2009, 

- s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 
o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií, 

- s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938 ze dne 25. října 2017 
o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení nařízení 
(EU) č. 994/2010, 

- s Nařízením Komise (EU) 2017/460 ze dne 16. března 2017, kterým se zavádí kodex 
sítě harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro zemní plyn. 

 
5. Zhodnocení souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána  
Navrhovaná úprava se nedotýká mezinárodních smluv ani obecně uznávaných zásad 
mezinárodního práva. 
 
6. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální 
dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, 
osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, dopady na životní prostředí 
Navrhovaná právní úprava nebude mít vliv na státní rozpočet ani ostatní veřejné rozpočty. 
Předkládaný návrh zákona nemá přímé sociální dopady na obyvatelstvo. Nepřímým dopadem 
je zlepšení postavení spotřebitelů energie ve vztazích k dodavatelům elektřiny nebo plynu, 
neboť navrhovaný zákon v souladu s předpisy EU obsahuje ustanovení na ochranu 
spotřebitele. Již stávající energetický zákon je koncipován tak, aby podnikání v energetických 
odvětvích, tj. v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství bylo spojeno s akceptováním 
požadavků na ochranu životního prostředí.  
 
8. Zhodnocení dopadů ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 
Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné negativní dopady na oblast ochrany soukromí 
a osobních údajů. 
Navrhovaná právní úprava je v souladu s ochranou soukromí a osobních údajů. Navrhovaná 
právní úprava je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje práva a povinnosti při 
zpracování osobních údajů, a rovněž s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. 
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Předkládaná právní úprava respektuje právní rámec ochrany a zpracování osobních údajů 
a jeho jednotlivé parametry. 
 
9. Zhodnocení korupčních rizik  
Předložený návrh zákona nezakládá, vzhledem ke svému technickému obsahu, žádná 
korupční rizika. Navíc, ani za současné právní úpravy nelze konstatovat, že by byla nějaká 
korupční rizika identifikována. 
 
Tabulka: Zhodnocení korupčních rizik dle Metodiky CIA 

Kritérium Zhodnocení naplnění 
kritéria definovaného 
v Metodice CIA 
ve vztahu k návrhu 
právního předpisu 

Poznámka či vysvětlení 
ke zhodnocení naplnění 
kritéria 

přiměřenost návrh novely zákona 
nerozšiřuje kompetence 
orgánů veřejné správy, 
předpis je přiměřený 
množině vztahů, které má 
upravovat 

z hlediska rozsahu úprav byl 
zvolen postup vydání novely 
zákona upravující výše 
uvedenou problematiku 

efektivita návrh předpisu umožňuje 
kontrolovat a vynucovat 
dodržování stanovených 
povinností nezávislým 
regulátorem, kterým je 
Energetický regulační úřad a 
SEI 

předmětem návrhu předpisu 
nebyly úpravy, které by 
měly vliv na změnu 
možnosti kontrolovat nebo 
vynucovat dodržování 
stanovených povinností; 
úprava kompetence 
Energetického regulačního 
úřadu se týká rozšíření při 
řešení možných sporů; 
upravuje se kompetence 
Státní energetické inspekce 
k dozoru nad dodržováním 
ustanovení zákona, která se 
týkají ochranných pásem 

odpovědnost hodnocení tohoto kritéria 
není relevantní 

návrh předpisu nijak nově 
neupravuje odpovědnosti, 
tyto zůstávají zachovány 

opravné prostředky hodnocení tohoto kritéria 
není relevantní 

návrh předpisu nemění 
možnosti obrany proti 
nesprávnému postupu 
orgánu veřejné správy 
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kontrolní mechanizmy hodnocení tohoto kritéria 
není relevantní 

návrhem předpisu nedochází 
k rozšíření kontrolních 
mechanizmů, ty již existují a 
jsou funkčně zakotveny 

 
10. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
Navrhovaná právní úprava nemá vztah k bezpečnosti nebo obraně státu a nemá žádné tudíž 
žádné dopady na uvedené oblasti. 
  
ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K ČÁSTI DRUHÉ 

K Čl. III  

K bodu 1 
Do poznámky pod čarou se doplňují nově přijatá nařízení EK. 
K bodu 2 
Jedná se o reakci na formální upozornění Evropské komise na nesouladnou transpozici 
některých ustanovení směrnic třetího energetického balíčku. Ustanovení nově definuje podnik 
ve skupině, přičemž definice transponuje čl. 2 odst. 22 směrnice 2009/79, podle kterého se 
„podnikem ve skupině“ rozumí podnik ve skupině, ve smyslu směrnice 2013/34 o 
konsolidovaných účetních závěrkách. 
K bodům 3 a 6 
Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy mohou za určitých 
okolností daných zákonem (viz úprava § 24 a 25) provozovat vlastní akumulační zařízení, tj. 
zařízení k ukládání elektřiny. K provozování takového akumulačního zařízení dává souhlas 
Energetický regulační úřad. Z toho důvodu je výčet součástí přenosové soustavy nebo 
distribuční soustavy rozšířen o akumulační zařízení a zároveň je doplněna definice 
akumulačního zařízení a ukládání elektřiny. 
K bodu 4 
Odběrné místo bylo definováno v minulé novele energetického zákona na základě požadavku, 
který vyplynul ze stanoviska Evropské komise. Definice odběrného místa se upravuje 
formálně tak, aby bylo zcela jasné, že přenosová soustava tvoří samostatný celek elektrizační 
soustavy. V tomto případě se jedná spíše o formální úpravu. Odběrné místo je určeno k 
odběru elektřiny, a proto v něm dochází ke spotřebě elektřiny. V tomto smyslu je definice 
doplněna, aby bylo zcela patrné, že se nejedná o výrobní místo. 
K bodu 5  
V případě provozovatele přenosové soustavy jsou podpůrné služby primárně určeny 
k zajištění bilance soustavy (bilanční podpůrné služby) a jejich aktivací dochází zpravidla 
k dodávce regulační energie. Energetický zákon tak pod pojmem regulační energie rozumí 
elektřinu zajišťovanou aktivací podpůrných služeb nebo na vyrovnávacím trhu s regulační 
energií organizovaným OTE, a.s. nebo elektřinu obstarávanou provozovatelem přenosové 
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soustavy v zahraničí [viz. § 2 odst. 2 písm. a) bod 11 zákona]. Pomocí aktivace podpůrných 
služeb je možno korigovat rozdíly mezi odběrem a výrobou, a to změnami spotřeby či výkonů 
výroby. Provozovatel přenosové soustavy tak regulační energie obstarává za účelem řešení 
stavů nerovnováhy mezi smluvně zajištěnými a skutečně realizovanými dodávkami a odběry 
elektřiny v elektrizační soustavě. Provozovatel distribuční soustavy však může potřebovat 
podpůrné služby, tzv. nefrekvenčního charakteru, které slouží např. k udržení požadovaného 
napětí a jejichž aktivaci nevzniká regulační energie. Je tak třeba jasně stanovit, že v případě 
zajišťování podpůrných služeb pro spolehlivý provoz distribuční soustavy nedochází 
k dodávce regulační energie. 
K bodu 7 
Pojem agregátora a jeho zařízení do energetického zákona vychází z formálního upozornění 
Evropské komise k transpozici směrnice o energetické efektivnosti. Uvedením tohoto pojmu 
je odstraněna výtka Evropské komise. Podrobnosti k činnostem agregátora budou řešit tzv. 
zimní energetický balíček "Čistá energie pro všechny Evropany, který v době předložení 
tohoto návrhu není ještě orgány EU přijat, a proto vazby agregátora na další účastníky trhu s 
elektřinou, jeho činnost, práva a povinnosti budou řešeny následně po schválení a přijetí 
zimního balíčku. 
Definice místa připojení byla doposud upravena pouze ve vyhlášce o podmínkách připojení 
k elektrizační soustavě pro účely této vyhlášky, což se v praxi ukázalo jako nedostatečné. 
Navrhuje se tedy tuto definici po upřesnění převzít do energetického zákona.   
Pojem předávacího místa rovněž nebyl dosud energetickým zákonem definován přesto, že již 
byly tímto zákonem stanoveny povinnosti, které se k předávacímu místu vztahují. Jedním ze 
základních významů, proč stanovit definici předávacího místa, je také vazba na určení ceny za 
službu přenosové nebo distribuční soustavy, která se právě k předávacímu místu vztahuje. 
Každé odběrné místo zákazníka musí mít alespoň jedno předávací místo pro každou 
napěťovou hladinu, jelikož i cena za službu distribuční soustavy je pro každou napěťovou 
hladinu rozdílná. Je-li odběrné místo připojeno také záložním napájením, má samostatné 
předávací místo, aby mohly být podmínky pro platbu za službu distribuční soustavy 
stanoveny odlišně. V případě místa připojeného prostřednictvím společné domovní instalace, 
což jsou např. bytové domy, se za samostatné předávací místo považuje místo, kde je 
umístěno měřicí zařízení. To znamená, že každé odběrné místo má alespoň jedno předávací 
místo, přičemž není vyloučeno, že jedno místo připojení má více předávacích míst. 
Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy mohou za určitých 
okolností daných zákonem (viz úprava § 24 a 25) provozovat vlastní akumulační zařízení, tj. 
zařízení k ukládání elektřiny. K provozování takového akumulačního zařízení dává souhlas 
Energetický regulační úřad. Z toho důvodu je výčet součástí přenosové soustavy nebo 
distribuční soustavy rozšířen o akumulační zařízení a zároveň je doplněna definice 
akumulačního zařízení a ukládání elektřiny. 
K bodu 8  
Dochází, na základě požadavků praxe, k přesnější specifikaci toho, jaké plyny jsou 
zahrnovány pod režim energetického zákona.  
K bodu 9 
Vzhledem ke skutečnosti, že návrh podrobněji adaptuje národní legislativu na ustanovení čl. 
13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938 ze dne 25. října 2017 o 
opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu bylo nutné vydefinovat v Nařízení 
uvedenou Solidaritu jako mezinárodní pomoc v plynárenství. 
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Návrh dále zavádí novou službu přeshraničního využití zásobníku plynu, kterou bude moci 
nabízet provozovatel zásobníku plynu, který bude připojen na českou a zároveň na zahraniční 
plynárenskou soustavu. Vzhledem ke skutečnosti, že převod plynu mezi tržními zónami 
nebude zajišťován přepravní soustavou, nelze jej podřadit pod službu přepravy plynu. Služba 
přeshraničního využití zásobníku plynu představuje alternativní způsob mezinárodního 
transportu plynu k přepravě plynu zajišťované přepravní soustavou. Cena za tuto službu bude 
stanovena Energetickým regulačním úřadem. Proto je nutné uvedený pojem specifikovat.  
K bodu 10  
Vzhledem k připravované podpoře biometanu není možné, aby subjekt, který bude příjemcem 
této podpory, nepotřeboval ke svému podnikání licenci, proto dochází nově k vypuštění 
biometanu z případů, kdy je možné podnikat bez udělení příslušné licence. 

K bodu 11  
Z důvodů faktické duplicity znění § 3 odst. 6 s § 3 odst. 5 dochází nově ke zrušení odstavce 6. 
K bodu 12  
Jedná se o formální úpravu, která dává vložený text do souladu dikci použitou na začátku 
odstavce ve větě druhé. 
K bodu 13 
Jedná se o formální doplnění (o výrobnu plynu) tak, aby text věty za středníkem byl v souladu 
s větou první tohoto odstavce. 
K bodům 14 a 15 
Podle stávajícího § 8 odst. 8 má Energetický regulační úřad povinnost uveřejňovat seznam 
rozhodnutí o udělení, změně nebo zrušení licence a obsah těchto rozhodnutí s výjimkou 
chráněných informací v Energetickém regulačním věstníku. Tato povinnost je v energetickém 
zákoně od roku 2001, kdy existovalo na energetickém trhu podstatně menší množství 
udělených licencí a jejich změny nebyly tak časté. V současnosti působí na trhu velké 
množství obchodníků s energiemi a rapidně se společně s rostoucí podporou obnovitelných 
zdrojů zvýšil též počet malých výrobců energií, v důsledku čehož dochází ke změnám v počtu 
a obsahu udělených licencí prakticky denně. Uveřejňování seznamu rozhodnutí o udělení, 
změně nebo zrušení licence, včetně obsahu rozhodnutí, v roční periodě v Energetickém 
regulačním věstníku tak ztratilo svůj význam, neboť takovým postupem nelze za současného 
faktického stavu dosáhnout účelu, pro který byla tato povinnost do energetického zákona 
původně zakotvena. Tímto postupem by docházelo k vyhledávání velmi nepřesných 
a neaktuálních informací o držitelích licence.  
Nově se navrhuje, aby se seznam držitelů licencí stal po vzoru živnostenského rejstříku a 
dalších rejstříků informačním systémem veřejné správy podle zákona č. 365/2000 Sb., o 
informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 2 písm. b) 
tohoto zákona se informačním systémem veřejné správy rozumí funkční celek nebo jeho část 
zabezpečující cílevědomou a systematickou informační činnost pro účely výkonu veřejné 
správy. Každý informační systém veřejné správy zahrnuje data, která jsou uspořádána tak, aby 
bylo možné jejich zpracování a zpřístupnění, provozní údaje a dále nástroje umožňující výkon 
informačních činností. Aby se předešlo dohadům, zda seznam držitelů licencí je, nebo není 
informačním systémem veřejné správy, navrhované ustanovení § 8a odst. 1 tuto skutečnost 
výslovně zakotvuje.  
Správcem a současně provozovatelem tohoto systému je Energetický regulační úřad. 
Správcem informačního systému veřejné správy je osoba, která poskytuje služby 
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informačního systému veřejné správy a za informační systém veřejné správy odpovídá (§ 2 
písm. c) zákona č. č. 365/2000 Sb.). Provozovatelem informačního systému veřejné správy je 
osoba, která zajišťuje funkčnost technických a programových prostředků tvořících informační 
systém veřejné správy (§ 2 písm. d) zákona č. č. 365/2000 Sb.). 
Obsah informačního systému tvoří údaje, které jsou podle § 8 odst. 2 energetického zákona 
součástí rozhodnutí o udělení licence. Jak předpokládá zákon č. 365/2000 Sb., měl by 
speciální zákon rozlišit jeho veřejnou a neveřejnou část, což je provedeno v navrhovaném 
§ 8a odst. 2. Navrhuje se, aby neveřejnou část informačního systému tvořili rodná čísla, dále 
pak všechny ostatní údaje po uplynutí 4 let ode dne zániku licence.   
Podobnou funkci jako rozhodnutí o udělení licence má rozhodnutí o uznání oprávnění 
podnikat podle § 7a energetického zákona. Z hlediska úplnosti evidovaných subjektů jsou 
součástí informačního systému také údaje o osobách, kterým bylo uznáno oprávnění podnikat 
získané v jiném členském státu Evropské unie.  
K bodu 16 
Jedná se o upřesnění stávajícího ustanovení odst. 1, které navazuje na uplatňovanou praxi a 
zjednodušuje postup provozovatele přenosové soustavy, provozovatele přepravní soustavy, 
provozovatelů distribučních soustav a provozovatelů rozvodného tepelného zařízení, kteří 
mění rozsah jimi provozovaných energetických zařízení tak, aby mohli předkládat změny za 
uplynulý kalendářní rok vždy do 30. dubna v roce a zároveň požádat o změnu rozhodnutí o 
udělení licence. Stávající princip zůstává nezměněn, tzn. že uvedení držitelé licencí nemusejí 
žádat o změnu rozhodnutí o udělení licence jednotlivě u každé změny, která změnu licence 
vyžaduje, ale mohou změny oznamovat a žádat o změny rozhodnutí Energetický regulační 
úřad jednorázově. Tím se podstatně snížila administrativní náročnost při podnikání v 
energetických odvětvích. 
K bodu 17 
Jedná se o legislativně – technickou úpravu. 
K bodům 18 až 22 
Jedná se o formální změny, které reagují na jiné právní předpisy nebo jde o zpřesnění 
stávajícího textu zákona, např. není zcela zřejmé, co se rozumí dobou vydání rozhodnutí 
Energetického regulačního úřadu, navrhuje se zpřesnit na nabytí právní moci. 
K bodu 23 
Návrh zpřesňuje zákonné ustanovení tak, aby odpovídalo zavedené výkladové praxi, 
podpořené výkladovým stanoviskem ERÚ. V zákoně je tak nově výslovně vymezen počátek 
běhu lhůty. 
K bodům 24 a 25  
Jedná se o zpřesnění, které zákazníkovi umožní lepší orientaci v textu tohoto odstavce a tím 
efektivnější uplatnění jeho práv vůči obchodníkovi s elektřinou v situaci, kdy dojde k 
vyhlášení změny smluvních podmínek nebo k vyhlášení zvýšení ceny elektřiny nebo plynu. 
Odst. 6 upřesňuje lhůty, resp. účinnost odstoupení od smlouvy s obchodníkem s elektřinou 
nebo plynem při doručení vůle zákazníka obchodníkovi do 10. dne před koncem kalendářního 
měsíce. V takovém případě odstoupení od smlouvy je možné, resp. účinné k poslednímu dni 
uvedeného kalendářního měsíce, tzn. že zákazník má možnost od 1. dne měsíce následujícího 
zvolit jiného dodavatele elektřiny nebo plynu. Jedná se však o případy, kdy obchodník zvýší 
ceny elektřiny nebo plynu anebo změní své obchodní podmínky nebo jiné smluvní podmínky. 
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Platí, že zákazník není povinen uvádět důvody odstoupení od smlouvy. Ostatní ustanovení 
těchto odstavců se nemění. 
K bodům 26 a 27 
Omezení doby trvání smlouvy na dobu určitou zabraňuje tomu, aby byly na trhu s energiemi 
sjednávány smlouvy svým charakterem podobné smlouvě na dobu neurčitou s tím podstatným 
rozdílem, že smlouvu na dobu určitou není možné ze zákona vypovědět. Návrh odstraňuje 
potenciální bariéru k realizaci zákazníkovi práva na svobodnou volbu a změnu dodavatele 
energie. 
Cílem navrhovaného pravidla v odst. 8 je sjednocení rozdílné a pro zákazníky nejasné praxe u 
smluv na dobu určitou, ve kterých je sjednána možnost automatické prodloužení závazku. 
Návrh reaguje na praxi, kdy dodavatelé brání svobodné změně dodavatele tím, že ve smlouvě 
stanoví příliš krátké časové období pro projev vůle neprodloužit závazek ze smlouvy 
v případě automatické prolongace. V kombinaci se skutečností, že zákazníci často neví, kdy 
byla zahájena dodávka, a tedy od kdy ono období pro projev vůle běží, je pro ně velice 
obtížné takový projev vůle včas učinit a prolongaci smlouvy tím zabránit. Na základě tohoto 
ustanovení pak bude mít zákazník v postavení spotřebitele jistotu, že kdykoliv od uzavření 
smlouvy je oprávněn učinit projev vůle spočívající ve speciálně stanoveném právu výpovědi 
směřující k neprodloužení smlouvy, a to až do patnáctého dne před uplynutím sjednané doby 
trvání smlouvy, tedy datem případného automatického prodloužení. Projev vůle zákazníka 
neprodloužit smlouvu je v tomto ustanovení speciálně stanoven jako výpověď, přičemž její 
účinnost je stanovena speciálně ke dni uplynutí sjednané doby trvání smlouvy na dobu 
určitou. 
Ustanovení odst. 9 směřuje k zajištění toho, aby zákazník v postavení spotřebitele měl 
bezodkladně po uzavření smlouvy tuto smlouvu k dispozici. Návrh svým smyslem směřuje 
především na případy, kdy byla smlouva uzavřena prostředky komunikace na dálku (např. 
telefonicky). V tomto ohledu zákazníkovi také svědčí prodloužení lhůty pro odstoupení od 
smlouvy, přičemž lhůta pro odstoupení od smlouvy podle zvláštního zákona (občanský 
zákoník) běží ode dne poskytnutí písemného vyhotovení spotřebiteli (když teprve tehdy, co 
zákazník obdrží smlouvu fyzicky do dispozice, se může řádně seznámit se všemi smluvními 
podmínkami). 
Ustanovení odst. 10 přiznává zákazníkovi v postavení spotřebitele možnost získat kdykoli 
konsolidované znění uzavřené smlouvy. Smlouvou se v tomto případě rozumí aktuální, ke dni 
žádosti platné a plné znění smlouvy, včetně všech jejích dodatků. Protože pouze zákazník, 
který zná přesná a úplná znění smluvních ujednání, může účinně realizovat práva a povinnosti 
mu ze smlouvy vyplývající. 
Prodávat elektřinu nebo plyn zákazníkům – spotřebitelům mohou podle energetického zákona 
držitelé licence na obchod s elektřinou nebo na obchod s plynem nebo výrobci elektřiny. 
Praxe ukazuje, že v mnoha případech si tito držitelé licence sjednávají zprostředkovatele 
k jednání se zákazníkem směřujícímu k uzavření smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu. 
V takových případech by měl být držitel licence zodpovědný za jednání svého smluvního 
partnera stejným způsobem, jako kdyby s ním jednal sám. Zodpovědnost sice upravuje § 2914 
občanského zákoníku, ale specifika energetických odvětvích si vyžadují speciální právní 
úpravu. 
K bodu 28 
Energetický regulační úřad má pravomoc v určitých případech, tj. při naléhavé potřebě a ve 
veřejném zájmu rozhodnout o povinnosti nad rámec licence. Tato povinnost je pro dotčené 
držitele licence závazná. Energetický regulační úřad v těchto případech musí rozhodnout o 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSB6CHUNML)



 
 

77 
 

povinnosti nad rámec licence na dobrou určitou, nejdéle však na 12 měsíců. S pravomocí 
ERÚ je spojeno oprávnění dobu platnosti rozhodnutí upravit. Zatímco stávající právní úprava 
se týkala pouze prodloužení doby, po kterou je účinné rozhodnutí ERÚ, praxe ukazuje, že 
vhodnějším termínem vystihujícím nastalé skutečnosti, je slovo změnit, tzn. že dobu platnosti 
rozhodnutí bude možné jak prodloužit, tak zkrátit, pokud důvody pro nařízení povinnosti nad 
rámec licence pominou. 
K bodu 29 
Ustanovení o dodavateli poslední instance vycházejí od samého počátku z odpovídajících 
ustanovení čl. 3 směrnice 2009/72 a 2009/73 o pravidlech vnitřního trhu s elektřinou a 
pravidlech vnitřního trhu s plynem. Jedná se o naplnění tzv. univerzální služby, která je 
směrována na zákazníky typu domácností nebo na malé spotřebitele z podnikatelské sféry. V 
tomto směru nedochází úpravami ke změně principů, ale pouze k upřesnění, kdy po stávajícím 
dodavateli elektřiny nebo plynu nastupuje dodavatel poslední instance. 
K bodu 30  
Pokud u dodavatele energie nastanou situace, se kterými zákon spojuje aplikaci institutu 
dodavatele poslední instance, z pohledu zákazníka se jedná o nepříznivé a především 
neočekávané události, často v krátkých časových souvislostech. Zákazník proto běžně nezná 
relevantní informace, které by mu umožňovali učinit vhodné a včasné úkony v souvislosti 
s existující smlouvou s dotčeným dodavatelem. Z důvodu právní ochrany zákazníka se proto 
nově výslovně zakotvuje, že jakmile se stane zákazníkovým dodavatelem dodavatel poslední 
instance, závazek ze smlouvy s původním zákazníkem ze zákona zaniká. Ochranu zákazníka 
v této mimořádné situaci dále doplňuje zákonná povinnost dodavatele vyúčtovat dodávku 
energie za předchozí relevantní období, jakož i vypořádat rozdíl mezi zálohovými platbami a 
cenou za odebranou energii, když nesplnění této povinnosti původního dodavatele může být 
ze strany Energetického regulačního úřadu sankcionováno. Stávající právní úprava počítá 
pouze s vyúčtováním při změně dodavatele, což tuto situaci nepokrývá a je tedy nutná 
speciální povinnost vyúčtovat dodávku při nástupu DPI. 
K bodu 31  
Z pohledu budoucího zajištění přiměřenosti výrobních kapacit čelí ČR několika rizikovým 
faktorům. Provozovatel přenosové soustavy ČEPS, a.s., ve svých analýzách identifikoval 
riziko síťových problémů a od roku 2024 nedostatek výkonu pro pokrytí zatížení ČR. 
Očekává se útlum uhelných zdrojů a pokles počtu systémových elektráren ve výrobním mixu. 
Po roce 2030 lze očekávat další zhoršení spolehlivostních parametrů. Zavedení kapacitního 
mechanismu (ve formě strategické rezervy) je jedním z opatření pro snížení rizika vysoké 
dovozní závislosti a pro zajištění přiměřenosti výrobních kapacit.  
Strategická rezerva zahrnuje omezenou kapacitu zdrojů s garantovanou kapacitou, které 
vyrábějí v případě kritických situací. Zdroje ve strategické rezervě se nesmí zúčastnit 
velkoobchodního trhu. Nasazení zdrojů v kapacitní rezervě je možné až po vyčerpání všech 
ostatních možností, včetně importu. 
Strategické rezervy se účastní systémově relevantní elektrárny, jejichž odchod z trhu by 
znamenal ohrožení bezpečného provozu elektrizační soustavy. Dalším aspektem strategických 
rezerv je zajištění požadovaného objemu instalované kapacity. Tendry na tyto kapacity 
provádí provozovatel přenosové soustavy a náklady na rezervy jsou promítnuty do síťových 
tarifů. Uplatnění rezervy je možné až po vyčerpání importních možností. 
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Pro zavedení strategické rezervy třeba splnit požadavky EU. Strategická rezerva představuje 
veřejnou podporu a členský stát musí provést její notifikaci Evropské komisi na základě 
Pokynů pro státní podporu v oblasti energetiky a životního prostředí.  
K bodům 32 a 33 
Jedná se o reakci vyvolanou formálním upozorněním EK. 
K bodu 34 
Ustanovení zakládají nové pravomoci ministerstva v návaznosti na Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1938/2017. 
K bodu 35  
Jedná se o Nařízení Komise (EU) 2017/460, kterým se zavádí kodex sítě harmonizovaných 
struktur přepravních sazeb pro zemní plyn. 
K bodu 36  
Návrh zavádí nově možnost vyčlenit za zákonem definovaných náležitostí zásobník plynu za 
účelem jeho využití pro zajištění úkolů provozovatele přepravní soustavy. Toto vyčlenění, 
jakož i pravidla pro využívání vyčleněného zásobníku budou předmětem správního řízení 
vedeného ERÚ na návrh provozovatele přepravní soustavy. Z uvedeného důvodu dochází 
k rozšíření rozhodovacích pravomocí Energetického regulačního úřadu.  
K bodu 37  
V kompetenci Energetického regulačního úřadu rozhodování sporů. Z aplikace energetického 
zákona a ustanovení vyhlášek, které v tomto případě spadají do působnosti Energetického 
regulačního úřadu, existují spory ve věci poskytování náhrad za nedodržení standardů 
dodávek a služeb v elektroenergetice a plynárenství. Konkrétní standardy jsou uvedeny ve 
vyhlášce Energetického regulačního úřadu č. 540/2005 Sb. a právě uplatňování těchto náhrad 
spory existují a ERÚ nemá podle energetického zákona možnost je řešit. Proto bylo potřeba 
tuto oblast do zákona doplnit. 
K bodu 38  
Jedná se o reakci na formální upozornění Evropské komise na nesouladnou transpozici 
některých ustanovení směrnic třetího energetického balíčku. 
K bodu 39  
Jde o upřesnění ustanovení, které se vztahuje na zákazníka v postavení spotřebitele. Jedná se 
o součást opatření na ochranu spotřebitele. 
K bodu 40  
Toto ustanovení navazuje na úpravu § 18 – dozor v energetických odvětvích, v němž se 
navrhuje, aby dozor, který se vztahuje na ustanovení o ochranných pásmech v 
elektroenergetice, plynárenství a teplárenství vykonávala Státní energetická inspekce. Reálně 
s uplatněním práv a povinností, které se vztahují k ochranným pásmům a přeložkám, mohou 
vznikat spory. Obecně je k řešení, resp. rozhodování sporů povolán Energetický regulační 
úřad. Proto i řešení sporů v oblasti ochranných pásem i přeložek se vkládá do působnosti 
ERÚ. 
 
K bodu 41  
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Metodika cenové regulace, dříve zásady cenové regulace patří k základním dokumentům, 
který uvádí cenové směry, metody, postupy a jejich uplatňování v průběhu celého regulačního 
období. Podle názoru předkladatele se jedná o tak významný dokument nejen pro ERÚ , ale i 
pro všechny regulované subjekty, že pouhé zveřejnění na internetových stránkách ERÚ není 
jeho významu odpovídající a je třeba metodiku cenové regulace zveřejňovat v Energetickém 
regulačním věstníku.  
K bodu 42  
Návrh zavádí novou službu přeshraničního využití zásobníku plynu, kterou bude moci nabízet 
provozovatel zásobníku plynu, který bude připojen na českou a zároveň na zahraniční 
plynárenskou soustavu. Vzhledem ke skutečnosti, že převod plynu mezi tržními zónami 
nebude zajišťován přepravní soustavou, nelze jej podřadit pod službu přepravy plynu. Služba 
přeshraničního využití zásobníku plynu představuje alternativní způsob mezinárodního 
transportu plynu k přepravě plynu zajišťované přepravní soustavou. Cena za tuto službu bude 
stanovena Energetickým regulačním úřadem. Navrhované znění energetického zákona 
zajišťuje nediskriminaci prostřednictvím stanovení ceny za službu přeshraničního využití 
zásobníku plynu a zajistí, aby účastníci trhu s plynem využívající službu přeshraničního 
využití zásobníku plynu nebyli neodůvodněně zvýhodněni oproti ostatním účastníkům trhu s 
plynem, kteří využívají službu mezinárodní přepravy plynu a službu uskladňování u 
zásobníků plynu bez možnosti přeshraničního využití. Cena za tuto službu bude stanovena v 
souladu s pravidly stanovenými evropskou legislativou, především Nařízením Komise (EU) 
2017/460, kterým se zavádí kodex sítě harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro 
zemní plyn. Cenu služby přeshraničního využití zásobníku plynu vybere od účastníků trhu s 
plynem provozovatel zásobníku plynu, který tuto službu bude poskytovat a jako jediný 
účastník trhu bude proto disponovat údaji o poskytování uvedené služby jednotlivým 
zákazníkům. Provozovatel zásobníku plynu, který tuto službu bude poskytovat, předá takto 
získané prostředky v rámci poskytování služby přeshraničního využití zásobníku plynu 
provozovateli přepravní soustavy 
K bodům 43 až 51 
Zákonem č. 131/2015 Sb. byl do energetického zákona vložen v souladu s pravidly Evropské 
Rady a Evropského Parlamentu institut Rady Energetického regulačního úřadu. V té 
souvislosti bylo upraveno postavení Rady, jejich členů a předsedy Rady. I když se postavení 
Rady ERÚ a její působnost za relativně krátkou dobu jejího působení ukázala jako správná, je 
třeba některá ustanovení § 17b upravit. Zákon dosud neupravoval možnost opakovaného 
jmenování do funkce člena Rady. Tento nedostatek zákona vytkla ČR Evropská komise 
cestou formálního upozornění, směrnice 2009/72 v čl. 36, který pojednává o obecných cílech 
regulačního orgánu, stanoví, že za účelem ochrany nezávislosti regulačních orgánů členské 
státy zejména zajistí, aby členové rady regulačního orgánu byli jmenováni na pevně 
stanovenou dobu v délce 5 – 7 let, kterou lze jednou obnovit. Podle zákona č. 131/2015 Sb. 
byla první rada ERÚ vládou jmenována tak, že jeden člen byl jmenován na funkční období 5 
let, jeden člen na 4 roky, jeden člen na 3 roky, jeden člen na 2 rok a jeden člen na funkční 
období 1 roku. Podle energetického zákona je řádné funkční období člena rady 5 let (směrnice 
udává max. 7 let). Je tedy otázkou, zda funkční období členů první rady se má nebo nemá do 
opakovaného jmenování počítat nebo nemá a v jaké délce. Doplňuje se proto omezení 
obnovování funkčního období členů Rady podle uvedené směrnice, tzn. že funkční období 
členů vedení regulačního orgánu má být stanoveno v pevné délce od 5 do 7 let, které může 
být jednou obnoveno. Jedná se o pravidlo vztahující se k obnovení řádného funkčního období, 
tj. pětiletého funkčního období stanoveného energetickým zákonem. Z uvedeného plyne, že 
za maximální délku funkčního období člena vedení regulačního orgánu považují směrnice 14 
let a v tomto horizontu se smějí členské státy v rámci vnitřní legislativy pohybovat s tím, že 
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řádné funkční období, které členský stát stanoví v délce 5 až 7 let, může být jednou obnoveno. 
Pokud tedy dojde k  situaci, kdy bude ukončeno funkční období člena Rady před uplynutím 
jeho řádné doby mandátu, tj. pěti let, (např. odvoláním, odstoupením nebo smrtí), bude-li 
zbývající funkční období, na které bude jmenován nový (náhradní) člen Rady, 4 roky a méně, 
nemělo by toto funkční období být v rámci pravidla pouze jediného opakování řádného 
funkčního období člena Rady (podle nově doplňované věty) započítáváno. Doplňovaná věta 
se nevztahuje na funkční období členů Rady jmenovaných při vzniku Rady na základě zákona 
č. 131/2015 Sb. na funkční období jednoho až čtyř let, a to na rozdíl od funkčního období 
pětiletého, které je řádné ve smyslu věty druhé, a tedy je nutné jej do pravidla pouze jednoho 
obnovení řádného funkčního období zahrnout.  
Do funkce člena rady podle stávající právní úpravy je možné jmenovat osobu, která má 7 let 
praxe v oboru energetiky, z toho alespoň 3 roky v řídicí nebo vedoucí funkci. Podle zákona 
jsou z výběru kandidátů na člena Rady ERÚ vyloučeni akademičtí pracovníci. Toto vyloučení 
lze považovat za diskriminační a nevhodné vůči odborníkům, kteří by jinak mohli funkci 
člena Rady zastávat, což je ochuzující. Proto se navrhuje o tuto profesi působící v energetice 
ustanovení doplnit.  
V odstavci sedmém dochází k úpravě podmínek odvolání člena Rady, aby tyto podmínky byly 
jednoznačně v souladu s evropskou legislativou (směrnice třetího liberalizačního balíčku). 
Podmínkami odvolání z funkce člena Rady, je závažné porušení nezávislosti nebo 
nestrannosti Energetického regulačního úřadu, zejména porušením povinnosti zdržet se 
výkonu určitých činností a funkcí, která je stanovena v odstavci šestém, nebo neplnění 
podmínek pro jmenování nebo v případě nemoci znemožňující mu výkon funkce člena Rady 
po dobu delší 6 měsíců nebo nevykonává-li funkci člena Rady po dobu delší než 6 měsíců. 
Ustanovení se upravuje rovněž ve smyslu, že při splnění podmínek vláda člena Rady odvolá, 
nikoli může odvolat. Je tedy jednoznačně stanoveno, že má povinnost tak učinit, v opačném 
případě by se člen Rady dostal do rozporu s požadavky nezávislosti a nestrannosti vedení 
regulačního orgánu stanovenými evropskou legislativou. Dále se doplňuje povinnost vlády 
doručit oznámení o odvolání odvolanému bez zbytečného odkladu a povinnost Energetického 
regulačního úřadu zveřejnit oznámení o odvolání z funkce způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. Rovněž se pro jednoznačnou interpretaci doplňuje, že pokud je odvolaným členem 
Rady osoba, zastávající funkci předsedy Rady, jmenuje vláda na návrh ministra průmyslu a 
obchodu bezodkladně předsedu Rady.   
V odstavci osmém dochází k legislativně technické úpravě a zpřesnění. Pokud zaniká funkce 
člena Rady u člena Rady, který zároveň zastává funkci jejího předsedy, ať odvoláním nebo 
jiným způsobem, dochází logicky i k zániku funkce předsedy Rady, neboť pouze člen Rady 
může být i jejím předsedou. Ve druhé větě se upřesňuje oznamování o odvolání z funkce 
předsedy Rady, neboť odvolání z funkce předsedy Rady může nastat i v situaci, kdy u dotčené 
osoby nedochází k zániku funkce člena Rady (k odvolání), pouze k zániku funkce předsedy 
Rady odvoláním z této funkce, které není spojeno s odvolacím režimem člena Rady. 
Upřesňuje se rovněž povinnost vlády jmenovat v případě zániku funkce nebo odvolání 
předsedy Rady nového předsedu Rady. Vláda v takovém případě není, pokud jde o období, na 
které nového předsedu Rady jmenuje, omezena funkčním obdobím předchozího předsedy 
Rady.  
Úpravy odst. 10 vycházejí z toho, že Rada ERÚ schvaluje konečná znění metodiky cenové 
regulace, rozpočtu ERÚ, výkladových stanovisek a prováděcích právních předpisů. Ve své 
podstatě se jedná o formální úpravu. 
Ustanovení odst. 11 je duplicitní k ustanovení § 91 odst. 1 správního řádu, z toho důvodu 
dochází k jeho vypuštění. Jde zároveň o požadavek Evropské komise.  
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V čele Rady stojí předseda, který by podle předloženého návrhu měl řídit Radu a zastupovat 
ERÚ navenek. Jeho odměňování, naturální plnění a náhrady jsou vázány na parametry 
prezidenta NKÚ. Člen Rady má podle nové úpravy nárok na plat a náhradu výdajů jako člen 
NKÚ a naturální plnění jako prezident NKÚ. Předkladatel vychází z toho, že předseda ERÚ je 
funkce srovnatelná s členem vlády a funkce člena Rady je srovnatelná s funkcí náměstka 
člena vlády.  
K bodům 52 až 56 
Navrhuje se navýšení horní hranice sazby poplatku v § 17d odst. 2 tak, aby v odvětví 
elektroenergetiky činil 3,60 Kč za měsíc na každé odběrné místo zákazníka odebírajícího 
elektřinu a v odvětví plynárenství 2,00 Kč/MWh za množství spotřebovaného plynu. Jedině 
tak lze do následujících let zajistit finanční autonomii úřadu, jak to požaduje čl. 35 odst. 5 
písm. a) Směrnice 2009/72/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a čl. 39 
odst. 5 písm. a) Směrnice 2009/73/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním 
plynem. 
Podle systematizace služebních a pracovních míst účinné od 1. ledna rok 2018, která byla 
schválena usnesením vlády č. 737 ze dne 23. října 2017, má Energetický regulační úřad 333 
systematizovaných míst. To při průměrných nákladech na zaměstnance 1 093 tis. Kč/rok 
(skutečnost za rok 2017) generuje náklady cca 364 000 tis. Kč.  
V návrhu systematizace na rok 2019, který zatím nebyl vládou schválen, se počítá na 
Energetickém regulačním úřadě s počtem 320 systematizovaných míst, což při uvedených 
průměrných nákladech na jednoho zaměstnance a meziročním nárůstu celkových nákladů 
o reálnou meziroční inflaci vytváří celkové náklady cca 353 000 tis. Kč. 
Na základě stávajících maximálních sazeb podle platného energetického zákona je při 
zachování počtu odběrných míst a spotřeby plynu možné vybrat maximálně 306 727 tis. Kč.  
Pokud má zákonem stanovená sazba poplatku splnit svůj účel, musí umožňovat výběr 
poplatku ve výši potenciálních nákladů úřadu, což dnes nelze. Výdaje úřadu jsou v 2018 
dofinancovávány z úspor z předchozích let (použitím nároků z nespotřebovaných výdajů), 
podobně tomu bude i v roce 2019. Pokud se výše sazby poplatku do budoucna nezvedne (pro 
rok 2020 již úřad nebude mít k dispozici žádné úspory z předchozích let), bude muset být 
činnost úřadu financována z jiných zdrojů státního rozpočtu.  
Do budoucna je potřeba počítat s každoroční valorizací platů + ostatních výdajů v závislosti 
na růstu inflace a dále s dalšími faktory, které budou ovlivňovat výši nákladů úřadu. Navrhuje 
se proto navýšit horní hranice jednotlivých sazeb poplatku o cca 40% oproti stávajícím 
hodnotám, tak aby vláda měla dostatečný rámec specifikovat výdaje úřadu v jím vydávaném 
nařízení podle aktuální potřeby a návrhu rozpočtu na příslušný rok.   
K bodům 57 až 64  
Metodika cenové regulace, dříve zásady cenové regulace patří k základním dokumentům, 
který uvádí cenové směry, metody, postupy a jejich uplatňování v průběhu celého regulačního 
období.  
K bodu 65 
Navrhuje se přesunout dozor nad vykonáváním povinností v oblasti ochranných pásem 
energetických zařízení na Státní energetickou inspekci. 
 
K bodu 66 
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Znění je plně v souladu s Nařízením EU o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu 
s energií (REMIT). Je nutné, aby se ustanovení vztahovalo i na ukončené pracovněprávní a 
obdobné vztahy. 
K bodu 67 
Šetření v obchodních prostorách lze provést pouze po písemném pověření předsedou Rady 
ERÚ. Zákon upravuje náležitosti tohoto pověření. Pověření vydává předseda z toho důvodu, 
že se má jednat o šetření, které nemusí být kontrolované osobě ohlášeno ve velkém předstihu 
a pověření celou Radou ERÚ by nebylo v takových případech operativní. Předseda Rady je 
zmocněn vydání takového pověření přenést na jiného člena Rady, což přispěje k operativnosti 
prováděné kontroly. Ostatní povinnosti a oprávnění uvedená v § 18b zůstávají nezměněna.  
K bodům 68 až 71 
Při projednávání poslední novelizace energetického zákona v roce 2014 vznesla vláda ČR 
požadavek na úpravu pravidel pro cenovou regulaci v oblasti energetiky (viz usnesení vlády č. 
851/2014). Dochází proto k úpravám příslušných paragrafů. 
V § 19a odst. 1 se předpokládá, že při regulaci cen Energetický regulační úřad postupuje 
podle metodiky cenové regulace. Úpravy v odst. 1 jsou spíše formálního charakteru, kdy 
dosavadní dokument zásady cenové regulace se nově nazývá metodika cenové regulace. 
Obsahová stránka metodiky cenové regulace je uvedena v § 19b. Metodika cenové regulace je 
zásadní výchozí podklad pro regulaci cen v energetických odvětvích s platností pro celé 
regulační období. Proto zákon upravuje jeho věcný obsah a termín jeho zveřejnění. Z 
metodiky vycházejí parametry cenové regulace, které stanovuje Energetický regulační úřad 
pro regulační období a pro regulovaný rok. Parametry cenové regulace musejí být v souladu s 
metodikou cenové regulace. Metodika cenové regulace se uveřejňuje v Energetickém 
regulačním věstníku. 
K bodům 72 a 73 
Část odstavce jedna, která se vypouští, je nadbytečná z toho důvodu, že ustanovení se 
vztahuje na provozovatele distribuční soustavy – držitele licence, jehož distribuční soustava je 
přímo připojena k přenosové soustavě. Parametr 90 tis. odběrných míst zákazníků byl v 
minulosti do ustanovení vložen účelově a v současné době vzhledem k uvedenému není třeba. 
K bodu 74 
Jedná se o terminologické upřesnění činnosti a z toho vyplývajících povinností operátora trhu. 
K bodu 75 
Obchodní podmínky operátora trhu zpracovává přímo operátor trhu a předkládá je schválení 
Energetickému regulačnímu úřadu. Obchodní podmínky zahrnují jak činnost operátora trhu v 
elektroenergetice, tak v plynárenství. Slova, která se vypouštějí, jsou nadbytečná. 
K bodu 76  
Účast subjektů na organizovaných trzích operátora trhu musí být umožněna, pokud mají s 
operátorem trhu uzavřenu smlouvu a splňují obchodní podmínky schválené Energetickým 
regulačním úřadem. Úprava textu sleduje tuto skutečnost, tzn. že smlouva je dvoustranným 
aktem a nelze uložit povinnost jejího uzavření pouze jedné straně, tj. operátorovi trhu. 
K bodu 77  
Jde o konkretizaci oznamovaných údajů tak, aby oznamované informace byly jednoznačné. 
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K bodu 78  
Úprava navazuje na novelu zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, v níž 
se předpokládá podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů po nabytí jeho účinnosti formou 
aukcí. 
K bodu 79 
Navazuje na návrh novely zákona č. 165/2012 Sb., v němž se předpokládá využití biometanu 
a motivace k výrobě a využití biometanu zejména v dopravě. 
K bodům 80 a 81 
Národní energetický mix je přehled podílů jednotlivých zdrojů energie. Je určen pro 
dodavatele elektřiny ke stanovení podílů jednotlivých zdrojů energie na celkové směsi paliv 
pro jím dodávanou elektřinu zákazníkům. Podíly jednotlivých zdrojů energie musí dodavatel 
elektřiny uvádět ve vyúčtování podle vyhlášky ERÚ č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a 
souvisejících služeb v energetických odvětvích. Jedná se o část dodávky elektřiny 
zákazníkům, která není prokázána uplatněnými zárukami původu. Podíl vybraného zdroje 
energie v tomto mixu může dodavatel elektřiny na vyúčtování zákazníkovi navýšit pouze, 
pokud může danou dodávku elektřiny podložit uplatněnými zárukami původu ve prospěch 
tohoto zákazníka nebo skupiny zákazníků. Při stanovení Národního energetického mixu se 
postupuje podle Metodiky pro stanovení národního energetického mixu, která vychází 
projektu Reliable Disclosure Systems for Europe (RE-DISS) zajištěném Evropskou komisí 
prostřednictvím programu Inteligentní energie pro Evropu (IEE). Dokument je dostupný na 
internetových stránkách RE-DISS. 
 Příklad národního energetického mixu (zdroj http://www.ote-cr.cz/statistika/narodni-
energeticky-mix) 

Zdroje energie 2013 2014 2015 2016 2017 

Obnovitelné zdroje - Celkem 5,68% 10,95% 11,77% 10,11% 7,60%  

   - Sluneční 1,96% 2,63% 2,88% 2,77% 2,14%  

   - Větrné 0,47% 0,57% 0,71% 0,63% 0,45%  

   - Vodní 1,93% 2,56% 2,67% 1,15% 1,43%  

   - Geotermální 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

   - Biomasa 1,33% 2,19% 2,34% 5,57% 3,58%  

   - Ostatní 0,00% 2,99% 3,17% 0,00% 0,00%  

Fosilní zdroje - Celkem 57,65% 52,77% 55,10% 59,53% 57,40%  

   - Hnědé uhlí 40,71% 41,27% 42,15% 43,91% 43,77%  

   - Černé uhlí 6,11% 5,78% 6,31% 6,97% 5,38%  
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   - Zemní plyn 8,30% 5,52% 6,41% 8,40% 5,45%  

   - Ropa a ropné produkty 0,01% 0,06% 0,05% 0,05% 0,06%  

   - Druhotné zdroje a ostatní 2,52% 0,14% 0,18% 0,20% 2,73%  

Jaderné zdroje - Celkem 36,67% 36,28% 33,13% 30,36% 35,01%  

 
Energetický regulační úřad je povinen v souladu s § 17 odst. 4 energetického zákona chránit 
oprávněné zájmy zákazníků a spotřebitelů v energetických odvětvích. Za tímto účelem 
Energetický regulační úřad využívá údaje z informačního systému operátora trhu, a to 
zejména ty, které jsou uvedeny v návrhu tohoto ustanovení. Mezi oprávněné zájmy zákazníků, 
a to zejména v postavení spotřebitele nepochybně patří, aby nedocházelo ke změně dodavatele 
bez jejich vědomého souhlasu, měli k dispozici informace, který subjekt a v jakém časovém 
období je na příslušném odběrném místě registrován jako jejich dodavatel, zda na jejich 
odběrném místě nemůže dojít ke vzniku neoprávněného odběru z důvodu nenavazujícího 
ukončení a zahájení dodávek od stávajícího a nového dodavatele (§ 51 a § 74) nebo 
překročení doby, po níž může do odběrného místa dodávat dodavatel poslední instance (§ 
12a) apod. Energetický regulační úřad údaje z informačního systému operátora trhu využívá 
zejména v rámci řešení podání a dotazů zákazníků starší věkové kategorie, kteří se na 
liberalizovaném trhu s energiemi stále dostatečně neorientují, a jsou tak vystaveni zvýšenému 
riziku negativních důsledků nedostatečné znalosti práv a povinností subjektů působících na 
tomto trhu. Takto získané údaje využívá Energetický regulační úřad také k analýzám 
potenciálních hrozeb (např. možná ztráta zajištění související služby v elektroenergetice nebo 
plynárenství; ztráta zajištění odpovědnosti za odchylku; nestandardní procesy při změně 
dodavatele atd.) a přijímání účinných systémových opatření v oblasti ochrany spotřebitele na 
energetickém trhu. Vzhledem k tomu, že změny na odběrných místech mohou nastat v 
relativně krátkých časových úsecích v řádu dnů, nelze tyto informace reálně získat jiným 
způsobem, například vyžadováním poskytování podkladů a informací ve smyslu § 15a 
energetického zákona. Některé údaje poskytované prostřednictvím informačního systému 
operátora trhu mohou mít charakter osobních údajů, přičemž však jsou pro identifikaci 
spotřebitele, resp. odběrného místa nezbytné. Stanovení výslovné zákonné povinnosti 
operátorovi trhu poskytovat tyto údaje Energetickému regulačnímu úřadu pak rovněž 
reflektuje požadavek čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v němž je stanoveno, že 
zpracování osobních údajů v odpovídajícím rozsahu je v zákonné, pokud je nezbytné pro 
splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. 
V návaznosti na podrobnější specifikaci ustanovení čl.13 Nařízení 2017/1938  o opatřeních na 
zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu v rámci nově navrhovaných § 73b a §73c, je 
nutné rozšířit nově stávající oprávnění operátora trhu o situace, týkající se mezinárodní 
pomoci v krizových situacích v plynárenství. 
odst. 5 písm. i): Národní energetický mix se bude sestavovat na základě požadavků zimního 
energetického balíčku. Členský stát má povinnost sestavit návrh integrovaného klimaticko – 
energetického plánu do konce roku 2018 a předložit jej Evropské komisi k posouzení. Váže 
na povinnost obchodníka (§ 30 odst. 2 písm. p), který musí ve vyúčtování uvádět podíly 
zdrojů elektřiny v souladu s národním energetickým mixem, který zveřejňuje operátor trhu. 
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K bodu 82 
Někteří provozovatelé lokálních distribučních soustav od účinnosti poslední novely 
energetického zákona reklamují a neplatí cenu za systémové služby v případech, kdy jsou – 
jako jedna právnická osoba - současně zákazníkem nebo výrobcem připojeným k jimi 
provozované distribuční soustavě. Tento svůj postup odůvodňují nemožností uzavření 
smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy týmž subjektem na obou stranách smlouvy 
(právní nemožnost uzavření smlouvy se sebou samým), kdy bez uzavření takové smlouvy 
podle názoru provozovatelů lokálních distribučních soustav není uložena povinnost hradit 
cenu za systémové služby. Výklad vedoucí ke shora uvedenému závěru je v jasném rozporu s 
výkladem současného znění energetického zákona, souvisejících právních předpisů a zákona 
o ochraně hospodářské soutěže, když především by takový účastník trhu získával 
neodůvodněnou finanční výhodu oproti ostatním účastníkům trhu a zároveň by nehradil za 
službu, kterou by konzumoval.   O nesouladu uvedené praxe s právními předpisy rozhodl i 
Energetický úřad svým rozhodnutím ve věci sporu o neplacení ceny za systémové služby. 
Z hlediska právní jistoty, určitosti a jednoznačnosti právního výkladu se proto navrhuje tuto 
povinnost výslovně uložit energetickým zákonem. 
K bodu 83 
Účastníci trhu mají ve vztahu k činnostem operátora trhu určité zákonné povinnosti (např. 
provozovatel distribuční soustavy má povinnost zajišťovat měření v distribuční soustavě a 
předávat operátorovi trhu naměřené a vyhodnocené údaje a další nezbytné informace pro 
plnění jeho povinností). Zároveň energetický zákon nedefinuje určité typy smluv (např. 
smlouvu uzavíranou mezi provozovatelem distribuční soustavy a operátorem trhu). Mezi 
operátorem trhu a účastníkem trhu tak vzniká vztah, který nemusí být podložen smluvním 
ujednáním, kde by se účastník trhu zavázal zasílat data operátorovi trhu ve formátu, termínech 
a způsobem popsaným obchodními podmínkami operátora trhu. Z výše uvedených důvodů a v 
zájmu správného fungování procesů v elektroenergetice je nezbytné na úrovni zákona 
definovat povinnost účastníka trhu řídit se obchodními podmínkami operátora trhu v rozsahu 
plnění zákonných povinností daného účastníka trhu (vůči operátorovi trhu). 
K bodu 84 
Jedná se o reakci na formální upozornění Evropské komise na nesouladnou transpozici 
některých ustanovení směrnic třetího energetického balíčku. 
K bodu 85 
Výrobce elektřiny, tzn. držitel licence na výrobu elektřiny má práva a povinnosti stanovená 
komplexně § 23. Součástí jeho výrobny elektřiny může být akumulační zařízení a jeho 
provozování pouze podle licence na výrobu elektřiny. Výrobce elektřiny, který provozuje 
akumulační zařízení, může uloženou elektřinu dodávat do přenosové soustavy nebo do 
distribuční soustavy. Akumulační zařízení je tedy součástí výrobny elektřiny a dodávka 
elektřiny do přenosové soustavy nebo do distribuční soustavy se může uskutečnit maximálně 
v rozsahu instalovaného výkonu výrobny elektřiny. 
K bodu 86 
Jedná se o zobecnění současně platného požadavku na povinnosti výrobce elektřiny ve vztahu 
k pravidlům provozování přenosové soustavy nebo k pravidlům provozování distribuční 
soustavy. Pravidla provozování obsahují ustanovení, která se týkají nejen kvality dodávané 
elektřiny, ale i další ustanovení, která mají zajistit bezpečnost a spolehlivost chodu 
elektrizační soustavy ve vazbě na činnosti výrobce elektřiny. 
K bodu 87  
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V informačním systému operátora trhu je třeba registrovat nejen držitele licence na výrobu 
elektřiny, ale i výrobny elektřiny. Jedná se o uvedení do souladu potřebné praxe a zákona. 
K bodu 88 
Jedná se o reakci na formální upozornění Evropské komise na nesouladnou transpozici 
některých ustanovení směrnic třetího energetického balíčku. 
K bodu 89  
Jedná se o reakci na formální upozornění Evropské komise na nesouladnou transpozici 
některých ustanovení směrnic třetího energetického balíčku. 
K bodům 90 a 91  
V informačním systému operátora trhu je třeba registrovat nejen držitele licence na přenos 
elektřiny, ale i jeho přenosovou soustavu. Jedná se o uvedení do souladu potřebné praxe a 
zákona. K tomu je třeba registrovat také předávací místa elektráren, odběrná místa a předávací 
místa distribučních soustav, která jsou připojena k přenosové soustavě. 
K bodu 92  
Jedná se o reakci na formální upozornění Evropské komise na nesouladnou transpozici 
některých ustanovení směrnic třetího energetického balíčku. 
Z pohledu budoucího zajištění přiměřenosti výrobních kapacit čelí ČR několika rizikovým 
faktorům. Provozovatel přenosové soustavy ČEPS, a.s., ve svých analýzách identifikoval 
riziko síťových problémů a od roku 2024 nedostatek výkonu pro pokrytí zatížení ČR. 
Očekává se útlum uhelných zdrojů a pokles počtu systémových elektráren ve výrobním mixu. 
Po roce 2030 lze očekávat další zhoršení spolehlivostních parametrů. Zavedení kapacitního 
mechanismu (ve formě strategické rezervy) je jedním z opatření pro snížení rizika vysoké 
dovozní závislosti a pro zajištění přiměřenosti výrobních kapacit.  
Strategická rezerva zahrnuje omezenou kapacitu zdrojů s garantovanou kapacitou, které 
vyrábějí v případě kritických situací. Zdroje ve strategické rezervě se nesmí zúčastnit 
velkoobchodního trhu. Nasazení zdrojů v kapacitní rezervě je možné až po vyčerpání všech 
ostatních možností, včetně importu. 
Strategické rezervy se účastní systémově relevantní elektrárny, jejichž odchod z trhu by 
znamenal ohrožení bezpečného provozu elektrizační soustavy. Dalším aspektem strategických 
rezerv je zajištění požadovaného objemu instalované kapacity. Tendry na tyto kapacity 
provádí provozovatel přenosové soustavy a náklady na rezervy jsou promítnuty do síťových 
tarifů. Uplatnění rezervy je možné až po vyčerpání importních možností. 
Pro zavedení strategické rezervy třeba splnit požadavky EU. Strategická rezerva představuje 
veřejnou podporu a členský stát musí provést její notifikaci Evropské komisi na základě 
Pokynů pro státní podporu v oblasti energetiky a životního prostředí.  
K bodu 93 
Podle znění směrnice by provozovatelé sítí neměli vlastnit, vyvíjet, spravovat ani provozovat 
zařízení pro skladování energie. V rámci nového uspořádání trhu s elektřinou by služby 
skladování měly být tržně orientované a konkurenceschopné. Mělo by se proto zamezit 
vzájemnému subvencování mezi skladováním a regulovanou funkcí distribuce nebo přenosu 
elektřiny. Toto omezení týkající se vlastnictví skladovacích zařízení má zabránit narušení 
hospodářské soutěže, odstranit riziko diskriminace, zajistit všem účastníkům trhu spravedlivý 
přístup ke službám skladování a podpořit účinné a účelné využívání skladovacích zařízení nad 
rámec provozování distribuční nebo přenosové soustavy. Odchylně pak lze provozovatelům 
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soustav povolit vlastnit, vyvíjet, spravovat nebo provozovat zařízení pro skladování energie, 
pokud jsou splněny všechny tyto podmínky: 
a) taková zařízení jsou pro provozovatele soustav nezbytná k tomu, aby mohli plnit své 
povinnosti, pokud jde o efektivní, spolehlivý a bezpečný provoz přenosové soustavy, a 
nepoužívají se pro poskytování služeb výkonové rovnováhy a pro nákup nebo prodej elektřiny 
na velkoobchodních trzích, včetně vyrovnávacích trhů; 
b) v otevřeném, transparentním a nediskriminačním výběrovém řízení, které přezkoumal a 
schválil regulační orgán, nebylo právo na vlastnictví, vývoj, kontrolu, správu nebo 
provozování těchto zařízení uděleno jiným osobám. Regulační orgány mohou vypracovat 
obecné pokyny nebo doložky týkající se obstarávání, aby provozovatelům přenosových 
soustav pomohli zajistit spravedlivé výběrové řízení; a 
c) regulační orgán posoudil nezbytnost této odchylky, provedl předběžné posouzení 
použitelnosti výběrového řízení, včetně podmínek, a udělil svůj souhlas. 
K bodu 94 
Stále přibývají případy, kdy obchodníci zadržují platby nebo vůbec nehradí pohledávky 
provozovatelů distribučních soustav za zajištění služby distribuční soustavy, a to i v 
případech, kdy již mají od svých zákazníků uhrazeny platby za dodávku elektřiny, včetně 
plateb za službu distribuční soustavy (obsahující také platbu za systémové služby, cenu za 
činnost operátora trhu a příspěvek na podporu obnovitelných zdrojů). S ohledem na zvyšující 
se cenu silové elektřiny na trhu s elektřinou existuje důvodná obava, že se může počet 
neplatících obchodníků podstatným způsobem zvyšovat. Včasná možnost ukončení smlouvy 
o zajištění služby distribuční soustavy ze strany provozovatele distribuční soustavy je 
základním a účinným krokem k eliminaci negativních dopadů spojených s pohledávkami 
obchodníků. Lhůty a podmínky procesu ukončování smlouvy o zajištění služby distribuční 
soustavy s obchodníkem mají vliv na konečnou výši pohledávky za obchodníkem, která bývá 
v podstatě nedobytná. Odpis takovýchto nedobytných pohledávek je v souladu s právními 
předpisy zohledněn v povolených výnosech provozovatele distribuční soustavy a tím také v 
cenách pro konečné zákazníky. Jeví se tedy jako spravedlivé i efektivní předem legislativně 
stanovit jasné hranice pro podmínky týkající se platební kázně i případného ukončení 
smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy. Také se jeví jako spravedlivé a efektivní 
zavést pro tento případ institut prokazování finanční způsobilosti provozovateli distribuční 
soustavy, který je používán pro jištění činností operátora trhu a provozovatelů distribučních 
soustav v plynárenství. Finanční způsobilostí je myšleno finanční jištění, kterým by 
obchodníci – dodavatelé elektřiny museli pokrýt své budoucí závazky vůči provozovateli 
distribuční soustavy. Období, které by bylo nutné pokrýt, vyplývá z lhůt pro ukončení 
smlouvy. Základní inspirací pro nastavení způsobu je situace v plynárenství. 
K bodu 95  
Jedná se o reakci na formální upozornění Evropské komise na nesouladnou transpozici 
některých ustanovení směrnic třetího energetického balíčku. 
K bodu 96  
Jde o upřesnění vazby mezi dodavatelem poslední instance, který nastupuje v případech 
uvedených v § 12a, a provozovatelem distribuční soustavy, který má potřebné údaje ve svých 
informačních systémech. 
K bodu 97  
Jedná se o reakci na formální upozornění Evropské komise na nesouladnou transpozici 
některých ustanovení směrnic třetího energetického balíčku. 
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K bodům 98 a 99  
V informačním systému operátora trhu je třeba registrovat nejen držitele licence na distribuci 
elektřiny, ale i jeho distribuční soustavu. Jedná se o uvedení do souladu potřebné praxe a 
zákona. K tomu je třeba registrovat také předávací místa elektráren, odběrná místa a předávací 
místa zákazníků, která jsou připojena k distribuční soustavě. 
K bodu 100 
Podle znění směrnice by provozovatelé sítí neměli vlastnit, vyvíjet, spravovat ani provozovat 
zařízení pro skladování energie. V rámci nového uspořádání trhu s elektřinou by služby 
skladování měly být tržně orientované a konkurenceschopné. Mělo by se proto zamezit 
vzájemnému subvencování mezi skladováním a regulovanou funkcí distribuce nebo přenosu 
elektřiny. Toto omezení týkající se vlastnictví skladovacích zařízení má zabránit narušení 
hospodářské soutěže, odstranit riziko diskriminace, zajistit všem účastníkům trhu spravedlivý 
přístup ke službám skladování a podpořit účinné a účelné využívání skladovacích zařízení nad 
rámec provozování distribuční nebo přenosové soustavy. Odchylně pak lze provozovatelům 
soustav povolit vlastnit, vyvíjet, spravovat nebo provozovat zařízení pro skladování energie, 
pokud jsou splněny všechny tyto podmínky: 
a) taková zařízení jsou pro provozovatele soustav nezbytná k tomu, aby mohli plnit své 
povinnosti, pokud jde o efektivní, spolehlivý a bezpečný provoz přenosové soustavy, a 
nepoužívají se pro poskytování služeb výkonové rovnováhy a pro nákup nebo prodej elektřiny 
na velkoobchodních trzích, včetně vyrovnávacích trhů; 
b) v otevřeném, transparentním a nediskriminačním výběrovém řízení, které přezkoumal a 
schválil regulační orgán, nebylo právo na vlastnictví, vývoj, kontrolu, správu nebo 
provozování těchto zařízení uděleno jiným osobám. Regulační orgány mohou vypracovat 
obecné pokyny nebo doložky týkající se obstarávání, aby provozovatelům přenosových 
soustav pomohli zajistit spravedlivé výběrové řízení; a 
c) regulační orgán posoudil nezbytnost této odchylky, provedl předběžné posouzení 
použitelnosti výběrového řízení, včetně podmínek, a udělil svůj souhlas. 
K bodu 101 
Úprava odst. 8 upřesňuje rozsah dispečerského řízení tak, aby byl v souladu s Pravidly 
provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování distribuční soustavy. Tato 
pravidla jsou schvalována Energetickým regulačním úřadem. Tím bude jednoznačně stanoven 
rozsah dispečerského řízení. 
K bodu 102 
Zákazník může nakupovat elektřinu od výrobce nebo od obchodníka s elektřinou a podle 
svého rozhodnutí buď od jednoho nebo od více obchodníků. Tato úprava práva zákazníka 
však v zákoně není dosud uvedena do důsledku. Proto je nyní doplňována. 
K bodu 103  
Formální doplnění zákona tak, aby bylo odpovídalo praxi. 
K bodu 104  
Ustanovení zakotvuje právo zákazníka na bezplatné vyúčtování ceny za odběr elektřiny, 
přičemž rozsah tohoto práva je stanoven prováděcím právním předpisem. Jde o požadavek 
Evropské komise. 
K bodu 105  
Ustanovení se ukazuje jako nadbytečné vzhledem k tomu, že odběrná a předávací místa v 
elektroenergetice jsou zaregistrována u operátora trhu už v současné době. 
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K bodu 106  
Zánik právního titulu k odběrnému místu zakládá následnou nemožnost plnění ve smyslu § 
2006 občanského zákoníku. Dochází tedy k zániku smlouvy k danému odběrnému místu mezi 
dodavatelem a zákazníkem ze zákona. Zákazník je povinen oznámit dodavateli písemně, že 
jeho právní vztah (titul) k odběrnému místu zaniká, aby dodavatel mohl reagovat ukončením 
dodávky do odběrného místa. Ustanovení reaguje na běžné životní situace zákazníků (prodej 
nemovitosti, ukončení nájmu apod.). 
K bodu 107  
Zákazníkovi se dává právo uzavřít s provozovatelem distribuční soustavy smlouvu o připojení 
s nenulovým rezervovaným výkonem, což znamená, že může dodávat elektřinu do 
elektrizační soustavy do výše tohoto sjednaného rezervovaného výkonu, pokud má tuto 
dodávku elektřiny ošetřenu ve smlouvě s obchodníkem s elektřinou, který za ni převezme 
zodpovědnost za odchylku. Pro odběr i dodávku je zřízeno jedno předávací místo, tzn. že 
zákazník by měl mít pro svůj odběr i dodávku uzavřenu pouze jednu smlouvu zahrnující 
převzetí odpovědnosti za odchylku dodávky i odběru.  Zároveň tato činnost nesmí mít 
charakter podnikání. Dosavadní princip, že zákazník může pro vlastní potřebu vyrábět 
elektřinu v elektrárně o instalovaném výkonu do 10 kW je rozšířen také na výrobnu elektřiny 
doplněnou akumulačním zařízením. Celkový výkon těchto zařízení je omezen hodnotou max. 
10 kW. 
K bodu 108  
V případě, že zákazník provozuje primárně pro vlastní potřebu také akumulační zařízení, musí 
obdobně jako, když provozuje výrobnu elektřiny pro vlastní potřebu, dodržet pravidla daná 
zákonem, která se týkají zejména bezpečnosti osob a majetku a ochrany životního prostředí, 
ale také kvality technických zařízení. Instalaci akumulačního zařízení může provádět pouze 
osoba s odbornou způsobilostí právě proto, aby byla využita bezpečná a spolehlivá zařízení a 
nedocházelo k ohrožení majetku a osob. 
K bodu 109 
Jedná se o upřesnění pojmů. 
K bodu 110  
Obchodník musí mít právo na informace od operátora trhu nikoli pouze v rozsahu vztahujícím 
se k dodávce elektřiny, ale v případě smluv o sdružených službách dodávky elektřiny rovněž 
k informacím vztahujícím se k závazku obchodníka zajistit službu distribuční soustavy.  
K bodu 111  
Jedná se o legislativně – technickou úpravu. 
K bodu 112  
Podrobnosti k činnosti agregátora budou stanoveny přijetím zimního balíčku Čistá energie pro 
všechny Evropany. Proto v současné době byla zvolena varianta, že agregátorem může být 
obchodník s elektřinou, který má práva a povinnosti stanovena zákonem. Definitivní úprava 
činností agregátora bude navržena po přijetí zimního balíčku. 
K bodům 113 a 114  
Ustanovení znamená posílení ochrany a postavení spotřebitele elektřiny, který má na dodávku 
elektřiny uzavřenu s obchodníkem s elektřinou smlouvu. V mnoha případech smluv 
uzavřených na dobu určitou si zákazník neuvědomuje, od kdy mu obchodník podle smlouvy 
má začít dodávat elektřinu a v případě smluv uzavřených na dobu určitou do jakého data je 
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smlouva uzavřena. Nebezpečí z prodlení vzniká zákazníkovi zejména v případech smluv na 
dodávku elektřiny uzavřených na dobu určitou s tzv. automatickým prodlužováním. Zákazník 
má v těchto případech pouze omezenou časovou možnost smlouvu ukončit. Pokud si zákazník 
neuvědomuje datum ani podmínky ukončení smlouvy, bude se podle nové úpravy moci 
obrátit na obchodníka, aby mu potřebné údaje sdělil a zákazník si mohl svobodně rozhodnout, 
zda ve smluvním vztahu pokračovat nebo jej ukončit.  
Zákazník má být informován o podílech zdrojů elektřiny podle národního energetického 
mixu. Národní energetický mix zveřejňuje operátor trhu. Zákazníkovi jsou tyto informace 
předávány jako součást vyúčtování dodávek elektřiny. Ustanovení je provázáno se zákonem č. 
165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie. 
K bodu 115 
U nadzemního vedení přenosové soustavy nebo distribuční soustavy udržuje podle stávajícího 
znění zákona jeho provozovatel pruh o šířce 4 m po jedné straně vedení. Zákon dosud neřešil 
tuto věc u vedení podzemního. Volný pruh pozemku u obou vedení, jak podzemního, tak 
nadzemního, má být udržován pouze v případech je-li k provozování vedení, jeho údržbě a 
revizím potřeba. 
K bodu 116  
Ochranné pásmo podzemního vedení je v současné době vymezeno svislými rovinami, které 
jsou vedeny pouze po obou stranách podzemního vedení, a to 1 m na každou stranu. To 
znamená, že ochranné pásmo není pod podzemním vedením omezeno žádnou vzdáleností. 
Nově se zavádí vymezení ochranného pásma podzemního vedení také pod tímto vedením s 
tím, že je limitováno rovinou vedenou 1 m pod nejníže umístěným kabelem. Tím bude 
umožněna činnost ve vzdálenosti více než 1 m pod kabelovým vedením, např. umístění 
kanalizace, vodovodu, telekomunikačních linek apod. 
K bodu 117  
Je požadován souhlas provozovatele pro pojíždění mechanismů nad 6 t. Důvodem je 
neznalost cizích osob o přesném umístění podzemního vedení a také i o úrovni zabezpečení 
vedení (odolnost a typ jeho ochranných prvků). 
K bodu 118  
Zákon umožňuje určité činnosti v ochranném pásmu energetického zařízení, pokud tím 
nedojde k ohrožení života, zdraví, bezpečnosti nebo majetku osob. V takových případech 
vlastník energetického zařízení musí udělit písemný souhlas s činností v ochranném pásmu a 
stanovit podmínky, za kterých lze tuto činnost provádět. V praxi existují případy, kdy vlastník 
energetického zařízení souhlas neudělil ani nestanovil podmínky a tím veškeré činnosti v 
ochranném pásmu energetického zařízení z účelových důvodů neumožnil. Zákon dosud 
neukládal vlastníkovi energetického zařízení povinnost v těchto případech odůvodnit svůj 
nesouhlas s činností v ochranném pásmu. Návrh změny ustanovení § 46 odst. 11 písm. b) tuto 
situaci mění a stanoví, že pokud dojde ke sporu, nese důkazní břemeno provozovatel 
energetického zařízení, který neudělil souhlas. V případě nesouhlasu s činností v ochranných 
pásmech je příslušným orgánem k řešení sporu Energetický regulační úřad, který má v tom 
případě možnost nahradit souhlas provozovatele části elektrizační soustavy svým 
rozhodnutím. 
K bodu 119 
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Jelikož příslušný provozovatel soustavy zajišťuje provedení přeložky a vyčísluje vzniklé 
náklady, jež hradí ten, kdo potřebu přeložky vyvolal, musí být schopen tyto náklady při 
případném sporu obhájit. 
K bodu 120 
Jedná se o legislativně – technickou úpravu. 
K bodům 121 až 129 
Obchodník dodává elektřinu zákazníkovi do jejich odběrných míst, a to konkrétně v 
předávacím místě, které je místem předání a převzetí elektřiny mezi odběrným místem 
zákazníka a provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy. 
Do jednoho odběrného místa může vést ne jedno, ale více vedení, tzn. že v jednom odběrném 
místě může existovat více předávacích míst. Proto je třeba tuto skutečnost do zákona doplnit. 
Náležitosti smlouvy o připojení upravuje odst. 3. Smlouva o připojení zavazuje provozovatele 
přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy zajistit dohodnutý rezervovaný 
příkon nebo výkon pro žadatele. Na druhé straně zavazuje žadatele uhradit podíl na 
oprávněných nákladech, které jsou spojeny s připojením a nově také uhradit regulovanou cenu 
za překročení rezervovaného příkonu nebo výkonu. Regulovanou cenu v tomto případě 
stanoví Energetický regulační úřad. Pro jednoznačnou identifikaci požadavků zákazníka na 
připojení, které musí být uvedeny ve smlouvě o připojení, je třeba, aby tato smlouva 
obsahovala i registrační číslo odběrného místa zákazníka nebo v případě, že se jedná o 
výrobnu elektřiny také registrační číslo výrobny elektřiny nebo připojené distribuční soustavy 
a jejich předávací místa. Pokud je připojena výrobna elektřiny, tak musí smlouva o připojení 
obsahovat informaci, o jakou výrobnu se jedná a její instalovaný výkon. 
Obdobně se upravuje obsah u smlouvy o zajištění služby přenosové soustavy, která by měla 
obsahovat také výčet odběrných míst spolu s předávacími místy a v případě zajištění služby 
přenosové soustavy mezi provozovatelem přenosové soustavy a provozovatelem distribuční 
soustavy také výčet o předávacích místech mezi přenosovou soustavou a distribuční 
soustavou. 
Obsahové náležitosti smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy jsou upraveny obdobně 
jako u smlouvy podle odst. 4 s tím, že v tomto případě se jedná o předávací místa mezi 
distribučními soustavami a předávací místa mezi výrobnami elektřiny a distribuční soustavou. 
Obchodní podmínky operátora trhu schvaluje Energetický regulační úřad. Stávající text 
udávající, že obchodní podmínky operátora trhu jsou nedílnou součástí smlouvy o zúčtování 
regulační energie, se nahrazuje smluvním ujednáním o závaznosti obchodních podmínek 
operátora trhu. 
Obdobná úprava se navrhuje u smlouvy o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s 
elektřinou a u smlouvy o přístupu na vyrovnávací trh s regulační energií. 
K bodu 130 
Pokud se zákazník rozhodne o změně svého dodavatele elektřiny, je na provedení této změny 
potřebná doba maximálně 10 pracovních dní. I v této době může zákazník své rozhodnutí o 
výběru dodavatele změnit. Změna odst. 4 je určena k ochraně zákazníka, který mění 
dodavatele elektřiny a proces změny dodavatele by mohl vést k tomu, že by se zákazník mohl 
po určitou dobu ocitnout v situaci, kdy je bez smluvního dodavatele elektřiny. V takovém 
případě, který není zaviněn zákazníkem, není možné, aby se jednalo o neoprávněný odběr 
elektřiny. To je základní záměr tohoto ustanovení, jehož princip se úpravou nemění. 
K bodu 131 
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Navrhovaná úprava ustanovení reaguje na skutečnost, že vedle výrobce elektřiny mohou 
neoprávněně dodat elektřinu do elektrizační soustavy rovněž další účastníci trhu s elektřinou, 
především zákazník vyrábějící elektřinu ve smyslu § 28 energetického zákona. Pro 
jakéhokoliv účastníka trhu s elektřinou pak platí, že neoprávněnou dodávkou do elektrizační 
soustavy nevzniká nárok na jakoukoliv úhradu za takovou dodávku od provozovatele 
příslušné části elektrizační soustavy, do níž byla dodávka uskutečněna, nýbrž naopak tento 
účastník trhu odpovídá za škodu, kterou takovou dodávkou způsobil.     
K bodu 132 
Návrh zajišťuje možnost vyčlenit zásobník plynu za účelem jeho využití pro zajištění 
přepravy plynu a to zejména v regionu severní Moravy. Předložený návrh řeší situaci, která 
hrozí, že nastane v roce 2020, kdy přepravní infrastruktura bez současného využití zásobníku 
plynu nemůže garantovat dostatečné dodávky plynu do zmíněného regionu v zimním období.  
K bodu 133  
Ustanovení nově reflektuje potřebu omezit nebo přerušit přepravu plynu i při poskytování 
mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství. ČR může poskytovat mezinárodní 
pomoc i prostřednictvím dobrovolných opatření, tedy v situaci, kdy je trh s plynem stále 
funkční a stav nouze nenastává. 
K bodu 134  
Ustanovení reflektuje režim poskytování náhrad podle Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/1938 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o 
zrušení nařízení (EU) č. 994/2010. 
K bodu 135  
Nově se stanoví povinnost provozovatele přepravní soustavy zabraňovat tomu, aby byly 
informace o vlastních činnostech, které mohou být výhodné z obchodního hlediska, 
poskytovány diskriminačním způsobem. Tím je splněn požadavek zakotven čl. 16 odst. 1 
směrnice č. 2009/73/ES, čl. 16 odst. 1, který kromě povinnosti zachovávat důvěrnost 
informací, které mají z obchodního hlediska citlivou povahu a o kterých se dozví při výkonu 
své činnosti (stávající znění § 59 odst. 8 písm. v)) i povinnost zabránit tomu, aby informace o 
vlastních činnostech, které mohou být výhodné z obchodního hlediska, byly poskytovány 
diskriminačním způsobem. 
K bodu 136  
Návrh nově upřesňuje povinnosti provozovatele přepravní soustavy spojené se zpracováním a 
zveřejňováním desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy a odděluje je od obdobných 
povinností nezávislého provozovatele přepravní soustavy. 
K bodu 137  
Jedná se o legislativně – technickou úpravu. 
K bodu 138  
Nově se stanoví zákaz zneužívat chráněné informace získané od třetích osob v souvislosti s 
poskytováním nebo sjednáváním přístupu k přepravní soustavě při prodeji nebo nákupu plynu 
realizovaným podnikem ve skupině. Ustanovení představuje transpozici čl. 16 odst. 2 
směrnice 2009/73, podle kterého nesmí provozovatelé přepravní soustavy, skladovacího 
zařízení nebo zařízení LNG zneužívat, v souvislosti s prodeji či nákupy zemního plynu 
realizovanými podniky ve skupině, informace, které mají z obchodního hlediska citlivou 
povahu a které získali od třetích osob v souvislosti s poskytováním nebo sjednáváním 
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přístupu k soustavě. Návrh rovněž zajišťuje, aby uvedené informace nebyly výrobci plynu, 
obchodníkovi s plynem, provozovateli zásobníku plynu nebo provozovateli distribuční 
soustavy nepřímo předány jiným způsobem a to formou přesunu zaměstnanců. 
K bodu 139 
Návrh uvedeným ustanovením upřesňuje v souladu se Směrnicí č. 2009/73/ES okruh 
možných členů dozorčí rady nezávislého provozovatele přepravní soustavy. 
K bodu 140 
Ustanovení zakládá specifický režim schvalování desetiletého plánu pro nezávislého 
provozovatele přepravní soustavy a to v návaznosti na požadavky směrnice 2009/73/ES (čl. 
22). Na desetiletý plán rozvoje nezávislého provozovatele přepravní soustavy se aplikuje 
toliko ustanovení § 58k. Aplikace ustanovení § 97b je vyloučena. 
K bodu 141  
Ustanovení v návaznosti na požadavek směrnice č. 2009/73/ES specifikuje předmět 
desetiletého plánu. Nově je stanoveno, že předmětem jsou opatření přijímaná s cílem zajistit 
přiměřenou kapacitu přepravní soustavy a bezpečnost dodávek plynu. 
K bodu 142 
Ustanovení nově reflektuje potřebu omezit nebo přerušit přepravu plynu i při poskytování 
mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství. ČR může poskytovat mezinárodní 
pomoc i prostřednictvím dobrovolných opatření, tedy v situaci, kdy je trh s plynem stále 
funkční a stav nouze nenastává. 
K bodu 143  
Nově se stanoví povinnost provozovatele distribuční soustavy zabraňovat tomu, aby byly 
informace o vlastních činnostech, které mohou být výhodné z obchodního hlediska, 
poskytovány diskriminačním způsobem. Tím je splněn požadavek zakotvený v čl. 27 odst. 1 
směrnice č. 2009/73/ES, který kromě povinnosti zachovávat důvěrnost informací, které mají z 
obchodního hlediska citlivou povahu a o kterých se dozví při výkonu své činnosti (stávající 
znění § 59 odst. 8 písm. v)) zakotvuje i povinnost zabránit tomu, aby informace o vlastních 
činnostech, které mohou být výhodné z obchodního hlediska, byly poskytovány 
diskriminačním způsobem 
K bodům 144 až 146 

Návrh podrobněji specifikuje zákaz možného zneužití chráněných informací provozovatelem 
distribuční soustavy a zároveň mu ukládá povinnost registrovat jednotlivá odběrná a 
předávací místa u operátora trhu a dále se jedná o povinnosti vyplývající ze směrnice. Rovněž 
dochází k upřesnění povinností provozovatele distribuční soustavy, která není přímo připojena 
k přepravní soustavě a nemá zpracován a schválen Řád provozovatele distribuční soustavy. 

K bodu 147 
Návrh umožní nabízení nových skladovacích produktů a služeb, pro které je potřeba, aby měl 
provozovatel zásobníku plynu právo na nákup či prodej plynu. Jedná se například o službu 
uskladňování zahrnující skladovací kapacitu včetně plynu připraveného v zásobníku k 
okamžité těžbě. Nové produkty skladování vychází vstříc poptávce na velkoobchodním trhu 
s plynem a nabízí obchodníkům s plynem širší možnosti flexibility a optimalizace využívání 
zásobníků plynu pro dodávku svým zákazníkům. Díky navrhované změně tak obchodníci 
s plynem v ČR získají přístup ke skladovacím službám běžně nabízeným v zahraničí. Návrh 
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zároveň zajistí, aby čeští provozovatelé zásobníků plynu měli rovné podmínky vůči 
provozovatelům zásobníků plynu v zahraničí, a přispěje tak v silně konkurenčním prostředí k 
zachování skladovací kapacity v České republice do budoucna. Předložený návrh podporuje 
tržní prostředí pro aktivní využívání skladovací kapacity a zlepšuje podmínky ke skladování 
plynu přímo na území České republiky, které je strategicky důležité pro zajištění bezpečnosti 
dodávek plynu českým zákazníkům. 
K bodu 148  
Nově se stanoví povinnost provozovatele zásobníku plynu zabraňovat tomu, aby byly 
informace o vlastních činnostech, které mohou být výhodné z obchodního hlediska, 
poskytovány diskriminačním způsobem. Tím je splněn požadavek zakotven čl. 16 odst. 1 
směrnice č. 2009/73/ES, čl. 16 odst. 1, který kromě povinnosti zachovávat důvěrnost 
informací, které mají z obchodního hlediska citlivou povahu a o kterých se dozví při výkonu 
své činnosti (stávající znění § 59 odst. 8 písm. v)) i povinnost zabránit tomu, aby informace o 
vlastních činnostech, které mohou být výhodné z obchodního hlediska, byly poskytovány 
diskriminačním způsobem. 
K bodu 149  
Návrh podrobněji specifikuje zákaz možného zneužití chráněných informací provozovatelem 
zásobníku plynu a dále zavádí novou službu přeshraničního využití zásobníku plynu, kterou 
bude moci nabízet provozovatel zásobníku plynu, který bude připojen na českou a zároveň na 
zahraniční plynárenskou soustavu. Vzhledem ke skutečnosti, že převod plynu mezi tržními 
zónami nebude zajišťován přepravní soustavou, nelze jej podřadit pod službu přepravy plynu. 
Služba přeshraničního využití zásobníku plynu představuje alternativní způsob mezinárodního 
transportu plynu k přepravě plynu zajišťované přepravní soustavou. Cena za tuto službu bude 
stanovena Energetickým regulačním úřadem. Navrhované znění energetického zákona 
zajišťuje nediskriminaci prostřednictvím stanovení ceny za službu přeshraničního využití 
zásobníku plynu a zajistí, aby účastníci trhu s plynem využívající službu přeshraničního 
využití zásobníku plynu nebyli neodůvodněně zvýhodněni oproti ostatním účastníkům trhu s 
plynem, kteří využívají službu mezinárodní přepravy plynu a službu uskladňování u 
zásobníků plynu bez možnosti přeshraničního využití. Cena za tuto službu bude stanovena v 
souladu s pravidly stanovenými evropskou legislativou, především Nařízením Komise (EU) 
2017/460, kterým se zavádí kodex sítě harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro 
zemní plyn. Cenu služby přeshraničního využití zásobníku plynu vybere od účastníků trhu s 
plynem provozovatel zásobníku plynu, který tuto službu bude poskytovat a jako jediný 
účastník trhu bude proto disponovat údaji o poskytování uvedené služby jednotlivým 
zákazníkům. Provozovatel zásobníku plynu, který tuto službu bude poskytovat, předá takto 
získané prostředky v rámci poskytování služby přeshraničního využití zásobníku plynu 
provozovateli přepravní soustavy. 
K bodu 150 
Návrh zajišťuje možnost vyčlenit zásobník plynu za účelem jeho využití zejména pro zajištění 
přepravy plynu v regionu severní Moravy. Předložený návrh řeší situaci, která hrozí, že 
nastane v roce 2020, kdy přepravní infrastruktura bez současného využití zásobníku plynu 
nemůže garantovat dostatečné dodávky plynu do regionu v zimním období. Navrhuje se, aby 
bylo vyčlenění, jakož i pravidla pro využívání vyčleněného zásobníku byly předmětem 
správního řízení vedeného ERÚ na návrh provozovatele přepravní soustavy. 
Navrhovaný mechanismus by byl použit, bude-li důvodný předpoklad, že zásobníky v ČR 
nebudou naplněny obchodníky s plynem v minimální míře nezbytné k zajištění spolehlivé 
dodávky plynu v regionu severní Moravy. Jedná se především o situaci, kdy by byl objem 
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prodané skladovací kapacity natolik nízký, že by vedl ke stáhnutí daného zásobníku 
z provozu. Provozovatel zásobníků plynu bude schopen v návaznosti na proběhlé aukce 
skladovací kapacity indikovat tuto situaci již 1. ledna plynárenského roku předcházejícího 
plynárenskému roku, pro nějž se aplikace mechanismu předpokládá. Bude tedy dostatek času 
pro správní řízení a není třeba využít jiný flexibilnější postup. 
Plyn určený pro uskladnění ve vyčleněném zásobníku nakoupí provozovatel přepravní 
soustavy na trhu s plynem způsobem schváleným ERÚ. Při těžbě plynu pro účely zásobování 
regionu severní Moravy bude odpovídající množství plynu na trhu s plynem prodáno. Postup 
pro nákup a prodej plynu za tímto účelem může být podobný jako pro nákup a prodej plynu 
pro účely vyrovnávání soustavy. 
Návrh je v souladu s principy stanovenými třetím energetickým balíčkem (zejména Směrnicí 
73/2009/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem), a to včetně oddělení 
provozovatelů přepravní a distribuční soustavy a provozovatelů zásobníku plynu a zajištění 
jejich nezávislosti na obchodu s plynem (tzv. unbundling). Uvedená směrnice zároveň 
obsahuje ustanovení pro využití zásobníku plynu provozovatelem přepravní soustavy. 
V důsledku vyčlenění zásobníku výlučně pro provozovatele přepravní soustavy, nebude 
takový zásobník skladovacím zařízením ve smyslu plynárenské směrnice (viz definice 
„skladovacího zařízení“ ve směrnici 73/2009) a nebude tak aplikováno právo přístupu třetích 
stran – kapacita zásobníku nebude vstupovat do nabízené kapacity virtuálního zásobníku 
příslušného provozovatele. Řízení o výjimce z přístupu třetích stran proto nebude v tomto 
případě třeba. 
Návrh stanoví, že ERÚ kromě samotného vyčlenění zásobníku rozhodne též o pravidlech jeho 
využívání. Rozhodnutím bude schválen objem skladovací kapacity, délka vyčlenění 
zásobníku a cena za jeho využití nebo postup jejího stanovení. Spolu s žádostí předloží 
provozovatel přepravní soustavy smlouvu s příslušným provozovatelem zásobníku plynu, 
jejíž parametry odpovídají žádosti. Žádost bude obsahovat též postup pro nákup nebo prodej 
plynu, jejž bude provozovatel přepravní soustavy do zásobníku vtláčet a těžit za účelem 
dodávky plynu do regionu severní Moravy. 
Návrh dále doplňuje zmocnění ERÚ rozhodnutí vydat a právo provozovatele přepravní 
soustavy na přístup do zásobníku a na nákup a prodej plynu, tak aby mohl být zásobník pro 
účely zajištění přepravy využit. 
K bodům 151 a 152 
Ustanovení znamená posílení ochrany a postavení spotřebitele plynu, který má na dodávku 
plynu uzavřenu s obchodníkem s plynem smlouvu. V mnoha případech smluv uzavřených na 
dobu určitou si zákazník neuvědomuje, od kdy mu obchodník podle smlouvy má začít 
dodávat plyn a do jakého data je smlouva uzavřena. Nebezpečí z prodlení vzniká zákazníkovi 
zejména v případech smluv na dodávku plynu uzavřených na dobu určitou s tzv. 
automatickým prodlužováním. Zákazník má v těchto případech pouze omezenou časovou 
možnost smlouvu ukončit. Pokud si zákazník neuvědomuje datum ani podmínky ukončení 
smlouvy, bude se podle nové úpravy moci obrátit na obchodníka, aby mu potřebné údaje 
sdělil a zákazník si mohl svobodně rozhodnout, zda ve smluvním vztahu pokračovat nebo jej 
ukončit.  
Zákazník má být informován o podílech zdrojů elektřiny podle národního energetického 
mixu. Národní energetický mix zveřejňuje operátor trhu. Zákazníkovi jsou tyto informace 
předávány jako součást vyúčtování dodávek elektřiny. Ustanovení je provázáno se zákonem č. 
165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie. 
K bodu 153 
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Ustanovení zakotvuje právo zákazníka na bezplatné vyúčtování spotřeby plynu a 
souvisejících služeb, čímž dochází k přesnější specifikaci práv zákazníka a jeho ochraně před 
nekalými praktikami. 
K bodu 154  
Nezajišťování pravidelné údržby a kontroly odběrných plynových zařízení a spotřebičů má za 
následek každoroční úmrtí několika zákazníků zejména v důsledku intoxikace oxidem 
uhelnatým. Proto, jako jeden z výstupů činnosti pracovní skupiny na řešení tohoto problému, 
složené ze zástupců orgánů státní správy, vyšších územně správních celků a plynárenských 
společností, je navrhováno upřesnění uvedené povinnosti zákazníků.  
K bodu 155  
Zánik právního titulu k odběrnému místu zakládá následnou nemožnost plnění ve smyslu § 
2006 občanského zákoníku. Dochází tedy k zániku smlouvy k danému odběrnému místu mezi 
dodavatelem a zákazníkem ze zákona. Zákazník je povinen oznámit dodavateli písemně, že 
jeho právní vztah (titul) k odběrnému místu zaniká, aby dodavatel mohl reagovat ukončením 
dodávky do odběrného místa. Ustanovení reaguje na běžné životní situace zákazníků (prodej 
nemovitosti, ukončení nájmu apod.). 
K bodu 156  
Podobně jako u zákazníků dochází z důvodů prevence před důsledky intoxikace oxidem 
uhelnatým k upřesnění povinnosti zajištění pravidelné údržby a kontroly společných 
odběrných plynových zařízení a spotřebičů.   
K bodům 157 až 159 
V důsledku předchozích změn energetického zákona, při němž byly plynovodní přípojky, 
které nejsou ve vlastnictví provozovatele distribuční soustavy, vyjmuty z definice distribuční 
soustavy sice došlo k zamezení toho, aby provozovatel této soustavy zahrnoval do svých 
nákladů výdaje na zajištění provozu a údržby těchto přípojek, ale nechtěným důsledkem byla 
skutečnost, že uvedené plynovodní přípojky nebylo možné zahrnout mezi plynárenská 
zařízení, která jsou chráněna ochrannými pásmy. Riziko jejich poškození s negativními 
důsledky na životy, majetek a zdraví osob však je stejné jako u plynovodních přípojek ve 
vlastnictví provozovatele distribuční soustavy, proto dochází i k opětovnému sjednocení 
podmínek jejich ochrany. 
K bodu 160 
V případě, že provozovatel plynárenského zařízení neudělí souhlas s činnostmi v ochranném 
pásmu, musí být schopen toto neudělení zdůvodnit a obhájit i při případném sporu. Pokud 
není schopen svůj postup obhájit, může jeho souhlas nahradit Energetický regulační úřad za 
předpokladu, že stanoví podmínky, při jejichž splnění lze požadované činnosti v ochranném 
pásmu plynárenského zařízení provést. 
K bodu 161  
Jedná se o legislativně – technickou úpravu. 
K bodu 162 
Jelikož příslušný provozovatel soustavy zajišťuje provedení přeložky a vyčísluje vzniklé 
náklady, jež hradí ten, kdo potřebu přeložky vyvolal, musí být schopen tyto náklady při 
případném sporu obhájit. 
K bodu 163 
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Ustanovení definuje stav nouze i pro případ, kdy Česká republika bude poskytovat 
mezinárodní pomoc v krizových situacích v plynárenství. Tento stav nouze je podmíněn 
vyčerpáním tržních opatření. 
K bodu 164  
Navržené ustanovení blíže specifikuje, na základě požadavků z praxe, že plyn zajišťovaný 
v rámci bezpečnostního standardu dodávek, je možné použít v krizové situaci, konkrétně od 
fáze včasného varování, neboť v dosavadní legislativě, ať již národní či EU, to nebylo exaktně 
specifikováno.   
K bodům 165 a 166 
Jedná se o legislativně – technické úpravy. 
K bodu 167  
Ustanovení reflektuje potřebu recipovat režim, zavedený Nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/1938 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu 
a o zrušení nařízení (EU) č. 994/2010 . 
K bodu 168  
Ustanovení stanovuje, že držitelé licence na přepravu plynu, distribuci plynu, výrobu plynu a 
uskladňování plynu při vyhlášení stavu nouze nebo jeho předcházení postupují v souladu s 
havarijními plány. Dále je stanovena nadřazenost havarijního plánu plynárenské soustavy 
České republiky havarijním plánům jednotlivých provozovatelů pro případ, že je vyhlášen 
stav nouze. To platí jenom v případě, že je vyhlášen stav nouze pro celé území státu. 
K bodu 169 
Jelikož ani v přímo účinném předpisu Evropské unie, jímž je Nařízení č. 1938/2017 o 
opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu ani v doposud platném znění 
energetického zákona není explicitně uvedeno, v jakých případech je možné použít plyn 
zajišťovaný v rámci bezpečnostního standardu dodávek plynu, i když z logiky věci je zřejmé, 
že to může být pouze v situacích uváděných zmíněným přímo účinným předpisem Evropské 
unie a dále při stavech nouze nebo jejich předcházení, dochází z důvodu předcházení 
případným možným budoucím sporům k uvedení tohoto faktu přímo do textu zákona.  
K bodu 170  
Na základě praktických zkušeností kontrolního orgánu dochází ke změně způsobu 
prokazování zajištění bezpečnostního standardu dodávek pro chráněné zákazníky. Namísto 
dosavadního zpětného prokazování předkládaného do patnáctého dne následujícího měsíce je 
nově navrhováno prokazovat zajištění bezpečnostního standardu dodávek plynu do patnáctého 
dne daného měsíce, což zvyšuje praktické možnosti k následné kontrole ze strany 
Energetického regulačního úřadu.  
K bodu 171 
Požádá-li členský stát o uplatnění solidárního opatření dle přímo účinného Nařízení č. 
1938/2017 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu, tak členské státy, 
jež jsou přímo propojeny s žádajícím členským státem přijmou, aniž by pokud možno vznikly 
nebezpečné situace, nezbytná opatření s cílem zajistit, aby se do té doby, než budou zajištěny 
dostatečné dodávky plynu zákazníkům chráněným v rámci solidarity v žádajícím členském 
státě, se v nezbytném rozsahu snížily nebo nepokračovaly dodávky plynu na jeho území 
zákazníkům jiným než chráněným v rámci mezinárodní pomoci. Žádající členský stát zajistí, 
aby příslušný objem plynu byl na jeho území skutečně dodán pouze zákazníkům chráněným 
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v rámci mezinárodní pomoci. Na uvedené ustanovení čl. 13 zmíněného Nařízení je však nutné 
adaptovat tuzemskou legislativu, v jejímž rámci dochází k upřesnění povinností jednotlivých 
účastníků trhu s plynem tak, aby toto opatření bylo možné v praxi efektivně realizovati i když 
pravděpodobnost jeho reálného uplatnění je velmi nízká. Jelikož plyn poskytuje či přijímá 
členský stát, činila by tak Česká republika prostřednictvím ministerstva, jenž by písemně 
pověřilo prováděním příslušných operací operátora trhu. Vzhledem k nutnosti rychlé akce 
v krizové situaci musí být na takovéto činnosti uplatněny výjimky ze zákona o veřejných 
zakázkách a obchodu s plynem. Žádost o poskytnutí či přijmutí mezinárodní pomoci je 
uplatňována vždy pouze na jeden den a je ji možno uplatňovat opakovaně. Aby v případě 
přijetí mezinárodní pomoci ze strany České republiky nikdo na tomto opatření nevydělával či 
neprodělával a důsledky na státní rozpočet byly pouze minimální, měli by všichni účastníci 
trhu s plynem tedy obchodníci s plynem i chránění zákazníci za tento plyn hradit stejnou 
jednotkovou cenu, jakou uhradí Česká republika sousednímu členskému státu, který 
mezinárodní pomoc poskytne. 
K bodu 172 
Pokud se zákazník rozhodne o změně svého dodavatele plynu, je na provedení této změny 
potřebná doba maximálně 10 pracovních dní. I v této době může zákazník své rozhodnutí o 
výběru dodavatele změnit. Navržená změna je určena k ochraně zákazníka, který mění 
dodavatele plynu a proces změny dodavatele by mohl vést k tomu, že by se zákazník mohl po 
určitou dobu ocitnout v situaci, kdy je bez smluvního dodavatele plynu. V takovém případě, 
který není zaviněn zákazníkem, není možné, aby se jednalo o neoprávněný odběr plynu. To je 
základní záměr tohoto ustanovení, jehož princip se navrhovanou úpravou nemění. 
K bodu 173 
Jelikož příslušný provozovatel soustavy zajišťuje provedení přeložky a vyčísluje vzniklé 
náklady, jež hradí ten, kdo potřebu přeložky vyvolal, musí být schopen tyto náklady při 
případném sporu obhájit. 
K bodu 174 
Zákon umožňuje určité činnosti v ochranném pásmu energetického zařízení, pokud tím 
nedojde k ohrožení života, zdraví, bezpečnosti nebo majetku osob. V takových případech 
vlastník nemovitosti musí udělit písemný souhlas s činností v ochranném pásmu a stanovit 
podmínky, za kterých lze tuto činnost provádět. V praxi existují případy, kdy vlastník 
nemovitosti souhlas neudělil ani nestanovil podmínky a tím veškeré činnosti v ochranném 
pásmu energetického zařízení z účelových důvodů neumožnil. Zákon dosud neukládal 
vlastníkovi nemovitosti povinnost v těchto případech odůvodnit svůj nesouhlas s činností v 
ochranném pásmu. Návrh změny ustanovení tuto situaci mění a stanoví, že pokud dojde ke 
sporu, nese důkazní břemeno vlastník nemovitosti, který neudělil souhlas. V případě 
nesouhlasu s činností v ochranných pásmech je příslušným orgánem k řešení sporu 
Energetický regulační úřad, který má v tom případě možnost nahradit souhlas vlastníka 
nemovitosti svým rozhodnutím. 
K bodům 175 až 306 
Jedná se o úpravu přestupků v souvislosti s provedenými změnami v textu zákona. 
K bodu 307  
Na řízení vedená ERÚ se použije správní řád. 
K bodu 308 
Úprava v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku. 
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K bodu 309  
Legislativně – technická úprava z důvodu duplicitního označení odstavce. 
K bodu 310  
Jedná se o reakci na formální upozornění Evropské komise na nesouladnou transpozici 
některých ustanovení směrnic třetího energetického balíčku. 
K bodu 311 
Členské státy včetně ČR mají instalovat inteligentní měřicí systémy elektřiny v souladu s 
požadavky směrnice 2009/72. Předpokladem je jednak vyhodnocení nákladů a přínosů 
instalace inteligentních měřicích systémů a jednak stanovení harmonogramu a rozsahu 
osazování odběrných míst zákazníků měřicími systémy. V roce 2012 zpracovala ČR analýzu 
nákladů a přínosů zavedení inteligentního měření elektřiny zákazníků ČR a zaslala ji EK. 
Tato analýza ukázala, že náklady převyšují přínosy, a proto systémy inteligentního měření 
nebyly v ČR zaváděny. Tento postup je a byl v souladu se směrnicí 2009/72. V současné době 
se podle zimního balíčku Čistá energie pro všechny Evropany v ČR budoucí postup při 
zavádění inteligentních měřicích systémů přehodnocuje a znovu se analyzují náklady a 
přínosy pro všechny účastníky trhu s elektřinou. Podle současných podmínek se dá 
předpokládat, že inteligentní měřicí zařízení budou postupně v ČR zaváděny u zákazníků, kde 
na základě výše jejich spotřeby elektřiny to bude efektivní. Podmínky a postup se upřesňují. 
Návrh zákona předpokládá, že postup, podmínky instalace inteligentních měřicích systémů 
bude předmětem vyhlášky o měření. Z toho důvodu je rozšířeno zmocnění pro MPO k jejímu 
vydání. 
K bodu 312  
Z pohledu budoucího zajištění přiměřenosti výrobních kapacit čelí ČR několika rizikovým 
faktorům. Provozovatel přenosové soustavy ČEPS, a.s., ve svých analýzách identifikoval 
riziko síťových problémů a od roku 2024 nedostatek výkonu pro pokrytí zatížení ČR. 
Očekává se útlum uhelných zdrojů a pokles počtu systémových elektráren ve výrobním mixu. 
Po roce 2030 lze očekávat další zhoršení spolehlivostních parametrů. Zavedení kapacitního 
mechanismu (ve formě strategické rezervy) je jedním z opatření pro snížení rizika vysoké 
dovozní závislosti a pro zajištění přiměřenosti výrobních kapacit.  
Strategická rezerva zahrnuje omezenou kapacitu zdrojů s garantovanou kapacitou, které 
vyrábějí v případě kritických situací. Zdroje ve strategické rezervě se nesmí zúčastnit 
velkoobchodního trhu. Nasazení zdrojů v kapacitní rezervě je možné až po vyčerpání všech 
ostatních možností, včetně importu. 
Strategické rezervy se účastní systémově relevantní elektrárny, jejichž odchod z trhu by 
znamenal ohrožení bezpečného provozu elektrizační soustavy. Dalším aspektem strategických 
rezerv je zajištění požadovaného objemu instalované kapacity. Tendry na tyto kapacity 
provádí provozovatel přenosové soustavy a náklady na rezervy jsou promítnuty do síťových 
tarifů. Uplatnění rezervy je možné až po vyčerpání importních možností. 
Pro zavedení strategické rezervy třeba splnit požadavky EU. Strategická rezerva představuje 
veřejnou podporu a členský stát musí provést její notifikaci Evropské komisi na základě 
Pokynů pro státní podporu v oblasti energetiky a životního prostředí.  
K bodu 313  
Ustanovení nově reflektuje potřebu omezit nebo přerušit přepravu plynu i při poskytování 
mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství. 
K bodu 314 
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Národní energetický mix je přehled podílů jednotlivých zdrojů energie. Je určen pro 
dodavatele elektřiny ke stanovení podílů jednotlivých zdrojů energie na celkové směsi paliv 
pro jím dodávanou elektřinu zákazníkům. Podíly jednotlivých zdrojů energie musí dodavatel 
elektřiny uvádět ve vyúčtování podle vyhlášky ERÚ č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a 
souvisejících služeb v energetických odvětvích. Jedná se o část dodávky elektřiny 
zákazníkům, která není prokázána uplatněnými zárukami původu. Podíl vybraného zdroje 
energie v tomto mixu může dodavatel elektřiny na vyúčtování zákazníkovi navýšit pouze, 
pokud může danou dodávku elektřiny podložit uplatněnými zárukami původu ve prospěch 
tohoto zákazníka nebo skupiny zákazníků. 
K bodům 315 až 333  
Regulaci cen v energetických odvětvích provádí ERÚ. K tomu musí mít dostatek relevantních 
údajů v požadovaném čase. Vzory regulačních výkazů, jejich náležitosti a členění včetně 
termínů předkládání regulačních výkazů ERÚ budou stanoveny prováděcím právním 
předpisem. To se týká všech oblastí energetiky, tj. elektroenergetiky, plynárenství i 
teplárenství. Pravidla trhu s elektřinou a Pravidla trhu s plynem budou upravena tak, aby 
odpovídala uplatňované praxi.  
K bodu 334  
Navržené opatření má za cíl zlepšení účinnosti protikorozní ochrany ocelových plynovodů, 
která je, pokud se v její blízkosti nachází konstrukce se železnými prvky (např. 
železobetonové základy objektu) jejím působením negována a naopak dochází k problémům u 
zmíněné konstrukce. Proto je stanovena vzdálenost od plynovodu, do které by se takové 
konstrukce buď neměly vůbec nacházet anebo by se souhlasem provozovatele plynovodu byla 
jejich výstavba možná, ale za použití jím určených opatření.  
K čl. IV 
K bodům 1 až 4 
Tato přechodná ustanovení souvisí s přechodem některých pravomocí v energetickém zákoně, 
a to z Energetického regulačního úřadu na Státní energetickou inspekci. Přechodná ustanovení 
upravují proces dokončení řízení a kontrol v oblasti působnosti, která dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona přechází na Státní energetickou inspekci, zahájených Energetickým regulačním 
úřadem přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona tak, že tato řízení a kontroly budou 
dokončeny Energetickým regulačním úřadem, včetně řízení o přestupku a výkonu rozhodnutí 
o přestupku. 
K bodům 5 až 12 
Mezi účastníky trhu s elektřinou jsou uzavřeny smlouvy podle stávajícího ustanovení § 50 
energetického zákona. Těchto smluv je velké množství a samozřejmě odpovídá počtu 
účastníků trhu s elektřinou v ČR. Přechodná ustanovení zajišťují to, že po nabytí účinnosti 
tohoto zákona nebude muset být měněno několik milionů smluv, ale že stávající smlouvy na 
trhu s elektřinou a s plynem zůstanou zachovány a nové smlouvy budou uzavírány již podle 
ustanovení § 50 energetického zákona, ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto 
zákona. 
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K části třetí - čl. V 
Navržená úprava reaguje na skutečnost, že předložená novela energetického zákona 
novelizuje předmětná ustanovení, která jsou dotčena zákonem 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, ve znění zákona č. 222/2016 Sb.  
Zákon č. 131/2015 Sb. obsahuje tzv. dělenou účinnost. Ta se, mimo jiné, týká také 
novelizačních bodů (konkrétně novelizační body 171, 197 a 264), které částečně nabyly 
účinnosti, ale v některé části jsou tyto body platné, ale doposud neúčinné (účinnost odložena 
k 1. lednu 2020). Předkládaná novela energetického zákona navrhuje změnu ustanovení § 24 
odst. 10 písm. y) a § 25 odst. 11 písm. l), tedy právě těch ustanovení, která jsou platná, ale 
nikoliv účinná (s totožnou účinností, tedy k 1. lednu 2020). 
 Legislativní pravidla vlády situaci, kdy byl účinný právní předpis novelizován a novela 
nabyla platnosti, nikoliv však účinnosti a právní úpravu obsaženou v novele je třeba změnit, 
upravují v čl. 54 odst. 9. Vzhledem k tomu, že bez zrušení předmětných novelizačních bodů 
zákona č. 131/2015 Sb. by nastala situace, že s účinností k témuž datu by se staly součástí 
právního řádu dvě odlišně formulované novely týchž ustanovení energetického zákona, je 
s ohledem na zachování právní jistoty adresátů právní normy navrženo zrušení platné, ale 
doposud neúčinné právní úpravy v zákoně č. 131/2015 Sb. a zároveň je navrženo nové znění 
předmětných ustanovení energetického zákona v předložené novele, a to k 1. lednu 2020. 
K č. VI  
Vzhledem k časovým i finančním nárokům dochází k odložení účinnosti povinnosti 
provozovatele distribuční soustavy registrovat jednotlivá odběrná a předávací místa u 
operátora trhu až na rok 2026. 
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