
IX. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových 
plynů, ve znění pozdějších předpisů, a 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 

Materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra č. j. MZP/2018/410/776 dne 23. 11. 2018, s termínem dodání 
stanovisek do 20 pracovních dnů od vložení do eKLEPu (lhůta skončila dne 27. 12. 2018). Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující 
tabulce: 

 Resort Připomínky Vypořádání 
1.  MPO 

 
 

Úvod – Obecná připomínka 
 
Předložený zákon pouze implementuje potřebné z revidované směrnice, ale nezabývá 
se praktickou implementací ve vztahu k efektivnějšímu využívání výnosů s cílem plnit 
sekundární cíle jako např. cíle pro obnovitelné zdroje energie a energetickou účinnost, 
které jsou hlavními nástroji politiky klimatu. Je nutné zdůraznit, že příjmy z výnosů 
aukcionovaných povolenek jsou pouze jedním ze zdrojů plnění povinností ČR 
ve vztahu ke klimaticko-energetickým cílům EU. Na plnění těchto cílů bude 
potřeba dalších jiných zdrojů financování ze státního rozpočtu.  
 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) na několika místech opakuje 
účelovost využití výnosů resp. Modernizačního fondu do OZE, snižování energetické 
náročnosti budov, rekonstrukce sítí CZT a změny palivové základny. Ve všech 
případech se jedná o politiky v gesci MPO. Tento fakt však předložený návrh 
významně nereflektuje. Požadujeme obsah hodnocení RIA promítnout přesněji do 
předloženého návrhu, viz připomínky níže. 

Vzato na vědomí 

2.  (zásadní 
připomínky) 
 

1. § 7: Požadujeme do odst. 4 doplnit za slova „příjmem státního rozpočtu“ slova 
„kapitoly ministerstva“. Slova „a není-li zákonem stanoveno jinak“ odstranit. Následně 
požadujeme doplnit nový odstavec ve znění: „Ministerstvo převede rozpočtovým 

Vysvětleno 
Kapitola MŽP 315 je součástí 
státního rozpočtu a příjem kapitoly 
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opatřením Ministerstvu průmyslu a obchodu jemu účelově vázanou část stanovenou 
tímto zákonem.“ 
Odůvodnění: Současné znění zákona nedostatečně nastavuje tok prostředků 
z výnosů obchodování emisních povolenek. Nejasnou stávající praxi je potřebné 
standardizovat, aby bylo zajištěn účelové užití ze strany gestorů politik v oblasti 
energetiky a klimatu. Gestorem emisního obchodování je MŽP, tudíž je zřejmé, že 
prostředky mají být příjmem jeho kapitoly, které jsou následně převedeny dle účelové 
vázanosti k využití do kapitoly MPO, které je gestorem naplňování politik energetické 
účinnosti (EE) a  obnovitelných zdrojů energie (OZE). 

315 je tedy zároveň příjmem 
státního rozpočtu. Zúžit formulaci 
na „kapitoly ministerstva“ není 
účelné, protože by to komplikovalo 
využití prostředků v rámci jiných 
kapitol, včetně kapitoly MPO. 
Převod prostředků do kapitoly 
MPO sám o sobě nemá žádný 
význam pro jejich případné využití, 
protože by tyto výdaje musely být 
obsaženy v rozpočtu kapitoly MPO. 
Účelové vázání prostředků 
zákonem odpovídá smyslu 
implementované směrnice, která 
stanoví minimální část výnosů, 
která je účelově vázaná. 
 
 

3.   2. § 7 odst. 4: Požadujeme upravit účelovou vázanost ve vztahu k plnění cílů 
stanovených v návrhu Národního energeticko-klimatického plánu zpracovaného dle 
nařízení Správy energetické unie v následujícím znění: „…účelově vázán na 
dodatečné financování činností vedoucích k zajištění splnění cílů a úkolů energetické 
unie do roku 2030 a dlouhodobých cílů a úkolů energetické unie v souladu s 
Pařížskou dohodou uzavřenou na 21. konferenci smluvních stran Rámcové úmluvy 
Organizace spojených národů o změně klimatu z roku 2015. “ 
Odůvodnění: Revize EU legislativy v oblasti energetiky stanovuje členským státům 

resp. ČR ambiciózní závazky, jejich naplnění významným způsobem zatíží státní 
rozpočet v závislosti na zvolených politikách k jejich naplnění. Využití výnosů 
z emisního obchodování může ve významné míře pokrýt náklady státu. Z tohoto důvodu 
je nutné zajistit, aby prostředky byly využity právě na politiky zajišťující plnění těchto 
cílů. 

Vysvětleno 
Oblasti účelového využití výnosů již 
uvedené v § 7 odst. 4 jsou s cíli 
energetické unie, Pařížské dohody 
a Rámcové úmluvy Organizace 
spojených národů o změně klimatu 
v souladu. Doplnění ustanovení 
tímto způsobem je tedy 
nadbytečné. Krom toho není 
možné v zákoně upravit ustanovení 
na základě návrhu dokumentu, 
ustanovení „cílů a úkolů“ je navíc 
velmi neurčité. 

4.   3. § 7 odst. 5: Požadujeme odstranit zastropení účelové vázanosti do částky 12 
mld. Kč.  
Odůvodnění: Směrnice toto zastropení nepožaduje (respektive právě naopak uvádí 
požadavek na minimální vynaložení prostředků účelovým způsobem), tudíž není 

Akceptováno jinak 
V rámci vypořádání připomínek a 
nalezení kompromisního řešení 
bylo ustanovení o účelové 
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důvod zastropení zavádět, a to v situaci, kdy plnění přijatých závazků ČR v oblasti 
energetiky a klimatu vyžaduje významné investice ze strany státu. 
Závazky ČR pro energetickou účinnost a OZE přijaté v roce 2018 vyžadují 
vícezdrojové financování, tzn. nejen z výnosů aukcionovaných povolenek, ale i 
z jiných zdrojů v rámci státního rozpočtu. 

vázanosti upraveno. Zastropení 
bylo, po dohodě s rezorty MPO a 
MF, nastaveno na 8 mld. Kč.  

5.   4. § 7 odst. 5: Požadujeme přeformulovat tento odstavec tak, aby bylo 
rozpočtově přiděleno 25 % výnosů z aukcí emisních povolenek na kompenzace 
nepřímých nákladů na emise skleníkových plynů pro ohrožená průmyslová odvětví 
podle sdělení Evropské komise 2012/C/158/04 a to takto: 
„(5) 75 % výnosů z dražeb povolenek podle odstavců 1 a 2 je účelově vázáno podle 
odst. 4. 25 % výnosů z dražeb povolenek podle odstavců 1 a 2 je účelově vázáno na 
finanční kompenzace pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku 
v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi do cen elektřiny, přičemž 
poskytování finančních kompenzací se řídí podle § 11.“  
Odůvodnění: Požadavek je v souladu s revidovanou směrnicí 2003/87/ES, jež je 
implementována novelou zákona, která přímo vyzývá členské státy k přijmutí 
finančních opatření ve prospěch odvětví, která jsou vystavena skutečnému riziku 
úniku uhlíku v důsledku značných nepřímých nákladů. 
 
Konkrétně čl. 10a, odst. 6, nově říká: 
„(6) Členské státy by měly (dosud bylo mohou) přijmout finanční opatření v souladu s 
druhým a čtvrtým pododstavcem ve prospěch odvětví nebo pododvětví, která jsou 
vystavena skutečnému riziku úniku uhlíku v důsledku značných nepřímých nákladů, 
jež jsou skutečně vynaloženy na náklady spojené s emisemi skleníkových plynů 
promítnuté do cen elektřiny…“ 

Částečně akceptováno 
Zákon vládě přijetí kompenzací 
nepřímých nákladů umožňuje i bez 
této úpravy. Množství prostředků 
na kompenzace nepřímých 
nákladů bude každoročně 
stanovovat vláda podzákonným 
právním aktem. Stanovení 
procentního podílu nepovažujeme 
za účelné vzhledem k tomu, že by 
takto vázaná částka nemusela 
odpovídat maximálnímu objemu 
prostředků, které lze na 
kompenzace nepřímých nákladů 
v daném roce využít. V rámci 
nalezení kompromisního řešení a 
po dohodě rezortů MF, MŽP a 
MPO bylo ujednáno, že částka nad 
účelově vázaných 8 mld. Kč bude 
použita na kompenzace, konkrétní 
částka bude každoročně určována 
na základě výnosů z aukcí, cen 
povolenky a ověřených provozních 
údajů způsobilých subjektů 
podzákonným předpisem v souladu 
s platnými pokyny Evropské 
komise ke státní podpoře v EU 
ETS. 
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6.   5. § 7 odst. 6: Požadujeme odstranit fixní rozdělení 50:50 mezi MŽP a MPO a 
upravit znění tak, aby bylo zajištěno účelové využití k plnění cílů uvedených v návrhu 
Národního energeticko-klimatického plánu. Navrhujeme, aby procentuální dělení bylo 
v poměru 50 % na obnovitelné zdroje energie a 50 % na energetickou účinnost.  
Odůvodnění: Na základě nutnosti zajistit plnění přijatých závazků ČR dle EU 
legislativy v oblasti energetiky obsažených v Národním energeticko-klimatickém plánu 
nedává smysl stávající nastavení a je velmi nekoncepční. MŽP využívá prostředky na 
realizaci politik nastavovaných na MPO, ovšem bez jakékoli závaznosti vůči plnění 
cílů vyplývajících ze strategických dokumentů.  

Vysvětleno 
Rozdělení 50:50 mezi obnovitelné 
zdroje a energetickou účinnost 
není vhodným řešením. To, že by 
prostředky měly být takto rozděleny 
a že tím tak bude zajištěno 
dosažení plnění požadavků 
směrnice (financování snižování 
emisí skleníkových plynů), není 
nijak podloženo. Proto je vhodnější 
ponechat rozdělení tak, jak 
doposud fungovalo. S plněním cílů 
směrnice v oblasti využití výnosů 
nebyl takto problém. 
Za účelem systémového přístupu 
k plnění cílů ze strategických 
dokumentů je také navržena 
sdílená správa Modernizačního 
fondu podle § 12 tak, aby MŽP a 
MPO spolupracovala na plnění 
úkolů, které mají v gesci a 
spolugesci. 

7.   6. § 11: Požadujeme vypustit slovo „může“ a ustanovení upravit ve znění: 
„…vláda přijme finanční opatření ke kompenzaci ve výši až 25 % výnosů z dražeb 
povolenek podle odstavců 1 a 2. Tyto prostředky jsou převáděny ministerstvem do 
kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu.“. 
Odůvodnění: Zákony upravují obecně práva a povinnosti dotčených osob. Termín 
„může“ je vágní termín, který vyvolává nejistotu dotčených osob, zda se na ně 
ustanovení vztahuje. Požadavek odůvodňujeme zněním revidované směrnice 
2003/87/ES na zavedení kompenzačního mechanismu nepřímých nákladů (viz. 
zásadní připomínka č. 4). 

Částečně akceptováno 
Slovo „může“ bylo odstraněno a 
byla přijata formulace „vláda 
přijme“. Ustanovení o 25% stropu 
ponecháno v § 11 jen jednou 
(akceptace připomínky č. 8 – 
pokud by byly akceptovány obě, 
paragraf by obsahoval tuto 
informaci dvakrát). Prostředky na 
kompenzace budou převáděny do 
kapitoly MPO přímo v rámci 
rozpočtu.  
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8.   7. § 11: Požadujeme doplnit další odstavec, který nastaví způsob vyplácení 
kompenzací nepřímých nákladů prostřednictvím operátora trhu, a to takto:  
„Prostředky podle odstavce 1 vyplácí operátor trhu. Vláda každý rok stanoví 
nařízením celkovou částku určenou k výplatě kompenzací a jejich podmínky. Částka 
určená k výplatě nesmí překročit 25 % příjmů získaných z dražeb povolenek dle § 7 
v předchozím roce.“ 
Odůvodnění: Realizace prostřednictvím operátora trhu (OTE a.s.) je předjednána a 
jeho působnost bude reflektována v novele energetického zákona, který byl 
v listopadu 2018 v meziresortním připomínkovém řízení. 
 

Akceptováno  
Po dohodě s MPO a OTE byl 
obsah tohoto požadavku do § 11 
zcela zapracován. 
 

9.   8. § 12 odst. 1: Slovo „ministerstvo“ požadujeme nahradit „Rada Modernizačního 
fondu, která je složena ze dvou zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu, dvou 
zástupců ministerstva a jednoho zástupce Ministerstva financí.“  
Následující část ustanovení upravit v následujícím znění: „Rada modernizačního 
fondu dále rozhoduje o způsobu využití povolenky podle čl. 10 odst. 2 písm. b) a 10c 
odst. 4 v souladu s ustanovením čl. 10d odst. 2a směrnice prostřednictvím 
Modernizačního fondu.“ 
V návaznosti na výše uvedené změny požadujeme doplnit nový odstavec ve znění: 
„Jmenování a jednací řád Rady je stanoven prováděcím právním přepise,“ 
Odůvodnění: Správa modernizačního fondu není zákonem řešena. Považujeme za 
důležité alespoň základní fungování zakotvit přímo v zákoně. 
 

Částečně akceptováno 
První část návrhu akceptujeme. O 
způsobu převodu povolenek podle 
článku 10c a 10d Rada rozhodovat 
nemůže, protože směrnice pro toto 
rozhodnutí dává termín 30. září 
2019, kdy zákon, tedy včetně 
ustanovení Rady, ještě nebude 
účinný. Po dohodě MPO, MF a 
MŽP bylo dosaženo shody o využití 
50 % povolenek dle čl. 10 odst. 2 
písm b) a všech povolenek podle 
10c odst. 4 směrnice pro účely 
Modernizačního fondu. Jmenování 
a jednací řád upraví programový 
dokument, který bude schválen 
vládou. 

10.   9. § 26: Požadujeme doplnit nový odstavec, kde bude popsán výkon a role 
Ministerstva průmyslu a obchodu v reakci na předchozí zásadní připomínky. 

Akceptováno jinak. 
viz výše – kompetence MPO budu 
dostatečně zakotveny na 
příslušném místě přímo v § 11 a § 
12. V „souhrnném“ kompetenčním 
ustanovení § 26 jsou pouze 
některé kompetence MŽP a ČIŽP, 
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které nejsou výslovně uvedeny v 
předchozích ustanoveních zákona.  

11.   Zásadní připomínky k Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA): 
Obecně:  
RIA je zpracována velmi „úzce“, pouze se zaměřením na transpozici směrnice. Neřeší 
a nehodnotí zefektivnění celého systému, tak aby ČR se systému efektivně a 
maximálně profitovala pro plnění svých závazků ve vazbě na problematiku klimatu. 
Volba variant v některých případech neodpovídá volbě nejefektivnější (pozitivně 
hodnocené) variantě. 

Vysvětleno  
RIA hodnotí dopady v rozsahu 
předloženého návrhu, který je 
transpozicí směrnice. Nebylo by 
účelné hodnotit aspekty, které 
návrh nemá možnost ovlivnit. 
Nejedná se o hodnocení dopadů 
kompletní politiky ochrany klimatu 
a související energetické politiky. 
 
V rámci připomínek nebyl níže 
identifikován nesoulad mezi 
hodnocením variant a jejich 
výslednou volbou. 

12.     
10. Požadujeme na str. 16 vypustit poslední odrážku v části „Mezi další subjekty 
nepřímo dotčené systémem EU-ETS v ČR patří příjemci dotací, které jsou financovány 
z výnosů z dražeb emisních povolenek:“ Tuto změnu následně promítnout do textu na 
str. 36 (odstranit program EFEKT z výčtu na konci předposledního odstavce). 
Odůvodnění: Program EFEKT není financován z výnosů aukcí emisních povolenek. 
Do programu bylo pouze jednorázově alokováno 50 mil. Kč z výnosů aukcí emisních 
povolenek v roce 2014. V důsledku nejasnosti mechanismu převodu prostředků do 
kapitoly MPO se následně výnosy staly příjmem státního rozpočtu, o jehož využití 
rozhodovalo MF, které prostředky směrovalo do provozní podpory OZE. 

Akceptováno 
Připomínka je zohledněna, 
jednorázové využití výnosů 
v programu EFEKT je uvedeno 
v poznámce pod čarou na str. 16. 

13.   11. Požadujeme na str. 16, druhá odrážky v části zmiňované v předchozí 
připomínce, vysvětlit jaký program má zpracovatel na mysli. Na OZE jsou prostředky 
využívány pouze pro provozní podporu. 

Akceptováno 
Text upraven s ohledem na to, že 
se nejedná o dotační tituly, ale o 
provozní podporu. 

14.   12. Na straně 17 požaduje upravit první odrážku v části týkající se SFŽP, konkrétně 
vypustit text týkající MPO, protože je tato informace obsažena již níže v části týkající 
se MPO. 

Akceptováno 

15.   13. K tabulce na str. 46 požadujeme doplnit zdroj dat. Akceptováno / vysvětleno 
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 Ceny povolenek jsou převzaty 
z predikce Evropské komise, 
dražební alokace byla vypočítána 
vlastními výpočty MŽP. 

16.   14. První větu na str. 40 „Případná podpora může hypoteticky udržovat 
zaměstnanost v podporovaných sektorech.“ v části Sociální dopady požadujeme 
odstranit. Tvrzení je nepodloženou hypotézou 

Neakceptováno 
Kompenzace na nepřímé náklady 
představují dotování provozních 
nákladů podnikatelů. MPO 
nerozporuje, že může v případě 
varianty 3 (původně varianta 2) 
hypoteticky dojít k tomu, že některé 
podniky finančně neunesou 
zvýšené náklady související 
s vyššími cenami za elektrickou 
energii, což může vést 
k propouštění zaměstnanců, tedy 
ke zvýšení nezaměstnanosti. 
Analogicky, pokud by kompenzace 
byly zavedeny, mohou díky nim 
podniky zaměstnanost udržovat 
(varianta 1, nově varianta 2). 
Kompenzace jsou totiž typicky 
navázány na pohyby ceny elektřiny 
nebo emisních povolenek, a nejsou 
vázány na zhodnocení ekonomické 
kondice jednotlivých podniků. 
Z toho vyplývá, že by kompenzace 
dostaly i podniky, které by zvýšené 
náklady unesly. 
Předkládaný materiál neobsahuje 
konkrétní kompenzační schéma a 
hodnocení dopadů se tak omezuje 
na rámcové dopady legislativního 
řešení, bez návrhu konkrétního 
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kompenzačního schématu nelze 
hodnotit přesné dopady. 

17.  (doporučující) 1. § 8 odst. 3: Navrhujeme místo rušení povolenek, které má správce v rejstříku déle 
než 5 let, jejich prodej prostřednictvím aukcí. 
 

Vysvětleno 
Ze zkušenosti tyto povolenky 
dosahují řádu desítek až stovek. 
Organizace aukce a výběr aukční 
platformy ve výběrovém řízení jsou 
nákladné akce a jsou smysluplné 
od řádu vyšších statisíců až milionů 
(ČR vydražila povolenky v roce 
2013 v objemu cca 2 mil. a jednalo 
se o hraniční objem, kdy bylo 
možné sehnat aukční platformu se 
zájmem o provedení aukce). V této 
situaci se nedá očekávat 
akumulace tolika povolenek, že by 
výnosy z aukce převýšily náklady 
na její organizaci. 

18.   2. § 10 odst. 1, § 13: Přeformulovat výraz „provozovatelům letadla“ dle významové 
správnosti. 

Akceptováno 

19.   3. § 10 odst. 4: Upravit doslovný překlad „provozovateli letadla na lety na letiště nebo 
z letišť“, který není významově zcela zřejmý. 

Vysvětleno 
Netýká se novely, ustanovení je již 
v současném znění. S jeho 
interpretací nejsou potíže. 

20.   4. K návrhu zákona čl. I, body 2 a 27 a k platnému znění s vyznačením navrhovaných 
změn § 2 písm. r) a § 12 odst. 1 doporučujeme ve slovech „Nařízení“ resp. „Směrnice“ 
použít malá počáteční písmena. 

Akceptováno 
 

21.   5. V návrhu zákona v bodech 24 a 25 (§ 10 odst. 2 a 3) a bodu 37 (§ 15 odst. 5) není 
jasně zřetelné, jaké doklady má provozovatel ministerstvu předložit a kým/jakým 
způsobem mají být ověřeny. Pro jasnou orientaci adresátů právní normy 
doporučujeme požadavky upřesnit. Například obdobně jako ve zrušovaném § 11 odst. 
4 až 7. 

 

Akceptováno 

22.   6. Ustanovení v bodě 34 doporučujeme přesunout do přechodných ustanovení a jasně 
stanovit ke kterým datům přidělení či zrušení se váže. 

Částečně akceptováno 
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 Doplněno „za dané období“ a „na 
konci období“ 

23.   7. V bodě 49 doporučujeme opravit překlep a vypustit z textu slovo „za“. 
 

Akceptováno 

24.   k Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA): 
8. Kapitola 3. 2 : Hlavním kritériem pro volbu varianty 2 je účelnost a efektivita 

ekvivalentních opatření, tzn. způsobu bezplatného přidělování povolenek z pohledu 
dosahování modernizace sektoru výroby elektřiny na základě posouzení investičních 
projektů z pohledu jejich přínosu cílům politik ochrany klimatu. Varianta 2 oproti 
variantě 1 umožňuje podporu i pro investice do obnovitelných zdrojů energie bez 
nutnosti vyřadit z provozu ekvivalent výkonu s vyšším emisním faktorem. Jedná se o 
efektivnější variantu, protože zřídit Modernizační fond bude potřeba, aby ČR mohla 
čerpat cca 26 mld. Kč, které jsou v něm pro ni určené. Je tedy výhodnější využít tento 
nástroj než vytvářet další nástroj, např. bezplatné přidělování povolenek, když se z 
hlediska způsobilých projektů jedná o obdobný nástroj. Existence dvou finančních 
nástrojů s podobným zaměřením by snižovala efektivitu obou nástrojů. 

V rámci variant není nikde jednoznačně uvedena míra využití derogací. Teoreticky by 
mělo být posouzeno zvláštními variantami. 

 

Vysvětleno 
V rámci dosažení mezirezortního 
kompromisu byl nově vložen § 12, 
který upravuje výši převedení 
emisních povolenek podle čl. 10c 
odst. 4 do Modernizačního fondu 
v plné výši, přičemž tyto prostředky 
budou přednostně určeny pro 
modernizaci sektoru výroby 
elektřiny. RIA byla v tomto ohledu 
zpravena. Původní návrh novely 
zákona výši bezplatné alokace 
nespecifikoval, proto nebyla 
posuzována variantami. 

25.   9. Strana 30 odstavec 2: Hodnocení považujeme za nedostatečné resp. velmi 
zjednodušené. Předkladatel hodnotí Variantu vyjmutí dotčených subjektů separátně 
od hodnocení zavedení uhlíkové daně. Vzhledem k tomu, že zde není ani nastíněna 
možnost struktury zavedení uhlíkové daně, není namístě mluvit o dopadu na 
domácnosti, obzvlášť pokud zároveň s tím není hodnocen dopad programu na 
výměnu zdrojů, tzn. „kotlíkové dotace“, které by právě dopad zavedení uhlíkové daně 
na domácnosti mohli ovlivňovat. Doporučujeme upravit textaci. 

 

Akceptováno 
Dopad na nízkopříjmové 
domácnosti je typickým problémem 
spojeným s uhlíkovou daní, jakožto 
zvláštní sazbou spotřebních 
energetických daní. Přímým 
dopadem daně je zvýšení cen 
energie v celém hospodářství, 
které nejvíce problematicky doléhá 
na nízkopříjmové domácnosti 
(samozřejmě, ne výlučně). 
Předkladatel v tomto vychází zejm. 
ze zahraničních zkušeností a 
odborné literatury. Jelikož není 
uhlíková daň součástí návrhu, 
nejsou hodnoceny dopady 
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konkrétní konstrukce v celém 
komplexním systému daní a dotací 
(včetně daňových výjimek). 
Text v RIA byl upřesněn. 

26.  HK ČR 
a SPČR 
(identický 
soubor 
připomínek) 

A. Obecné zásadní připomínky k předkládanému materiálu 

1. Připomínka k rozsahu Modernizačního fondu 
Principiálně nesouhlasíme s přesunem veškerých povolenek podle čl. 10 odst. 2 písm. 
b) směrnice, jak je navrženo v § 12 odst. 1 novely zákona, a to dokud nebudou řádně 
projednány důvody a možné dopady tohoto opatření, zejména ve vztahu ke 
kompenzacím nepřímých nákladů pro energeticky náročný průmysl a současně ve 
vztahu k zajištění prostředků pro investice v rozsahu umožněném čl. 10c (derogace) 
revidované směrnice – viz také obecnou připomínku č. 5. S využitím povolenek podle 
čl. 10c směrnice v rámci Modernizačního fondu můžeme souhlasit pouze pod 
podmínkou, že výnosy z jejich prodeje budou i nadále vyhrazeny pro výrobce elektřiny 
spadající pod EU ETS, protože právě u nich vidíme jednoznačně nejvyšší potenciál 
snižování emisí skleníkových plynů a dosažení energetických úspor s nejlepší možnou 
hodnotou za investované prostředky. 
Odůvodnění: 
Z důvodu nejasného budoucího nastavení Modernizačního fondu (není hotova 
prováděcí legislativa), a tedy i nejistoty možného čerpání z něj (např. neurčitost 
načasování dražeb a způsobilosti některých žádaných projektů) nepovažujeme 
za účelné prostředky v něm soustředěné maximalizovat. Prioritou musí být zajistit 
dostatečné množství povolenek pro dražbu v ČR, a tedy i dostatečný objem výnosů 
z aukcí, z něhož se následně odvozuje objem prostředků pro kompenzace dopadů 
nepřímých nákladů EU ETS na energeticky náročná odvětví, která jsou ohrožena 
únikem uhlíku. Naprostá většina výnosů (75 %) by pak měla být vázána na plnění 
klimaticko-energetických cílů.  
Navrhovaný převod celého objemu povolenek podle čl. 10 odst. 2 písm. b) směrnice 
do Modernizačního fondu by podle našich propočtů znamenal významné snížení 
celkových výnosů z aukcí, a tak mj. větší riziko ohrožení konkurenceschopnosti sektorů 
ohrožených únikem uhlíku. Záležitost možného přesunu (ať už povolenek dle článku 
10c či 10 odst. 2 písm. b) směrnice) je zcela zásadním bodem novely zákona, který 
musí být dále podrobně vyargumentován a řádně projednán se zainteresovanými 
stranami, a to včetně relevantnosti, bližších dopadů, specifikace výpočtu přesouvaných 

Akceptováno 
Povolenky dle čl. 10 odst. 2 písm. 
b) směrnice budou, na základě 
dohody mezi rezorty a SPČR, 
převáděny do Modernizačního 
fondu pouze ve výši 50 %. Důvody 
a možné dopady ustanovení tohoto 
množství byly řádně projednány. 
Byla akceptována také podmínka 
přednostního využití části 
povolenek dle čl. 10c pro výrobce 
elektřiny. 
 
RIA byla na základě této 
připomínky doplněna. 
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objemů (zejména ve smyslu povolenek podle čl. 10 odst. 2 písm. b) směrnice a 
působnosti tržní stabilizační rezervy) a vlivu na výnosy ČR z aukcí.  
Rozbor výše uvedených otázek je v dopadové studii k novele zákona zcela 
nedostatečný, stejně jako je nedostatečná specifikace podmínek spojených s převodem 
v rámci samotného textu zákona. Dokud nebudou výše uvedené aspekty blíže 
zdůvodněny a náležitě projednány, musí být dále zváženo použití čl. 10c, s nímž bylo 
ze strany MŽP do poslední chvíle (ještě v srpnu 2018) počítáno, a stejně tak s ním 
počítali i samotní provozovatelé zařízení. 

27.   2. Připomínka k oprávněným projektům v rámci Modernizačního fondu 
Požadujeme výslovně potvrdit možnosti financování projektů na modernizaci 
energetického sektoru v rámci mechanismu dle § 12 na následující typy projektů: 
1) investice do účinných soustav zásobování tepelnou energií (SZTE) – přechod 
pára/horká voda, modernizace/rozšiřování horkovodních rozvodů, napojování nových 
zákazníků, včetně účinných soustav zásobování tepelnou energií z uhelných 
teplárenských zdrojů; 
2) investice do OZE a alternativních paliv – kompletní i částečné konverze uhelných 
zdrojů (např. přestavba 1 ze 3 kotlů na čisté spalování biomasy), multipalivové kotle 
(např. biomasa + TAP/mono TAP/odpadní plyny + TAP), spoluspalování a ZEVO; 
3) investice do odklonu od uhlí – konverze celého či části zdroje na zemní plyn (např. 
přestavba 1 ze 3 kotlů na spalování zemního plynu). 
Odůvodnění: 
V rámci současného obchodovacího období bylo umožněno sektoru energetiky a 
výroby tepla čerpat volnou alokaci povolenek výměnou za investice do modernizace 
výrobních zdrojů a související infrastruktury. V rámci dalšího obchodovacího období po 
roce 2020 umožňuje text Směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových plynů ve znění Směrnice 2018/410 ze dne 14. 
března 2018, kterou se mění směrnice 2003/87/ES za účelem posílení nákladově 
efektivních způsobů snižování emisí a investic do nízkouhlíkových technologií 
pokračování tohoto mechanismu (tzv. mechanismus dle čl. 10c Směrnice Možnost 
přechodného přidělování bezplatných povolenek pro modernizací odvětví energetiky). 
Ministerstvo životního prostředí navrhuje sloučení těchto prostředků dle čl. 10c 
Směrnice do mechanismu dle čl. 10d Směrnice (tzv. Modernizační fond, v rámci zákona 
navrhováno v rámci § 12 Modernizační fond) s tím, že bude administrace jednodušší a 

Vysvětleno 
Ad 1) investice do účinných 
soustav zásobování tepelnou 
energií (SZTE) – přechod 
pára/horká voda a modernizace 
účinných soustav zásobování 
tepelnou energií (i z uhelných 
teplárenských zdrojů) jsou prioritně 
způsobilé. Rozšiřování 
horkovodních rozvodů a 
napojování nových zákazníků jsou 
způsobilé, pokud se nejedná o 
teplárenský zdroj spalující pevná 
fosilní paliva. 
 
Ad 2) investice do OZE a 
alternativních paliv – kompletní i 
částečné konverze uhelných zdrojů 
(např. přestavba 1 ze 3 kotlů na 
čisté spalování biomasy) jsou 
způsobilé jako prioritní projekt. 
Nezpůsobilé jsou jakékoliv 
projekty, které počítají se 
spoluspalováním uhlí. Otázka 
odpadních plynů je příliš široká a 
bude záležet na konkrétních 
parametrech projektu, proto se 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBA9FZ87G)



efektivnější, přičemž podmínky čerpání prostředků budou minimálně zachovány jako 
v případě mechanismu dle čl. 10c Směrnice. Nicméně je třeba vyjasnit možnosti 
financování předpokládaných projektů v rámci mechanismu dle § 12 (viz obecnou 
připomínku č. 1), aby sloučením nedošlo k zásadnímu omezení de-facto znemožnění 
čerpání na plánované projekty v rámci energetiky. 
Pokud nebude ze strany MŽP odpovídajícím způsobem zaručeno, že bude možné 
čerpat prostředky na výše uvedené projekty modernizace energetických zdrojů, které 
by byly financovatelné v rámci mechanismu dle čl. 10c upraveného znění Směrnice, 
považujeme návrh na sloučení mechanismu dle čl. 10c a dle čl. 10d Směrnice za 
neakceptovatelný a věcně chybný (včetně souvisejícího odůvodnění v rámci RIA) a 
požadujeme pokračování samostatného finančního mechanismu dle čl. 10c Směrnice 
s odpovídajícími upravenými požadavky dle upraveného znění Směrnice nebo 
alternativně vyčlenit povolenky odpovídající objemu povolenek dle mechanismu dle čl. 
10c, které budou samostatně vydraženy a příjmy z nich využity na modernizaci odvětví 
energetiky u subjektů splňující kritéria dle čl. 10c Směrnice v souladu s pravidly a 
požadavky platné EU legislativy. 

k takto obecně formulovanému 
požadavku nelze vyjádřit. 
 
Ad 3) investice do odklonu od uhlí – 
konverze celého či části zdroje na 
zemní plyn (např. přestavba 1 ze 3 
kotlů na spalování zemního plynu) 
je způsobilá jako neprioritní projekt. 
Nepočítáme v žádném případě, ať 
už s využitím čl. 10c nebo 
Modernizačního fondu, s podporou 
jakéhokoliv projektu, který by 
počítal se spalováním či 
spoluspalováním pevných fosilních 
paliv. V tomto světle je způsobilost 
projektů pod Modernizačním 
fondem výrazně širší než podle čl. 
10c, pod kterým je nutné dokladovat 
decommissioning zdrojů s vyšší 
emisní intenzitou a dosažení nižší 
emisní intenzity jakéhokoliv 
projektu, a který výrazně omezuje 
okruh způsobilých žadatelů a tím 
snižuje účinnost tohoto 
mechanismu. 
 
 
 

28.   3. Připomínka k zavedení kompenzací nepřímých nákladů 
Požadujeme zavedení kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví ohrožená únikem 
uhlíku.  
Odůvodnění: 

Akceptováno 
Viz vypořádání připomínky č. 7 a 8. 
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Nepřímé náklady jsou důsledkem promítnutí zvýšených cen povolenek v aukcích do 
cen komodity ze strany výrobců elektřiny dodávajících těmto odvětvím. Odvětví 
ohrožená únikem uhlíku včetně oceli či chemie nemohou promítnout zvýšení nákladů 
do ceny svých produktů, protože musí konkurovat na globálním, nikoliv jen evropském 
trhu. Zároveň však uvedená odvětví konkurují výrobcům z jiných členských států, které 
podobnou kompenzaci již dávno zavedly (DE, SK, UK aj.) anebo se k tomu chystají (PL 
aj.). Zavedení kompenzace v ČR tedy jen srovná podmínky v rámci EU. Návrhy na 
konkrétní úpravu jsou uvedeny v konkrétních připomínkách č. 2 a 4 (níže). Navrhujeme 
úpravu § 7, neboť se v souladu se Směrnicí předpokládá, že kompenzace nepřímých 
nákladů bude hrazena z výnosů z aukcí povolenek (25 %), k nimž se § 7 přímo vztahuje. 
Nedojde tedy k dodatečnému zatížení státního rozpočtu. V § 11 pak upřesňujeme 
podmínky pro čerpání s tím, že detailní podmínky upraví nařízení vlády. Cílem našeho 
návrhu znění zákona není nic jiného než zajistit dostatečnou rezervu pro kompenzaci 
nepřímých nákladů v souladu se směrnicí způsobem, jejž vymezí chystaná prováděcí 
evropská legislativa (výpočet nároku, nastavení benchmarků, potvrzení způsobilých 
odvětví, intenzita podpory atd.). 

29.   4. Připomínka k záměru financování programu Nová zelená úsporám 
z Modernizačního fondu 
Požadujeme důkladné vysvětlení, proč je plánováno program NZÚ (předpokládaný 
objem 40–50 mld. Kč) od roku 2021 financovat prostřednictvím Modernizačního fondu, 
který sám o sobě (v souladu se směrnicí) čítá cca 48 mil. povolenek (odhadem 26 mld. 
Kč).  
Odůvodnění: 
NZÚ by dle našeho pohledu mělo být financované z výnosů z aukcí, které budou 
přiřazeny MŽP (měly by pokrýt), neboť nebylo objasněno, jak budou tyto prostředky 
jinak využity. Tím by se zajistil i dostatek prostředků v rámci Modernizačního fondu pro 
projekty prováděné provozovateli pod EU ETS i jinými subjekty, aniž by se musely nutně 
do tohoto fondu převádět povolenky určené na účely solidarity podle čl. 10 odst. 2 písm. 
b). 

Akceptováno 
V průběhu připomínkového řízení 
došlo ke změně – NZÚ bude 
primárně financována z výnosů 
z aukcí, tedy z kapitoly MŽP.  

30.   B. Zásadní konkrétní připomínky k předkládanému materiálu 
1. Připomínka k § 7 k návětí 
Požadujeme upravit znění následovně: 

Akceptováno 
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§ 7 
„Dražba povolenek a využití výnosů z dražby 

Povolenky pro provozovatele zařízení pro obchodovací období od 1. ledna 2013 do 31. 
prosince 2020 a pro každé následující obchodovací období, které nejsou přiděleny 
bezplatně podle § 10, použity podle § 12a tohoto zákona, umístěny do rezervy tržní 
stability vytvořené podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) o 
vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability28) anebo zrušeny, jsou draženy v 
souladu s pravidly stanovenými nařízením Evropské komise (dále jen „Komise“) o 
dražbách povolenek8).“. 
Odůvodnění: 
Doplnění zpřesňuje implementované ustanovení směrnice 2018/410/EU ohledně 
vymezení povolenek přidělovaných bezplatně a povolenek určených k aukci. 

31.   2. Připomínka k § 7 novým odstavcům 4, 5 a 6 
Požadujeme zapracovat následující úpravy: 
„(54) Výnos z dražeb povolenek podle odstavců 1, 2 a 3 a 2 je příjmem státního 
rozpočtu, a není-li zákonem stanoveno jinak, je účelově vázán na: 
a) dodatečné financování činností vedoucích ke snižování emisí skleníkových plynů, na 
podporu inovací v průmyslu, na opatření, jejichž cílem je zvýšit energetickou účinnost 
včetně výstavby a rekonstrukce soustav zásobování tepelnou energií, podpory 
kogenerační výroby elektřiny a tepla, snižování energetické náročnosti budov a 
zvyšování účinnosti užití energie v průmyslu a energetice, na podporu vědy a výzkumu 
v oblasti efektivního nakládání se zdroji, na podporu úspor energie na straně 
spotřebitelů, na adaptační opatření, na plnění mezinárodních závazků České republiky 
a rozvojovou pomoc v oblasti ochrany klimatu, na náklady spojené s fungováním a 
správou Evropského systému obchodování a správou rejstříku a na podporu výzkumu, 
vývoje, výroby a zavádění vhodných technologií a akcí vědecko-technického rozvoje v 
oblasti snižování emisí skleníkových plynů z dopravy, zejména z civilního letectví;  

b) finanční kompenzace pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku 
uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi do cen elektřiny. 
(65) 75 % Vvýnosů z dražeb povolenek podle odstavců 1 a 2 je účelově vázáno podle 
odst. 4, písm. a). 25 % výnosů z dražeb povolenek podle odstavců 1 a 2 je účelově 

Vysvětleno 
Přidání slov „podpory kogenerační 
výroby elektřiny a tepla“ není 
v souladu se směrnicí ani smyslem 
novely. Ustanovení míří na 
podporu zařízení, ve kterých se 
spaluje uhlí, které nemohou být 
financovány z výnosů z aukcí, 
jelikož taková opatření nevedou ke 
snižování emisí skleníkových 
plynů. Pokud by šlo o zařízení 
spalující jiná paliva, lze to podřadit 
pod jinou oblast vyjmenovanou 
v tomto paragrafu, KVET by s nimi 
nebyla v rozporu. KVET je navíc 
podporována konečnými 
zákazníky, a to formou zvýšené 
ceny elektřiny. 
 
Co se týče kompenzací nepřímých 
nákladů, o těchto bude každoročně 
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vázáno podle odst. 4, písm. b), přičemž poskytování finančních kompenzací se 
řídí podle § 11. nejvýše do částky 12 miliard Kč ročně nebo do částky vyšší, která se 
rovná 100 % z výnosu z dražeb povolenek pro provozovatele letadel a množství podle 
čl. 10 odst. 3 směrnice 2003/87/ES z výnosu z dražeb povolenek pro provozovatele 
zařízení.  

(76) Výdaje odpovídající účelově vázanému výnosu z dražeb povolenek podle odst. 4, 
písm. a) jsou z 50 % realizovány prostřednictvím kapitoly Ministerstva průmyslu a 
obchodu a z 50 % prostřednictvím kapitoly ministerstva a Státního fondu životního 
prostředí.“. 
Odůvodnění: 
Navrhované znění přenáší do českého právního řádu systém finančních kompenzací 
pro odvětví nejvíce ohrožená únikem uhlíku v souladu s obecnou připomínkou č. 4. 
Pokud se týče doplnění podpory kogenerační výroby elektřiny a tepla do oblastí, jež se 
pro účely zákona považují za ty, do nichž mají směřovat účelově vázané investice podle 
§ 7 odst. 5, pak tento požadavek na doplnění reflektuje text Směrnice 2003/87/ES o 
vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve 
znění Směrnice 2018/410 ze dne 14. března 2018, kterou se mění směrnice 
2003/87/ES za účelem posílení nákladově efektivních způsobů snižování emisí a 
investic do nízkouhlíkových technologií. 
V rámci výnosů z aukcí je třeba definovat využití výnosů nad rámec účelového vázání 
dle odst. 5. Toto využití výnosů by mělo zároveň reflektovat text Směrnice 2003/87/ES 
o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve 
znění Směrnice 2018/410 ze dne 14. března 2018, kterou se mění směrnice 
2003/87/ES za účelem posílení nákladově efektivních způsobů snižování emisí a 
investic do nízkouhlíkových technologií. 

rozhodovat vláda a budou hrazeny 
ze státního rozpočtu. Samostatně 
se jim věnuje § 11. Není proto 
vhodné zavádět ustanovení o 
kompenzacích do tohoto paragrafu. 
Viz vypořádání připomínek č. 7 a 8.  

32.   3. Připomínka k § 10 odst. 4 
V navrhovaném § 10 odst. 4 je uvedeno: „Bezplatné povolenky se nepřidělí pro výrobu 
elektřiny ani…“. Požadujeme ustanovení uvést do souladu s novelizovaným zněním 
směrnice, zejména pak čl. 10a odst. 1 pododstavec třetí: „Žádné bezplatné povolenky 
se nepřidělují na výrobu elektřiny, s výjimkou případů, na které se vztahuje článek 10c, 
a elektřiny vyráběné z odpadních plynů.“ 
Odůvodnění: 

Vysvětleno 
Bezplatné povolenky se přidělují 
v souladu s čl. 10a směrnice, což 
reflektuje i činnosti spojené 
s odpadními plyny, které jsou 
zohledněny v referenčních 
úrovních produktů. Podle čl. 10c se 
žádné bezplatné povolenky již 
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Požadujeme respektování znění směrnice. nepřidělují, proto považujeme 
požadované doplnění za 
bezpředmětné. 

33.   4. Připomínka k § 11 
Požadujeme úpravu § 11 ve vazbě na § 7, a to následovně: 
„§ 11 
(1) Pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku 
promítnutí nákladů spojených s emisemi do cen elektřiny, může vláda přijmeout 
finanční opatření ke kompenzaci v souladu s příslušným předpisem Evropské 
unie2. , které se zakládá na referenčních hodnotách nepřímých emisí oxidu 
uhličitého na jednotku výroby vypočítaných pro dané odvětví jako násobek 
spotřeby elektřiny na jednotku výroby odpovídající nejúčinnějším dostupným 
technologiím a emise oxidu uhličitého příslušné evropské skladby zdrojů pro 
výrobu elektřiny. 
(2) Prostředky podle odstavce 1 vyplácí operátor trhu. Vláda každý rok stanoví 
nařízením celkovou částku určenou k výplatě kompenzací. Částka určená k 
výplatě nesmí překročit 25 % příjmů získaných z dražeb povolenek dle § 7 
v předchozím roce.“. 
Odůvodnění: 
Návrh doplňuje výše uvedené připomínky, jimiž se do zákona zavádí systém 
kompenzací nepřímých nákladů. 

Částečně akceptováno 
Viz připomínka č. 7, 8 a 31. 
Druhá polovina věty v odst. 1 byla 
odstraněna. 

34.   5. Připomínka k § 12 (k původnímu znění) 
Požadujeme upravit § 12 v níže navrženém znění, aby bylo možno vyhovět legislativním 
pravidlům a minimalizovat odkazy na evropské právní akty: 
„§ 12 
Přidělování bezplatných povolenek v souvislosti s modernizací výroby elektřiny 
(1) Česká republika je způsobilá přechodně přidělovat bezplatné povolenky 
zařízením na výrobu elektřiny za účelem modernizace, diverzifikace a udržitelné 
transformace odvětví energetiky v období let 2021 až 2030. Česká republika tyto 
povolenky v celkovém množství odpovídající 40 % z podílu ČR na 90 % celkového 

Částečně akceptováno 
První větu považujeme za 
nadbytečnou, druhou částečně 
akceptujeme v § 12. Příliš 
konkrétní omezení způsobilosti 
čerpání z Modernizačního fondu by 
snižovalo účinnost tohoto nástroje. 
K využití odkazu na směrnici viz 
vypořádání připomínky č. 106 
(odbor kompatibility Úřadu vlády). 
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objemu povolenek určených pro dražby členskými státy využije na podporu 
investic prováděných výrobci elektřiny v rámci modernizačního fondu dle 
paragrafu 12a tohoto zákona.“. 
Odůvodnění: 
Aby bylo možno vyhovět legislativním pravidlům a minimalizovat použití odkazu na 
evropský právní akt s nepřímou aplikovatelností (tj. směrnice 2018/410/EU) je nutno 
zachovat § 12. Tento je však omezen pouze definicí derogační výjimky a, stanovení 
množství povolenek a určení způsobilé investice a příjemce v souladu se směrnicí. 

 

35.   6. Připomínka § 12 Modernizační fond 
Požadujeme přečíslovat nově navrhovaný § 12 na § 12a a uvést jeho znění následovně: 
„§ 12a 
Modernizační fond 
(1) Finanční prostředky přidělené České republice z modernizačního fondu podle 
čl. 10d Směrnice 2003/87/ES spravuje ministerstvo a Ministerstvo průmyslu a 
obchodu. Prostřednictvím modernizačního fondu se dále využije 50 % povolenek 
podle čl. 10 odst. 2 písm. b) směrnice a povolenky podle § 12 tohoto zákona.  
(2) Prostředky z modernizačního fondu podle odstavce 1 se použijí na financování 
projektů na snižování emisí skleníkových plynů, využití obnovitelných zdrojů 
energie a energetických úspor. 70 % finančních prostředků z modernizačního 
fondu podle odstavce 1 se použije na financování projektů na výrobu a využívání 
elektřiny z obnovitelných zdrojů, zlepšení energetické účinnosti s výjimkou 
energetické účinnosti související s výrobou energie využívající tuhá fosilní paliva, 
do skladování energie a modernizace energetických soustav včetně sítí 
dálkového vytápění, energetické účinnosti v oblasti dopravy, budov, zemědělství 
a nakládání s odpady. 
Výnosy z prodeje povolenek podle § 12, budou vyhrazeny pro podporu investic 
stávajících výrobců elektřiny dle tohoto paragrafu.“. 
Odůvodnění: 
Dané ustanovení umožňuje vyhovět současně požadavku závěrů Evropské rady 
z října roku 2014, která požadovala prodloužení derogací a efektivní správě těchto 

Částečně akceptováno  
První odstavec a poslední 
navrhovaná věta jsou obsahově 
plně akceptovány v novém § 12. 
Správa Modernizačního fondu je 
taktéž upravena v § 12. 
Co se týče navrhovaného odst. 2, 
příliš konkrétní omezení 
způsobilosti čerpání 
z Modernizačního fondu by 
snižovalo účinnost tohoto nástroje. 
V novém § 12 jsou typy projektů 
definovány obecně. 
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prostředků v rámci modernizačního fondu uvedené v odst. 4 čl. 10d směrnice 
2018/410/EU. Pokud se týče doplnění správy finančních prostředků ze strany MPO, 
pak s ohledem na předpokládané využití finančních prostředků v rámci 
Modernizačního fondu by měly mít Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo 
průmyslu a obchodu spolugesci v rámci spravování prostředků a řízení 
Modernizačního fondu na úrovni ČR. Dále je doplněn požadavek na využití 70 % 
prostředků pro tzv. prioritní projekty vyplývající ze směrnice. Část prostředků 
odpovídající výnosu z dražeb povolenek podle paragrafu 12 by v rámci 
Modernizačního fondu měla být určena pouze pro podporu investic stávajících 
výrobců elektřiny. 

36.   7. Připomínka doplnění nového § 12b 
Požadujeme doplnění nového ustanovení § 12b v níže uvedeném znění. V případě, že 
by předkladatel považoval za vhodnější navrhované ustanovení promítnout do zákona 
v podobě nového paragrafu, pak navrhujeme přečíslování. 
„§ 12b 
Vyřazení zařízení produkujících méně než 2 500 tun emisí 
(1) Ministerstvo vyřadí na žádost provozovatele ze systému obchodování zařízení, 
jehož vykázané emise představují méně než 2 500 tun ekvivalentu oxidu 
uhličitého, vyjma emisí z biomasy, a to každý rok během tří let předcházejících 
této žádosti. Dále ministerstvo vyřadí ze systému obchodování na žádost 
provozovatele zařízení, které nebylo v provozu alespoň 300 hodin ročně v každém 
ze tří let předcházejících této žádosti. 
(2) Ministerstvo vyhláškou stanoví pravidla a postupy při podávání žádostí a 
požadavky na zařízení, která byla vyřazena ze systému obchodování dle odstavce 
1.“. 
Odůvodnění: 
Doplnění reflektuje text Směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů ve znění Směrnice 2018/410 ze dne 14. 
března 2018, kterou se mění směrnice 2003/87/ES za účelem posílení nákladově 
efektivních způsobů snižování emisí a investic do nízkouhlíkových technologií. Dle 
zprávy RIA je počet těchto zařízení 57 a představují tak celkový podíl na zařízeních 
v EU ETS v ČR cca 18 %, přičemž celkové emise těchto zařízení jsou cca 45 tis. tun 

Částečně akceptováno  
Tzv. opt-out bude do zákona 
zaveden (nový § 4a). Podmínky pro 
toto rozhodnutí však nemohou být 
dány pouhým prováděcím 
předpisem, jak navrhuje 
připomínka, proto budou součástí 
této zákonné úpravy (stejně jako 
pravidla pro případné následné 
zrušení výjimky).  
Dále bylo dohodnuto, že 
zjednodušený kontrolní 
mechanismus bude stanoven 
v rámci rozhodnutí o opt-outu. 
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CO2 ročně a představují cca 0,07 %. Možnost vyřazení těchto zařízení představuje 
významné administrativní úspory jak na straně MŽP, tak na straně provozovatelů. 

 
37.   C. Zásadní konkrétní připomínky k Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů 

regulace 
Mrzí nás, že Ministerstvo životního prostředí dopady regulace v oblasti EU ETS 
vůbec nekonzultovalo s dotčenými subjekty, ačkoliv na to byl od přijetí směrnice 
dostatek času a jednotlivé sektory opakovaně nabízely potřebnou součinnost. 
Výsledkem je, bohužel, řada chyb a opomenutí, kterých se týkají následující 
konkrétní připomínky. 

1. Připomínka ke kapitole 3.1. Opt-out malých zdrojů ze systému EU ETS na 
str. 26 

Požadujeme upravit následující text ve smyslu odůvodnění: „Opatření nemají dále 
sociální dopady, jelikož ty lze v souvislosti se systémem EU-ETS zvažovat toliko 
v případě cen elektřiny pro domácnosti – cenotvorba elektřiny je dána jednotným trhem 
EU, zahrnutí nebo vyjmutí malých zdrojů v ČR má na celoevropský trh velmi malý vliv, 
který nelze kvantifikovat bez znalosti implementace ve všech státech EU. Náklady a 
přínosy v těchto oblastech nejsou proto pro posouzení variant tohoto specifického 
problému relevantní.“. 
Odůvodnění:  
Cena povolenek se ve vztahu ke spotřebitelům nepromítá jen do cen elektřiny, ale také 
do ceny tepla. Zahrnutí nebo nezahrnutí malých zdrojů bude mít nepochybně vliv na 
cenu tepla v soustavách zásobování teplem, kde tyto zdroje budou nebo nebudou 
nákupu povolenek vystaveny. Administrativní náklady související s verifikací a 
vykazováním emisí a nákupem emisních povolenek jakož i vlastní náklad na nakoupené 
povolenky představují oprávněné náklady v ceně tepla, a tudíž se dotýkají jeho 
spotřebitelů. 

 

Částečně akceptováno 
 
K obecnému úvodu: 
Připomínku bereme na vědomí, 
nicméně podotýkáme, že 
Ministerstvo životního prostředí je 
v průběžné komunikaci s celou 
řadou dotčených subjektů z řad 
úřadů, provozovatelů zařízení a 
především průmyslových asociací 
a možnosti implementace byly 
konzultovány.  
 
K připomínce č 1 (poř. č. 37): 
Sociální dopady domácností 
zapojených do soustav vytápění 
teplárnami byly rámcově doplněny 
do příslušných kapitol 3.1 opt-out 
malých zdrojů a 3.7.1 obecné 
dopady systému EU-ETS.  

38.   2. Připomínka ke kapitole 3.1.2 na str. 28 
Požadujeme upravit následující text a související poznámku pod čarou 19 ve smyslu 
odůvodnění: „S ohledem na to, že nyní lze o variantě uvažovat pouze bez zavedení 
ekvivalentních opatření, pracuje reálná varianta s konzervativním scénářem, kdy ČR 

Akceptováno 
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dle odhadu Komise o 2 % mine cíl v roce 2030 spočívající v redukci emisí 14 % oproti 
roku 2005.“. 
Odůvodnění:  
Poznámka pod čarou by neměla odkazovat na draft, ale na oficiální dokument COM 
(2018) 716 final, který je navíc dostupný v českém jazyce pod názvem ZPRÁVA 
KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EU a Pařížská dohoda o změně 
klimatu: vyhodnocení pokroku na COP v Katovicích na adrese: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:52018DC0716. 
Ze zprávy je dále zjevné, že se nejedná o odhad Komise, ale jednotlivých členských 
států, které zaslaly Komisi, v případě ČR jde tedy o odhad České republiky. A 
zejména z vysvětlivky pod grafem na str. 11 uvedené zprávy Komise i z textu jasně 
vyplývá, že ČR nemine cíl v roce 2030 o 2 %, ale o 2 procentní body, což je poměrně 
zásadní rozdíl. 

39.   3. Připomínka ke kapitole 3.1.2 na str. 29 
Požadujeme slova „Pro ilustraci:“ a následující text vypustit nebo upravit ve smyslu 
odůvodnění.  
Odůvodnění:  
Podle údajů Eurostatu činily v roce 2005 emise ČR ze sektoru mimo EU ETS 61,91 
milionu tun CO2 ekv., a nikoliv 65,6 milionu tun CO2 ekv. Tyto emise je potom potřeba 
snížit o 14 %, což představuje 8,67 milionu tun CO2 ekv., a nikoliv 9,6 milionu tun. 
Dále ČR mine cíl o 2 procentní body a nikoliv o 2 %, což představuje 1 238 tisíc tun a 
nikoliv 184 tisíc tun.  Malé zdroje pak tuto mezeru nenavýší o cca čtvrtinu ale o 
pouhých 3,6 %. Při uváděné ceně emisního přídělu by pak ČR musela nakoupit za 1,1 
miliardy Kč a při využití opt-outu by se tato suma navýšila o necelých 40 milionů Kč. 
Česká republika bude muset pro splnění cíle snižování emisí mimo sektor EU ETS 
zavést dodatečná opatření v každém případě (například ekologickou daň na fosilní 
paliva spotřebovaná mimo EU ETS). Dopad opt-outu je zcela marginální. Navíc pokud 
dojde k rozpadu soustav zásobování teplem, přesune se do sektoru mimo EU ETS do 
roku 2030 až 2 miliony tun emisí CO2 ekv. 

Akceptováno 

40.   4. Připomínka ke kapitole 3.1.2 na str. 29 Částečně akceptováno / 
vysvětleno 
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V části „Dopady na podnikatelské prostředí“ požadujeme zreálnit výpočet ohledně 
údajné administrativní zátěže provozovatelů malých zařízení ve výši 1,6 milionu Kč 
ročně (reálně jde nejméně o trojnásobek) a doplnit dopad v podobě odpadlého nákupu 
povolenek. V obou případech pak doplnit sumu za celé obchodovací období, kterého 
se rozhodnutí týká. 
Odůvodnění:  
Domníváme se, že vyčíslené náklady jsou velmi nízké. Při uvažovaných 57 zařízeních 
by na jedno připadaly náklady na administrativní zátěž pouhých 28 tisíc Kč. V případě 
varianty 2 je při vyjmutí 309 zařízení uvedena úspora administrativních nákladů 10 
milionů Kč, což představuje 32 tisíc Kč na jedno zařízení. Ani v jednom případě však 
není uvedeno, co přesně bylo do oněch administrativních nákladů zahrnuto. Navíc do 
budoucna je potřeba počítat s tím, že tato administrativní zátěž výrazně vzroste. Velká 
část zařízení jsou špičkové zdroje zapojené do soustav zásobování teplem. Vzhledem 
k tomu, že nově bude pro změnu bezplatné alokace povolenek na tepla podstatná 
změna klouzavého průměru za 2 po sobě následující roky o 15 %, bude pro tyto zdroje, 
jejichž využití je extrémně závislé na klimatických podmínkách daného roku (a případně 
na poruchách jiných zařízení, která zálohují) upravovat výši bezplatné alokace 
povolenek na teplo v podstatě na každý jeden rok.  
V kapitole 3.6.1. na str. 48 je uvedeno, že administrativní náklady byly vypočteny na 
základě průměrné mzdy v sektoru energetiky za léta 2013-2017. Tento přístup skutečné 
administrativní náklady zásadně podhodnocuje. Především administrativa spojená 
s povolenkami vyžaduje vysoce kvalifikované pracovníky se mzdovými náklady výrazně 
nad průměrem odvětví. Nejde přitom jen o vlastní administrativu na prvním stupni, ale 
také o její kontrolu v rámci manažerských pozic. Mzdy v ČR dlouhodobě poměrně rychle 
rostou, takže použití průměru za léta 2013 až 2017 opět významně podhodnocuje 
skutečný průměr mezd v období 2021 až 2030. Dále je potřeba připočítat náklady na 
verifikaci emisí, která je prováděna externími firmami. 
Do dopadu na podnikatelské prostředí je potřeba započítat také odpadlé náklady na 
nákup vlastních povolenek. 

Výpočet zátěže byl proveden na 
základě konzultace provozovatelů 
zařízení ohledně hodinové zátěže. 
Samotný výčet úkonů, které lze 
považovat za administrativní zátěž, 
byl podrobně popsán 
v Metodických poznámkách k 
vyčíslování administrativní zátěže 
podnikatelů a státní správy a k 
ostatním peněžním vyčíslením 
v kapitole 3, (původně v kapitole 
3.6.1 obecné dopady).. Po úvaze 
byla nově použita hodinová sazba 
průměrné mzdy v oblasti 
energetiky za první pololetí roku 
2018. 
 
Hodnocení dopadů nepředstavuje 
plnou kvantitativní analýzu nákladů 
a přínosů, nejsou proto mzdy ani 
další peněžní údaje upravovány o 
inflaci, předpoklady vývoje 
ekonomiky a mezd nebo 
diskontování (v případě investic). 
Pro samotné porovnání mezi 
variantami opt-outu hodinová 
sazba jako taková nehraje zásadní 
roli, jelikož by vždy byla pro 
všechny varianty stejná. 
 
Náklady na nákup povolenek jsou 
rozvedeny vždy v části dopadů na 
konkurenceschopnost, státní 
správa nedisponuje informacemi 
ohledně toho, kolik konkrétní 
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provozovatelé v ČR nakupovali 
povolenek na trhu a za jakou cenu. 
Jsou k dispozici toliko agregátní 
data a to ještě dle procesů (ne 
úrovni ekonomických entit – 
provozovatelů) z databáze EUTL, 
která jsou uvedena v kapitole 1.4 
identifikace dotčených subjektů. 
Kapitola byla doplněna o ilustrativní 
agregátní výpočet nákladů všech 
subjektů pomocí porovnání 
bezplatné alokace a vykázaných 
emisích. 
 
Co se týče samotného 
obchodování s povolenkami, 
nejedná se o administrativní zátěž 
ve spojitosti s plněním požadavků 
vyplývajících z regulace, ale o 
obchodování na specificky 
vytvořeném trhu. Záleží na 
provozovateli, kolik bude mít 
obchodníků s emisemi, stejně tak 
existují samostatní obchodníci – 
spekulanti, jelikož povolenky tvoří 
obchodní komoditu sui generis. 
 

41.   5. Připomínka ke kapitole 3.2.1 na str. 31 
Požadujeme kapitolu 3.2.1 upravit do souladu se směrnicí. 
Odůvodnění:  
Navržená varianta 0 tak, jak je popsána, není ve skutečnosti kompatibilní se směrnicí 
a je potřeba ji upravit. Směrnice by umožňovala její realizaci pouze v případě projektů 
s celkovými investičními náklady do 12,5 milionu Euro, což však v textu není nikde 
uvedeno. V případě větších projektů, již směrnice vyžaduje, aby bezplatné přidělování 

Akceptováno 
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povolenek proběhlo na základě soutěžního nabídkového řízení, nelze tedy přidělovat 
bezplatné povolenky na základě grandfatheringu. 

42.    
6. Připomínka ke kapitole 3.2.1 na str. 32 
Požadujeme opravit následující text v případě dopadů na státní rozpočet a ostatní 
veřejné rozpočty ve smyslu odůvodnění: „Dopad na státní rozpočet v případě využití 
plné výše možné bezplatné alokace je ušlý potenciální výnos z povolenek za 4. 
obchodovací období…“ a dále související text na str. 33: „Ušlý výnos z dražeb 
povolenek by mohl být využit pro…. případně by mohly být výnosy určeny pro 
kompenzace nepřímých dopadů systému EU ETS na zpracovatelský průmysl. 
(Případně by mohl být využit jinak v rámci státního rozpočtu).“. 
Odůvodnění:  
Je třeba brát v úvahu, že Česká republika má pro léta 2021 až 2030 stanoveny 
evropskou legislativou poměrně ambiciózní cíle v oblasti energetické účinnosti, využití 
obnovitelných zdrojů energie nebo snižování emisí skleníkových plynů v sektoru mimo 
ETS. Investice provedené výměnou za bezplatnou alokaci povolenek by k uvedeným 
cílům nepochybně významně přispěly. Pokud tyto investice provedeny nebudou, bude 
muset Česká republika zabezpečit plnění klimaticko-energetických cílů jiným způsobem 
a je zřejmé, že to bude mít podstatný dopad na veřejné rozpočty. Nelze tedy korektně 
předpokládat, že v případě nevyužití bezplatného přidělování povolenek je možné 
výnos z jejich alternativního prodeje započítat jako dopad do státního rozpočtu. 
Skutečným dopadem do státního rozpočtu je rozdíl mezi oběma variantami plnění 
klimaticko-energetických cílů buď pomocí bezplatného přidělování povolenek výměnou 
za investice, nebo jiným způsobem. Pouze tyto varianty jsou rovnocenné ve smyslu 
účinků a je možné je porovnávat. 

Částečně akceptováno / 
vysvětleno 
Modernizace sektoru výroby 
elektřiny, tedy investice do sektorů 
v ETS nemají z principu dopady na 
sektory mimo ETS. 
Text byl zpřesněn, nicméně 
technicky vzato je příjem z dražeb 
povolenek vždy příjmem státního 
rozpočtu (kromě varianty 2), kdy 
z této části pouze část je nutně dle 
požadavků směrnice účelově 
vázaná. 
 
Toto hodnocení dopadů je přílohou 
novelizace pouze jednoho (byť 
zásadního) nástroje politiky 
ochrany klimatu. Otázka 
financování cílů v oblasti mimoETS 
a dalších souvisejících cílů není ve 
své komplexitě předmětem 
předkládané novely a tedy ani 
hodnocení dopadů.  

43.   7. Připomínka ke kapitole 3.2.2 na str. 33 
Požadujeme ve smyslu odůvodnění upravit větu: „Dopad na státní rozpočet v případě 
využití plné výše možné bezplatné alokace je ušlý potenciální výnos z povolenek za 4. 
obchodovací období stejně jako v případě varianty 0.“ a dále text na str. 34:„Ušlý výnos 
z dražeb povolenek by mohl být využit pro…. případně by mohly být výnosy určeny pro 
kompenzace nepřímých dopadů systému EU ETS na zpracovatelský průmysl. 
(Případně by mohl být využit jinak v rámci státního rozpočtu).“. 

Částečně akceptováno / 
vysvětleno 
Viz připomínka č. 42. 
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Odůvodnění:  
Varianty, kde je prováděno bezplatné přidělování povolenek výměnou za investice a 
kdy jsou prostředky převedeny do státního rozpočtu nelze přímo porovnávat, protože 
tyto varianty nemají shodný účinek. V případě převedení prostředků z prodeje 
povolenek do státního rozpočtu bude muset stát realizovat jiná opatření pro splnění 
klimaticko-energetických cílů vyplývajících z legislativy EU, které se pravděpodobně 
neobejdou bez dopadů do státního rozpočtu. Skutečným dopadem do státního rozpočtu 
je tedy rozdíl mezi těmito dvěma variantami, pokud vycházíme z toho, že ČR bude 
naplňovat požadavky legislativy EU. 

44.   8. Připomínka ke kapitole 3.2.3. na str. 35  
Požadujeme vyjasnit obsah slov „s výjimkou energetické účinnosti související s výrobou 
energie využívající fosilní paliva“. 
Odůvodnění: 
Nutno vyjasnit ve smyslu připomínky k textu zákona. Bude možné v teplárně se třemi 
uhelnými kotli záměnu jednoho z nich za zemní plyn nebo biomasu, nebo bude muset 
daná teplárna skončit s využitím uhlí úplně? Atd. doplnit dotazy, které chceme vyjasnit. 
Věta: „intenzitu podpory si může členský stát nastavit dle uvážení“ není pravdivá, je 
třeba dodržet pravidla veřejné podpory. 

Vysvětleno 
Viz připomínka č. 26 a 34. 

45.   9. Připomínka ke kapitole 3.2.4 na str. 36 
Požadujeme na str. 36 vypustit v části Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné 
rozpočty větu „Případně by mohly být využity jinak v rámci státního rozpočtu.“ a dále 
v části „Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR“ větu: „Případně by mohly 
být využity jinak v rámci státního rozpočtu.“. 
Odůvodnění: 
Varianty, kde je prováděno bezplatné přidělování povolenek výměnou za investice a 
kdy jsou prostředky převedeny do státního rozpočtu nelze přímo porovnávat, protože 
tyto varianty nemají shodný účinek. V případě převedení prostředků z prodeje 
povolenek do státního rozpočtu bude muset stát realizovat jiná opatření pro splnění 
klimaticko-energetických cílů vyplývajících z legislativy EU, které se pravděpodobně 
neobejdou bez dopadů do státního rozpočtu. Skutečným dopadem do státního 

Částečně akceptováno / 
vysvětleno 
Viz připomínka č. 42. 
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rozpočtu je tedy rozdíl mezi těmito dvěma variantami, pokud vycházíme z toho, že ČR 
bude naplňovat požadavky legislativy EU. 

46.   10. Připomínka ke kapitole 3.6.1 na str. 48 
V části „Dopady na podnikatelské prostředí“ na str. 48 je potřeba zreálnit administrativní 
náklady, zejména v případě zdrojů do 2500 t CO2 ekv. za rok, doplnit náklady na nákup 
povolenek (po sektorech) a dále doplnit dopady na soustavy zásobování teplem, které 
se stávají nekonkurenceschopné a budou se rozpadat. Nákup povolenek představuje 
významný náklad, který zvyšuje cenu tepla pro odběratele. 
Odůvodnění: 
Domníváme se, že vyčíslené náklady jsou zejména v případě zdrojů do 2500 t CO2 ekv. 
za rok velmi nízké. Při uvažovaných 57 zařízeních by na jedno připadaly náklady na 
administrativní zátěž pouhých 28 tisíc Kč. V případě varianty 2 je při vyjmutí 309 
zařízení uvedena úspora administrativních nákladů 10 milionů Kč, což představuje 32 
tisíc Kč na jedno zařízení. Ani v jednom případě však není uvedeno, co přesně bylo do 
oněch administrativních nákladů zahrnuto. Navíc do budoucna je potřeba počítat s tím, 
že tato administrativní zátěž výrazně vzroste. Velká část zařízení jsou špičkové zdroje 
zapojené do soustav zásobování teplem. Vzhledem k tomu, že nově bude pro změnu 
bezplatné alokace povolenek na tepla podstatná změna klouzavého průměru za 2 po 
sobě následující roky o 15 %, bude pro tyto zdroje, jejichž využití je extrémně závislé 
na klimatických podmínkách daného roku (a případně na poruchách jiných zařízení, 
která zálohují) upravovat výši bezplatné alokace povolenek na teplo v podstatě na 
každý jeden rok.  
V textu je dále uvedeno, že administrativní náklady byly vypočteny na základě průměrné 
mzdy v sektoru energetiky za léta 2013-2017. Tento přístup skutečné administrativní 
náklady zásadně podhodnocuje. Především administrativa spojená s povolenkami 
vyžaduje vysoce kvalifikované pracovníky se mzdovými náklady výrazně nad průměrem 
odvětví. Nejde přitom jen o vlastní administrativu na prvním stupni, ale také o její 
kontrolu v rámci manažerských pozic. Mzdy v ČR dlouhodobě poměrně rychle rostou, 
takže použití průměru za léta 2013 až 2017 opět významně podhodnocuje skutečný 
průměr mezd v období 2021 až 2030.  
Dále je potřeba připočítat náklady na verifikaci emisí, která je prováděna externími 
firmami. 

Částečně akceptováno / 
vysvětleno 
Obecně k vyčíslení AZ viz 
připomínka č. 40. 
 
K požadavku na hodnocení 
nákladů na teplárenství, resp. na 
hospodářské sektory - nejsou 
k dispozici komplexní data o tom, 
kolik jednotliví provozovatelé v ČR 
musí nakupovat nebo prodávat 
povolenek na trhu. Zároveň je 
problematické predikovat množství 
emisí v sektorech EU-ETS 
s ohledem na prováděná 
modernizační opatření a dále 
s ohledem na hospodářský vývoj. 
Aby tato informace byla 
smysluplná, musely by být 
podrobně zanalyzovány všechny 
ekonomické faktory jednotlivých 
sektorů pro určení míry, nakolik 
představují pro jednotlivé sektory 
zvýšené náklady hrozbu 
konkurenceschopnosti. Zároveň 
systém EU-ETS v sobě již zahrnuje 
toto zohlednění v podobě 
mechanismu přidělování 
bezplatných povolenek a dále 
v podobě využití výnosů z dražeb 
pro podporu modernizace 
dotčených sektorů. 
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Dále je samozřejmě do dopadu na podnikatelské prostředí potřeba započítat také 
odpadlé náklady na nákup vlastních povolenek. Nákup povolenek pro zdroje zahrnuté 
do EU ETS představuje značný dodatečný náklad, který významně snižuje 
konkurenceschopnost těchto zdrojů na trhu s teplem vůči zdrojům mimo EU ETS, které 
žádnou cenu uhlíku neplatí. Předpokládané navýšení ceny tepla z důvodu nárůstu ceny 
povolenky navíc u mnoha teplárenských soustav již představuje překročení 
konkurenceschopné ceny a povede k rozpadu řady těchto soustav se všemi negativními 
důsledky. Nákupem povolenek je zatížena téměř veškerá výroba tepla z uhlí a přibližně 
60 % výroby tepla ze zemního plynu. 
Dopad zvýšení ceny povolenky na platbu za povolenky teplárnami zahrnutými do 
EU ETS 

Platba za povolenky 2018 2019 

Uhlí mil. 
Kč/rok 1 420 6 167 

Zemní plyn mil. 
Kč/rok 110 503 

Celkem mil. 
Kč/rok 1 530 6 670 

Zdroj: dopočet TS ČR na základě dat ERÚ (2018) 

Nárůst ceny tepla je vypočten pro zvýšení ceny povolenky ze 6 na 25 Euro (kurz 25,5 
Kč/EUR) při zohlednění volné alokace na výrobu tepla (bezplatného přidělení části 
povolenek) v roce 2018 a 2019.  
Platba za povolenky na výrobu tepla v roce 2018 se pohybovala kolem 1,5 mld. Kč. 
Díky zvýšení ceny povolenky budou teplárenské zdroje v roce 2019 platit za 
povolenky cca 6,7 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o cca 5,1 mld. Kč (tedy 
na cca 4násobek) než tomu bylo v roce 2018. Tyto dopady je třeba v rámci RIA vyčíslit 
a doplnit pro všechny relevantní sektory národního hospodářství a nelze tedy 
uvažovat pouze dopady na administrativní zátěž podnikatelů, jak zmiňuje RIA 
v současné podobě. 

47.   11. Připomínka ke kapitole 3.6.1 na str. 49 Částečně akceptováno 
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V části „Sociální dopady“ na str. 49 požadujeme doplnit dopady na domácnosti 
připojené na soustavy zásobování teplem se zdroji zahrnutými do systému EU ETS. 
Odůvodnění: 
Modelový nárůst ceny povolenky z hodnoty 6 EUR/EUA na cca 25 EUR/EUA 
představuje při zohlednění volné alokace na výrobu tepla nárůst průměrné ceny tepla 
pro konečné odběratele o 62,4 Kč/GJ při dodávkách ze zdroje spalující uhlí a o 28,4 
Kč/GJ při dodávkách ze zdroje spalujícího zemní plyn. Jedná se tak o nárůst průměrné 
ceny tepla z uhelného zdroje o 10,8 % a u zdroje na zemní plyn o 4,8 %. Při uvažování 
dodávky tepla na pokrytí spotřeby průměrného bytu na úrovni 25 GJ/rok se jedná o 
zvýšení roční platby za teplo o 1560 Kč v případě tepla z uhlí a o 710 Kč v případě tepla 
ze zemního plynu. 

 

Dopady na domácnosti v oblasti 
vytápění pomocí soustav 
zásobování teplem byly v obecné 
rovině do kapitoly doplněny. 

48.   12. Připomínka ke kapitole 3.6.1 na str. 50 
V části „Dopady na životní prostředí“ na str. 50 požadujeme doplnit důsledky rozpadu 
SZT, související únik emisí z EU ETS, přesun emisí NOx do nízkých emisních výšek a 
do center měst – viz odůvodnění. 
Odůvodnění: 
Dle analýzy ENVIROS má cena povolenky v rámci systému EU ETS bez zavedení 
ekvivalentního opatření na zdroje mimo EU ETS velmi zásadní vliv na přesun emisí 
mimo EU ETS v sektoru teplárenství. K tomuto přesunu dojde buď řízeně tak, že 
soustavy zásobování teplem budou provozovatelem rozděleny na menší celky se zdroji 
mimo EU ETS převážně na bázi zemního plynu nebo živelně odpojováním jednotlivých 
budov a jejich přechodem na lokální vytápění převážně na bázi zemního plynu. 
Bez zavedení zpoplatnění uhlíku mimo sektory EU ETS bude dle analýzy ENVIROS 
vymístěno z EU ETS do sektorů mimo EU ETS cca 1–2 mil t. CO2 v závislosti na ceně 
EUA, což představuje další dodatečné ohrožení plnění cílů ČR v sektorech mimo EU 
ETS definovaných v rámci Nařízení (EU) 2018/842 o závazném každoročním snižování 
emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 přispívajícím k opatřením 
v oblasti klimatu za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody. 

Neakceptováno / vysvětleno 
Obdobně jako v případě 
připomínky č. 46. 
 
Analýzu ENVIROS nemáme 
k dispozici, nemůžeme se proto na 
ni odkazovat. Zároveň se typicky 
v předpovědích nepočítá 
s modernizací daného sektoru, 
v případě teplárenství tak bude 
podpora probíhat v rámci čerpání 
prostředků z Modernizačního 
fondu. Případný rozpad 
teplárenských soustav 
nepovažujeme za přímo 
připsatelný dopad implementace 
revize systému EU-ETS. Návrh 
uhlíkové daně není součástí 
předložené implementační novely, 
lze tedy pouze spekulovat o 
dopadech na konkrétní sektory. 
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Zdroj: ENVIROS (2018) 

V návaznosti na přesun spalovacích procesů dojde také k přesunu emisí klasických 
znečišťujících látek, zejména emisí NOx do blízkosti obytné zástavby a malých emisních 
výšek s dopadem na kvalitu ovzduší. 

49.   13. Připomínka ke kapitole 3.6.3 na str. 53 
Požadujeme ohledně správy modernizačního fondu doplnit spolugesci MPO. 
Odůvodnění: 
Vzhledem k tomu, že smyslem modernizačního fondu je efektivní transformace 
průmyslu a energetiky, mělo by se na jeho řízení podílet rovněž MPO. 

 

Akceptováno 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 203
Scénář EU 0,00 0,17 0,35 0,60 0,85 1,01 1,18 1,29 1,49 1,60 1,6
Scénář 20 € 0,00 0,25 0,50 0,75 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,9
Scénář 60 € 0,00 0,35 0,81 1,22 1,62 1,64 1,56 1,75 1,90 2,03 2,1
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50.   14. Připomínka ke kapitole 3.6.3 na str. 54 
V části „Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty“ na str. 54 požadujeme 
vypustit text počínaje slovy: „Navíc financování programu Zelená úsporám má díky 
multiplikačnímu faktoru pozitivní dopad na státní rozpočet…“ 
Odůvodnění: 
Studie Miroslava Zámečníka je již 6 let stará a její dva klíčové předpoklady nejsou 
v praxi nyní naplněny. Především studie byla zpracována v úplně jiné ekonomické 
situaci, kdy byla ekonomika v recesi se značnou mezerou výstupu a potenciální kladnou 
odezvou na stimulaci v podobě dodatečných zakázek ve stavebním sektoru. 
V současné situaci s minimální nezaměstnaností a přebytkem stavebních zakázek, 
které stavební firmy nestíhají plnit, by byly závěry studie pravděpodobně opačné. Navíc 
finanční páka dotací, se kterou studie počítala, je v praxi mnohem menší, což 
samozřejmě předpokládaný multiplikační efekt výrazně snižuje. 

Akceptováno 

51.   15. Připomínka ke kapitole 4.1 na str. 61 
Požadujeme zaměnit v pořadí variant variantu 0 a variantu 1, která by měla být 
vyhodnocena jako nejlepší. 
Odůvodnění: 
Vzhledem k chybným výpočtům je ve skutečnosti dopad přesunu povolenek z EU ETS 
do sektoru mimo EU ETS zcela marginální. Případný rozpad teplárenských soustav by 
znamenal přesun o dva řády většího množství emisí. Administrativní náklady spojené 
se zahrnutím zařízení do EU ETS jsou v případě zařízení do 2500 t CO2 ekv. ve 
skutečnosti srovnatelné s vlastními náklady na nákup povolenek. Systém je tedy 
v tomto případě zcela neefektivní a generuje nesmyslnou administrativní zátěž jak pro 
podnikatelské subjekty, tak pro státní správu. Vzhledem k tomu, že se zpravidla jedná 
o plynové kotle pro špičkové zatížení, nemůže zahrnutí do EU ETS ani vytvářet motivaci 
pro snižování z těchto zařízení, k nimž prakticky neexistuje alternativa. Ekonomicky i 
environmentálně racionální volbou je tedy varianta 1 – využití opt-outu zařízení do 2500 
t CO2 ekv. 

 

Akceptováno 

52.   16. Připomínka ke kapitole 4.2 na str. 62 Akceptováno 
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Požadujeme vypustit větu: „Existence dvou finančních nástrojů s podobným zaměřením 
by snižovala efektivitu obou nástrojů.“ 
Odůvodnění: 
Oba nástroje jak bezplatné přidělování povolenek pro modernizací odvětví energetiky, 
tak Modernizační fond, mohou být zaměřeny na rozdílné segmenty, a tudíž se nemusí 
překrývat. Možné snížení efektivity je s ohledem na rozdílné zaměření v rámci 
mechanismu dle 10c (desítky projektů velikostně za desítky mil. Kč) oproti 
Modernizačnímu fondu (stovky až tisíce řádově menších projektů typu Zelená úsporám) 
poněkud diskutabilní.  

 
53.   D. Legislativně technické připomínky  

1. Připomínka k provázanosti na aktuální / budoucí legislativu 
V zákoně jsou ponechány některé odkazy na stávající legislativu EU. Budou tyto odkazy 
aktualizovány/novelizovány po vydání nových či aktualizovaných předpisů EU, na něž 
je odkazováno? 
Např.: § 2, písm., odkaz na předpis EU č. 5 seznamu uvedeného v novele zákona 
za přílohou 4 (dále např.: odkaz 6, 13, atd.). 

Akceptováno 
Bude zváženo jednotlivě. 
Poznámky pod čarou se podle čl. 
55 odst. 5 Legislativních pravidel 
vlády zpravidla samostatně 
nenovelizují. Poznámka pod čarou 
také nemá normativní význam. 

54.   2. Připomínka k § 31 
Je třeba zajistit soulad mezi jednotlivými přílohami předloženého materiálu. 
Odůvodnění: 
V materiálu se zapracovanými změnami je uveden jiný text (včetně termínů) než v 
návrhu, kde jsou číslovány změny. 

Vysvětleno 
Zmíněné dva dokumenty nelze 
z hlediska ustanovení o 
účinnosti „uvést do souladu“. 
Jedná se o dvě zcela odlišné věci. 
Soubor „Úplné znění z vyznačením 
změn“ obsahuje promítnutí textu 
návrhu novely zákona do 
současného (platného) znění. 
Účinnost novely zákona samotné 
však do něj není možné zobrazit (v 
textu je vždy vidět účinnost 
původního „kmenového“ zákona 
z roku 2012).  „Úplné znění 
z vyznačením změn“ je tedy pouze 
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doprovodný a pomocný legislativní 
materiál k novele zákona, tedy 
k návrhu novelizačního zákona 
jakožto hlavnímu materiálu. Pouze 
tato novela zákona pak bude 
schvalována v konečné fázi 
Parlamentem a následně 
uveřejněna ve Sbírce zákonů). 
Pokud tedy jde o ustanovení o 
nabytí účinnosti, je třeba je vždy 
hledat jedině a pouze v bodovém 
znění – v zákonu, kterým se mění 
zákon. (to stejné platí i o 
přechodných ustanoveních – ta se 
rovněž vztahují vždy pouze ke 
schvalované novele.) 

55.  MF 
(zásadní) 

1. K bodu 18 návrhu novely zákona: Z důvodu potřeby větší flexibility při řízení 
programů a výdajů státu určených k podpoře účelů daných legislativou EU resp. 
revidovanou směrnicí (tj. k podpoře snížení emisí skleníkových plynů  
a ochrany klimatu) a v souladu s principem univerzality příjmů a výdajů státního 
rozpočtu požadujeme z § 7  
odst. 6 odstranit stávající pevné procentuální rozdělení výnosu z dražeb 
(50 % : 50 %) mezi MPO a MŽP. Bod 18 návrhu novely požadujeme doplnit tak, aby 
výsledné znění § 7 odst. 6 bylo následující: „(6) Výdaje odpovídající účelově 
vázanému výnosu z dražeb povolenek jsou realizovány prostřednictvím kapitoly 
Ministerstva průmyslu a obchodu a kapitoly ministerstva a Státního fondu životního 
prostředí.“.  

Vysvětleno 
Vzhledem k potřebě alespoň 
rámcově předvídat budoucí příjmy 
z výnosů z aukcí, které mají 
financovat rozsáhlé programy 
k plnění cílů snižování emisí, 
obnovitelných zdrojů energie a 
energetické účinnosti do roku 
2030, připomínku nelze 
akceptovat. Při jednáních 
dotčených rezortů došlo ke shodě 
na ponechání rozdělení v odst. 6. 

56.   2. Požadujeme sjednotit materiál, tj. doplnit do předkládací  
a důvodové zprávy (nejlépe v jednoduché tabulce), že předkládaný návrh a jeho 
preferovaná varianta bude představovat x mld. Kč příjmů z emisních povolenek  
v období do roku 2030 a odhadované výdaje, a dále deklaraci, že návrh nebude 
představovat dodatečný dopad na státní rozpočet ani požadavek na navýšení míst  
a prostředků na ně, tj. že vše bude zabezpečeno  
v rámci kapacit a prostředků na rok 2019 a SDV 2020 - 2021 a let následujících. To 

Částečně akceptováno 
Příjmy z emisních povolenek nelze 
jednoznačně stanovit. MŽP operuje 
pouze s odhady, jelikož cenu 
povolenky určuje celoevropský trh 
s emisními povolenkami. 
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znamená, že si kapitola MŽP veškeré případné očekávané výdaje pokryje  
v rámci schválených limitů výdajů své kapitoly a počtu míst a prostředků na ně – tj. 
zmíněné 4 plné úvazky  
v 13. třídě a jeden úvazek ve 14. třídě (průměrně  
v 5. stupni), celkové náklady tedy tvoří cca 4,2 mil. Kč ročně.   

Dále nelze deklarovat, že návrh 
nebude představovat dodatečný 
dopad na státní rozpočet. Novela 
zákona reflektuje novelizaci 
směrnice, která mění pravidla 
systému obchodování 
s povolenkami až do roku 2030. 
nelze proto nyní deklarovat, že 
případné budoucí výdaje budou 
pokryty v rámci nyní schválených 
limitů. Nelze je s určitostí 
deklarovat. 
 
Do závěrečné zprávy RIA bude 
zaneseno, že MŽP nebude 
navyšovat počet míst. 
 
 
  

57.   3. V materiálu je také zmiňováno případné nucené nakoupení alokace pro ČR okolo 
200 mil. Kč a další správní náklady v očekávané výši 725 tis. Kč ročně a další zátěž 
státní správy ve výši 74 tis. Kč ročně. Opět je nutné, aby vše bylo pokryto v rámci 
schválených limitů výdajů kapitoly MŽP a počtu míst a prostředků na ně  
v roce 2019 a SDV 2020-2021 a let následujících a bylo vykompenzováno příjmy z 
emisních povolenek.  

Částečně akceptováno 
Personální náklady budou pokryty 
z kapitoly MŽP. 
 
Případné nutné nakoupení alokace 
z důvodu nedodržení cílů 
v sektorech mimo ETS bylo 
přepočítáno na odhad cca 
1,1 mld. Kč v roce 2030. Jedná se 
o velmi zjednodušený odhad 
založený na predikovaném vývoji 
emisí a dále na predikované ceně 
emisní povolenky v roce 2030 
s předpokladem, že alokace 
v sektorech mimo ETS v dané 
době bude mít obdobnou hodnotu. 
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Je nutné zdůraznit, že bez zvýšení 
nacenění emisí skleníkových plynů 
v celé ekonomice, tzn. zavedení 
uhlíkové daně, bude velmi 
problematické cíl v sektorech mimo 
ETS splnit. 

58.   4. Pokud jde o zřízení nového modernizačního fondu  
a inovačního fondu požadujeme jasnou deklaraci,  
že nedojde k dodatečnému zatížení státního rozpočtu, ale že případné příspěvky do 
fondu (pokud nějaké vzniknou) Česká republika pokryje v rámci schválených limitů 
výdajů dotčených rozpočtových kapitol (pravděpodobně pouze MŽP) bez 
požadavku na navýšení celkových prostředků  
a také funkčních míst a prostředků na ně v souvislosti  
s plněním této agendy. V materiálu se zmiňuje, že správa fondu jako taková 
nepředstavuje pro MŽP administrativní zátěž – tj. že bude vykonávána v rámci již 
vykonávané agendy správy systému obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů, ve spolupráci s dotčenými resorty. Proto neočekáváme 
dodatečné požadavky na navýšení prostředků v souvislosti se zabezpečením této 
agendy. 

Vysvětleno 
Nejedná se o finanční fondy, ale o 
zvláštní fondy v rámci systému EU-
ETS, kdy ČR a ostatní státy do 
nich nevkládají peněžní prostředky 
z rozpočtu. Z fondů se naopak 
budou prostředky pouze čerpat. 
 
Se správou fondu z pohledu ČR se 
nepředpokládají nové personální 
nároky. 

59.   5. Nově zřízený modernizační fond je popsán velmi obecně. Je třeba stanovit nebo 
alespoň v důvodové zprávě vysvětlit, jaká bude organizační struktura a jakým 
způsobem bude nakládáno s finančními prostředky. Zejména požadujeme uvést, na 
jaký účet budou prostředky přijímány a jak budou používány, zda budou příjemcům 
poskytovány přímo nebo prostřednictvím státního rozpočtu. Je tak třeba předejít 
situaci, aby po schválení zákona nedošlo k tomu, že bude požadováno zřízení 
nového příjmového a výdajového účtu v ČNB, případně zřízení nějakého zvláštního 
účtu. Při nakládání  
s peněžními prostředky musí organizační složka státu dodržovat povinnosti dané 
zákonem č. 218/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 
pravidla). Trváme na doplnění všech výše uvedených informací  
do předkládaného materiálu. 

Vysvětleno 
Kapitola 3.7.3 Nastavení správy 
Modernizačního fondu v rámci 
systému EU-ETS byla rozvedena, 
dále viz připomínka č. 57. 
 
Prostředky z modernizačního fondu 
nebudou čerpány skrze státní 
rozpočet, nýbrž skrze SFŽP. 
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60.   6. V samotné směrnici Rady (EU) 2018/410 ze dne  
14. března 2018 je uveden objem prostředků se kterými bude fond nakládat a 
navržena struktura a správa modernizačního fondu, včetně návrhu vzniku 
investičního výboru, ale tyto informace nejsou zapracovány do předkládaného 
materiálu a opět nejsou uvedeny dopady  
a způsoby financování v ČR. Pokud Ministerstvo životního prostředí uvažuje v 
souvislosti se vznikem modernizačního fondu o navýšení pracovních pozic (a to dle 
zákoníku práce i zákonu o státní službě) požadujeme, z hlediska zachování 
neutrality v platové a personální oblasti, aby veškeré dopady spojené  
s přijetím navržené právní úpravy byly zajištěny v rámci dosavadních personálních 
limitů a objemu prostředků na platy, tj. např. reorganizací, zrušením přirozeně 
utlumených agend, optimalizací personálních procesů,  
či využitím neobsazených míst v kapitole Ministerstva životního prostředí. Do všech 
relevantních částí materiálu včetně návrhu usnesení vlády požadujeme explicitně 
uvést, že změny související s přijetím navržené právní úpravy budou realizovány 
bez nároku na zvýšení personálních kapacit a souvisejícího objemu prostředků na 
platy zaměstnanců v kapitole Ministerstva životního prostředí. 

Akceptováno. 
Viz připomínka 56, 57. 

61.   7. RIA Část 3.2.3 – Varianta 2 str. 35 Podpora modernizace sektoru výroby elektřiny 
skrze modernizační fond (skrze dotační program): V této variantě postrádáme popis 
dopadů v členění jako v ostatních podkapitolách.  
V tabulce na straně 58 nefiguruje v textu zmiňovaný pozitivní dopad dodatečného 
výnosu až 26 mld. Kč  
z přídělu dražených povolenek. Není tak zřejmé, jaký dopad na veřejné rozpočty 
bude mít tato varianta oproti ostatním variantám. Vzhledem k tomu, že se jedná  
o preferovanou variantu, požadujeme toto specifikovat  
a uvést do souladu napříč materiálem. 

Akceptováno / vysvětleno 
Kapitola 3.2.3 byla uvedena do 
stejného členění jako ostatní. 
 
Jádro Modernizačního fondu bylo 
přepočítáno z 26 mld. na 31 mld. 
Kč, je uvedeno v kapitole 3.7.1 
Obecné dopady revize systému 
EU-ETS relevantní pro ČR, jelikož 
se jedná o prostředky využitelné 
pro jiné účely, než je modernizace 
sektoru výroby elektřiny. Celkový 
přehled prostředků tak, jak 
představují zvolené varianty je 
uveden v tabulce kapitole 5 Souhrn 
nákladů a přínosů zvolených 
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variant a v úvodním shrnutí 
závěrečné zprávy RIA. 

62.   8. Z důvodové zprávy ani ze zprávy RIA není zřejmé, jak přesně bude nakládáno 
s prostředky modernizačního fondu, a to jak s částkou získanou dražbou povolenek, 
které by jinak mohly být rozděleny bezplatně s využitím derogací, tak s 
uváděnou částkou 26 mld. Kč a případně  
s dalšími prostředky tohoto fondu, resp. zda tyto prostředky budou v modernizačním 
fondu po celé období blokovány výhradně pro české příjemce či ČR nebo zda a za 
jakých okolností o ně mohou čeští příjemci či ČR přijít (např. když jiné státy požádají 
o dotaci na projekty dříve nebo ve větším objemu?) Materiál požadujeme v tomto 
smyslu podrobně doplnit. 

Akceptováno 
Viz připomínka č. 57, 58 a 60. 
 
ČR bude mít v Modernizačním 
fondu svou obálku dle převedených 
povolenek, o tyto prostředky se 
nemohou ucházet projekty z jiných 
států. 

63.   9. RIA 3.3 Kompenzace nepřímých dopadů  
na zpracovatelský průmysl: U variant 0 a 1 je uvedeno,  
že dopady jsou stejné, pouze varianta 1 zaručuje zamezení zvýšených 
administrativních nákladů  
v souvislosti s plněním povinností při překročení limitu kompenzací. Přesto je 
zvolena varianta 0. Chybí zhodnocení, jaké % kompenzací se tedy očekává, a jaký 
bude dopad na státní rozpočet. 

Vysvětleno 
V rámci vypořádání byla zvolena 
nově upravená varianta 1. Varianty 
pojmenovávají toliko legislativní 
zmocnění vlády k přijetí 
kompenzačního schématu. 
Konkrétní schéma bude přijato 
nařízením vlády, které není možné 
momentálně předložit z důvodu 
neexistence prováděcích předpisů 
k revidované směrnici a vodítek pro 
veřejnou podporu v EU-ETS pro 
další obchodovací období na 
úrovni EU. Proto ani není možné 
hodnotit, jaký by mělo přesný 
dopad na státní rozpočet a ostatní 
oblasti, RIA pracuje s možnou 
maximální výší prostředků na 
kompenzace do limitu 25 % 
z výnosů z dražeb a dopady byly 
rozpracovány dle upraveného 
návrhu zákona v rámci 
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mezirezortního připomínkového 
řízení do kapitoly 3.3.2. 

64.   10. RIA Část 3.6.1. str. 45-47 predikce výnosů z dražených emisních povolenek: 
Požadujeme rozšířit tabulku také  
o varianty se získáním povolenek k dražbě  
z modernizačního fondu v rámci solidarity mezi státy, aby byly zřejmé dopady 
preferované varianty na veřejné rozpočty / státní rozpočet v jednotlivých letech.  

Akceptováno 
Taktéž viz připomínky 58, 59, 61. 
 
Došlo k přečíslování kapitol a 
kapitola 3.6.1 je nově jako 3.7.1 
Obecné dopady revize systému 
EU-ETS relevantní pro ČR. 
 
Byla taktéž doplněna kapitola 3.6 
Prostředek využití povolenek pro 
účely solidarity, růstu a propojení 
v Unii 

65.   11. RIA Část 3.6.3 - nastavení správy modernizačního fondu: Z vyjádření na straně 
54 „Po převedení povolenek  
do Modernizačního fondu by jeho objem představoval cca 120 mld. Kč. Tento převod 
ovšem neznamená přímý náklad státního rozpočtu, protože minimálně 70 %  
z výnosů aukcí povolenek je účelově vázáno na opatření ke snižování emisí 
skleníkových plynů a ČR by tedy musela vytvořit jiný rámec pro účelové využití 
těchto prostředků.“ není zřejmé, jakým způsobem bude fond vytvořen, resp. jaký 
bude dopad na státní rozpočet. Co se rozumí formulací, že převod neznamená 
přímý náklad státního rozpočtu? Prosíme specifikovat.  

Akceptováno 
Kapitola 3.7.3 Nastavení správy 
Modernizačního fondu v rámci 
systému EU-ETS (původně jako 
3.6.3) byla upravena a doplněna o 
přehledovou tabulku možných 
alokací z Modernizačního fondu 
pro ČR. 

66.   12. Důvodová zpráva – Zvláštní část, K bodu 18: Upozorňujeme, že výnosy z dražeb 
povolenek jsou dle platného zákona č. 383/2012 Sb. příjmem státního rozpočtu, 
nikoli Státního fondu životního prostředí. Text odůvodnění je nutno upravit. 

Akceptováno 
 

67.  (doporučující) 1. Konstatujeme, že zpráva RIA je značně nepřehledná  
a chaoticky zmiňuje všechny varianty a dále podvarianty variant. Proto bychom 
uvítali jednu sjednocenou tabulku shrnující preferovanou variantu a shrnutí 
veškerých očekávaných příjmů v rámci této varianty jako celku,  
tj. pokud možno v jednom čísle a totéž na straně výdajů.  

Akceptováno 
Dopady zvolených variant jsou 
nově uvedeny v tabulce v  kapitole 
5 Souhrn nákladů a přínosů 
zvolených variant a dále v úvodním 
shrnutí závěrečné zprávy RIA. 
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68.   2. Je třeba opravit následující chyby ve zvláštní části důvodové zprávy k bodu 27 (k § 
12): 1. V druhé větě by před slovo "tohoto" mělo být vloženo slovo "do". 2. Ve třetí 
větě by slovo "nepřesahovala" mělo být nahrazeno slovem "nepřesahovaly". 
Podnětem je HDP, což je zkratka pro hrubý domácí produkt, tedy podstatné jméno 
mužského rodu neživotného. Jsou-li tedy podnětem hrubé domácí produkty, pak 
přísudek musí být zakončen na "y". 3. V páté větě je třeba slovo "úrovní" nahradit 
slovem "úrovni". 4. V poslední větě je třeba za číslovku "12" doplnit čárku, protože 
se jedná o zakončení vložené věty přívlastkové.  

Akceptováno 

69.   3. K bodu 10 § 4 odst. 1 a 2: Upozorňujeme, že v § 4 odst. 1 je odstraněna povinnost 
oznámení změn v užívání, která může znamenat změnu podmínek zjišťování emisí, 
ale v odst. 2 je tato podmínka ponechána.  

Vysvětleno 
Tato povinnost odstraněna není. 
§ 4 odst. 1 pouze ruší povinnost 
oznamovat změnu v kapacitě 
zařízení. 

70.   4. Část 3.2.3 – Varianta 2 str. 35: Není zřejmé, jaká část povolenek bude 
administrována skrze modernizační fond a bude-li se na všechny vztahovat omezení 
uvedené na straně 35 „Z modernizačního fondu nelze poskytovat žádnou podporu 
na zařízení na výrobu elektřiny využívající tuhá fosilní paliva.“ Na straně 35 se uvádí, 
že „Podpora modernizace sektoru výroby elektřiny skrze modernizační fond (skrze 
dotační program),  
tzn. převedení povolenek před jejich přidělením subjektům nebo vydražením do 
modernizačního fondu.“; na straně 54 se uvádí, že „Po převedení povolenek do 
Modernizačního fondu by jeho objem představoval cca 120 mld. Kč.“ Pokud by to 
znamenalo, že výnosy  
z povolenek, resp. darované povolenky v objemu 120 mld. nebudou moci být využity 
k modernizaci těchto zařízení, nemělo by to negativní dopady na závazky ČR  
v oblasti snižování emisí?  

Vysvětleno 
Modernizační fond představuje 
širší možné využití prostředků, než 
by tomu bylo v případě dražby 
nebo bezplatné alokace dle čl. 10c 
směrnice. 
 
K podpoře fosilních paliv viz 
připomínka č. 27. 

71.   5. K čl. I, bod 27: Nadpis paragrafu doporučujeme uvést ve znění "Prostředky 
modernizačního fondu", neboť toto ustanovení neupravuje modernizační fond, ale 
nakládání s prostředky z tohoto fondu.  

Akceptováno 

72.   6. K čl. I, bod 25: V textu § 10 odst. 4 doporučujeme slova "jiného právního předpisu" 
nahradit slovy "zákona upravujícího ukládání oxidu uhličitého do přírodních 
horninových struktur", a to s ohledem na skutečnost, že poznámky pod čarou nemají 

Vysvětleno 
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normativní charakter.  Poznámka pod čarou pouze 
konkrétněji určuje daný zákon. 
Nemá mít normativní charakter. 

73.   7. Po formální stránce je třeba v souladu s Hlavou V Legislativních pravidel vlády 
ukončovat jednotlivé novelizační body tečkou. V návrhu je tečka uváděna před 
závěrečnými uvozovkami vkládaného nebo měněného textu.  

Akceptováno 

74.   8. Považujeme za potřebné sjednotit označení místopředsedy vlády v celém textu 
materiálu. Buď důsledně uvádět "místopředseda vlády a ...." nebo "1. místopředseda 
vlády a ...".  

Akceptováno 

75.  MV Zásadní připomínka: 
 
K čl. I bodu 45 – k § 18 odst. 2 písm. b):  

Pokuta za přestupek je navyšována na 20 000 000 Kč s odůvodněním, že 
„Vzhledem ke zvyšující se ceně povolenky, která se s největší pravděpodobností bude 
zvyšovat  
i v budoucnu, je nutné nastavit pokutu za nedodržování základních povinností vyšší, 
aby se předešlo situaci, kdy se provozovateli fakticky vyplatí porušovat pravidla a 
riskovat pokutu, která je ve srovnání s úsporou v podobě ušetřených povolenek 
poměrně nízká.“. Citované odůvodnění nepokládáme za dostatečné v případě takto 
skokového navýšení pokuty.  

Výše pokut za přestupky musejí být přiměřené a nemají být likvidační, mají 
pachatele potrestat a zároveň jej odradit od páchání přestupku v budoucnu. Pachatele 
přestupku by měla odrazovat nikoli přísnost pokuty, ale to, že mu při spáchání přestupku 
hrozí její uložení. Zvýšení pokut za přestupky proto přichází v úvahu zejména tehdy, 
když stávající výše pokut nepostačuje k odrazení pachatelů od páchání přestupků. 
Navíc praktické zkušenosti se zvyšováním pokut ukazují, že pokuty nejsou ve většině 
případů ukládány v jejich maximální výši. Je také nutno zvážit, jak se daří uložené 
pokuty vymáhat. Platí přitom, že čím vyšší pokuty, tím hůře se vymáhají.  

Stanovení příliš velkého rozpětí sazby pokuty není přípustné, neboť 
nedostatečně vypovídá o typové závažnosti přestupku a ponechává nadměrný prostor 
pro správní uvážení. Zvyšuje se tím riziko, že bude docházet k nezákonným excesům 
při rozhodování správních orgánů.  

Vysvětleno 
Vzhledem k již dříve uvedenému 
opodstatnění považujeme navýšení 
pokuty za adekvátní. Cena 
povolenky vzrostla během roku 
2018 o téměř 400 % (z 6 euro na 
24 euro) a v budoucnu je očekáván 
další růst ceny povolenky. 
V situaci, kdy emise některých 
provozovatelů zařízení za rok 
dosahují hodnoty kolem 5 milionů 
tun CO2, mají tito povinnost 
nakoupit povolenky v hodnotě až 
110 milionů euro (22 eur za 
povolenku x 5 milionů tun CO2). 
Motivace k uvádění nesprávných 
údajů ve výkazech s cílem snížení 
množství emisí, za které musí být 
nakoupeny povolenky, tak může 
být značná, a proto považujeme za 
nutné tuto část zákona modifikovat. 
Výše pokuty byla nastavena 
v době, kdy cena povolenky byla 
kolem 4 euro a nelze ji ponechat ve 
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V souladu se Zásadami tvorby právní úpravy přestupků schválenými usnesením 
vlády ze dne 31. července 2018 č. 498 platí, že má-li dojít ke zvýšení horní hranice 
sazby pokuty za přestupek, předkladatel uvede například s využitím údajů z úřední 
evidence, kterou sám vede, v jaké konkrétní výši byla podle stávající praxe pokuta 
ukládána, zejména v kolika případech byla pokuta uložena na samé horní hranici (nebo 
těsně pod ní), a to  
ve vztahu k celkovému počtu projednaných přestupků.  

Dále je nutno při stanovování výše pokut zohlednit následující aspekty: 
1. Předkladatel rozpětí pokuty rozliší podle toho, zda jde o přestupky 

poruchové, anebo ohrožovací. Přísnější pokuta by měla být stanovena 
za přestupky, jejichž spácháním dochází ke vzniku závažnějšího 
následku, k získání většího majetkového prospěchu pachatele apod.  

2. Předkladatel vysvětlí, že určitý přestupek (nebo skupina přestupků) je 
postihován ve srovnání s jinými přestupky přísněji, protože způsobuje 
závažnější následek (poškozuje životní prostředí, vede k získání většího 
majetkového prospěchu pachatele), má poruchový charakter, případně 
vykazuje jiný znak zvyšující jeho typovou závažnost. 

3. Právo Evropské unie může vyžadovat podstatně vyšší rozpětí správního 
trestu, než které by odpovídalo Zásadám tvorby právní úpravy přestupků.  
V těchto případech je nutno v důvodové zprávě vysvětlit, v jakém rozsahu 
je navržená úprava správních trestů za přestupky implementací, resp. 
výsledkem harmonizace s právem Evropské unie.  

Na základě výše uvedeného požadujeme pokutu za přestupek snížit anebo 
řádně odůvodnit v důvodové zprávě její razantní navýšení. 

Obdobnou připomínku vztahujeme i k čl. I bodu 48, tj. k § 19 odst. 2 písm. a).  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

stejné výši v době, kdy cena bude 
stoupat k 30 eurům a více. Dle 
našeho názoru současná výše 
rozhodně nepostačuje k odrazení 
pachatelů (viz argumentace výše).  
 
Závažnost přestupku tak 
shledáváme za výrazně zvýšenou, 
a to nejen v souvislosti s vyšší 
cenou povolenky. V situaci, kdy se 
99 % vědecké populace shodne na 
tom, že změna klimatu je 
antropogenního původu a je 
způsobena především zvyšujícími 
se emisemi CO2 z lidské činnosti, 
považujeme vzniklý následek 
přestupku za závažný, značně 
poškozující životní prostředí a 
globální klima a je jej potřeba 
postihovat výrazně přísněji. 
 
Cílem zvolení vysokého rozpětí 
není ukládat neodůvodněně vysoké 
sankce, ale možnost sankcionovat 
alespoň ve výši zamlčených 
povolenek. 

76.  (doporučující) K čl. I bodu 18 – k § 7 odst. 6: 
 Nově by výnosy z dražeb měly směřovat i do rozpočtové kapitoly Ministerstva 
životního prostředí, proto se doplňuje, že ministerstvo ponese (vedle Státního fondu 
životního prostředí) i část výdajů spojených s dražbou povolenek. Doporučujeme 
alespoň v důvodové zprávě nastínit, jakým poměrem se mají ministerstvo a Státní fond 
životního prostředí podílet na polovině předmětných výdajů. 
 

Akceptováno 

77.   K čl. I bodu 24 – k § 10 odst. 2: Vysvětleno  
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 Dáváme na zvážení, zda by nebylo účelné stanovit Ministerstvu životního 
prostředí lhůtu pro předložení návrhu změn Evropské komisi. 

Ustanovení by šlo nad rámec 
implementační povinnosti. Novela 
zachovává prostě implementační 
charakter, tedy ve většině bodů 
nejde nad požadavky směrnice. 
Ustanovení nepovažujeme za 
účelné. 

78.   K čl. I bodům 24 a 25 – k § 10 odst. 2 a odst. 3: 
1. V odstavci 2 se hovoří o provozovateli, kdežto odstavec 3 hovoří o provozovateli 

zařízení, navrhujeme užívanou terminologii sjednotit. 
2. Podle odstavce 2 provozovatel zařízení dokládá ověřené údaje o činnosti, podle 

odstavce 3 pak ověřené doklady o zařízení. Doporučujeme vyjasnit, zda se 
jedná  
o tentýž typ dokumentů a jakým způsobem, resp. kdo je oprávněn k jejich 
ověření.  

 

Částečně akceptováno 
Ad 1) Doplněno. 
Ad 2) U prokazování údajů o 
činnosti a údajů o zařízení jde o 
rozdílné dokumenty. Jde o zažitou 
terminologii. Ustanovení o ověření 
byla upravena. 

79.   K čl. I bodu 37 – k § 15 odst. 5: 
1. Provozovatel letadla či zařízení je povinen dokládat doklad o ověření výkazu  

o množství emisí. Obdobně jako u předchozí připomínky navrhujeme vysvětlit, 
o jaké doklady se jedná a kdo je ověřuje.  

2. Dále by měl předkladatel uvést, proč má provozovatel lhůtu k nápravě 14 dnů, 
když podle § 10 odst. 3 má provozovatel dnů 15. 

 

Částečně akceptováno 
Ad 1) Upraveno. 
Ad 2) Jde o dvě různé situace, 
které spolu více nesouvisí. 
Nevidíme důvod ke stanovení 
jednotné lhůty. 

80.   Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
 
K čl. I bodu 2 – k § 1: 
 V rámci textu novelizačního bodu navrhujeme výraz „text“ nahradit slovem 
„slova“. 
 

Akceptováno 

81.   K čl. I bodu 2 – k poznámce pod čarou č. 27: 
 Doporučujeme slovo „rady“ psát s velkým počátečním písmenem. 
 

Akceptováno 

82.   K čl. I bodu 20 – k § 8 odst. 3: 
 Ve větě druhé navrhujeme doplnit slovo „než“ před pasáž „5 let“. 
 

Akceptováno 
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83.   K čl. I bodům 23 až 25 – k § 10: 
 Navržené změny se týkají téhož ustanovení, dáváme na zvážení, zda by za 
účelem přehlednosti a srozumitelnosti nebylo účelné postupovat podle čl. 57 odst. 2 
písm. a) Legislativních pravidel vlády. 
 

Akceptováno 

84.   K čl. I bodu 24 – k § 10 odst. 2: 
 Navrhujeme ve větě třetí doplnit slovo „nabytí“ před slova „právní moci“. 
 

Akceptováno 

85.   K čl. I bodu 25 – k § 10 odst. 3: 
1. Zkratku „odst.“ ve větě první doporučujeme s odkazem na čl. 71 Legislativních 

pravidel vlády rozepsat. 
2. V poznámce pod čarou je odkazováno pouze na jeden evropský předpis, proto 

doporučujeme pasáž normativního textu, která na něj odkazuje, uvést 
v singuláru. 

3. V odstavci 2, resp. v celém dosavadním právním předpise, je používán výraz 
„Evropská komise“, doporučujeme zavedenou terminologii respektovat a slovo 
„komisi“ v odstavci 3 nahradit slovy „ Evropskou komisí“. 

 

Akceptováno 

86.   K čl. I bodu 27 – k § 12 odst. 1: 
 Slovo „Směrnice“ doporučujeme psát s malým počátečním písmenem a před 
odkaz na její čl. 10 odst. 2 písm. b) navrhujeme podle čl. 70 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády doplnit zkratku „čl.“. 
 

Akceptováno 

87.    K čl. I bodu 34 – k § 13: 
 Do § 13 je mezi stávající odstavce vkládán nový odstavec 8, doporučujeme 
závěr novelizačního bodu podle čl. 58 odst. 2 písm. i) Legislativních pravidel vlády 
doplnit o větu: „Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.“. 
 

Akceptováno 

88.   K čl. I bodu 36 – k § 15 odst. 4: 
 Navrhujeme číslovku „3“ z nově vkládané pasáže pro nadbytečnost vypustit, 
neboť v případě jejího ponechání by po novelizaci normativní text obsahoval dvě 
číslovky 3 za sebou. 

Akceptováno 

89.   K čl. I bodu 40 – k poznámce pod čarou č. 30: Akceptováno 
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 Upozorňujeme, že správný název evropské instituce, která příslušný předpis 
vydala, je Evropský parlament. Navrhujeme proto opravit slovo „Parlament“, kde by 
mělo být malé počáteční písmeno. 
 

90.   K čl. I bodu 49 – k § 25 odst. 1: 
 V rámci textu novelizačního bodu navrhujeme odstranit nadbytečnou předložku 
„za“ před slovem „text“. 

Akceptováno 

91.  Konfederace 
zaměstnava-
telských a 
podnikatelský
ch svazů ČR 
(KZPS) 

Obecné připomínky: 

Lze empiricky dokázat, že s růstem ceny emisní povolenky o 1 EUR/tCO2 (dále 
EUA) dojde na trhu se silovou elektřinou k růstu cen o zhruba 0.8 EUR/MWh. Jinými 
slovy, výroba elektřiny ze zdrojů s nižší emisní intenzitou než 0,8 tCO2/MWh na růstu 
cen „vydělává“  
a naopak. V případě uhlí (černého nebo hnědého – obojí s emisními indexy při 
kondenzační výrobě vyššími než 0,8 tCO2/MWh) je pak růst cen EUA kompenzován 
pouze částečně a to je motivací pro nižší využívání uhlí při výrobě elektřiny, což je 
ostatně cílem politiky v rámci EU ETS. 

V případě kogenerační výroby je situace podstatně složitější tím, že výroba KVET 
se pohybuje na dvou trzích – na trhu s elektřinou a na trhu s teplem, přičemž trh 
s teplem je z hlediska konkurenčního prostřední značně deformovaný. V principu na 
něm stojí systémy CZT proti lokální mono výrobě tepla v domovních nebo blokových 
kotelnách. Lokální monovýroba tepla (s instalovaným výkonem pod 20 MWt) není 
součástí EU ETS a zároveň neexistuje v ČR uhlíková daň, proto je vůči kogenerační 
výrobě tepla v rámci CZT zvýhodněna – při cenách EUA okolo 20 až 25 EUR/tCO2 pak 
podstatně. Zároveň existují další zvýhodnění ve formě nižších emisních požadavků na 
malé zdroje atd.  

Podpora výroby elektřiny v rámci KVET je tak DE FACTO podporou výroby tepla 
v rámci KVET a kompenzací za nerovné postavení na trhu s teplem v důsledku 
neexistence uhlíkové daně. (Podporu lze samozřejmě koncipovat podporu tak, že se 
bude vztahovat na dodávku tepla z KVET, což by odpovídalo logice odůvodnění 
podpory). 

V případě, že podpora nebude poskytnuta, pak reálně hrozí rozpad soustav CZT, což 
má dva důsledky: 

Vzato na vědomí 
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1) Nahrazení KVET na trhu s elektřinou kondenzační výrobou a zároveň nahrazení 
KVET na trhu s teplem monovýrobou tepla s růstem spotřeby primární energie 
o 60 % oproti KVET s příslušnými dopady do výše emisí a to jak na lokální tak 
globální úrovni.  
 

2) V rámci klimaticko-energetické politiky dojde k vnitřnímu úniku uhlíku – tj. 
k přesunu emisí ze sektoru EU ETS do sektoru ESR, což způsobí faktickou 
nemožnost splnění emisních cílů ČR v rámci ESR pro roky 2021-2030 
(požadován je pokles emisí o 14 % oproti roku 2005, ovšem počáteční hodnota, 
ze které se budou odvozovat emisní cíle pro jednotlivé roky, bude vycházet 
z průměrných emisí sektoru ESR v letech 2017-2019). Existence a rozvoj CZT 
jsou tak pro splnění emisních cílů ČR nezbytné. 

Výše růstu podpory pro rok 2019 představuje navýšení finančních zdrojů o ca 3 mld. 
Kč (podle výše podpory dle CR ERÚ). Důvody nemožnosti nákupu povolenek 
„dopředu“: 

Drtivá většina společností nakupuje povolenky pro potřeby produkce tepla v rámci 
systému hedgingu formou postupného nákupu. (Povolenky pro potřebu výroby 
elektřiny jsou nakupovány v době prodeje elektřiny tak, aby byl dosažen pozitivní CDS 
– clean dark spread). Nákup povolenek pro potřeby dodávek tepla významně nad rámec 
postupného nákupu podle hedgingových pravidel by byl de facto spekulací a otevřenou 
pozicí, která by z hlediska pravidel zajištění nebyla odůvodnitelná. Navíc, došlo 
v průběhu roku 2018 (únor až duben) k podstatné změně pravidel na trhu 
s povolenkami. 

1) Došlo k de facto ke zrušení povolenek stažených v letech 2014 – 2016 v rámci tzv. 
backloadingu z trhu – 900 mil. t povolenek bylo vloženo přímo do MSR (viz dále). Do 
doby vložení backloadovaných povolenek do MSR bylo plánováno (a tak byla politika 
backloadingu desingnovaná na počátku), že tyto povolenky budou dány zpětně na 
trh v letech 2019 a 2020. Z tohoto hlediska bylo racionální očekávat podstatný 
nárůst přebytku na trhu s povolenkami a tím i pokles cen povolenek.  

2) Byl vytvořen mechanismus MSR (Market Stability Reserve), který de facto ruší 
pravidla o množství emitovaných povolenek na trhu EUA v rámci EU. Místo předem 
definovaného množství emitovaných povolenek (ať už formou grandfatheringu – 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBA9FZ87G)



pro průmysl dle benchmarků – nebo formou aukcí pro většinu energetiky) je určena 
velikost přebytku na trhu (800 mil. t), při jehož překročení dojde ke stažení 
povolenek (což v praxi znamená ke snížení množství povolenek emitovaných v rámci 
aukcí a to až o 24 % ročně). S ohledem na velikost přebytku na trhu – cca 1,3 mld. t 
– lze očekávat, že v letech 2019 až 2021 bude množství povolenek na trhu stále 
podstatně ubývat bez ohledu na původní pravidla ohledně postupného poklesu 
množství emitovaných povolenek. Jedná se o skokovou změnu v řádech desítek 
procent ročně.  

3) Pokud přebytek v rámci MSR přesáhne množství emitovaných povolenek 
v předchozím roce, pak bude možné po roce 2013 tento přebytek zrušit. EU tak 
fakticky provedla skokové zrušení povolenek v řádech stovek miliónů bez ohledu na 
původně stanovená pravidla. Proti podstatným změnám pravidel nelze provést 
hedging a zároveň nelze s péčí řádného hospodáře jednat podle „nových“ pravidel 
před jejich schválením – tedy např. provádět spekulativní nákupy povolenek pro 
případ, „co kdyby“.  

Tato připomínka je zásadní. 
 
 

92.   Ke „Shrnutí závěrečné zprávy RIA“ 
Tvrzení, že systém obchodování s EU-ETS nemá dopady na územní samosprávné 

celky, nemá dopady na podnikatelské prostředí ani sociální dopady nelze akceptovat. 
Dochází k výraznému odvádění finančních prostředků z regionů, ve kterých se těží a 
energeticky využívá uhlí.  Ještě více se tak v těchto regionech prohlubují stávající 
strukturální problémy, jako je nedostatek kvalifikovaných pracovních příležitostí, 
snížení kupní síly obyvatel, veškeré sociální dopady, odliv mladých schopných lidí 
zejména z Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje.  

Jako adekvátní opatření k nutné restrukturalizaci, tedy k náhradě za utlumované 
uhelné hornictví a energetiku navrhujeme, aby prostředky za odváděné EU_ETS byly 
v plné míře k dispozici pro územní samosprávné celky (kraje), ve kterých emise vznikly. 
Jen tak se dá odstranit disproporce mezi politickou deklarací centra pomoci řešit 

Částečně akceptováno 
Shrnutí ZZ RIA bylo upraveno a i 
skupiny nepřímo zasažené 
systémem EU-ETS byly označeny 
jako s dopadem. Zároveň byl 
doplněn do kapitoly 3.7.1Obecné 
dopady revize systému EU-ETS 
relevantní pro ČR regionální 
rozměr. 
 
Regionální alokaci výnosů z dražeb 
nelze akceptovat, jelikož tyto 
výnosy by měly být především 
k dispozici v rámci politiky ochrany 
klimatu, nikoliv na regionální 
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nezbytnou restrukturalizaci a odlivem prostředků z postižených regionů. Nesouhlasíme, 
s tím, aby výnos z dražeb povolenek byl výlučně příjmem státního rozpočtu.  
Tato připomínka je zásadní. 

restrukturalizaci. Zároveň dochází 
k realokaci prostředků z dražeb do 
zasažených regionů přirozeně 
v rámci centrálních mechanismů 
bezplatné alokace a prostředků pro 
modernizaci sektoru energetiky. 

93.   1) K bodu 17. 
V § 7 odst. 4 žádáme za slova „podle odstavcům 1 a 2 je“ vložit slova „z 33 % příjmem 

obce, na jejímž území se zařízení provozuje a z 67 % “ a za slova „rekonstrukce soustav 
zásobování tepelnou energií“ vložit slova „a podpory kogenerační výroby elektřiny a 
tepla“. 
 Tato připomínka je zásadní. 

 

Vysvětleno 
Výnosy z aukcí emisních 
povolenek jsou účelově vázány na 
celostátně koordinovaná opatření 
ke snižování emisí. Provádět 
taková opatření nelze na úrovni 
obcí. 

94.   2) K bodu 18. 
S navrženou úpravou nesouhlasíme a žádáme, aby text ustanovení byl zachován 

v původním znění. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno 
Tato úprava umožňuje vyplácet 
podporu nikoliv pouze ze státního 
rozpočtu, ale i ze Státního fondu 
životního prostředí. Model, kdy 
výnosy z aukcí jsou příjmem 
kapitoly 315 a prostředky jsou 
spravovány ministerstvem 
spravovanou organizací, která má 
s administrativou podobných 
finančních nástrojů a programů 
dobré zkušenosti, se osvědčil a 
hodláme v něm proto pokračovat.  

95.   3) V textu § 7 žádáme připojit nový odstavec 7, který zní: 
 
„(7) Výnosy z dražeb povolenek nad rámec účelového vázání podle odstavce 5 se 

použijí na úhradu nákladů podpory obnovitelných zdrojů energie, kogenerační výroby 
elektřiny a tepla a výroby elektřiny a tepla z druhotných zdrojů podle zvláštních 
předpisů.“. 

Vysvětleno 
Tato úprava je nadbytečná a 
duplicitní s využitím výnosů v rámci 
účelového vázání. 
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Tato připomínka je zásadní 
 

96.   4) K bodu 27 
Žádáme, aby text navrženého ustanovení byl zesouladěn se schválenou Státní 

energetickou koncepcí a Státní surovinovou politikou. 
Tato připomínka je zásadní 
 

Vysvětleno 
Oblasti podpory z Modernizačního 
fondu nejsou se Státní 
energetickou koncepcí nebo Státní 
surovinovou politikou v rozporu. 
Naopak, bez využití prostředků na 
zvyšování energetické účinnosti a 
obnovitelné energie by hrozilo 
nenaplnění SEK a přetrvávající 
závislost na fosilních palivech. 
Požadavek na „zesouladnění“ je 
zcela obecný a chybí odůvodnění.  

97.  OKOM 
(Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility) 

K vykazování transpozičních ustanovení: 
 
K implementaci čl. 1 bodu 10 směrnice 2018/410/EU (čl. 10 návrhu): 
 Podtržený a v rozdílové tabulce uvedený nový § 4 odst. 2 nelze vykazovat jako 
implementační, a to k žádnému novelizovanému znění směrnice 2018/410/EU. Co se 
týká výkaznictví k čl. 1 bodu 10 směrnice 2018/410/EU, doporučujeme nepodtrhávat 
žádné ustanovení návrhu a v rozdílové tabulce uvést na levé straně text: „§ 4 odst. 2 
zrušen a nahrazen ustanovením nerelevantním z pohledu implementace“. 
 

Akceptováno 
Bylo upraveno. 

98.   K rozdílové tabulce: 
 
Obecně upozorňujeme, že označení článků návrhu jsou v rozdílové tabulce uvedena 
převážně s arabskými a ne římskými číslicemi. 

Akceptováno 
Bylo upraveno. 

99.   K čl. I bodu 16 rozdílové tabulky: 
 Navrhujeme uvést jako relevantní implementační ustanovení v pravé části 
tabulky pouze odst. 2 čl. 28a směrnice 2003/87/ES, ve znění nařízení (EU) 2017/2392. 
Odst. 1 dle našeho názoru není implementován předmětným ustanovením návrhu. 
 

Akceptováno 
Bylo upraveno. 

100.   K čl. I bodu 26 rozdílové tabulky: 
 Předmětné ustanovení návrhu není implementačním ve vztahu k čl. 1 bodu 14 
písm. f) směrnice 2018/410/EU. Vzhledem k tomu, že dochází pouze k přesunu 

Akceptováno 
Bylo upraveno. 
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předmětného ustanovení návrhu do jiného ustanovení zákona, je nezbytné na pravé 
straně rozdílové tabulky uvést původní implementované ustanovení směrnice 
2009/29/ES, tedy čl. 1 odst. 12. 
 

101.   K čl. I bodu 34 rozdílové tabulky: 
 Obdobně jako v případě čl. I bodu 16 rozdílové tabulky navrhujeme uvést jako 
relevantní implementační ustanovení v pravé části tabulky pouze odst. 2 čl. 28a 
směrnice 2003/87/ES, ve znění nařízení (EU) 2017/2392. Odst. 1 dle našeho názoru 
není implementován předmětným ustanovením návrhu.  
 

Akceptováno 
Bylo upraveno. 

102.   K čl. I bodu 36 rozdílové tabulky: 
 Požadujeme dát do souladu podtržené ustanovení návrhu s levou částí 
rozdílové tabulky. V předloženém znění chybí v rozdílové tabulce doplnění legislativní 
zkratky „akreditované osoby“, která byla přesunuta z § 11. V souvislosti s tím je navíc 
nutné doplnit do pravé části rozdílové tabulky též relevantní ustanovení směrnice 
2009/29/ES. 
 

Akceptováno 
Bylo upraveno. 

103.   K důvodové zprávě: 
 Vzhledem k povaze některých finančních institutů (např. kompenzace) 
zaváděných navrhovanou úpravou je nezbytné, aby se předkladatel v relevantní části 
důvodové zprávy vypořádal s možným dopadem pravidel upravujících oblast veřejné 
podpory na tyto finanční instituty. 
 

Akceptováno 
(viz také připomínky ÚOHS č.110 a 
111 níže) 

104.   K § 9 odst. 1, poznámce pod čarou č. 12 (není předmětem novely): 

 Navrhované ustanovení odkazuje v poznámce pod čarou č. 12 na již zrušené 
nařízení Komise (EU) č. 1193/2011. Poznámku je tak nezbytné aktualizovat a 
předmětné nařízení nahradit nařízením Komise (EU) č. 389/2013, které výše uvedené 
nařízení nahradilo. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

105.   K Čl. I bodu 7 (§ 2 písm. r) návrhu): Akceptováno 
Bude jednotně využit generický 
odkaz, který je vhodnější.  
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V uvedeném ustanovení se objevuje odkaz na nařízení (EU) 2018/842, ač dále v § 17 
se používá jen generický odkaz na nařízení. Doporučujeme legislativní techniku 
sjednotit. 

106.   K Čl. I bodu 27 (§ 12 návrhu): 

V uvedeném ustanovení navrhuje předkladatel přímo odkázat na směrnici 2003/87/ES. 
Vzhledem k tomu, že se jedná až na určité výjimky o zakázanou metodu implementace, 
je nutné se k této věci vyjádřit v důvodové zprávě a obhájit zmíněný způsob 
implementace. Využívá předkladatel čl. 20a odst. 3 Metodických pokynů? 

Rovněž případný odkaz na směrnici v textu návrhu musí brát v potaz, že směrnice 
2003/87 již byla novelizována, tudíž je třeba správně směrnici citovat např. zkráceným 
názvem dle LPV se zohledněním změn ve směrnici (např. směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2003/87/ES, v platném znění). V neposlední řadě žádáme o 
kontrolu odkazovaných ustanovení směrnice – jedná se o správný odkaz na čl. 10d 
odst. 2a směrnice, který je uveden na konci odstavce 1? 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
Do DZ bude doplněno. Ustanovení 
směrnice, na něž je zde 
odkazováno (čl. 10 odst. 2 písm. b) 
a 10c odst. 4), jsou primárně 
směřována členskému státu - 
umožňují mu volbu nastavení 
zdrojů financování modernizačního 
fondu (ve spojení s článkem 10d 
odst. 4). Ustanovení směrnice tedy 
nestanoví žádné povinnosti pro 
vnitrostátní subjekty. Odkaz přímo 
na směrnici byl zvolen zejm. z toho 
důvodu, že nástroj přidělování 
bezplatných povolenek pro 
energetiku podle čl. 10c česká 
právní úprava obsahovat nebude, 
není proto možné odkázat v rámci 
vnitrostátního předpisu. Ustanovení 
tak podle našeho názoru splňuje 
předpoklady uvedené v článku 20a 
odst. 1 a 2 Metodických pokynů. 
Citace směrnice v textu bude 
upravena vy smyslu připomínky („v 
platném znění“). 
Pokud jde o správnost odkazu na 
konci § 12 odst. 1, jedná se o 
překlep a správně má být uvedeno 
čl. 10d odst. 4 směrnice, nikoli 
odst. 2a. 
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107.   K Čl. I bodu 24. a 25 (§ 10 odst. 2 a 3 návrhu): 

Upozorňujeme, že pro odkazy na přímo použitelná nařízení se používá termín „přímo 
použitelný předpis Evropské unie“, nikoliv „přímo použitelný právní předpis Evropské 
unie“. Viz i § 1 návrhu. Nutno upravit. 

Akceptováno 

108.   K poznámce pod čarou č. 27) (Čl. I bodu 2) a 28) (Čl. I bodu 14): 

Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1841 doporučujeme uvádět s velkým „R“ ve slově „rady“. 

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1814 již bylo novelizováno, 
proto doporučujeme na konec připojit slova „v platném znění“. 

Akceptováno 

109.  MD Zásadní připomínka:  

Požadujeme výslovně stanovit, že finanční prostředky Státního fondu životního 
prostředí se použijí rovněž k podpoře dopravy v elektrické trakci. 

Odůvodnění: Národní plán snižování emisí (schválený usnesením vlády č. 978/2015) 
ukládá převést do roku 2030 ze silnice na železnici 30 % přepravních výkonů pro 
vzdálenosti nad 300 km.  Průběžné plnění tohoto cíle však dosud nedosahuje 
potřebných hodnot, a proto je na místě včas aplikovat stimulační kroky k jeho podpoře. 
Jde o opatření ke zvýšení atraktivity energeticky, klimaticky a environmentálně příznivé 
železniční dopravy s elektrickou vozbou. Cenová motivace cestujících a přepravců 
k preferenci železnice s elektrickou vozbou vede k převodu dopravy z automobilů 
poháněných spalovacími motory na energeticky i environmentálně úspornější druh 
dopravy. Toto opatření vedoucí k podpoře energeticky, klimaticky i environmentálně 
příznivé elektrické vozby ze strany státu přispěje uživatelům elektrických vozidel ke 
snížení provozních nákladů, a tím i k rozvoji bezemisní elektrické vozby a ke zlepšení 
kvality ovzduší. Provoz dopravy v elektrické trakci je rovněž zatížen hrazením poplatku 
na podporu obnovitelných zdrojů, což má negativní dopad na motivaci pro přechod na 
dopravu v elektrické trakci z jiných druhů dopravy. 

Vysvětleno 
Výnosy z dražeb dle směrnice 
nejsou primárně zaměřeny na 
podporu elektrické trakce. Její 
podpora má primárně být zajištěna 
zákonem o podporovaných 
zdrojích energie, který je v gesci 
MPO. 

110.  ÚOHS 1)  k § 11 návrhu zákona 
 
Toto ustanovení zavádí možnost vlády přijmout finanční opatření ke kompenzaci, a to 
pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí 

Akceptováno 
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nákladů spojených s emisemi do cen elektřiny. Důvodová zpráva k návrhu dále 
v Obecné části pod bodem E „Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy 
s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými 
právními zásadami práva Evropské unie“ uvádí, že Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2018/410, jejíž transpozice do české legislativy je jedním z cílů 
navrhované novely zákona č. 383/2012 Sb., nabízí členským státům možnost výběru 
některých fakultativních výjimek. Jednou z těchto výjimek je „použití státní podpory pro 
kompenzaci nepřímých dopadů systému EU-ETS“. Ze závěrečné zprávy z hodnocení 
dopadů regulace RIA dále vyplývá, že o zavedení kompenzací dosud nebylo 
rozhodnuto a pokud by se tak mělo stát v budoucnu, předkladatel předpokládá využití 
Pokynů k některým opatřením státní podpory v souvislosti se systémem obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových plynů po roce 2012 (účinné do 31. 12. 2020). 
V souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné 
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších 
předpisů, upozorňuji na nutnost konzultace s Úřadem pro ochranu hospodářské 
soutěže, a to s dostatečným časovým předstihem před zavedením systému 
kompenzací. Účelem konzultace bude stanovení dalšího postupu ve věci v souladu 
s relevantními pravidly EU pro veřejnou podporu včetně případného oznámení 
opatření Evropské komisi. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

111.   2) k § 12 návrhu zákona 
 
Ustanovení § 12 návrhu zavádí (v souladu s čl. 10d Směrnice 2003/87/ES) tzv. 
modernizační fond, z jehož prostředků (pocházejících z dražeb povolenek) se mají 
financovat projekty na snižování emisí skleníkových plynů, využití obnovitelných 
zdrojů energie a energetických úspor. V souladu s připomínkou č. 1) Úřad 
poskytovatele opět žádá o ex ante konzultaci před zahájením činnosti modernizačního 
fondu, a to za účelem správného nastavení systému, případně zajištění oznámení 
programu v souladu s pravidly EU pro veřejnou podporu Evropské komisi. Závěrečná 
zpráva z hodnocení dopadů regulace RIA rovněž avizuje zřízení „Inovačního fondu“ 
(byť o něm návrh novely zákona explicitně nehovoří). V této souvislosti konstatuji, že 
výše uvedená připomínka týkající se nutnosti konzultace před začátkem činnosti fondu 
se týká i tohoto nástroje. 
 

Akceptováno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBA9FZ87G)



Tato připomínka je zásadní. 
 

112.  Vedoucí 
Úřadu vlády 
(VÚV) 

Úvod 
Předkládaný návrh novely zákona bude významně ovlivňovat ekonomiku ČR, proto je 
důležité, aby způsob nakládání s povolenkami byl co nejefektivnější s ohledem na 
ochranu klimatu a nesnižování konkurenceschopnosti ČR. Toto je princip, který by měl 
být v novelizovaném zákoně jako celku uplatňován. 
 
Zásadní připomínka: 

1. Navrhujeme, aby správou modernizačního fondu dle § 12 návrhu zákona byl 
pověřen Státní fond životního prostředí ČR. 
 

Zdůvodnění: Vzhledem k tomu, že SFŽP ČR je organizace specializovaná na 
správu finančních prostředků v přímé působnosti ministerstva/ministra životního 
prostředí, není dělení správy prostředků mezi MŽP a SFŽP ČR nutné, naopak 
evidentně zvyšuje administrativní zátěž MŽP a snižuje efektivitu nakládání s těmito 
prostředky. 

 

Vysvětleno 
(Viz výše připomínky MPO a 
dalších) 
Na správě Modernizačního fondu 
se budou podílet rezorty MŽP, 
MPO a MF a to vytvořenou Radou 
Modernizačního fondu. Účel, který 
má být z tohoto fondu financován, 
spadá do agendy těchto tří rezortů. 
Ustanovení o vytvoření Rady je 
výsledkem kompromisu 
zúčastněných rezortů. 

113.  MMR 
(pouze 
doporučující) 

1. K bodu 18 
 
Doporučujeme úpravu novelizačního bodu o stanovení procentuálního poměru 
realizace výdajů z kapitoly Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního 
prostředí. 
Odůvodnění: 
Zákon v současném znění jasně určuje, v jakém poměru jsou výdaje odpovídající 
účelově vázanému výnosu z dražeb povolenek realizovány Ministerstvem průmyslu a 
obchodu a Státním fondem životního prostředí. Vzhledem k tomu, že návrh nově zavádí 
možnost realizovat výdaje ve výši 50 % i prostřednictvím Ministerstva životního 
prostředí, považujeme za vhodné, aby i zde byl jasně určen poměr, v jakém budou 
výdaje realizovány prostřednictvím Ministerstva životního prostředí a v jakém poměru 
Státním fondem životního prostředí. Pokud je cílem ustanovení zavedení možnosti 
realizovat výdaje až ve výši 50 % buď Ministerstvem životního prostředí, nebo Státním 
fondem životního prostředí, případně že výdaje budou realizovány v určitém poměru 
nebo podle potřeby po dohodě Ministerstva životního prostředí a Státního fondu 
životního prostředí, doporučujeme tuto skutečnost uvést či rozvést v důvodové zprávě. 

Vysvětleno 
Novela zákona upravuje pravidla 
fungování systému obchodování 
s povolenkami do roku 2030. V tuto 
chvíli tedy nelze predikovat, jakými 
institucemi budou spravovány 
programy či výzvy, skrz které 
budou financovány projekty ke 
snižování emisí. Nebylo by tedy 
účelné stanovovat fixní rozdělení 
těchto prostředků, jelikož je nutné 
zajistit soulad se směrnicí v oblasti 
vynakládání prostředků. 
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114.   2. K bodu 23 

 
Doporučujeme zrušení poznámky pod čarou č. 14, nebo vložení odkazu na ni 
v navrhovaném textu. 
Odůvodnění: 
Poznámka pod čarou č. 14 se v současném znění zákona nachází pouze v ustanovení 
§ 10 odst. 1. V navrhovaném znění § 10 odst. 1 se již odkaz na poznámku pod čarou č. 
14 nevyskytuje. Doporučujeme proto tuto poznámku ze zákona vypustit nebo vložit (je-
li to potřeba) odkaz na ni do navrhovaného znění § 10 odst. 1. 
 

Akceptováno 
 

115.   3. K bodu 34 
 
V souladu s čl. 58 Legislativních pravidel vlády doporučujeme doplnit na konci bodu 
větu: 
„Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.“ 
Odůvodnění: 
Do ustanovení § 13 je vkládán za odstavec 7 nový odstavec 8, avšak současně není 
navrhováno přečíslování dosavadního odstavce 8. Ve srovnávacím textu tato 
skutečnost zohledněna je. 
 

Akceptováno 
 

116.   4. K bodu 36 
 
Doporučujeme vypustit v nahrazujícím textu číslovku „3“. 
Odůvodnění: 
Návrh bodu neodpovídá znění ve srovnávacím textu. V důsledku novelizačního bodu, 
tak jak je navrhován, by text ustanovení obsahoval dvě číslovky „3“ za sebou. 
 

Akceptováno 
 

117.  MSp 
(doporučujcí) 

1. K bodu 18 
Doporučujeme zvážit doplnění normativního textu nebo důvodové zprávy o informaci, 
jakým poměrem se mají kapitola ministerstva a Státní fond životního prostředí podílet 
na polovině dotčených výdajů.   

Neakceptováno 
Viz připomínka 113 

118.   2. K bodu 22 a § 9 odst. 1 Akceptováno 
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Při snaze porozumět procesu vyřazování povolenek dle přímo použitelného předpisu 
EU a v souvislosti s ním, zda povolenky mohou být převoditelné opakovaně a 
neomezeně byl zaznamenán chybný odkaz na již zrušené Nařízení Komise (EU)  
č. 1193/2011 (pozn. pod čarou č. 12).   
Doporučujeme odkaz revidovat a důvodovou zprávu doplnit o informaci týkající se 
(ne)omezenosti zmíněného převodu.  

119.   3. K bodům 24 a 25 (§10 odst. 2 a 3) 
Z navrhované dikce obou ustanovení není jasně zřetelné, jaké doklady má 
provozovatel ministerstvu předložit a kým/jakým způsobem mají být ověřeny.  
Doporučujeme požadavky upřesnit – upravit např. obdobně jako ve zrušovaném § 11 
odst. 4 až 7. 

Akceptováno 

120.   4. K bodu 34 
Ustanovení pro jeho povahu doporučujeme přesunout do přechodných ustanovení a 
jasně stanovit ke kterým datům přidělení/zrušení se váže. 
Dle navrženého znění by všechny dotčené povolenky nepřidělené do dne vyhlášení 
zákona byly zrušeny dnem vyhlášení zákona. Důvodová zpráva pak uvádí, že ke 
zrušení má dojít na základě unijní právní úpravy do r. 2023, případně do přijetí opatření 
ICAO. Nejpozději těmito daty by se tedy ustanovení na tomto místě stalo obsolentním.   

Neakceptováno 
Nepovažujeme za nutné situaci 
takto ošetřovat. 

121.   5. K bodu 37 
Obdobně jako v připomínce k bodům 24 a 25 doporučujeme upřesnit, o jaké doklady 
se jedná.  

Akceptováno 

122.   6. K bodu 49 
Doporučujeme opravit překlep - vypustit slovo „za“. 

Akceptováno 

123.  MZd 
(doporučujcí) 

K závěrečné zprávě RIA 

1. Na několika místech závěrečné zprávy RIA se objevují nesrozumitelné nebo 
špatně formulované věty. 
Str. 41 odst. 3.3.3. 
„finanční prostředky z dražeb by být alokovány na podporu cílů...“ 
Str. 43 čl. 3.4. 
„Varianty nemají dopady na: mezinárodní konkurenceschopnost, podnikatelské 
prostředí, územní samosprávné celky (obce, kraje); sociální dopady, na 
spotřebitele, ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů; 

Akceptováno 
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na výkon státní statistické služby; na bezpečnost nebo obranu státu.“ 
S největší pravděpodobností se chce větou vyjádřit prostý výčet toho, na co nemají 
varianty dopady. Není však zřejmé, proč jsou mezi těmito variantami někdy použity 
čárky a jindy středníky, přičemž varianty nejsou gramaticky správně vyjádřeny tak, 
aby navazovaly na první část věty před dvojtečkou. 
Str. 44 
„Varianta 1 ve srovnání s variantou 0 s sebou nese vyšší korupční rizika v podobě 
vyšší motivace subjektů ovlivnit rozhodování o výši pokuty s ohledem na její vyšší 
možnou výši.“ 
Str. 45 
„Lze pochybovat nad tím,....“ navrhujeme nahradit „Lze pochybovat o tom,...“ 
Připomínka má doporučující charakter. 

124.   2. Nesrozumitelné věty v kontextu nadpisu, které navíc představují jediný 
text, tudíž bez nějakého bližšího vysvětlení. 
Str. 44 
„Dopady na životní prostředí“ (nadpis) 
(text) „Adekvátní motivace provozovatelů neporušovat povinnost zjišťovat a/nebo 
vykazovat emise.“ 
Str. 45 
„Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty“ 
(nadpis) 
(text) „Varianta 0 v porovnání s variantou 1 a 2 nepřináší ulehčení administrace na 
straně MŽP.“ 
Str. 46 
„Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty“ 
(nadpis) 
(text) „Varianta 2 v porovnání s variantou 0 a 1 přináší mírné snížení zátěže spojené 

Akceptováno 
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se správou na straně MŽP. Z pohledu správy přináší větší přehlednost pro správu 
dotčených podání.“ 
Připomínka má doporučující charakter 

V Praze 28. června 2019 

Vypracoval: Mgr. Miroslava Rydlová Podpis: 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBA9FZ87G)




