
  

 V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 
2020 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra průmyslu a obchodu dne 6. srpna 
2019, s termínem dodání stanovisek do 27. srpna 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Úřad vlády 
ČR – vedoucí 
úřadu vlády 

V dokumentu chybí informace o stavu cenových kontrol 
podporovaných OZE, které byly zahájeny v roce 2018, 
pokračují dle ERÚ i SEI i v letošním roce a z jejich výstupů 
bylo možno očekávat i stav tzv. „překompenzace“ 
s konečným dopadem na snížení vyplácené podpory OZE. 

Vysvětleno 
Ověření přiměřenosti poskytované podpory zavedené v zákoně 
č. 165/2012 Sb. s aplikací jednotlivých opatření k zajištění 
přiměřenosti podpory bude možné realizovat až po nabytí účinnosti 
návrhu novely zákona č. 165/2012 Sb., která je aktuálně 
projednávána v legislativním procesu.  
 
Vyjádření k vypořádání: 
Úřad vlády souhlasí s vypořádáním. 

Ministerstvo 
financí 

V souvislosti se snahou Ministerstva vnitra o redukci 
obsoletních právních předpisů (viz návrh zákona, kterým se 
ruší některé obsoletní právní předpisy – vládní mat. 
č. 663/19) dáváme v úvahu, zda by nemělo dojít ke zrušení 
předchozích nařízení vlády, která se vztahovala k minulým 
letům a která jsou již neaktuální. Doporučujeme, aby si 
předkladatel v tomto ohledu vyžádal stanovisko 
Ministerstva vnitra, které zpracovalo návrh zákona, kterým 
se ruší některé obsoletní právní předpisy, a mělo by 
problematiku rušení obsoletních právních předpisů i nadále 
koordinovat. 

Vzato na vědomí 
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Stránka 2 (celkem 2) 

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

Do odůvodnění nařízení vlády (část IV materiálu) 
považujeme za nutné mezi dotčené subjekty doplnit také 
Ministerstvo životního prostředí. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 

Energetický 
regulační 
úřad 

Str. 7 odstavec b):  
Navrhujeme následující úpravu „…bylo registrováno 
v systému OTE celkem 306 nových zdrojů, z nichž 114 
zdrojů má nárok na provozní podporu kde většina těchto 
zdrojů je s nárokem na provozní podporu (k tomu je potřeba 
připočíst také nové zdroje, které budou registrovány ještě 
v roce 2019)“. 

Akceptováno 

 Str. 8 odst. d): 
Navrhujeme následující úpravu poslední věty odstavce: „Na 
základě odhadů ERÚ se touto zvýšenou provozní podporou 
zvýší nároky na provozní podporu o 900 946 mil. Kč ročně.“ 

Akceptováno 

V Praze dne 21. září 2019 

Vypracoval: Ing. Pavel Jirásek Podpis: 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBFRH6ZV3)


