
III. 
 

ODŮVODNĚNÍ  
 

I. Obecná část  
 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 403/2015 Sb., o zárukách původu elektřiny 
z obnovitelných zdrojů energie a elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla. 
 
A.  Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů 

§ 44 a 45 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“) zakotvují možnost vydávat a uplatňovat záruky původu elektřiny na elektřinu vyrobenou 
z obnovitelných zdrojů a z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla. 

Záruky původu vydává v elektronické podobě na základě žádosti operátor trhu, který také vede jejich 
elektronickou evidenci. Záruka původu je vedena v elektronické podobě na účtu výrobce elektřiny 
z obnovitelných zdrojů, výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo 
obchodníka s elektřinou. V evidenci záruk původu je možné elektronicky záruku původu vydat, převést, 
uplatnit, uznat záruku původu elektřiny vyrobené v jiném členském státě EU a záruku původu z evidence 
vyřadit.  

Systém evidence záruk původu zajišťované operátorem trhu je od 21. prosince 2016 propojen 
s mezinárodním systémem AIB Hub asociace vydavatelských subjektů AIB (Association of Issuing Bodies). 
Toto napojení umožňuje držitelům účtů v systému evidence záruk původu mezinárodní transakce (import 
a export) se zárukami původu s ostatními státy, které jsou členy této asociace. 

Podrobnosti jsou pak upraveny v prováděcí vyhlášce vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu podle § 53 
odst. 1 písm. f) zákona k provedení § 45 odst. 9 zákona. V současné době upravuje podmínky pro vydání 
záruky původu a vzor žádosti vyhláška č. 403/2015 Sb., o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů 
energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla.  

Cílem navrhované úpravy je urychlit vydávání záruk původu na základě žádosti ze strany výrobce elektřiny 
a usnadnit tak účastníkům trhu nakládání se zárukami původu. V současné době lze záruku původu vydat 
nejdříve čtvrtý měsíc následující po měsíci, v němž byla elektřina, na kterou se záruka původu požaduje, 
vyrobena. Takováto lhůta představuje časovou bariéru pro uplatňování záruk původu, zejména při 
dokladování původu vyrobené elektřiny smluvním stranám.  

Na straně odběratelů energie tak dochází k nerovné situaci, kdy jim je dodavatelem (výrobcem nebo 
obchodníkem s elektřinou) elektřina fakticky dodána v daném kalendářním měsíci a vyúčtována následující 
kalendářní měsíc, avšak původ elektřiny z konkrétního zdroje lze ke konkrétnímu objemu spotřebované 
elektřiny prokázat přiřazením záruk původu nejdříve 4. měsíc následující po spotřebě elektřiny. 
Nejproblematičtějším obdobím je v tomto smyslu prosinec daného kalendářního roku, kdy tak v zásadě nelze 
vůči odběratelům elektřiny dodržet pravidla, která byla vytvořena v rámci projektu Reliable Disclosure 
Systems for Europe (RE-DISS), zajištěném Evropskou komisí prostřednictvím programu Inteligentní energie 
pro Evropu (IEE). Dokument je dostupný elektronicky na internetových stránkách evropské asociace 
vydavatelů záruk původu AIB. Na tato pravidla se mj. operátor trhu s elektřinou odkazuje ve svých 
obchodních podmínkách a musí podle nich být provedeno přiřazení záruk původu za kalendářní rok do 31. 
března následujícího kalendářního roku. Pokud odběratel elektřiny vyžaduje po obchodním partnerovi 
dodržet tento uvedený standard, jsou v tomto ohledu české záruky původu pro pokrytí prosincové spotřeby 
nevyužitelné a tedy diskriminované a k dokladování původu elektřiny je nezbytné využít zahraničních záruk 
původu. 
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Nově bude záruka původu vydána už v průběhu měsíce následujícího po výrobě elektřiny. Zkrácením termínu, 
ve kterém je záruka původu vydána, se Česká republika přiblíží zahraniční praxi, odstraní se dosavadní 
znevýhodnění českých záruk původu, a tedy budou pro české záruky původu vytvořeny srovnatelné 
podmínky pro uplatnění jako v případě záruk původu elektřiny z ostatních zemí zapojených do systému 
obchodování AIB.  

Současně je cílem úpravy, obdobně jak je uplatňováno v zahraniční praxi, zavést korekce pro případy 
následných změn údajů v systému operátora trhu poskytnutých výrobcem, provozovatelem soustavy, nebo 
dopočítaných na základě jiných prováděcích právních předpisů, na které již byly záruky původu vydány. 
V případě, že k takové změně v systému operátora trhu dojde, operátor trhu sníží nebo zvýší množství záruk 
původu, o které může výrobce žádat v žádosti za bezprostředně následující období, případně za více těchto 
období, právě o rozdíl mezi nově evidovaným množstvím elektřiny na základě těchto změněných údajů 
a množstvím elektřiny, na které již záruky původu byly vydány, a to tak, aby byl tento rozdíl plně 
kompenzován. Tímto bude zajištěno, že vydávané množství záruk původu bude odpovídat skutečně 
vyrobenému a dodanému množství elektřiny. 

B.  Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je navržena, 
včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Předkládaný návrh vyhlášky byl vypracován na základě zmocnění obsaženého v § 53 odst. 1 písm. f) zákona 
č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 
Sb. k provedení § 45 odst. 9 tohoto zákona.  

C. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky, 
s mezinárodními smlouvami a s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské 
unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 

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

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

Navrhovaná právní úprava splňuje požadavky ustanovení čl. 79 odst. 3 Ústavy, podle kterého ministerstva, 
jiné správní úřady a orgány územní samosprávy mohou na základě a v mezích zákona vydávat právní předpisy, 
jsou-li k tomu zákonem zmocněny. Návrh vyhlášky je v souladu s § 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení 
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.  

Navrhovaná právní úprava je rovněž v souladu s Listinou, a to konkrétně s ustanovením čl. 4 odst. 1 Listiny, 
podle kterého mohou být ukládány povinnosti toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování 
základních práv a svobod. 

Navrhovaná právní úprava nijak nesnižuje ostatní práva dotčených subjektů a nejsou jí diskriminovány žádné 
specifické skupiny adresátů právních norem. Respektuje obecné zásady ústavního pořádku České republiky 
a není v rozporu s nálezy Ústavního soudu České republiky. 

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

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

Navrhovaná právní úprava je v souladu s těmito předpisy EU: 

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

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných 
zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2018/2001/EU ze dne 11. prosince 2018 o podpoře 
využívání energie z obnovitelných zdrojů 

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

Navrhovaná úprava je plně v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, včetně 
Smlouvy o EU a Smlouvy o fungování EU, a dále s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva. 

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

Plnění předkládaného návrhu vyhlášky si nevyžádá nároky na státní rozpočet a ani nebude mít dopad na 
ostatní veřejné rozpočty. Náklady na vydání záruky původu jsou regulovanou cenou, kde výše této ceny je 
stanovena v příslušném cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. Tuto cenu hradí příslušný 
žadatel o vydání záruky původu. 

E.   Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti 
mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné negativní dopady týkající se zákazu diskriminace a ve vztahu 
k rovnosti mužů a žen. 

F.  Zhodnocení dopadů ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

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

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ochranou soukromí a osobních údajů. Navrhovaná právní úprava je 
v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů, který upravuje práva a povinnosti 
při zpracování osobních údajů, a rovněž s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. 

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

G.  Zhodnocení korupčních rizik  

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

H.  Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

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

K čl. I bodu 1 

V § 2 odst. 2 se upravuje lhůta pro vydávání záruk původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie 
a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla s cílem urychlit vydávání těchto záruk a zajistit 
srovnatelné podmínky pro uplatňování českých záruk původu se zahraničními. 

K čl. I bodu 2 

V § 2 odst. 7 se zavádí korekční mechanismus, podle kterého se v případě oprav a změn údajů evidovaných 
v systému operátora trhu, na jejichž základě již byly v minulosti výrobci vydány záruky původu, zajistí 
dodatečné vyrovnání objemu vydávaných záruk původu ve vztahu k těmto změnám, a to do té doby, než je 
tato změna plně zohledněna. 

K čl. II 

Navrhovaná účinnost je k 1. 1. 2020. Odložená účinnost je nezbytná pro zajištění odpovídajících technických 
opatření na straně operátora trhu jakožto vydavatele záruk původu a provozovatele jejich evidence. 
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