
  

 VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 403/2015 Sb., o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny 
z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra průmyslu a obchodu dne 1. listopadu 
2019, s termínem dodání stanovisek do 22. listopadu 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministryně 
spravedlnosti 
a 
předsedkyně 
Legislativní 
rady vlády 

1. Doporučujeme dodržovat strukturu ZZ RIA, tak jak ji 
stanovují Obecné zásady RIA. Z toho důvodu není nutné 
duplikovat pasáže, které věcně do ZZ RIA nepatří a jsou 
součástí důvodové zprávy. Zejména se jedná o část II. 
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 a III. Zvláštní část. 
2. Doporučujeme v části vyhodnocení nákladů 
a přínosů blíže specifikovat náklady na úpravu stávajícího 
informačního systému operátora trhu, kterou bude úprava 
lhůty pro vydání záruky původu vyžadovat. 
3. Doporučujeme předkladateli v případě budoucích 
úprav podobného charakteru, které lze považovat jako 
v tomto případě za parametrické změny právního předpisu, 
před formálním zpracováním ZZ RIA spíše požádat 
o výjimku ze zpracování RIA. 

Akceptováno 
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Stránka 2 (celkem 2) 

Úřad vlády 
ČR – odbor 
kompatibility 

Je nutno adekvátně doplnit výkaznictví (jeví se, že nově 
vkládaný odst. 7 by zřejmě mohl být také vykazován jako 
implementační k požadavkům práva EU na záruky původu, 
a to např. k čl. 15 odst. 2 směrnice 2009/28/ES a čl. 19 odst. 
2 směrnice 2018/2001). 
Formální připomínky: 
Návrhem je zasahováno do § 2 vyhlášky, který je aktuálně 
vykazován jako implementační k několika ustanovením 
předpisů EU (konkrétně k několika článkům směrnic 
2009/28/ES a 2018/2001). Vzhledem k tomu by měl návrh 
být v příslušných ustanoveních opatřen výkaznictvím 
v podobě podtrhávání, celexového čísla a především 
doplnění rozdílové tabulky a tabulek srovnávacích. 
Dále je třeba, aby předkladatel v části odůvodnění týkající 
se posuzování slučitelnosti s právem EU přímo uvedl, že 
vyhláška transponuje některá ustanovení směrnic 
2009/28/ES a 2018/2001. 

Vysvětleno 
 
Nejedná se o implementační předpis, jedná se pouze o technickou 
úpravu související s termínem/lhůtou vydávání záruk původu. 
Transpozice směrnice 2018/2001 bude prostřednictvím novely 
zákona č. 165/2012 Sb., předložena vládě v září 2020. 

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

Závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů regulace (RIA) 
uvést samostatně bez části II., která je součástí 
odůvodnění. Podle Legislativních pravidel vlády čl. 16, bod 
4, který odkazuje na čl. 14, se závěrečná zpráva 
z hodnocení dopadů regulace uvede jako samostatná část 
materiálu, kterým se návrh vyhlášky předkládá vládě 
a Legislativní radě (příloha č. 1/b Jednacího řádu vlády). 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 

V  Praze dne 4. ledna 2020 

Vypracoval: Ing. Pavel Jirásek Podpis: 
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