
IV. 

 SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu: Vyhláška, 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.  

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

MPO  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě 
dělené účinnosti rozveďte 

01.2020 

      

Implementace práva EU:Ne; (pokud zvolíte Ano): 
- uveďte termín stanovený pro implementaci: 

- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?:  

2. Cíl návrhu  

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.  

Zkrácením termínu, ve kterém lze o vydání záruky původu požádat, 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 mezinárodního systému asociace vydavatelských subjektů záruk původu AIB (Association 
of Issuing Bodies) 

Současně je cílem úpravy 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. 

3. Agregované dopady návrhu  

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ne 
 
3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ano 

Jedná se o pozitivní dopad, jelikož úpravou vyhlášky dojde k odstranění znevýhodnění českých záruk 
původu, a pro české záruky původu budou vytvořeny srovnatelné podmínky pro uplatnění jako v případě 
záruk původu elektřiny z ostatních států zapojených do systému obchodování AIB Hub asociace 
vydavatelských subjektů. 
3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano  

Jedná se o pozitivní dopad, jelikož úpravou vyhlášky dojde k odstranění znevýhodnění českých záruk 
původu, a pro české záruky původu budou vytvořeny srovnatelné podmínky pro uplatnění jako v případě 
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záruk původu elektřiny z ostatních států zapojených do systému obchodování AIB Hub asociace 
vydavatelských subjektů.  

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne  

Pokud ano, specifikujte.  

3.5 Sociální dopady: Ne  

Pokud ano, specifikujte.  

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

Pokud ano, specifikujte. 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne  

Pokud ano, specifikujte.  

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

Pokud ano, specifikujte. 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

Pokud ano, specifikujte. 

3.10 Korupční rizika: Ne 

Pokud ano, specifikujte. 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 

Pokud ano, specifikujte. 
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I. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadu regulace podle obecných zásad - RIA 

A. Důvod předložení 

A.1 Název 

Vyhláška, 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.2 Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo, a rizik spojených s nečinností  

A.2.1 Identifikace problému a cílů, kterých má být dosaženo 

§ 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 nepříjemné 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 

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

https://www.aib-net.org/sites/default/files/assets/facts/residual-mix/RE-DISSII_RM_EAM_Calculation-Methodology.pdf
https://www.aib-net.org/sites/default/files/assets/facts/residual-mix/RE-DISSII_RM_EAM_Calculation-Methodology.pdf


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. 

Zkrácením termínu, ve kterém lze o vydání záruky původu požádat, 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. 

A.2.2 Identifikace rizik spojených s nečinností  

V případě nevydání vyhlášky se prodlužuje trvání znevýhodnění českých záruk původu elektřiny ve 
vztahu k zahraničním zárukám původu.  

B. Návrh variant řešení   

Varianta 0. Zachování stávající právní úpravy 

Zachovat dosavadní právní úpravu a s případnou novelizací vyhlášky vyčkat na komplexní úpravu 
podmínek pro vydávání záruk původu, které bude nezbytné do národní právní úpravy implementovat 
v návaznosti na přijetí směrnice (EU) 2018/2001. 

Varianta I. Vydání novely vyhlášky: 

Navrhuje se v rámci novelizace vyhlášky č. 403/2015 Sb., o zárukách původu elektřiny z obnovitelných 
zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla upravit lhůtu pro 
vydání záruk původu elektřiny z uvedených zdrojů a umožnit jejich dřívější vydání, a to již následující 
měsíc poté, co elektřina byla v daném zdroji vyrobena, namísto dosavadního čtvrtého měsíce po 
výrobě elektřiny, pro kterou se záruka vydává.   

C. Dotčené subjekty  

Dotčenými subjekty, na které má navrhovaná úprava přímý dopad, jsou výrobci elektřiny 
z obnovitelných zdrojů a výrobci elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla. Ti 
budou využívat výhod, které jim institut záruk původu elektřiny z obnovitelných zdrojů a elektřiny 
z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a jejich rychlejší vydávání přináší. 
Zprostředkovaně jsou pak následně dotčenými subjekty uživatelé záruk původu, obchodníci 
s elektřinou a zákazníci. 
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Dalším dotčeným subjektem je operátor trhu, tedy společnost OTE, a.s., která záruky původu vydává a 
jejich evidenci provozuje.  

D. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

• Identifikace nákladů a přínosů všech variant 

Úprava lhůty pro vydání záruky původu bude vyžadovat určitý technický zásah v rámci dosud 
provozované elektronické evidence záruk původu operátorem trhu, a tedy vyvolá náklady na úpravu 
stávajícího informačního systému operátora trhu v řádu jednotek procent z celkových pořizovacích 
nákladů evidence záruk původu. Samotný provoz této evidence, tedy vydávání záruk původu, jejich 
převody a uznávání záruk původu, vydaných v jiném členském státě Evropské unie, je již zpoplatněn a 
tato cena je regulována Energetickým regulačním úřadem a stanovena v příslušném Cenovém 
rozhodnutí ERÚ a pokryje rovněž výše zmiňované náklady na úpravu informačního systému.  

Současná regulovaná cena pro vydání záruky původu je uvedena v Cenovém rozhodnutí Energetického 
regulačního úřadu č. 2/2018 ze dne 25. září 2018, kterým se stanovují cena za činnost povinně 
vykupujícího a ceny spojené se zárukami původu elektřiny, a je uvedena v bodech 2.2 až 2.5. tohoto 
cenového rozhodnutí. Cena za vydání záruky původu pro rok 2019 činí 1,00 Kč/MWh a cena za vedení 
účtu v evidenci záruk původu činí 100 Kč/měsíc, ve kterém byla záruka původu vydána. 

E. Konzultace 

Konzultace ohledně daného řešení byly vedeny se společností OTE, a.s. 

F. Návrh řešení 

• Zhodnocení variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Navrhovaná legislativní úprava přináší urychlení vydávání záruk původu oproti dosavadnímu stavu, 
čímž bude odstraněno znevýhodnění záruk původu vydávaných pro elektřinu vyrobenou 
z obnovitelných zdrojů nebo vysoce účinné kombinované výroby elektřiny a tepla v českých výrobnách 
oproti zahraničí. Současně zavádí jednoduchý korekční mechanismus na dodatečné změny resp. 
opravy množství vyrobené elektřiny, na které jsou záruky původu vydávány. Tyto úpravy by jinak byly 
zaváděny teprve v souvislosti s transpozicí směrnice (EU) 2018/2001 (viz varianta 0).  

Nicméně urychlení přijetí této úpravy má řadu přínosů pro trh s elektřinou, a to jak na straně výrobců, 
žádajících o vydání záruky původů, tak na straně obchodníků obchodujících s těmito zárukami původu 
a v neposlední řadě rovněž na straně odběratelů, kteří vyžadují dokladování původu dodané elektřiny 
prostřednictvím záruk původu. Na straně operátora trhu s elektřinou jakožto vydavatele záruk původu 
a provozovatele systému pro evidenci záruk původu nejsou závažné překážky pro odpovídající úpravu 
systému a tyto úpravy jsou realizovatelné již s účinností od 1. 1. 2020. Z tohoto důvodu se doporučuje 
varianta dřívější implementace navrhovaných úprav, když z pohledu celého systému přínosy převažují.   
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G. Kontakty: 

Odůvodnění předložení vyhlášky zpracoval a kontaktní osobou pro případné připomínky a dotazy je: 
 

Jméno a příjmení:  Ing. Pavel Jirásek 

odbor elektroenergetiky a teplárenství 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

e-mail:    jirasek@mpo.cz 
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