
     

 IX. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, 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  

 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně průmyslu a obchodu dne 9. listopadu 
2018, s termínem dodání stanovisek do 7. prosince 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

K části první - bodu 15 (K § 3 odst. 3 písm. c) bodu 1)  
V § 3 odst. 3 písm. c) bodě 1 požadujeme za slova „povolení stavby“ vložit 
poznámku pod čarou odkazující na § 118 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 

K části první - bodu 15 (K § 3a odst. 3) 
V § 3a odst. 3 požadujeme za slova „povolení stavby“ vložit poznámku pod 
čarou odkazující na § 118 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 
slova „nebo byla uzavřena veřejnoprávní smlouva o provedení stavby výrobny 
elektřiny, výrobny tepla nebo výrobny biomentanu“ požadujeme vypustit.  
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
 
 

K části první - bodu 127 (K § 30 odst. 1) 
Důvodem pro stanovení odlišné hodnoty vnitřního výnosového procenta pro 
nepalivové zdroje elektřiny (8,4 %) a pro palivové zdroje elektřiny (10,6 %) je 
podle předkladatele snaha o vyloučení překompenzace u nepalivových 

 
Vysvětleno 
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obnovitelných zdrojů elektřiny. Toto rozlišení se však ve skutečnosti neopírá 
o žádný reálný argument. Takovýto způsob odlišného stanovení vnitřního 
výnosového procenta není vyžadován ani ze strany Evropské komise. V 
důsledku pak znamená neakceptovatelnou diskriminaci nepalivových druhů 
obnovitelných zdrojů elektřiny a nerovné podmínky provozovatelů 
obnovitelných zdrojů elektřiny. Je přitom evidentní, že některé způsoby využití 
nepalivových zdrojů elektřiny jsou z hlediska nákladů a podnikatelského rizika 
minimálně srovnatelné s palivovými zdroji elektřiny. Typickým příkladem jsou 
malé vodní elektrárny, které obzvláště v současných klimatických výkyvech a 
častějším suchu musí čelit problémům s obtížnou predikcí výroby a následných 
výnosů. Není zřejmé, z jakého důvodu mají provozovatelé výroben elektřiny 
z obnovitelných zdrojů postavených na nepalivové bázi realizovat nižší zisk než 
provozovatelé ostatních zdrojů. Ve skutečnosti jsou právě příjmy z prodeje 
energií u palivových zdrojů lépe odhadnutelné, neboť jejich výroba je snadněji 
ovlivnitelná a řiditelná než je tomu například u malých vodních elektráren. 
Z hlediska evropské regulace je také zapotřebí zmínit, že Rozhodnutí Evropské 
komise ze dne 28. 11. 2016 neobsahuje požadavek na rozlišení míry 
návratnosti pro palivové a nepalivové zdroje. Z rozhodnutí Evropské komise 
tedy nevyplývá závazný požadavek, aby sledování výše podpory Českou 
republikou muselo vycházet z dvojí úrovně návratnosti rozdělené na palivové a 
nepalivové zdroje elektřiny, jak se navrhuje v § 30 odst. 1.  
Výše popsaná dvojí míra návratnosti investic pro palivové a nepalivové zdroje 
elektřiny je tedy jednoznačnou diskriminací provozovatelů výroben energie z 
nepalivových zdrojů elektřiny, kterým je umožněno realizovat nižší zisk než 
provozovatelům palivových zdrojů elektřiny, přestože nesou srovnatelná 
podnikatelská rizika.  
Požadujeme proto v § 30 odst. 1 sjednotit míru vnitřního výnosového procenta 
investic za dobu trvání práva na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů pro 
palivové i nepalivové zdroje elektřiny na stejnou úroveň, a sice na 10,6 %. 
Zásadní připomínka 

S ohledem na závazky České republiky 
ve vydaných rozhodnutích Evropské 
komise o slučitelnosti provozní podpory 
elektřiny z OZE s vnitřním trhem EU, 
považujeme navržené ustanovení, 
týkající se IRR v návrhu novely zákona 
za vhodné řešení dané záležitosti. 

Dále je nutné uvést, že postup aplikace 
hodnot IRR navržený v novele zákona je 
plně v souladu s usnesením vlády č. 613 
ze dne 4. září 2017, kterým vláda vzala 
na vědomí předložený materiál „Závazky 
na zavedení mechanismu kontroly 
přiměřenosti podpory elektřiny 
z podporovaných zdrojů energie“ a 
kterým uložila úkol Ministerstvu 
průmyslu a obchodu připravit podle 
tohoto materiálu novelu zákona č. 
165/2012 Sb.   Pro posouzení 
přiměřenosti výnosnosti byly  
v uvedeném materiálu použity hodnoty 
míry výnosnosti investic pro nepalivové 
zdroje elektřiny ve výši 8,4 % a palivové 
zdroje elektřiny ve výši 10,6 %.  

Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 
Úprava po projednání Legislativní 
radou vlády a jejími komisemi: 
 
Na základě projednání materiálu 
Legislativní radou vlády a jejími 
pracovními Komisemi byl materiál 
upraven tak, že výše zmíněné dvě 
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hodnoty IRR byly nahrazeny hodnotami 
IRR podle jednotlivých druhů 
podporovaných zdrojů tak, jak jsou 
uvedeny v Rozhodnutí Evropské komise 
o slučitelnosti provozní podpory 
s vnitřním trhem EU (rozhodnutí SA. 
40171). 

 K části první - bodu 127 (K § 30 odst. 10) 
Požadujeme slovo „vydání“ nahradit slovy „nabytí právní moci“ a dále 
požadujeme na konci textu odstavce doplnit slova „, ode dne nabytí účinnosti 
veřejnoprávní smlouvy o umístění výrobny elektřiny, jestliže byl návrh na 
uzavření veřejnoprávní smlouvy podán před 18. srpnem 2011, anebo ode dne 
nabytí právních účinků územního souhlasu, pokud byl záměr oznámen 
před 18. srpnem 2011“. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Cílem daného ustanovení je, aby bylo 
postupováno podle ustanovení 
týkajících se zajištění přiměřenosti 
podpory elektřiny, a to i případě výroben, 
pro které platí níže uvedené přechodné 
ustanovení.  
 
Jelikož zmíněné přechodné ustanovení 
jasně stanoví, že pro výrobce elektřiny, 
který vyrábí elektřinu ve výrobně 
elektřiny z obnovitelných zdrojů 
využívající energii větru, geotermální 
energii, energii vody nebo energii 
biomasy, o jejímž umístění bylo 
zahájeno územní řízení přede dnem 18. 
srpna 2011 a který tuto výrobnu uvede 
do provozu do 6 let od vydání územního 
rozhodnutí, má nárok na podporu 
elektřiny z obnovitelných zdrojů podle 
zákona č. 165/2012 Sb., ve znění 
zákona č. 407/2012 Sb. Znění § 30 odst. 
10 tedy koresponduje s přechodným 
ustanovením a dosahuje tak 
požadovaného účelu.  
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
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Ministerstvo 
dopravy 

Po zapracování akceptovaných připomínek vzešlých z meziresortního 
připomínkového řízení k tomuto návrhu zákona doporučujeme provést jeho 
finální legislativně technickou revizi vedoucí k odstranění některých 
nedostatků, jako například v čl. I bodu 11 [za slovy „(dále jen „Úřad“)“ chybějí 
uvozovky nahoře], bodu 14 [dle úvodní věty se doplňují písmena d) až g), 
přičemž se fakticky navrhuje znění písmen d) až h)] nebo bodu 30 (vypustit 
slovo „se“ před slovem „zrušují“). 

Akceptováno 

Ministerstvo obrany K bodu 154 (k § 48) - změna zákona o podporovaných zdrojích energie 
Požadujeme do § 48 doplnit odstavec 3, který zní: 
„(3) Dozor nad dodržováním tohoto zákona v objektech důležitých pro obranu 
státu provádí Ministerstvo obrany podle energetického zákona.“ 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Domníváme se, že navržené ustanovení 
by pouze nadbytečně přebíralo úpravu 
obsaženou v zákoně 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, 
kde je z § 96 odst. 8 zřejmé, že dozor 
nad dodržováním energetického 
zákona, zákona o hospodaření energií i 
zákona o podporovaných zdrojích 
energie v objektech důležitých pro 
obratu státu provádí Ministerstvo 
obrany.    
 
Obsahem právního předpisu by neměla 
být ustanovení, která pouze přejímají 
nebo parafrázují právní úpravu 
obsaženou v jiných právních 
předpisech. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 K § 13a odst. 2 zákona o hospodaření energií Vysvětleno 
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S ohledem na předchozí připomínku a na § 96 odst. 8 energetického zákona 
doporučujeme uvést odkaz na energetický zákon také v § 13a odst. 2 zákona 
o hospodaření energií. 

Připomínka jde nad rámec účelu 
předloženého návrhu zákona, neboť 
novela zákona č. 406/2000 Sb., o 
hospodaření energií, není součástí 
navrhované právní úpravy.    
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 K bodu 14 [k § 2 odst. 2 písm. d)] - změna zákona o podporovaných 
zdrojích energie 
Doporučujeme nahradit slovo „nahradit“ slovem „upravit“ a dále za slovy „zvýšit 
účinnost“ doporučujeme odstranit slova „nebo instalovaný výkon“. 

Vysvětleno 
 
Navržená definice je podle přijaté 
směrnice o podpoře využití OZE 
uvedené v úředním věstníku EU dne 21. 
12. 2018. Odchylka definice v národní 
legislativě od definice uvedené ve 
směrnici by zakládala riziko možného 
zahájení řízení s ČR o porušení smlouvy 
o fungování EU z důvodu neprávně 
transpozice. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 K bodu 14 [k § 2 odst. 2 písm. h)] - změna zákona o podporovaných 
zdrojích energie 
Doporučujeme slova „energetický výkon“ nahradit slovy „energetickým 
výkonem“. 

Akceptováno  

Ministerstvo 
životního prostředí 

K § 2 odst. 1 písm. f) :  
V tomto ustanovení jsou uvedeny pojmy "degazační plyn" a "důlní plyn". 
Považujeme za nutné tyto pojmy jednoznačně definovat, a to tak, aby do nich 
nemohly být zařazeny některé nevhodné produkty (v zásadě by předmětem 
podpory měly být pouze samovolně uvolňované plyny, nikoliv plyny uvolňované 
z matečných hornin nějakým způsobem uměle). Definice by měly být buď v 
tomto zákoně, nebo případně formou odkazu na předpis, kde vhodné definice 
jsou (pokud takové předpisy existují). 

Vysvětleno 
 
Nepovažujeme za nutné upravovat nebo 
doplňovat definici druhotných zdrojů, ani 
zavádět v tomto smyslu nové definice. 
Degazační a důlní plyny jsou plyny 
vznikající v souvislosti s hornickou 
činností a spadají pod druhotné zdroje 
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Zásadní připomínka energie (vyplývá z definice druhotných 
zdrojů zavedené v zákoně), což je 
z pohledu zákona č. 165/2012 Sb., 
dostatečné vymezení.  
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 K § 3 odst. 3 písm. a) (bod 15 novely):  
Považujeme za nutné doplnit do zákona také obecnou možnost investiční 
podporu elektřiny. Do § 3 odst. 3 písm. a) je nutné za slova "formy podpory" 
doplnit slova "včetně investiční". 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Zákon stanoví podrobnosti pro 
poskytování provozní podpory. 
Poskytování investiční dotace je v gesci 
jednotlivých resortů a příslušných 
dotačních programů financovaných 
jednak z prostředků státního rozpočtu a 
jednak z operačních programů 
financovaných ze strukturálních fondů 
EU. Doplňovaný text k investiční dotaci 
v novele zákona by tak byl pouze 
deklaratorní.  
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 K § 3 odst. 3 (bod 15):  
Považujeme za nutné v § 3 odst. 3 jednoznačně zakotvit, že Integrovaný plán 
stanoví povinnost vyhlásit aukci na elektřinu z obnovitelných zdrojů. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Nedoporučujeme tuto povinnost 
doplňovat, jelikož záleží na situaci a 
stavu jakým způsobem bude naplňován 
vnitrostátní plán v oblasti energetiky a 
klimatu (dříve nazývaný také jako 
integrovaný plán) a cíle v něm 
stanovené v průběhu celého období.  
 
Důvodem je také to, že v případě 
naplnění hodnot ve vnitrostátním plánu 
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by takováto povinnost mohla 
zakládat neefektivní vynakládání 
finančních prostředků na podporu nad 
rámec stanovených a naplněných cílů 
pro OZE. 
 
Nařízení vlády bude stanovovat 
harmonogram „spouštění“ opatření 
stanovených v zákoně č. 165/2012 Sb. 
pro jednotlivé druhy podporovaných 
zdrojů energie a formy jejich podpor na 3 
roky dopředu v souladu s požadavky 
nově směrnice 2018/2001 o podpoře 
využívání energie z OZE. Podle tohoto 
nařízení vlády budou následně 
vyhlašovány příslušné aukce. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 K § 3 (bod 15):  
Považujeme za nutné jednoznačně v zákoně zakotvit, že aukce budou 
vyhlašovány pro každý druh obnovitelného zdroje zvlášť, nikoliv pro všechny 
zdroje dohromady. Do § 3 je proto nutné doplnit ustanovení, že aukce bude 
vždy vyhlašována pro každý druh OZE zvlášť. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Předpokládáme technologicky 
specifické aukce pro jednotlivé druhy 
OZE. Toto vyplývá z textu ustanovení § 
3 návrhu předloženého zákona, který je 
zároveň koncipován tak, aby byl v soudu 
s aktuálními pravidly pro poskytování 
státní podpory EU v oblasti životního 
prostředí a energetiky (dále EEAG), 
které budou podle tiskové zprávy EK 
platné nejen do 31. prosince 2020, ale až 
do roku 2023. 
 
Další podrobnosti a rozsah pro 
vyhlašování aukcí bude stanovovat 
Nařízení vlády. 
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Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 K § 4 odst. 2 (body 19, 25 a 85):  
 
Považujeme za nutné využívání energie bioplynu a geotermální energie 
přesunout z podpory tepla do podpory elektřiny. Za tímto účelem požadujeme: 
- V § 4 odst. 2 za slovo „10 MW“ vložit slova „bioplynu ve výrobnách elektřiny o 
instalovaném výkonu do 500 kW, geotermální energii ve výrobnách elektřiny o 
instalovaném výkonu nad 200 kW,“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  V § 4 odst. 4 se doplnit nové písmeno e): „vyrobenou z bioplynu, pokud takový 
bioplyn nevznikl alespoň z 30 % ze statkových hnojiv a vedlejších produktů 
živočišné výroby anebo z biologicky rozložitelného odpadu.“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- V § 24 doplnit nové odstavce 2 a 3, které znějí:  
„(2) V případě výroben tepla uvedených do provozu od 1. ledna 2021 se 
provozní podpora tepla vztahuje na teplo z výrobny tepla z obnovitelných zdrojů 
umístěné na území České republiky spalující biomasu se jmenovitým tepelným 
výkonem vyšším než 200 kW, kde podporovaným teplem je teplo dodané z této 

 
Vysvětleno a akceptováno s úpravou 
 
Z pohledu efektivního energetického 
využití primárních tuzemských zdrojů 
energie považujeme za vhodné, aby 
nově uváděné výrobny využívající 
palivové zdroje v případě provozní 
podpory byly podporovány formou 
podpory tepla. Zásadním důvodem je 
nutnost plnění cílů vyplývající z nové 
směrnice č. 2018/2001 o podpoře 
využívání energie z OZE, která stanoví 
cíle ve vytápění a chlazení, a to v celém 
období 2021 až 2030. Úpravy formy 
podpory pro budoucí období jsou také 
základním nástrojem k naplňování 
zmíněného sektorového cíle.    
 
Podpora pro nové výrobny využívající 
bioplyn by měla být realizována 
v podpoře tepla. Pro výrobny elektřiny 
využívající bioplyn, které jsou již 
v provozu, zůstane zachován příslušný 
text v § 4 odst. 5 písm. c), kde je 
stanoven požadavek využití vstupních 
surovin pro výrobu bioplynu.  
 
 
Akceptováno s úpravou - ustanovení § 
24 bylo upraveno ve smyslu i dalších 
připomínkujících resortů do následující 
textu: 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=KORNBNYGLJE3) 



Stránka 9 (celkem 217) 

výrobny tepla do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou 
energií. 
(3) Provozní podpora tepla se vztahuje na teplo vyrobené ve výrobnách tepla 
a) splňující minimální účinnost užití energie stanovenou prováděcím 
právním předpisem, 
b) využívající biomasu z podporovaného druhu a parametrů obnovitelných 
zdrojů podle prováděcího právního předpisu.“. 
Zásadní připomínka 

 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 K § 6b odst. 4 (bod 39):  
Považujeme za nutné zrušit ustanovení týkající se zániku práva na podporu v 
případě zvýšení výkonu výrobny při její úpravě, Navrhovaný § 6b odst. 4 zákona 
s tímto restriktivním důsledkem není obhajitelný. Tj. je nutné zrušit odst. 4 § 6b. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno  

 K § 8 odst. 1:  
Považujeme za nutné doplnit možnost specifické formy podpory výroby 
elektřiny a tepla z geotermální energie. Do § 8 odst. 1 je proto nutné doplnit na 
konec věty slova "podpora elektřiny z geotermální energie se může uskutečnit 
i formou investiční podpory vrtání hlubokých vrtů pro výrobnu elektřiny z 
geotermální energie". 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Provozní podpora pro nové výrobny 
využívající geotermální energie by se 
měla uskutečňovat v podpoře tepla, a to 
z důvodu zajištění cílů OZE v sektoru 
vytápění a chlazení. Novela zákona 
neomezuje poskytování k provozní 
podpoře také investiční dotaci, avšak ta 
musí být poskytnuta na jiné způsobilé 
náklady, než na které je poskytnuta 
provozní podpora.  V případě, že se 
bude jednat o stejné způsobilé náklady, 
pak musí podle pravidel EEAG dojít ke 
snížení provozní podpory podle 
poskytnuté investiční dotace. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 K § 10a odst. 6 (bod 51):  
Považujeme za nutné stanovit v zákoně maximální výši první části finanční 
jistoty, doporučujeme maximální výši 30 nebo 50 %. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
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Stanovení maximální výše finanční 
jistoty bude uvedeno v nařízení vlády na 
základě upraveného ustanovení § 3.  
 
Nařízení vlády bude stanovovat 
harmonogram aukcí na 3 roky dopředu 
v souladu s požadavky nově směrnice 
2018/2001 o podpoře využívání energie 
z OZE. Podle tohoto nařízení vlády 
budou následně vyhlašovány příslušné 
aukce. 
 
Uvádění maximální výše finanční jistoty 
přímo v zákoně nepovažujeme za 
vhodné, jelikož by nemohlo být případně 
rychle reagováno na potřeby případného 
přenastavení maximálních hodnot 
finanční jistoty na základě například již 
uskutečněných aukcí. Informace o výši 
maximální jistoty uvedené v nařízení 
vlády, které bude známo dopředu na 3 
roky, považujeme za informace, které je 
pro subjekty a potenciální investory 
zveřejněna v dostatečném časovém 
předstihu.  
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 K § 12, 26a a 27c (body 76, 98 a 107):  
Administrativní omezení výše podpory v novém systému podpory postrádá 
smysl, považujeme za nutné jej zrušit. Je proto třeba zrušit § 12 odst. 7 (bod 
76), § 26a odst. 4 (bod 98) a § 27c odst. 2 (bod 107).  
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Uvedená ustanovení jsou pojistkou a 
omezením proti vysoké výši provozní 
podpory. Z tohoto důvodu doporučujeme 
uvedená ustanovení zachovat. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
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Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 K § 30 odst. 1 písm. a), b) (bod 127):  
Považujeme za nutné sjednotit výši IRR (výnosové procento projektů) 
stanovenou zákonem, a to na hodnotu 10,6 %. Upravené znění § 30 odst. 1 je 
následující: "U zdroje elektřiny z obnovitelných zdrojů je podpora elektřiny 
přiměřená, pokud vnitřní výnosové procento investic za dobu trvání práva na 
podporu nepřekročí hodnotu 10,6 %. Způsob výpočtu vnitřního výnosového 
procenta investic stanoví prováděcí právní předpis.“ 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
S ohledem na závazky České republiky 
ve vydaných rozhodnutích Evropské 
komise o slučitelnosti provozní podpory 
elektřiny z OZE s vnitřním trhem EU, 
považujeme navržené ustanovení, 
týkající se IRR v návrhu novely zákona 
za vhodné řešení dané záležitosti. 
 
Dále je nutné uvést, že postup aplikace 
hodnot IRR navržený v novele zákona je 
plně v souladu s usnesením vlády č. 613 
ze dne 4. září 2017, kterým vláda vzala 
na vědomí předložený materiál „Závazky 
na zavedení mechanismu kontroly 
přiměřenosti podpory elektřiny 
z podporovaných zdrojů energie“ a 
kterým uložila úkol Ministerstvu 
průmyslu a obchodu připravit podle 
tohoto materiálu novelu zákona č. 
165/2012 Sb.   Pro posouzení 
přiměřenosti výnosnosti byly, 
v uvedeném materiálu, použity hodnoty 
míry výnosnosti investic pro nepalivové 
zdroje elektřiny ve výši 8,4 % a palivové 
zdroje elektřiny ve výši 10,6 %. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 
Úprava po projednání Legislativní 
radou vlády a jejími komisemi: 
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Na základě projednání materiálu 
Legislativní radou vlády a jejími 
pracovními Komisemi byl materiál 
upraven tak, že výše zmíněné dvě 
hodnoty IRR byly nahrazeny hodnotami 
IRR podle jednotlivých druhů 
podporovaných zdrojů tak, jak jsou 
uvedeny v Rozhodnutí Evropské komise 
o slučitelnosti provozní podpory 
s vnitřním trhem EU (rozhodnutí SA. 
40171). 

 K § 30 odst. 3 až 32a odst. 5 (bod 127):  
Považujeme za nutné stanovit, že při akceptaci opatření k zajištění přiměřenosti 
podpory dle ustanovení § 32 se již neprovádí individuální kontrola 
překompenzace podle § 33: 
- V § 30 odst. 3 požadujeme doplnit větu „Prověření přiměřenosti podpory 
elektřiny kontrolou podle § 33 se neprovádí, pokud byla výrobci elektřiny 
snížena nebo jinak změněna podpora podle § 32.“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- V § 32 odst. 1 za slovo „povahy“ požadujeme vložit slova „současně se 
zveřejněním výsledků sektorového šetření podle § 31 odst. 6“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akceptováno s úpravou 
 
 

- Nadbytečné, řeší doplnění §32a 
odst. 3. Dále by mohlo docházet 
k nejasnostem o oprávněnosti 
k provedení individuální kontroly 
v případě opatření obecné 
povahy (OOP) podle § 32 a 
souběhu s investiční podporou a 
nezvolení opatření podle § 32a 
odst. 2) 

 
 
 

- Akceptováno s úpravou  
 

Upravený text v ustanovení § 32 odst. 3: 
 
(3) Návrh opatření obecné povahy se 
zveřejní ve lhůtě do 30 dnů od 
zveřejnění výsledků sektorového 
šetření rovněž způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Ustanovení správního 
řádu o projednání návrhu opatření 
obecné povahy s dotčenými orgány, 
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- V § 32a odst. 3 na konec požadujeme doplnit slova „nebo pokud byla výrobci 
elektřiny snížena nebo jinak změněna podpora podle § 32.“. 
Zásadní připomínka 
 

doručení návrhu opatření obecné 
povahy veřejnou vyhláškou a 
zveřejňování vydaného opatření obecné 
povahy na úředních deskách obecních 
úřadů se nepoužije. Osobami, jejichž 
práva, povinnosti nebo zájmy mohou být 
opatřením obecné povahy přímo 
dotčeny, jsou pouze výrobci provozující 
výrobny elektřiny náležející do sektoru 
výroby elektřiny, ve kterém bylo zjištěno 
riziko nadměrné podpory. 
 
 
 

- akceptováno 
 

 
Upravený text v ustanovení § 32a odst. 
3: 
 
(3) Opatření podle odstavce 2 je možné 
zvolit pouze v případě souběhu podpory 
elektřiny s investiční podporou nebo 
s investiční a jinou provozní podporou, 
pokud sektorovým šetřením nebylo 
zjištěno riziko nadměrné podpory nebo 
pokud byla výrobci elektřiny snížena 
nebo jinak změněna podpora podle § 
32. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 
Úprava po projednání Legislativní 
radou vlády a jejími komisemi: 
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Na základě projednání materiálu 
Legislativní radou vlády a jejími 
pracovními Komisemi byl materiál 
upraven tak, že ověření přiměřenosti 
podpory nebude probíhat podle 
kontrolního řádu, ale bude probíhat 
podle správního řádu. Dále byla „plošná“ 
úprava výše podpory stanovená 
opatřením obecné povahy nahrazena 
úpravou v cenovém rozhodnutím ERÚ.  
 

 K čl. II Přechodná ustanovení (bod 193): 
Je nutné jednoznačně upravit dobu trvání práva na podporu výroben elektřiny, 
uvedených do provozu v době, kdy tehdejší právní úprava nestanovila dobu 
trvání práva na podporu ve vazbě na dobu životnosti výroben elektřiny. K tomu 
je nutné do přechodných ustanovení doplnit nový bod 2: "V případě výroben 
elektřiny z obnovitelných zdrojů uvedených do provozu do dne 31. prosince 
2005, u kterých vzniklo právo na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů podle 
dosavadních právních předpisů, trvá právo na podporu elektřiny z 
obnovitelných zdrojů po dobu odpovídající době životnosti výroben podle 
právních předpisů účinných ke dni 1. ledna 2013. U výroben elektřiny z 
obnovitelných zdrojů uvedených do provozu do 31. prosince 2001 se pro tento 
účel doba životnosti výrobny počítá od 1. ledna 2002 a u výroben elektřiny z 
obnovitelných zdrojů uvedených do provozu po tomto datu od uvedení výrobny 
do provozu. V případě rekonstruovaných malých vodních elektráren, u kterých 
byla od 13. srpna 2002 do 31. prosince 2005 provedena rekonstrukce v 
požadovaném rozsahu dle Cenového rozhodnutí Úřadu č. 10/2005, se za 
uvedení výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů do provozu považuje den 
ukončení její rekonstrukce.“. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Uvedené ustanovení nedoporučujeme 
zařadit do novely zákona, jelikož postup 
pro doby trvání práva na podpory byl a je 
pro tyto případy stanoven § 6 odst. 1 
písm. b) zákona č. 180/2005 Sb. o 
podpoře výroby elektřiny z obnovitelných 
zdrojů energie a o změně některých 
zákonů. Zároveň v souvislosti 
s předloženou novelou zákona, která by 
měla být schválena až v průběhu roku 
2020, mohou nastávat případy, kdy 
současně platná ustanovení zavedená 
v původním zákoně č. 180/2005 Sb., již 
budou právně zkonzumovaná (již uplyne 
doba stanovená v § 6 odst. 1 zákona č. 
180/2005 Sb.). Nastávali by potom 
kolize, kdy by legislativa, která nabyde 
účinnosti až v následujícím období, by  
již zkonzumovaný nárok na podporu 
obnovila nebo prodloužila.   
 
V případě doplnění uvedeného 
ustanovení by mohlo dojít tedy 
k problémům s aplikací a mohlo by také 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=KORNBNYGLJE3) 



Stránka 15 (celkem 217) 

velmi pravděpodobně vést k nerovnému 
postavení jednotlivých výroben elektřiny, 
které byli uvedeny do provozu v různém 
časovém období. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 Novela zákona ve své podstatě nově nastavuje pravidla veřejné podpory (jak 
investiční tak provozní) pro výrobu a využití biomethanu vtlačeného do 
distribuční sítě zemního plynu. 
Dle článku 112 sdělení EK (2014/C 200/01) „Pokyny pro státní podporu v oblasti 
životního prostředí a energetiky na období 2014–2020“ však nelze od roku 2013 
poskytovat investiční podporu na výrobny biopaliv (v tomto případě 
biomethanu) používající vstupní surovinu potravinářskou biomasu a po roce 
2020 nelze na tato biopaliva poskytovat ani provozní podporu. Podporu lze 
poskytnout pouze na pokročilá biopaliva, tj. biopaliva vyrobená ze surovin 
obsažených v příloze IX části A revidované směrnice o podpoře využívání 
energie z obnovitelných zdrojů (především zbytky, zemědělské odpady, atd.). 
Biomethan je v České republice vyráběn jak z kukuřice na zeleno 
(potravinářské biopalivo) tak i ze surovin, které lze zařadit mezi pokročilá 
biopaliva (zbytky, zemědělské odpady, atd.). Jakým způsobem je zajištěn 
soulad investiční a provozní podpory biomethanu s pokyny pro státní podporu? 
Bude provozně podporován pouze „pokročilý“ biomethan? Jak bude řešena 
investiční podpora v případě, že bioplynová stanice bude částečně využívat 
potravinářské suroviny a částečně pokročilé suroviny? 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno a částečně akceptováno 
 
Vyrobený biometan vtláčený do 
plynárenské soustavy bude třeba 
rozdělovat na pokročilý a nepokročilý 
biometan. Na oba druhy biometanu bude 
vydána záruka původu. Podrobnosti a 
aplikace záruk původu bude řešeno 
v novele zákona č. 165/2012 Sb., která 
bude transponovat nově schválenou 
směrnici 2018/2001 o podpoře využívání 
energie z OZE. 
 
Nepokročilý biometan bude 
z plynárenské soustavy odebírán a 
uplatňován pro výrobu elektřiny a výrobu 
tepla například v kogenerační jednotce 
nebo ve výrobně tepla (jako náhrada za 
zemní plyn) a bude sloužit k naplňování 
nového cíle OZE v sektoru vytápění a 
chlazení podle nově schválené směrnice 
2018/2001 o podpoře využívání energie 
z OZE. Nebude se tedy jednat o sektor 
dopravy. 
 
Pokročilý biometan (vyrobený ze surovin 
uvedených v části A přílohy IX směrnice) 
bude uplatněn pouze v odvětví (sektoru) 
dopravy, jako plnění závazného cíle 
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OZE v dopravě a podcíle pro využívání 
pokročilých biopaliv podle nově 
schválené směrnice 2018/2001 o 
podpoře využívání energie z OZE.  
 
Navržená provozní podpora biometanu 
je podle našeho názoru provedena 
v souladu s pokyny pro státní podporu 
EU v oblasti životního prostředí a 
energetiky (body 112 a 113), jelikož do 
dopravy bude směřovat pouze pokročilý 
biometan. 
 
Soulad s poskytováním investiční 
dotace v případě výrobny biometanu 
(nové/konvertované ze současných 
výroben elektřiny využívající bioplyn) 
podle EEAG by měla být řešena tak, že 
se bude poskytovat investiční dotace 
pouze na výrobny biometanu využívající  
jen 100 % pokročilé suroviny.  
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 Z návrhu novely zákony vyplývá, že se bude poskytovat podpora na biomethan 
vtlačený do distribuční sítě zemního plynu. Má MPO představu kdo bude 
konečným uživatelem biomethanu (průmyslové podniky, elektrárny, dodavatelé 
zemního plynu pro dopravní účely)? Jakými nástroji budou koneční uživatelé 
biomethanu motivováni ho využívat (cena biomethanu bude po podpoře nižší 
než cena zemního plynu nebo bude udělena určitým subjektům povinnost 
využívat biomethan)? 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Vyrobený biometan vtláčený do 
plynárenské soustavy bude třeba 
rozdělovat na pokročilý a nepokročilý 
biometan. Na oba druhy biometanu bude 
vydána záruka původu. Podrobnosti a 
aplikace záruk původu bude řešeno 
v novele zákona č. 165/2012 Sb., která 
bude transponovat nově schválenou 
směrnici 2018/2001 o podpoře využívání 
energie z OZE. 
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Konečným uživatelem nepokročilého 
biometanu bude například provozovatel 
kogenerační jednotky nebo provozovatel 
zdroje tepla. Nepokročilý biometan bude 
sloužit k naplňování nového cíle OZE 
v sektoru vytápění a chlazení podle nově 
schválené směrnice 2018/2001 o 
podpoře využívání energie z OZE. 
Uživatel tohoto biomatenu bude 
motivován ho využívat, jelikož bude moci 
uvádět a prokazovat, že vyrobil a dodal 
zákazníkovi elektřinu a teplo ekologicky 
resp. z obnovitelných zdrojů. 
 
Pokročilý biometan bude uplatněn pouze 
v odvětví (sektoru) dopravy, jako plnění 
závazného cíle OZE v dopravě a podcíle 
pro využívání pokročilých biopaliv podle 
nově směrnice 2018/2001 o podpoře 
využívání energie z OZE. Způsob 
aplikace povinnosti zajistit cíle OZE 
v dopravě bude předmětem novely 
zákona č. 165/2012 Sb. a úpravy další 
legislativy (zákon č. 201/2012 Sb., zákon 
č. 311/2006 Sb.), která bude 
transponovat nově schválenou směrnici 
2018/2001 o podpoře využívání energie 
z OZE. 
 
Další požadavky vyplývající z nové 
směrnice č. 2018/2001 o podpoře 
využívání energie z OZE ze dne 11. 
prosince 2018 bude uvedeny 
transpoziční legislativou uvedené 
směrnice, kde termín transpozici je 30. 6. 
2021. 
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Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 Dle odst. 1 článku 29 revidované směrnice o podpoře využívání energie z 
obnovitelných zdrojů mají nárok na finanční podporu pouze biopaliva, 
biokapaliny a nově také paliva z biomasy splňující kritéria udržitelnosti. 
Kritéria udržitelnosti biopaliv jsou řešena nařízením vlády č. 189/2018 Sb., o 
kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z 
pohonných hmot, kritéria udržitelnosti biokapalin jsou řešena vyhláškou č. 
477/2012 Sb., o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných 
zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání 
dokumentů. 
Kritéria udržitelnosti pro paliva z biomasy (bioplyn/biomethan, pelety, dřevo a 
jiné) nejsou v současné době pokryty legislativu ČR. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o problematiku vztahující se k tomuto zákonu, je nutné rozšířit zmocnění 
tohoto zákona tak, aby MPO vyhláškou stanovilo krom kritérií udržitelnosti pro 
biokapaliny i kritéria udržitelnosti pro paliva z biomasy. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
 
Zmocnění pro MPO upraveno 
následovně: 
 
k) kritéria udržitelnosti pro biokapaliny a 
paliva z biomasy,  
 
Zároveň bude zavedena definice paliva 
z biomasy. 
 
V § 2 odst. 2 doplněno písm. i): 
 
i) palivem z biomasy plynná a pevná 
paliva vyrobená z biomasy. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 Ze směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů vyplývá, že 
splnění kritérií udržitelnosti dokladuje subjekt, který si nárokuje finanční či jiné 
zvýhodnění při využívání biopaliva, biokapaliny a paliva z biomasy, případně 
jimi plní své povinnosti např. zajištění podílu OZE či úspory emisí CO2. V 
případě kritérií udržitelnosti biopaliv se toto dokladuje prohlášením o shodě 
s kritérii udržitelnosti, které obsahuje důležité údaje vztahující se k dané 
dodávce biopaliva a které celním úřadům předkládá dodavatel motorového 
benzínu či motorové nafty. V případě biomethanu by měl být taktéž dodržen 
tento přístup a součástí aukce by měl kupující získat i informace vztahující se k 
dodávce biomethanu (vstupní surovina, emise CO2 a další), obdobu prohlášení 
o sodě s kritérii udržitelnosti. Dokument by tak měl být součástí záruky původu. 
Tuto problematiku je nutné do návrhu zákona promítnout. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Podrobnosti a aplikace záruk původu 
bude řešeno v novele zákona č. 
165/2012 Sb., která bude transponovat 
nově schválenou směrnici 2018/2001 o 
podpoře využívání energie z OZE. 
 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
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 K čl. I, novelizačnímu bodu 127 - V navrhovaném § 33 odst. 1 poslední věta 
novely ZPOZE stanovuje: "Při kontrole se postupuje podle kontrolního řádu". 
Podle tohoto ustanovení se na průběh individuálních kontrol přiměřenosti 
podpory má použít bez dalšího zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní 
řád). Podle § 2 kontrolního řádu kontrolní orgán zjišťuje, jak kontrolovaná osoba 
plní povinnosti, které jí vyplývají z právních předpisů. To je základní princip, na 
kterém je celý zákon založen. Předmět kontrol přiměřenosti podpory je ovšem 
mimo stanovený účel kontrolního řádu, protože kontrolované osobě (výrobci 
elektřiny z obnovitelných zdrojů), nejsou zákonem uloženy žádné povinnosti 
související s přiměřeností poskytované podpory. Výrobce získává podporu ve 
výši, která je na základě zákona stanovena rozhodnutím ERÚ a není jeho 
zákonnou povinností ověřovat, zda je stanovená podpora přiměřená, či nikoliv. 
Z tohoto důvodu nelze na průběh kontrol bez dalšího použít kontrolní řád.  
Lze uvažovat o tom, že by se kontrolní řád v takovém případě použil přiměřeně, 
nebo je třeba přepracovat navrhovanou procesní stránku kontrol. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
 
Úprava § 33 odst. 1 (doplněno slovo 
„přiměřeně“) 
 
„(1) Pokud je sektorovým šetřením 
zjištěno riziko nadměrné podpory a 
výrobce elektřiny nevyužije postup podle 
§ 32 a § 32a, Inspekce provede u 
výrobce kontrolu přiměřenosti podpory. 
Inspekce kontrolu zahájí nejpozději do 6 
měsíců od zveřejnění výsledku 
sektorového šetření. Při kontrole se 
postupuje přiměřeně podle kontrolního 
řádu.“ 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 
Úprava po projednání Legislativní 
radou vlády a jejími komisemi: 
 
Na základě projednání materiálu 
Legislativní radou vlády a jejími 
pracovními Komisemi byl materiál 
upraven tak, že ověřování přiměřenosti 
podpory bude probíhat aplikací 
správního řádu a kontrolní řád se 
nepoužije.  

 Požadujeme v materiálu zohlednit podporu výroben biometanu uvedených do 
provozu před 1. 1. 2021, a v tomto smyslu materiál upravit (zejm. novelizační 
bod 15 novely zákona o podporovaných zdrojích energie). 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
S ohledem na časový proces 
projednávání a schvalování předložené 
novely zákona, nařízení vlády a 
návazných prováděcích vyhlášek 
nepředpokládáme za reálné aplikace 
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podpory biometanu podle tohoto zákona 
před 1. 1. 2021. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 S ohledem na vypořádání předchozích připomínek MŽP k návrhu zákona, 
kterým se měnil zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění 
pozdějších předpisů, požadujeme doplnit novelizační bod, který bude efektivně 
řešit problematiku odpojování od soustav zásobování tepelnou energií (SZTE). 
V návaznosti na to požadujeme doplnit další novelizační bod, kterým se změní 
zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, který 
bude spočívat ve zrušení § 16 odst. 7 zákona o ochraně ovzduší.  
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Bude předmětem novely zákona č. 
165/2012 Sb., zákona č. 406/2000 Sb. 
případně novely zákona č. 458/2000 
Sb., která bude transponovat novou 
směrnici č. 2018/2001 o podpoře 
využívání energie z OZE.  V příslušné 
směrnici se články 23 a 24 dotýkají 
uvedené problematiky.  
 
V současné době se konkrétní návrhy 
transpozice diskutují v pracovní skupině 
č. 8 – teplárenství Rady vlády pro 
surovinovou a energetickou politiku, jejíž 
součástí jsou také zástupci MŽP. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 K § 10:  
Název tohoto paragrafu neodpovídá jeho obsahu, doporučujeme název změnit 
například na "Povinně vykupující". 

Vysvětleno 
 
Dle našeho názoru předmětný název § 
odpovídá jeho náplni a také kontextu kde 
je tento § umístěn (§ 9 – zelený bonus, § 
9a – aukční bonus, § 10 – výkupní ceny). 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 K § 10c: Vysvětleno 
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Není nijak řešen možný odkladný účinek případných soudních sporů vedených 
neúspěšnými účastníky aukce. 

 
Odkladný účinek soudních sporů není 
potřeba řešit, jelikož subjekty, které 
předkládají nabídky, mají (budou mít 
uvedeny) jasná pravidla co je obsahem 
předpoložené nabídky. Systém 
hodnocení nabídek uvedený v § 10b 
odst. 4 uvádí postup hodnocení, který 
nejprve zhodnotí, zda nabídka obsahuje 
předepsané náležitosti a splňuje 
podmínky stanovené ve vyhlášení 
aukce. V tomto hodnocení tedy 
předkladatel bud splnil nebo nesplnil 
požadavky a proti tomuto vyhodnocení 
je odvolání irelevantní. Ve druhém kroku 
se vyhodnotí podle předložené 
referenční ceny, kde nejlepší nabídka je 
přiřazena nejnižší ceně. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 K § 10b odst. 2:  
Doporučujeme zvážit, zda by nebylo vhodné upřesnit složení komise. 

Vysvětleno 
 
Uvedené podrobnosti, týkající se složení 
komise, považujeme nad rámec zákona. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním.  

 K čl. I, novelizačnímu bodu 19 - V § 4 se na konci odstavce 2 doplňuje věta 
„V případě výroben elektřiny uvedených do provozu od 1. ledna 2021 se 
podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů vztahuje na výrobny elektřiny 
využívající energii větru, vody ve výrobnách elektřiny do instalovaného výkonu 
10 MW, a skládkového nebo kalového plynu.“. 
 

Vysvětleno 
 
S ohledem na nové požadavky EU, je 
potřeba především zajistit závazné cíle 
OZE v sektoru vytápění a v sektoru 
dopravy. Navíc cíle v sektoru vytápění by 
měli zároveň přispívat k účelné a vhodné 
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Z nového systému podpory ve formě aukcí nebo zelených bonusů jsou 
vyloučeny solární elektrárny, přestože mohou být nejlevnější cestou ke splnění 
národních cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie. 

 
Z citovaného doplnění § 4 odst. 2 zákona o podporovaných zdrojích energie 
vyplývá, že podpora výrobny elektřiny se bude po roce 2021 poskytovat pouze 
vyjmenovaným druhům obnovitelných zdrojů. Jde o nezdůvodněné omezení 
některých technologií, zejména solárních elektráren. Předložený návrh zákona 
vychází z toho, že druhy obnovitelných zdrojů, na něž má být vypisována po 
roce 2021 podpora, stanoví vláda svým nařízením. Tento mechanismus 
umožňuje vládě svobodně a relativně pružně reagovat na vývoj energetiky, 
technologií a investičních nákladů. Navrhované ustanovení dopředu omezuje 
vládu v rozhodování o tom, jakým způsobem nákladově nejefektivněji 
dosáhnout plnění cílů České republiky v oblasti obnovitelných zdrojů energie, a 
jde tak proti smyslu samotné novely. 

 
Právě solární energetika přitom vykazuje ze všech dostupných technologií 
největší tendenci ke snižování investičních nákladů. Jak vyplývá z výsledků 
aukcí v SRN a dalších zemích EU, nové solární parky vyžadují nižší míru státní 
podpory, než většina ostatních druhů podporovaných zdrojů. 

 
Doporučujeme proto vypustit z návrhu novely doplnění § 4 odst. 2 zákona o 
podporovaných zdrojích a ponechat rozhodnutí o tom, které druhy 
obnovitelných zdrojů se mohou ucházet o podporu ve formě aukcí nebo 
zelených bonusů po roce 2 

změně palivové základy, která bude 
muset v budoucnu nastat a k nutnému 
zajištění dodávek tepla pro domácnosti a 
průmysl. V sektoru elektřiny chceme 
podporovat především tzv. 
samospotřebitele, kteří si vyrábějí 
elektřiny z OZE pro vlastní spotřebu, což 
je také i požadavek nových pravidel EU 
pro energie z OZE do roku 2030 
(směrnice EP a Rady č. 2018/2001). 
Cílem v sektoru elektřiny z OZE není 
zajištovat velkou výrobu elektřiny z OZE, 
která by následně mohla být využita v 
jiném členském státě.  
 
U výroby elektřiny bude v budoucnu tedy 
decentralizace významnou složkou 
elektroenergetiky, a to i v kontextu nově 
přijatých pravidel EU, kde v podstatě 
jediným cílem v oblasti elektroenergetiky 
z pohledu EU jsou požadavky na 
podporu tzv. samospotřebitelů, kteří 
v praktickém důsledku jsou především 
například provozovatelé malých FVE. 
 
Cíle energie pro OZE na další období 
musí být stanoveny na základě 
geografických a klimatických možností 
ČR a s ohledem na ekonomické 
možnosti ČR, které musí zohledňovat 
dnes již vynakládané finanční prostředky 
na podporu OZE a to především 
provozní podporu, které jsou velmi 
značné. Z tohoto důvodu je třeba u 
druhů OZE, kde je to možné a které se 
dokáží rozvíjet na základě investiční 
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dotace maximálně využívat investiční 
dotace, což je právě příklad FVE. 
 
Záměrem při tvorbě opatření k naplnění 
cílů do roku 2030 bylo minimalizování 
růstu nákladů na provozní podporu OZE 
a další podporované zdroje energie, tzn. 
minimalizace nároků na státní rozpočet 
a příspěvky spotřebitelů z regulovaných 
cen energie.  
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 K čl. I, novelizačnímu bodu 127 - Doporučujeme zvážit revizi či vypuštění 
navrhovaných ustanovení § 30 odst. 5 a § 32. Podle navrhovaného § 30 odst. 
8 se podpora považuje za přiměřenou až do okamžiku nabytí právní moci 
rozhodnutí Státní energetické inspekce podle § 34. Naopak podle § 31 odst. 5 
navrhované novely je podpora nepřiměřená již v případě, že sektorové šetření 
zjistilo riziko nadměrné podpory. To má pak důsledky popsané v § 32, podle 
kterého může ministerstvo snížit objem vyplácené podpory opatřením obecné 
povahy již po zveřejnění výsledků sektorového šetření, tedy po zjištění pouhého 
rizika nepřiměřené podpory. Sektorové šetření (resp. jeho výsledek) přitom 
představuje pouze indikaci rizika nadměrné podpory v sektoru jako celku, a 
nedokládá čerpání nadměrné podpory u konkrétních výrobců elektřiny. Nemělo 
by tedy být možné zastavit nebo omezit čerpání podpory opatřením obecné 
povahy podle navrhovaného § 32 pouze na základě obecné indikace rizika, ale 
teprve až na základě vydaného správního rozhodnutí. Navrhované řešení není 
podle našeho názoru v souladu s principem právní jistoty a ochranou práv 
nabytých v dobré víře. 

Vysvětleno 
 
Ad § 31 odst. 5 neakceptováno: 
 
Neplatí, že toto ustanovení konstatuje 
nepřiměřenost podpory, ale naopak 
vytváří právní fikci přiměřenosti podpory, 
není-li sektorovým šetřením zjištěno 
riziko.  
 
Ad § 32 neakceptováno: 
 
Navrhované úprava respektuje možnost 
snížení podpory u konkrétního výrobce 
na základě pravomocného rozhodnutí 
SEI, pokud výrobce dobrovolně 
neakceptuje opatření obecné povahy 
(OOP). 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
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Úprava po projednání Legislativní 
radou vlády a jejími komisemi: 
 
Na základě projednání materiálu 
Legislativní radou vlády a jejími 
pracovními Komisemi byl materiál 
upraven tak, že ověření přiměřenosti 
podpory nebude probíhat podle 
kontrolního řádu, ale bude probíhat 
podle správního řádu. Dále byla „plošná“ 
úprava výše podpory stanovená 
opatřením obecné povahy nahrazena 
úpravou v cenovém rozhodnutím ERÚ.  
 

 K čl. I, novelizačnímu bodu 132 - navrhovaný § 38 odst. 1 novely ZPOZE 
stanovuje: 
"Výrobce a výrobce tepla je povinen operátorovi trhu sdělit výši investičních 
nákladů spojených s uvedením výrobny do provozu nebo spojenou s 
modernizací výrobny elektřiny a výši nevratné investiční podpory z veřejných 
prostředků, která mu byla poskytnuta, poskytovatele podpory a číslo rozhodnutí 
nebo dotační smlouvy o poskytnutí této podpory, při registraci zvolené formy 
podpory." 
Podle uvedeného ustanovení je výrobce povinen operátorovi trhu sdělit výši 
investičních nákladů výrobny, aniž by bylo jakkoliv definováno, co vše lze do 
investičních nákladů výrobny zařadit. U řady položek nelze určit, zda jde o 
investiční náklad či nikoliv a z takto formulovaného ustanovení může vzejít řada 
sporů, zda lze určitý náklad označit za investiční náklad spojený s uvedením 
výrobny do provozu (koupě či nájem pozemku, náklady na rozvoj projektu 
apod.).  
Dalším problémem takto formulovaného ustanovení je, že výrobci již takovými 
údaji nemusí disponovat, vzhledem k časovému odstupu od uvedení výroben 
do provozu, obzvlášť pokud výrobna změnila (třeba i několikrát) provozovatele. 

Vysvětleno 
 
Navrhované ustanovení pracuje se 
standardními ekonomickými pojmy. 
Absence konkrétního návrhu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 Doporučujeme opravit větu, kterou se zákon uvozuje: "Parlament se usnesl na 
tomto znění zákoně České republiky" a odstranit přebývající slovo "znění". 

Akceptováno 
 

 V návrhu novely ZPOZE není jednotná terminologie označení 
"překompenzace". Návrh používá pojmy "nadměrná", "nepřiměřená", 
"neslučitelná s pravidly hospodářské soutěže", "neslučitelná s vnitřním trhem", 

Akceptováno částečně  
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"protiprávní" podpora. Z hlediska jednoznačnosti právní normy doporučujeme, 
aby byla terminologie sjednocena. 

V návrhu bylo provedeno sjednocení – je 
využíván pouze pojem „nadměrná“, 
přičemž v § 30 odst. 2 je tento pojem 
vysvětlen. Co se týká používaného 
pojmu „ neslučitelná s vnitřním trhem a 
protiprávní“ – tyto pojmy vycházejí přímo 
ze Smlouvy o fungování Evropské Unie 
a jsou použity pouze pro případ, kdy má 
výrobce elektřiny a výrobce tepla ke dni 
registrace formy podpory nebo její 
změny v systému operátora trhu 
neuhrazený dluh vzniklý na základě 
rozhodnutí Evropské komise. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 Dále doporučujeme upravit v platném znění s vyznačením navrhovaných změn 
výčet zákonů, které novelizovaly zákon č. 165/2012 Sb., protože zákon č. 
310/2013 Sb. je v něm uveden duplicitně. 

Akceptováno 
 

 V čl. I, novelizačním bodu 14 doporučujeme nahradit v uvozující větě slovo 
"které" slovem "která".  

Akceptováno 
 

 V čl. I, novelizačním bodu 15 doporučujeme nahradit slovo "biomenthanu" 
slovem "biomethanu", a to v obou dvou případech. 

Akceptováno 
 

 V čl. I, novelizačním bodu 70 doporučujeme vložit mezeru mezi číslo 2 a znak 
procenta. Máme za to, že záměrem bylo vyjádřit dvě procenta a ne 
"dvouprocentní". 

Vysvětleno a akceptováno 
 
Předpokládáme, že se jedná o 
novelizační bod 72. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

Ministerstvo financí Za zásadní považujeme vyřešení otázky, zda podporované zdroje energie 
budou dál financovány formou dotací (pokud tedy mají být financovány), tedy 
cestou podání žádosti, vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace a následného 
standardního postupu finančního vypořádání podle vyhlášky č. 367/2015 Sb. 
(vyhláška o finančním vypořádání), nebo zda bude zvolena jiná forma finanční 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
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podpory. Žádáme předkladatele, aby byl předložený návrh doplněn 
o informace, jakým způsobem bude financování nadále poskytováno, včetně 
zdůvodnění takového postupu.  
Zásadní připomínka 

 

 K Zákonu, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích 
energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: Z hlediska 
zachování neutrality v platové a personální oblasti požadujeme veškeré dopady 
spojené s přijetím návrhu zákona zajistit v rámci dosavadních personálních 
limitů a objemu prostředků na platy, tj. např. reorganizací, zrušením přirozeně 
utlumených agend (např. převedených do ERÚ), optimalizací personálních 
procesů, či využitím neobsazených míst v kapitole Ministerstvo průmyslu 
a obchodu. Do všech relevantních částí materiálu včetně návrhu usnesení 
vlády požadujeme explicitně uvést, že změny související s přijetím navrženého 
zákona budou realizovány bez nároku na jakékoliv zvýšení personálních 
kapacit a objemu prostředků na platy zaměstnanců v kapitole Ministerstvo 
průmyslu a obchodu a případně ostatních dotčených kapitolách státního 
rozpočtu. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Upraven příslušný text v důvodové 
zprávě. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 
 

 V souvislosti s náklady na provozní podporu poskytovanou podle předloženého 
návrhu zákona a se zvýšením podílu OZE je v důvodové zprávě uvedeno 
pouze, že navrhovaná právní úprava bude mít dopad na státní rozpočet. 
Takovéto vyjádření je nedostatečné. Měla by být uvedena informace, kolik bude 
činit předpokládané navýšení finančních dopadů na státní rozpočet v důsledku 
navrhovaných změn ve věci poskytované podpory. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Upraven příslušný text v důvodové 
zprávě. 
 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 Z důvodové zprávy k zákonu není úplně zřejmé, kolik přesně zdrojů bude 
podrobeno kontrole přiměřenosti (nové ustanovení čl. 30 a další zákona PZE) 
- materiál nikde neobsahuje celkový počet zdrojů, jak tomu bylo např. u 
materiálu s názvem Závazky na zavedení mechanismu kontroly přiměřenosti 
podpory elektřiny z podporovaných zdrojů energie vypracovaný ministerstvem 
průmyslu a obchodu a vložen do MPŘ dne 12.5.2017, který na str. 35 obsahoval 
shrnutí, že celkový počet zdrojů OZE čerpající podporu představuje 31025, z 
toho mechanismem kontroly má projít 3349, a z tohoto 726 má projít individuální 
kontrolou a zbývajících 2613 spadá do reprezentativního vzorku - zřejmě nyní 

Rozpor 
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se jedná o sektorové šetření). Stávající důvodová zpráva pouze obsahuje 
informaci, kolik zdrojů má být podrobeno sektorovému šetření (2305), nicméně 
informace kolik zdrojů bude podrobeno kontrole na úrovni jednotlivých zařízení 
(str. 19 bod. b materiálu) není uvedena a ani nelze vyčíst kolik zdrojů je vyjmuto 
ze samotné kontroly, protože se kvalifikují jako podpora de minimis (materiál 
obsahuje pouze tabulky s vymezením kategorií pro sektorová šetření s mezními 
hodnotami). 
Zásadní připomínka 

 Odstavec 1 nového čl. 30 zákona o PZE rozděluje zdroje elektřiny z OZE 
na palivové a nepalivové a určuje přiměřenost výše podpory ve vztahu k těmto 
zdrojům. U palivových zdrojů se za přiměřenou podporu považuje stav, kdy 
vnitřní výnosové procento investic za dobu trvání práva na podporu nepřekročí 
hodnotu 10,6 %, u nepalivových je tato hodnota stanovena na 8,4 %. 
Dle našeho názoru zavedení takového dvojího režimu kontroly na základě 
povoleného IRR (vnitřní výnos) nevyplývá z rozhodnutí EK ze dne 28. 11. 2016 
ve věci podpory SA.40171 (viz. tabulka v bodě 46 rozhodnutí), u některých 
zdrojů dochází k navýšení akceptovatelných IRR, což je v rozporu s tímto 
rozhodnutím. 
Zásadní připomínka 

Rozpor 
 
Úprava po projednání Legislativní 
radou vlády a jejími komisemi: 
 
Na základě projednání materiálu 
Legislativní radou vlády a jejími 
pracovními Komisemi byl materiál 
upraven tak, že výše zmíněné dvě 
hodnoty IRR byly nahrazeny hodnotami 
IRR podle jednotlivých druhů 
podporovaných zdrojů tak, jak jsou 
uvedeny v Rozhodnutí Evropské komise 
o slučitelnosti provozní podpory 
s vnitřním trhem EU (rozhodnutí SA. 
40171).Na základě výše uvedené 
úpravy byl rozpor odstraněn. 

 K navrženému mechanismu kontroly překompenzace (ustanovení čl. 30 a další 
zákona POZE): V rozhodnutích EK - SA.40171 (2015/NN) ze dne 28. listopadu 
2016, body 56-58 a SA.35177 (2014/NN) ze dne 11. června 2014, body 48-52 
- se Česká republika zavázala, že bude provádět individuální kontrolu 
překompenzace u každého příjemce pobírajícího podporu dle posuzovaných 
schémat (bod 48 a 52 rozhodnutí SA.35177, bod 56 a 57 rozhodnutí SA.40171). 
To, že se jedná o individuální kontrolu je znatelné např. z těchto přijatých 
závazků ČR: (1) v rozhodnutí SA.35177 pro zdroje OZE uvedené do provozu 
od 1. ledna 2013 se Česká republika zavázala, že "prostřednictvím 
legislativních změn zavede mechanismus monitoringu, aby se ověřilo, 
že nedošlo k žádné nadměrné kompenzaci ve smyslu pokynů Společenství ke 
státní podpoře na ochranu životního prostředí („pokyny“). Prostřednictvím této 

Rozpor 
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revize bude každý příjemce podroben individuální kontrole nadměrné 
kompenzace, přičemž se zohlední podmínka patnáctileté doby návratnosti. 
Revize podpory udělené každému příjemci se bude provádět po 10 letech 
od zahájení provozu elektrárny a na základě výpočtů a dokumentace 
předložených výrobcem elektřiny, včetně zejména informací o investiční 
podpoře poskytnuté na výstavbu nebo rekonstrukci zařízení" a "V zásadě 
budou revizi podrobovány všechny projekty s výjimkou malých projektů, u nichž 
objem podpory nepřesahuje částku de minimis" - body 48-51; (2) v rozhodnutí 
SA.40171 pro zdroje OZE uvedené do provozu od 1.1.2006 do 31.12.2012 
se ČR zavázala, že bude monitorovat celkovou výši podpory obdrženou 
jednotlivými zařízeními spadajícími do tohoto notifikačního schématu. 
V každém případě, kde z důvodu např. snížení výrobních nákladů a/nebo 
souběhu investiční nebo jiné operační podpory s podporou obdrženou dle 
notifikačního schématu celkové výnosy příjemce by překračovaly mírů výnosu 
akceptovatelnou pro orgány ČR a Evropskou komisi (odkaz na tabulku č. 3 
rozhodnutí), české orgány přijmou níže uvedená opatření (odkaz ustanovení 
k možnému snížení budoucí podpory nebo zkrácení doby poskytování 
podpory), aby zajistily, že nedojde k překompenzaci a v případě nutnosti přijaly 
opatření k odebrání této podpory (The Czech authorities will monitor the overall 
level of support which installations receive under the notified scheme. In any 
case where, by virtue of either decreased production costs and/or 
a combination of investment and other operating aid with the aid granted under 
the notified scheme, a beneficiary is in receipt of overall revenues which would 
result in a return above the acceptable range of returns22 deemed reasonable 
by the Czech authorities and the Commission (see Table 3 above), the Czech 
authorities will adopt the below measures, to ensure any overcompensation is 
avoided and, where necessary, recouped.) - bod 57 rozhodnutí. Výše uvedené 
závazky k individuální kontrole zařízení jsou např. implementovány tak, 
že navržený mechanismus kontroly překompenzace počítá s prováděním 
sektorového šetření, na základě kterého pak může docházet k individuální 
kontrole. Materiál však neuvádí podrobněji rozdělení do jednotlivých skupin 
a není úplně zřejmé kolik zařízení spadá do jednotlivého sektoru. Důvodová 
zpráva na str. 33 uvádí počet zdrojů pro provádění sektorového šetření 
a následně tyto zdroje rozděluje dle druhu zdroje a roku uvedení do provozu. 
Z této tabulky a domníváme se, že i ze zbytku materiálu, není úplně zřejmé, jak 
budou dále např. rozdělené zdroje FVE uvedené do provozu v roce 2010 (jedná 
se o 926 zdrojů) nebo zdroje BIOP uvedené do provozu v roce 2012 (jedná se 
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o 225 zdrojů) tak, aby přijatý mechanismus odpovídal přijatým závazkům ČR 
v rozhodnutích EK. Domníváme se, že sektorové šetření prováděné 
např. na vzorku 926 zdrojů dostatečně nereflektuje přijaté závazky, a proto 
materiál by měl být v tomto ohledu doplněn. 
Zásadní připomínka 

 K bodu 44: Dotčeným ustanovením se zavádí nová forma podpory elektřiny, 
a sice aukční bonus. Pokud bude prostřednictvím aukčního bonusu 
podporována rovněž elektřina vyrobená ze slunečního záření v zařízení 
uvedeném do provozu v období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010, 
pak je třeba v ustanovení § 14 za slova „po dobu trvání práva na podporu 
elektřiny“ vložit slova „ve formě výkupní ceny nebo zeleného bonusu“. Tak bude 
jednoznačné, že na tuto elektřinu nedopadá tzv. solární odvod, 
což by v případě textu navrhovaného předkladatelem mohlo být předmětem 
dotazů. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 K bodu 155: Požaduje se § 49 odst. 1 písm. g) vypustit. Porušení povinností při 
správě odvodu, který je materiálně daní v širším slova smyslu, by mělo být 
stejně jako u jiných daní platebním deliktem se sankcí podle zákona 
č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů, (úrok 
z prodlení, penále, pokuta za opožděné tvrzení daně). Současná i nově 
navrhovaná úprava vede k tomu, že je sporné, zda se totožné jednání kvalifikuje 
jak jako přestupek, tak jako platební delikt podle daňového řádu. Kromě toho 
není odůvodněné, aby v případě solárního odvodu byly aplikovány jiné sankce 
než u jiných daní. Odchylky od daňového řádu by se měly zavádět pouze 
v odůvodněných případech. Nadto je nelogické, aby byly postihovány situace, 
kdy plátce odvodu odvod správci odvodu odvede, ale učiní tak na své náklady, 
a nevybere nebo nesrazí odvod (včas) od poplatníka, neboť daně lze obecně 
platit i za jiného a případné vyrovnání mezi takovými subjekty je věcí 
soukromoprávní. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno  
 
 

 Dáváme ke zvážení, zda mechanismus kontroly překompenzace neaplikovat 
alespoň selektivně nebo namátkově i pro zdroje pobírající podporu de minimis 
(čl. 30 odst. 5 zákona POZE), přestože tato kontrola nevyplývá z rozhodnutí 
EK, jelikož tato podpora je vyjmuta z povinnosti notifikace EK (jedná se dle 
evropských předpisů o podporu malého rozsahu). Z materiálu totiž není patrné, 
o jak velké množství subjektů se jedná (v důvodové zprávě jsou stanoveny 
pouze mezní hodnoty na str. 31-33) ani výše této podpory (zda se jedná 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
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např. o 5% celkově vyplacené podpory nebo 95% celkově vyplacené podpory), 
a tudíž není možné objektivně vyhodnotit, zda toto vyjmutí nemá potenciálně 
vysoké negativní dopady. 

 

 V celém textu návrhu novely zákonů doporučujeme sjednotit gramatiku slova 
“písmeno“ v příslušném pádu (viz např. § 6a odst. 2 nebo § 25a odst. 3, kde je 
použit tvar „písmena“ vs. § 3 odst. 4, kde je použit tvar „písmene“).  

Akceptováno 

 Jedná se o úpravu poněkud překotnou, která budí dojem nahodilého doplnění 
textu stávajícího zákona o vše, co dosud není podchyceno, a co Evropská 
komise, včetně dalších institucí, k dané problematice v zákoně vyžaduje (např. 
body 27 až 33 v čl. I jsou naprosto nepřehledné). 

Vysvětleno 
 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 Pro futuro konstatujeme, že právní úprava v oblasti podporovaných zdrojů 
energie a v oblasti podnikání v energetice je natolik nepřehledná (a tuto 
nepřehlednost ještě umocňuje rozsah a dělená účinnost některých novel), že 
při příští potřebě změny v této oblasti by měl předkladatel přikročit k nové 
komplexní úpravě (tedy ke zpracování nového zákona) a neřešit tuto situaci 
opět pouze novelami zákonů.  

Vysvětleno 
 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 Důvodová zpráva - část 6. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah 
navrhované právní úpravy…: V souvislosti s rozpočtovými dopady 
způsobenými personálními změnami by bylo vhodné rozlišit výdaje, které se 
budou každoročně opakovat (platy, SaZO, FKSP) a jednorázovými výdaji 
(provozní a investiční). Z příslušné tabulky na str. 9 tak není zcela patrné, zda 
celkové výdaje ve výši 15,744 mil. Kč jsou jednorázové či představují 
každoroční dopad. 

Vysvětleno 
 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 Důvodová zpráva - str. 56, bod 127 je ve smyslu LPV nedostatečná. Osm 
nových paragrafů je vysvětleno a odůvodněno pouhými dvěma odstavci textu. 

Akceptováno 
 
 

 Důvodová zpráva - str. 58, bod 154: Považujeme za účelné uvést, 
zda se doplněním odst. 2 do § 48 odstraňuje dosavadní kompetenční spor 
o výkonu kontroly cen podle zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
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v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, mezi ERÚ a SEI, který v loňském 
roce byl předmětem návrhu novely tohoto zákona. 

Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 Upozorňujeme, že k návrhu novely zákona není připojen návrh prováděcího 
předpisu, na který se novela odvolává. 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 K Čl. I, bodu 14 
V uvozující větě slovo „které“ vyjádřit slovem „která“. Stejná připomínka platí i 
pro bod 34., 89. a 175. 

Akceptováno částečně 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 K čl. I, bodu 15 
V § 3 odst. 3 a 4 vyjádřit slovo „tří“ číslovkou „3“. V § 3a odst. 3 slovo 
„biomentanu“ vyjádřit slovem „biometanu“. V § 3a odst. 4 slovo „umožňující“ je 
třeba nahradit slovem „umožňujícím“. 

Akceptováno 

 K čl. I, bodu 24  
Vložit mezeru za slova „6, odst. 7 písm. a), 8 nebo 9“.  

Akceptováno 

 K čl. I,  bodu 39  
V § 6b odst. 1 vložit slovo „v“ před text „§ 6c“. V § 6a odst. 2, v textu "podle 
písmena b)" a "podle písmena a)" je třeba doplnit odstavec, kterého se tato 
písmena týkají. 

Akceptováno částečně 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 K čl. I, bodu 51  
V § 10a odst. 1 písm. a) vyjádřit slovo „dva“ číslovkou „2“. V § 10a odst. 4 
vyjádřit slovo „čtyři““ číslovkou „4“. V § 10b vložit mezeru za označení odstavce 
2. V § 10b odst. 4 vyjádřit slovo „dvou“ číslovkou „2“. 

Akceptováno 
 
 

 K čl. I, bodu 52  
Slova „poslední věta“ vyjádřit jako „věta poslední“. 

Akceptováno 

 K čl. I, bodu 55  Vysvětleno  
 
Vyjádření k vypořádání: 
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V § 11 upozorňujeme na nadměrný počet odstavců, kterých by dle Čl. 39 odst. 
2 Legislativních pravidel vlády nemělo být více jak 6. Stejná připomínka platí i 
pro bod 127. 

Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 K čl. I, bodu 58  
Domníváme se, že úprava se týká "§ 11a" a nikoliv "§ 11". Doporučujeme 
prověřit. 

Akceptováno 

 K čl. I, bodu 69  
Slovo „slova“ nahradit slovem „text“ a slovo „zrušují“ vyjádřit slovem „zrušuje“. 
Stejná připomínka platí i pro bod 73., 75. 

Akceptováno 

 K čl. I,  bodu 80  
V § 23 odst. 5 odstranit paragrafovou značku před číslem „25a“. 

Akceptováno 

 K čl. I, bodu 107  
V § 27c odst. 3 je v textu použita zkratka „zákon o cenách“, aniž by byla 
zavedena v předchozím textu. Stejná připomínka platí i pro bod 98. 

Vysvětleno 
 
S odkazem na čl. 63 LPV uvádíme, že 
v případě slovní citace zákoníků a jiných 
obecně známých právních předpisů lze 
použít slovní citaci i bez jejich předchozí 
úplné citace. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 K čl. I, bodu 127  
V § 30 odst. 5 a 6 vyjádřit slovo „třech“ číslovkou „3“. V § 33 odst. 1 odstranit 
paragrafovou značku před číslem „32a“. V § 35 odst. 1 odstranit paragrafovou 
značku před číslem „34“.  

Akceptováno 

 K čl. I, bodu 127  
V souvislosti s § 32 odst. 1 doporučujeme zvážit vhodnost použití formy 
opatření obecné povahy pro vyjádření zákazu určité činnosti, resp. snížení 
podpory cen.  
 
 
 
V rámci § 32a odst. 1 doporučujeme upřesnit datum ukončení podpory např. 
formulací „od 1. 1. dvanáctého kalendářního roku…..“. 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 
Úprava po projednání Legislativní 
radou vlády a jejími komisemi: 
 
Na základě projednání materiálu 
Legislativní radou vlády a jejími 
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pracovními Komisemi byl materiál 
upraven tak, že ověření přiměřenosti 
podpory nebude probíhat podle 
kontrolního řádu, ale bude probíhat 
podle správního řádu. Dále byla „plošná“ 
úprava výše podpory stanovená 
opatřením obecné povahy nahrazena 
úpravou v cenovém rozhodnutím ERÚ.  
 

 K čl. I, bodu 128  
Nadpis dílu 3 doporučujeme napsat tučně. 

Akceptováno 

 K čl. I, bodu 132  
V § 37 odst. 2 vyjádřit slovo „šesti“ číslovkou „6“. 

Akceptováno  

 K čl. I, bodu 133  
Nadpis hlavy VIII doporučujeme napsat tučně. 

Akceptováno 

 K čl. I, bodu 140  
V § 39 odst. 1 odstranit paragrafovou značku před číslem „6c“. V § 39 odst. 4 
vyjádřit slovo „tři“ číslovkou „3“. 

Akceptováno 

 K čl. I. bodu 142  
Odstranit paragrafovou značku před číslem „45“. 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 
 

 K čl. I, bodu 143  
V § 44 odst. 3 vyjádřit slova „jednoho, dvou, tří, šesti, dvanácti“ číslovkami „1, 
2, 3, 6, 12“. 

 Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 K čl. I, bodu 144  
Doporučujeme odstranit slova „včetně poznámky pod čarou č. 38“ a na konci 
odstavce vložit uvozovky nahoře za slovo „žádosti.“. 
Poznámku pod čarou uvést samostatně takto: 
Poznámka pod čarou č. 38 zní:  

 Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
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„Vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění vyhlášky 
č. 127/2017 Sb.“ 

 K čl. I, bodu 155  
V § 49 odst. 1 písm. b) bodě 5 slovo „týkajících“ vyjádřit slovem „týkající“. V § 
49 odst. 1 písm. d) bodě 6 vložit na konci čárku a slovo „meřidlo“ je třeba 
zaměnit za „měřidlo“. V § 49 odst. 1 písm. j) bodě 4 slovo „který“ vyjádřit slovem 
„kteří“. 

Akceptováno 

 K čl. I, bodu 156  
Slovo „bodu“ vyjádřit slovem „bodě“. Stejná připomínka platí i pro bod 157., 
158., 161., 162., 165. a 167. 

Akceptováno 

 K čl. II, bodu 1  
Vložit slova „do dne“ před slova „nabytí účinnosti“.  Obdobná připomínka platí i 
pro bod 6. 

Akceptováno jinak 
  
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 K čl. II, bodu 3  
Upozorňujeme, že legislativní zkratka „Inspekce“ je legislativní zkratkou 
zavedenou v energetickém zákoně (§ 32a odst. 6), proto by v přechodných 
ustanoveních (které nejsou součástí energetického zákona) by měl být 
používán celý název, tj. „Státní energetická inspekce“. 

Vysvětleno  
 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 K čl. II, bodu 4  
Je třeba slova „tohoto zákona“ nahradit slovy „zákona č. 165/2012 Sb. ve znění 
účinném ode dne nabytí tohoto zákona“. Obdobná připomínka platí i pro bod 7, 
9 a 10. 

Akceptováno 
 
 

 K čl. II, bodu 5  
Je třeba slova „do dne“ nahradit slovy „přede dnem“. Obdobná připomínka platí 
i pro bod 6 a 8. 

Akceptováno 
 
 

 K čl. II, bodu 9  
Ve větě druhé vyjádřit slovo „dvou“ číslovkou „2“. 

Akceptováno  
 

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

- - 

Ministerstvo 
zemědělství 

K návrhu zákona – část první čl. I – k bodu 107 (§ 27a odst. 1) Vysvětleno 
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Požadujeme rozšířit podporu i na výrobny biometanu vybavené zařízením pro 
plnění tlakových nádrží vozidel využívajících k pohonu stlačený nebo 
zkapalněný zemní plyn.  
Stávající návrh nepočítá s možností, že biometan může být čerpán do vozidel 
přímo v areálu bioplynové stanice. Využití biometanu v dopravě by tak bylo 
vždy závislé na připojení stanice k distribuční soustavě zemního plynu. 
Zásadní připomínka 

Je třeba zvážit, zda by takováto dodávka 
biometanu byla dostatečně 
zabezpečena proti zneužití nebo 
podvodnému vykazování. Potenciální 
problém může také nastat při 
uplatňování záruk původu biometanu, 
jelikož uvedený biometan by neprošel 
plynárenskou soustavou, což je také 
vázáno na zajištění příslušného měření. 
Novela zákona i předložený návrh 
vnitrostátního plánu ČR v oblasti 
energetiky a klimatu je nastaven na 
předpokladu konverze současných 
výroben elektřiny využívající bioplyn na 
výrobny biometanu, které jsou 
v dostatečně blízké vzdálenosti od 
plynárenské soustavy, aby mohlo dojít 
k připojení výrobny biometanu do 
plynárenské soustavy, což by podle 
provedených analýz od plynárenského 
sektoru mělo splňovat přibližně 50 % 
současných výroben elektřiny z bioplynu 
a s tímto počtem je uvažováno při plnění 
závazných cílů OZE v dopravě (bylo 
takto diskutována v meziresortní 
pracovní skupině). Nicméně jsme si 
samozřejmě vědomi určitého 
nevyužitého potenciálu, které by výrobny 
biometanu, které nemají možnost 
připojení do plynárenské soustavy (např. 
problematické vlastnické nebo 
majetkové územní záležitosti) avšak 
z důvodu eliminace rizik, kdy by mohl být 
čerpán standartní zemní plyn místo 
biometanu, navrhujeme takovou úpravu 
neprovádět, resp. doporučujeme např. 
v roce 2024 provést vyhodnocení, zda 
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jsou naplňovány hodnoty a cíle v oblasti 
pokročilého biometanu stanovené na 
jednotlivé roky a pokud by tomu tak 
nebylo, pak až následně zvážit zavedení 
do legislativy tohoto dalšího opatření 
zvyšující případně množství pokročilého 
biometanu. 
 
Rizika případného podvodného 
vykazování v případě prodeje biometanu 
ve formě bioCNG a v případě vtláčení do 
plynárenské soustavy nepovažujeme za 
srovnatelné. Rizika i v souvislosti se 
zajištěním kvality parametrů pro 
biometan vyčištěný na úroveň ZP 
považujeme u výrobny biometanu 
nepřipojené do plynárenské soustavy za 
vyšší.  
 
Podle zákona č. 165/2012 Sb. - 
V případě vtláčení biometanu do 
plynárenské soustavy bude předávat 
výrobce biometanu naměřené hodnoty 
v předávacích místech a dále zajistit 
měření množství a kvality biometanu 
v předávacím místě výrobny biometanu 
a distribuční nebo přepravní soustavy 
způsobem, který stanoví prováděcí 
právní předpis.  
 
Podle zákona č. 458/2000 Sb. – 
provozovatel distribuční soustavy 
zajištuje měření plynu v distribuční 
soustavě, včetně vyhodnocování a 
předávání OTE (§ 59) toto zajistí 
„spárování“ měření na straně výrobce a 
provozovatele soustavy). Dále podle EZ 
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(§ 71) je jakýkoliv zásah do měřícího 
zařízení bez souhlasu toho, kdo určuje 
způsob měření a typ měření zařízení se 
zakazuje a ten, kdo určuje způsob 
měření a typ měřícího zařízení, má 
právo jednotlivé části měřícího zařízení 
zajistit proti neoprávněné manipulaci. 
Dále tem, kdo je povinen vybavit 
předávací místo měřícím zařízením, 
zajištuje na svůj náklad jeho údržbu a 
pravidelně ověřuje správnost měření.  
 
Dále také platí vyhláška č. 459/2012 Sb., 
kde je uvedeno (§5), že výrobce 
biometanu předává příslušnému 
provozovateli minimálně jednou za 
hadinu hodnoty z průběžného měření a 
údaje o množství biometanu dodaného 
do plynárenské soustavy, a to způsobem 
staveným ve smlouvě o připojení. 
Vyhláška také uvádí, že výrobce 
biometanu umožní příslušnému 
provozovateli provedení kontrolních 
měření jednorázově měřených 
kvalitativních parametrů biometanu. 
 
Všechny výše uvedené „kontrolní“ 
atributy platí pro dodávku biometanu do 
plynárenské soustavy. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 K návrhu zákona – část první čl. I – k bodu 107 (§ 27a odst. 2) 
Požadujeme doplnit písm. d), ve kterém bude stanovena podmínka, že podpora 
se vztahuje pouze na biometan vyrobený ze surovin vyjmenovaných v 

Akceptováno  
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prováděcím předpise, je-li tento biometan využit jako biopalivo v dopravě. 
V uvedeném prováděcím předpise by pak byly vyjmenovány suroviny podle 
přílohy IX.A směrnice RED II. 
Jsme si vědomi, že transpoziční novela zákona o podporovaných zdrojích 
energie teprve proběhne, nicméně upozorňujeme, že podle Pokynů pro státní 
podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014–2020 
(sdělení Evropské komise 2014/C 200/01) bude po roce 2021 možné 
podporovat v dopravě pouze tzv. pokročilá biopaliva/bioplyn. Navíc pokročilá 
biopaliva a biometan umožní plnění závazných cílů směrnice RED II. 
Zásadní připomínka 

Doplněno v § 27a odst. 2 ustanovení, že 
je podporován pouze biometan 
vymezený druhy vstupních surovin podle 
prováděcí právního předpisu.  
 
§ 27a odst. 2 upraven následovně: 
 
(2) Podpora biometanu se vztahuje na 
biometan vyrobený ve výrobnách 
biometanu  
  
a) v souladu s požadavky na kvalitu 
biometanu a odorizaci stanovenými 
prováděcím právním předpisem, 
 
b) splňující kritéria udržitelnosti pro 
paliva z biomasy podle prováděcího 
právního předpisu, 
 
c) využívající biomasu a bioplyn 
z podporovaného druhu a parametrů 
obnovitelných zdrojů podle 
prováděcího právního předpisu, 
 
d) provozovaných držitelem licence 
na výrobu plynu.  
 
Dále je doplněno nové ustanovení v § 
27f o požadavcích na vstupní suroviny 
pro pokročilý biometan a minimální 
požadavky pro konvertované a pro nové 
výrobny biometanu, tak aby odpovídalo 
zajištění požadavků na závazné cíle 
OZE v sektoru dopravy, které je 
uvedeno ve vnitrostátním plánu ČR 
v oblasti energetiky a klimatu. 
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§ 27f upraven následovně: 
 

Požadavky na výrobu 
biometanu a jeho uplatnění 

 
(1) Biometan vyrobený ve 

výrobnách biometanu vzniklých 
úpravou výroben elektřiny využívající 
bioplyn musí být vyrobený alespoň 
z 35 % podílu surovin uvedených 
v prováděcím právním předpisu 
vymezující pokročilý biometan. 
 

(2) Biometan vyrobený ve 
výrobnách biometanu, které 
nevznikly úpravou výroben elektřiny 
využívající bioplyn musí být vyrobený 
alespoň z 45 % podílu surovin  
uvedených v prováděcím právním 
předpisu vymezující pokročilý 
biometan. 
 

(3) Pokročilý biometan lze 
uplatnit pouze v odvětví dopravy, a to 
jako plnění cíle pro pokročilá 
biopaliva a pokročilý bioplyn pro 
dopravu.  
 
Doplněno také jako zmocnění pro 
úpravu vyhlášky č. 477/2012 Sb. 
 stanovení druhů a parametrů 
podporovaných obnovitelných zdrojů pro 
výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a 
o stanovení a uchovávání dokumentů 
 
Zmocnění § 53 odst. 1 písm. a) 
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a) druhy a parametry podporovaných 
obnovitelných zdrojů a způsoby jejich 
využití pro výrobu elektřiny z 
obnovitelných zdrojů a tepla z 
obnovitelných zdrojů, tepla 
z obnovitelných zdrojů a biometanu, 
včetně způsobu a vykazování množství 
cíleně pěstované biomasy na orné půdě 
a na travním porostu při výrobě bioplynu 
a suroviny vymezující pokročilý 
biometan,  
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 K návrhu zákona – část první čl. I – k bodu 107 (§ 27a odst. 5) 
V tomto odstavci je nutné rovněž doplnit povinnost pro výrobce biometanu 
rozlišit podíl tzv. „prvogeneračního“ a „pokročilého“ biometanu již při registraci 
podpory zdroje biometanu v systému operátora trhu. Způsob vykazování druhu 
a množství surovin by měl být stanoven v prováděcím právním předpise. 
Pokud má být podpořen veškerý vyrobený biometan na začátku řetězce, musí 
být rovněž již na začátku zřejmé, kolik biometanu bylo vyrobeno 
z potravinových a krmivářských surovin a kolik biometanu bylo vyrobeno 
z odpadních surovin (v souladu s Přílohou IX.A RED II). Pokud má být biometan 
v budoucnu směrován do dopravy, ať už přímo v areálu BPS nebo přes 
distribuční soustavu se zemním plynem, lze reálně pro tento účel uvažovat 
pouze s částí biometanu, která je „pokročilá“. Tzn., že záruky původu na 
biometan by měly být vydávány samostatně na „pokročilý“ a na „prvogenerační“ 
biometan. 
Podle Pokynů pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na 
období 2014–2020 (sdělení Evropské komise 2014/C 200/01) bude po roce 
2021 možné podporovat v dopravě pouze tzv. pokročilá biopaliva/bioplyn. Tuto 
připomínku lze uplatnit rovněž v rámci § 27e. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno s úpravou 
 
Uvádět informace o pokročilém a tzv. 
prvogeneračním biometanu při registraci 
výrobny biometanu v systému OTE 
nepovažujeme za vhodné, jelikož tento 
údaj by byl pouze odhadem a predikcí 
budoucích hodnot. Považujeme za 
vhodné, aby rozlišování biometanu na 
pokročilý a prvogenerační bylo 
prováděno na základě skutečných 
„spotřebovaných“ vstupních surovin 
z toho vyrobeného biometanu. To bude 
provedeno ve smyslu úpravy 
vykazovacího formuláře zavedeno ve 
vyhlášce č. 145/2016 Sb. (vyhláška o 
vykazování energie z podporovaných 
zdrojů). Tento výkaz navazuje na 
povinnost pro výrobce biometanu 
uvedeného v § 27b odst. 5 a § 27e odst. 
2, kde je uvedeno následující: 
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§ 27b odst. (5) - Vyúčtování 

zeleného bonusu na biometan se 
uskutečňuje na základě naměřených 
hodnot biometanu podle prováděcího 
právního předpisu v předávacím 
místě a evidovaných operátorem trhu 
podle prováděcího právního 
předpisu. Nepředá-li výrobce 
biometanu operátorovi trhu 
naměřené hodnoty biometanu v 
předávacím místě, nárok na úhradu 
zeleného bonusu na biometan 
nevzniká.  
 
 

§ 27e odst. (2) - Výrobce 
biometanu je povinen předat 
elektronickou formou operátorovi 
trhu úplné a pravdivé naměřené 
hodnoty množství biometanu v 
předávacích místech výroben 
biometanu a na vyžádání operátora 
trhu poskytnout další doplňující 
informace týkající se předávaných 
naměřených hodnot. Rozsah údajů, 
termíny a způsob předání a evidenci 
naměřených hodnot biometanu 
stanoví prováděcí právní předpis.  

 
Doplnění přímo do zákona, že se 
vykazuje ve výkazu zvlášť pokročilý 
biometan a zvlášť tzv. prvogenerační 
biometan, nepovažujeme za vhodné 
zavádět, jelikož se jedná pouze o jednu 
podmínku související s rozsahem 
vykazování uvedenou v prováděcím 
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předpisu, která by byla, oproti ostatním, 
nesourodě a také duplicitně zmíněna 
přímo v zákoně a následně také jako 
vykazovací povinnost prostřednictvím 
výkazu ve vyhlášce. Ve smyslu 
zmocnění se jedná o ustanovení § 53 
odst. 1 písm. e), j) a s) zákona, v rámci 
kterých budou upraveny výkazy 
v prováděcím předpisu tak, aby se odlišil 
tzv. prvogenerační a pokročilý biometan. 
 
Dále počítáme, že budou vždy vydány 
na celkově vyrobený biometan dva typy 
záruk původu – na tzv. prvogenerační a 
pokročilý biometan. Komplexní 
ustanovení upravující záruky původu 
bude součástí novely zákona č. 
165/2012 Sb., která bude transponovat 
novou směrnici 2018/2001. 
 
MPO prodiskutuje s ERÚ, zda by bylo 
možné upravit nebo doplnit vyhlášku 
ERÚ – vyhlášku o registraci 
výrobny/podpory v systému OTE ve 
smyslu uvedení „příznaku“, zda 
zaregistrovaná výrobna biometanu bude 
vyrábět pouze konvenční nebo pokročilý 
biometan a případně odhad o poměru 
konvenčního/pokročilého biometanu – 
nicméně stále se bude jednat pouze o 
předběžnou informaci (primárně u těch 
„poměrových“ projektů). 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 K návrhu zákona – část první čl. I – k bodu 107 (§ 27d odst. 3)  
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Navrhujeme rozšířit termín „předávací místo“ o zařízení, kterým je vybavena 
výrobna biometanu a které je určené pro plnění tlakových nádrží vozidel 
využívajících k pohonu stlačený nebo zkapalněný zemní plyn. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Je třeba zvážit, zda by takováto dodávka 
biometanu byla dostatečně 
zabezpečena proti zneužití nebo 
podvodnému vykazování. Potenciální 
problém může také nastat při 
uplatňování záruk původu biometanu, 
jelikož uvedený biometan by neprošel 
plynárenskou soustavou, což je také 
vázáno na zajištění příslušného měření. 
Novela zákona i předložený návrh 
vnitrostátního plánu ČR v oblasti 
energetiky a klimatu je nastaven na 
předpokladu konverze současných 
výroben elektřiny využívající bioplyn na 
výrobny biometanu, které jsou 
v dostatečně blízké vzdálenosti od 
plynárenské soustavy, aby mohlo dojít 
k připojení výrobny biometanu do 
plynárenské soustavy, což by podle 
provedených analýz od plynárenského 
sektoru mělo splňovat přibližně 50 % 
současných výroben elektřiny z bioplynu 
a s tímto počtem je uvažováno při plnění 
závazných cílů OZE v dopravě (bylo 
takto diskutována v meziresortní 
pracovní skupině). Nicméně jsme si 
samozřejmě vědomi určitého 
nevyužitého potenciálu, které by výrobny 
biometanu, které nemají možnost 
připojení do plynárenské soustavy (např. 
problematické vlastnické nebo 
majetkové územní záležitosti) avšak 
z důvodu eliminace rizik, kdy by mohl být 
čerpán standartní zemní plyn místo 
biometanu, navrhujeme takovou úpravu 
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neprovádět, resp. doporučujeme např. 
v roce 2024 provést vyhodnocení, zda 
jsou naplňovány hodnoty a cíle v oblasti 
pokročilého biometanu stanovené na 
jednotlivé roky a pokud by tomu tak 
nebylo, pak až následně zvážit zavedení 
do legislativy tohoto dalšího opatření 
zvyšující případně množství pokročilého 
biometanu. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 K návrhu zákona – část první čl. I – k bodu 130 (§ 36 odst. 2) 
Upozorňujeme, že v případě biometanu pro dopravu je investiční a od roku 
2021 též i provozní podpora možná jen při využití surovin podle přílohy IX.A 
směrnice RED II. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno a částečně akceptováno 
 
Vyrobený biometan vtláčený do 
plynárenské soustavy bude třeba 
rozdělovat na pokročilý a nepokročilý 
biometan. Na oba druhy biometanu bude 
vydána záruka původu. Podrobnosti a 
aplikace záruk původu bude řešeno 
v novele zákona č. 165/2012 Sb., která 
bude transponovat nově schválenou 
směrnici 2018/2001 o podpoře využívání 
energie z OZE. 
 
Nepokročilý biometan bude 
z plynárenské soustavy odebírán a 
uplatňován pro výrobu elektřiny a výrobu 
tepla například v kogenerační jednotce 
nebo ve výrobně tepla (jako náhrada za 
zemní plyn) a bude sloužit k naplňování 
nového cíle OZE v sektoru vytápění a 
chlazení podle nově schválené směrnice 
2018/2001 o podpoře využívání energie 
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z OZE. Nebude se tedy jednat o sektor 
dopravy. 
 
Pokročilý biometan (vyrobený ze surovin 
uvedených v části A přílohy IX směrnice) 
bude uplatněn pouze v odvětví (sektoru) 
dopravy, jako plnění závazného cíle 
OZE v dopravě a podcíle pro využívání 
pokročilých biopaliv podle nově 
schválené směrnice 2018/2001 o 
podpoře využívání energie z OZE.  
 
Navržená provozní podpora biometanu 
je podle našeho názoru provedena 
v souladu s pokyny pro státní podporu 
EU v oblasti životního prostředí a 
energetiky (body 112 a 113), jelikož do 
dopravy bude směřovat pouze pokročilý 
biometan. 
 
Soulad s poskytováním investiční 
dotace v případě výrobny biometanu 
(nové/konvertované ze současných 
výroben elektřiny využívající bioplyn) 
podle EEAG by měla být řešena tak, že 
se bude poskytovat investiční dotace 
pouze na výrobny biometanu využívající 
jen 100 % pokročilé suroviny. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 K návrhu zákona – část první čl. I – k bodu 160 (§ 49 odst. 1 písm. c)) 
Navrhujeme doplnit bod 9, který stanoví, že výrobce biometanu se dopustí 
přestupku, pokud nedoloží splnění kritérií udržitelnosti v souladu s § 27a odst. 
2 písm. b) 
Zásadní připomínka 

 Vysvětleno 
 
Domníváme se, že stanovení přestupku 
z výše uvedeného důvodu není potřeba. 
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Ustanovení § 27a odst. 2 upravuje 
podmínky na výrobu biometanu, přičemž 
v případě splnění těchto podmínek se na 
takto vyrobený biometan vztahuje 
podpora biometanu.  
 
V zákoně bude uvedeno, že pokud 
nebudou plněny kritéria udržitelnosti, 
pak nebude nárok na podporu – viz 
předložená úprava v § 27a odst. 2 
uvedená výše u vypořádání jiných 
připomínek. Obecně je kontrolou zákona 
č. 165/2012 Sb. pověřen ERÚ. Podpora 
se zastaví okamžitě při zjištění 
nedoložení splnění kritérií udržitelnosti a 
navíc se může vymáhat zpět i za 
předchozí období. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 Nad rámec návrhu novely zákona - § 53 odst. 1 písm. k) 
Požadujeme rozšíření tohoto ustanovení i o biomasu, bioplyn a biometan.  
Směrnice RED II nově zavádí kritéria udržitelnosti i na biomasu a další produkty 
z biomasy. Navíc v § 27a odst. 2 písm. b) je odkazováno na prováděcí předpis, 
který stanový kritéria pro výrobny  biometanu. Tento předpis ale v § 53 není 
uveden. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
 
Upraveno následovně: 
 
k) kritéria udržitelnosti pro biokapaliny a 
paliva z biomasy,  
 
Zároveň bude zavedena definice paliva 
z biomasy. 
 
V § 2 odst. 2 doplněno písm. i): 
 
i) palivem z biomasy plynná a pevná 
paliva vyrobená z biomasy. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
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Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 Nad rámec návrhu novely zákona - § 53 odst. 1 
Navrhujeme doplnit další písmeno, ve kterém bude odkazováno na prováděcí 
předpis, který stanoví seznam surovin, z nichž mohou být vyráběny pokročilé 
biokapaliny a biometan v dopravě. T.j. seznam podle přílohy IX.A směrnice 
RED II. Viz připomínka k § 27a, odst. 2. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
 
Doplněno zmocnění v § 53 odst. 1 písm. 
a) následovně: 
 
a) druhy a parametry podporovaných 
obnovitelných zdrojů a způsoby jejich 
využití pro výrobu elektřiny z 
obnovitelných zdrojů a tepla z 
obnovitelných zdrojů, tepla 
z obnovitelných zdrojů a biometanu, 
včetně způsobu a vykazování množství 
cíleně pěstované biomasy na orné půdě 
a na travním porostu při výrobě bioplynu 
a suroviny vymezující pokročilý 
biometan,  
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 K Důvodové zprávě obecně: 
Text důvodové zprávy, ať už v obecné části, nebo i v části zvláštní, a to k oběma 
zákonům, vykazuje vyšší počet překlepů, vynechaných slov a chybně užitých, 
příp. chybějících interpunkčních znamének. V tomto směru doporučujeme 
podrobnou revizi textu. 

Akceptováno 

 K Důvodové zprávě část první čl. I – k bodům 62 a 65 
V textu je uvedeno, že se vypouští § 11a ods.t 4 a 5. Domníváme se, že  
v odůvodnění by se měl předkladatel držet původního číselného označení, tedy 
odst. 4 a 6. 

Akceptováno 

 K Důvodové zprávě část první čl. I – k bodům 99 až 106 
Doporučujeme opravit v textu označení novelizačního bodu 10, na novelizační 
bod 106. V případě, že dosavadní novelizační bod 104 bude vypuštěn, což 
navrhujeme dále, může označení 105 zůstat nezměněno. 

Akceptováno jinak  
 
S ohledem na změny provedené 
v souvislosti s vypořádáním jiných 
připomínek se část této připomínky stala 
bezpředmětná. 
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Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 K Důvodové zprávě část první čl. I – k bodům 108, 114, 115, 116 a 125 
Ve druhém odstavci doporučujeme označení novelizačního bodu 124 opravit 
na novelizační bod 125, což odpovídá textu návrhu zákona. 

Akceptováno jinak  
 
Na základě doručených připomínek 
došlo k přečíslování novelizačních bodů. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
  

 K Důvodové zprávě část první čl. I – k bodu 171 (a 172) 
Upozorňujeme, že v Důvodové zprávě je vynecháno odůvodnění bodu 172 (a 
změny v § 52 odst. 1). Vzhledem k cíli, ke kterému obě navrhované změny 
směřují, lze odůvodnění spojit. 

Akceptováno 

 K návrhu zákona – část první čl. I – k bodu 14 
Doporučujeme opravit výčet písmen, která se doplňují, na d) až h). 

Akceptováno 

 K návrhu zákona – část první čl. I – k bodům 15 a 107 
V navrhovaném znění § 3a odst. 3 a  § 27c odst. 2 doporučujeme 
odstranit  překlep (nadbytečné písmeno n) ve slově "biomentan"; v obou 
případech se v příslušných odstavcích vyskytuje slovo s překlepem 2x." 

Akceptováno 

 K návrhu zákona – část první čl. I – k bodu 104 
Navrhovaný bod 104 (změna § 27 odst. 5) dle našeho názoru není nutný, 
vzhledem k bodu 105, kdy se text § 27 odst. 5 stanovuje zcela nově. 
Upozorňujeme i na souvislost s výše uvedenou připomínkou 2. 

Akceptováno  
 
Novelizační bod odstraněn.   

 K návrhu zákona – část první čl. I – k bodu 107 
Doporučujeme použít následující formulaci: „Za § 27 se vkládá...“ 

Vysvětleno 
 
Odkazujeme na čl. 58 odst. 2 LPV.  
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 K návrhu zákona – část první čl. I – k bodu 130 Akceptováno 
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V souladu s vyznačenou změnou § 36 odst. 2 v Platném znění doporučujeme 
doplnit „se slova „nebo na podporu tepla“ nahrazují slovy „, na podporu tepla 
nebo na podporu biometanu“.“ a „na konci textu se doplňuje věta „Podporu 
elektřiny formou aukčního bonusu není možné kumulovat s investiční 
podporou.““ 

 K Platnému znění Hlava VIII zákona č. 165/2012 Sb. 
Vzhledem k tomu, že se mění text nadpisu, doporučujeme uvést původní název 
také v přeškrtnutém formátu (viz novelizační bod 133). 

Akceptováno  

 Upozorňujeme, že do platného znění se text přechodných ustanovení 
nevyznačuje. 

Vysvětleno  
 
Přechodné ustanovení doplněné i do 
platného znění považujeme za vhodné a 
je v souladu s ustálenou praxí.  
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 K návrhu zákona – část první čl. I – k bodu 14 (§ 2, odst. 2, písm. h)) 
„Energetický výkon“ je v návrhu definován jako objem. Termín je zavádějící a 
po technické stránce chybný. Doporučujeme nadefinovat pomocí jednotek 
vztažených k energii nebo výkonu a nikoliv k objemu. 

Akceptováno  
 
Upraveno: 
h) energetickým výkonem výrobny 
biometanu instalovaná kapacita výrobny 
biometanu v MWh/rok. 

Ministerstvo vnitra Obecně – k využití nástrojů eGovernmentu 
Žádáme vysvětlení, zda se předpokládá, že povinné osoby budou moci 
využívat elektronickou identifikaci dle zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické 
identifikaci, popřípadě zda se ve smyslu požadavků § 8a odst. 1 zákona č. 
365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších 
předpisů, počítá s možností činit podání prostřednictvím kontaktního místa 
veřejné správy. Dále žádáme o vyjádření, zda bude možné ve smyslu § 9 a 
následujících výše zmíněného zákona vydávat prostřednictvím kontaktního 
místa veřejné správy ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy, 
které jsou vedené dle novelizovaných právních předpisů.   
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Novela zákona o podporovaných 
zdrojích nepředpokládá využití 
elektronické identifikace podle zákona č. 
250/2017 Sb., jelikož nebyla 
identifikována situace, kdy by při aplikaci 
zákona o podporovaných zdrojích mohlo 
být využito možnosti prokázání 
totožnosti s využitím elektronické 
identifikace.  
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Dále novela zákona nepředpokládá 
využití podávání žádostí prostřednictvím 
kontaktního místa veřejné správy podle 
zákona č. 365/2000 Sb., jelikož podaná 
žádost o vydání osvědčení o původu 
elektřiny podle § 47 zákona je formulář, 
jehož součástí je také řada dalších 
odborných příloh a tedy žádost obsahuje 
nutné prověření vyžadující odborné 
zázemí, které je na straně MPO. Již 
v současné době je možné elektronické 
podání nebo podání prostřednictvím 
datové schránky žádostí s náležitostmi 
na příslušnou elektronickou adresu 
MPO. 
 
Také nepředpokládáme vydání 
osvědčení o původu prostřednictvím 
kontaktního místa veřejné správy. 
Nicméně elektronické zaslání osvědčení 
o původu elektřiny z elektronické adresy 
nebo datovou schránkou je již 
v současné době možné. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 K čl. I bodu 127 – k § 32 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie: 
Navrhované ustanovení vylučuje použití správního řádu v případě projednání 
návrhu opatření obecné povahy s dotčenými orgány, doručení návrhu opatření 
obecné povahy veřejnou vyhláškou a zveřejňování vydaného opatření obecné 
povahy na úředních deskách obecních úřadů. Důvod tohoto odchýlení není 
v důvodové zprávě uveden. Jedná se tako neodůvodněnou odchylku od 
správního řádu, a proto požadujeme uvedené ustanovení z návrhu zákona 
vyjmout. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno  

Důvodová zpráva byla doplněna o 
důvody vyloučení použití některých 
ustanovení správního řádu.  

Ve zvláštní části důvodové zprávy 
k bodu 127 (§32) bude uvedeno 
následující vysvětlení: 
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Opatřením obecné povahy vydaném na 
základě tohoto zákona mohou být přímo 
dotčeny pouze práva, povinnosti nebo 
zájmy výrobců provozujících výrobny 
elektřiny, které náležejí do sektoru 
výroby elektřiny, ve kterém bylo zjištěno 
riziko nadměrné podpory. Současně 
platí, že tito výrobci elektřiny mají 
možnost volby, a to přihlášení výrobce 
k automatickému opatření uvedenému 
v tomto zákoně (§ 32a), kterým je to, že 
si zvolí od počátku 12-tého roku od 
uvedení výrobny elektřiny do provozu do 
konce ekonomické životnosti výrobny 
elektřiny zastavení provozní podpory 
elektřiny z OZE nebo si výrobce zvolí od 
počátku 12-tého roku od uvedení 
výrobny elektřiny do provozu vrácení 
poskytnuté investiční dotace tím, že je 
mu od uvedené doby příslušně snížena 
provozní podpora elektřiny z OZE. Další 
možností je opatření obecné povahy 
aplikované MPO na celý sektor, které by 
spočívalo v zákazu uplatňování podpory 
elektřiny v souběhu s jinou provozní 
podporou nebo ve snížení podpory 
elektřiny (§32 odst. 1). Výrobci je dále 
dána možnost požádat o rozhodnutí o 
nadměrné podpoře, kterému předchází 
kontrola přiměřenosti podpory podle § 
33 tohoto zákona. Z důvodu zajištění 
efektivního fungovaní daných nástrojů je 
nezbytné vyloučení některých 
ustanovení správního řádu, a to 
ustanovení o projednání návrhu opatření 
obecné povahy s dotčenými orgány (z 
výše uvedeného vyplývá, že dotčení 
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výrobci mají možnost odmítnou dané 
opatření a prostřednictvím individuální 
kontroly dokázat relevantní výši 
nákladů). Dále je navrženo vyloučení 
ustanovení o doručení návrhu opatření 
obecné povahy veřejnou vyhláškou a 
zveřejňování vydaného opatření obecné 
povahy na úředních deskách obecních 
úřadů, toto vyloučení je navrženo 
zejména z důvodu, že se jedná o 
specifickou skupinu výrobců, kteří budou 
informováni ze strany MPO o výsledku 
sektorového šetření a zároveň 
upozorněni na možnosti zvolit si opatření 
proti nadměrné podpoře. 
 
Na základě vznesené připomínky bylo 
ustanovení § 32 odst. 3 zákona 
upraveno do níže uvedeného textu:  
 
„(3) Návrh opatření obecné povahy se 
zveřejní ve lhůtě do 30 dnů od 
zveřejnění výsledku sektorového 
šetření způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Ustanovení 
správního řádu o projednání návrhu 
opatření obecné povahy s dotčenými 
orgány a zveřejňování vydaného 
opatření obecné povahy na úředních 
deskách obecních úřadů se 
nepoužije. Připomínky k návrhu 
opatření obecné povahy mohou u 
správního orgánu uplatnit výrobci 
provozující výrobny elektřiny 
náležející do sektoru výroby elektřiny, 
ve kterém bylo zjištěno riziko 
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nadměrné podpory, operátor trhu a 
povinně vykupující.“ 
 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 
Úprava po projednání Legislativní 
radou vlády a jejími komisemi: 
 
Na základě projednání materiálu 
Legislativní radou vlády a jejími 
pracovními Komisemi byl materiál 
upraven tak, že ověření přiměřenosti 
podpory nebude probíhat podle 
kontrolního řádu, ale bude probíhat 
podle správního řádu. Dále byla „plošná“ 
úprava výše podpory stanovená 
opatřením obecné povahy nahrazena 
úpravou v cenovém rozhodnutím ERÚ.  
 

 Nad rámec návrhu – k § 47 odst. 4 zákona o podporovaných zdrojích 
energie: 
Upozorňujeme, že obecné náležitosti žádosti stanoví § 37 odst. 2, respektive  
§ 45 odst. 1 správního řádu. Podle věty poslední ustanovení § 37 odst. 2 
správního řádu pak platí, že „podání musí obsahovat označení správního 
orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, 
která je činí“. Z uvedeného vyplývá,  
že náležitosti podání stanoví zákon. Není tedy přípustné (a to i s ohledem na 
čl. 79 odst. 3 Ústavy a čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod), aby 
náležitosti podání stanovil prováděcí právní předpis. Lze připustit variantu, že 
zvláštní zákon stanoví další náležitosti konkrétního podání relativně obecně 
s tím, že podrobnější úprava obsahu těchto náležitostí bude svěřena 
prováděcímu předpisu. Není však vhodné, aby zvláštní zákon svěřil úpravu 
náležitostí prováděcímu předpisu bez dalšího, tedy bez alespoň zcela 
minimální zákonné úpravy. 

Akceptováno s úpravou 
 
Ustanovení zákona bude upraveno tak, 
aby zvláštní zákon stanovil náležitosti 
konkrétního podání v obecné rovině 
s tím, že podrobnější úpravu obsahu 
náležitostí bude svěřena prováděcímu 
předpisu (vyhlášce č. 37/2016 Sb.). 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 
Úprava po projednání Legislativní 
radou vlády a jejími komisemi: 
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Tuto připomínku uplatňujeme také k § 98a odst. 1 písm. d) a h), § 98a odst. 2 
písm. a), h) a k) energetického zákona. 
Zásadní připomínka 

 
Na základě projednání materiálu 
Legislativní radou vlády a jejími 
pracovními Komisemi byl materiál 
upraven tak, že ověření přiměřenosti 
podpory nebude probíhat podle 
kontrolního řádu, ale bude probíhat 
podle správního řádu. Dále byla „plošná“ 
úprava výše podpory stanovená 
opatřením obecné povahy nahrazena 
úpravou v cenovém rozhodnutím ERÚ.  
 

 K čl. I bodu 15 – k § 3 odst. 1 zákona o podporovaných zdrojích energie: 
Ministerstvo průmyslu a obchodu je nově povinno vypracovat návrh 
integrovaného plánu, a to podle nařízení o správě energetické unie. 
Domníváme se, že je ze strany předkladatele poněkud předčasné zavazovat 
ministerstvo k vypracování plánu podle nařízení, u nějž dosud nebyl na úrovni 
Evropské unie dokončen legislativní proces.  

Vysvětleno 
 
Nařízení o správě energetické unie již 
bylo i po formální stránce ukončeno a 
schváleno a dne 21. prosince 2018 bylo 
publikováno v Úředním věstníku EU. 
Podle uvedeného nařízení měli členské 
státy povinnost předložit návrh 
vnitrostátního plánu Evropské komisi 
k posouzení a vydání doporučení do 
konce roku 2018.  Návrh integrovaného 
plánu, dále v upřesněním nazýván jako 
vnitrostátní plán v oblasti energetiky a 
klimatu byl již vzat Vládou ČR na vědomí 
a v lednu 2019 byl již předložen 
k posouzení Evropské komisi, podle 
požadavků stanovených v nařízení. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 K čl. I bodu 15 – k § 3 odst. 3 a odst. 4 zákona o podporovaných zdrojích 
energie: 

Akceptováno 
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Daná ustanovení jsou ve vzájemném kontextu matoucí, když odstavec 3 
zavazuje vládu k vydání nařízení, které by se mělo vztahovat k časovému 
horizontu tří let, nicméně odstavec 4 vládě ukládá povinnost každoročně vydat 
typově shodné nařízení. Obě ustanovení jsou tak nejasná a doporučujeme 
jejich vztah vyjasnit. 

Doplněna zvláštní část důvodové 
zprávy. 
  
K § 3  
 
K odst. 3  - na základě tohoto ustanovení 
vláda vydá nařízení, které minimálně na 
3 roky dopředu stanoví podmínky a 
hodnoty (minimálně stanoví druhy 
podporovaných zdrojů, druhy a formy 
podpory, typy zařízení a velikost 
instalovaného výkonu výroben elektřiny, 
tepla a biometanu, které budou 
předmětem podpory, maximální výši 
finanční jistoty a její formu v případě 
aukce, vymezení druhů PZE pro které 
bude platit v případě aukcí jako 
podmínka pro účast povolení stavby 
nebo určení, zda bude společná aukce 
pro nové a modernizované výrobny 
elektřiny a dobu trvání podpory elektřiny 
a podpory tepla pro zachování výrobny 
elektřiny a výrobny tepla v provozu). 
 
K odst. 4 – daným ustanovením je 
zajištěno, že podmínky a hodnoty podle 
předchozího odstavce budou 
každoročně doplňovány nařízením vlády 
o hodnoty a podmínky pro kalendářní 
roky, pro které nebyly stanoveny, tak aby 
byly podmínky a hodnoty stanoveny 
vždy na období minimálně 3 let. 
Prakticky tak nařízení vlády v dalších 
letech může stanovit hodnoty pouze pro 
jeden následující kalendářní rok. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
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Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 K čl. I bodům 15, 51 a 127 a čl. III bodu 146 – k § 3a odst. 4, § 10b odst. 7, 
§ 10e a § 31 odst. 6 zákona o podporovaných zdrojích energie a § 59 odst. 
9 energetického zákona: 
V souladu se stávající praxí navrhujeme slova „způsobem umožňující dálkový 
přístup“ nahradit slovy „na svých internetových stránkách“, současně tak dojde 
k přesnému vymezení místa na internetu, kde budou dané informace 
uveřejněny. 

Vysvětleno 
 
Jelikož v zákoně o podporovaných 
zdrojích je na mnoha místech použito 
sousloví „způsobem umožňující dálkový 
přístup“ rádi bychom v zájmu zachování 
jednotnosti používali stejné slovní 
spojení. Dále uvádíme, že v zavedené 
legislativě ČR se běžně používají slova 
„způsobem umožňující dálkový přístup“. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 K čl. I bodu 51 – k § 10d odst. 3 a § 10d odst. 5 zákona o podporovaných 
zdrojích energie: 
Doporučujeme vyjasnit vztah předmětných ustanovení, neboť není zřejmé, zda 
se lhůta zakotvená v odstavci 5 vztahuje i na případy podle odstavce 3. 

Vysvětleno 
 
Ustanovením odstavce 3 je dána 
možnost předkladateli nabídky požádat 
o sjednání nového termínu uvedení 
výrobny elektřiny do provozu nebo 
provedení modernizace výrobny 
elektřiny, ale pouze v případě, že 
výrobna elektřiny nebyla uvedena do 
provozu nebo nebyla provedena 
modernizace výrobny elektřiny do 
stanoveného termínu z důvodu zásahu 
vyšší moci nebo skutečnosti nezávislé 
na vůli předkladatele nabídky. Pokud 
budou tyto důvody naplněny, 
ministerstvo neuplatní právo z finanční 
jistoty.  
 
Odstavcem 5 je následně řešena 
situace, kdy výrobna elektřiny nebude 
uvedená do provozu nebo nebude-li 
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provedena modernizace výrobny 
elektřiny do 6 měsíců po uplynutí lhůty 
stanovené ve smlouvě, myšleno tedy 
výrobce, který požádal o posunutí 
termínu. V jiných případech než 
stanovených v odstavci 3 není možné 
žádat o posunutí termínu a v případě 
neuvedení výrobny elektřiny do provozu 
nebo neprovedení modernizace výrobny 
elektřiny do stanoveného termínu ve 
smlouvě o zajištění podpory z aukce, 
ministerstvo uplatní právo z finanční 
jistoty podle odstavce 2.  
 
Uvedené vysvětlení bude doplněno také 
do důvodové zprávy. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 K čl. I bodu 72 – k § 12 odst. 2 zákona o podporovaných zdrojích energie: 
Návrh kalkuluje s každoročním navyšováním ceny o 2 %. Nedomníváme se, že 
jde  
o vhodně zvolený model, neboť na trhu může dojít k neočekávaným událostem, 
které mohou mít vliv na snížení ceny, proto považujeme přinejmenším za 
diskutabilní, aby právní úprava zavazovala povinný subjekt k pravidelnému 
navyšování. Doporučujeme tento postup přehodnotit a zakomponovat do 
ustanovení případnou pojistku pro případy, kdy tržní podmínky nebudou 
navyšování nakloněny. 

Vysvětleno 
 
Jedná se nastavený ekonomický model 
stanovení výše podpory, který bere 
v potaz dopady na plátce podpory 
(spotřebitele energií a státní rozpočet) a 
to tím způsobem, že je stanovena na 
počátku doby na kdy je u daného druhy 
OZE nárok na podporu výše podpory 
nižší i následně se každý rok zvyšuje o 
eskalaci. Takový přístup zvyšuje náklady 
na podporu postupně v kontextu a 
paralelní s tím jak se zvyšují příjmy 
plátců podpory (spotřebitelé energie – 
zvyšují se každoročně platy, státní 
rozpočet – zvyšují se každoročně 
odvody a daní do rozpočtu), a svým 
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způsobem je tak zohledněn také vliv 
ceny peněz. Může být samozřejmě 
nastaven i ekonomický model, kdy bude 
stanovena výše podpory bez pravidelné 
eskalace výše podpory v následujících 
letech a bude konstantní od počátku do 
konce období, avšak toto bude 
znamenat, že výše podpory bude 
stanovena ihned na počátku období 
vyšší oproti modelu bez postupné 
eskalace výše podpory, která zohledňuje 
předpokládané postupné zvyšování 
příjmů (jak státního rozpočtu – vyšší 
výběr daní z důvodu vyšších přijmu 
obyvatelstva a zvyšující se úrovně 
hospodářství ČR, tak obyvatelstva – 
vyšší platy). 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 K čl. I bodu 132 – k § 37 odst. 1 písm. a) zákona o podporovaných zdrojích 
energie: 
Je zaváděna nová kategorie výrobce elektřiny a výrobce tepla, a to tzv. 
„podnikatel v obtížích“, přičemž určení kritérií, kdy je výrobce považován za 
„podnikatele v obtížích“ je ponecháno na prováděcí právní předpis. K tomuto 
postupu máme výhrady, stejně tak k samotnému označení takového výrobce. 
Kritéria, na jejichž základě je výrobce získá status, který jej do značné míry 
zvýhodňuje oproti ostatním výrobcům, by měla být stanovena přímo zákonem. 

Vysvětleno 
 
Na základě vydaných rozhodnutí 
Evropské komise o slučitelnosti 
provozních podpor s vnitřním trhem EU 
a požadavky z aktuálně platných 
pravidel státní podpory EU v oblasti 
životního prostředí a energetiky je 
navrženo ustanovení týkající se 
omezení nároku na podporu. Konkrétně 
v případě, kdy podpora elektřiny a 
podpora tepla se nebude vztahovat na 
elektřinu a teplo vyrobené výrobcem 
elektřiny a výrobcem tepla, který je ke 
dni registrace formy podpory v systému 
operátora trhu podnikatelem v obtížích, 
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a to po dobu po kterou je na výrobce 
pohlíženo jako na podnikatele v obtížích. 
V případě definice podnikatele v obtížích 
bude vycházeno z přímo použitelného 
předpisu Evropské unie (nařízení 
komise č. 651/2014 čl. 2 odst. 18). 
 
Navrhované ustanovené bylo 
formulováno ve spolupráci s ÚOHS. 
Nařízení Komise 651/2014, které 
definuje podnik v obtížích, dopadá 
pouze na blokové výjimky, nikoliv na 
veškeré režimy podpor. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 Obecně:  
1. Upozorňujeme, že v předpise jsou alternativně užívána slova „slovo“ a 

„text“ v případě, že je vkládán, měněn či rušen text, který neobsahuje 
slova, ale pouze text  
a spojky (například čl. I body 63, 104 a 122). Navrhujeme proto znění 
novelizačních ustanovení uvést do souladu s Legislativními pravidly 
vlády. 

2. Navrhujeme sjednotit psaní nadpisů hlav, dílů a pododdílů 
v navrhovaném předpise, a to s ohledem na čl. 30 odst. 4 Legislativních 
pravidel vlády. 

3. Označení poznámky pod čarou je standardně psáno jako horní index, 
navrhujeme proto v tomto směru text navrhovaného zákona upravit. 

 
K bodu 1 – Akceptováno 
 
 
 
 
 
K bodu 2 – Akceptováno 
 
 
K bodu 3 - Akceptováno 

 K úvodní větě zákona:  
Slovo „znění“ navrhujeme vypustit pro nadbytečnost. 

Akceptováno 

 K čl. I bodu 14 – k § 2 odst. 2 písm. h) zákona o podporovaných zdrojích 
energie: 
Dle textu novelizačního bodu jsou v odstavci 2 doplňována písmena d) až g), 
nicméně navazující normativní text zahrnuje i písmeno h). Doporučujeme tuto 
skutečnost vyjádřit i v textu novelizačního bodu. 

Akceptováno  

 K čl. I bodu 15 – k § 3 odst. 1 zákona o podporovaných zdrojích energie: Akceptováno  
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Slovo „Nařízení“ navrhujeme psát s malým počátečním písmenem a dáváme 
na zvážení doplnění odkazu ve formě poznámky pod čarou, která by adresátům 
právní normy pomohla v orientaci. 

 
Poznámka pod čarou doplněna. 

 K čl. I bodům 15 a 107 – k § 3 odst. 5 a § 27c odst. 1 zákona o 
podporovaných zdrojích energie: 
Domníváme se, že dle obsahu jde o ustanovení, která mají charakter 
přechodného ustanovení, proto doporučujeme jejich přesun. 

Vysvětleno 
 
Doporučujeme zachovat ustanovení 
v uvedených částech zákona z důvodu 
zajištění celkového a úplného kontextu a 
smyslu ustanoveních uvedených 
v daném místě zákona a to i z důvodu 
vhodného uživatelského přístupu 
v tomto vysoce odborně zaměřeném 
předpisu. To odpovídá i požadavkům 
z nové legislativy EU, kde je uvedeno, že 
opatření a forma podpory OZE musejí 
být pro žadatele uvedeny jasně, 
přehledně a srozumitelně. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 K čl. I bodu 30 – k § 5 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie: 
Navrhujeme slova „a slova“ nahradit slovy „a věta druhá“, dále pak pro 
nadbytečnost vypustit zvratné sloveso „se“ před slovem „zrušují“. 

Akceptováno 

 K čl. I bodům 34 a 175 – k § 6 odst. 4 a § 53 odst. 1 zákona o 
podporovaných zdrojích energie: 
V rámci textu novelizačního bodu navrhujeme spojku „které“ před slovem 
„znějí“ nahradit správným tvarem, tj. slovem „která“. 

Akceptováno 

 K čl. I bodům 39, 93 a 107 – k § 6a odst. 3, § 25a odst. 1 a § 27d odst. 1 
zákona o podporovaných zdrojích energie: 
Před slovy „s výjimkou“ navrhujeme doplnit čárku. 

Částečně akceptováno  
 
Ustanovení § 6a odst. 3 a § 25a odst. 1 
byla upravena jinak na základě 
obdržených připomínek (ERU). 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
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 K čl. I bodu 51 – k § 10c odst. 1 zákona o podporovaných zdrojích energie: 
Spojku „které“ v poslední části souvětí navrhujeme nahradit tvarem „která“. 

Akceptováno 

 K čl. I bodu 52 – k § 11 odst. 2 zákona o podporovaných zdrojích energie: 
Navrhujeme uvést novelizační bod ve znění: „V § 11 odst. 2 se věta druhá 
zrušuje.“ 

Akceptováno jinak  
 
Nové znění novelizačního bodu: „V § 11 
odst. 2 se věta poslední zrušuje.“  
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 K čl. I bodům 82 až 91 – k § 24 zákona o podporovaných zdrojích energie: 
Doporučujeme revidovat pořadí předmětných novelizačních bodů tak, aby 
odpovídalo členění § 24, tj. například změny v odstavci 6 (srov. novelizační bod 
82) by měly následovat až po změnách navrhovaných v odstavcích 2 a 3 (srov. 
novelizační bod 85). 

Akceptováno 

 K čl. I bodu 89 – k § 24 odst. 4 zákona o podporovaných zdrojích energie: 
V textu novelizačního bodu navrhujeme spojku „které“ uvést ve tvaru „která“. 

Akceptováno 

 K čl. I bodům 91 a 92 a bodům 144 a 145 – k § 25 odst. 1 a § 25 odst. 6 a 
odst. 7 a § 45 odst. 1 zákona o podporovaných zdrojích energie: 
Navrhujeme pořadí daných novelizačních bodů zaměnit. 

Akceptováno 

 K čl. I bodům 99 až 106 – k § 27 zákona o podporovaných zdrojích energie: 
Opětovně doporučujeme revidovat pořadí těchto novelizačních bodů a rovněž 
provést jejich celkové přepracování, neboť navrhovaná úprava je zmatečná, 
což lze demonstrovat na novelizačních bodech 100 a 105, kde je zcela odlišná 
formulace nového § 27 odst. 5, aniž by tedy byl zřejmý skutečný záměr 
předkladatele. 

Akceptováno  

 K čl. I bodům 118 až 121 – k § 28 zákona o podporovaných zdrojích 
energie: 
Navrhujeme dotčené novelizační body předřadit novelizačnímu bodu 108 a 
návrh následně upravit. 

Akceptováno 

 K čl. I bodu 127 – k § 33 odst. 4 zákona o podporovaných zdrojích energie: 
Doporučujeme respektovat zavedenou legislativní zkratku, a proto uvést slovo 
„inspekce“ s velkým počátečním písmenem. 

Vysvětleno 
 
Legislativní zkratka je respektována. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
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 K čl. I bodu 127 – k § 34 odst. 1 písm. a) zákona o podporovaných zdrojích 
energie: 
Ze stylistických důvodů navrhujeme zaměnit pořadí slov „již z“. 

Akceptováno 

 K čl. I bodu 132 – k § 38 odst. 1 a § 38 odst. 5 zákona o podporovaných 
zdrojích energie: 
Za slovem „Výrobce“ navrhujeme doplnit slovo „elektřiny“. 

Vysvětleno 
 
Odkazujeme na zavedený pojem 
výrobce, kdy za výrobce je považován 
výrobce elektřiny z obnovitelného 
zdroje, výrobce elektřiny z druhotného 
zdroje a výrobce elektřiny 
z vysokoúčinné kombinované výroby 
elektřiny a tepla.  
 
Z důvodu vysokého rizika vzniku 
nejasností v případě úpravy definice, 
doporučujeme zachovat současný 
přístup k definicím. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 K čl. I bodům 133 a 141 – k nadpisu hlavy VIII a hlavy IX zákona o 
podporovaných zdrojích energie: 
Připomínáme, že nadpis by měl být uveden tučným písmem. 

Akceptováno 

 K čl. I bodu 140 – k § 39 odst. 1 písm. b) zákona o podporovaných zdrojích 
energie: 
Na konci textu písmene b) navrhujeme před spojkou „a“ doplnit čárku. 

Akceptováno 

 K čl. I bodu 140 – k § 39 odst. 2 zákona o podporovaných zdrojích energie: 
Za slovy „ podle § 25a“ navrhujeme doplnit čárku. 

Akceptováno 

 K čl. I bodům 176 až 184 – k § 53 odst. 1 zákona o podporovaných zdrojích 
energie: 
Navrhujeme dotčené novelizační body předsunout před novelizační bod 172, 
dále pak doporučujeme vyjasnit vztah novelizačních bodů 174 a 184. 

 
Akceptováno 

 K důvodové zprávě:  
Dle čl. 9 Legislativních pravidel vlády se důvodová zpráva skládá z obecné a 
zvláštní části. Rozdělit tedy důvodovou zprávu k jednomu návrhu zákona na 
dva zcela samostatné celky, z nichž každý obsahuje vlastní obecnou a zvláštní 

Vysvětleno 
 
S ohledem na změny provedené 
v souvislosti s vypořádáním jiných 
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část, považujeme za značně nestandardní. Navrhujeme tedy sjednotit tyto 
důvodové zprávy do jedné, jejíž obecná  
a zvláštní část již mohou být rozčleněné dle měněných zákonů.  

připomínek se tato připomínka stala 
bezpředmětná. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

Obecně - k poznámkám pod čarou: 
Doporučujeme předkladateli provést celkovou revizi poznámkového aparátu, 
neboť zákony obsahují převážně poznámky pod čarou odkazující na již 
neexistující právní předpisy, které byly nahrazeny předpisy novými. Například 
se jedná o pozn. pod čarou č. 7, 9, 10, 21 v zákoně č. 165/2012 Sb. a poznámku 
pod čarou č. 9a zákona č. 458/2000 Sb. (v uvedeném ustanovení je použit 
odkaz na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, který však byl zrušen 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jenž je v 
nynějším návrhu zákona uveden v pozn. pod čarou č. 49) - část druhá, bod 171 
návrhu – zde doporučujeme sjednotit).  

Akceptováno 

 K části I - Obecně k návrhu v oblastech předběžně transponujících návrh 
revidované směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů: 
Předkladatel uvádí, že návrh není vůči návrhu směrnice o podpoře využívání 
energie z OZE1 transpoziční (viz str. 8 důvodové zprávy), zároveň ale přiznává, 
že je zákonem na návrh směrnice v některých místech již reagováno. Ve 
zvláštní části důvodové zprávy je pak nutnost přizpůsobit zákon revidované 
směrnici opakována poměrně často.  
Považujeme za nutné uvést jednak to, že ač předkladatel má dle čl. 13 odst. 1 
MP orientačně vzít v úvahu i legislativní záměry a návrhy předpisů Evropské 
unie, není možné takovéto zohlednění brát za komplexní provedení transpozice 
směrnice. Analýza míry provedení směrnice, navíc tak obsáhlé, jako je (návrh) 
směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, proto bude 
muset být předkladatelem provedena po přijetí této směrnice. Je nicméně 
pravděpodobné, že k přijetí návrhu směrnice dojde v průběhu vnitrostátního 
legislativního procesu k tomuto návrhu. Proto, pokud by měl předkladatel 
v úmyslu např. částečně provádět transpozici směrnice tímto návrhem, bylo by 
nutné výkaznictví návrhu dopracovat tak, aby odpovídalo jeho transpozičnímu 
charakteru.  

Vysvětleno 
 
Nejedná se o novelu zákona, která by 
transponovala novou směrnici 
2018/2001 o podpoře využívání energie 
z OZE. 
 
Novela zákona reaguje na novou 
směrnici tak, že zavádí do legislativy 
opatření a formy podpory, která mohou 
být využita pro naplnění nových cílů OZE 
do roku 2030 stanovených podle nové 
legislativy EU a uvedených právě ve 
zmíněné směrnici.  
 
Při nastavování opatření a nástrojů byli 
vzaty v potaz požadavky a podmínky pro 
aplikaci režimů podpory (provozní 

 
1 Celexové číslo návrhu: 52016PC0767.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=KORNBNYGLJE3) 



Stránka 64 (celkem 217) 

Vzhledem k tomuto může odbor kompatibility v současné době provést pouze 
velice hrubou kontrolu slučitelnosti navrhované úpravy s návrhem směrnice; 
navíc návrh novely zákona není opatřen výkaznictvím a ani samotný text 
návrhu směrnice nemusí být ještě zcela neměnný. Předkladatel by měl alespoň 
uvést, jaká ustanovení návrhu směrnice jsou již nyní promítána či rámcově 
zohledňována do zákona, a kterých jeho bodů se týkají. V kontextu této 
poznámky máme za to, že by návrhu prospělo jeho rozdělení na dva 
samostatné zákony tak, aby byly řešeny včasně výtky Komise k energetickému 
zákonu, aniž by to bylo na úkor preciznosti transpozice (návrhu) směrnice. 
Aktuálně navrhovaná transpoziční lhůta návrhu směrnice k 30. 6. 2021 podle 
našeho názoru ponechává časový prostor pro provedení její úplné transpozice 
v rámci jednoho vnitrostátního předpisu později, nikoliv nyní ve spojení 
s nezbytnou novelou spojenou s retranspozicí směrnic 2009/72/ES a 
2009/73/ES, jež má být provedena v souvislosti s výtkami Komise co nejdříve.   
Zásadní připomínka 

podpory) např. výkonové hranice při 
vyhlašování podpory vycházející 
z aukcí. Tyto podmínky jsou zároveň 
stejné s podmínkami zavedenými 
v pokyny pro státní podpory v oblasti 
životního prostředí a energetiky na 
období 2014-2020, které budou platné 
(podle tiskové zprávy EK) nejméně do 
roku 2023.  
 
Důvodem přípravy předložené novely 
zákona je především plnění závazků ČR 
k zajištění přiměřenosti poskytované 
provozní podpory zavedené v zákoně 
podle vydaných rozhodnutích Evropské 
komise o slučitelnosti těchto podpor, kde 
jsou uvedeny také časové závazky. 
Druhým důvodem je včasná příprav 
forem opatření a podpory, které by mohli 
být aplikovány již od 1. 1. 2021 tak, aby 
ČR měla k dispozici nástroje k plnění 
nových cílů stanovených na období 
2021-2030, kdy se nejedná pouze o 
hodnoty v cílových letech, ale je 
vyžadováno i plnění „trajektorií“ v tzv. 
kontrolních bodech – některé kontrolní 
body jsou již stanoveny na rok 2022.  
Transpozice směrnice do národní 
legislativy s transpozičním termínem 30. 
6. 2021 by toto plnění tak nemohla 
zajistit.   
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 K části I - k novým formám podpory a ke změnám v zavedených 
systémech podpory: 

Vysvětleno a akceptováno 
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Zákonem dochází jednak k úpravám stávajících režimů podpory obnovitelných 
zdrojů energie, jednak jsou zaváděny nové formy podpory. Předkladatel by se 
měl vyjádřit ke vztahu této nové úpravy k předpisům EU v oblasti veřejné 
podpory. Zejména by měl uvést, zda budou úpravy poskytovaných podpor 
v zákoně oznámeny Komisi v rámci stávajících systémů podpory schválených 
rozhodnutími, nebo jako zcela nové režimy podpory. 
Vzhledem k tomu, že Komise v závěrech některých svých rozhodnutí, kterými 
schválila režimy podpory výroby energie z obnovitelných zdrojů v ČR (např. bod 
77 rozhodnutí SA.35177), výslovně připomíná, že veškeré záměry, které by 
směřovaly k refinancování, úpravě nebo změně podpory, jí musí být v souladu 
s čl. 108 odst. 3 SFEU oznámeny, máme za to, že k notifikaci navrhované 
právní úpravy by dojít mělo, a to ať již půjde o změny stávajících schválených 
režimů, které se podle čl. 1 písm. c) nařízení EU 2015/1589 pro jeho účely 
považují za novou podporu, tak i u zcela nově zaváděných opatření, ze kterých 
vyplývá nárok na veřejnou podporu. 
Rovněž je nutné v této souvislosti dopracovat důvodovou zprávu. Odůvodnění, 
které v obecné rovině odkazuje na „pravidla poskytování státní podpory EU“ či 
„aktuální rozhodnutí Evropské komise“ bez uvedení konkrétních ustanovení a 
požadavků, kde se tak stanoví, neumožňuje podrobnější přezkoumání návrhu 
ve vztahu k požadavkům Evropské komise, která o slučitelnosti režimu podpory 
s pravidly vnitřního trhu EU rozhoduje.  
Zásadní připomínka 

Schéma podpory zavedená v zákoně 
budou notifikována u Evropské komise, 
jelikož notifikované současné podpory 
platí pouze pro výrobny uváděné do 
provozu do 31.12.2020. Novela zákona 
nastavuje systém podpory na období od 
1.1.2021. Předpokládáme zahájení pre-
notifikace systému podpory pro 
podporované zdroje energie zavedené 
v novele zákona pro období od 1.1.2021 
s Evropskou komisí po ukončení 
meziresortního připomínkového řízení a 
v tomto smyslu již probíhají přípravy a 
komunikace v této záležitosti s ÚOHS. 
 
Důvodová zpráva bude doplněna a u 
jednotlivých forem podpory budou 
vyznačeny příslušné body EEAG, které 
se k daným podporám vztahují. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 K části I - k bodu 15 (§ 3 odst. 1 a 2): 
 
 
1. Návrhem dochází k přechodu od Národního akčního plánu 

k Integrovanému plánu v oblasti energetiky a klimatu podle 
připravovaného nařízení EU o správě energetické unie.2 I zde platí 
obdobná připomínka jako naše obecná připomínka k transpozici návrhu 
směrnice, a to že text nařízení ještě může doznat změn a taktéž by měl 
předkladatel tam, kde dochází k „předadaptaci“ na text nařízení EU, tento 
fakt v materiálu vykázat, minimálně dostatečným vysvětlením v důvodové 
zprávě.  

 

Vysvětleno a akceptováno 
 
Směrnice 2018/2001 ze dne 11. 
prosince 2018 již byla uveřejněna ve 
věstníku EU dne 21. prosince 2018, a 
text směrnice (i nařízení vlády) je tedy již 
definitivně schválena. Předložený návrh 
novely zákona již reaguje na tuto 
schválenou směrnici (po věcné stránce 
již bylo od poloviny roku 2018 známo de 
fakto finální znění většiny článků 
směrnice). 

 
2 Celexové číslo návrhu: 52016PC0759. 
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2. Co se navrhovaného textu odst. 1 týče, doporučujeme odkazovat na nařízení 
legislativně zaužívanou formou jako na „přímo použitelný předpis Evropské 
unie upravující správu energetické unie“ a doplnit jeho označení odkazem na 
poznámku pod čarou, kde by byl uveden přesný název nařízení EU. Poznámku 
pod čarou je ale možné provést až poté, co bude nařízení EU schváleno a 
opatřeno číslem. 
 
3. Upozorňujeme dále, že § 3 je t.č. vykazován jako implementační ke směrnici 
2015/1513. Vzhledem k tomu, že míra implementace směrnice (do doby, než 
je zrušena) musí být zachována, bylo by nutné v případě vypuštění současného 
znění § 3 během platnosti této směrnice vykázat, kde jinde jsou příslušná 
ustanovení směrnice promítnuta.  
Zásadní připomínka 

 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
Nové ustanovení § 3 bude účinné od 
1.1.2021, s tím, že do 30. 6. 2021 je 
transpoziční lhůta. Směrnice 2018/2001 
nahrazuje resp. ruší směrnici jak 
směrnici 2009/28/EU, tak také směrnici 
2015/1513. 

 K části I - k bodu 15 (§ 3 odst. 3 - 6): 
Zákonem se vládě přiznává nová kompetence v podobě vymezení druhů 
podporovaných zdrojů, druhů a forem podpory, typů zařízení, která budou 
předmětem podpory, doby trvání podpory atd. v nařízení vlády, přičemž tato 
nařízení mají být vydávána každý rok a mají zřejmě stanovit výše uvedené 
parametry vždy na minimální období následujících tří let. Máme pochybnosti, 
zda taková úprava nezaloží rozpor s čl. 6 návrhu směrnice o podpoře využívání 
energie z OZE. Ten totiž v odst. 1 požaduje, aby členské státy zajistily stabilitu 
finanční podpory projektům využívajícím energii z obnovitelných zdrojů tak, aby 
podmínky nebo objem podpory nebyly revidovány způsobem, který by měl 
negativní dopad na práva v rámci uvedené podpory, případně 
na životaschopnost projektů, které již podporu čerpají. Je otázkou, zda 
každoroční vydání nařízení vlády se změněnými podmínkami a formou podpory 
návrhem směrnice požadovanou stabilitu podpory nenaruší. Žádáme proto 
o objasnění slučitelnosti tohoto ustanovení s navrhovaným čl. 6 směrnice. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno  
 
V důvodové zprávě bude doplněno níže 
uvedené vysvětlení k § 3: 
 
K § 3  
 
K odst. 3  - na základě tohoto ustanovení 
vláda vydá nařízení, které minimálně na 
3 roky dopředu stanoví podmínky a 
hodnoty (minimálně stanoví druhy 
podporovaných zdrojů, druhy a formy 
podpory, typy zařízení a velikost 
instalovaného výkonu výroben elektřiny, 
tepla a biometanu, které budou 
předmětem podpory, maximální výši 
finanční jistoty a její formu v případě 
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aukce, vymezení druhů PZE pro které 
bude platit v případě aukcí jako 
podmínka pro účast povolení stavby 
nebo určení, zda bude společná aukce 
pro nové a modernizované výrobny 
elektřiny a dobu trvání podpory elektřiny 
a podpory tepla pro zachování výrobny 
elektřiny a výrobny tepla v provozu). 
 
K odst. 4 – daným ustanovením je 
zajištěno, že podmínky a hodnoty podle 
předchozího odstavce budou 
každoročně doplňovány nařízením vlády 
o hodnoty a podmínky pro kalendářní 
roky, pro které nebyly stanoveny, tak aby 
byly podmínky a hodnoty stanoveny 
vždy na období minimálně 3 let 
(dopředu). 
 
Navrženým způsobem je zajištěna 
stabilita finanční podpory pro projekty 
využívající energii z obnovitelných 
zdrojů, neboť podmínky budou 
stanoveny vždy minimálně na tři roky. 
Uvedené je v souladu s příslušným 
článkem nově schválené směrnice 
2018/2001. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 K části I - k bodu 74 (§ 12 odst. 4): 
V odstavci 4 by zřejmě mělo dojít k přečíslování odkazu na odstavec 2, který je 
podle návrhu zákona pro účinnost od 1. 1. 2021 přečíslován na odst. 3. 

Akceptováno 

 K části I - k § 23 a násl: 
V návaznosti na výše uvedenou připomínku v části Po stránce formální 
uvádíme, že předkladatel zasahuje do ustanovení, která jsou t.č. vykazována 

Akceptováno 
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jako implementační vůči směrnici 2010/31 (čl. 10). Je nutné vyjasnit, jaký je 
vztah navrhovaných ustanovení k této směrnici tak, aby nebyla snížena 
dosažená míra implementace, a případně doplnit výkaznictví. 

Nová směrnice 2018/2001 o podpoře 
využívání energie z OZE je provázaná 
také do směrnice 2010/31/EU a v rámci 
balíčku „Čistá energie pro všechny 
Evropany“ byla upravena také směrnice 
2010/31/EU. Transpoziční lhůta 
směrnice 2018/2001 je do 30. 6. 2021. 
 
Není zřejmé jak úprava v ustanovení § 
23 a dále novely zákona č. 165/2012 Sb. 
zasahuje do transpozice čl. 10 směrnice 
2010/31/EU. 

 K části I - k § 25 zákona č. 165/2012 Sb. (poznámka pod čarou č. 15): 
Uvedené ustanovení odkazuje na již neplatné rozhodnutí Komise 2007/742/ES. 
Požadujeme aktualizovat poznámku pod čarou, případně požadavky na 
výrobnu tepla stanovit přímo v zákoně.  
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
 
Poznámka pod čarou byla 
aktualizována. 
 

 K části první, bodu 104 (§ 27 odst. 5 písm. a): 
Doporučujeme prověřit správnost bodu, neboť už bod 100 mění znění odstavce 
5 a následně bod 105 nahrazuje jeho znění písmeny s účinností od 1. 1. 2021. 
Bod 104 se tak jeví redundantní. 

Akceptováno 
 
Novelizační bod 104 odstraněn.  

 K části I - k bodu 127 (§ 30 odst. 5, odst. 6): 
Doporučujeme nahradit slovo „upravujícího“ správným tvarem – „upravujícím“. 

Akceptováno 

 K části I - k § 44 a násl.: 
Ustanovení jsou již t.č. předkladatelem vykazována jako implementační vůči 
směrnici 2012/27 (Příloze X). Připomínka uvedená výše K § 23 a násl. platí zde 
obdobně. 

Akceptováno 
 
 

 K části první, bodu 164 (§ 49 odst. 1 písm. l): 
Slovo „umožňující“ navrhujeme uvádět ve tvaru „umožňujícím“. 

Akceptováno 

 K části I - k důvodové zprávě: 
V obecné části důvodové zprávy v podbodě 1.1 je u předpisů EU upravujících 
blokové výjimky v oblasti veřejné podpory uváděno již zrušené nařízení č. 
800/2008. Doporučujeme vypustit. 

Akceptováno 

Úřad vlády – 
vedoucí úřadu 
 

- - 
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Energetický 
regulační úřad 

Obecně ke koncepci zákona - Stanovení podpory a její financování 
ERÚ vnímá změnu metodiky výpočtu podpory jako ekonomicky racionální a 
v praxi preferovanou, nicméně je nutné v tomto ohledu upozornit, že jde o 
metodiku nezbytně spojenou s vyšší intenzitou podpory oproti současné 
metodice používané od roku 2013. Navrhovaná metodika bude vyvolávat vyšší 
nároky na její financování. 
Připomínáme, že náklady na podporu dosahují v ČR každoročně výše 46 mld. 
Kč, přičemž výraznější snížení nákladů nelze očekávat dříve než v roce 2030, 
tedy ve shodném roce, ke kterému bude nutné zajistit další navýšení podílu 
OZE. Nelze tedy uvažovat s uvolněnými finančními prostředky z podpory 
stávajících výroben jako výraznějším novým zdrojem financování pro nové 
instalace. Obecně se dle našeho názoru zákon nedostatečně vyrovnává 
s problematikou financování budoucí podpory. Případné prolomení 
maximálního limitu plateb konečného spotřebitele z řad především domácností 
(495 Kč/MWh) bychom považovali za nepřípustné a nemohli bychom jej 
podpořit. Z tohoto důvodu je nutné počítat s vyšším podílem krytí nákladů ze 
státního rozpočtu (nyní již 26 mld. Kč/rok) a v tomto ohledu patřičně doplnit 
důvodovou zprávu. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 

- Nové formy podpory navržené 
v novele zákona je nezbytné 
nastavit parametricky tak, aby 
zajistili skutečnou ekonomickou 
motivaci k investicím a do 
rozvoje nových zdrojů. 

- Úprava navržená v novele 
zákona je vztahují pouze na 
zdroje nově uváděné do provozu, 
vybrané druhy OZE, které budou 
podléhat podpoře elektřiny 
z modernizované výrobny 
elektřiny nebo na zachování 
energeticky efektivních výroben, 
které jsou v současné době 
v provozu dále v provozu (nová 
regulace s dopadem do státního 
rozpočtu se týká nových 
výroben, modernizovaných 
výroben a udržovací podpory) 

- Návrh novely zákona zavádí 
pouze opatření/nástroje, které 
mohou (ale nemusí být) 
aktivována k dosažení cílů OZE 
do roku 2030, a aktivace je až po 
schválení vládou v nařízení 
vlády. 

- V případě nedostatků finančních 
prostředků na podporu nebo již 
naplněných cílů podle 
vnitrostátního plánu ČR v oblasti 
energetiky a klimatu nemusí být 
podpora spuštěna.  

- Jako s dalším zdrojem 
financování provozní podpory je 
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uvažováno využití příjmů z 
výnosů z obchodování 
s emisními povolenkami  

- Koncepce financování dosažení 
nastavených cílů OZE/PZE, 
které jsou uvedeny ve 
vnitrostátním plánu ČR v oblasti 
energetiky a klimatu a je 
nastavena ve třech krocích, které 
jsou seřazeny podle priorit (tedy 
počínaje nejvyšší prioritou) – 1) 
nejprve se předpokládá využití 
tzv. „vynucené“ instalaci OZE na 
základě plnění požadavků na 
energetickou náročnost budov, 
2) dále se předpokládá 
maximální využití možnosti pro 
investiční podporu a 3) 
v poslední řadě půjde o využití 
provozní podpory, které je však 
koncipována tak, aby vykazovala 
minimální požadavky na finanční 
náklady – podporou pouze 
zeleným hodinovým bonusem 
(pro menší zdroje), podpora 
stanovené z aukce (pro větší 
zdroje), podpora pro udržení 
pouze efektivních výroben 
v provozu (jako pouze 
kompenzace rozdílu provozních 
nákladů při využití OZE a při 
využití fosilních zdrojů). 

 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
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 Obecně ke koncepci zákona, k bodu 5 přechodných ustanovení - Úprava 
pro stávající výrobny 
Navrhujeme provést úpravu všech příslušných ustanovení upravujících právo 
na podporu či jinak se vztahujících ke stávajícím výrobnám tak, aby zůstaly 
zachovány (případně s patřičnými úpravami) v budoucím platném znění 
zákona (a např. uvedeny větou, že se jedná o podmínky pro výrobny uvedené 
do provozu do 31.12.2020). Jedná se zejména o ust. § 4 odst. 5, §5 odst. 3 a 
4, § 8 odst. 2 a 4, § 9 odst. 4, § 11 odst. 7 až 9, § 24 odst. 4, odst. 6 ad. 
Zásadní připomínka 

 
Akceptováno a vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 Obecně ke koncepci zákona - Důsledně respektovat členění podpory 
Doporučujeme v zákoně důsledně respektovat členění podpory, v opačném 
případě může dojít k závažným aplikačním problémům zákona. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
 
 

 
 

 § 2 písm. f) 
Navrhujeme upravit písmeno f) následovně: 
„f) referenční cenou referenční výkupní cena elektřiny stanovená Úřadem 
pro účely výpočtu hodinového zeleného bonusu na elektřinu, nebo v případě 
stanovení podpory prostřednictvím aukce referenční aukční cena elektřiny 
nabízená předkladatelem nabídky v aukci,“. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno s úpravou 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 § 2 písm. h) 
Navrhujeme upravit písmeno h) následovně: 
h) energetickým výkonem biometanu instalovaná kapacita zařízení na výrobu 
biometanu v Nm3/rok 
Zásadní připomínka 

Akceptováno  

 Obecně ke koncepci zákona - Soulad cenového rozhodnutí s Nařízením 
vlády 
Považujeme za nezbytné zajistit, aby obsah cenového rozhodnutí 
korespondoval s Nařízením vlády, tzn. aby cenové rozhodnutí vždy stanovilo 
podporu pouze pro zdroje, které určuje Nařízení vlády a nestanovilo výši 
podpory pouze „pro případ“. Cenové rozhodnutí by mělo stanovit výši podpory 
pouze pro výrobny, které jsou způsobilé k uplatnění podpory dle Nařízení vlády 
a nikoliv pouze předpokládat uvedení do provozu tzv. residuálních zdrojů, které 
vzejdou například z ustanovení § 3a odstavec 3 nebo zrušených aukcí (§10a 

Bereme na vědomí 
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odstavec 4) atd. – v tomto ohledu je navrhována úprava zmiňovaných 
ustanovení.    
Zásadní připomínka 

 Obecně k cenovým rozhodnutím ERÚ 
Požadujeme v textu zákona zachovat u příslušných ustanovení zákona 
týkajících se stanovení výše podpory elektřiny, tepla, biometanu, že ERÚ 
stanoví v cenovém rozhodnutí nejen výši podpory, ale i rozsah, tak jako je tomu 
doposud. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 § 3 odst. 5 
Ust. § 3 odst. 5 navrhujeme upravit následovně: 
(5) Právo na podporu elektřiny, podporu tepla a podporu biometanu pro 
výrobny elektřiny, výrobny tepla a výrobny biometanu, které budou uvedené do 
provozu od 1. ledna 2021 nebo pro výrobny elektřiny, kde bude provedena 
modernizace výrobny elektřiny od 1. ledna 2021, a právo na podporu elektřiny 
pro zachování výrobny elektřiny v provozu a právo na podporu tepla pro 
zachování výrobny tepla v provozu se podle tohoto zákona vztahuje na 
podporované zdroje a zařízení uvedené v nařízení vlády podle odstavce 3.) 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 

 § 3a odst. 1 
Operátor trhu měsíčně do 15. dne následujícího měsíce zveřejňuje způsobem 
umožňujícím dálkový přístup informace o počtu výroben elektřiny, u nichž 
výrobce registroval v systému operátora trhu podporu modernizované 
byla provedena modernizace výrobny elektřiny, a počtu výroben elektřiny, 
výroben tepla a výroben biometanu, které byly uvedeny do provozu od 1. ledna 
2021, a jejich souhrnném instalovaném elektrickém, tepelném nebo 
energetickém výkonu biometanu, v členění podle jednotlivých druhů 
podporovaných zdrojů a provozních podpor, pro něž byla v systému operátora 
trhu registrována podpora.) 
Zásadní připomínka 

Akceptováno s úpravou 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 § 3a odst. 2 
Co je myšleno celým vymezeným obdobím. 

Vysvětleno  
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
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 § 3a odst. 3 

3) Ustanovení odstavce 2 se nepoužije v případě výrobny elektřiny, výrobny 
tepla nebo výrobny biomentanu, na kterou bylo vydáno povolení stavby nebo 
byla uzavřena veřejnoprávní smlouva o provedení stavby výrobny elektřiny, 
výrobny tepla nebo výrobny biomentanu před zveřejněním informace ze strany 
operátora trhu o dosažení souhrnné hodnoty výkonu podle odstavce 2 a u které 
bude provedena modernizace výrobny elektřiny nebo která byla uvedena 
do provozu, nebo u které byla provedena modernizace podle § 6c, do 2 let 
od zveřejnění informace operátorem trhu podle odstavce 1. V případech, kdy 
cenové rozhodnutí v době uvedení výrobny do provozu či dokončení 
modernizace výši podpory nestanoví, použije se výše podpory stanovená 
pro výrobny uvedené do provozu nebo modernizované v kalendářním 
roce, kdy byla zveřejněna informace dosažení souhrnné hodnoty výkonu 
podle odstavce 2.) 
Zásadní připomínka 

Akceptováno s úpravou 
 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 § 4 ods 3 
Za poslední větu odstavce 3 navrhujeme s účinností od roku 2021 doplnit větu: 
„Právo na podporu pro výrobny nově uváděné do provozu a modernizované se 
dále vztahuje pouze na výrobny, jejichž výrobní technologické celky nejsou 
v den uvedení do provozu nebo v den dokončení modernizace, starší více než 
5 let.“ 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
 
 

 § 4 odst. 2 
Navrhujeme následující znění bodu 19: 
„19. V § 4 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „V případě výroben elektřiny 
uvedených do provozu od 1. ledna 2021 se podpora elektřiny z obnovitelných 
zdrojů může vztahovat pouze na výrobny elektřiny využívající energii větru, 
vody ve výrobnách elektřiny do instalovaného výkonu 10 MW, a skládkového 
nebo kalového plynu.“. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
 
 

 § 5 odst. 2 
Navrhujeme následující znění bodu 29: 
„29. V § 5 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „V případě výroben elektřiny 
uvedených do provozu od 1. ledna 2021 se podpora elektřiny z druhotných 
zdrojů může vztahovat pouze na výrobny elektřiny využívající důlní plyn.“. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
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 § 6a 
Navrhujeme následující znění § 6a: 
 

§ 6a 
Podpora elektřiny pro zachování výrobny elektřiny v provozu 

 
(1) Úřad stanoví Ppodporau elektřiny pro zachování výrobny elektřiny v 
provozu (dále jen „udržovací podpora elektřiny“) je určena tak, aby došlo k 
vyrovnání rozdílu mezi 
a) cenou náklady na spalování biomasy a cenou náklady na spalování 
tuhých fosilních paliv podle prováděcího právního předpisu u výrobenny 
elektřiny spalujících biomasu způsobem podle prováděcího právního 
předpisu, 
b) provozními náklady a provozními výnosy tržní cenou elektřiny a tepla 
podle prováděcího právního předpisu u výrobny elektřiny z vysokoúčinné 
kombinované výroby elektřiny a tepla, výrobny elektřiny z druhotných zdrojů 
nebo a výrobny elektřiny využívající biomasu, bioplyn nebo geotermální 
energii způsobem podle prováděcího právního předpisu. 
(2) Udržovací podporu elektřiny pro výrobny elektřiny z obnovitelných 
zdrojů využívajících biomasu podle písmena b) Úřad stanoví pouze v 
případě, že podpora podle písmena a) není dostačující k zachování 
výrobny elektřiny v provozu.  
(32) Udržovací podpora elektřiny se vztahuje na elektřinu vyrobenou  
a) ve výrobně elektřiny, která splňuje minimální účinnost užití energie 
stanovenou prováděcím právním předpisem s výjimkou výrobny elektřiny 
využívající geotermální energii, 
b) z podporovaného druhu a parametrů obnovitelných zdrojů podle 
prováděcího právního předpisu,  
c) z bioplynu a biomasy pouze za podmínky uplatnění užitečného tepla 
ve výši 50 % z vyrobeného tepla  z bioplynu pouze pokud bioplyn vzniká 
alespoň ze 30 % z jiné biomasy, než je travní porost nebo cíleně 
pěstovaná biomasa na orné půdě, a je zajištěno využití alespoň 50% 
vzniklého tepla; vlastní technologická spotřeba elektřiny a tepla výrobny 
elektřiny se přitom nezapočítává; způsob vykazování množství travního 
porostu a cíleně pěstované biomasy na orné půdě při výrobě bioplynu 
stanoví prováděcí právní předpis. 
+ související právní úprava v § 6c odst. 4, který navrhujeme ve znění: 

Akceptováno s úpravou 
 
viz platný text návrhu novely zákona 

 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
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(4) Podpora elektřiny vyrobená v modernizované výrobně elektřiny se 
vztahuje na elektřinu vyrobenou ve výrobně elektřiny splňující podmínky podle 
§ 6a odst. 2.  
Zásadní připomínka 

 § 6b odst. 1 
V § 6b odst. 1 navrhujeme vypustit slovo „dosavadní“. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno  
 
 

 § 6c odst. 3 
Ust. § 6c odst. 3 navrhujeme upravit následovně: 
Uplatněním práva na podporu elektřiny vyrobené v modernizované 
výrobně elektřiny Registrací podpory modernizované výrobny elektřiny 
zaniká právo na podporu elektřiny vzniklé před provedením modernizace 
výrobny elektřiny. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
 
 

 § 7  
Navrhujeme doplnit nový odstavec s účinností první den třetího kalendářního 
měsíce následujícího po vyhlášení zákona: 
„Výrobce, který používá z technologických důvodů pro výrobu elektřiny z 
bioplynu i jiné palivo, než je bioplyn, může uplatnit podporu na elektřinu 
z obnovitelného zdroje pouze na energetický podíl připadající na bioplyn. 
Způsob určení podporovaného množství stanoví prováděcí právní předpis.“. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno s úpravou 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 Obecně k § 8 až 10 - Obecná připomínka k formám podpory 
Zákon nestanoví jednoznačná a přehledná pravidla pro volbu forem podpory 
(výkupní cena, zelený bonus, aukční bonus) a režimy zeleného bonusu 
zejména s ohledem na stávající znění zákona a znění zákona po připravované 
novele; respektive od roku 2021. Vzhledem k tomu, že považujeme za 
nezbytné, aby pravidla pro stávající výrobny zůstala zachována v textu zákona 
a neodvozovala se z přechodných ustanovení (viz obecná připomínka ke 
koncepci zákona), platí tento přístup i pro formy podpory. V případě pravidel 
pro podporu formou výkupních cen dále ani není možné pouze odkázat na 
účinné znění, neboť tímto nejsou pokryty požadavky notifikačních rozhodnutí. 
Uvedené přechodné ustanovení nezajišťuje plný soulad s notifikačními 
rozhodnutími. Zajištění souladu podpory s notifikačními rozhodnutími Komise 
je v současnosti zajišťován dočasně cenovými rozhodnutími, což považujeme 
za nevhodné a dočasné řešení. 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
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Není jednoznačně a přehledně uvedeno, jaké formy podpory je možné aplikovat 
v případě podpory na elektřinu z jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů 
energie, na elektřinu z kombinované výroby elektřiny a tepla, druhotných zdrojů 
podle různého data uvedení do provozu.  
 
 
Stejně tak v případě aukčního bonusu pro nová schémata podpory není 
jednoznačně dáno, kdy je aukční bonus jediná možnost podpory a zda hranice 
instalovaného výkonu pro aukce odvozená z nové směrnice o obnovitelných 
zdrojích energie se vztahuje i na udržovací podporu a podporu pro 
modernizované výrobny. 
 
 
Doporučujeme od 1. 1. 2021 rozšířit povinnost volby podpory na elektřinu 
z OZE v případě hodinového zeleného bonusu. Navrhujeme, aby v případě 
výroben, které byly uvedeny do provozu do konce roku 2012 a jejichž 
instalovaný výkon je nad 100 kW, byla možnost volby režimu zeleného bonusu 
pouze v režimu hodinovém při zachování možnosti volby výkupní ceny. 
Současně doporučujeme v této souvislosti doplnit přechodné ustanovení 
týkající se splnění požadavků na měření. Dle našich analýz by se tato nová 
povinnost týkala cca 2 655 kusů zdrojů z celkového počtu cca 30 000 zdrojů 
(cca 90 % z celkového počtu zdrojů představují malé FVE, kterých by se tato 
situace samozřejmě netýkala). V případě podpory hodinovým zeleným 
bonusem se jedná o nejvíce protržní a finančně nejefektivnější formu podpory 
pro malé zdroje. Dochází zároveň ke sjednocení forem podpory pro jednotlivé 
výrobny bez ohledu na datum uvedení do provozu. 
Zásadní připomínka 

 Obecně k § 10a až 10e - Aukce  
Pravidla Evropské komise zavádějí povinnost realizovat veškeré budoucí 
podpory pro výrobny s výkonem nad 1 MW (s výjimkou VTE) formou tzv. 
soutěžních nabídkových řízení., přičemž tento nástroj jako prezentován jako 
jeden s nejvíce protržních mechanismů, který vede k nejnižší intenzitě podpory 
respektive nižším nákladům na podporu obnovitelných zdrojů. 
Rozsáhlá část novely se pak věnuje implementaci tohoto nástroje, přičemž 
stanovuje parametry povinnosti cenu soutěžit na maximální možné hranici 
výkonu v souladu s pravidly veřejné podpory. Navrhovaná úprava „aukcí“ 
ovšem dle našeho názoru nebere v potaz specifické podmínky ČR. Aukční 

Vysvětleno  
 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=KORNBNYGLJE3) 



Stránka 77 (celkem 217) 

přidělování podpory může fungovat pouze za předpokladu dostatečně velkého 
počtu zájemců (soutěžících, konkurentů), který v ideálním případě převyšuje 
množství nabízené kapacity. 
Jedním z prvků jak zvýšit potenciální počet účastníků může být alespoň 
možnost snížení hranice instalovaného výkonu pro přidělován podpory 
soutěžním nabídkovým řízení ve vydávaném Nařízení vlády. Došlo by tak 
k rozšíření počtu účastníků a k vyšší konkurence, která s sebou nese vyšší tlak 
na snížení výše podpory. 
Vzhledem k výše uvedenému lze také očekávat využití výjimek a zrušení aukcí 
z důvodu malého počtu účastníků. Proces zrušení aukce a následného 
přidělení/nepřidělení podpory považujeme v zákoně za nedostatečně popsaný 
a návrh stanovení podpory Úřadem při zrušení aukce za nefunkční.  
Obáváme se, že výsledkem navrhované rozsáhlé úpravy podpory formou aukcí 
dojde pouze k velmi marginálnímu uplatnění této formy podpory a nebude tak 
naplněno očekávání. Výkladová nejednoznačnost při jejich rušení pak povede 
ke zbytečným zmatkům v přidělování podpory. Návrh úpravy sice uvažuje s 
možností aukcí pro tzv. udržovací podporu, kde lze očekávat vyšší počet 
potenciálních soutěžících, avšak úprava není jednoznačná. Aukce rovněž 
nejsou uvažovány pro jinou provozní podporu než elektřinu (teplo, biometan). 
Zásadní připomínka 

 
 
 

 § 10a odst. 2 
Navrhujeme následující znění § 10a odst. 2: 
„(2) Ministerstvo může ve vyhlášení aukce stanovit další podmínky, zejména 
maximální aukční referenční cenu v případě obnovitelných zdrojů nebo 
maximální výši aukčního bonusu v případě vysokoúčinné kombinované výroby 
elektřiny a tepla nebo druhotných zdrojů.“. 
Navrhujeme dále dopracovat znění § 10a odst. 2 ohledně stanovení maximální 
referenční aukční ceny – kdo ji stanoví a jaké jsou podmínky pro stanovení 
ceny. 
Dále požadujeme vyjasnit, zda a jaká bude role ERÚ při stanovování referenční 
ceny ministerstvem. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno částečně a vysvětleno 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 § 10a odst. 4 
Navrhujeme ustanovení § 10a odst. 4 vypustit. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
 
 

 § 10b 
Navrhujeme vložit nový odstavec 3 do § 10b: 

Akceptováno 
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„(3) Otevírání nabídek provede ministerstvo bez zbytečného odkladu po 
uplynutí lhůty pro podání nabídek.“ 
Odstavce 3 až 6 navrhujeme přečíslovat. 
Zásadní připomínka 

 

 § 10b odst. 7 
Navrhujeme následující úpravu ust. § 10b odst. 7: 
„(7) Pokud ministerstvo aukci zruší, zveřejní bez zbytečného odkladu informaci 
o zrušení aukce způsobem umožňujícím dálkový přístup s uvedením důvodu. 
Informace dále obsahuje sdělení, zda se bude aukce opakovat“. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
 
 

 § 12 
Navrhujeme účinnost těchto novelizačních bodů od 1. 1. 2021. 
Zásadní připomínka 

 
Akceptováno 
 

 § 12 odst. 1 
Navrhujeme uvedené body sloučit do jednoho, který zní: 
68. V § 12 odstavec 1 zní:  

§ 12 
Výše výkupní ceny, referenční ceny a zelených bonusů na elektřinu 

 (1) Úřad stanoví v souladu s § 1 odst. 3 v daném kalendářním roce na 
následující kalendářní rok referenční výkupní cenu samostatně pro jednotlivé 
druhy obnovitelných zdrojů, popřípadě pro skupiny podle velikosti 
instalovaného výkonu výrobny elektřiny, nebo s ohledem na jejich umístění tak, 
aby při podpoře elektřiny vyrobené ve výrobnách elektřiny uvedených do 
provozu nebo modernizovaných po 1. lednu 2021včetně po dni nabytí 
účinnosti tohoto zákona   
 
 
a) byl součet diskontovaných hotovostních toků za dobu životnosti výrobny 
roven nule za podmínky splnění technických a ekonomických parametrů, 
kterými jsou zejména náklady na instalovanou jednotku výkonu, doba využití 
instalovaného výkonu a náklady na pořízení paliva, účinnost využití 
primárního obsahu energie v obnovitelném zdroji a výše diskontní míry, 
v případě výroben elektřiny využívajících biomasu, bioplyn nebo 
biokapaliny náklady na pořízení paliva a doba využití zařízení stanovených 
prováděcím právním předpisem,   
 
b) pro nepalivové zdroje elektřiny zůstala zachována výše výnosů za 

Akceptováno s úpravou 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
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jednotku elektřiny z obnovitelných zdrojů při podpoře od roku uvedení výrobny 
elektřiny do provozu po dobu trvání práva na podporu.s pravidelným ročním 
navýšením o 2 %to neplatí pro výrobnu elektřiny využívající biomasu nebo 
bioplyn nebo biokapaliny,   
 
c) byly případy dosažení záporné hodinové ceny podle § 11 odst. 4 a 
případy, kdy na denním trhu s elektřinou organizovaném operátorem trhu 
nedojde k sesouhlasení nabídky a poptávky podle § 11 odst. 5, zahrnuty 
pod písmeno a).) 
Zásadní připomínka 

 § 12 odst. 2 
Navrhujeme upravit znění bodu následovně: 
(2) Úřad upraví pro nepalivové zdroje elektřiny stanoví pro každý 
následující kalendářní rok po roce, pro který stanovil výkupní cenu nebo 
referenční cenu, výši výkupní nebo referenční ceny s pravidelným ročním 
navýšením o 2%. oproti výkupní nebo referenční ceně stanovené pro 
předchozí kalendářní rok. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno s úpravou  
 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 § 12 odst. 3 
Navrhujeme upravit znění § 12 odstavec 3 následovně: 
(3) Pro podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů Úřad stanoví v souladu s § 1 
odst. 3 v daném kalendářním roce na následující kalendářní rok výši ročního 
zeleného bonusu na elektřinu a postup pro stanovení hodinového zeleného 
bonusu na elektřinu tak, aby výše ročního zeleného bonusu na elektřinu pokryla 
pro daný druh obnovitelného zdroje alespoň rozdíl mezi referenční nebo 
výkupní cenou a očekávanou průměrnou roční hodinovou cenou a výše 
hodinového zeleného bonusu na elektřinu pokryla pro daný druh obnovitelného 
zdroje alespoň rozdíl mezi referenční výkupní cenou nebo výkupní cenou a 
dosaženou hodinovou cenou. Způsob stanovení hodinového zeleného bonusu 
na elektřinu stanoví prováděcí právní předpis cenové rozhodnutí Úřadu. 
+ související úprava § 53 odst. 2 písm. h), kde se navrhuje znění: 
„h) způsob stanovení ceny za činnost povinně vykupujícího,“. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno s úpravou  
 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 § 12 odst. 5 a 6 
Navrhujeme následující znění novelizačního bodu: 
75. V § 12 odstavce 5 a 6 znějí: 

Akceptováno s úpravou  
 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
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(5) Úřad stanoví v souladu s § 1 odst. 3 v daném kalendářním roce na 
následující kalendářní rok výši ročního zelenýého bonusu na elektřinu 
samostatně pro podporu elektřiny z druhotných zdrojů a samostatně pro 
podporu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, 
popřípadě pro skupiny podle velikosti instalovaného výkonu výrobny 
elektřiny, použitého primárního paliva, provozního režimu nebo s 
ohledem na jejich umístění tak, aby součet diskontovaných hotovostních toků 
za dobu životnosti výrobny byl roven nule pro podporu elektřiny z druhotných 
zdrojů s ohledem na druh druhotného zdroje, umístění a velikost 
instalovaného výkonu výrobny elektřiny a výše diskontní míry, a pro 
podporu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla 
s ohledem na umístění a velikost instalovaného elektrického výkonu 
výrobny elektřiny, použité primární palivo a provozní režim výrobny 
elektřiny a výše diskontní míry. Při stanovení ročního zeleného bonusu na 
elektřinu podle věty předcházející pro podporu elektřiny z druhotných 
zdrojů a podporu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny 
a tepla se nepoužijí a neplatí pravidla stanovená v ustanovení odstavců 1 a 2 
až 3. 
(6) Úřad meziročně upravuje výši zelených bonusů na elektřinu k elektřině z 
vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů 
zejména v závislosti na změnách cen elektřiny a nákladů na pořízení paliva. 
na trhu, cen tepelné energie a ceny paliva, cen primárních energetických 
zdrojů, efektivitě výroby a době využití výrobny elektřiny. 
Zásadní připomínka 

 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 § 24 odst. 2 
V § 24 odst. 2 navrhujeme slovo „vztahuje“ nahradit slovem „může vztahovat“. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 

 § 24 odst. 6 
Navrhujeme následující znění bodu 83: 
“83. V § 24 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se 
písmeno h), které zní: 
„h) teplo vyrobené spalováním odpadů24).“. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno  
 
 

 § 25a odst. 1 
Navrhujeme následující znění bodu 93: 
93. Za § 25 se vkládá nový § 25a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 25a 

Akceptováno s úpravou 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
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Podpora tepla pro zachování výrobny tepla v provozu 
           
(1) Podpora tepla pro zachování výrobny tepla v provozu (dále jen „udržovací 
podpora tepla“) se vztahuje na teplo z výrobny tepla umístěné na území České 
republiky se jmenovitým tepelným výkonem vyšším než 200 kW, která nemá 
právními předpisy stanovenou dobu životnosti, a splňuje minimální účinnost 
užití energie stanovenou prováděcím právním předpisem; minimální účinnost 
užití energie nemusí splňovat s výjimkou výrobny tepla využívající 
geotermální energii. 
(2) Udržovací podpora tepla slouží k vyrovnání rozdílu mezi Úřad stanoví 
udržovací podporu tepla tak, aby došlo k vyrovnání rozdílu mezi 
a) cenou podporované biomasy a cenou tuhých fosilních paliv náklady 
na spalování podporované biomasy a náklady na spalování tuhých 
fosilních paliv u výrobny tepla spalující biomasu nebo výrobny tepla společně 
spalující obnovitelný zdroj a neobnovitelný zdroj způsobem podle prováděcího 
právního předpisu,  
b) provozními náklady a tržní cenou elektřiny a tepla provozními náklady 
a provozními výnosy u výrobenny tepla využívající geotermální energii.  
(3) Udržovací podporu tepla podle písmena b) Úřad stanoví pouze v 
případě, že podpora podle písmena a) není dostačující k zachování 
výrobny tepla v provozu. 
(43) Udržovací podpora tepla se vztahuje na množství tepla  
a) vyrobeného z podporovaného druhu a parametrů obnovitelných zdrojů podle 
prováděcího právního předpisu, 
b) dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou 
energií z těchto výroben tepla anebo poměrnou část takto dodaného tepla 
pocházející z obnovitelného zdroje v případě společného spalování 
obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje podle prováděcího právního 
předpisu, a 
c) vyrobeného z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, 
v případě, že se jedná o výrobu elektřiny.) 
Zásadní připomínka 

 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 
 

 § 26a 
Navrhujeme následující znění novelizačního bodu: 
98. Za § 26 se vkládá nový § 26a, který včetně nadpisu zní: 

§ 26a 
Výše zelených bonusů na teplo 

Akceptováno s úpravou  
 
 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
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(1) Úřad stanoví v souladu s § 1 odst. 3 v daném kalendářním roce na 
následující kalendářní rok výširočního zelenýého bonusu na teplo. 
(2) Úřad pro výrobny tepla podle § 24 stanoví výši zeleného bonusu roční 
zelený bonus na teplo tak, aby součet diskontovaných hotovostních toků za 
dobu životnosti výrobny byl roven nule za podmínky splnění technických a 
ekonomických parametrů, kterými jsou zejména náklady na instalovanou 
jednotku výkonu, účinnost využití primárního obsahu energie v 
obnovitelném zdroji, náklady na pořízení paliva a doba využití zařízení a výše 
diskontní míry stanovených prováděcím právním předpisem.  
(3) Úřad pro výrobny tepla podle § 25a stanoví v daném kalendářním roce 
na následující kalendářní rok výši zeleného bonusu na teplo tak, aby 
vyrovnala rozdíl mezi cenou podporované biomasy a cenou tuhých 
fosilních paliv nebo rozdíl mezi provozními náklady a tržní cenou elektřiny 
a tepla. Úřad meziročně upravuje výši zeleného bonusu na teplo zejména 
v závislosti na změnách cen elektřiny a tepla na trhu a nákladů na pořízení 
paliva. 
Zásadní připomínka 

 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 

 Obecně k podpoře biometanu 
Navrhujeme podporu biometanu ze zákona vypustit, navrženou podporu 
považujeme za nepřipravenou. Vzhledem k tomu, že podpora na elektřinu 
z OZE pro BPS uvedené do provozu v roce 2006, bude ukončena v roce 2026, 
vnímáme dostatek prostoru na kvalitní přípravu §§ znění a efektivní 
vynakládání veřejných financí až pro toto období v rámci další následné novely 
POZE. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 
 

 § 27c 
Navrhujeme následující znění § 27c odst. 1 a vložení nového odstavce 2: 
(1) Úřad stanoví v souladu s § 1 odst. 3 v daném kalendářním roce na 
následující kalendářní rok výši ročního zeleného bonusu  zelený bonus na 
biometan tak, aby při podpoře biometanu vyrobeného ve výrobnách biometanu 
uvedených do provozu po dni nabytí účinnosti tohoto zákona součet 
diskontovaných hotovostních toků za dobu životnosti výrobny biometanu byl 
roven nule, a za podmínky splnění technických a ekonomických parametrů, 
kterými jsou zejména náklady na instalovanou jednotku energetického 
výkonu biometanu instalovanou jednotku výkonu, účinnost využití 
primárního obsahu energie bioplynu a biometanu, náklady na pořízení 
paliva, bioplynu nebo biometanu, a dobu využití zařízení, a výše diskontní 

Akceptováno s úpravou 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
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míry stanovených prováděcím právním předpisem. 
(2) Úřad meziročně upravuje výši zeleného bonusu na biometan zejména 
v závislosti na změnách cen zemního plynu na trhu a nákladů na pořízení 
paliva. 
Zásadní připomínka 

 § 27c odst. 3 
Požadujeme vysvětlit způsob stanovení částky 1700 Kč. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 § 28 odst. 1 
Navrhujeme zavést nový zdroj financování podpory –„ složku ceny služby 
distribuční soustavy a složku ceny služby přepravní soustavy na podporu 
biometanu“. 
Do § 28 odst. 1 navrhujeme jako nový zdroj financování podpory doplnit i tento 
nový zdroj financování a s tím provést nezbytné navazující úpravy zákona o 
podporovaných zdrojích energie a energetického zákona. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
V novele zákona bude aplikován přístup, 
který byl v novele zákona vložené do 
legislativního procesu – tedy financování 
provozní podpory biometanu bude 
zajištěno v současné době 
prostřednictvím dotace ze státního 
rozpočtu. Nicméně v další novele 
zákona č. 165/2012 Sb., která bude 
transpoziční novelou nové směrnice EP 
a Rady č. 2018/2001 o podpoře energie 
z OZE a jejíž schválení má být 
provedeno do 31. 6. 2021 se MPO 
k diskuzi k financování podpory 
biometanu např. s ohledem na vhodnou 
aplikaci čl. 19 směrnice, týkající se záruk 
původu energie z OZE, vrátí. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 § 28 
Navrhujeme doplnit nový odstavec 2, který zní: 
„(2) Provozní podpora tepla je hrazena pouze z dotace z prostředků státního 
rozpočtu.“. 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
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Zásadní připomínka Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 § 28 odst. 5 
Ustanovení § 28 odstavec 5 navrhujeme upravit následovně: 
(5) Zákazník hradí za fakturované období kalendářní měsíc složku ceny 
služby distribuční soustavy nebo složku ceny služby přenosové soustavy na 
podporu elektřiny ve výši součinu jednotkové složky ceny služby distribuční 
soustavy nebo jednotkové složky ceny služby přenosové soustavy stanovené 
Úřadem a velikosti sjednaného rezervovaného příkonu v předávacím místě 
nebo v případě odběru elektřiny na hladině nízkého napětí jmenovité proudové 
hodnoty hlavního jističe před elektroměrem podle odstavce 4. Maximální platba 
za složku ceny služby distribuční soustavy a složku ceny služby přenosové 
soustavy na podporu elektřiny za odběrné místo za fakturované období 
kalendářní měsíc je určena součinem částky 495 Kč/MWh a celkového 
odebraného množství elektřiny z přenosové soustavy nebo distribuční soustavy 
ve všech předávacích místech daného odběrného místa. Do tohoto 
celkového množství se nezahrnuje množství elektřiny spotřebované 
přečerpávacími vodními elektrárnami, dodané prostřednictvím distribuční 
soustavy do zahraničí, s výjimkou elektřiny dodané do zahraničního 
ostrovního provozu, který není synchronně propojen se sousední 
elektrizační soustavou, a množství elektřiny odebrané pro technologickou 
vlastní spotřebu elektřiny pro výrobu elektřiny nebo pro výrobu elektřiny a tepla 
nebo spotřebované provozovatelem přenosové soustavy a provozovatelem 
distribuční soustavy na ztráty v jím provozované přenosové soustavě nebo 
distribuční soustavě. Množství elektřiny dodané prostřednictvím 
distribuční soustavy do zahraničního ostrovního provozu, který není 
synchronně propojen se sousední elektrizační soustavou, se považuje 
pro výpočet složky ceny služby distribuční soustavy na podporu elektřiny 
z podporovaných zdrojů energie za odběr zákazníka.) 
Zásadní připomínka 

Akceptováno s úpravou 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 § 28 odst. 6 
Ustanovení § 28 odstavec 6 navrhujeme upravit následovně: 
(6) Provozovatel lokální distribuční soustavy hradí provozovateli 
distribuční soustavy, ke které je lokální distribuční soustava připojena, 
platby za složku ceny služby distribuční soustavy na podporu elektřiny 
z podporovaných zdrojů energie od účastníků trhu s elektřinou, jejichž 
zařízení jsou připojena k lokální distribuční soustavě tohoto 

Akceptováno s úpravou 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
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provozovatele. Provozovatel lokální distribuční soustavy hradí provozovateli 
distribuční soustavy, ke které je lokální distribuční soustava připojena, nad 
rámec plateb podle věty první  odstavce 5, složku ceny služby distribuční 
soustavy na podporu elektřiny ve výši rozdílu plateb odpovídající velikosti 
sjednaného rezervovaného příkonu ve všech předávacích místech lokální 
distribuční soustavy s distribuční soustavou, ke které je lokální distribuční 
soustava připojena, a souhrnu plateb složky ceny služby distribuční soustavy 
hrazených účastníky trhu, jejichž zařízení jsou připojena k této lokální 
distribuční soustavě podle odstavce 5. Maximální platba  podle věty první  za 
složku ceny služby distribuční soustavy na podporu elektřiny za všechna 
předávací místa provozovatele lokální distribuční soustavy je určena 
součinem částky 495 Kč/MWh a celkového množství elektřiny vstupujícího do 
lokální distribuční soustavy z distribuční soustavy, ke které je lokální distribuční 
soustava připojena a od účastníků trhu s elektřinou, jejichž zařízení jsou 
připojena k lokální distribuční soustavě, sníženého o množství elektřiny 
odebrané zákazníkem z lokální distribuční soustavy a vystupující z lokální 
distribuční soustavy do jiné lokální distribuční soustavy. Do množství elektřiny 
podle věty předchozí se nezahrnuje množství elektřiny spotřebované 
přečerpávacími vodními elektrárnami, dodané prostřednictvím distribuční 
soustavy do zahraničí, spotřebované na krytí ztrát v distribuční soustavě a 
množství elektřiny odebrané pro technologickou vlastní spotřebu elektřiny pro 
výrobu elektřiny nebo pro výrobu elektřiny a tepla. Množství elektřiny dodané 
prostřednictvím distribuční soustavy do zahraničního ostrovního 
provozu, který není synchronně propojen se sousední elektrizační 
soustavou, se považuje pro výpočet složky ceny služby distribuční 
soustavy na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie za odběr 
zákazníka.) 
Zásadní připomínka 

 

 § 28 odst. 7 a 8 
Navrhujeme vložit nové odstavce 7 a 8: 
„(7) Je-li zařízení účastníka trhu s elektřinou připojeno k přenosové soustavě 
nebo k distribuční soustavě hlavním i záložním vedením na jedné napěťové 
hladině, je složka ceny služby přenosové soustavy nebo složka ceny distribuční 
soustavy na podporu elektřiny účtována za vyšší z hodnot sjednaných 
rezervovaných příkonů na jedné napěťové hladině v předávacím místě 
tvořeném hlavními vedeními a v předávacím místě tvořeném záložními 
vedeními. Záložní vedení je takové vedení, které je jako záložní označeno ve 

Akceptováno s úpravou 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
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smlouvě o připojení a nelze jej využívat soudobě s hlavním vedením. 
V případech podle věty první se pro vyhodnocení maximální platby za složku 
ceny služby přenosové soustavy nebo za složku ceny služby distribuční 
soustavy na podporu elektřiny použije součet množství elektřiny odebraného 
prostřednictvím hlavních a záložních vedení. 
(8) Rezervovaný příkon v předávacím místě podle odstavce 5 až 7 sjednává 
účastník trhu s elektřinou s provozovatelem přenosové soustavy nebo 
distribuční soustavy ve smlouvě o připojení postupem podle jiného právního 
předpisux). V případě, že ve smlouvě o připojení není sjednán rezervovaný 
příkon v předávacím místě, ale pouze rezervovaný příkon pro jednotlivá místa 
připojení, použije se pro stanovení platby podle odstavce 5 až 7 namísto 
sjednaného rezervovaného příkonu v předávacím místě součet sjednaných 
rezervovaných příkonů hlavních vedení na jedné napěťové hladině. Pokud je 
na dané napěťové hladině součet sjednaných rezervovaných příkonů záložních 
vedení vyšší než součet sjednaných rezervovaných příkonů hlavních vedení, 
použije se pro stanovení platby podle odstavce 5 až 7 výše součtu sjednaných 
rezervovaných příkonů záložních vedení na této napěťové hladině. V případě, 
že ve smlouvě o připojení nebyl sjednán rezervovaný příkon v předávacím 
místě, ani rezervovaný příkon pro jednotlivá místa připojení, použije se pro 
stanovení platby podle odstavce 5 až 7 namísto sjednaného rezervovaného 
příkonu v předávacím místě výše sjednaného rezervovaného příkonu na 
jednotlivých napěťových hladinách. 
x) Vyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě.“. 
Dosavadní odstavce 7 a 8 navrhujeme označit jako odstavce 9 a 10.  
Zásadní připomínka 

 § 28 odst. 8 
Odstavec 8 (na základě výše uvedené připomínky odstavec 10) navrhujeme 
upravit následovně: 
(10) Složka ceny služby distribuční soustavy a složka ceny služby přenosové 
soustavy na podporu elektřiny se účtuje v poměru počtu dní, kdy existuje dané 
předávací místo je odběrné místo v daném kalendářním měsíci připojeno, 
k počtu dní v kalendářním měsíci.) 
Zásadní připomínka 

Akceptováno s úpravou 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 § 28 odst. 10 
Navrhujeme následující znění bodu 115: 
„115. V § 28 odst. 10 se slova „a provozní podporu tepla a na kompenzaci podle 
§ 28a“ zrušují.“. 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
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V bodě 119 je nutné z výčtu ustanovení vypustit § 28 odst. 10. 
Zásadní připomínka 

Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 § 28 odst. 11 
Navrhujeme následující znění § 28 s účinností od prvního dne třetího 
kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení: 
(11) Skutečně vynaloženými náklady operátora trhu je jsou součet celkových 
finančních vyplacených prostředků vyplacených výrobcům, výrobcům tepla, 
výrobcům biometanu a povinně vykupujícímu a finanční náklady operátora 
trhu související s provozní podporou elektřiny, tepla a biometanu a 
náklady operátora trhu související se správními a soudními řízeními 
vedenými v souvislosti s provozní podporou elektřiny, tepla a biometanu. 
Skutečnými výnosy operátora trhu jsou skutečně uhrazené finanční prostředky 
podle odstavce 1 a další finanční prostředky uhrazené operátorovi trhu v 
souvislosti s provozní podporou elektřiny, tepla a biometanu.) 
Zásadní připomínka 

Akceptováno s úpravou 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 § 30 odst. 9 
Navrhujeme doplnit ustanovení § 30 odst. 9 následovně: 
„(9) Pro účely prověření přiměřenosti podpory elektřiny se má za to, že zdroj 
elektřiny byl uveden do provozu dnem, který je jako datum uvedení do provozu 
uveden v systému operátora trhu. Pro účely prověření přiměřenosti podpory 
elektřiny se má dále za to, že mezi obnovitelné zdroje patří také důlní plyn 
z uzavřených dolů využívaný k výrobě energie ve výrobnách uvedených do 
provozu v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2012.“. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
 

 § 36 
Navrhujeme upravit název dílu 3 následovně: 
„Kumulace podpor“ 
a doplnit nový odstavec 5 v § 36: 
„(5) Ustanovení tohoto dílu se vztahují na podporu elektřiny z obnovitelných 
zdrojů, z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a z druhotných 
zdrojů, na podporu tepla z obnovitelných zdrojů a na podporu biometanu u 
výroben elektřiny, výroben tepla a výroben biometanu uvedených do provozu 
od 1.ledna 2016 a dále na udržovací podporu elektřiny, udržovací podporu tepla 
a podporu elektřiny vyrobené v modernizované výrobně elektřiny bez ohledu na 
dobu uvedení výrobny elektřiny nebo výrobny tepla do provozu.“. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno s úpravou 
 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
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 § 36 odst. 1 
Navrhujeme § 36 odst. 1 upravit následovně: 
„(1) Provozní podpory podle tohoto zákona nelze kumulovat.“. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 § 39 odst. 4 
Navrhujeme znění § 39 odst. 4 upravit: 
„(4) Právo na udržovací podporu elektřiny a na udržovací podporu tepla trvá 
minimálně tři kalendářní roky následující po roce, v němž výrobce poprvé 
uplatnil právo na udržovací podporu, pokud provozní náklady převyšují 
provozní výnosy tržby za elektřinu a teplo nebo náklady na spalování cena 
podporované biomasy převyšujeí náklady na spalování cenu tuhých fosilních 
paliv.“ 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno a akceptováno jinak 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 § 51 
Za novelizační bod 167 navrhujeme vložit nový novelizační bod s účinností od 
prvního dne třetího kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení zákona. 
„168. V § 51 odst. 1 se slova „v souvislosti se spácháním přestupku podle tohoto 
zákona“ nahrazují slovy „v případech, kdy na podporu nevzniklo právo podle 
tohoto zákona nebo došlo-li k čerpání podpory elektřiny nebo provozní podpory 
tepla v nesprávné výši“. 
Dosavadní bod 168 navrhujeme upravit jako bod 169: 
„169. V § 51 odst. 1 a 2 se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou, za slova „podpory 
tepla“ se vkládají slova „nebo podpory biometanu“, za slova „výrobce tepla“ se 
vkládají slova „nebo výrobce biometanu“ a za slova „podporu tepla“ se vkládají 
slova „nebo podporu biometanu“. 
Dosavadní bod 169 navrhujeme vypustit. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno  
 
 

 § 51a 
Požadujeme vysvětlit toto ustanovení ve vztahu k právům a povinnostem 
výrobců a povinně vykupujících. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 § 53 odst. 1 písm. r) 
Navrhujeme následující znění novelizačního bodu: 
„173. V § 53 odst. 1 se na konci textu písmena r) doplňují slova „, způsob 
výpočtu množství elektřiny pro technologickou vlastní spotřebu na krytí ztrát na 

Akceptováno  
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zvyšovacích transformátorech a způsob výpočtu množství elektřiny s nárokem 
na podporu na elektřinu z obnovitelného zdroje v případě výrobce, který 
používá z technologických důvodů pro výrobu elektřiny z bioplynu i jiné palivo 
než je bioplyn,“. 
Zásadní připomínka 

 § 53 odst. 2 písm. a) 
Navrhujeme následující znění novelizačního bodu: 
a) technicko-ekonomické parametry pro stanovení referenčních výkupních cen 
jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, pro stanovení 
zelených bonusů na teplo z obnovitelných zdrojů pro výrobny tepla uvedené v 
§ 24 a pro stanovení zelených bonusů na biometan.  
Zásadní připomínka 

Akceptováno s úpravou 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 § 53 odst. 2 písm.h) 
Navrhujeme následující úpravu bodu 191: 
191. V § 53 odst.2 písmeno h) zní: 
„h) způsob stanovení ceny za činnost povinně vykupujícího“. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 § 53 odst. 2 písm. l) a m) 
Navrhujeme následující znění bodu 192: 
„192. V § 53 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se 
písmena l) a m), která znějí:  
„l) náklady na spalování biomasy a náklady na spalování tuhých fosilních paliv 
ke stanovení podpory pro udržení výrobny elektřiny a výrobny tepla v provozu, 
m) způsob stanovení rozdílu mezi provozními náklady a provozními výnosy ke 
stanovení podpory pro udržení výrobny elektřiny a výrobny tepla v provozu.“. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno s úpravou 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 Přechodná ustanovení 
Navrhujeme upravit účinnost přechodných ustanovení. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
 
 

 Přechodná ustanovení – bod 4 
Navrhujeme upravit bod do souladu s notifikačními rozhodnutími. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 Přechodná ustanovení – bod 5 
Navrhujeme vypustit. 

Akceptováno 
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Zásadní připomínka 
 Přechodná ustanovení – bod 6 

Navrhujeme řešit v textu zákona. 
Slova „výkonem vyšším než 500 kW“ navrhujeme nahradit slovy „výkonem 500 
kW a vyšším“. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno  
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

  
 

 Přechodná ustanovení – bod 7 
Navrhujeme upravit bod do souladu s notifikačními rozhodnutími: 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
 
 

 Přechodná ustanovení 
Navrhujeme doplnit přechodné ustanovení (s okamžitou účinností) upravující 
dobu trvání podpory pro výrobny OZE uvedené do provozu před rokem 2006 a 
pro výrobny KVET a DZ uvedených do provozu před rokem 2013: 
„11. V případě výrobce, jehož výrobna elektřiny z obnovitelných zdrojů energie 
byla uvedena do provozu před 1. lednem 2006, trvá nárok na podporu do 
31.12.2020. 
Zásadní připomínka 

Rozpor 
 
 
 

 Přechodná ustanovení 
Navrhujeme doplnit přechodné ustanovení: 
„12. Úřad stanoví výši podpory podle zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona poprvé na kalendářní rok 2021.“ 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 

 § 2 odst. 1 písm. o) 
Slovo „úpravy“ navrhujeme nahradit slovem „úpravě“ 

Akceptováno 

 § 2 odst. 2 písm. d) 
Za slovo „systémů“ navrhujeme vložit slova „a vybavení“. 

Akceptováno jinak  
 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 
 

 § 2 odst. 2 písm. e) Vysvětleno a akceptováno jinak 
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Navrhujeme definici vypustit.  
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 § 2 
Navrhujeme doplnit za písmeno y) nové písmeno z): 
„z) provozní podporou podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů, podpora 
elektřiny z druhotných zdrojů, vysokoúčinná kombinovaná výroba elektřiny a 
tepla, podpora decentrální výroby elektřiny a provozní podpora tepla z 
obnovitelných zdrojů energie.“ 
Od r. 2021: 
„z) provozní podporou podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů, podpora 
elektřiny z druhotných zdrojů, vysokoúčinná kombinovaná výroba elektřiny a 
tepla, včetně podpory elektřiny pro zachování výrobny elektřiny v provozu a 
podpory elektřiny vyrobené v modernizované výrobně elektřiny, podpora 
decentrální výroby elektřiny a provozní podpora tepla z obnovitelných zdrojů 
energie, včetně podpory tepla pro zachování výrobny tepla v provozu a podpora 
biometanu.“ 
 + související úprava § 30 odst. 2 písm. b): 
„b) souběhem podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů s jinou provozní 
podporou, nebo“ 
+ související úprava v § 36 odst. 1: 
„(1) Provozní podpory podle tohoto zákona nelze kumulovat.“ 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 
 
 

 § 3 odst. 4 
Navrhujeme odstavec upravit následovně:       
 „(4) Vláda vydá každý kalendářní rok nařízení podle odstavce 3, nejpozději 12 
měsíců před prvním rokem období, pro které se podmínky a hodnoty stanoví. 
Pro následující období vláda nařízením každoročně kterým doplňuje hodnoty 
a podmínky podle odstavce 3 písmene a) až d), pro další kalendářní rok nebo 
roky, pro které nebyly stanoveny, tak, aby byly podmínky a hodnoty stanoveny 
vždy na období minimálně tří let.“ 

Akceptováno s úpravou 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 § 4 odst. 2 
19. V § 4 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „V případě výroben elektřiny 
uvedených do provozu od 1. ledna 2021 se podpora elektřiny z obnovitelných 
zdrojů vztahuje na výrobny elektřiny využívající energii větru, slunečního 

Vysvětleno 
 
 
Vyjádření k vypořádání: 
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záření, vody ve výrobnách elektřiny do instalovaného výkonu 10 MW, a 
skládkového nebo kalového plynu. 

Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 §6 odst 4 písmeno d) 
Navrhujeme § 6 odst. 4 upravit následovně: 
„d) vyrobenou spalováním odpadů24).“. 

Akceptováno 

 § 6b 
Navrhujeme v celém odstavci slova „úprava zřízení výrobny“ nahradit slovy 
„úprava výrobny“ 

Vysvětleno 
 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 § 6b odst. 2 písm. a) a b) 
Navrhujeme písmena a) a b) v § 6b odst. 2 upravit následovně: 
a) nepalivového zdroje elektřiny vztahuje na množství elektřiny v poměru 
instalovaného výkonu výrobny elektřiny uvedeného v rozhodnutí o udělení 
licence před provedením úpravy zařízení a po jejím provedení, 
b) palivového zdroje elektřiny vztahuje na množství vyrobené elektřiny 
odpovídající výrobě elektřiny před provedením úpravy zařízení; způsob 
stanovení množství vyrobené elektřiny před provedením úprav stanoví 
prováděcí právní předpis.) 

Vysvětleno a akceptováno částečně  
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 § 10c odst. 3 písm. g) 
Navrhujeme následující znění § 10c odst. 3 písm. g): 
„g) lhůtu pro uvedení výrobny elektřiny do provozu nebo provedení 
modernizace výrobny elektřiny,“. 

Akceptováno jinak 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 § 10c odst. 4 
Navrhujeme následující znění § 10c odst. 4: 
(4) Pokud předkladatel nabídky finanční jistotu neprokáže finanční jistotu, 
nebo nepřijme včas návrh k uzavření smlouvy o zajištění podpory z aukce ve 
lhůtě stanovené ministerstvem, ministerstvo vyzve k prokázání druhé části 
finanční jistoty dalšího předkladatele nabídky, který splnil podmínky aukce, a to 
v pořadí, které vyplývá ze zprávy o hodnocení nabídek. 

Akceptováno 
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 § 10d odst. 3 
Navrhujeme následující znění § 10d odst. 3: 
(3) Ustanovení odstavce 2 se nepoužije, pokud nebyla výrobna elektřiny 
uvedena do provozu nebo pokud nebyla provedena modernizace výrobny 
elektřiny do stanoveného termínu z důvodu zásahu vyšší moci nebo 
skutečnosti nezávislé na vůli předkladatele nabídky a nejpozději v termínu 
uvedení výrobny elektřiny do provozu nebo provedení modernizace výrobny 
elektřiny požádal předkladatel nabídky o sjednání nového termínu uvedení do 
provozu nebo provedení modernizace výrobny elektřiny.) 

Vysvětleno 
 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 § 11a odst. 9 
Navrhujeme následující úpravu ust. § 11a odst. 9:  
V případě podpory elektřiny formou výkupních cen je p Provozovatel 
přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy je povinen předat 
elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé naměřené hodnoty v 
předávacím místě připojení výrobny elektřiny k přenosové soustavě nebo k 
distribuční soustavě. Způsob, rozsah a termín předání a evidence naměřených 
hodnot stanoví prováděcí právní předpis.)  

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 § 12 odst. 4 
Navrhujeme upravit bod 74 následovně: 
(4) Úřad při stanovení postupu pro hodinový zelený bonus na elektřinu podle 
odstavce 2 3 postupuje tak, aby v případech dosažení záporné hodinové ceny, 
kdy je nárok na podporu, byla hodnota hodinového zeleného bonusu na 
elektřinu rovna nejvýše hodnotě hodinového zeleného bonusu na elektřinu při 
dosažení nulové hodinové ceny.  

Akceptováno s úpravou 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 § 26 odst. 4 
Navrhujeme následující znění § 26 odst. 4 
Vyúčtování zeleného bonusu na teplo se uskutečňuje na základě  
a) naměřených hodnot tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení 
soustavy zásobování tepelnou energií pro výrobny tepla podle § 24 odst. 2 
písm. a), 
b) nebo na základě naměřených hodnot užitečného tepla pro výrobny tepla 
definované v § 24 odst. 2 písm. b) nebo  
c) na základě naměřených hodnot tepla dodaného do rozvodného 
tepelného zařízení soustavy zásobování  tepelnou energií pro výrobny 
tepla podle § 25a anebo na poměrnou část takto dodaného tepla 

Akceptováno s úpravou  
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
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pocházející z obnovitelného zdroje v případě společného spalování 
obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje  
a dalších údajů evidovaných operátorem trhu podle prováděcího právního 
předpisu.) 

 HLAVA V 
Navrhujeme následující znění bodu 78: 
„78. V části první nadpis hlavy V zní: PODPORA TEPLA Z OBNOVITELNÝCH 
ZDROJŮ A PODPORA BIOMETANU.  

Akceptováno 

 § 27d odst. 1 
Navrhujeme následující úpravu § 27d odst. 1: 
(1) Provozovatel přepravní soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy 
nebo jiný výrobce plynu je povinen přednostně připojit výrobnu biometanu za 
účelem přístupu k přepravní soustavě, distribuční soustavě nebo těžebnímu 
plynovodu jiného výrobce plynu připojeného k distribuční nebo přepravní 
soustavě České republiky, k nejbližšímu přípojnému místu, pokud o to 
výrobce biometanu požádá a splňuje podmínky připojení stanovené jiným 
právním předpisemx) s výjimkou prokazatelného nedostatku kapacity zařízení 
pro přenos nebo distribuci nebo při ohrožení bezpečného a spolehlivého 
provozu plynárenské soustavy; místo připojení určuje provozovatel 
přepravní soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy nebo jiný 
výrobce plynu.). 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 § 27d odst. 3 
Navrhujeme § 27d odst. 3 upravit následovně: 
„(3) Výrobce biometanu je povinen zaregistrovat předávací místo výrobny 
plynu do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo do těžebního 
plynovodu jiné výrobny plynu, ke které vzniká nárok na podporu biometanu 
podle tohoto zákona, do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo do 
těžebního plynovodu jiné výrobny plynu připojené jako výrobní předávací 
místo v systému operátora trhu a dále registrovat všechny změny v těchto 
údajích podle jiného právního předpisu34).“ 

Akceptováno s úpravou 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
  
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 § 28 odst. 1 
V § 28 odst. 1 navrhujeme písmena c) a d) upravit následovně: 
„c) prostředky z finanční jistoty, 
d) dotací z prostředků státního rozpočtu, včetně výnosů z dražeb povolenek 
podle zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů realizovaných prostřednictvím kapitoly ministerstva.“. 
Písmeno e) navrhujeme zrušit. 

Vysvětleno  
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
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 K hlavě VII 
V ust. § 30 odst. 4, § 31 odst. 7, § 32a odst. 1, 5, 6, 8 navrhujeme slova „opatření 
proti nadměrné podpoře“ nahradit slovy „opatření k zajištění přiměřenosti 
podpory“.  

Akceptováno s úpravou 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 
 

 § 30 odst. 1 
Navrhujeme zvážit sjednocení vnitřního výnosového procenta u palivových a 
nepalivových zdrojů, např. takto: 
(1) U zdroje elektřiny z obnovitelných zdrojů je podpora elektřiny přiměřená, 
pokud vnitřní výnosové procento investic za dobu trvání práva na podporu 
nepřekročí hodnotu 10,6 %. Způsob výpočtu vnitřního výnosového procenta 
investic stanoví prováděcí právní předpis. 

Vysvětleno 
 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 
Úprava po projednání Legislativní 
radou vlády a jejími komisemi: 
 
Na základě projednání materiálu 
Legislativní radou vlády a jejími 
pracovními Komisemi byl materiál 
upraven tak, že výše zmíněné dvě 
hodnoty IRR byly nahrazeny hodnotami 
IRR podle jednotlivých druhů 
podporovaných zdrojů tak, jak jsou 
uvedeny v Rozhodnutí Evropské komise 
o slučitelnosti provozní podpory 
s vnitřním trhem EU (rozhodnutí SA. 
40171). 
 

 § 30 odst. 7 
Odstavec 7 navrhujeme upravit následovně: 
(7) U zdrojů elektřiny uvedených do provozu v období od 1. ledna 2013 do 31. 
prosince 2015 se souběhem podpory elektřiny s investiční podporou, jejíž výše 
je nad 20 % z celkových investičních nákladů, se výše podpory elektřiny 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
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sníží o výši čerpané investiční podpory způsobem podle prováděcího právního 
předpisu. 

 § 31 odst. 4 
Navrhujeme § 31 odst. 4 upravit následovně: 
(4) Rizikem nadměrné podpory je zjištění překročení vnitřního výnosového 
procenta investic podle § 30 odstavce 1 v daném sektoru. Způsob hodnocení 
údajů z výkazů výrobců stanoví prováděcí právní předpis. 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 § 31 odst. 7 
Navrhujeme doplnit ustanovení § 31 odst. 7 následovně: 
(7) V případě zjištění rizika nadměrné podpory nebo v případě souběhu 
podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů a investiční podpory ministerstvo 
informuje prokazatelným způsobem výrobce a operátora trhu o výsledku 
sektorového šetření nebo o při souběhu podpory elektřiny z obnovitelných 
zdrojů a investiční podpory a o možnosti zvolit si opatření proti nadměrné 
podpoře k zajištění přiměřenosti podpory, a to do 15 dnů ode dne zveřejnění 
výsledku sektorového šetření. Pro tyto účely předá operátor trhu ministerstvu 
kontaktní údaje výrobců.) 

Akceptováno částečně  
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 § 32 odst. 3 
Navrhujeme úpravu § 32 odst. 3: 
(3) Návrh opatření obecné povahy se zveřejní rovněž způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Ustanovení správního řádu o projednání návrhu opatření 
obecné povahy s dotčenými orgány, doručení návrhu opatření obecné povahy 
veřejnou vyhláškou a zveřejňování vydaného opatření obecné povahy na 
úředních deskách obecních úřadů se nepoužije. Osobami, jejichž práva, 
povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, 
jsou pouze výrobci provozující výrobny elektřiny náležející do sektoru výroby 
elektřiny, ve kterém bylo zjištěno riziko nadměrné podpory, operátor trhu a 
povinně vykupující.) 

Akceptováno 
 
Úprava po projednání Legislativní 
radou vlády a jejími komisemi: 
 
Na základě projednání materiálu 
Legislativní radou vlády a jejími 
pracovními Komisemi byl materiál 
upraven tak, že ověření přiměřenosti 
podpory nebude probíhat podle 
kontrolního řádu, ale bude probíhat 
podle správního řádu. Dále byla „plošná“ 
úprava výše podpory stanovená 
opatřením obecné povahy nahrazena 
úpravou v cenovém rozhodnutím ERÚ.  
 

 § 32 odst. 4 
Navrhujeme úpravu § 32 odst. 4: 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
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(4) Výrobce, který do 30 dnů od vydání opatření obecné povahy nepožádá 
Státní energetickou inspekci (dále jen Inspekce“) o rozhodnutí podle § 34 
tohoto zákona provedení kontroly podle § 33, je povinen dodržet povinnosti 
nebo zákazy stanovené opatřením obecné povahy nebo strpět snížení nebo 
jinou změnu výše podpory elektřiny nebo podmínek jejího poskytování. 
Výrobce, který požádá Inspekci o provedení kontroly podle § 33, informuje 
ve lhůtě podle věty první i operátora trhu a povinně vykupujícího. 
Operátor trhu nebo povinně vykupující takovému výrobci hradí podporu 
ve výši stanovené cenovým rozhodnutím, nestanoví-li rozhodnutí podle § 
34 jinak.) 

Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 
Úprava po projednání Legislativní 
radou vlády a jejími komisemi: 
 
Na základě projednání materiálu 
Legislativní radou vlády a jejími 
pracovními Komisemi byl materiál 
upraven tak, že ověření přiměřenosti 
podpory nebude probíhat podle 
kontrolního řádu, ale bude probíhat 
podle správního řádu. Dále byla „plošná“ 
úprava výše podpory stanovená 
opatřením obecné povahy nahrazena 
úpravou v cenovém rozhodnutím ERÚ.  
 

 § 32a odst. 1 
Ust. § 32a odst. 1 navrhujeme vypustit. 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 
 

 § 32a odst. 5 
Navrhujeme úpravu § 32a odst. 5: 
(5) Výrobce zvolí opatření proti nadměrné podpoře podle odstavce 2 
prostřednictvím systému operátora trhu do 30 dnů od doručení oznámení o 
výsledku sektorového šetření podle § 31 odst. 7.“) 

Akceptováno s úpravou  
 
viz platný text návrhu novely zákona 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 § 32a odst. 6 
Navrhujeme § 32a odst. 6 písm. a) upravit následovně: 
a) informovat Státní energetickou inspekci (dále jen „Inspekce“) do 60 dnů od 
zveřejnění výsledku sektorového šetření o výrobcích, kteří zvolili opatření proti 
nadměrné podpoře podle odstavce 5,) 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
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 § 33 odst. 1 
Navrhujeme § 33 odst. 1 upravit následovně: 
(1) Pokud je sektorovým šetřením zjištěno riziko nadměrné podpory nebo v 
případě souběhu podpory elektřiny podle § 30 odst. 2 písm. c) a výrobce 
elektřiny nevyužije postup podle § 32 a § 32a, Inspekce provede u výrobce 
kontrolu přiměřenosti podpory. Inspekce kontrolu zahájí nejpozději do 6 měsíců 
od zveřejnění výsledku sektorového šetření u výrobců, kteří nevyužili postup 
podle § 32 nebo do 6 měsíců od informace operátora trhu podle § 32a 
odst. 6 u výrobců, kteří nevyužili postup podle § 32a. Při kontrole se 
postupuje podle kontrolního řádu.) 

Vysvětleno 
 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 
Úprava po projednání Legislativní 
radou vlády a jejími komisemi: 
 
Na základě projednání materiálu 
Legislativní radou vlády a jejími 
pracovními Komisemi byl materiál 
upraven tak, že ověření přiměřenosti 
podpory nebude probíhat podle 
kontrolního řádu, ale bude probíhat 
podle správního řádu. Dále byla „plošná“ 
úprava výše podpory stanovená 
opatřením obecné povahy nahrazena 
úpravou v cenovém rozhodnutím ERÚ.  
 
 

 § 34 odst. 1 
Navrhujeme upravit § 34 odst. 1následovně: 
(1) Inspekce rozhodne v případě zjištění 
a) nadměrné podpory vyplývající již z poskytnuté podpory poskytnuté do 
konce desátého kalendářního roku po roku, ve kterém byla výroba 
uvedena do provozu doby vydání rozhodnutí o  
1. ukončení práva na podporu pro zdroj elektřiny k prvnímu dni kalendářního 
měsíce následujícího po dni nabytí právní moci rozhodnutí a  
2. o vrácení prostředků do státního rozpočtu ve výši, která odpovídá nadměrné 
podpoře poskytnuté výrobci,  
b) rizika nadměrné podpory, vyplývající z poskytnutí podpory v období po 
desátém kalendářním roce po roce, ve kterém byla výrobna uvedena do 
provozu po době vydání rozhodnutí, o  
1. stanovení maximálního množství podporované elektřiny v MWh na období 
po desátém kalendářním roce po roce, ve kterém byla výrobna uvedena 

 
Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
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do provozu po zbývající dobu trvání práva na podporu od doby vydání 
rozhodnutí, 
2. vrácení prostředků do státního rozpočtu ve výši, která odpovídá 
nadměrné podpoře poskytnuté výrobci, pokud v období do nabytí právní 
moci rozhodnutí již bylo dosaženo množství podporované elektřiny podle 
bodu 1.) 

 § 35 odst. 1 
Navrhujeme upravit § 35 odst. 1následovně: 
„(1) K zajištění přiměřenosti podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované 
výroby elektřiny a tepla a podpory elektřiny z druhotných zdrojů se ustanovení 
§ 30 až § 34 použijí obdobně, není-li dále stanoveno jinak.“. 

Akceptováno s úpravou 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 § 35 odst.3 
Navrhujeme následující úpravu § 35 odst. 3: 
(3) Sektorové šetření se provádí pouze pro zdroje vysokoúčinné kombinované 
výroby elektřiny a tepla a u elektřiny z druhotných zdrojů  s instalovaným 
elektrickým výkonem do 5 MW. U zdroje elektřiny z vysokoúčinné kombinované 
výroby elektřiny a tepla a u elektřiny z druhotných zdrojů  s instalovaným 
elektrickým výkonem nad 5 MW se vždy provádí kontrola přiměřenosti podpory. 

Akceptováno 

 § 36 odst. 2 
Navrhujeme upravit § 36 odst. 2 následovně: 
(2) Podporu elektřiny nebo podporu tepla Provozní podporu podle tohoto 
zákona, s výjimkou podpory formou aukčního bonusu, lze kumulovat s 
investiční podporou. Výše provozní podpory elektřiny nebo podpory tepla se 
v takovém případě sníží o částku odpovídající výši investiční podpory, a to 
rovnoměrně po celou dobu trvání práva na provozní podporu elektřiny nebo 
na podporu tepla; to neplatí v případě provozní podpory, která nezahrnuje 
investiční náklady podporované výrobny elektřiny nebo výrobny tepla. Způsob 
a postup snížení výše provozní podpory elektřiny nebo podpory tepla o výši 
investiční podpory a vymezení, kdy provozní podpora nezahrnuje investiční 
náklady do podporované výrobny elektřiny a výrobny tepla, stanoví prováděcí 
právní předpis. Podporu elektřiny formou aukčního bonusu není možné 
kumulovat s investiční podporou. 

Vysvětleno 
 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 § 39, k bodu 1 přechodných ustanovení 
Doba podpory, doby životnosti 

Akceptováno 
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Navrhujeme sjednotit způsob určení tohoto zásadního parametru a zcela 
nezpochybnitelně určit termín ukončení podpory zákonem. 
Navržená úprava ponechává parametr doby podpory z části na prováděcí 
vyhlášce (větrné elektrárny, malé vodní elektrárny atd.) a z části na nařízení 
vlády (udržovací podpora), zčásti ji stanoví samotný zákon (podpora u výroben 
z KVET uvedených do provozu po roce 2013 do účinnosti zákona – viz bod 1 
přechodných ustanovení).  
 
Vzhledem k tomu, že parametr doby životnosti, respektive doby podpory, není 
parametrem vykazujícím meziroční změny, či závislost na tržní situaci a 
nevyžaduje tak roční aktualizaci (na rozdíl např. od investičních a palivových 
nákladů), velmi doporučujeme stanovit takto zásadní parametr přímo v zákoně. 
Navrhujeme dále zvážit systémovost úpravy, kdy doba podpory pro KVET je 
pro výrobny uvedené do provozu od roku 2013 do účinnosti zákona stanovena 
zákonem, pro výrobny uvedené do provozu od roku 2021 by měla být 
stanovena vyhláškou, pro výrobny uvedené do provozu do roku 2013 není 
stanovena vůbec. Výrobny KVET uvedené do provozu před rokem 2013 jsou 
tak jediné výrobny (společně s výrobnami elektřiny z druhotných zdrojů), u 
nichž nebude žádným právním předpisem stanovena životnost. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno 
 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 
 

 K nadpisu hlavy IX, § 44, 45 
Navrhujeme bod upravit následovně: 
141. V části první v nadpisu hlavy IX se za slova „ZDROJŮ A ELEKTŘINY Z 
VYSOKOÚČINNÉ KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA“ vkládají 
slova „A ZÁRUK PŮVODU BIOMETANU“. 
Používání pojmu „záruka původu biometanu“ navrhujeme i u § 44,45 

Vysvětleno 
 
Novela zákona bude upravena tak, že 
v oblasti záruk původu elektřiny 
nebudou nyní v novele zákona 
prováděny žádné úpravy, jelikož by bylo 
vzhledem k transpozici nového 
ustanovení, týkající se záruk původu 
uvedeného v čl. 19 nově schválené 
směrnice 2018/2001 o podpoře 
využívání energie z OZE.  
 
Všechny úpravy v oblasti záruk původu 
v zákoně č. 165/2012 Sb. budou tedy 
provedeny až v rámci novely zákona, 
která bude transponovat příslušnou 
směrnici. Jinak by nyní prováděné 
úpravy nemuseli být koncepční zcela 
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v souladu s novými požadavky na 
záruky původu. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 § 45 odst. 7 
Navrhujeme následující úpravu novelizačního bodu: 
„151. V § 45 odst. 6 a 7 se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou, za slovo „tepla“ se 
vkládají slova „nebo výrobce biometanu“ a za slovo „původu“ se vkládají slova 
„nebo záruky původu biometanu“. 

Vysvětleno 
 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 53 odst. 1 písm. c) 
Navrhujeme následující úpravu písmena c): 
c) způsob měření a výpočtu vyrobeného množství tepla z obnovitelných zdrojů 
nebo druhotných zdrojů při výrobě tepla z obnovitelného zdroje společně s 
neobnovitelným zdrojem,) 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 Obecně k návrhu zákona 
Upozorňujeme na nesoulad návrhu zákona s předloženým platným zněním 
s vyznačením navrhovaných změn, a to například:  
Novelizační bod 58 – chybně uveden odkaz na §11 místo § 11a, navrhujeme 
upravit takto: 
58. V § 11a odst. 8 se slova „k jím provozované“ nahrazují slovem „o“.  
Novelizační bod 61 – chybně uveden odkaz na § 11a odst. 5; správný je odkaz 
na § 11a odst. 7 zákona, neboť ke zrušení odstavců 4 a 5 dochází až 
v následujících novelizačních bodech. Navrhujeme upravit takto:  
61. V § 11a odst. 2, 7, § 49 odst. 1 písm. a) bodě 6 a 9 se za slova „na elektřinu“ 
vkládají slova „ nebo aukčního bonusu“. 
Novelizační bod 75 – navrhované znění tohoto novelizačního bodu 
neodpovídá vyznačenému platnému znění zákona, jelikož slova „na elektřinu“, 
za která se vkládají slova „tak, aby součet diskontovaných hotovostních toků za 
dobu životnosti výrobny byl roven nule“, se v textu odstavce nachází dvakrát, 
navrhovaná úprava se však vztahuje pouze k první větě. Navrhujeme znění 
novelizačního bodu formulovat následně:  

 
Vysvětleno nebo akceptováno 
s úpravou 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
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75. V § 12 odst. 5 se slova „, § 5 odst. 7 a § 6 odst. 5“ zrušují, za slova „ročního 
zeleného bonusu na elektřinu“ se vkládají slova „tak, aby součet 
diskontovaných hotovostních toků za dobu životnosti výrobny byl roven nule“, 
za slova „instalovaného výkonu výrobny elektřiny“ se vkládají slova „a výše 
diskontní míry“ a za slova „režim výrobny elektřiny“ se vkládají slova „a výše 
diskontní míry“. 
Novelizační bod 104 – navrhujeme vypustit pro nadbytečnost, neboť se 
vztahuje k § 27 odst. 5 písm. a), přičemž navazující novelizační bod 105 
upravuje nové znění § 27 odst. 5.  
Dále upozorňujeme na chybně stanovenou účinnost novelizačního bodu 
106, který se týká zrušení § 27 odst. 7. V platném znění zákona s vyznačením 
navrhovaných změn je zrušení § 27 odst. 7 vyznačeno správně k 1. 1. 2021.  
Novelizační bod 107 – návrh legislativně technické úpravy, doplnění 
ustanovení, za které se nový díl vkládá. 
107. V části první hlavě V se za § 27 vkládá nový díl 2, který včetně nadpisu a 
poznámek pod čarou č. 28 až 34 zní:… 
Dále upozorňujeme, že v  § 27b odst. 5 v platném znění chybí odkaz na 
poznámku pod čarou č. 28) uvedený v novelizačním bodě 107.  
Upozorňujeme, že platné znění neobsahuje verze znění hlavy VII s ohledem na 
dvojí nabytí účinnosti.  
Novelizační bod 139 – návrh legislativně technické úpravy (doplnění 
chybějících čárek):  
139. V § 38 odst. 6 a § 49 odst. 1 písm. f) se slova „nebo z bioplynu“ nahrazují 
slovy „,z bioplynu nebo z biometanu“ a slova „a bioplynu“ se nahrazují slovy 
„,bioplynu a biometanu“. 

 DZ k části první (novela zákona o podporovaných zdrojích) 
Obecná část Str. 9 

V předpokládaných dopadech není zohledněno rozšíření kompetencí 
Energetického regulačního úřadu v oblasti neoprávněně čerpané podpory a 
rozhodování sporů (§ 51, § 52). Žádáme doplnění dopadů ve vztahu k 
rozšířeným kompetencím Energetického regulačního úřadu v oblasti 
rozhodování o neoprávněném čerpání podpory v řízení z moci úřední podle § 
51. Úřad bude v takovém řízení rozhodovat případy, kdy na odporu nevzniklo 
právo podle zákona, a nově i případy, kdy došlo k čerpání podpory elektřiny, 
provozní podpory tepla nebo podpory biometanu v nesprávné výši. Energetický 
regulační úřad bude nově příslušný i k rozhodování v případě podpory 
biometanu a posuzování správnosti výše čerpané podpory.  Dále je třeba 

Vysvětleno 
 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
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zohlednit, že podmínkou vedení řízení již nebude spáchání přestupku a řízení 
budou moci být zahajována bez splnění této omezující podmínky, čímž dojde 
k nárůstu řízení o neoprávněně čerpané podpoře. Dále dochází k rozšíření 
věcné působnosti při rozhodování sporů podle § 52, když zákon nově zakládá 
možnost rozhodování sporu v případě sporu o podporu biometanu.   
Žádáme o zohlednění v důvodové zprávě obdobným způsobem, jako je u 
novely zákona o podporovaných zdrojích zohledněn nárůst agendy u SEI. 
Navrhujeme doplnění důvodové zprávy k části první v bodu 6. takto: 
6. 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 
V souvislosti s rozšířenými kompetencemi Energetického regulačního úřadu 
podle § 51, § 52 zákona, týkající se rozhodování o neoprávněném čerpání 
podpory a nově rozhodování sporů o podporu biometanu (Energetický 
regulační úřad bude rozhodovat případy, kdy na podporu nevzniklo právo podle 
zákona, a nově i případy, kdy došlo k čerpání podpory elektřiny, provozní 
podpory tepla nebo podpory biometanu v nesprávné výši. Energetický regulační 
úřad bude nově příslušný i k rozhodování v případě podpory biometanu a 
posuzování správnosti výše čerpané podpory.  Dále je třeba zohlednit, že 
podmínkou vedení řízení již nebude spáchání přestupku a řízení budou moci 
být zahajována bez splnění této omezující podmínky, čímž dojde k nárůstu 
řízení o neoprávněně čerpané podpoře. Dále dochází k rozšíření věcné 
působnosti při rozhodování sporů podle § 52, když zákon nově zakládá 
možnost rozhodování sporu v případě sporu o podporu biometanu), bude třeba 
činnosti s těmito kompetencemi související personálně zajistit podle 
následujícího návrhu. 
 
Odhad personální náročnosti: 
5 právníků v odboru schvalovacích a sporných řízení a odboru II. instance – 13. 
platová třída – odborně specializovaní právníci zajišťující provádění agendy 
související s rozhodováním sporů a neoprávněným čerpání podpory podle § 51 
a 52 zákona o POZE. 
 
Rozpočtové dopady (POZE)  
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Personální změny mají dopady rovněž do rozpočtových prostředků oproti 
výchozímu stavu, za který lze považovat rok 2018. 
 
Rozpočtové dopady v Kč 

 stávající stav  nový stav nárůst oproti 
stávajícímu 

stavu 
výdaje na platy a 
OON 

170 354 711 173 431 461 3 076 750 

výdaje na SaZP 57 920 601  58 966 696 1 046 095 
výdaje na FKSP 3 360 784 3 422 319 61 535 
věcné (provozní) 
výdaje  

37 988 983 38 818 983 830 000 

investiční výdaje 18 565 000 18 940 000 375 000 
výdaje celkem 288 190 079 293 579 459 5 389 380 

 
• stávající stav vychází rozpočtovaných příjmů a výdajů na rok 2018, 
• nárůst oproti stávajícímu stavu v položkách výdajů na platy a OON, SaZP 

a FKSP neodráží pouze nárůst počtu zaměstnanců, ale rovněž nárůst 
mzdových tarifů souvisejících s připravovaným nařízením vlády o 
platových poměrech státních zaměstnanců, s předpokládanou účinností 
od 1. 1. 2019, současně odráží skutečné čerpání v roce 2017, 

• věcné (provozní) výdaje na další zaměstnance jsou kalkulovány dle 
skutečných výdajů na 1 zaměstnance za rok 2017, 

• investiční výdaje jsou z velké části tvořeny výdaji na obnovu výpočetní, 
reprodukční a komunikační techniky, jsou kalkulovány dle skutečných 
výdajů na 1 zaměstnance za rok 2017, stávající stav vychází z ročního 
průměru investičních prostředků dle programu 149 020 na období 2016 – 
2020. 

Zásadní připomínka 
 DZ k části první (novela zákona o podporovaných zdrojích) 

Obecná část 
K zhodnocení rizika (1.6) 
Požadujeme doplnit. Absentuje podrobnější zhodnocení rizika. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno  
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 DZ k části první (novela zákona o podporovaných zdrojích) Vysvětleno 
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Obecná část Str. 9 
V odůvodnění zcela postrádáme vyčíslení dopadů na státní rozpočet. 
Zákon počítá s dalším navýšením podpor, včetně zavedené nové podpory pro 
biometan, aniž by dopady kvantifikoval. 
Důvodová zpráva na str. 9 v bodě 6 pouze obecně konstatuje, že navrhovaná 
právní úprava bude mít vliv na státní rozpočet, což považujeme za zcela 
nedostatečné, i v souvislosti s připravovaným jiným materiálem Ministerstva 
průmyslu a obchodu - Scénáře rozvoje podporovaných zdrojů energie do roku 
2030.  
Zásadní připomínka 

 
Je potřeba vzít v potaz, že novela 
zákona nenastavuje nové cíle pro OZE, 
to nastavuje vnitrostátní plán energetiky 
a klimatu. Novela zákona pouze zavadí 
do legislativy opatření, které je možné 
(nikoliv nutné aktivovat) jako podporu na 
splnění vytyčených cílů v oblasti OZE do 
roku 2030. O aktivaci jednotlivých druhů 
opatření bude vždy rozhodovat vláda 
svým nařízením, které bude vymezovat 
vždy období pouze na 3 roky. Novela 
zákona a opatření v ní stanovená, která 
mohou být aktivovány vládou sama o 
sobě nesměřuje ke zvyšování nákladů 
na podporu. Naplňování cílů v oblasti 
OZE od roku 2021 bude probíhat podle 
schváleného vnitřního plánu v oblasti 
energetiky a klimatu, kde jsou uvedeny 
náklady na dosažení těchto cílů 
uvedeny. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 DZ k části první (novela zákona o podporovaných zdrojích) 
Obecná část Str. 36 

Navrhovaná úprava na str. 36 – Podpora elektřiny z druhotných zdrojů energie 
(§ 5) v odstavci Budoucnost 
Rozsah podpory bude určen pouze pro důlní plyny. Odpadní teplo bude 
podporováno v rámci investiční podpory a zařízení na spalování 
komunálního odpadu bude přesměrováno do podpory tepla. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 DZ k části první (novela zákona o podporovaných zdrojích) 
Obecná část 

Akceptováno 
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Požadujeme, aby cíl zajištění plnění cíle OZE v sektoru dopravy, který je 
uveden v důvodové zprávě v souvislosti s nově zaváděnou podporou 
biometanu , byl důsledně a jasně čitelný v textu zákona.  
Zásadní připomínka 

 DZ k části první (novela zákona o podporovaných zdrojích) 
Obecná část Str. 42 
Z textu odůvodnění na str. 42 v části  C – Základní principy financování rozvoje 
OZE do roku 2030, zejména z  posledního odstavce vyplývá, že by bylo velmi 
vhodné, aby bylo flexibilně možné stanovit i nižší výkonovou hranici, než je 1 
MW, pro podporu aukcemi. Tato možnost však není zanesena do textu 
zákona, kde jsou aukce pouze od instalovaného výkonu 1 MW a více. 
Ze stejného odstavce a jeho poslední věty v kontextu s rozvojem nových 
výroben a financováním jejich podpory vyplývá, že by bylo vhodné více 
využívat provozní podporu určenou pouze na rozdíl palivových nákladů, jelikož 
výše této podpory je stanovena pouze tak, aby kompenzovala náklady na 
pořízení paliva z OZE (biomasa, bioplyn) oproti fosilnímu palivu (uhlí) nebo 
jako kompenzace zvýšených nákladů na výrobu energie z OZE oproti tržné 
ceně energie. V textu zákona je tento typ podpory nastaven pouze pro stávající 
výrobny a pro jejich udržení v provozu, nikoliv jako možnost, kterou by mohly 
využít i nové výrobny, pokud by jejich výstavba byla realizována např. v rámci 
nevratné investiční dotace. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 DZ k části první (novela zákona o podporovaných zdrojích) 
Obecná část Str. 39 
Požadujeme do posledního odstavce v textu pod nadpisem - Úprava zařízení 
výrobny elektřiny bez vlivu na změnu nároku na podporu, pro jednoznačnost 
aplikační praxe zákona (§ 6b odst. 4) vymezit pojem instalovaný výkon výrobny 
elektřiny, který byl rozhodnutý pro vznik práva na podporu v době uvedení této 
výrobny elektřiny do provozu. Je třeba jednoznačně stanovit, že se jedná např. 
o výkon limitní, stanovený zákonem, nikoliv o konkrétní výkon konkrétní 
výrobny elektřiny v době jejího uvedení do provozu. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

Hospodářská 
komora 

K části první - obecně 
Ještě do konce letošního roku bude v Úředním věstníku EU publikována 
revidovaná směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů. 
Vzhledem k tomu, že novela zavádí nové schéma podpory energie z OZE od 
roku 2021, je zapotřebí zajistit již v rámci této novely k termínu zavedení nových 

Vysvětleno 
 
Považujeme za vhodné transpoziční 
novelu zákona řešit jako celek a 
transpoziční novelu zákona důkladně a 
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podpor plný soulad zejména definic a požadavků na podporu OZE s novou 
směrnicí EU. V opačném případě by vznikla značná nejistota ohledně 
udržitelnosti podpory a výsledkem by mohly být i uvízlé investice. Nové směrnici 
by bylo vhodné do určité míry přizpůsobit i rozsah podpory. Konkrétní návrhy 
jsou součástí zásadních konkrétních připomínek. 
Zásadní připomínka 

důsledně připravit. Na přípravě 
transpoziční novely zákona bude 
pracovat několik pracovních skupin a 
intenzivnější práce začnou ve druhé 
polovině tohoto roku a zástupci 
Hospodářské komory jsou členy těchto 
skupin. Pro informaci také uvádíme, že 
termín pro transpozici směrnice 
2018/2001 je 30.6.2021, což umožňuje 
dostatečný časový prostor pro potřebou 
diskusi.   
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 K části první – obecně 
Předložený návrh zákona zavádí nový druh podporované energie, biometan. 
Hospodářská komora ČR vnímá, že cílů zavedení podpory biometanu je více. 
Zcela jistě mezi ně patří plnění cíle OZE v sektoru dopravy (výroba tzv. 
„pokročilého“ biometanu a jeho dodávka do sektoru dopravy), ale stejně tak i 
„ozelenění“ plynu v plynárenské soustavě, o kterém aktivně diskutuje 
především sám plynárenský sektor, a v neposlední řadě také konverze 
bioplynových stanic, která by měla přinést efektivnější využití 
vstupního/primárního paliva. Současně Hospodářská komora ČR vnímá, že 
z celkového objemu vyrobeného biometanu lze realisticky očekávat cca 60 % 
v podobě „pokročilého“ biometanu a zbytek v podobě biometanu „první 
generace“. 
Předložený návrh předpokládá financování provozní podpory biometanu ze 
státního rozpočtu. V rámci Hospodářské komory ČR proběhla diskuse, zda 
s ohledem na výše uvedené cíle a způsob financování provozní podpory 
elektřiny z OZE (částečně z plateb koncových spotřebitelů elektřiny a částečně 
z finančních prostředků ze státního rozpočtu) je navržený způsob financování 
provozní podpory biometanu pouze ze státního rozpočtu ten správný. Existuje 
více variant financování než jen ze státního rozpočtu. Například financování 
„sektorem dopravy“, když jedním z cílů podpory biometanu je plnění cíle OZE 
v sektoru dopravy. Variantou k diskusi je také financování prostřednictvím 
platby za spotřebu zemního plynu obdobně, jako je tomu u elektřiny. 

Vysvětleno a akceptováno  
 
 
 
V novele zákona bude aplikován přístup, 
který byl v novele zákona vložené do 
legislativního procesu – tedy financování 
provozní podpory biometanu bude 
zajištěno v současné době 
prostřednictvím dotace ze státního 
rozpočtu. Nicméně v další novele 
zákona č. 165/2012 Sb., která bude 
transpoziční novelou nové směrnice EP 
a Rady č. 2018/2001 o podpoře energie 
z OZE a jejíž schválení má být 
provedeno do 31. 6. 2021 se MPO 
k diskuzi k financování podpory 
biometanu např. s ohledem na vhodnou 
aplikaci čl. 19 směrnice, týkající se záruk 
původu energie z OZE, vrátí.  
 
Vyjádření k vypořádání: 
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V neposlední řadě řešením může být kombinace způsobů a zdrojů 
financování, které jsou zmíněny výše. 
Přestože v rámci Hospodářské komory ČR nedošlo k jasnému závěru, jaký 
způsob financování provozní podpory biometanu je ten optimální, 
požadujeme, aby předkladatel zvážil a vyhodnotil různé možnosti financování 
provozní podpory biometanu s cílem vybrat ten nejefektivnější, který bude 
odpovídat výše uvedeným cílům a bude respektovat, že elektřina a plyn v řadě 
způsobů jejich konečného užití jsou si navzájem konkurujícími médii, a podle 
výsledku takové analýzy upravil návrh zákona v oblasti financování provozní 
podpory biometanu. 
Zásadní připomínka 

Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 K části první – obecně 
V souvislosti se zvažovaným mechanismem aukcí požadujeme nastavit 
regulatorní rámec na veškeré druhy a způsoby podpory obnovitelných zdrojů, 
aby nemohlo docházet k obdobným excesům s nekontrolovanou podporou jako 
v minulosti. Součástí této regulace musí být vyvážení trhu s palivem jak na 
straně jeho výroby, tak na straně spotřeby. Tímto regulatorním rámcem musí 
být zajištěn dostatek biomasy pro výrobu energie především tam, kde ji nelze 
nahradit jiným palivem nebo zdrojem. Zároveň se musí vytvořit podmínky pro 
stávající výrobu palivového dřeva, dodávku biomasy pro výhradní spalování a 
také pro její průmyslové zpracování.  
Zásadní připomínka 

Akceptováno 

 K části první – obecně 
Požadujeme v textu zákona reflektovat skutečnost, že podle § 3 odst. 3 písm. 
a) zákona (ve znění navrhované novely) je vláda zmocněna stanovit nařízením 
mj. druhy podporovaných zdrojů, druhy a formy podpory, typy zařízení a 
velikost instalovaného výkonu výroben elektřiny, tepelného výkonu výroben 
tepla a energetického výkonu výroben biometanu, které budou předmětem 
podpory. Na rozdíl od dřívější právní úpravy, zejména zákona č. 180/2005 Sb. 
a částečně též zákona č. 165/2012 Sb., ve znění dosud účinném, tak již nebude 
platit, že by Energetický regulační úřad musel za všech okolností stanovit 
podporu pro výrobu elektřiny pro všechny nové výrobny tak, aby bylo dosaženo 
návratnosti investice (a její zhodnocení) v zákonem definovaném časovém 
okamžiku. Nově takto bude postupovat pouze v těch případech, kdy nebude 
výše podpory výsledkem soutěžního řízení a pouze tehdy, pokud vláda stanoví, 
že má Energetický regulační úřad takovou podporu stanovit. Administrativní 
omezení výše podpory tak již postrádá smysl, protože regulace výše podpory 

Vysvětleno 
 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
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bude podle navrhovaného znění novely zákona zabezpečena jinými instituty, 
zejména tedy rolí vlády při vydávání nařízení v návaznosti na Integrovaný 
klimatický plán, a dále také prostřednictvím limitů výkonů pro nové zdroje podle 
§ 3a a následující navrhované novely zákona. 
Zásadní připomínka 

 K části první – obecně 
Návrh novely se nezabývá otázkou úhrady a podpory oprávněných nákladů 
spojených s připojením výrobny biometanu k přepravní nebo distribuční 
soustavě. Například náklady připojení výrobny vzdálené pouhý kilometr od 
distribuční nebo přepravní trasy se budou pohybovat v řádu 5 a více milionů Kč 
a budou tak představovat podstatnou položku v kalkulaci investora. Bylo by 
proto vhodné, aby pro tyto investiční náklady byly vyhrazeny dotační 
prostředky. Pokud cílem tohoto zákona není zabývat se investiční podporou a 
není jasné, zda investiční podpora vypsána bude, bylo by vhodné umožnit ERÚ 
pokrýt tyto náklady alespoň v provozní podpoře. Bez podpory připojení do sítě 
bude pravděpodobně kýžený efekt podpory významně snížen a bude jen stěží 
možné zajistit závazky České republiky v oblasti cílů EU pro energii z OZE v 
roce 2030. 
Hrazení oprávněných nákladů na připojení je stanoveno vyhláškou č. 62/2011 
Sb., o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky 
Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla 
provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství. Stávající 
znění vyhlášky přisuzuje úhradu nákladů připojení výrobny plynu k nadřazené 
soustavě žadateli, tedy investorovi výrobny. Zůstává otázkou, zdali náklady na 
připojení mohou být hrazeny z investiční podpory (srov. např. výzvu č. 
01_18_187: „Nízkouhlíkové technologie – d) Úprava bioplynu na biometan a 
jeho vtláčení do sítě“ zveřejněnou v Aktualizovaném Harmonogramu výzev 
MPO Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
pro rok 2018). 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 
 
 

 Připomínka k §1 odst. 2 písm. b) a písm. d) 
Věcný obsah textu § 1 odst. 2 písm. b) a písm. d) se překrývá v důsledku 
úpravy cíle podílu OZE na spotřebě energie (změna z primárních 
energetických zdrojů na konečnou spotřebu v odst. 2 písm. b). Navrhujeme 
úpravu příslušných ustanovení. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 Připomínka k § 2 odst. 1 písm. a) Vysvětleno 
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Požadujeme uvést definici do souladu s revidovanou směrnicí o podpoře využití 
energie z OZE s účinností od 1.1.2021, a to následovně: 
„a) obnovitelnými zdroji obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou 
energie větru, energie slunečního záření (termální i fotovoltaická), 
geotermální energie, energie okolního prostředí, energie vody, energie půdy, 
energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie 
kalového plynu z čistíren odpadních vod a energie bioplynu,“. 
Zásadní připomínka 

 
Považujeme za vhodné transpozici nové 
směrnice 2018/2001, která byla vydána 
v prosinci 2018 a dotýkající se zákona č. 
165/2012 Sb. uvést až v připravované 
transpoziční novele zákona. Jinak bude 
docházet k nepřehlednostem a 
nejasnostem, jelikož v určitém časovém 
období se budou v legislativním procesu 
nacházet dvě novely zákona tohoto 
zákona (tato předložená novela zákona 
a transpoziční novela zákona). Každá 
novela zákona by řešila pouze určitou 
část transpozice směrnice a bylo by 
z tohoto důvodu obtížně jednotlivá 
ustanovení v legislativním procesu 
vzájemně „sladit“. Navíc u transpozice 
považujeme za vhodné dostatečný 
časový prostor pro její přípravu.  
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 Připomínka k § 2 odst. 1 písm. b) 
Požadujeme uvést definici do souladu s revidovanou směrnicí o podpoře využití 
energie z OZE s účinností od 1.1.2021, a to následovně: 
„b) biomasou biologicky rozložitelná část produktů, odpadů a zbytků 
biologického původu z provozování ze zemědělství a hospodaření v lesích a 
souvisejících průmyslových odvětvích, z lesnictví a souvisejících odvětví a 
z rybolovu a akvakultury, zemědělské produkty pěstované pro energetické 
účely a včetně rostlinných a živočišných látek, jakož i biologicky rozložitelná 
část odpadů, průmyslového a komunálního odpadu včetně průmyslových a 
komunálních odpadů biologického původu,“. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 
 
 

 Připomínka k § 2 odst. 1 písm. e) 
Požadujeme text ustanovení účinného od 1.1.2021 upravit následujícím 
způsobem: 

Vysvětleno a akceptováno jinak 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
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„e) biometanem upravený bioplyn nebo kalový plyn srovnatelný kvalitou a 
čistotou se zemním plynem, který je po vstupu do přepravní nebo distribuční 
soustavy považován za zemní plyn, který splňuje podmínky stanovené 
prováděcím právním předpisem,“. 
Alternativně navrhujeme řešit podmínky až v příslušných §§, týkajících se 
biometanu, a nikoliv přímo v definici. 
Zásadní připomínka 

 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 Připomínka k § 2 odst. 1 písm. o) 
Požadujeme text ustanovení účinného od 1.1.2021 upravit následujícím 
způsobem: 
„o) výrobnou biometanu zařízení k výrobě bioplynu nebo kalového plynu a 
jeho úpravy úpravu na biometan, nebo zařízení k úpravě bioplynu na 
biometan,“. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno a akceptováno jinak 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 Připomínka k § 2 odst. 1 písm. r) 
Požadujeme nový text ustanovení písm. r) účinného od 1.1.2021, které zní: 
„r) výrobcem biometanu provozovatel výrobny biometanu, v níž se biometan 
vyrábí z obnovitelného zdroje,“. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno s úpravou  
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 
 

 Připomínka k § 2 odst. 1 písm. y) 
Požadujeme uvést definici odpadního tepla do souladu s revidovanou směrnicí 
o podpoře využití energie z OZE s účinností od 1.1.2021, a proto text 
ustanovení nahradit následujícím zněním: 
„y) odpadním teplem nebo chladem teplo nebo chlad nevyhnutelně vzniklé jako 
vedlejší produkt v průmyslových zařízeních, ve výrobnách elektřiny nebo v 
terciárním sektoru, kde byl nebo bude použit proces kombinované výroby 
elektřiny a tepla nebo kde není kombinovaná výroba elektřiny a tepla 
proveditelná, které by se bez přístupu do soustavy zásobování tepelnou energií 
bez využití rozptýlily do vzduchu nebo vody.“. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
 
 
 

 Připomínka k § 2 odst. 1 písm. z) 
Požadujeme doplnit novou definici energie okolního prostředí v souladu 
s revidovanou směrnicí o podpoře OZE s účinností od 1.1.2021 takto: 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
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„z) energií okolního prostředí přirozeně se vyskytující tepelná energie a energie 
nahromaděná v prostředí vymezeném určitými hranicemi, která může být 
uložena v ovzduší, s výjimkou odpadního vzduchu, nebo v povrchových nebo 
odpadních vodách.“. 
Zásadní připomínka 

Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 Připomínka k § 2 odst. 2 písm. a) a c) 
Požadujeme upravit znění ustanovení následovně: 
„(2) Dále se pro účely tohoto zákona rozumí 
a) zdrojem elektřiny výrobna elektřiny nebo její část, schopná samostatného 
provozu a uvedená do provozu samostatně, 
b) nepalivovým zdrojem elektřiny zdroj využívající k výrobě elektřiny energii 
větru, energii slunečního záření, geotermální energii nebo energii vody,  
c) palivovým zdrojem elektřiny zdroj elektřiny využívající k výrobě elektřiny 
spalování biomasy, skládkového plynu, kalového plynu, bioplynu nebo důlního 
plynu nebo zdroj elektřiny využívající kombinovanou výrobu elektřiny a 
tepla.“.“ 
Zásadní připomínka 

 
Akceptováno 

 Připomínka k § 2 odst. 2 písm. d) 
Požadujeme uvést definici modernizace do souladu s revidovanou směrnicí o 
podpoře OZE s účinností od 1.1.2021 a upravit znění následovně: 
„d) modernizací obnovení výrobny elektřiny zahrnující úplnou nebo částečnou 
výměnu úplné nebo částečné nahrazení zařízení nebo provozních systémů a 
vybavení s cílem za účelem nahradit instalovaný výkon náhrady 
instalovaného výkonu nebo zvýšit účinnost zvýšení účinnosti nebo 
instalovaný výkon instalovaného výkonu výrobny elektřiny,“. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
 
 

 Připomínka k § 2 odst. 2 písm. e) 
Požadujeme vypustit definici aukce nebo alternativně tuto definici dopracovat 
ve smyslu níže uvedeného odůvodnění. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno  

 Připomínka k § 2 písm. k) 
Požadujeme upravit znění daného ustanovení s účinností od 1.1.2021 takto: 
„k) zeleným bonusem na teplo finanční částka na podporu výroby tepla podle 
tohoto zákona určená výrobcům tepla, stanovená Úřadem,“. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
 
 

 Připomínka k § 3 odst. 3 písm. d), § 3a odst. 4 a odst. 5 
Požadujeme upravit znění daných ustanovení takto: 

Částečně akceptováno a vysvětleno 
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i.Úplné znění ustanovení § 3 odst. 3: 
 „(3) Vláda nařízením stanoví v souladu s Integrovaným plánem na období 
alespoň tří let  
a) druhy podporovaných zdrojů, druhy a formy podpory, typy zařízení a velikost 
instalovaného výkonu výroben elektřiny, tepelného výkonu výroben tepla a 
energetického výkonu výroben biometanu, které budou předmětem podpory, 
b) maximální výši finanční jistoty a její formu v případě aukce, 
c) vymezení druhů podporovaných zdrojů energie, pro které bude platit  
1. povolení stavby výrobny elektřiny, jako podmínka pro účast v aukci, 
2. společná aukce pro nové výrobny elektřiny a pro modernizované výrobny 
elektřiny,  
3. podpora pro samostatný zdroj elektřiny, 
d) dobu trvání podpory elektřiny pro zachování výrobny elektřiny v provozu a 
dobu trvání podpory tepla pro zachování výroben tepla v provozu, 
s cílem minimalizovat náklady na celkovou výši podpory na dosažení cílů 
podle § 1 odst. 2.“ 

i.Úplné znění ustanovení § 3a odst. 4: 
„(4) Ministerstvo zveřejní způsobem umožňující dálkový přístup 
předpokládanou výši finančních prostředků na investiční a provozní podporu na 
následující tři roky s rozlišením na podporu elektřiny, tepla a biometanu.“ 

i.Úplné znění ustanovení § 3a odst. 5: 
„(5) Úřad stanoví rozsah a výši podpory včetně referenční ceny podle 
tohoto zákona v cenovém rozhodnutí.“ 
Zásadní připomínka 

 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 
 
 

 Připomínka k § 3b 
Požadujeme vložit nový § 3b s účinností od 1. ledna 2021, který zní: 
„§ 3b 
Podpora elektřiny a formy podpory elektřiny 
(1) Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné 
kombinované výroby elektřiny a tepla se uskutečňuje prostřednictvím 
a) investiční podpory nebo 
b) provozní podpory. 
(2) Investiční podpora se uskutečňuje formou programů podpory ze státních 
nebo evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků 
pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů. 
(3) Investiční podpora elektřiny se vztahuje na výstavbu výrobny elektřiny z 
obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
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elektřiny a tepla na území České republiky s minimální účinností užití energie 
stanovenou prováděcím právním předpisem. 
(4) Provozní podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a 
vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla se uskutečňuje formou 
podle § 8 odst. 1.“. 
Pokud by v rámci vypořádání byla tato připomínka přijata, pak požadujeme 
obdobné ustanovení, jako je obsaženo v navrhovaném § 3b, formulovat též pro 
biometan na počátku paragrafů začínajících č. 27. 
Zásadní připomínka 

 Připomínka k § 4 
Požadujeme upravit název § 4 následovně: 
„Provozní podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů“. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 Připomínka k § 4 odst. 2  
Požadujeme upravit dané ustanovení následovně: 
„(2) Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů se vztahuje na výrobu elektřiny z 
obnovitelných zdrojů ve výrobnách elektřiny na území České republiky 
připojených k elektrizační soustavě České republiky přímo nebo 
prostřednictvím odběrného místa nebo prostřednictvím jiné výrobny elektřiny 
připojené k elektrizační soustavě České republiky. V případě výroben elektřiny 
uvedených do provozu od 1. ledna 2021 se podpora elektřiny z obnovitelných 
zdrojů vztahuje na výrobny elektřiny využívající energii vody ve výrobnách 
elektřiny do instalovaného výkonu 10 MW, energii větru a energii slunečního 
záření a skládkového nebo kalového plynu.“ 
Alternativně navrhujeme podporu skládkového a kalového plynu omezit až 
po datu zákazu skládkování směsného komunálního odpadu, a to k 31. 12. 
2023. 
Zásadní připomínka 

 
Rozpor 
 
 
 

 Připomínka k § 5 
Požadujeme upravit název § 5 následovně: 
„Provozní podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů“. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 Připomínka k § 6 
Požadujeme upravit název § 6 následovně: 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
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„Provozní podpora elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a 
tepla“. 
Zásadní připomínka 

Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 Připomínka k § 6 odst. 4 písm. e)  
Navržená podoba je pro Hospodářskou komoru ČR neakceptovatelná a 
žádáme MPO vytvoření časového prostoru pro nalezení efektivního a funkčního 
řešení. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno s úpravou 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 Připomínka k § 6a odst. 1 písm. b) 
Požadujeme dané ustanovení upravit následovně: 
„b) provozními náklady a tržní cenou elektřiny a tepla u výrobny elektřiny z 
vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, výrobny elektřiny z 
druhotných zdrojů nebo výrobny elektřiny využívající biomasu, bioplyn, 
skládkový nebo kalový plyn nebo geotermální energii způsobem podle 
prováděcího právního předpisu.“. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno a akceptováno jinak 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 Připomínka k § 6a odst. 3 písm. c) 
Požadujeme v § 6a odst. 3 upravit písm. c) následovně: 
„c) z bioplynu pouze pokud bioplyn vzniká alespoň ze 30 % z jiné biomasy, než 
je travní porost nebo cíleně pěstovaná biomasa na orné půdě, a výrobna 
elektřiny splňuje požadavky na minimální účinnost ve využití primární 
energie bioplynu stanovené prováděcím právním předpisem; vlastní 
technologická spotřeba elektřiny a tepla výrobny elektřiny se přitom do 
využitého tepla nezapočítává; způsob vykazování množství travního porostu 
a cíleně pěstované biomasy na orné půdě při výrobě bioplynu stanoví prováděcí 
právní předpis.“. 
Zásadní připomínka 

  
 
Akceptováno s úpravou 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 Připomínka k § 6b odst. 3 a 4 
Požadujeme daná ustanovení vypustit. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
 
 

 Připomínka k § 6c odst. 1 
Požadujeme předložit návrh budoucího prováděcího předpisu, kterým bude 
pojem modernizace definován. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
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 Připomínka k § 9 odst. 5 
Požadujeme upravit dané ustanovení následovně: 
„(5) Udržovací podpora elektřiny a podpora elektřiny vyrobené v 
modernizované výrobně elektřiny se poskytuje v režimu hodinového nebo 
ročního zeleného bonusu podle odstavce 4. Pro udržovací podporu se 
výkonová omezení podle odstavce 4 nepoužijí.“ 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 Připomínka k § 9a odst. 2 
Požadujeme upravit dané ustanovení následovně: 

„§ 9a 
Aukční bonus 

(1) Aukční bonus je poskytován v Kč/MWh v ročním nebo hodinovém režimu. 
(2) Aukční bonus je operátor trhu povinen hradit na základě vyúčtování podle 
odstavce 3 ve výši podle smlouvy uzavřené podle § 10c.        
(3) Vyúčtování aukčního bonusu se uskutečňuje na základě naměřených nebo 
vypočtených hodnot podle § 11a evidovaných operátorem trhu podle 
prováděcího právního předpisu.“ 
Zásadní připomínka 

Akceptováno s úpravou 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 Připomínka k § 10a odst. 1 
Požadujeme upravit dané ustanovení následovně: 
„(1) Ministerstvo v souladu s nařízením vlády vyhlašuje aukci na podporu 
elektřiny způsobem umožňujícím dálkový přístup a stanoví zejména“. 
Zásadní připomínka 

 
 
Akceptováno 

 Připomínka k § 10a odst. 2 
Požadujeme upravit dané ustanovení následovně: 
„(2) Ministerstvo může ve vyhlášení aukce stanovit další podmínky, zejména 
maximální referenční cenu v případě obnovitelných zdrojů, nebo maximální výši 
aukčního bonusu v případě vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla 
nebo druhotných zdrojů nebo pravidla meziroční úpravy aukčního bonusu 
v závislosti na změnách cen elektřiny na trhu, cen tepelné energie, cen 
primárních energetických zdrojů a efektivitě výroby v případě 
vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla.“. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 Připomínka k § 10a odst. 4 
Požadujeme upravit dané ustanovení následovně: 

Akceptováno s úpravou 
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„Pokud ministerstvo aukci zruší z důvodu, že nabídku předložili: 
a) méně než čtyři předkladatelé nabídky, nebo 
b) způsobilá by mohla být pouze jedna výrobna elektřiny nebo velmi 

omezený počet výroben elektřiny, nebo 
c) podpora formou zeleného bonusu na elektřinu vycházející z aukce 

by vedla k vyšší míře podpory, nebo 
d) podpora zeleného bonusu na elektřinu vycházející z aukce by 

vedla k nízké míře realizace výroben elektřiny, 
má předkladatel nabídky právo na podporu ve formě zeleného bonusu na 
elektřinu podle § 9; výkonová omezení podle § 9 odst. 4 se nepoužijí.“. 
Zásadní připomínka 

viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 Připomínka k § 10b odst. 2 a 4 
Požadujeme upravit daná ustanovení následovně: 
„(2) Ministerstvo může prováděním úkonů při hodnocení nabídek pověřit 
komisi, kterou za tímto účelem jmenuje. Úkony komise se považují za úkony 
ministerstva.  
(4) Ministerstvo provádí hodnocení ve dvou krocích. Prvním je vstupní 
vyhodnocení, zda podaná nabídka obsahuje požadované náležitosti a splňuje 
podmínky stanovené ve vyhlášení aukce a zda předkladatel nabídky doložil 
prokázání první části finanční jistoty. Vstupní vyhodnocení bude provedeno po 
lhůtě pro podání nabídky. Neobsahuje-li podaná nabídka požadované 
náležitosti nebo má jiné vady, ministerstvo vyzve překladatele nabídky, aby 
náležitosti doplnil, nebo odstranil jiné vady, a stanoví k tomu lhůtu.“. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno  

 Připomínka k § 10c odst. 2 
Požadujeme upravit dané ustanovení následovně: 
„(2) Smlouvu o zajištění podpory z aukce uzavírá ministerstvo a operátor trhu 
s úspěšným předkladatelem nabídky, který prokáže druhou část finanční jistoty. 
Touto smlouvou se ministerstvo zavazuje zajistit prostřednictvím operátora 
trhu poskytování podpory ve výši a způsobem stanoveným ve smlouvě a 
výrobce se zavazuje uvést výrobnu elektřiny do provozu nebo provést 
modernizaci výrobny elektřiny nebo zachovat výrobnu elektřiny v provozu a 
vyrábět elektřinu za podmínek stanovených touto smlouvou a tímto zákonem.“. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 Připomínka k § 10c odst. 3 písm. g) a odst. 6 
Požadujeme upravit daná ustanovení následovně: 

i.Úprava § 10c odst. 3 písm. g) 

Akceptováno  
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„g) lhůtu pro uvedení výrobny elektřiny do provozu nebo provedení 
modernizace výrobny elektřiny,“. 

i.Úprava § 10c odst. 6 
„(6) Odstoupit od smlouvy o zajištění podpory z aukce lze jen písemnou formou 
v termínech a za podmínek sjednaných ve smlouvě o zajištění podpory z 
aukce.“. 
Zásadní připomínka 

 Připomínka k § 23 odst. 5 
Požadujeme v § 23 upravit odst. 5 následovně: 
„(5) Právo zvolit podporu tepla formou provozní podpory tepla má výrobce tepla, 
který vyrábí teplo z obnovitelných zdrojů podle § 24 a § 25a využívající termální 
energii slunečního záření, energii okolního prostředí, geotermální energii, 
energii biomasy nebo bioplynu s výjimkou skládkového a kalového plynu.“. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 
 

 Připomínka k § 24 odst. 2 
Požadujeme v § 24 upravit odst. 2 s účinností od 1. 1. 2021 následovně: 
„(2) V případě výroben tepla uvedených do provozu od 1. ledna 2021 se 
provozní podpora tepla vztahuje na teplo z výrobny tepla z obnovitelných zdrojů 
umístěné na území České republiky  
a) spalující biomasu se jmenovitým tepelným výkonem vyšším než 200 kW 
nebo využívající termální energii slunečního záření, energii okolního 
prostředí nebo geotermální energii se jmenovitým tepelným výkonem vyšším 
než 1000 kW, kde podporovaným teplem je teplo dodané z těchto výroben tepla 
do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií, 
b) využívající bioplyn vznikající z více než 50 % ze statkových hnojiv a 
vedlejších produktů živočišné výroby anebo z biologicky rozložitelného odpadu 
s instalovaným elektrickým výkonem do 500 kW, kde podporovaným teplem je 
užitečné teplo z těchto výroben tepla.“. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 
 

 Připomínka k § 24 odst. 3 
Požadujeme v § 24 upravit odst. 3 s účinností od 1. 1. 2021 následovně: 
„(3) Provozní podpora tepla se vztahuje na teplo vyrobené ve výrobnách tepla 
a) splňující minimální účinnost užití energie stanovenou prováděcím právním 
předpisem s výjimkou výrobny tepla využívající termální energii slunečního 
záření, energii okolního prostředí nebo geotermální energii, 
b) využívající biomasu a bioplyn z podporovaného druhu a parametrů 
obnovitelných zdrojů podle prováděcího právního předpisu.“. 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
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Zásadní připomínka 
 Připomínka k § 25a odst. 2 písm. b) 

Požadujeme dané ustanovení upravit následovně: 
„b) provozními náklady a tržní cenou elektřiny a tepla u výroben využívající 
geotermální energii nebo biomasu nebo výrobny tepla společně spalující 
obnovitelný zdroj a neobnovitelný zdroj způsobem podle prováděcího 
právního předpisu. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno s úpravou  
 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 Připomínka k § 25a odst. 4 
Požadujeme v § 25a upravit odst. 4 s účinností od 1. 1. 2021 následovně: 
„(4) Udržovací podpora tepla se vztahuje na množství tepla  
a) vyrobeného z podporovaného druhu a parametrů obnovitelných zdrojů podle 
prováděcího právního předpisu, 
b) dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou 
energií z těchto výroben tepla anebo v případě společného spalování 
obnovitelného zdroje a neobnovitelného nebo druhotného zdroje 
poměrnou část dodaného tohoto tepla pocházející z obnovitelného zdroje v 
případě společného spalování obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje 
vypočtenou způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem, a 
c) vyrobeného z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, v případě, 
že se jedná o výrobu elektřiny.“. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno s úpravou  
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 Připomínka k § 27 odst. 3 písm. a) 
Požadujeme novelizační bod 101 a tedy § 27 upravit odst. 3 písm. a) s účinností 
od 1. 1. 2021 následovně: 
„101. V § 27 odst. 3 písm. a) se číslo „3“ nahrazuje slovy „2 písm. a) nebo § 
25a“ a za slovo „předpisu“ se vkládají slova „; v případě společného spalování 
obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje u podpory podle § 25a se část 
dodaného tepla pocházející z obnovitelného zdroje vypočítá způsobem 
stanoveným prováděcím právním předpisem“.“. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno  
 

 Připomínka k § 27a odst. 1 a 2 
Požadujeme v § 27a upravit odst. 1 s účinností od 1. 1. 2021 následovně: 
 
„(1) Podpora podle tohoto zákona se poskytuje na výrobu biometanu 
vyrobeného biometan ve výrobnách biometanu na území České republiky 

Akceptováno částečně a vysvětleno 
 
 
 viz platný text návrhu novely zákona 
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připojených k distribuční nebo přepravní soustavě28) České republiky dodaný 
do distribuční soustavy nebo přepravní soustavy28) v České republice 
přímo nebo prostřednictvím těžebního plynovodu jiné výrobny plynu29) 
připojené k distribuční nebo přepravní soustavě České republiky v České 
republice. 
 
(2) Podpora biometanu se vztahuje na biometan vyrobený nejméně z 50 % ze 
surovin uvedených v prováděcím právním předpisu a splňující požadavky 
na kvalitu biometanu a jeho odorizaci, tlakovou úroveň a způsob měření 
stanoveným prováděcím právním předpisem ve výrobnách biometanu 
a) v souladu s požadavky na kvalitu biometanu a odorizaci stanovenými 
prováděcím právním předpisem, 
a) umístěných na území České republiky, 
b) ve výrobnách biometanu, které splní kritéria udržitelnosti podle prováděcího 
právního předpisu, a 
c) ve výrobnách biometanu provozovaných jsou provozovány držitelem 
licence na výrobu plynu.“. 
Zásadní připomínka 

Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 Připomínka k § 27c odst. 1 
Požadujeme do § 27c doplnit ve smyslu odůvodnění rozdílnou výši zeleného 
bonusu pro nové výrobny biometanu stavěné na zelené louce a výrobny vzniklé 
konverzí stávajících bioplynových stanic s výrobou elektřiny.  
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 Připomínka k § 27d odst. 2 
Požadujeme upravit ustanovení s účinností od 1. 1. 2021 následovně: 
„(2) Provozovatel přepravní soustavy, provozovatel distribuční soustavy nebo 
jiný výrobce plynu je povinen na vyžádání výrobce biometanu poskytnout 
informace nezbytné pro připojení, odhad nákladů souvisejících s připojením, 
lhůty pro přijetí a vyřízení žádosti o připojení a odhad doby nezbytné pro 
provedení připojení.“. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 Připomínka k § 28 odst. 4 
Požadujeme § 28 odst. 4 upravit následovně: 
„(4) Úřad stanoví složku ceny služby distribuční soustavy a složku ceny služby 
přenosové soustavy na podporu elektřiny  
„a) pro odběrná a předávací místa připojená k přenosové soustavě nebo k 
distribuční soustavě pro předávací místa s přenosovou nebo distribuční 

 
 
Akceptováno s úpravou 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
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soustavou na napěťové hladině velmi vysokého napětí a vysokého napětí v 
Kč/MW/měsíc na základě podle sjednaného rezervovaného příkonu a 
b) pro odběrná a předávací místa připojená k distribuční soustavě pro 
předávací místa s distribuční soustavou na napěťové hladině nízkého 
napětí v Kč/A/měsíc na základě podle jmenovité proudové hodnoty hlavního 
jističe před elektroměrem a příslušné distribuční sazby.“. 
Zásadní připomínka 

Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 Připomínka k § 28 odst. 5 
Požadujeme dané ustanovení komplexně upravit, a to následovně: 
„5) Zákazník hradí za fakturované období složku ceny služby distribuční 
soustavy nebo složku ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny 
ve výši součtu součinů součinu jednotkové složky ceny služby distribuční 
soustavy nebo jednotkové složky ceny služby přenosové soustavy stanovené 
Úřadem a velikosti sjednaného rezervovaného příkonu v jednotlivých 
předávacích místech v odběrném nebo předávacím místě nebo v případě 
odběru elektřiny na hladině nízkého napětí jmenovité proudové hodnoty 
hlavního jističe před elektroměrem v předávacím místě podle odstavce 4. 
Maximální platba zákazníka za složku ceny služby distribuční soustavy a složku 
ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny za odběrné místo 
odběrné nebo předávací místo za fakturované období je určena součinem 
částky 495 Kč/MWh a celkového odebraného množství elektřiny z přenosové 
soustavy nebo distribuční soustavy v odběrném nebo předávacím místě za 
fakturované období v jednotlivých předávacích místech odběrného místa 
nebo výrobny elektřiny. Do tohoto celkového množství se nezahrnuje 
množství elektřiny odebrané přečerpávacími vodními elektrárnami, 
spotřebované zákazníkem24) v ostrovním provozu na území České republiky 
prokazatelně odděleném od elektrizační soustavy, množství elektřiny dodané 
prostřednictvím distribuční soustavy do zahraničí a množství elektřiny 
spotřebované pro odebrané pro technologickou vlastní spotřebu elektřiny pro 
výrobu elektřiny nebo pro výrobu elektřiny a tepla nebo spotřebované 
provozovatelem přenosové soustavy a provozovatelem distribuční soustavy na 
ztráty v jím provozované soustavě.“. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno s úpravou 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 Připomínka k § 28 odst. 6 
Požadujeme dané ustanovení upravit následovně: 
„(6) Provozovatel lokální distribuční soustavy hradí provozovateli distribuční 
soustavy, ke které je lokální distribuční soustava připojena, platby vybrané 

 
 
Akceptováno s úpravou 
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podle odstavce 5 od účastníků trhu s elektřinou nebo podle tohoto 
odstavce od jiného provozovatele lokální distribuční soustavy, jejichž 
zařízení jsou připojena k lokální distribuční soustavě tohoto 
provozovatele. Nad rámec plateb podle odstavce 5 věty první hradí 
provozovatel lokální distribuční soustavy složku ceny služby distribuční 
soustavy na podporu elektřiny ve výši rozdílu plateb odpovídající velikosti 
sjednaného příkonu ve všech předávacích místech lokální distribuční 
soustavy s nadřazenou distribuční soustavou, ke které je lokální 
distribuční soustava připojena, a souhrnu plateb složky ceny služby 
distribuční soustavy hrazených účastníky trhu s elektřinou, jejichž zařízení 
jsou připojena k této lokální distribuční soustavě, podle odstavce 5 a 
provozovatele lokální distribuční soustavy podle tohoto odstavce. 
Maximální platba podle věty druhé je určena součinem částky 495 Kč/MWh a 
celkového množství elektřiny vstupující do lokální distribuční soustavy z 
distribuční soustavy, ke které je lokální distribuční soustava připojena, z jiné 
lokální distribuční soustavy připojené k lokální distribuční soustavě a 
z předávacích míst účastníků trhu s elektřinou, jejichž zařízení jsou 
připojena k lokální distribuční soustavě, sníženého o množství elektřiny 
odebrané zákazníkem z lokální distribuční soustavy, za které se hradí platba 
podle odstavce 5, a množství elektřiny vystupující z lokální distribuční 
soustavy do distribuční soustavy, ke které je lokální distribuční soustava 
připojena a do lokálních distribučních soustav připojených k lokální distribuční 
soustavě, za fakturované období. Do množství elektřiny podle věty předchozí 
se nezahrnuje množství elektřiny spotřebované přečerpávacími vodními 
elektrárnami, množství elektřiny dodané prostřednictvím distribuční soustavy 
do zahraničí, spotřebované na krytí ztrát v distribuční soustavě a množství 
elektřiny odebrané pro technologickou vlastní spotřebu elektřiny pro výrobu 
elektřiny nebo pro výrobu elektřiny a tepla. V případě, že provozovatel lokální 
distribuční soustavy je současně provozovatelem výrobny elektřiny 
připojené k této lokální distribuční soustavě a zákazníkem odebírajícím z 
této lokální distribuční soustavy, je maximální platba podle věty druhé 
snížena o součin částky 495 Kč/MWh a množství elektřiny dodané z této 
výrobny elektřiny nejvýše však do výše množství elektřiny odebrané tímto 
subjektem jako zákazníkem. Za zákazníka je v tomto případě považována 
i spřízněná právnická osoba s podílem minimálně 50 %.“. 
Zásadní připomínka 

viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 Připomínka k § 28 odst. 7 a 8 Akceptováno s úpravou 
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Požadujeme za odst. 6 doplnit nové odstavce 7 a 8 následujícího znění: 
„(7) Rezervovaný příkon v předávacím místě podle odstavce 5, 6 a 8 sjednává 
účastník trhu s elektřinou s provozovatelem přenosové soustavy nebo 
distribuční soustavy ve smlouvě o připojení postupem podle jiného právního 
předpisu). Rezervovaný příkon v předávacím místě je možné sjednat v rozsahu 
od nejvyššího rezervovaného příkonu ze všech míst připojení tvořících dané 
předávací místo až do součtu rezervovaných příkonů všech míst připojení 
tvořících dané předávací místo. 
(8) Je-li zařízení účastníka trhu s elektřinou připojeno k přenosové soustavě 
nebo k distribuční soustavě hlavním i záložním vedením na jedné napěťové 
hladině, je složka ceny služby přenosové soustavy nebo složka ceny distribuční 
soustavy na podporu elektřiny účtována za vyšší z hodnot sjednaných 
rezervovaných příkonů na jedné napěťové hladině v předávacím místě 
tvořeném hlavními vedeními a v předávacím místě tvořeném záložními 
vedeními. Záložní vedení je takové vedení, které je jako záložní označeno ve 
smlouvě o připojení a nelze jej využívat soudobě s hlavním vedením. V 
případech podle věty první se pro vyhodnocení maximální platby za složku ceny 
služby přenosové soustavy nebo za složku ceny služby distribuční soustavy na 
podporu elektřiny použije součet množství elektřiny odebraného 
prostřednictvím hlavních a záložních vedení.“. 
Dosavadní odstavce 7 až 12 se poté označují jako 9 až 14. 
Zásadní připomínka 

 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 Připomínka k § 28 odst. 13 
Požadujeme dané ustanovení upravit následovně: 
„(13) Skutečně vynaloženými náklady operátora trhu je součet celkových 
finančních vyplacených prostředků výrobcům podle § 9 odst. 3, výrobcům tepla 
podle § 26 odst. 6, povinně vykupujícímu a nákladů podle odstavce 15 3 podle 
§ 13 odst. 2 a zákazníkům podle § 28a. Skutečnými výnosy operátora trhu jsou 
skutečně uhrazené finanční prostředky podle odstavce 1.“. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 Připomínka k § 28 odst. 15 a 16 
Požadujeme do § 28 doplnit nové odstavce 15 a 16 následujícího znění: 
 
„(15) Provozovatel přenosové soustavy, provozovatel distribuční soustavy, 
povinně vykupující a operátor trhu má právo na úhradu výdajů a ostatních 
nákladů, včetně případné škody, které vynaložil nebo které mu vznikly 
v důsledku uplatnění práv ze strany osob, které byly příjemci podpory nebo 

 
 
Rozpor 
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poskytovateli prostředků určených na financování podpory, anebo příjemci či 
poskytovateli ceny či složky ceny, jejímž prostřednictvím jsou hrazeny 
vícenáklady na podporu podporovaných zdrojů podle tohoto zákona, podle 
zákona č. 180/2005 Sb. nebo podle zákona č. 458/2000 Sb., anebo v důsledku 
plnění povinností vůči těmto osobám, za podmínky, že tyto výdaje a náklady 
nebyly provozovateli přenosové soustavy, provozovateli distribuční soustavy, 
povinně vykupujícímu nebo operátorovi trhu jiným způsobem uhrazeny. Právo 
podle věty první uplatní provozovatel přenosové soustavy, provozovatel 
distribuční soustavy nebo povinně vykupující u operátora trhu, a to zpravidla na 
základě pravomocného rozhodnutí správního orgánu nebo soudu. Ustanovení 
§ 28 odst. 2 se ve vztahu k nákladům operátora trhu podle věty prvé a věty 
druhé uplatní obdobně. Úřad tyto výdaje a ostatní vynaložené náklady zohlední 
při regulaci ceny, jejímž prostřednictvím jsou hrazeny náklady na podporu 
podporovaných zdrojů podle tohoto zákona, a to pro nejbližší regulovaný rok. 
Operátor trhu uhradí tyto náklady provozovateli přenosové soustavy, 
provozovateli distribuční soustavy a povinně vykupujícímu do 30. 6. roku 
následujícího po roce, v němž byly uplatněny. 
(16) Pokud provozovatel přenosové soustavy, provozovatel distribuční 
soustavy, povinně vykupující nebo operátor trhu získá dodatečné výnosy 
sloužící k úhradě výdajů a ostatních nákladů, včetně případné škody, podle 
odstavce 13 poté, co mu byly tyto výdaje nebo náklady uhrazeny postupem 
podle odstavce 13, je povinen tyto výnosy uhradit ve prospěch státního 
rozpočtu. Správu odvodů výnosů podle věty první vykonává Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových podle zákona upravujícího správu 
daní.“ 
Zásadní připomínka 

 Připomínka k § 28 odst. 1 písm. c) 
Požadujeme dané ustanovení platné od 1. 1. 2021 upravit následovně: 
„c) prostředky z propadlé finanční jistoty u podpory elektřiny z aukce,“. 
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e). 
Zásadní připomínka 

  
Akceptováno 

 Připomínka k § 28 odst. 13 a 14 
Požadujeme daná ustanovení platné od 1. 1. 2021 upravit následovně: 
„(13) Skutečně vynaloženými náklady operátora trhu je součet celkových 
finančních vyplacených prostředků výrobcům, výrobcům tepla, výrobcům 
biometanu, povinně vykupujícímu a nákladů podle odstavce 15. Skutečnými 

Akceptováno částečně a vysvětleno  
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
 
Vyjádření k vypořádání: 
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výnosy operátora trhu jsou skutečně uhrazené finanční prostředky podle 
odstavce 1.  
 (14) Úřad poskytuje operátorovi trhu a ministerstvu údaje o držitelích licencí 
a údaje z vydaných rozhodnutí o udělení licence a ministerstvo. Ministerstvo 
poskytuje operátorovi trhu údaje o držitelích osvědčení o původu elektřiny z 
vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a osvědčení o původu 
elektřiny z druhotných zdrojů a uzavřené smlouvy o zajištění podpory z 
aukce v rozsahu nezbytném pro jeho činnost.“. 
Zásadní připomínka 

Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 Připomínka k § 30 odst. 1 
Požadujeme § 30 odst. 1 upravit následovně: 
„(1) U zdroje elektřiny z obnovitelných zdrojů je podpora elektřiny přiměřená, 
pokud vnitřní výnosové procento investic za dobu trvání práva na podporu 
nepřekročí hodnotu 10,6 %. v případě  
a) palivového zdroje elektřiny hodnotu 10,6 %,  
b) nepalivového zdroje elektřiny hodnotu 8,4 %.  
Způsob výpočtu vnitřního výnosového procenta investic stanoví prováděcí 
právní předpis.“. 
Zásadní připomínka 

 
 
Rozpor 
 
Úprava po projednání Legislativní 
radou vlády a jejími komisemi: 
 
Na základě projednání materiálu 
Legislativní radou vlády a jejími 
pracovními Komisemi byl materiál 
upraven tak, že výše zmíněné dvě 
hodnoty IRR byly nahrazeny hodnotami 
IRR podle jednotlivých druhů 
podporovaných zdrojů tak, jak jsou 
uvedeny v Rozhodnutí Evropské komise 
o slučitelnosti provozní podpory 
s vnitřním trhem EU (rozhodnutí SA. 
40171). 
 

 Připomínka k § 30 odst. 3 
Požadujeme dané ustanovení upravit následovně: 
„(3) Prověření přiměřenosti podpory elektřiny podle odstavce 2 písm. a) nebo 
b) se provádí sektorovým šetřením přiměřenosti podpory elektřiny (dále jen 
„sektorové šetření“) podle § 31 a kontrolou podle § 33. Prověření přiměřenosti 
podpory elektřiny kontrolou podle § 33 se neprovádí, pokud byla výrobci 
elektřiny snížena nebo jinak změněna podpora podle § 32.“. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno jinak 
 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 Připomínka k § 30 odst. 8, § 31 odst. 5 a § 32 Vysvětleno 
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Požadujeme vyjasnit dopady výsledků sektorového šetření na čerpání podpory. 
Zásadní připomínka 

 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 Připomínka k § 30 odst. 9 
Požadujeme § 30 odst. 9 upravit následovně: 
„(9) Přiměřenost podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů lze prověřovat 
pouze u výroben uvedených do provozu v období od 1. ledna 2006 do 31. 
prosince 2015 a výroben podle odstavce 10. Pro účely prověření 
přiměřenosti podpory elektřiny se má za to, že zdroj elektřiny byl uveden do 
provozu dnem, který je jako datum uvedení do provozu uveden v systému 
operátora trhu.“. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno s úpravou 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 Připomínka k § 32 odst. 2 a 4 
Požadujeme daná ustanovení upravit následovně: 
„(2) Ministerstvo může dále stanovit opatřením obecné povahy postup výrobce 
elektřiny, operátora trhu nebo povinně vykupujícího ke splnění stanoveného 
opatření. V takovém případě Ministerstvo opatření vydá nejpozději do 60 
dnů od zveřejnění výsledků sektorového šetření podle § 31 odst. 6. 
(4) Výrobce, který do 30 dnů od vydání opatření obecné povahy nepožádá o 
rozhodnutí provedení kontroly podle § 33 tohoto zákona, je povinen dodržet 
povinnosti nebo zákazy stanovené opatřením obecné povahy nebo strpět 
snížení nebo jinou změnu výše podpory elektřiny nebo podmínek jejího 
poskytování.“. 
Zásadní připomínka 

 Akceptováno s úpravou 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 
Úprava po projednání Legislativní 
radou vlády a jejími komisemi: 
 
Na základě projednání materiálu 
Legislativní radou vlády a jejími 
pracovními Komisemi byl materiál 
upraven tak, že ověření přiměřenosti 
podpory nebude probíhat podle 
kontrolního řádu, ale bude probíhat 
podle správního řádu. Dále byla „plošná“ 
úprava výše podpory stanovená 
opatřením obecné povahy nahrazena 
úpravou v cenovém rozhodnutím ERÚ.  
 
 

 Připomínka k § 32a odst. 5 Akceptováno s úpravou 
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Požadujeme daná ustanovení upravit následovně: 
„(5) Výrobce zvolí opatření podle tohoto paragrafu proti nadměrné podpoře 
prostřednictvím systému operátora trhu do 90 dnů od doručení oznámení o 
výsledku sektorového šetření podle § 31 odst. 7.“. 
Zásadní připomínka 

 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 Připomínka k § 33 odst. 1 
Požadujeme daná ustanovení upravit následovně: 
„(1) Pokud je sektorovým šetřením zjištěno riziko nadměrné podpory a výrobce 
elektřiny nevyužije postup podle § 32 a § 32a, Inspekce provede u výrobce 
kontrolu přiměřenosti podpory. Inspekce kontrolu zahájí nejpozději do 6 měsíců 
od zveřejnění výsledku sektorového šetření. Při kontrole se postupuje 
přiměřeně podle kontrolního řádu.“. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
 
Úprava po projednání Legislativní 
radou vlády a jejími komisemi: 
 
Na základě projednání materiálu 
Legislativní radou vlády a jejími 
pracovními Komisemi byl materiál 
upraven tak, že ověření přiměřenosti 
podpory nebude probíhat podle 
kontrolního řádu, ale bude probíhat 
podle správního řádu. Dále byla „plošná“ 
úprava výše podpory stanovená 
opatřením obecné povahy nahrazena 
úpravou v cenovém rozhodnutím ERÚ.  
 
 

 Připomínka k § 33 odst. 4 
Požadujeme daná ustanovení upravit následovně: 
„(4) Pro budoucí období na zbývající dobu trvání práva na podporu a v případě, 
že výrobce za období od uvedení zdroje elektřiny do provozu do ukončení 
kontroly přiměřenosti podpory nedoloží podklady pro výpočet vnitřního 
výnosového procenta, může Inspekce použít použije pro výpočet hodnoty 
nákladů a výnosů stanovené prováděcím právním předpisem platným v roce 
uvedení výrobny do provozu.“. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno s úpravou 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 Připomínka k § 33 a § 34 
Požadujeme přepracovat procesní stránku kontrol z hlediska použití 
přípustných procesních pravidel, viz níže uvedené odůvodnění. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
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 Připomínka k § 34 odst. 8 
Požadujeme do § 34 doplnit nový odst. 8 následujícího znění: 
„Inspekce řízení o nadměrné podpoře na návrh výrobce obnoví, jestliže po 
právní moci rozhodnutí podle odst. 1 nastanou skutečnosti, které by měly vliv 
na rozhodnutí o zjištění nadměrné podpory.“. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 Připomínka k § 35  
Požadujeme do § 35 doplnit nový odst. 4 následujícího znění: 
„(4) Přiměřenost podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby 
elektřiny a tepla a podporu elektřiny z druhotných zdrojů podle odstavců 1 až 3 
lze prověřovat pouze u výroben elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby 
elektřiny a tepla a výroben elektřiny z druhotných zdrojů uvedených do provozu 
v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 3015. Pro účely prověření 
přiměřenosti podpory elektřiny se má za to, že zdroj elektřiny byl uveden do 
provozu dnem, který je jako datum uvedení do provozu uveden v systému 
operátora trhu.“. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno s úpravou 
 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 Připomínka k § 38 odst. 1  
Požadujeme upravit § 38 odst. 1 následujícím způsobem: 
„(1) Výrobce s výjimkou výrobce, který uplatňuje udržovací podporu 
elektřiny podle § 6a nebo uplatňuje podporu aukčním bonusem, a výrobce 
tepla, s výjimkou výrobce tepla, který uplatňuje udržovací podporu tepla 
podle § 25a, je povinen operátorovi trhu sdělit výši investičních nákladů 
spojených s uvedením výrobny do provozu nebo spojenou s modernizací 
výrobny elektřiny a výši nevratné investiční podpory z veřejných prostředků, 
která mu byla poskytnuta, poskytovatele podpory a číslo rozhodnutí nebo 
dotační smlouvy o poskytnutí této podpory, při registraci zvolené formy 
podpory.“. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno  

 Připomínka ke znění Hlavy IX  
Požadujeme znění Hlavy IX platné od 1.1.2020 upravit následovně: 
„PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ, EVIDENCI A UZNÁVÁNÍ ZÁRUK PŮVODU 
ELEKTŘINY, Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ELEKTŘINY Z 
VYSOKOÚČINNÉ KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA A 
OSVĚDČENÍ O PŮVODU ELEKTŘINY Z VYSOKOÚČINNÉ KOMBINOVANÉ 
VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA NEBO DRUHOTNÝCH ZDROJŮ“. 
 Požadujeme znění Hlavy IX platné od 1.1.2021 upravit následovně: 

Vysvětleno 
 
Novela zákona bude upravena tak, že 
v oblasti záruk původu elektřiny 
nebudou nyní v novele zákona 
prováděny žádné úpravy, jelikož by bylo 
vzhledem k transpozici nového 
ustanovení, týkající se záruk původu 
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„Podmínky pro vydání, evidenci a uznávání záruk původu elektřiny, tepla a 
biometanu a osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované 
výroby elektřiny a tepla nebo druhotných zdrojů.“. 
Zásadní připomínka 

uvedeného v čl. 19 nově schválené 
směrnice 2018/2001 o podpoře 
využívání energie z OZE.  
 
Všechny úpravy v oblasti záruk původu 
v zákoně č. 165/2012 Sb. budou tedy 
provedeny až v rámci novely zákona, 
která bude transponovat příslušnou 
směrnici. Jinak by nyní prováděné 
úpravy nemuseli být koncepční zcela 
v souladu s novými požadavky na 
záruky původu. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 Připomínka k § 44  
Požadujeme znění názvu § 44 s účinností od 1.1.2020 upravit následovně: 
„§ 44  
Záruka původu elektřiny z obnovitelných zdrojů, elektřiny z neobnovitelných 
zdrojů, a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a tepla 
z obnovitelných zdrojů“. 
Požadujeme znění názvu § 44 s účinností od 1.1.2021 upravit následovně: 
„§ 44  
Záruka původu elektřiny z obnovitelných zdrojů, elektřiny z neobnovitelných 
zdrojů, a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, tepla 
z obnovitelných zdrojů a biometanu “. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 Připomínka k § 44 odst. 3 a 4  
Požadujeme ustanovení s účinností od 1.1.2020 doplnit o nová ustanovení 
následujícího znění: 
„(3) Záruka původu elektřiny z neobnovitelných zdrojů odpovídá hodnotě 
množství elektřiny, které bylo výrobcem vyrobeno z neobnovitelného zdroje 
energie a dodáno do elektrizační soustavy České republiky za období jednoho, 
dvou, tří, šesti nebo dvanácti kalendářních měsíců, a slouží k prokázání původu 
elektřiny. Záruka původu elektřiny z neobnovitelných zdrojů se může stát 
předmětem smluvního vztahu. 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
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(4) Záruka původu tepla z obnovitelných zdrojů odpovídá hodnotě množství 
tepla, které bylo výrobcem tepla vyrobeno z obnovitelného zdroje energie a 
dodáno přímo odběrateli připojenému k výrobně nebo do soustavy zásobování 
teplem v České republice za období jednoho, dvou, tří, šesti nebo dvanácti 
kalendářních měsíců, a slouží k prokázání původu tepla. Záruka původu tepla 
z obnovitelných zdrojů se může stát předmětem smluvního vztahu.“. 
Zásadní připomínka 

 Připomínka k § 44 odst. 5  
Požadujeme v návaznosti na připomínku k § 44 odst. 3 a 4 přečíslovat 
ustanovení s účinností od 1.1.2021 doplnit o nové ustanovení následujícího 
znění, navržené ze strany MPO původně jako odst. 3 (viz novelizační bod č. 
143): 
„(35) Záruka původu biometanu odpovídá hodnotě množství biometanu, které 
bylo výrobcem biometanu vyrobeno z obnovitelného zdroje energie a dodáno 
do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo těžebního plynovodu jiné 
výrobny plynu připojeného k distribuční nebo přepravní soustavě České 
republiky za období jednoho, dvou, tří, šesti nebo dvanácti kalendářních 
měsíců, a slouží k prokázání původu biometanu. Záruka původu biometanu se 
může stát předmětem smluvního vztahu.“. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 Připomínka k § 45  
Požadujeme zrušit novelizační body č. 144–152 a nahradit je s účinností od 
1.1.2020 jedním novelizačním .bodem, který bude obsahovat ustanovení § 45 
v následujícím znění:. 
„§ 45  
Nakládání se zárukami původu elektřiny z obnovitelných zdrojů, 
neobnovitelných zdrojů elektřiny a elektřiny z vysokoúčinné kombinované 
výroby elektřiny a tepla a jejich evidence  
(1) Záruku původu elektřiny z obnovitelných zdrojů, záruku původu elektřiny z 
vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, záruku původu elektřiny 
z neobnovitelných zdrojů nebo záruku původu tepla z obnovitelných 
zdrojů (dále jen „záruka původu“) vydává v elektronické podobě operátor trhu 
na základě žádosti výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů, výrobce elektřiny 
z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, výrobce elektřiny 
z neobnovitelných zdrojů nebo výrobce tepla z obnovitelných zdrojů na 
jeho účet vedený v evidenci záruk původu.  
(2) Žádost o vydání záruky původu může výrobce elektřiny z obnovitelných 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
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zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla nebo druhotných zdrojů, 
nebo výrobce tepla z obnovitelných zdrojů v případě podle odstavce 1 
věty třetí podat nejdříve po předložení údajů podle § 11a nebo § 27 nebo § 
27e na elektřinu dodanou z výrobny elektřiny nebo na teplo z výrobny tepla, 
pokud je výrobna elektřiny nebo výrobna tepla registrována v systému 
operátora trhu podle jiného právního předpisu34). Žádost o vydání záruky 
původu může výrobce elektřiny z neobnovitelného zdroje podat nejdříve 
po předložení operátorovi trhu elektronickou formou naměřených nebo 
vypočtených hodnot o vyrobeném a dodaném množství elektřiny a 
dalších souvisejících údajích v členění podle jednotlivých druhů 
využitých zdrojů a předávacích míst výroben elektřiny ve lhůtě podle 
prováděcího právního předpisu. Operátor trhu vydá záruku původu na 
základě žádosti výrobce elektřiny nebo výrobce tepla na jeho účet vedený v 
evidenci záruk původu, a to do 15 dnů od předložení této žádosti.  
(32) Záruka původu elektřiny z obnovitelných zdrojů, záruka původu elektřiny 
z neobnovitelných zdrojů a záruka původu tepla z obnovitelných zdrojů je 
platná po dobu dvanácti kalendářních měsíců od data výroby odpovídající 
elektřiny nebo odpovídajícího tepla, pokud do té doby nedojde k jejímu 
uplatnění. Záruka původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby 
elektřiny a tepla je platná po dobu 12 kalendářních měsíců od výroby 
odpovídající elektřiny.  
(43) Záruka původu je vedena v elektronické podobě na účtu výrobce elektřiny 
z obnovitelných zdrojů, výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby 
elektřiny a tepla nebo , výrobce elektřiny z neobnovitelných zdrojů, výrobce 
tepla z obnovitelných zdrojů, obchodníka s elektřinou nebo obchodníka s 
plynem nebo dodavatele tepla (dále jen „držitel účtu“) v evidenci záruk 
původu.  
(54) Operátor trhu provozuje způsobem umožňujícím dálkový přístup evidenci 
záruk původu, která umožňuje elektronickým způsobem  
 a) vydání záruky původu za elektřinu vyrobenou a dodanou do elektrizační 
soustavy České republiky nejméně v hodnotě 1 MWh anebo jejích celých 
násobcích,  
b) vydání záruky původu na teplo vyrobené a dodané do soustavy 
zásobování teplem nebo odběrateli připojenému přímo k výrobně tepla 
v hodnotě 1 GJ nebo 1 MWh anebo jich celých násobcích, 
b)c) převod záruky původu vedené na účtu držitele záruk původu mezi výrobci 
elektřiny nebo mezi výrobci elektřiny, obchodníky s elektřinou , výrobci tepla 
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nebo dodavateli tepla v rámci České republiky nebo mezi výrobci elektřiny 
nebo mezi výrobci elektřiny, obchodníky s elektřinou, výrobci tepla nebo 
dodavateli tepla v České republice a výrobci elektřiny nebo a výrobci 
elektřiny, obchodníky s elektřinou, výrobci tepla nebo dodavateli tepla v 
jiném členském státě (dále jen „převod záruky původu“),  
c)d) uplatnění záruky původu z obnovitelných nebo neobnovitelných zdrojů 
pro prokázání původu elektřiny vyrobené z obnovitelných nebo 
neobnovitelných zdrojů nebo pro prokázání původu tepla z obnovitelných 
zdrojů a dodané dodaných zákazníkovi v České republice (dále jen „uplatnění 
záruky původu“),  
d)e) uznání záruky původu vydané v jiném členském státě, nebo  
e)f) vyřazení záruky původu, a to z důvodu uplynutí doby platnosti záruky 
původu nebo chybného vydání záruky původu na základě neúplných nebo 
nepravdivých informací.  
(65) Operátor trhu pravidla pro evidenci záruk původu zveřejňuje a přístup do 
evidence záruk původu umožňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
(76) Výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo, výrobce elektřiny z 
vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, výrobce elektřiny 
z neobnovitelných zdrojů nebo výrobce tepla z obnovitelných zdrojů 
může požádat o vydání záruky původu nejpozději do 12 kalendářních měsíců 
od uskutečnění výroby a dodávky elektřiny nebo tepla.  
(87) Výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo, výrobce elektřiny z 
vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, výrobce elektřiny 
z neobnovitelných zdrojů nebo výrobce tepla z obnovitelných zdrojů, 
který podá žádost o vydání záruky původu, je povinen  
a) předat elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé informace 
nutné k vydání záruky původu a údaje sloužící k jejich ověření a  
b) zajistit na základě žádosti operátora trhu ověření hodnot a nezbytných údajů 
nutných k vydání záruky původu.  
(98) Záruka původu, která byla vydána v jiném členském státě, se považuje za 
záruku původu podle tohoto zákona, pokud je umožněn její elektronický převod 
z evidence záruk původu z tohoto jiného členského státu do evidence záruk 
původu v České republice, a je prokazatelně doloženo, že nedošlo k jejímu 
použití v jiném členském státě pro prokázání původu elektřiny vyrobené z 
obnovitelných zdrojů a dodané zákazníkovi v tomto jiném členském státě nebo 
k jejímu vyřazení. V případě pochybností o správnosti nebo pravosti záruk 
původu vydaných v jiném členském státě je operátor trhu oprávněn tyto záruky 
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prověřit a případně neuznat jako záruky původu podle tohoto zákona a je 
povinen o těchto skutečnostech informovat ministerstvo. Ministerstvo oznámí 
Komisi Evropské unie neuznání záruky původu včetně odůvodnění.  
(109) Postupy a podmínky pro vydání, převody, uplatnění, uznání a vyřazení 
záruky původu, její obsahové náležitosti, způsob ověření údajů nutných k 
vydání, převodu, uznání a vyřazení záruky původu a vedení účtů v evidenci 
záruk původu stanoví prováděcí právní předpis.  
(1110) Držitel účtu je povinen operátorovi trhu hradit cenu za vydání, převody 
záruky původu v rámci České republiky, převod záruky původu vydané v jiném 
členském státě spojený s uznáním záruky původu a za vedení účtu v evidenci 
záruk původu, které jsou zveřejňovány operátorem trhu způsobem 
umožňujícím dálkový přístup.“. 
Zásadní připomínka 

 Připomínka k § 45  
Požadujeme doplnit nový novelizační bod s ustanovením § 45 platným od 
1.1.2021 v následujícím znění: 
„§ 45  
Nakládání se zárukami původu elektřiny z obnovitelných zdrojů, 
neobnovitelných zdrojů elektřiny a elektřiny z vysokoúčinné kombinované 
výroby elektřiny a tepla a biometanu a jejich evidence  
(1) Záruku původu elektřiny z obnovitelných zdrojů, záruku původu elektřiny z 
vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, záruku původu elektřiny 
z neobnovitelných zdrojů nebo záruku původu tepla z obnovitelných zdrojů 
(dále jen „záruka původu“) vydává v elektronické podobě operátor trhu na 
základě žádosti výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů, výrobce elektřiny z 
vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, výrobce elektřiny 
z neobnovitelných zdrojů nebo výrobce tepla z obnovitelných zdrojů na jeho 
účet vedený v evidenci záruk původu. V případě biometanu vyrobeného 
výrobcem biometanu, který uplatňuje podporu biometanu podle tohoto 
zákona, je záruka původu biometanu vydána na účet vedený 
ministerstvem. Pokud výrobce biometanu neuplatňuje podporu 
biometanu, vydá operátor trhu záruky původu přímo výrobci biometanu 
na jeho žádost.    
(2) Žádost o vydání záruky původu může výrobce elektřiny z obnovitelných 
zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla nebo druhotných zdrojů, nebo 
výrobce tepla z obnovitelných zdrojů nebo výrobce biometanu v případě 
podle odstavce 1 věty třetí podat nejdříve po předložení údajů podle § 11a 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
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nebo § 27 nebo § 27e na elektřinu dodanou z výrobny elektřiny nebo na teplo 
z výrobny tepla nebo na biometan vyrobený ve výrobně biometanu, pokud 
je výrobna elektřiny, výrobna tepla nebo výrobna biometanu registrována 
v systému operátora trhu podle jiného právního předpisu34). Žádost o vydání 
záruky původu může výrobce elektřiny z neobnovitelného zdroje podat 
nejdříve po předložení operátorovi trhu elektronickou formou 
naměřených nebo vypočtených hodnot o vyrobeném a dodaném 
množství elektřiny a dalších souvisejících údajích v členění podle 
jednotlivých druhů využitých zdrojů a předávacích míst výroben elektřiny 
ve lhůtě podle prováděcího právního předpisu. Operátor trhu vydá záruku 
původu na základě žádosti výrobce elektřiny, výrobce tepla nebo výrobce 
biometanu na jeho účet vedený v evidenci záruk původu, a to do 15 dnů od 
předložení této žádosti.  
(3) Záruka původu elektřiny z obnovitelných zdrojů, záruka původu elektřiny 
z neobnovitelných zdrojů a záruka původu tepla z obnovitelných zdrojů je 
platná po dobu dvanácti kalendářních měsíců od data výroby odpovídající 
elektřiny nebo odpovídajícího tepla, pokud do té doby nedojde k jejímu 
uplatnění. Záruka původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby 
elektřiny a tepla je platná po dobu 12 kalendářních měsíců od výroby 
odpovídající elektřiny. Záruka původu biometanu je platná po dobu 12 
kalendářních měsíců od data výroby odpovídajícího biometanu, pokud do 
té doby nedojde k jejímu uplatnění. 
(4) Záruka původu je vedena v elektronické podobě na účtu výrobce elektřiny z 
obnovitelných zdrojů, výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby 
elektřiny a tepla nebo , výrobce elektřiny z neobnovitelných zdrojů, výrobce 
tepla z obnovitelných zdrojů, výrobce biometanu, ministerstva, 
obchodníka s elektřinou nebo obchodníka s plynem nebo dodavatele tepla 
(dále jen „držitel účtu“) v evidenci záruk původu.  
(5) Operátor trhu provozuje způsobem umožňujícím dálkový přístup evidenci 
záruk původu, která umožňuje elektronickým způsobem  
a) vydání záruky původu za elektřinu vyrobenou a dodanou do elektrizační 
soustavy České republiky nejméně v hodnotě 1 MWh anebo jejích celých 
násobcích,  
b) vydání záruky původu na teplo vyrobené a dodané do soustavy 
zásobování teplem nebo odběrateli připojenému přímo k výrobně tepla 
v hodnotě 1 GJ nebo 1 MWh anebo jich celých násobcích, 
c) vydání záruky původu za biometan vyrobený a dodaný do přepravní, 
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distribuční soustavy nebo těžebního plynovodu připojeného k přepravní 
nebo distribuční soustavě České republiky nejméně v hodnotě 1 MWh 
anebo v celých násobcích, 
b)d) převod záruky původu vedené na účtu držitele záruk původu mezi výrobci 
elektřiny nebo mezi výrobci elektřiny, výrobci biometanu, ministerstvem, 
obchodníky s elektřinou,  obchodníky s plynem, výrobci tepla nebo 
dodavateli tepla v rámci České republiky nebo mezi výrobci elektřiny nebo 
mezi výrobci elektřiny, výrobci biometanu, ministerstvem, obchodníky 
s elektřinou, obchodníky s plynem, výrobci tepla nebo dodavateli tepla v 
České republice a výrobci elektřiny nebo a výrobci elektřiny, výrobci 
biometanu, obchodníky s elektřinou, obchodníky s plynem, výrobci tepla 
nebo dodavateli tepla v jiném členském státě (dále jen „převod záruky 
původu“),  
c)e) uplatnění záruky původu z obnovitelných nebo neobnovitelných zdrojů 
pro prokázání původu elektřiny vyrobené z obnovitelných nebo 
neobnovitelných zdrojů nebo pro prokázání původu tepla nebo biometanu 
z obnovitelných zdrojů a dodané dodaných zákazníkovi v České republice 
(dále jen „uplatnění záruky původu“),  
d)f) uznání záruky původu vydané v jiném členském státě, nebo  
e)g) vyřazení záruky původu, a to z důvodu uplynutí doby platnosti záruky 
původu nebo chybného vydání záruky původu na základě neúplných nebo 
nepravdivých informací.  
(6) Operátor trhu pravidla pro evidenci záruk původu zveřejňuje a přístup do 
evidence záruk původu umožňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
(7) Výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo, výrobce elektřiny z 
vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, výrobce elektřiny 
z neobnovitelných zdrojů, výrobce tepla z obnovitelných zdrojů nebo 
výrobce biometanu může požádat o vydání záruky původu nejpozději do 12 
kalendářních měsíců od uskutečnění výroby a dodávky elektřiny, tepla nebo 
biometanu.  
(8) Výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo, výrobce elektřiny z 
vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, výrobce elektřiny 
z neobnovitelných zdrojů, výrobce tepla z obnovitelných zdrojů nebo 
výrobce biometanu, který podá žádost o vydání záruky původu, je povinen  
a) předat elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé informace 
nutné k vydání záruky původu a údaje sloužící k jejich ověření a  
b) zajistit na základě žádosti operátora trhu ověření hodnot a nezbytných údajů 
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nutných k vydání záruky původu.  
(9) Záruka původu, která byla vydána v jiném členském státě, se považuje za 
záruku původu podle tohoto zákona, pokud je umožněn její elektronický převod 
z evidence záruk původu z tohoto jiného členského státu do evidence záruk 
původu v České republice, a je prokazatelně doloženo, že nedošlo k jejímu 
použití v jiném členském státě pro prokázání původu elektřiny vyrobené z 
obnovitelných zdrojů a dodané zákazníkovi v tomto jiném členském státě nebo 
k jejímu vyřazení. V případě pochybností o správnosti nebo pravosti záruk 
původu vydaných v jiném členském státě je operátor trhu oprávněn tyto záruky 
prověřit a případně neuznat jako záruky původu podle tohoto zákona a je 
povinen o těchto skutečnostech informovat ministerstvo. Ministerstvo oznámí 
Komisi Evropské unie neuznání záruky původu včetně odůvodnění.  
(10) Postupy a podmínky pro vydání, převody, uplatnění, uznání a vyřazení 
záruky původu, její obsahové náležitosti, způsob ověření údajů nutných k 
vydání, převodu, uznání a vyřazení záruky původu a vedení účtů v evidenci 
záruk původu stanoví prováděcí právní předpis.  
(11) Držitel účtu je povinen operátorovi trhu hradit cenu za vydání, převody 
záruky původu v rámci České republiky, převod záruky původu vydané v jiném 
členském státě spojený s uznáním záruky původu a za vedení účtu v evidenci 
záruk původu, které jsou zveřejňovány operátorem trhu způsobem 
umožňujícím dálkový přístup.“. 
Zásadní připomínka 

 Připomínka k § 51 odst. 1 
Požadujeme dané ustanovení upravit následovně: 
„(1) Došlo-li k čerpání podpory elektřiny nebo provozní podpory tepla v 
souvislosti se spácháním přestupku podle tohoto zákona v případech, kdy na 
podporu nevzniklo právo podle tohoto zákona nebo došlo-li k čerpání 
podpory elektřiny nebo provozní podpory tepla v nesprávné výši ze strany 
výrobce, výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny nebo výrobce tepla 
(dále jen „neoprávněné čerpání podpory“), Úřad z moci úřední rozhodne o 
neoprávněném čerpání podpory a stanoví jeho rozsah podle doby trvání 
neoprávněného čerpání podpory. Výrobce, výrobce elektřiny z decentrální 
výrobny elektřiny nebo výrobce tepla je povinen neoprávněně čerpanou 
podporu uhradit nejpozději do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí Úřadu o 
neoprávněném čerpání podpory do státního rozpočtu. Výrobce, výrobce 
elektřiny z decentrální výrobny elektřiny nebo výrobce tepla je zároveň povinen 
uhradit penále za neoprávněné čerpání podpory ve výši 0,1 % denně z částky 

Akceptováno částečně 
 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
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rovnající se neoprávněně čerpané podpoře za dobu, kdy výrobce, výrobce 
elektřiny z decentrální výrobny elektřiny nebo výrobce tepla podporu elektřiny, 
podporu decentrální výroby elektřiny nebo provozní podporu tepla neoprávněně 
čerpal do doby, kdy ji uhradil do státního rozpočtu, maximálně však do výše 
neoprávněného čerpání podpory.“. 
Zásadní připomínka 

 Připomínka k § 53 odst. 1 písm. f) 
Požadujeme dané ustanovení upravit následovně: 
„f) postupy a podmínky pro vydání, převody, uplatnění, uznání a vyřazení 
záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů, a elektřiny z vysokoúčinné 
kombinované výroby elektřiny a tepla, elektřiny z neobnovitelných zdrojů a 
tepla z obnovitelných zdrojů, její obsahové náležitosti, způsob ověření údajů 
nutných k vydání, převodu, uznání a vyřazení záruky původu, a vedení účtů v 
evidenci záruk původu,“. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno  
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 Připomínka k § 53 odst. 1 písm. s)  
Požadujeme novelizační bod 184. upravit následovně: 
„184. V § 53 odst. 1 se za písmeno r) vkládá nové písmeno s), které zní: 
„s) suroviny pro výrobu biometanu, způsob a rozsah měření biometanu, 
požadavky na kvalitu biometanu, odorizaci a tlak vyrobeného biometanu a 
rozsah údajů a termíny a způsob předání a evidence naměřených hodnot 
biometanu,“.“. 
Dosavadní písmena s) až z) se označují jako písmena t) až aa). 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno a akceptováno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 Připomínka k § 53 odst. 1 písm. aa)  
Požadujeme upravit zmocnění pro vydávání záruk původu i pro elektřinu 
z neobnovitelných zdrojů. Z toho důvodu požadujeme na konci ustanovení § 53 
doplnit za písmeno z) nové ustanovení písm. aa), které zní: 
„aa) způsob, rozsah a termíny předávání a evidence naměřených hodnot 
vyrobené a dodané elektřiny z neobnovitelných zdrojů do přenosové nebo 
distribuční soustavy pro účely vydání záruky původu.“. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno  
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 Připomínka k § 53 odst. 1 písm. f) 
Požadujeme upravit ustanovení platné od 1.1.2021 následovně: 
„f) postupy a podmínky pro vydání, převody, uplatnění, uznání a vyřazení 
záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů a elektřiny, elektřiny z 
vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, elektřiny z 

Vysvětleno  
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
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neobnovitelných zdrojů a tepla z obnovitelných zdrojů a z biometanu, její 
obsahové náležitosti, způsob ověření údajů nutných k vydání, převodu, uznání 
a vyřazení záruky původu, a vedení účtů v evidenci záruk původu,“ 
Zásadní připomínka 

 

 Připomínka k § 53 odst. 1 písm. bb), písm. cc) a písm. dd)  
Požadujeme na závěr ustanovení odst. 1 platného od 1.1.2021 doplnit písmena 
následujícího znění: 
„bb) způsob, rozsah a termíny předávání a evidence naměřených hodnot 
vyrobené a dodané elektřiny z neobnovitelných zdrojů do přenosové nebo 
distribuční soustavy pro účely vydání záruky původu 
cc) bb) požadavky na modernizaci výroben elektřiny u jednotlivých druhů 
podporovaných zdrojů energie a způsob a postup provedení modernizace 
výrobny, 
dd) cc) způsob a postup stanovení množství elektřiny odpovídající dosahované 
výrobě elektřiny před provedením úpravy zařízení výrobny elektřiny vyrábějící 
elektřinu z biomasy nebo bioplynu.“. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno  
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 Připomínka k Přechodným ustanovením části I. 
Požadujeme, aby přechodná ustanovení zněla takto: 
„Přechodná ustanovení 
„1.  U výroben elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a 
tepla a u výroben elektřiny z druhotných zdrojů uvedených do provozu v období 
od 1. ledna 2013 do nabytí účinnosti tohoto zákona trvá právo na podporu 
elektřiny po dobu 15 let od uvedení výrobny elektřiny do provozu. 
2. O výsledcích sektorového šetření pro zdroje elektřiny uvedené do 
provozu v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2008 informuje ministerstvo 
vládu do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 
3. Ustanovení § 37 odst. 1 písm. a) a b) tohoto zákona se nevztahují na 
výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, z druhotných zdrojů, z vysokoúčinné 
kombinované výroby elektřiny a tepla a výrobu tepla z obnovitelných zdrojů ve 
výrobnách elektřiny a výrobnách tepla, u kterých byla poprvé registrována 
forma podpory do 31. prosince 2020. Ustanovení § 37 odst. 2 tohoto zákona se 
nevztahuje na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, z druhotných zdrojů a z 
vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla ve výrobnách elektřiny 
uvedených do provozu do 31. prosince 2015. 
4. Pro elektřinu nebo teplo vyrobené ve výrobně elektřiny nebo tepla 
uvedené do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pro kterou 

Vysvětleno a akceptováno s úpravou 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
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přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vzniklo právo na podporu, toto 
právo trvá za podmínek a v rozsahu podle zákona č. 165/2012 Sb., ve znění 
účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ustanovení tohoto zákona o 
přiměřenosti podpory elektřiny a tepla a ustanovení § 6b, § 6c a § 11 odst. 2 
tímto nejsou dotčena. 
5. Pokud podle zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném do dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona, vzniklo právo zvolit formu podpory výkupní cenou a 
zeleným bonusem, trvá právo na výběr formy podpory i po nabytí účinnosti 
tohoto zákona; to neplatí v případě podpory elektřiny vyráběné ve výrobně 
elektřiny využívající energii vody s instalovaným výkonem vyšším než 500 kW 
uvedené do provozu od 1. ledna 2016, pro kterou trvá právo na podporu 
zelenými bonusy. 
6. Ustanovení § 6 odst. 4 písm. d) a § 24 odst. 4 písm. d) tohoto zákona 
se nevztahuje na výrobu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby 
elektřiny a tepla ve výrobnách elektřiny a výrobnách tepla uvedených do 
provozu do 31. prosince 2012. 
7. Pro poskytnutí dotace na úhradu nákladů spojených s podporou 
elektřiny a provozní podporou tepla za poslední čtvrtletí roku předcházejícího 
nabytí účinnosti tohoto zákona se použije ustanovení § 29 zákona č. 165/2012 
Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 
8. Ustanovení § 38 odst. 2 tohoto zákona se nevztahuje na výrobny 
elektřiny a výrobny tepla uvedené do provozu do 31. prosince 2015. U výrobny 
elektřiny a výrobny tepla uvedené do provozu přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona, sdělí operátor trhu informaci o výši podpory poskytnuté výrobci 
na elektřinu nebo na teplo z výrobny, která převýší po dobu trvání nároku na 
podporu 500 tisíc EUR do informačního systému Evropské komise nejpozději 
do dvou měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 
9. První nařízení podle § 3 tohoto zákona vydá vláda nejpozději 4 měsíce 
po vyhlášení tohoto zákona. 
10.  V případě, že odběrné místo zákazníka, výrobna nebo lokální 
distribuční soustava má více předávacích míst a smlouva o připojení ke dni 
účinnosti tohoto zákona neobsahuje sjednanou výši rezervovaného příkonu v 
předávacím místě účastníka trhu s elektřinou s přenosovou soustavou nebo 
distribuční soustavou, provozovatel příslušné soustavy sjedná s účastníkem 
trhu s elektřinou tento rezervovaný příkon nejpozději do 6 měsíců od účinnosti 
tohoto zákona. V ostatních případech se sjednaný rezervovaný příkon ve 
smlouvě o připojení považuje za rezervovaný příkon předávacího místa. 
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11.  V případě, že ve smlouvě o připojení nebyl sjednán rezervovaný příkon 
v předávacím místě, ale pouze rezervovaný příkon pro jednotlivá místa 
připojení, použije se pro stanovení platby podle § 28 odst. 5, 6 a 8 místo 
sjednaného rezervovaného příkonu v předávacím místě součet sjednaných 
rezervovaných příkonů hlavních vedení na jedné napěťové hladině. Pokud je 
na dané napěťové hladině součet sjednaných rezervovaných příkonů záložních 
vedení vyšší než součet sjednaných rezervovaných příkonů hlavních vedení, 
použije se pro stanovení platby podle § 28 odst. 5, 6 a 8 výše součtu sjednaných 
rezervovaných příkonů záložních vedení na této napěťové hladině. V případě, 
že ve smlouvě o připojení nebyl sjednán rezervovaný příkon v předávacím 
místě, ani rezervovaný příkon pro jednotlivá místa připojení, použije se pro 
stanovení platby podle § 28 odst. 5, 6 a 8 místo sjednaného rezervovaného 
příkonu v předávacím místě výše sjednaného rezervovaného příkonu na 
jednotlivých napěťových hladinách. 
12.  Provozovatel přenosové soustavy, provozovatel distribuční soustavy, 
povinně vykupující a operátor trhu má právo žádat úhradu výdajů a ostatních 
nákladů podle § 28 odst. 13, které mu vznikly nejpozději 10 let před nabytím 
účinnosti tohoto zákona.“. 
Zásadní připomínka 

 Připomínka k Přechodným ustanovením části I. 
Požadujeme buď rozšířit přechodná ustanovení o úpravu objasňující (zejména 
pro účely kontroly případné překompenzace), že v případě přebudování 
uhelného zdroje na zdroj využívající čistou biomasu se za datum uvedení do 
provozu považuje odpovídající den v měsíci, od něhož byl po zbývající část 
tohoto měsíce poprvé uplatněn nárok na čerpání podpory pro výrobu elektřiny 
z čisté biomasy. Alternativně uvést toto alespoň v rámci důvodové zprávy. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
 
 

 Připomínka k § 2 odst. 2 písm. c) 
Doporučujeme upravit znění následovně: 
„c) palivovým zdrojem elektřiny zdroj elektřiny využívající k výrobě elektřiny 
spalování biomasy, skládkového plynu, kalového plynu, bioplynu nebo důlního 
karbonského plynu1),“. 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 Připomínka k § 10d odst. 3 
Doporučujeme upravit dané ustanovení následovně: 
„(3) Ustanovení odstavce 2 se nepoužije, pokud nebyla výrobna elektřiny 
uvedena do provozu nebo pokud nebyla provedena modernizace výrobny 

Akceptováno 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=KORNBNYGLJE3) 



Stránka 141 (celkem 217) 

elektřiny do stanoveného termínu z důvodu zásahu vyšší moci nebo skutečnosti 
nezávislé na vůli předkladatele nabídky a nejpozději ve smluvně sjednaném 
termínu uvedení výrobny elektřiny do provozu nebo provedení modernizace 
výrobny elektřiny požádal předkladatel nabídky o sjednání nového termínu 
uvedení do provozu nebo provedení modernizace výrobny elektřiny.“. 

 Připomínka k § 11a odst. 1 písm. b) 
Doporučujeme slovo „dle“ nahradit slovem „podle“. 

Akceptováno 
 
 

 Připomínka k § 12 odst. 4 
Doporučujeme upravit znění následovně: 
„(3)(4) V případech dosažení záporné hodinové ceny Úřad při stanovení 
postupu pro hodinový zelený bonus na elektřinu podle odstavce 23 postupuje 
tak, aby v případech dosažení záporné hodinové ceny, kdy je nárok na 
podporu, byla hodnota hodinového zeleného bonusu na elektřinu rovna 
nejvýše hodnotě hodinového zeleného bonusu na elektřinu při dosažení nulové 
hodinové ceny.“. 

 Akceptováno částečně 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 Připomínka k § 12 odst. 5 
Doporučujeme upravit znění následovně: 
„(4)(5) Úřad stanoví v souladu s § 1 odst. 3, § 5 odst. 7 a § 6 odst. 5 v daném 
kalendářním roce na následující kalendářní rok výši ročního zeleného bonusu 
na elektřinu tak, aby součet diskontovaných hotovostních toků za dobu 
životnosti výrobny byl roven nule pro podporu elektřiny z druhotných zdrojů 
s ohledem na druh druhotného zdroje, umístění a velikost instalovaného výkonu 
výrobny elektřiny a výše diskontní míry, a pro podporu elektřiny z 
vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla s ohledem na umístění a 
velikost instalovaného elektrického výkonu výrobny elektřiny, použité primární 
palivo a provozní režim výrobny elektřiny a výše diskontní míry. Při stanovení 
zeleného bonusu na elektřinu pro podporu elektřiny z druhotných zdrojů a 
podporu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla se 
nepoužijí a neplatí pravidla stanovená v ustanovení odstavců 1 a 23.“. 

Akceptováno  
 
 

 Připomínka k § 27a odst. 3 písm. b) bod 1. 
Doporučujeme slovo „či“ nahradit slovem „nebo“. 

Akceptováno 
 
 

 Připomínka k § 27d odst. 1 
Doporučujeme za slovo „distribuční“ doplnit slovo „soustava“. 

Vysvětleno  
 
Vyjádření k vypořádání: 
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Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 Připomínka k Účinnosti 
Požadujeme upravit účinnost takto: 
„Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021, s výjimkou ustanovení 
a) části první čl. I bodů 1, 6, § 2 odst. 1 písm. r), § 2 odst. 1 písm. z), 16, 
17, 27, 34 až 36, 40, 41, 43, 52, 56 až 59, 66, 67, 82 až 84, 91, 99, 100, 106, 
108 až 116, § 28 odst. 7, odst. 8, odst. 13, odst. 15 a odst. 16, 125 až 127, § 
34 odst. 8, § 35 odst. 4, 132, 144, 153 až 155, 171, 173 až 175, § 53 odst. 1 
písm. f) a 193, které nabývají účinnosti prvním dnem třetího kalendářního 
měsíce následujícího po jeho vyhlášení, 
b) části první čl. I bodů X (kterým se mění název hlavy IX), Y (kterým se 
mění název § 44), § 44 odst. 3 a 4, § 45, § 51 odst. 1, § 53 odst. 1 písm. aa), 
části druhé čl. III, čl. IV a části třetí čl. V, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 
2020, s výjimkou části druhé § 16 písm. o) a § 20a odst. 4 písm. y), které 
nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2021  
c) části druhé čl. III bodu 144, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2026.“ 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 Připomínka k Účinnosti 
Požadujeme vyškrtnout bod 27 z účinnosti k prvnímu dni třetího kalendářního 
měsíce následujícího po jeho vyhlášení. Vyškrtnutím zajistíme účinnost podle 
bodu b). 

 Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

Svaz průmyslu a 
dopravy 

Předložený návrh zákona zavádí nový druh podporované energie, biometan. 
Svaz průmyslu a dopravy komora vnímá, že cílů zavedení podpory biometanu 
je více. Zcela jistě mezi ně patří plnění cíle OZE v sektoru dopravy (výroba tzv. 
„pokročilého“ biometanu a jeho dodávka do sektoru dopravy), ale stejně tak i 
„ozelenění“ plynu v plynárenské soustavě, o kterém aktivně diskutuje 
především sám plynárenský sektor, a v neposlední řadě také konverze 
bioplynových stanic, která by měla přinést efektivnější využití 
vstupního/primárního paliva. Současně SP ČR vnímá, že z celkového objemu 
vyrobeného biometanu lze realisticky očekávat cca 60 % v podobě 
„pokročilého“ biometanu a zbytek v podobě biometanu „první generace“. A také 
jsme si vědomi, že elektřina a plyn v řadě způsobů jejich konečného užití jsou 
si konkurenčními médii. 

 
Vysvětleno a akceptováno  
 
 
V novele zákona bude aplikován přístup, 
který byl v novele zákona vložené do 
legislativního procesu – tedy financování 
provozní podpory biometanu bude 
zajištěno v současné době 
prostřednictvím dotace ze státního 
rozpočtu. Nicméně v další novele 
zákona č. 165/2012 Sb., která bude 
transpoziční novelou nové směrnice EP 
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Předložený návrh předpokládá financování provozní podpory biometanu ze 
státního rozpočtu. V rámci Svazu průmyslu proběhla diskuse, zda, s ohledem 
na výše uvedené cíle a způsob financování provozní podpory elektřiny z OZE 
(částečně z plateb koncových spotřebitelů elektřiny a částečně z finančních 
prostředků ze státního rozpočtu), je navržený způsob financování provozní 
podpory biometanu pouze ze státního rozpočtu ten správný. Existuje více 
variant financování, než jen ze státního rozpočtu. Například financování 
„sektorem dopravy“, když je jedním z cílů podpory biometanu plnění cíle OZE v 
sektoru dopravy. Nebo také financování prostřednictvím platby za spotřebu 
zemního plynu, obdobně, jako je tomu v elektřině. V neposlední řadě řešením 
může být kombinace způsobů a zdrojů financování, které jsou zmíněny výše. 
Přestože se v rámci SP ČR nedospělo k jasnému závěru, jaký způsob 
financování provozní podpory biometanu je ten optimální, požadujeme, aby 
předkladatel zvážil a vyhodnotil různé možnosti financování provozní podpory 
biometanu s cílem vybrat ten nejefektivnější, který bude odpovídat cílům 
uvedeným v prvním odstavci (OZE v dopravě, ozelenění plynu, efektivnější 
využití primárního paliva), a podle výsledku upravil návrh zákona v oblasti 
financování provozní podpory biometanu.  

a Rady č. 2018/2001 o podpoře energie 
z OZE a jejíž schválení má být 
provedeno do 31. 6. 2021 se MPO 
k diskuzi k financování podpory 
biometanu např. s ohledem na vhodnou 
aplikaci čl. 19 směrnice, týkající se záruk 
původu energie z OZE, vrátí. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 Ještě do konce letošního roku bude v Úředním věstníku EU publikována 
revidovaná směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů. 
Vzhledem k tomu, že novela zavádí nové schéma podpory energie z OZE od 
roku 2021, je zapotřebí zajistit již v rámci této novely k termínu zavedení nových 
podpor plný soulad zejména definic a požadavků na podporu OZE s novou 
směrnicí EU. V opačném případě by vznikla značná nejistota ohledně 
udržitelnosti podpory a výsledkem by mohly být i uvízlé investice. Nové směrnici 
by bylo vhodné do určité míry přizpůsobit i rozsah podpory. Konkrétní návrhy 
jsou součástí zásadních konkrétních připomínek.  

Vysvětleno 
 
Považujeme za vhodné transpozici nové 
směrnice 2018/2001, která byla vydána 
v prosinci 2018 a dotýkající se zákona č. 
165/2012 Sb. uvést až v připravované 
transpoziční novele zákona. Jinak bude 
docházet k nepřehlednostem a 
nejasnostem, jelikož v určitém časovém 
období se budou v legislativním procesu 
nacházet dvě novely zákona tohoto 
zákona (tato předložená novela zákona 
a transpoziční novela zákona). Každá 
novela zákona by řešila pouze určitou 
část transpozice směrnice a bylo by 
z tohoto důvodu obtížně jednotlivá 
ustanovení v legislativním procesu 
vzájemně „sladit“. Navíc u transpozice 
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považujeme za vhodné dostatečný 
časový prostor pro její přípravu. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 K § 1 odst. 2 písm. b) a písm. d) – čl. I novelizační bod č. 4 
Věcný obsah textu § 1 odst. 2 písm. b) a písm. d) se překrývá v důsledku úpravy 
cíle podílu OZE na spotřebě energie (změna z primárních energetických zdrojů 
na konečnou spotřebu v odst. 2 písm. b). Navrhujeme úpravu příslušných 
ustanovení. 
Prozatím se nenavrhuje konkrétní úprava, bude doplněna v závislosti na 
podobě navrhovaného řešení. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 K § 2 odst. 1 písm. a), část I. čl. I 
Požadujeme uvést definici do souladu se revidovanou směrnicí o podpoře 
využití energie z OZE (doplnit nový novelizační bod za bod 5.) s účinností  od 
1.1.2021: 
a) obnovitelnými zdroji obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou 
energie větru, energie slunečního záření (termální i fotovoltaická), 
geotermální energie, energie okolního prostředí, energie vody, energie půdy, 
energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie 
kalového plynu z čistíren odpadních vod a energie bioplynu 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Považujeme za vhodné transpozici nové 
směrnice 2018/2001, která byla vydána 
v prosinci 2018 a dotýkající se zákona č. 
165/2012 Sb. uvést až v připravované 
transpoziční novele zákona. Jinak bude 
docházet k nepřehlednostem a 
nejasnostem, jelikož v určitém časovém 
období se budou v legislativním procesu 
nacházet dvě novely zákona tohoto 
zákona (tato předložená novela zákona 
a transpoziční novela zákona). Každá 
novela zákona by řešila pouze určitou 
část transpozice směrnice a bylo by 
z tohoto důvodu obtížně jednotlivá 
ustanovení v legislativním procesu 
vzájemně „sladit“. Navíc u transpozice 
považujeme za vhodné dostatečný 
časový prostor pro její přípravu.  
 
Vyjádření k vypořádání: 
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Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 K § 2 odst. 1 písm. b), část I. čl. I 
Požadujeme uvést definici do souladu se revidovanou směrnicí o podpoře 
využití energie z OZE (doplnit nový novelizační bod za bod 5.) s účinností od 
1.1.2021. 
b) biomasou biologicky rozložitelná část produktů, odpadů a zbytků 

biologického původu z provozování ze zemědělství a hospodaření v lesích 
a souvisejících průmyslových odvětvích, z lesnictví a souvisejících 
odvětví a z rybolovu a akvakultury, zemědělské produkty pěstované pro 
energetické účely a včetně rostlinných a živočišných látek, jakož i 
biologicky rozložitelná část odpadů, průmyslového a komunálního odpadu 
včetně průmyslových a komunálních odpadů biologického původu, 

Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 K § 2 odst. 1 písm. k) - Část I. čl I. nový novelizační bod č. 9 
Navrhujeme vložit nový novelizační bod č. 9, který zní: 
„9. V § 2 se v písmeni k) na konec ustanovení doplňují slova: „stanovená 
Úřadem,“.“. 
Dosavadní novelizační body 9 až 193 se přečíslují jako 10 až 194. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
 
 

 K § 2 odst. 1 písm. o) 
o) výrobnou biometanu zařízení k výrobě bioplynu a jeho úpravy úpravu na 
biometan, nebo zařízení k úpravě bioplynu na biometan, 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno a akceptováno jinak 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 K § 2 odst. 1 písm. r) 
Návrh na doplnění nového ustanovení: 
r) výrobcem biometanu provozovatel výrobny biometanu,  
Zásadní připomínka 

Akceptováno s úpravou  
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 K § 2 odst. 1 písm. y) - Část I. čl I. Akceptováno  
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Požadujeme uvést definici odpadního tepla do souladu se revidovanou 
směrnicí o podpoře využití energie z OZE (novelizační bod 13.) s účinností od 
1.1.2021 – nahradit následujícím zněním. 
y) odpadním teplem nebo chladem teplo nebo chlad nevyhnutelně vzniklé jako 
vedlejší produkt v průmyslových zařízeních, ve výrobnách elektřiny nebo v 
terciárním sektoru, kde byl nebo bude použit proces kombinované výroby 
elektřiny a tepla nebo kde není kombinovaná výroba elektřiny a tepla 
proveditelná, které by se bez přístupu do soustavy zásobování tepelnou energií 
bez využití rozptýlily do vzduchu nebo vody,“ 
Zásadní připomínka 

 K § 2 odst. 1 písm. z), část I. čl. I 
Požadujeme doplnit novou definici energie okolního prostředí v souladu 
s revidovanou směrnicí o podpoře OZE (nový novelizační bod za bod 13.) 
s účinností od 1.1.2021. 
z) energií okolního prostředí přirozeně se vyskytující tepelná energie a energie 
nahromaděná v prostředí vymezeném určitými hranicemi, která může být 
uložena v ovzduší, s výjimkou odpadního vzduchu, nebo v povrchových nebo 
odpadních vodách. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 K § 2 odst. 2 písm. a) až c) – Část I. čl. I novelizační bod č. 6 
Návrh na změnu: 
„6. V § 2 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se 
odstavec 2, který zní: 

„(2) Dále se pro účely tohoto zákona rozumí 
a) zdrojem elektřiny výrobna elektřiny nebo její část, schopná samostatného 
provozu a uvedená do provozu samostatně, 
b) nepalivovým zdrojem elektřiny zdroj využívající k výrobě elektřiny energii 
větru, energii slunečního záření, geotermální energii nebo energii vody,  
c) palivovým zdrojem elektřiny zdroj elektřiny využívající k výrobě elektřiny 
spalování biomasy, skládkového plynu, kalového plynu, bioplynu nebo důlního 
plynu nebo zdroj elektřiny využívající kombinovanou výrobu elektřiny a 
tepla.“.“ 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 

 K § 2 odst. 2 písm. d) – Část I. čl. I 
Požadujeme uvést definici modernizace do souladu s revidovanou směrnicí o 
podpoře OZE (novelizační bod 14.) s účinností od 1.1.2021. 
d) modernizací obnovení výrobny elektřiny zahrnující úplnou nebo částečnou 

Akceptováno 
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výměnu úplné nebo částečné nahrazení zařízení nebo provozních 
systémů a vybavení s cílem za účelem nahradit instalovaný výkon 
náhrady instalovaného výkonu nebo zvýšit účinnost zvýšení účinnosti 
nebo instalovaný výkon instalovaného výkonu výrobny elektřiny, 

Zásadní připomínka 
 K § 2 odst. 2 písm. e) – Část I. čl. I 

Požadujeme vypustit definici aukce nebo alternativně tuto definici dopracovat 
ve smyslu odůvodnění (novelizační bod 14.) 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 

 K § 3 odst. 3 písm. d), k § 3a odst. 4 a odst. 5 – čl. I novelizační bod č. 17 
(původně č. 15) 
Navrhujeme upravit novelizační bod č. 17 takto: V § 3 odst. 3 se na konci tohoto 
odstavce tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova „, s cílem minimalizovat 
náklady na celkovou výši podpory na dosažení cílů podle § 1 odst. 2.“ a v 
§ 3a se v odst. 4 za slova „v provozu“ doplňují slova „s rozlišením na podporu 
elektřiny, tepla a biometanu“ a doplňuje se nový odst. 5 následujícího znění: 
“ Úřad stanoví rozsah a výši podpory včetně referenční ceny podle tohoto 
zákona v cenovém rozhodnutí.“ 
Zásadní připomínka 

Částečně akceptováno a vysvětleno 
 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 K § 3b – čl. I nový novelizační bod č. 18 (původně č. 16) 
Navrhujeme vložit nový novelizační bod č. 18 pro znění zákona účinné od 1. 
ledna 2021, který zní: 
„18. Nově vkládaný § 3b zní: 
„§ 3b 
Podpora elektřiny a formy podpory elektřiny 
(1) Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné 
kombinované výroby elektřiny a tepla se uskutečňuje prostřednictvím 
a) investiční podpory nebo 
b) provozní podpory. 
(2) Investiční podpora se uskutečňuje formou programů podpory ze státních 
nebo evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků 
pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů. 
(3) Investiční podpora elektřiny se vztahuje na výstavbu a modernizaci výrobny 
elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné 
kombinované výroby elektřiny a tepla na území České republiky s minimální 
účinností užití energie stanovenou prováděcím právním předpisem. 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
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(4) Provozní podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a 
vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla se uskutečňuje formou 
podle § 8 odst. 1.“.“ 
Dosavadní novelizační body 18 až 195 se přečíslují jako 19 až 196.“ 
Zásadní připomínka 

 K § 4 – část I. čl. I nový novelizační bod č. 19 (původně č. 16) 
Navrhujeme vložit nový novelizační bod č. 19, který zní: 
„19. V názvu § 4 se doplňují slova „ Provozní“.“. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 K § 4 odst. 2 – část I. čl. I novelizační bod č. 23 (původně č. 19) 
Navrhujeme upravit novelizační bod č. 23 následujícím způsobem: 
„23.  V § 4 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „V případě výroben elektřiny 
uvedených do provozu od 1. ledna 2021 se podpora elektřiny z obnovitelných 
zdrojů vztahuje na výrobny elektřiny využívající energii vody ve výrobnách 
elektřiny do instalovaného výkonu 10 MW, energii větru, energii slunečního 
záření a skládkového nebo kalového plynu.“.“ 
Zásadní připomínka 

Rozpor 
 
 

 K § 5 – část I. čl. I nový novelizační bod č. 32 (původně č. 28) 
Navrhujeme vložit nový novelizační bod č. 32, který zní: 
„32. V názvu § 5 se doplňuje slovo „ Provozní“.“. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 K § 6 odst. 4 písm. e) – část I. čl. I novelizační bod č. 39 (původně č. 34) 
Navržená podoba je pro SP ČR neakceptovatelná a žádáme MPO o ponechání 
prostoru pro nalezení efektivního řešení. Navrhujeme upravit novelizační bod 
č. 39 tak, aby umožnil na jedné straně zabránit rozpadu účinných soustav 
zásobování tepelné energie, které mají být podle směrnice EP a Rady č. 
2012/27/EU i revidované směrnice o podpoře OZE rozšiřovány. Na straně 
druhé však musí být ustanovení prakticky uplatnitelné, nediskriminační a 
umožňující i případný řízený/cílený rozpad účinné soustavy jejím 
provozovatelem.  
Prozatím se nenavrhuje konkrétní úprava, bude doplněna v závislosti na 
podobu navrhovaného řešení. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno s úpravou 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 K § 6 – část I. čl. I nový novelizační bod č. 93 (původně č. 34) 
„39. V názvu § 6 se doplňuje slovo „ Provozní“.“ 

Vysvětleno 
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Zásadní připomínka Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 K § 6a odst. 3 písm. c) – část I. čl. I 
Návrh na změnu: 
c) z bioplynu pouze pokud bioplyn vzniká alespoň ze 30 % z jiné biomasy, než 

je travní porost nebo cíleně pěstovaná biomasa na orné půdě, a je zajištěno 
využití stanovené prováděcím předpisem alespoň 50% vzniklého tepla 
výrobna elektřiny splňuje požadavky na minimální účinnost ve využití 
primární energie bioplynu stanovené prováděcím právním předpisem; 
vlastní technologická spotřeba elektřiny a tepla výrobny elektřiny se přitom 
do využitého tepla nezapočítává; způsob vykazování množství travního 
porostu a cíleně pěstované biomasy na orné půdě při výrobě bioplynu 
stanoví prováděcí právní předpis. 

Zásadní připomínka 

Akceptováno s úpravou 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 K § 9a odst. 2 – část I. čl. I novelizační bod č. 56 (původně č. 50) 
Návrh na změnu: 
„50.  Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu zní:  

„§ 9a 
Aukční bonus 

(1) Aukční bonus je poskytován v Kč/MWh v ročním nebo hodinovém 
režimu. 

(2) Aukční bonus je operátor trhu povinen hradit na základě vyúčtování 
podle odstavce 3 ve výši podle smlouvy uzavřené podle § 10c. ve výši 
podle smlouvy uzavřené podle § 10c.        

(3) Vyúčtování aukčního bonusu se uskutečňuje na základě naměřených 
nebo vypočtených hodnot podle § 11a evidovaných operátorem trhu podle 
prováděcího právního předpisu.“.“ 
Zásadní připomínka 

 
Akceptováno s úpravou 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 K § 10a, § 10b, § 10c a § 10d – část I. čl. I novelizační bod č. 57 (původně 
č. 51) 
Návrh na změnu: 
„57. Za § 10 se vkládají nové § 10a až 10e, které včetně nadpisů znějí: 

„§ 10a 
Vyhlášení aukce 

Akceptováno, Akceptováno 
s úpravou a vysvětleno 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
 
Vyjádření k vypořádání: 
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(1) Ministerstvo v souladu nařízením vlády podle §3 odst. 3 zákona 
vyhlašuje aukci na podporu elektřiny způsobem umožňujícím dálkový přístup a 
stanoví zejména: 
a) lhůtu pro podání nabídky, která nesmí být kratší než dva měsíce od vyhlášení 
aukce, 
b) náležitosti nabídky, 
c) druh podporovaného zdroje, 
d) celkovou hodnotu soutěženého instalovaného výkonu a výkonové rozmezí 
výroben elektřiny využívajících podporovaný zdroj energie,  
e) lhůtu pro uvedení výrobny elektřiny do provozu nebo provedení modernizace 
výrobny elektřiny, 
f) formu a způsob podání nabídek,  
g) výši finanční jistoty, její formu a způsob jejího prokázání,  
h) koncept smlouvy o zajištění podpory z aukce, 
i) podmínky hodnocení nabídek v případě rovnosti nabízené referenční ceny v 
případě obnovitelných zdrojů nebo aukčního bonusu v případě vysokoúčinné 
kombinované výroby elektřiny a tepla nebo druhotných zdrojů při překročení 
celkového soutěženého instalovaného výkonu, nebo v případě, že mezní 
nabídka v součtu s dalšími úspěšnými nabídkami přesahuje celkový soutěžený 
instalovaný výkon.  

(2) Ministerstvo může ve vyhlášení aukce stanovit další podmínky, 
zejména maximální referenční cenu v případě obnovitelných zdrojů nebo 
maximální výši aukčního bonusu v případě vysokoúčinné kombinované výroby 
elektřiny a tepla nebo druhotných zdrojů.  

(3) Ministerstvo může aukci zrušit. 
(4) Pokud ministerstvo aukci zruší z důvodu, že nabídku předložili méně 

než čtyři předkladatelé nabídky, poskytuje se podpora, poskytuje se podpora 
má předkladatelům nabídky právo na podporu  ve formě zeleného bonusu 
na elektřinu podle § 9 ; výkonová omezení podle § 9 odst. 4 se nepoužijí.  
 (5) Nestanoví-li ministerstvo ve vyhlášení aukce jinak, nelze podanou 
nabídku odvolat po uplynutí lhůty určené ve vyhlášení aukce pro podání 
nabídky.   

(6) Podmínkou pro přijetí nabídky do aukce je prokázání první části 
finanční jistoty podle podmínek vyhlášení aukce.  

§ 10b 
Hodnocení nabídek 

(1) Hodnocení nabídek provádí ministerstvo. 

Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
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(2) Ministerstvo může prováděním úkonů při hodnocení nabídek pověřit 
komisi, kterou za tímto účelem jmenuje. Úkony komise se považují za úkony 
ministerstva.  

(3) Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, 
jako by nebyla podána. Ministerstvo bezodkladně vyrozumí předkladatele o 
tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

(4) Ministerstvo provádí hodnocení ve dvou krocích. Prvním je vstupní 
vyhodnocení, zda podaná nabídka obsahuje požadované náležitosti a splňuje 
podmínky stanovené ve vyhlášení aukce a zda předkladatel nabídky doložil 
prokázání první části finanční jistoty. Vstupní vyhodnocení bude provedeno po 
lhůtě pro podání nabídky. Neobsahuje-li podaná nabídka požadované 
náležitosti nebo má jiné vady, ministerstvo vyzve překladatele nabídky, aby 
náležitosti doplnil, nebo odstranil jiné vady, a stanoví k tomu lhůtu.  

(5) Nedoplnění požadovaných náležitostí, neodstranění jiných vad nebo 
neprokázání první části finanční jistoty podle odstavce 4 je důvodem pro 
vyřazení nabídky.  

(6) Ministerstvo ve druhém kroku provede vyhodnocení všech nabídek, 
které nebyly vyřazeny, podle nabízené výše referenční ceny v případě 
obnovitelných zdrojů nebo výše aukčního bonusu v případě vysokoúčinné 
kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů od nejnižší po 
nejvyšší a určí, které nabídky uspěly. O hodnocení nabídek pořídí ministerstvo 
písemnou zprávu, ve které uvede především 
a) identifikaci aukce, 
b) seznam hodnocených nabídek, které 

1. nesplnily podmínky aukce včetně odůvodnění, 
2. splnily podmínky aukce, 

c) výsledek hodnocení nabídek. 
(7) Pokud ministerstvo aukci zruší, zveřejní bez zbytečného odkladu 

informaci o zrušení aukce způsobem umožňujícím dálkový přístup s uvedením 
důvodu. Informace dále obsahuje sdělení, zda se bude aukce opakovat, nebo 
bude podpora stanovena Úřadem.   

§ 10c 
Smlouva o zajištění podpory z aukce 

(1) Ministerstvo do 15 dnů od vyhodnocení nabídek sdělí všem 
předkladatelům nabídek, způsobem stanoveným ve vyhlášení aukce, výsledek 
aukce a vyzve předkladatele nabídek, které uspěly v aukci, k prokázání druhé 
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části finanční jistoty, které je podmínkou k uzavření smlouvy o zajištění podpory 
z aukce. 
 (2) Smlouvu o zajištění podpory z aukce uzavírá ministerstvo a operátor 
trhu s úspěšným předkladatelem nabídky, který prokáže druhou část finanční 
jistoty. Touto smlouvou se ministerstvo zavazuje zajistit prostřednictvím 
operátora trhu poskytování podpory ve výši a způsobem stanoveným ve 
smlouvě a výrobce se zavazuje uvést výrobnu elektřiny do provozu nebo 
provést modernizaci výrobny elektřiny nebo zachovat výrobnu elektřiny v 
provozu a vyrábět elektřinu za podmínek stanovených touto smlouvou a tímto 
zákonem. 

(3) Smlouva o zajištění podpory z aukce vyžaduje písemnou formu a 
musí obsahovat  
a) identifikaci smluvních stran, 
b) práva a povinnosti smluvních stran, 
c) dobu trvání závazku, 
d) referenční cenu nebo výši aukčního bonusu,  
e) druh podporovaného zdroje,  
f) identifikaci výrobny elektřiny,  
g) lhůtu pro uvedení výrobny elektřiny do provozu nebo provedení modernizace 
výrobny elektřiny,  
h) výši finanční jistoty a její formu, lhůty a podmínky zániku práva z finanční 
jistoty. 

(4) Pokud předkladatel nabídky ve lhůtě stanovené ministerstvem 
prokáže druhou část finanční jistoty, ministerstvo do 30 dnů od uplynutí lhůty k 
prokázání druhé části finanční jistoty učiní předkladateli nabídky návrh smlouvy 
o zajištění podpory z aukce. Pokud předkladatel nabídky finanční jistotu 
neprokáže, nebo nepřijme včas návrh k uzavření smlouvy o zajištění podpory z 
aukce, ministerstvo vyzve k prokázání druhé části finanční jistoty dalšího 
předkladatele nabídky, který splnil podmínky aukce, a to v pořadí, které vyplývá 
ze zprávy o hodnocení nabídek.  

(5) Změnit smlouvu o zajištění podpory z aukce lze jen písemnou 
dohodou obou smluvních stran, přičemž nelze změnit ustanovení o 
vysoutěžené výši referenční ceny nebo aukčního bonusu.  

(6) Odstoupit od smlouvy o zajištění podpory z aukce lze jen písemnou 
formou v termínech a za podmínek sjednaných ve smlouvě o zajištění 
podpory z aukce.  

§ 10d 
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Uplatnění a zánik práva z finanční jistoty a zánik práva na podporu z 
aukce 

(1) Bude-li výrobna elektřiny uvedena do provozu nebo bude-li 
provedena modernizace výrobny elektřiny do termínu uvedeného ve smlouvě o 
zajištění podpory z aukce, ministerstvu zaniká právo z finanční jistoty ke dni 
uvedení výrobny elektřiny do provozu nebo ke dni provedení modernizace 
výrobny elektřiny. 

(2) Nebude-li výrobna elektřiny uvedena do provozu nebo nebude-li 
provedena modernizace výrobny elektřiny do termínu stanoveného ve smlouvě 
o zajištění podpory z aukce, ministerstvo uplatní právo z finanční jistoty. 
Prostředky z finanční jistoty slouží k financování podpory podle § 28 odst. 1. 

(3) Ustanovení odstavce 2 se nepoužije, pokud nebyla výrobna elektřiny 
uvedena do provozu nebo pokud nebyla provedena modernizace výrobny 
elektřiny do stanoveného termínu z důvodu zásahu vyšší moci nebo skutečnosti 
nezávislé na vůli předkladatele nabídky a nejpozději ve smluvně sjednaném 
termínu uvedení výrobny elektřiny do provozu nebo provedení modernizace 
výrobny elektřiny požádal předkladatel nabídky o sjednání nového termínu 
uvedení do provozu nebo provedení modernizace výrobny elektřiny. 

(4) Ministerstvu zaniká právo z finanční jistoty předkladatelů nabídek, s 
nimiž ministerstvo smlouvu nesjednalo, a to den po dni uzavření všech smluv o 
zajištění podpory z aukce. 
 (5) V případě, že nebude výrobna elektřiny uvedená do provozu nebo 
nebude-li provedena modernizace výrobny elektřiny do 6 měsíců po uplynutí 
lhůty stanovené ve smlouvě, zaniká předkladateli nabídky právo na podporu z 
aukce.“.“ 
Zásadní připomínka 

 K § 12, odst. 1 písm. a)  
Návrh na úpravu: 
a) bylo dosaženo patnáctileté doby prosté návratnosti investic za podmínky 
splnění technických a ekonomických parametrů, kterými jsou zejména náklady 
na instalovanou jednotku výkonu, náklady na připojení k distribuční 
soustavě nebo přenosové soustavě, účinnost využití primárního obsahu 
energie v obnovitelném zdroji, v případě výroben elektřiny využívajících 
biomasu, bioplyn nebo biokapaliny náklady na pořízení paliva a doba využití 
zařízení stanovených prováděcím právním předpisem,  
Zásadní připomínka 

Akceptováno s úpravou 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 K § 23 odst. 5 – část I čl. I Vysvětleno 
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Požadujeme v §23 upravit odst. 5 následovně (novelizační bod 80.): 
(5) Právo zvolit podporu tepla formou provozní podpory tepla má výrobce tepla, 
který vyrábí teplo z obnovitelných zdrojů podle § 24 a § 25a využívající termální 
energii slunečního záření, energii okolního prostředí, geotermální energii, 
energii biomasy nebo bioplynu s výjimkou skládkového a kalového plynu. 
Zásadní připomínka 

 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 K § 24 odst. 2 – část I čl. I 
Požadujeme v §24 upravit odst. 2 (novelizační bod 85.) s účinností od 1. 1. 
2021 následovně: 
(2) V případě výroben tepla uvedených do provozu od 1. ledna 2021 se 
provozní podpora tepla vztahuje na teplo z výrobny tepla z obnovitelných zdrojů 
umístěné na území České republiky  
a) spalující biomasu nebo využívající geotermální energii se jmenovitým 
tepelným výkonem vyšším než 200 kW nebo termální energii slunečního 
záření, energii okolního prostředí se jmenovitým tepelným výkonem vyšším 
než 1000 kW, kde podporovaným teplem je teplo dodané z těchto výroben tepla 
do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií, 
b) využívající bioplyn vznikající z více než 50 % ze statkových hnojiv a 
vedlejších produktů živočišné výroby anebo z biologicky rozložitelného odpadu 
s instalovaným elektrickým výkonem do 500 kW, kde podporovaným teplem je 
užitečné teplo z těchto výroben tepla. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 
 

 K § 24 odst. 3 – část I čl. I 
Požadujeme v §24 upravit odst. 2 (novelizační bod 85.) s účinností od 1. 1. 
2021 následovně: 
(3) Provozní podpora tepla se vztahuje na teplo vyrobené ve výrobnách tepla 
a) splňující minimální účinnost užití energie stanovenou prováděcím právním 
předpisem s výjimkou výrobny tepla využívající termální energii slunečního 
záření, energii okolního prostředí nebo geotermální energii, 
b) využívající biomasu a bioplyn z podporovaného druhu a parametrů 
obnovitelných zdrojů podle prováděcího právního předpisu. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 K § 25a odst. 4, část I. čl. I 
Požadujeme v §25a upravit v odst. 4 (novelizační bod 93.) s účinností od 1. 1. 
2021 následovně: 
(4) Udržovací podpora tepla se vztahuje na množství tepla  

Akceptováno s úpravou  
 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
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a) vyrobeného z podporovaného druhu a parametrů obnovitelných zdrojů podle 
prováděcího právního předpisu, 
b) dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou 
energií z těchto výroben tepla anebo v případě společného spalování 
obnovitelného zdroje a neobnovitelného nebo druhotného zdroje 
poměrnou část dodaného tohoto tepla pocházející z obnovitelného zdroje v 
případě společného spalování obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje 
vypočtenou způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem,  
ac) vyrobeného z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, 
v případě, že se jedná o výrobu elektřiny.“. 
Zásadní připomínka 

Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 K § 27 odst. 3 písm. a) – část I. čl. I 
Požadujeme v §27 upravit odst. 3 písm. a) (novelizační bod 101.) s účinností 
od 1. 1. 2021 následovně: 
101. V § 27 odst. 3 písm. a) se číslo „3“ nahrazuje slovy „2 písm. a) nebo § 25a“ 
a za slovo „předpisu“ se vkládají slova „; v případě společného spalování 
obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje u podpory podle § 25a se část 
dodaného tepla pocházející z obnovitelného zdroje vypočítá způsobem 
stanoveným prováděcím právním předpisem“. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 K § 27a odst. 1 a 2, část I. čl. I 
Požadujeme v §27a upravit odst. 1 (novelizační bod 107.) s účinností od 1. 1. 
2021 následovně: 
(1) Podpora podle tohoto zákona se poskytuje na výrobu biometanu 
vyrobeného biometan ve výrobnách biometanu na území České republiky 
připojených k distribuční nebo přepravní soustavě28) České republiky dodaný 
do distribuční soustavy nebo přepravní soustavy28) v České republice 
přímo nebo prostřednictvím těžebního plynovodu jiné výrobny plynu29) 
připojené k distribuční nebo přepravní soustavě České republiky v České 
republice. 
(2) Podpora biometanu se vztahuje na biometan vyrobený nejméně z 50 % ze 
surovin uvedených v prováděcím právním předpisu a splňující 
požadavky na kvalitu biometanu a jeho odorizaci, tlakovou úroveň a 
způsob měření stanovenéé prováděcím právním předpisem ve 
výrobnách biometanu 
a) v souladu s požadavky na kvalitu biometanu a odorizaci stanovenými 
prováděcím právním předpisem 

Akceptováno částečně a vysvětleno 
 
 
 viz platný text návrhu novely zákona 
 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
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a) umístěných na území České republiky, 
b) ve výrobnách biometanu, které splní kritéria udržitelnosti podle prováděcího 
právního předpisu,a 
c) ve výrobnách biometanu provozovaných jsou provozovány držitelem 
licence na výrobu plynu. 
Zásadní připomínka 

 K § 27c odst. 1, část I. čl. I 
Požadujeme do §27c doplnit ve smyslu odůvodnění rozdílnou výši zeleného 
bonusu pro nové výrobny biometanu stavěné na zelené louce a výrobny vzniklé 
konverzí stávajících bioplynových stanic s výrobou elektřiny. 
(1) Úřad stanoví v souladu s § 1 odst. 3 v daném kalendářním roce na 
následující kalendářní rok výši ročního zeleného bonusu na biometan podle 
jednotlivých typů výroben biometanu tak, aby při podpoře biometanu 
vyrobeného ve výrobnách biometanu uvedených do provozu po dni nabytí 
účinnosti tohoto zákona součet diskontovaných hotovostních toků za dobu 
životnosti výrobny biometanu byl roven nule, za podmínky splnění technických 
a ekonomických parametrů, kterými jsou zejména náklady na instalovanou 
jednotku výkonu, náklady na připojení k distribuční nebo přepravní 
soustavě nebo těžebnímu plynovodu, účinnost využití primárního obsahu 
energie bioplynu, náklady na pořízení paliva bioplynu nebo biometanu, dobu 
využití zařízení a výše diskontní míry stanovených prováděcím právním 
předpisem. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 K § 27d odst. 2 
Návrh na změnu: 
(2) Provozovatel přepravní soustavy, provozovatel distribuční soustavy nebo 
jiný výrobce plynu je povinen na vyžádání výrobce biometanu poskytnout 
informace nezbytné pro připojení, odhad nákladů souvisejících s připojením, 
lhůty pro přijetí a vyřízení žádosti o připojení a odhad doby nezbytné pro 
provedení připojení. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 K § 28 odst. 4 písm. a) – část I čl. I novelizační bod č. 116 (původně č.109) 
Návrh na změnu: 
„116.  V § 28 odst. 4 písm. a) se slova „pro odběrná a předávací místa 
připojená k přenosové soustavě nebo k distribuční soustavě“ zrušují a slova „na 
základě“ se nahrazují slovem „podle“ a před slova „na napěťové hladině“ se 

Akceptováno s úpravou 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
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vkládají slova „pro předávací místa s přenosovou nebo distribuční 
soustavou“.“ 
Zásadní připomínka 

Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 K § 28 odst. 4 písm. b) – část I čl. I novelizační bod č. 117 (původně č. 110) 
Návrh na změnu: 
„117.  V § 28 odst. 4 písm. b) se slova „pro odběrná a předávací místa 
připojená k distribuční soustavě“ zrušují a slova „na základě“ se nahrazují 
slovem „podle“ a před slova „na napěťové hladině“ se vkládají slova „pro 
předávací místa s distribuční soustavou“.“ 
Zásadní připomínka 

Akceptováno s úpravou 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 K § 28 odst. 5 – část I. čl. I novelizační bod č. 118 (původně č. 111) 
Návrh na změnu: 
Navrhujeme komplexně upravit novelizační bod č. 118, tak, aby byly 
reflektovány změny v novelizačních bodech 116 a 117. Novelizační bod č. 118 
tedy zní: 
„118.  V § 28 odstavec 5 zní: 
„(5) Zákazník hradí za fakturované období složku ceny služby distribuční 
soustavy nebo složku ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny 
ve výši součtu součinů jednotkové složky ceny služby distribuční soustavy 
nebo jednotkové složky ceny služby přenosové soustavy stanovené Úřadem a 
velikosti sjednaného rezervovaného příkonu v jednotlivých předávacích 
místech v nebo v případě odběru elektřiny na hladině nízkého napětí jmenovité 
proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem v předávacím místě 
podle odstavce 4. Maximální platba zákazníka za složku ceny služby distribuční 
soustavy a složku ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny za 
odběrné místo za fakturované období je určena součinem částky 495 Kč/MWh 
a celkového odebraného množství elektřiny z přenosové soustavy nebo 
distribuční soustavy v jednotlivých předávacích místech odběrného místa 
nebo výrobny elektřiny. Do tohoto celkového množství se nezahrnuje 
množství elektřiny odebrané přečerpávacími vodními elektrárnami, množství 
elektřiny dodané prostřednictvím distribuční soustavy do zahraničí a množství 
elektřiny odebrané pro technologickou vlastní spotřebu elektřiny pro výrobu 
elektřiny nebo pro výrobu elektřiny a tepla nebo spotřebované provozovatelem 
přenosové soustavy a provozovatelem distribuční soustavy na ztráty v jím 
provozované soustavě.“.“ 
Zásadní připomínka 

Akceptováno s úpravou 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 K § 28 odst. 6  – částI čl. I novelizační bod č. 119 (původně č. 112) Akceptováno s úpravou 
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Návrh na změnu: 
„119.  V § 28 odstavec 6 zní: 
 

„(6) Provozovatel lokální distribuční soustavy hradí provozovateli 
distribuční soustavy, ke které je lokální distribuční soustava připojena, platby 
vybrané podle odstavce 5 od účastníků trhu s elektřinou nebo podle 
tohoto odstavce od jiného provozovatele lokální distribuční soustavy, 
jejichž zařízení jsou připojena k lokální distribuční soustavě tohoto 
provozovatele. Nad rámec plateb podle věty první hradí provozovatel 
lokální distribuční soustavy složku ceny služby distribuční soustavy na 
podporu elektřiny ve výši rozdílu plateb odpovídající velikosti sjednaného 
příkonu ve všech předávacích místech lokální distribuční soustavy 
s nadřazenou distribuční soustavou, ke které je lokální distribuční 
soustava připojena, a souhrnu plateb složky ceny služby distribuční soustavy 
hrazených účastníky trhu s elektřinou, jejichž zařízení jsou připojena k 
této lokální distribuční soustavě, podle odstavce 5 a provozovatele lokální 
distribuční soustavy podle tohoto odstavce. Maximální platba podle věty 
druhé je určena součinem částky 495 Kč/MWh a celkového množství elektřiny 
vstupující do lokální distribuční soustavy z distribuční soustavy, ke které je 
lokální distribuční soustava připojena, z jiné lokální distribuční soustavy 
připojené k lokální distribuční soustavě a z předávacích míst účastníků 
trhu s elektřinou, jejichž zařízení jsou připojena k lokální distribuční 
soustavě, sníženého o množství elektřiny odebrané zákazníkem z lokální 
distribuční soustavy, za které se hradí platba podle odst. 5, a množství elektřiny 
vystupující z lokální distribuční soustavy do distribuční soustavy, ke které je 
lokální distribuční soustava připojena a do lokálních distribučních soustav 
připojených k lokální distribuční soustavě, za fakturované období. Do množství 
elektřiny podle věty předchozí se nezahrnuje množství elektřiny spotřebované 
přečerpávacími vodními elektrárnami, množství elektřiny dodané 
prostřednictvím distribuční soustavy do zahraničí, spotřebované na krytí ztrát v 
distribuční soustavě a množství elektřiny odebrané pro technologickou vlastní 
spotřebu elektřiny pro výrobu elektřiny nebo pro výrobu elektřiny a tepla.“.“ V 
případě, že provozovatel lokální distribuční soustavy je současně 
provozovatelem výrobny elektřiny připojené k této lokální distribuční soustavě 
a zákazníkem odebírajícím z této lokální distribuční soustavy, je maximální 
platba podle věty druhé snížena o součin částky 495 Kč/MWh a množství 
elektřiny dodané z této výrobny elektřiny nejvýše však do výše množství 

 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=KORNBNYGLJE3) 



Stránka 159 (celkem 217) 

elektřiny odebrané tímto subjektem jako zákazníkem. Za zákazníka je v tomto 
případě považována i společnost, v níž nakládá provozovatel lokální distribuční 
soustavy s vlastnickým podílem minimálně 50%. 
Alternativně je možné novelizační bod č. 119 upravit tak, že se ve srovnání 
s výše uvedeným návrhem částečně ustanovení zjednoduší a jestli se 
v případě „zarážky“ jedná o nadřazenou či podřazenou lokální distribuční 
soustavu. V alternativním návrhu tedy Navrhujeme upravit novelizační bod č. 
119 následujícím způsobem: 
„119.  V § 28 odstavec 6 zní: 
(6) Provozovatel lokální distribuční soustavy hradí provozovateli distribuční 
soustavy, ke které je lokální distribuční soustava připojena, platby vybrané 
podle odstavce 5 od účastníků trhu s elektřinou nebo podle tohoto 
odstavce od jiného provozovatele lokální distribuční soustavy, jejichž 
zařízení jsou připojena k lokální distribuční soustavě tohoto 
provozovatele. Nad rámec plateb podle věty první hradí provozovatel 
lokální distribuční soustavy složku ceny služby distribuční soustavy na 
podporu elektřiny ve výši rozdílu plateb odpovídající velikosti sjednaného 
příkonu ve všech předávacích místech lokální distribuční soustavy 
s nadřazenou distribuční soustavou, ke které je lokální distribuční 
soustava připojena, a souhrnu plateb podle věty první. Maximální platba 
podle věty druhé je určena součinem částky 495 Kč/MWh a celkového 
množství elektřiny vstupující do lokální distribuční soustavy z distribučních 
soustav, s nimiž je lokální distribuční soustava propojena, a 
z předávacích míst účastníků trhu s elektřinou, jejichž zařízení jsou 
připojena k lokální distribuční soustavě, sníženého o množství elektřiny 
odebrané zákazníkem z lokální distribuční soustavy, za které se hradí platba 
podle odst. 5, a množství elektřiny vystupující z lokální distribuční soustavy do 
distribučních soustav, s nimiž je lokální distribuční soustava propojena, za 
fakturované období. Do množství elektřiny podle věty předchozí se nezahrnuje 
množství elektřiny spotřebované přečerpávacími vodními elektrárnami, 
množství elektřiny dodané prostřednictvím distribuční soustavy do zahraničí, 
spotřebované na krytí ztrát v distribuční soustavě a množství elektřiny odebrané 
pro technologickou vlastní spotřebu elektřiny pro výrobu elektřiny nebo pro 
výrobu elektřiny a tepla. V případě, že provozovatel lokální distribuční soustavy 
je současně provozovatelem výrobny elektřiny připojené k této lokální 
distribuční soustavě a zákazníkem odebírajícím z této lokální distribuční 
soustavy, je maximální platba podle věty druhé snížena o součin částky 495 
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Kč/MWh a množství elektřiny dodané z této výrobny elektřiny nejvýše však do 
výše množství elektřiny odebrané tímto subjektem jako zákazníkem. Za 
zákazníka je v tomto případě považována i společnost, v níž nakládá 
provozovatel lokální distribuční soustavy s vlastnickým podílem 
minimálně 50%. 
Zásadní připomínka 

 K § 28 nové odst. 7 a 8 – část I čl. I nový novelizační bod č. 120 (původně 
č. 113) 
 
Navrhujeme vložit nový novelizační bod č. 120, který zní: 
 
„120. V § 28 se za odstavec 6 doplňují odstavce 7 a 8, které znějí: 
„(7) Rezervovaný příkon v předávacím místě podle odstavce 5, 6 a 8 sjednává 
účastník trhu s elektřinou s provozovatelem přenosové soustavy nebo 
distribuční soustavy ve smlouvě o připojení postupem podle jiného právního 
předpisu). Rezervovaný příkon v předávacím místě je možné sjednat v rozsahu 
od nejvyššího rezervovaného příkonu ze všech míst připojení tvořících dané 
předávací místo až do součtu rezervovaných příkonů všech míst připojení 
tvořících dané předávací místo.“ 
(8) Je-li zařízení účastníka trhu s elektřinou připojeno k přenosové soustavě 
nebo k distribuční soustavě hlavním i záložním vedením na jedné napěťové 
hladině, je složka ceny služby přenosové soustavy nebo složka ceny distribuční 
soustavy na podporu elektřiny účtována za vyšší z hodnot sjednaných 
rezervovaných příkonů na jedné napěťové hladině v předávacím místě 
tvořeném hlavními vedeními a v předávacím místě tvořeném záložními 
vedeními. Záložní vedení je takové vedení, které je jako záložní označeno ve 
smlouvě o připojení a nelze jej využívat soudobě s hlavním vedením. V 
případech podle věty první se pro vyhodnocení maximální platby za složku ceny 
služby přenosové soustavy nebo za složku ceny služby distribuční soustavy na 
podporu elektřiny použije součet množství elektřiny odebraného 
prostřednictvím hlavních a záložních vedení.“ 
Dosavadní odstavce 7 až 12 se označují jako 9 až 14.“. 
Dosavadní novelizační body č. 120 až 200 se přečíslují jako 121 až 201. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno s úpravou 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 K § 28 odst. 13 – část I čl. I novelizační bod č. 124 (původně č. 116) 
 
Návrh na změnu: 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
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„ 124.  V § 28 odst. 13 se slova „podle § 9 odst. 3“, slova „podle § 26 odst. 6“ a 
slova „podle § 13 odst. 2 a zákazníkům podle § 28a“ zrušují a za slova 
„vykupujícímu a“ se vkládají slova „nákladů podle odstavce 15“.“. 
Zásadní připomínka 

Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 K § 28 odst. 15 a odst. 16 – čl. I nový novelizační bod č. 125 (původně 
č. 117) 
 
Návrh na změnu: 
 
„125.  V § 28 se doplňují nové odstavce 15 a 16, které zní: 
„(15) Provozovatel přenosové soustavy, provozovatel distribuční soustavy, 
povinně vykupující a operátor trhu má právo na úhradu výdajů a ostatních 
nákladů, včetně případné škody, které vynaložil nebo které mu vznikly 
v důsledku uplatnění práv ze strany osob, které byly příjemci podpory nebo 
poskytovateli prostředků určených na financování podpory, anebo příjemci či 
poskytovateli ceny či složky ceny, jejímž prostřednictvím jsou hrazeny 
vícenáklady na podporu podporovaných zdrojů podle tohoto zákona, podle 
zákona č. 180/2005 Sb. nebo podle zákona č. 458/2000 Sb., anebo v důsledku 
plnění povinností vůči těmto osobám, za podmínky, že tyto výdaje a náklady 
nebyly provozovateli přenosové soustavy, provozovateli distribuční soustavy, 
povinně vykupujícímu nebo operátorovi trhu jiným způsobem uhrazeny. Právo 
podle věty první uplatní provozovatel přenosové soustavy, provozovatel 
distribuční soustavy nebo povinně vykupující u operátora trhu, a to zpravidla na 
základě pravomocného rozhodnutí správního orgánu nebo soudu. Ustanovení 
§ 28 odst. 2 se ve vztahu k nákladům operátora trhu podle věty prvé a věty 
druhé uplatní obdobně. Úřad tyto výdaje a ostatní vynaložené náklady zohlední 
při regulaci ceny, jejímž prostřednictvím jsou hrazeny náklady na podporu 
podporovaných zdrojů podle tohoto zákona, a to pro nejbližší regulovaný rok. 
Operátor trhu uhradí tyto náklady provozovateli přenosové soustavy, 
provozovateli distribuční soustavy a povinně vykupujícímu do 30. 6. roku 
následujícího po roce, v němž byly uplatněny. 
(16) Pokud provozovatel přenosové soustavy, provozovatel distribuční 
soustavy, povinně vykupující nebo operátor trhu získá dodatečné výnosy 
sloužící k úhradě výdajů a ostatních nákladů, včetně případné škody, podle 
odstavce 13 poté, co mu byly tyto výdaje nebo náklady uhrazeny postupem 
podle odstavce 13, je povinen tyto výnosy uhradit ve prospěch státního 

Rozpor 
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rozpočtu. Správu odvodů výnosů podle věty první vykonává Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových podle zákona upravujícího správu 
daní.“.“. 
Dosavadní novelizační body č. 125 až 201 se přečíslují jako 126 až 202. 
Zásadní připomínka 

 K § 28 odst. 1 písm. c) – část I čl. I novelizační bod č. 130 (původně č.121) 
 
Návrh na změnu: 
 
„130. V § 28 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní: 
„c) prostředky z propadlé finanční jistoty u podpory elektřiny z aukce,“. 
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).“ 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 

 K § 28 odst. 2 – část I čl. I nový novelizační bod č. 132 (původně č. 122) 
 
Návrh na změnu: 
 
„132. V § 28 odst. 2 se za slovem „elektřiny“ vkládá čárka a vypouští slovo „a“ 
a na konec věty se vkládají slova “a podpora biometanu.“.“ 
Dosavadní novelizační body 132 až 203 se přečíslují jako 133 až 204. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno s úpravou 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 K § 28 odst. 3 – část I čl. I novelizační bod 133 (původně č. 122) 
 
Návrh na změnu: 
 
„133.  V § 28 odst. 3 se za slovo „tepla“ vkládají slova „a podporu biometanu“.“ 
Zásadní připomínka 

Akceptováno s úpravou 
 
viz platný text návrhu novely zákona 

 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 K § 28 odst. 14 a 15 – čl. I novelizační body č. 135 (původně č. 123) a č. 
136 (původně č. 124) 
 
Návrh na změnu: 
 
 
„135. V § 28 odst. 11 se za slovo „tepla“ vkládají slova „výrobcům biometanu 
a“ 

Akceptováno částečně a vysvětleno  
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
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136.  V § 28 odst. 12 se za slova „operátorovi trhu“ vkládají slova „a 
ministerstvu“, slova „a ministerstvo“ se nahrazují slovy „. Ministerstvo poskytuje 
operátorovi trhu“ a za slovo „zdrojů“ se vkládají slova „a uzavřené smlouvy o 
zajištění podpory z aukce“.“ 
Zásadní připomínka 

 K § 30 odst. 1 – původní novelizační bod č. 127 
 
Návrh na změnu: 
 
„127. V § 30 odst. 1 se za slovem „nepřekročí“ vypouští slova „v případě a) 
palivového zdroje elektřiny“. Dále se odstraní bod b). 
Zásadní připomínka 

 
Rozpor 
 
Úprava po projednání Legislativní 
radou vlády a jejími komisemi: 
 
Na základě projednání materiálu 
Legislativní radou vlády a jejími 
pracovními Komisemi byl materiál 
upraven tak, že výše zmíněné dvě 
hodnoty IRR byly nahrazeny hodnotami 
IRR podle jednotlivých druhů 
podporovaných zdrojů tak, jak jsou 
uvedeny v Rozhodnutí Evropské komise 
o slučitelnosti provozní podpory 
s vnitřním trhem EU (rozhodnutí SA. 
40171). 
 
 

 K § 30 odst. 9, část I. čl. I 
 
Požadujeme § 30 odst. 9 upravit následovně: 
 
(9) Přiměřenost podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů lze prověřovat 
pouze u výroben uvedených do provozu v období od 1. ledna 2006 do 31. 
prosince 2015 a výroben podle odstavce 10. Pro účely prověření 
přiměřenosti podpory elektřiny se má za to, že zdroj elektřiny byl uveden do 
provozu dnem, který je jako datum uvedení do provozu uveden v systému 
operátora trhu. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno s úpravou 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 K § 32 odst. 2 a odst. 4, k § 32a odst. 5, k § 33 odst. 1 a k § 34 – čl. I 
novelizační bod č. 139 (původně č. 127) 

Akceptováno, Akceptováno 
s úpravou a Vysvětleno 
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Navrhujeme upravit novelizační bod č. 139 tak, že se v § 32 odst. 2 vloží 
poslední věta „V takovém případě Ministerstvo opatření vydá nejpozději do 
60 dnů od zveřejnění výsledků sektorového šetření podle § 31 odst. 6.“ a 
v § 32 odst. 4 se za slovy „nepožádá o“ nahrazují slova „rozhodnutí podle § 
34“ slovy “provedení kontroly podle § 33“ a na konec tohoto odstavce se 
doplní věta „V případě, že se Ministerstvo v budoucnu rozhodne změnit 
opatření obecné povahy, může výrobce, který nepožádal o rozhodnutí 
provedení kontroly podle tohoto ustanovení, požádat o provedení 
kontroly podle §33 tohoto zákona ve lhůtě do 60 dnů od vydání změny 
opatření obecné povahy.“. 
V § 32a odst. 5 se za slova „zvolí opatření“ doplní slova “podle tohoto 
paragrafu“ a údaj 30 dnů se změní na „ 90 dnů“. 
V § 33 odst. 1 se v poslední větě za slovo“ postupuje“ vloží slovo „přiměřeně“. 
V § 34 se doplní odst. 8 tohoto znění „Inspekce řízení o nadměrné podpoře 
na návrh výrobce obnoví, jestliže po právní moci rozhodnutí podle odst. 
1 nastanou skutečnosti, které by měly vliv na rozhodnutí o zjištění 
nadměrné podpory.“ 
Dále pak upozorňujeme na skutečnost, že v navrhovaném § 36 je Mezi odstavci 
1 a 2 nekonzistence. Zatímco v odstavci 1 je pro oblast elektřiny uveden 
kompletní výčet/specifikace (elektřiny z obnovitelných zdrojů, z vysokoúčinné 
kombinované výroby elektřiny a tepla a z druhotných zdrojů a podporu tepla z 
obnovitelných zdrojů), tak v odstavci 2 je použit pouze výraz „elektřiny“. 
V případě § 36 se konkrétní úprava v tomto okamžiku nenavrhuje 
Zásadní připomínka 

 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 
Úprava po projednání Legislativní 
radou vlády a jejími komisemi: 
 
Na základě projednání materiálu 
Legislativní radou vlády a jejími 
pracovními Komisemi byl materiál 
upraven tak, že ověření přiměřenosti 
podpory nebude probíhat podle 
kontrolního řádu, ale bude probíhat 
podle správního řádu. Dále byla „plošná“ 
úprava výše podpory stanovená 
opatřením obecné povahy nahrazena 
úpravou v cenovém rozhodnutím ERÚ.  
 
 

 K § 35, část I. čl. I 
 
Požadujeme do § 35 doplnit nový odst. 4 následujícího znění: 
 
(4) Přiměřenost podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby 
elektřiny a tepla a podporu elektřiny z druhotných zdrojů podle odstavců 1 až 3 
lze prověřovat pouze u výroben elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby 
elektřiny a tepla a výroben elektřiny z druhotných zdrojů uvedených do provozu 
v období od 1. ledna 2013 do 31. Prosince 3015. Pro účely prověření 
přiměřenosti podpory elektřiny se má za to, že zdroj elektřiny byl uveden do 
provozu dnem, který je jako datum uvedení do provozu uveden v systému 
operátora trhu. 

Akceptováno s úpravou 
 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
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Zásadní připomínka 
 K § 38 odst. 1 – část I čl. I novelizační bod 144 (původně č. 132) 

 
Navrhujeme upravit novelizační bod č. 144 tak, že se v § 38 odst. 1 v první větě 
za slova „výrobce“ vkládají slova  „s výjimkou výrobce, který uplatňuje 
udržovací podporu elektřiny podle § 6a nebo uplatňuje podporu aukčním 
bonusem,“ a za slova „výrobce tepla“ se vkládají slova „s výjimkou výrobce 
s výjimkou výrobce tepla, který uplatňuje udržovací podporu tepla podle 
§ 25a“. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno s úpravou 
 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 K názvu hlavy IX – část I čl. I nový novelizační bod č. 153 
Návrh na změnu: 
 „153. Nadpis hlavy IX zní: 
„PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ, EVIDENCI A UZNÁVÁNÍ ZÁRUK PŮVODU 
ELEKTŘINY TEPLA A OSVĚDČENÍ O PŮVODU ELEKTŘINY Z 
VYSOKOÚČINNÉ KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA NEBO 
DRUHOTNÝCH ZDROJŮ: 
Dosavadní odstavce č. 153 až 205 se přečíslují jako 154 až 206. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Novela zákona bude upravena tak, že 
v oblasti záruk původu elektřiny 
nebudou nyní v novele zákona 
prováděny žádné úpravy, jelikož by bylo 
vzhledem k transpozici nového 
ustanovení, týkající se záruk původu 
uvedeného v čl. 19 nově schválené 
směrnice 2018/2001 o podpoře 
využívání energie z OZE.  
 
Všechny úpravy v oblasti záruk původu 
v zákoně č. 165/2012 Sb. budou tedy 
provedeny až v rámci novely zákona, 
která bude transponovat příslušnou 
směrnici. Jinak by nyní prováděné 
úpravy nemuseli být koncepční zcela 
v souladu s novými požadavky na 
záruky původu. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 

 K názvu hlavy IX – část I čl. I novelizační bod č. 154 (původně č. 141) 
Návrh na změnu: 
„154. Nadpis hlavy IX zní: 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
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„PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ, EVIDENCI A UZNÁVÁNÍ ZÁRUK PŮVODU 
ELEKTŘINY TEPLA A BIOMETANU A OSVĚDČENÍ O PŮVODU ELEKTŘINY 
Z VYSOKOÚČINNÉ KOMBINOVANÉ VÝROBY ELEKTŘINY A TEPLA NEBO 
DRUHOTNÝCH ZDROJŮ: 
Zásadní připomínka 

Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 
 

 K nadpisu § 44 – čl I. nový novelizační bod č 155 
Návrh na změnu: 
„155. V nadpisu § 44 se za slova „obnovitelných zdrojů“ vkládají slova „, 
elektřiny z neobnovitelných zdrojů“.“. 
Dosavadní novelizační body č. 155 až 206 se přečíslují jako 156 až 207. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 K § 44 odst. 3 a odst. 4 – čl. I nový novelizační bod č. 157 (původně č. 143) 
Navrhujeme doplnit novelizační bod č. 157 o nová ustanovení, a tedy upravit 
novelizační bod č. 157 následujícím způsobem: 
„157.  V § 44 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 5, které zní takto: 
„(3) Záruka původu elektřiny z neobnovitelných zdrojů odpovídá hodnotě 
množství elektřiny, které bylo výrobcem vyrobeno z neobnovitelného zdroje 
energie a dodáno do elektrizační soustavy České republiky za období jednoho, 
dvou, tří, šesti nebo dvanácti kalendářních měsíců, a slouží k prokázání původu 
elektřiny. Záruka původu elektřiny z neobnovitelných zdrojů se může stát 
předmětem smluvního vztahu. 
(4) Záruka původu tepla z obnovitelných zdrojů odpovídá hodnotě množství 
tepla, které bylo výrobcem tepla vyrobeno z obnovitelného zdroje energie a 
dodáno přímo odběrateli připojenému k výrobně nebo do soustavy zásobování 
teplem v České republice za období jednoho, dvou, tří, šesti nebo dvanácti 
kalendářních měsíců, a slouží k prokázání původu tepla. Záruka původu tepla 
z obnovitelných zdrojů se může stát předmětem smluvního vztahu.“.“. 
Dosavadní novelizační body č. 157 až 207 se přečíslují jako 158 až 208. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 K § 44 odst. 5 – čl. I novelizační bod č. 158 (původně č. 143) 
Návrh na změnu: 
„158.  V § 44 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: 
„(5) Záruka původu biometanu odpovídá hodnotě množství biometanu, které 
bylo výrobcem biometanu vyrobeno z obnovitelného zdroje energie a dodáno 
do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo těžebního plynovodu jiné 
výrobny plynu připojeného k distribuční nebo přepravní soustavě České 
republiky za období jednoho, dvou, tří, šesti nebo dvanácti kalendářních 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
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měsíců, a slouží k prokázání původu biometanu. Záruka původu biometanu se 
může stát předmětem smluvního vztahu.“ 
Zásadní připomínka 

 K § 45 – část I čl. I novelizační bod č. 159 (původně č. 144 až 152) 
Navrhujeme zrušit novelizační body č. 159 až 167 (původně 144 až 152) a 
nahradit jej jedním novelizačním bodem č. 159, který zní: 
„159.  § 45 včetně nadpisu zní: 

„§ 45 
Nakládání se zárukami původu elektřiny z obnovitelných zdrojů, 

neobnovitelných zdrojů elektřiny a elektřiny z vysokoúčinné kombinované 
výroby elektřiny a tepla a jejich evidence  

 (1) Záruku původu elektřiny z obnovitelných zdrojů, záruku původu 
elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, záruku původu 
elektřiny z neobnovitelných zdrojů nebo záruku původu tepla 
z obnovitelných zdrojů (dále jen „záruka původu“) vydává v elektronické 
podobě operátor trhu na základě žádosti výrobce elektřiny z obnovitelných 
zdrojů, výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, 
výrobce elektřiny z neobnovitelných zdrojů nebo výrobce tepla 
z obnovitelných zdrojů na jeho účet vedený v evidenci záruk původu.  

(2) Žádost o vydání záruky původu může výrobce elektřiny 
z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla nebo 
druhotných zdrojů, nebo výrobce tepla z obnovitelných zdrojů v případě 
podle odstavce 1 věty třetí podat nejdříve po předložení údajů podle § 11a 
nebo § 27 nebo § 27e na elektřinu dodanou z výrobny elektřiny nebo na teplo 
z výrobny tepla, pokud je výrobna elektřiny nebo výrobna tepla 
registrována v systému operátora trhu podle jiného právního předpisu34). 
Žádost o vydání záruky původu může výrobce elektřiny 
z neobnovitelného zdroje podat nejdříve po předložení operátorovi trhu 
elektronickou formou naměřených nebo vypočtených hodnot o 
vyrobeném a dodaném množství elektřiny a dalších souvisejících údajích 
v členění podle jednotlivých druhů využitých zdrojů a předávacích míst 
výroben elektřiny ve lhůtě podle prováděcího právního předpisu. Operátor 
trhu vydá záruku původu na základě žádosti výrobce elektřiny nebo výrobce 
tepla na jeho účet vedený v evidenci záruk původu, a to do 15 dnů od 
předložení této žádosti. 
 (32) Záruka původu elektřiny z obnovitelných zdrojů, záruka původu 
elektřiny z neobnovitelných zdrojů a záruka původu tepla z obnovitelných 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
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zdrojů je platná po dobu dvanácti kalendářních měsíců od data výroby 
odpovídající elektřiny nebo odpovídajícího tepla, pokud do té doby nedojde k 
jejímu uplatnění. Záruka původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby 
elektřiny a tepla je platná po dobu 12 kalendářních měsíců od výroby 
odpovídající elektřiny.  
  (43) Záruka původu je vedena v elektronické podobě na účtu výrobce 
elektřiny z obnovitelných zdrojů, výrobce elektřiny z vysokoúčinné 
kombinované výroby elektřiny a tepla nebo , výrobce elektřiny 
z neobnovitelných zdrojů, výrobce tepla z obnovitelných zdrojů, 
obchodníka s elektřinou nebo obchodníka s plynem nebo dodavatele tepla 
(dále jen „držitel účtu“) v evidenci záruk původu.  
  (54) Operátor trhu provozuje způsobem umožňujícím dálkový přístup 
evidenci záruk původu, která umožňuje elektronickým způsobem  
 a) vydání záruky původu za elektřinu vyrobenou a dodanou do elektrizační 
soustavy České republiky nejméně v hodnotě 1 MWh anebo jejích celých 
násobcích,  
b) vydání záruky původu za biometan vyrobený a dodaný do přepravní, 
distribuční soustavy nebo těžebního plynovodu připojeného k přepravní 
nebo distribuční soustavě České republiky nejméně v hodnotě 1 MWh 
anebo v celých násobcích, 
b)c) převod záruky původu vedené na účtu držitele záruk původu mezi výrobci 
elektřiny nebo mezi výrobci elektřiny, výrobci biometanu, ministerstvem, 
obchodníky s elektřinou nebo obchodníky s plynem v rámci České republiky 
nebo mezi výrobci elektřiny nebo mezi výrobci elektřiny, výrobci biometanu, 
ministerstvem, obchodníky s elektřinou nebo obchodníky s plynem v České 
republice a výrobci elektřiny nebo a výrobci elektřiny, výrobci biometanu, 
obchodníky s elektřinou nebo obchodníky s plynem v jiném členském státě 
(dále jen „převod záruky původu“),  
c)d) uplatnění záruky původu z obnovitelných zdrojů nebo neobnovitelných 
pro prokázání původu elektřiny vyrobené nebo biometanu vyrobených z 
obnovitelných zdrojů a dodané dodaných zákazníkovi v České republice (dále 
jen „uplatnění záruky původu“),  
d)e) uznání záruky původu vydané v jiném členském státě, nebo  
e)f) vyřazení záruky původu, a to z důvodu uplynutí doby platnosti záruky 
původu nebo chybného vydání záruky původu na základě neúplných nebo 
nepravdivých informací.  
  (65) Operátor trhu pravidla pro evidenci záruk původu zveřejňuje a 
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přístup do evidence záruk původu umožňuje způsobem umožňujícím dálkový 
přístup.  
  (76) Výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo, výrobce elektřiny z 
vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, výrobce elektřiny 
z neobnovitelných zdrojů, výrobce tepla z obnovitelných zdrojů nebo 
výrobce biometanu může požádat o vydání záruky původu nejpozději do 12 
kalendářních měsíců od uskutečnění výroby a dodávky elektřiny, tepla nebo 
biometanu.  
  (87) Výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo, výrobce elektřiny z 
vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, výrobce elektřiny 
z neobnovitelných zdrojů, výrobce tepla z obnovitelných zdrojů nebo 
výrobce biometanu, který podá žádost o vydání záruky původu, je povinen  
 a) předat elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé informace 
nutné k vydání záruky původu a údaje sloužící k jejich ověření a  
 b) zajistit na základě žádosti operátora trhu ověření hodnot a nezbytných údajů 
nutných k vydání záruky původu.  
  (98) Záruka původu, která byla vydána v jiném členském státě, se 
považuje za záruku původu podle tohoto zákona, pokud je umožněn její 
elektronický převod z evidence záruk původu z tohoto jiného členského státu 
do evidence záruk původu v České republice, a je prokazatelně doloženo, že 
nedošlo k jejímu použití v jiném členském státě pro prokázání původu elektřiny 
vyrobené z obnovitelných zdrojů a dodané zákazníkovi v tomto jiném členském 
státě nebo k jejímu vyřazení. V případě pochybností o správnosti nebo pravosti 
záruk původu vydaných v jiném členském státě je operátor trhu oprávněn tyto 
záruky prověřit a případně neuznat jako záruky původu podle tohoto zákona a 
je povinen o těchto skutečnostech informovat ministerstvo. Ministerstvo oznámí 
Komisi Evropské unie neuznání záruky původu včetně odůvodnění.  
  (109) Postupy a podmínky pro vydání, převody, uplatnění, uznání a 
vyřazení záruky původu, její obsahové náležitosti, způsob ověření údajů 
nutných k vydání, převodu, uznání a vyřazení záruky původu a vedení účtů v 
evidenci záruk původu stanoví prováděcí právní předpis.  
  (1110) Držitel účtu je povinen operátorovi trhu hradit cenu za vydání, 
převody záruky původu v rámci České republiky, převod záruky původu vydané 
v jiném členském státě spojený s uznáním záruky původu a za vedení účtu v 
evidenci záruk původu, které jsou zveřejňovány operátorem trhu způsobem 
umožňujícím dálkový přístup.“.“ 
Dosavadní novelizační body 168 až 208se přečíslují jako 160 až 200. 
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Zásadní připomínka 
 K § 45 – část I čl. I nový novelizační bod č. 160 

Návrh na změnu: 
„160.  § 45 včetně nadpisu zní: 

„§ 45  
 

Nakládání se zárukami původu elektřiny z obnovitelných zdrojů, 
neobnovitelných zdrojů elektřiny a elektřiny z vysokoúčinné kombinované 

výroby elektřiny a tepla a biometanu a jejich evidence  
 (1) Záruku původu elektřiny z obnovitelných zdrojů, záruku původu 
elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, záruku původu 
elektřiny z neobnovitelných zdrojů nebo záruku původu tepla z obnovitelných 
zdrojů (dále jen „záruka původu“) vydává v elektronické podobě operátor trhu 
na základě žádosti výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů, výrobce elektřiny 
z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, výrobce elektřiny 
z neobnovitelných zdrojů nebo výrobce tepla z obnovitelných zdrojů na jeho 
účet vedený v evidenci záruk původu. V případě biometanu vyrobeného 
výrobcem biometanu, který uplatňuje podporu biometanu podle tohoto 
zákona, je záruka původu biometanu vydána na účet vedený 
ministerstvem. Pokud výrobce biometanu neuplatňuje podporu 
biometanu, vydá operátor trhu záruky původu přímo výrobci biometanu 
na jeho žádost.    

(2) Žádost o vydání záruky původu může výrobce elektřiny 
z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla nebo druhotných 
zdrojů, nebo výrobce tepla z obnovitelných zdrojů nebo výrobce biometanu 
v případě podle odstavce 1 věty třetí podat nejdříve po předložení údajů 
podle § 11a nebo § 27 nebo § 27e na elektřinu dodanou z výrobny elektřiny 
nebo na teplo z výrobny tepla nebo na biometan vyrobený ve výrobně 
biometanu, pokud je výrobna elektřiny, výrobna tepla nebo výrobna 
biometanu registrována v systému operátora trhu podle jiného právního 
předpisu34). Žádost o vydání záruky původu může výrobce elektřiny 
z neobnovitelného zdroje podat nejdříve po předložení operátorovi trhu 
elektronickou formou naměřených nebo vypočtených hodnot o 
vyrobeném a dodaném množství elektřiny a dalších souvisejících údajích 
v členění podle jednotlivých druhů využitých zdrojů a předávacích míst 
výroben elektřiny ve lhůtě podle prováděcího právního předpisu. Operátor 
trhu vydá záruku původu na základě žádosti výrobce elektřiny, výrobce tepla 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
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nebo výrobce biometanu na jeho účet vedený v evidenci záruk původu, a to 
do 15 dnů od předložení této žádosti.  
 (3) Záruka původu elektřiny z obnovitelných zdrojů, záruka původu 
elektřiny z neobnovitelných zdrojů a záruka původu tepla z obnovitelných 
zdrojů je platná po dobu dvanácti kalendářních měsíců od data výroby 
odpovídající elektřiny nebo odpovídajícího tepla, pokud do té doby nedojde k 
jejímu uplatnění. Záruka původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby 
elektřiny a tepla je platná po dobu 12 kalendářních měsíců od výroby 
odpovídající elektřiny. Záruka původu biometanu je platná po dobu 12 
kalendářních měsíců od data výroby odpovídajícího biometanu, pokud do 
té doby nedojde k jejímu uplatnění. 
  (4) Záruka původu je vedena v elektronické podobě na účtu výrobce 
elektřiny z obnovitelných zdrojů, výrobce elektřiny z vysokoúčinné 
kombinované výroby elektřiny a tepla nebo , výrobce elektřiny 
z neobnovitelných zdrojů, výrobce tepla z obnovitelných zdrojů, výrobce 
biometanu, ministerstva, obchodníka s elektřinou nebo obchodníka s 
plynem nebo dodavatele tepla (dále jen „držitel účtu“) v evidenci záruk 
původu.  
  (5) Operátor trhu provozuje způsobem umožňujícím dálkový přístup 
evidenci záruk původu, která umožňuje elektronickým způsobem  
 a) vydání záruky původu za elektřinu vyrobenou a dodanou do elektrizační 
soustavy České republiky nejméně v hodnotě 1 MWh anebo jejích celých 
násobcích,  
b) vydání záruky původu za biometan vyrobený a dodaný do přepravní, 
distribuční soustavy nebo těžebního plynovodu připojeného k přepravní 
nebo distribuční soustavě České republiky nejméně v hodnotě 1 MWh 
anebo v celých násobcích, 
 b)c) převod záruky původu vedené na účtu držitele záruk původu mezi výrobci 
elektřiny nebo mezi výrobci elektřiny, výrobci biometanu, ministerstvem, 
obchodníky s elektřinou nebo obchodníky s plynem v rámci České republiky 
nebo mezi výrobci elektřiny nebo mezi výrobci elektřiny, výrobci biometanu, 
ministerstvem, obchodníky s elektřinou nebo obchodníky s plynem v České 
republice a výrobci elektřiny nebo a výrobci elektřiny, výrobci biometanu, 
obchodníky s elektřinou nebo obchodníky s plynem v jiném členském státě 
(dále jen „převod záruky původu“),  
 c)d) uplatnění záruky původu z obnovitelných zdrojů nebo neobnovitelných 
pro prokázání původu elektřiny vyrobené nebo biometanu vyrobených z 
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obnovitelných zdrojů a dodané dodaných zákazníkovi v České republice (dále 
jen „uplatnění záruky původu“),  
 d)e) uznání záruky původu vydané v jiném členském státě, nebo  
 e)f) vyřazení záruky původu, a to z důvodu uplynutí doby platnosti záruky 
původu nebo chybného vydání záruky původu na základě neúplných nebo 
nepravdivých informací.  
  (6) Operátor trhu pravidla pro evidenci záruk původu zveřejňuje a 
přístup do evidence záruk původu umožňuje způsobem umožňujícím dálkový 
přístup.  
  (7) Výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo, výrobce elektřiny z 
vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, výrobce elektřiny 
z neobnovitelných zdrojů, výrobce tepla z obnovitelných zdrojů nebo 
výrobce biometanu může požádat o vydání záruky původu nejpozději do 12 
kalendářních měsíců od uskutečnění výroby a dodávky elektřiny, tepla nebo 
biometanu.  
  (8) Výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo, výrobce elektřiny z 
vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, výrobce elektřiny 
z neobnovitelných zdrojů, výrobce tepla z obnovitelných zdrojů nebo 
výrobce biometanu, který podá žádost o vydání záruky původu, je povinen  
 a) předat elektronickou formou operátorovi trhu úplné a pravdivé informace 
nutné k vydání záruky původu a údaje sloužící k jejich ověření a  
 b) zajistit na základě žádosti operátora trhu ověření hodnot a nezbytných údajů 
nutných k vydání záruky původu.  
  (9) Záruka původu, která byla vydána v jiném členském státě, se 
považuje za záruku původu podle tohoto zákona, pokud je umožněn její 
elektronický převod z evidence záruk původu z tohoto jiného členského státu 
do evidence záruk původu v České republice, a je prokazatelně doloženo, že 
nedošlo k jejímu použití v jiném členském státě pro prokázání původu elektřiny 
vyrobené z obnovitelných zdrojů a dodané zákazníkovi v tomto jiném členském 
státě nebo k jejímu vyřazení. V případě pochybností o správnosti nebo pravosti 
záruk původu vydaných v jiném členském státě je operátor trhu oprávněn tyto 
záruky prověřit a případně neuznat jako záruky původu podle tohoto zákona a 
je povinen o těchto skutečnostech informovat ministerstvo. Ministerstvo oznámí 
Komisi Evropské unie neuznání záruky původu včetně odůvodnění.  
  (10) Postupy a podmínky pro vydání, převody, uplatnění, uznání a 
vyřazení záruky původu, její obsahové náležitosti, způsob ověření údajů 
nutných k vydání, převodu, uznání a vyřazení záruky původu a vedení účtů v 
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evidenci záruk původu stanoví prováděcí právní předpis.  
  (11) Držitel účtu je povinen operátorovi trhu hradit cenu za vydání, 
převody záruky původu v rámci České republiky, převod záruky původu vydané 
v jiném členském státě spojený s uznáním záruky původu a za vedení účtu v 
evidenci záruk původu, které jsou zveřejňovány operátorem trhu způsobem 
umožňujícím dálkový přístup.“.“. 
Dosavadní novelizační body č. 160 až 200 se přečíslují jako 161 až 201. 
Zásadní připomínka 

 K § 51 odst. 1 - část I. čl. I. novelizační bod č. 177 (původně č. 169) 
Návrh na změnu: 
„177. V § 51 odst. 1 zní: 
„(1)Došlo-li k čerpání podpory elektřiny nebo provozní podpory tepla v 
případech, kdy na podporu nevzniklo právo podle tohoto zákona nebo 
došlo-li k čerpání podpory elektřiny nebo provozní podpory tepla v 
nesprávné výši ze strany výrobce, výrobce elektřiny z decentrální výrobny 
elektřiny nebo výrobce tepla (dále jen „neoprávněné čerpání podpory“), Úřad z 
moci úřední rozhodne o neoprávněném čerpání podpory a stanoví jeho rozsah 
podle doby trvání neoprávněného čerpání podpory. Výrobce, výrobce elektřiny 
z decentrální výrobny elektřiny nebo výrobce tepla je povinen neoprávněně 
čerpanou podporu uhradit nejpozději do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí 
Úřadu o neoprávněném čerpání podpory do státního rozpočtu. Výrobce, 
výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny nebo výrobce tepla je zároveň 
povinen uhradit penále za neoprávněné čerpání podpory ve výši 0,1 % denně 
z částky rovnající se neoprávněně čerpané podpoře za dobu, kdy výrobce, 
výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny nebo výrobce tepla podporu 
elektřiny, podporu decentrální výroby elektřiny nebo provozní podporu tepla 
neoprávněně čerpal do doby, kdy ji uhradil do státního rozpočtu, maximálně 
však do výše neoprávněného čerpání podpory.“.“ 
Zásadní připomínka 

Akceptováno částečně 
 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 K § 53 odst. 1 písm. f) - část I. čl I. nový novelizační bod č. 181 (původně 
č. 173) 
Návrh na změnu: 
„181. V § 53 v odst. 1 písm. f) se nahrazuje čárka mezi slovy „zdrojů“ a 
„elektřiny“ slovem „a“ a dále se na konec ustanovení doplňují slova: „a úhrady 
plateb a nákladů na financování podpory podle tohoto zákona“.“ 
Dosavadní novelizační body 182 až 201 se přečíslují jako 183 až 202.“ 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno  
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
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 K § 53 odst. 1 písm. s) - část I. čl. I 
Požadujeme novelizační bod 184. upravit následovně: 
184. V § 53 odst. 1 se za písmeno r) vkládá nové písmeno s), které zní: 
„s) suroviny pro výrobu biometanu, způsob a rozsah měření biometanu, 
požadavky na kvalitu biometanu, odorizaci a tlak vyrobeného biometanu a 
rozsah údajů a termíny a způsob předání a evidence naměřených hodnot 
biometanu,“. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno a akceptováno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 K § 53 odst. 1 písm. aa) - část I. čl I. novelizační bod č. 184 (původně č. 175) 
Návrh na změnu: 
„184. V § 53 se na konci odstavce 1 doplňují písmena t) až aa), které znějí: 
„t) stanovení skupiny zdrojů elektřiny pro rozdělení do sektorů v rámci 
sektorového šetření, 
u) hodnoty nákladů a výnosů pro budoucí období na zbývající dobu trvání práva 
na podporu a hodnoty nákladů a výnosů pro případy, že výrobce za období od 
uvedení zdroje elektřiny do provozu do provedení kontroly přiměřenosti 
podpory nedoloží podklady pro výpočet vnitřního výnosového procenta, 
v) způsob a postup snížení výše podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů, 
podpory elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, 
podpory elektřiny z druhotných zdrojů nebo podpory tepla z obnovitelných 
zdrojů o částku odpovídající výši čerpané investiční podpory, 
w) způsob stanovení odhadu celkově čerpané podpory elektřiny z 
obnovitelných zdrojů od počátku dvanáctého kalendářního roku od uvedení 
zdroje elektřiny do provozu po zbytek doby trvání práva na podporu elektřiny, v 
případě souběhu s investiční podporou, 
x) způsob určení podnikatele v obtížích a prokazování této skutečnosti,  
y) způsob prokazování dluhu vniklého na základě příkazu k vrácení veřejné 
podpory vystaveného v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise, jímž byla 
podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem, 
z) způsob snížení výše podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů u zdrojů 
elektřiny uvedených do provozu v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015 
se souběhem podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů s investiční podporou 
nad 20 % z celkových investičních nákladů, 
aa) způsob, rozsah a termíny předávání a evidence naměřených hodnot 
vyrobené a dodané elektřiny z neobnovitelných zdrojů do přenosové nebo 
distribuční soustavy pro účely vydání záruky původu.“.“ 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno  
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
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 K § 53 odst. 1 písm. f) – část I čl. I novelizační bod č. 189 (původně č.180) 
Návrh na změnu: 
„189.  V § 53 odst. 1 písm. f) se slova „a elektřiny“ nahrazují slovem „, elektřiny“ 
a za slova „a tepla“ se vkládají slova „,elektřiny z neobnovitelných zdrojů a 
tepla z obnovitelných zdrojů a z biometanu“.“ 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno  
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 K § 53 odst. 1 písm. bb), písm. cc) a písm. dd) – část I čl. I novelizační bod 
č. 195 (původně č. 186) 
Návrh na změnu: 
„ 195. V § 53 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se 
písmeno bb), které zní: 
bb) způsob, rozsah a termíny předávání a evidence naměřených hodnot 
vyrobené a dodané elektřiny z neobnovitelných zdrojů do přenosové nebo 
distribuční soustavy pro účely vydání záruky původu“ 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno  
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 K bodu Přechodných ustanovení – část I čl. II 
Navrhujeme upravit přechodná ustanovení následujícím způsobem: 
„Přechodná ustanovení 
„1.  U výroben elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a 
tepla a u výroben elektřiny z druhotných zdrojů uvedených do provozu v období 
od 1. ledna 2013 do nabytí účinnosti tohoto zákona trvá právo na podporu 
elektřiny po dobu 15 let od uvedení výrobny elektřiny do provozu. 
2. O výsledcích sektorového šetření pro zdroje elektřiny uvedené do 
provozu v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2008 informuje ministerstvo 
vládu do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 
3. Ustanovení § 37 odst. 1 písm. a) a b) tohoto zákona se nevztahují na 
výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, z druhotných zdrojů, z vysokoúčinné 
kombinované výroby elektřiny a tepla a výrobu tepla z obnovitelných zdrojů ve 
výrobnách elektřiny a výrobnách tepla, u kterých byla poprvé registrována 
forma podpory do 31. prosince 2020. Ustanovení § 37 odst. 2 tohoto zákona se 
nevztahuje na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, z druhotných zdrojů a z 
vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla ve výrobnách elektřiny 
uvedených do provozu do 31. prosince 2015. 
4. Pro elektřinu nebo teplo vyrobené ve výrobně elektřiny nebo tepla 
uvedené do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pro kterou 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vzniklo právo na podporu, toto 
právo trvá za podmínek a v rozsahu podle zákona č. 165/2012 Sb., ve znění 

Vysvětleno a akceptováno s úpravou 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=KORNBNYGLJE3) 



Stránka 176 (celkem 217) 

účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ustanovení tohoto zákona o 
přiměřenosti podpory elektřiny a tepla a ustanovení § 6b, § 6c a § 11 odst. 2 
tímto nejsou dotčena. 
5. Pokud podle zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném do dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona, vzniklo právo zvolit formu podpory výkupní cenou a 
zeleným bonusem, trvá právo na výběr formy podpory i po nabytí účinnosti 
tohoto zákona; to neplatí v případě podpory elektřiny vyráběné ve výrobně 
elektřiny využívající energii vody s instalovaným výkonem vyšším než 500 kW 
uvedené do provozu od 1. ledna 2016, pro kterou trvá právo na podporu 
zelenými bonusy. 
6. Ustanovení § 6 odst. 4 písm. d) a § 24 odst. 4 písm. d) tohoto zákona 
se nevztahuje na výrobu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby 
elektřiny a tepla ve výrobnách elektřiny a výrobnách tepla uvedených do 
provozu do 31. prosince 2012. 
7. Pro poskytnutí dotace na úhradu nákladů spojených s podporou 
elektřiny a provozní podporou tepla za poslední čtvrtletí roku předcházejícího 
nabytí účinnosti tohoto zákona se použije ustanovení § 29 zákona č. 165/2012 
Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 
8. Ustanovení § 38 odst. 1 a § 38 odst. 2 tohoto zákona se nevztahují na 
výrobny elektřiny a výrobny tepla uvedené do provozu do 31. prosince 2015. U 
výrobny elektřiny a výrobny tepla uvedené do provozu přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona, sdělí operátor trhu informaci o výši podpory poskytnuté 
výrobci na elektřinu nebo na teplo z výrobny, která převýší po dobu trvání 
nároku na podporu 500 tisíc EUR do informačního systému Evropské komise 
nejpozději do dvou měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 
9. První nařízení podle § 3 tohoto zákona vydá vláda nejpozději 4 měsíce 
po vyhlášení tohoto zákona. 
10.  V případě, že odběrné místo zákazníka, výrobna nebo lokální 
distribuční soustava má více předávacích míst a smlouva o připojení ke dni 
účinnosti tohoto zákona neobsahuje sjednanou výši rezervovaného příkonu v 
předávacím místě účastníka trhu s elektřinou s přenosovou soustavou nebo 
distribuční soustavou, provozovatel příslušné soustavy sjedná s účastníkem 
trhu s elektřinou tento rezervovaný příkon nejpozději do 6 měsíců od účinnosti 
tohoto zákona. V ostatních případech se sjednaný rezervovaný příkon ve 
smlouvě o připojení považuje za rezervovaný příkon předávacího místa. 
11.  V případě, že ve smlouvě o připojení nebyl sjednán rezervovaný příkon 
v předávacím místě, ale pouze rezervovaný příkon pro jednotlivá místa 
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připojení, použije se pro stanovení platby podle § 28 odst. 5, 6 a 8 místo 
sjednaného rezervovaného příkonu v předávacím místě součet sjednaných 
rezervovaných příkonů hlavních vedení na jedné napěťové hladině. Pokud je 
na dané napěťové hladině součet sjednaných rezervovaných příkonů záložních 
vedení vyšší než součet sjednaných rezervovaných příkonů hlavních vedení, 
použije se pro stanovení platby podle § 28 odst. 5, 6 a 8 výše součtu sjednaných 
rezervovaných příkonů záložních vedení na této napěťové hladině. V případě, 
že ve smlouvě o připojení nebyl sjednán rezervovaný příkon v předávacím 
místě, ani rezervovaný příkon pro jednotlivá místa připojení, použije se pro 
stanovení platby podle § 28 odst. 5, 6 a 8 místo sjednaného rezervovaného 
příkonu v předávacím místě výše sjednaného rezervovaného příkonu na 
jednotlivých napěťových hladinách. 
12.  Provozovatel přenosové soustavy, provozovatel distribuční soustavy, 
povinně vykupující a operátor trhu má právo žádat úhradu výdajů a ostatních 
nákladů podle § 28 odst. 13, které mu vznikly nejpozději 10 let před nabytím 
účinnosti tohoto zákona. 
Zásadní připomínka 

 K bodu Přechodná ustanovení – část I čl. II 
Navrhujeme buď rozšířit přechodná ustanovení o úpravu objasňující (zejména 
pro účely kontroly případné překompenzace), že v případě přebudování 
uhelného zdroje na zdroj využívající čistou biomasu se za datum uvedení do 
provozu považuje odpovídající den v měsíci, od něhož byl po zbývající část 
tohoto měsíce poprvé uplatněn nárok na čerpání podpory pro výrobu elektřiny 
z čisté biomasy. Alternativně uvést toto alespoň v rámci důvodové zprávy. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno s úpravou 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 K Účinnosti – Část IV. čl. VI. 
Návrh na změnu: 

Navrhujeme upravit účinnost takto: 
„Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021, s výjimkou 

ustanovení 
d) části první čl. I bodů 1, 6, 20, 21, 31, 40 až 42, 46, 47, 49, 58, 62 až 65, 

72, 73, 88 až 90, 97, 105, 106, 112, 115 až 125, 137 až 139, 144, 153, 
155, 157, 159, 161 až 163, 177, 179, 182 až 184, 189 a 200, které 
nabývají účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce 
následujícího po jeho vyhlášení, 

e) části druhé čl. III, čl. IV a části třetí čl. V, které nabývají účinnosti dnem 
1. ledna 2020, s výjimkou části druhé čl. III bodů 36, 74 a 87, které 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
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nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2021, 
f) části druhé čl. III bodu 165, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2026. 

Zásadní připomínka 
 Připomínka k § 2 odst. 1 písm. o) - Část I čl. I novelizační bod č. 10 

Doporučujeme v § 2 odst. 1 písm. o) slovo „úpravy“ nahradit slovem „úpravě“. 
Akceptováno 
 
 

 Připomínka k § 6 odst. 3 písm. c) - Část I čl. I novelizační bod č. 45 
(původně č. 39) 
Doporučujeme vložit mezeru mezi číslo 50 a označení procent. 

Akceptováno  
 
 
 

 Připomínka k § 11a odst. 1 písm. b)- Část I čl. I novelizační bod č. 62 
(původně 56) 
Doporučujeme v § 11a odst. 1 písm. b) slovo „dle“ nahradit slovem „podle“. 

Akceptováno 
 
 

 Připomínka k § 27a odst. 3 písm. b) bod 1. - Část I čl. I novelizační bod č. 
113 (původně 106) 
Doporučujeme v § 27a odst. 1 písm. b) bod 1. slovo „či“ nahradit slovem „nebo“. 

Akceptováno 
 
 

 Připomínka k § 27d odst. 1 - Část I čl. I novelizační bod č. 113 (původně 
106) 
Doporučujeme v § 27d odst. 1 za slovo distribuční doplnit slovo “soustava“. 

Vysvětleno  
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 
 
 

 Připomínka k § 53 odst. 1 písm. y) - Část I čl. I novelizační bod č. 198 
(původně č. 184) 
Doporučujeme v § 53 odst. 1 písm. y) slovo “vniklého“ nahradit slovem 
„vzniklého“. 

Akceptováno 
 
 

 Připomínka k § 12 odst. 4 – čl. I novelizační bod č. 80 (původně č. 74) 
Navrhujeme upravit novelizační bod č. 80 následujícím způsobem: 
„74.  V § 12 odst. 4 se slova „V případech dosažení záporné hodinové ceny“ 
zrušují a za slova „tak, aby“ se vkládají slova „v případech dosažení záporné 
hodinové ceny, kdy je nárok na podporu,“ a dále se číslo „2“ za slovy „podle 
odstavce“ mění na číslo „3“. 

Akceptováno s úpravou 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
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 Připomínka k § 12 odst. 5 – část I čl. I novelizační bod č. 81 (původně č. 
75) 
Navrhujeme upravit novelizační bod č. 81 následujícím způsobem: 
„81.  V § 12 odst. 5 se slova „, § 5 odst. 7 a § 6 odst. 5“ zrušují, za slova „na 
elektřinu“ se vkládají slova „tak, aby součet diskontovaných hotovostních toků 
za dobu životnosti výrobny byl roven nule“, za slova „instalovaného výkonu 
výrobny elektřiny“ se vkládají slova „a výše diskontní míry“ a za slova „režim 
výrobny elektřiny“ se vkládají slova „a výše diskontní míry“ a dále se číslo „2“ 
za slovy „odstavců 1 a“ mění na číslo „3.“ 
Zásadní připomínka 

Akceptováno s úpravou 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

Svaz měst a obcí Navrhované změny v novele zákona o podporovaných zdrojích energie mohou 
mít dopad na některé obce, které již dnes přímo či prostřednictvím subjektů 
zřízených obcí vlastní či spoluvlastní projekty obnovitelných zdrojů, anebo o 
nich uvažují do budoucna. Tyto budoucí záměry mohou mít souvislost i s plány 
komplexních energetických úspor v rámci komunálních projektů, jejichž 
realizaci lze očekávat ve vazbě na přijetí Zimního balíčku (Clean Energy for All 
Europeans).  
Pokud jde o již provozované projekty obnovitelných zdrojů, realizované 
v minulosti, zásadní dopad pro ně představuje kontrola tzv. nadměrné podpory 
(překompenzace). Předkladatel návrhu novely navrhuje stanovit rozdílné sazby 
vnitřního výnosového procenta (IRR) pro palivové a nepalivové zdroje. Tento 
faktor znevýhodňuje provozovatele vodních, větrných nebo solárních elektráren 
a jejich smluvní partnery. Z hlediska obcí se jedná o trojí riziko: snížení či 
zastavení čerpání podpory může komunální projekty ohrozit v případě, kdy je 
obec přímo nebo nepřímo zapojena do provozování tzv. nepalivového zdroje 
jako jeho vlastník či spoluvlastník, dále tehdy, pokud obec pro provoz MVE, 
VTE nebo FVE pronajímá vlastní nemovitosti (budovy, pozemky) a placení 
nájemného (pachtovného) nebo jeho výše jsou závislé na trvání podpory nebo 
její výši, a konečně v případech, kdy je obec příjemcem sponzorské či jiné 
podpory od provozovatele výrobny, jíž se vyšší míra omezení podpory týká.  
Do budoucna se pak obcí dotýká také návrh opatření na podporu nových 
projektů. Ze systému uvažovaných aukcí nových kapacit jsou vyloučeny 
projekty solárních elektráren. Ty však také pro obce a města představují do 
budoucna zajímavý zdroj čisté energie i příjmů (opět z titulu jejich 
provozovatelů, anebo třeba vlastníků nemovitostí např. v brownfieldech). 
Jestliže výroba elektřiny dnes patří k těm levnějším zdrojům energie na trhu, 
není důvod připravovat a priori obce o možnost podílet se na její realizaci, 

 
Vysvětleno 
 
Ke stanovení rozdílné sazby IRR - 
S ohledem závazky České republiky ve 
vydaných rozhodnutích Evropské 
komise o slučitelnosti provozní podpory 
elektřiny z OZE s vnitřním trhem EU, 
považujeme navržené úpravy a 
rozdělení hodnoty IRR pro palivové a 
nepalivové zdroje v návrhu novely 
zákona za vhodné řešení dané 
záležitosti. 
Dále je nutné uvést, že postup aplikace 
hodnot IRR navržený v novele zákona je 
plně v souladu s usnesením vlády č. 613 
ze dne 4. září 2017, kterým vláda vzala 
na vědomí předložený materiál „Závazky 
na zavedení mechanismu kontroly 
přiměřenosti podpory elektřiny 
z podporovaných zdrojů energie“ a 
kterým uložila úkol Ministerstvu 
průmyslu a obchodu připravit podle 
tohoto materiálu novelu zákona č. 
165/2012 Sb.   Pro posouzení 
přiměřenosti výnosnosti byly, 
v uvedeném materiálu, použity hodnoty 
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zvláště pokud bude moci nabídnout elektřinu za výhodných podmínek pro 
veřejná zařízení nebo komunitní projekty. Její ultimativní vyloučení z tržního 
systému podpory proto nedává smysl. 
Dále požadujeme v celé právní úpravě doplnit podporu: 

- Výroby elektřiny využívající změnu parametrů plynů - zařízení (plynové 
turbíny) např. při regulaci tlaku vysokotlak/ středotlak škrcením jsou 
parametry plynu zmařeny 

- Výroby elektřiny a tepla z biokapalin  
- Výroby elektřiny a tepla přímo z bioplynů (např. na čističkách odpadních 

vod je vyráběna přímo a není nutné vyrobit nejdříve biometan) 
Zásadní připomínka 

míry výnosnosti investic pro nepalivové 
zdroje elektřiny ve výši 8,4 % a palivové 
zdroje elektřiny ve výši 10,6 %. 
 
Výše aplikovaného IRR při kontrole 
přiměřenosti poskytované podpory a 
posouzení souladu předloženého řešení 
zajištění kontroly přiměřenosti podpory 
včetně principu aplikace hodnot IRR se 
závazky uvedenými v rozhodnutích 
Evropské komise, může provést pouze 
Evropská komise. Ustanovení v návrhu 
novely zákona bude tedy případně 
upraveno podle vyjádření a stanoviska 
Evropské komise.     
 
K vyloučení solárních elektráren a 
požadavku doplnění podpor - S ohledem 
na nové požadavky EU, je potřeba 
především zajistit závazné cíle OZE v 
sektoru vytápění a v sektoru dopravy. 
Navíc cíle v sektoru vytápění by měli 
zároveň přispívat k účelné a vhodné 
změně palivové základy, která bude 
muset v budoucnu nastat a k nutnému 
zajištění dodávek tepla pro domácnosti a 
průmysl. V sektoru elektřiny chceme 
podporovat především tzv. 
samospotřebitele, kteří si vyrábějí 
elektřiny z OZE pro vlastní spotřebu, což 
je také i požadavek nových pravidel EU 
pro energie z OZE do roku 2030 
(směrnice EP a Rady č. 2018/2001). 
Cílem v sektoru elektřiny z OZE není 
zajištovat velkou výrobu elektřiny z OZE, 
která by následně mohla být využita v 
jiném členském státě.  
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U výroby elektřiny bude v budoucnu tedy 
decentralizace významnou složkou 
elektroenergetiky, a to i v kontextu nově 
přijatých pravidel EU, kde v podstatě 
jediným cílem v oblasti elektroenergetiky 
z pohledu EU jsou požadavky na 
podporu tzv. samospotřebitelů, kteří 
v praktickém důsledku jsou především 
například provozovatelé malých FVE. 
 
Cíle energie pro OZE na další období 
musí být stanoveny na základě 
geografických a klimatických možností 
ČR a s ohledem na ekonomické 
možnosti ČR, které musí zohledňovat 
dnes již vynakládané finanční prostředky 
na podporu OZE a to především 
provozní podporu, které jsou velmi 
značné. Z tohoto důvodu je třeba u 
druhů OZE, kde je to možné a které se 
dokáží rozvíjet na základě investiční 
dotace maximálně využívat investiční 
dotace, což je právě příklad FVE. 
 
Záměrem při tvorbě opatření k naplnění 
cílů do roku 2030 bylo minimalizování 
růstu nákladů na provozní podporu OZE 
a další podporované zdroje energie, tzn. 
minimalizace nároků na státní rozpočet 
a příspěvky spotřebitelů z regulovaných 
cen energie. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
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Úprava po projednání Legislativní 
radou vlády a jejími komisemi: 
 
Na základě projednání materiálu 
Legislativní radou vlády a jejími 
pracovními Komisemi byl materiál 
upraven tak, že výše zmíněné dvě 
hodnoty IRR byly nahrazeny hodnotami 
IRR podle jednotlivých druhů 
podporovaných zdrojů tak, jak jsou 
uvedeny v Rozhodnutí Evropské komise 
o slučitelnosti provozní podpory 
s vnitřním trhem EU (rozhodnutí SA. 
40171). 
 
 

 K § 2 odst. 1 
V předkladatelem navrhovaném znění § 2 odst. 1 navrhujeme doplnit písmeno 
z) v následujícím znění: 
„z) komunitou obnovitelných zdrojů je právnická osoba, ve které mají 
rozhodující vliv členové anebo společníci s trvalým pobytem či sídlem 
v katastrálním území, kde se nachází veškeré zdroje touto komunitou 
vlastněné, a jejímž hlavním cílem není dosažení zisku, nýbrž poskytování 
environmentálních, ekonomických nebo sociálních výhod pro její členy nebo 
pro území, ve kterém se jí vlastněné zdroje nachází.“ 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Záležitosti komunit obnovitelných zdrojů 
včetně vhodné definice bude předmětem 
novely zákona, která bude transponovat 
ustanovení ze směrnice EP a Rady č. 
2018/2001 o podpoře využívání energie 
z OZE ze dne 11. prosince 2018, která 
byla uveřejněna v úředním věstníku EU 
dne 21. prosince 2018. Považujeme za 
vhodné dostatečně časově a věcně 
prodiskutovat jak navrženou definici i 
další ustanovení vyplývající z přijaté 
směrnice a vhodnou aplikaci této 
subjektu komunity obnovitelných zdrojů 
do národní legislativy. 
 
Aktuální předložená novela zákona 
nerozlišuje formu vlastnictví výroben a 
subjektu žádající o podporu a tedy nijak 
nebrání v tom, aby o podporu žádaly 
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také tzv. komunitní projekty. Výrobci 
energie provozující výrobny takto 
vlastnicky řešené se tedy bez omezení 
mohou ucházet o jakoukoliv formu 
podporu, která je uvedena v předložené 
novele zákona č. 165/2012 Sb. V tomto 
smyslu tedy není žádné riziko, že by se 
tzv. komunitní projekty nemohli ucházet 
o podporu. 
 
Transpozici směrnice 2018/2001 je třeba 
důkladně věcně a časově rozmyslet a 
diskutovat (i s ohledem na zkušenosti v 
této oblasti v Německu) a není možné 
postupovat bez tohoto procesu. K 
tomuto uvádíme, že velkou diskuzí musí 
projít již samotná definice tzv. 
společenství pro OZE uvedená ve 
směrnici, která z pohledu textace není 
zřejmá a jasná a do národní legislativy 
se musí transponovat v jednoznačných a 
jasných formulací. Samotnou velkou 
otázkou je potom samozřejmě vhodné 
naplnění transpozice článku 22. 
směrnice. K tomu je potřeba dodat, že 
tzv. komunitami se zabývají také další 
nově schválené legislativní předpisy EU 
především v oblasti trhu s elektřinou, 
které byly schváleny až v červnu 2019. Z 
tohoto důvodu je potřeba vše zvážit v 
kontextu a komplexně. Komplexní řešení 
znamená, že transpozice uvedené 
oblasti do národní legislativy nemusí 
zasahovat jenom do zákona č. 165/2012 
Sb., ale bude zasahovat také do další 
legislativy (např. úpravy v zákoně č.  
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458/2000 Sb. a případně i dalších 
předpisech). 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 K § 3 odst. 5 a 7 
V předkladatelem navrhovaném znění § 3 navrhujeme doplnit odstavec 5 tak, 
že se za spojení „na podporované zdroje uvedené v nařízení vlády podle 
odstavce 3“ doplní spojení „a na zdroje vlastněné komunitou obnovitelných 
zdrojů podle odstavce 7“, přičemž zároveň navrhujeme doplnit odstavec 7 
v následujícím znění:  
„(7) Zdroje vlastněné komunitou obnovitelných zdrojů mají nárok na podporu 
elektřiny formou zeleného bonusu podle § 9 v případě, že byly uvedeny do 
provozu nejpozději od prvního dne pátého kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, kdy byla operátorem trhu zveřejněna informace o dosažení souhrnné 
hodnoty instalovaného výkonu zdrojů vlastněných komunitou obnovitelných 
zdrojů uvedených do provozu po 1. 1. 2021 ve výši překračující hodnotu 500 
MWe. Podpora elektřiny pro zdroje vlastněné komunitou obnovitelných zdrojů 
není vázána na Integrovaný plán ani na nařízení vlády podle odstavce 3.“ 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Na úvod odpovědi je třeba konstatovat, 
že v českém prostředí nebrání nic 
k tomu, aby se projekty komunit 
obnovitelných zdrojů (OZE) ucházeli 
v současné době o aktivované programy 
podpor (provozní podporu nebo 
investiční dotace) a záleží v podstatě 
pouze na jednotlivých projektech, zda 
vhodné a konkrétní projekty jsou 
k dispozici. K provozní podpoře 
uvádíme, že aktuální předložená novela 
zákona č. 165/2012 Sb., o 
podporovaných zdrojích energie, 
nerozlišuje formu vlastnictví výroben a 
subjektu žádající o podporu a tedy nijak 
nebrání v tom, aby o podporu žádaly 
také tzv. komunitní projekty. Výrobci 
energie provozující výrobny takto 
vlastnicky řešené se tedy bez omezení 
mohou ucházet o jakoukoliv formu 
podporu, která je uvedena jak 
v současně platném zákoně, tak 
v budoucnu podle předložené novely 
zákona č. 165/2012 Sb. Některé 
podrobnosti k tzv. komunitním projektům 
OZE jsou uvedeny také v nové směrnici 
Evropského parlamentu a Rady č. 
2018/2001 o podpoře využívání energie 
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z OZE ze dne 11. prosince 2018. 
Považujeme za vhodné dostatečně 
časově a věcně prodiskutovat jak 
navrženou definici „komunity“ tak i další 
ustanovení vyplývající z přijaté směrnice 
a vhodnou aplikaci do národní 
legislativy. Transpozici směrnice 
2018/2001 je třeba důkladně věcně a 
časově rozmyslet a diskutovat (i s 
ohledem na negativní zkušenosti v této 
oblasti v Německu) a není možné 
postupovat bez tohoto procesu. K tomu 
je potřeba dodat, že tzv. komunitami se 
zabývají také další nově schválené 
legislativní předpisy EU především v 
oblasti trhu s elektřinou, které byly 
schváleny až v červnu 2019. Z tohoto 
důvodu je potřeba vše zvážit v kontextu 
a komplexně. Komplexní řešení 
znamená, že transpozice uvedené 
oblasti do národní legislativy nemusí 
zasahovat jenom do zákona č. 165/2012 
Sb., ale bude zasahovat také do další 
legislativy (např. úpravy v energetickém 
zákoně č.  458/2000 Sb. a případně i 
dalších předpisech).  Nicméně je 
potřeba uvést, že ve zmiňovaném 
Německu a Rakousku se rozvoj 
komunitních projektů uskutečnil a 
uskutečňuje bez ohledu na novou 
legislativu EU, a to na základě místního 
zájmu a jak jsme již uvedli tak především 
v Německu měl také i svoje negativní 
stránky, kterých je potřeba se vyvarovat.  
 
Pro rozvoj komunitních projektů se dále 
v současné době navrhuje opatření 
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využití investičních dotací pro tyto 
projekty na programovací období od 
roku 2021 např. v rámci modernizačního 
fondu zavaděného do zákona č. 
383/2012 Sb., o podmínkách 
obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů, kdy se na základě 
diskuze mezi MPO a MŽP navrhuje, aby 
část finančních prostředků z tohoto 
programu byla vyčleněna právě na tzv. 
komunitní projekty. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 § 4 odst. 2 
Požadujeme z návrhu novely vypustit doplnění § 4 odst. 2 zákona o 
podporovaných zdrojích a ponechat rozhodnutí o tom, které druhy 
obnovitelných zdrojů se mohou ucházet o podporu ve formě aukcí nebo 
zelených bonusů po roce 2021, plně na nařízení vlády podle § 3 odst. 3 návrhu 
novely.  
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
S ohledem na nové požadavky EU, je 
potřeba především zajistit závazné cíle 
OZE v sektoru vytápění a v sektoru 
dopravy. Navíc cíle v sektoru vytápění by 
měli zároveň přispívat k účelné a vhodné 
změně palivové základy, která bude 
muset v budoucnu nastat a k nutnému 
zajištění dodávek tepla pro domácnosti a 
průmysl. V sektoru elektřiny chceme 
podporovat především tzv. 
samospotřebitele, kteří si vyrábějí 
elektřiny z OZE pro vlastní spotřebu, což 
je také i požadavek nových pravidel EU 
pro energie z OZE do roku 2030 
(směrnice EP a Rady č. 2018/2001). 
Cílem v sektoru elektřiny z OZE není 
zajištovat velkou výrobu elektřiny z OZE, 
která by následně mohla být využita v 
jiném členském státě.  
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U výroby elektřiny bude v budoucnu tedy 
decentralizace významnou složkou 
elektroenergetiky, a to i v kontextu nově 
přijatých pravidel EU, kde v podstatě 
jediným cílem v oblasti elektroenergetiky 
z pohledu EU jsou požadavky na 
podporu tzv. samospotřebitelů, kteří 
v praktickém důsledku jsou především 
například provozovatelé malých FVE. 
 
Cíle energie pro OZE na další období 
musí být stanoveny na základě 
geografických a klimatických možností 
ČR a s ohledem na ekonomické 
možnosti ČR, které musí zohledňovat 
dnes již vynakládané finanční prostředky 
na podporu OZE a to především 
provozní podporu, které jsou velmi 
značné. Z tohoto důvodu je třeba u 
druhů OZE, kde je to možné a které se 
dokáží rozvíjet na základě investiční 
dotace maximálně využívat investiční 
dotace, což je právě příklad FVE. 
 
Záměrem při tvorbě opatření k naplnění 
cílů do roku 2030 bylo minimalizování 
růstu nákladů na provozní podporu OZE 
a další podporované zdroje energie, tzn. 
minimalizace nároků na státní rozpočet 
a příspěvky spotřebitelů z regulovaných 
cen energie. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
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 § 30 odst. 1 
Ustanovení § 30 odst. 1 požadujeme upravit tak, že bude vypuštěno písmeno 
b) a sazba vnitřního výnosového procenta investic bude sjednocena na úrovni 
10,6 %.  
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
S ohledem závazky České republiky ve 
vydaných rozhodnutích Evropské 
komise o slučitelnosti provozní podpory 
elektřiny z OZE s vnitřním trhem EU, 
považujeme navržené úpravy a 
rozdělení hodnoty IRR pro palivové a 
nepalivové zdroje v návrhu novely 
zákona za vhodné řešení dané 
záležitosti. 
 
Dále je nutné uvést, že postup aplikace 
hodnot IRR navržený v novele zákona je 
plně v souladu s usnesením vlády č. 613 
ze dne 4. září 2017, kterým vláda vzala 
na vědomí předložený materiál „Závazky 
na zavedení mechanismu kontroly 
přiměřenosti podpory elektřiny 
z podporovaných zdrojů energie“ a 
kterým uložila úkol Ministerstvu 
průmyslu a obchodu připravit podle 
tohoto materiálu novelu zákona č. 
165/2012 Sb.   Pro posouzení 
přiměřenosti výnosnosti byly, 
v uvedeném materiálu, použity hodnoty 
míry výnosnosti investic pro nepalivové 
zdroje elektřiny ve výši 8,4 % a palivové 
zdroje elektřiny ve výši 10,6 %. 
 
Výše aplikovaného IRR při kontrole 
přiměřenosti poskytované podpory a 
posouzení souladu předloženého řešení 
zajištění kontroly přiměřenosti podpory 
včetně principu aplikace hodnot IRR se 
závazky uvedenými v rozhodnutích 
Evropské komise, může provést pouze 
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Evropská komise. Ustanovení v návrhu 
novely zákona bude tedy případně 
upraveno podle vyjádření a stanoviska 
Evropské komise.     
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 
Úprava po projednání Legislativní 
radou vlády a jejími komisemi: 
 
Na základě projednání materiálu 
Legislativní radou vlády a jejími 
pracovními Komisemi byl materiál 
upraven tak, že výše zmíněné dvě 
hodnoty IRR byly nahrazeny hodnotami 
IRR podle jednotlivých druhů 
podporovaných zdrojů tak, jak jsou 
uvedeny v Rozhodnutí Evropské komise 
o slučitelnosti provozní podpory 
s vnitřním trhem EU (rozhodnutí SA. 
40171). 
 

 § 30 odst. 5 a § 32  
Požadujeme z návrhu novely vypustit ustanovení § 30 odst. 5 a § 32 (přičemž 
lze připustit i takovou úpravu § 32, která jasně bude garantovat zachování 
dosavadní podpory do skončení individuální kontroly v případech, kdy výrobce 
o individuální kontrolu požádá). 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Rozšířením kontroly o výrobny 
elektřiny/zdroje spadající pod de minimis 
by byly překročeny požadavky 
vyplývající z  rozhodnutí Evropské 
komise i se samotných podmínek pro 
poskytování státní podpory OZE v EU. 
Dále by došlo také k neúměrně 
administrativní a jiné zátěži výrobců 
elektřiny, kde většina těchto subjektů 
(řádově několik desítek tisíc) jsou 
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domácnosti a fyzické osoby provozující 
FVE umístěné na rodinném domku. 
 
Závazky z notifikačních rozhodnutích 
nepožadují provádět u všech výroben 
elektřiny/zdrojů individuální kontrolu. 
Z rozhodnutí Evropské komise (EK) 
vyplývá požadavek na zavedení 
mechanismu monitoringu, což 
v předložené novele zákona je 
provedenou formou sektorového šetření. 
Toto sektorové šetření by navíc podle 
rozhodnutí EK mělo by dostatečné na 
vzorku. Navržená novela zákona 
předpokládá monitoring u všech výroben 
elektřiny/zdrojů v daném sektoru, které 
jsou nad hranicí de minimis.  Až pokud je 
zjištěno sektorovým šetřením riziko 
nadměrné podpory v daném sektoru, 
pak je prováděna individuální kontrola. 
Novela zákona také navrhuje tzv. 
automatické opatření proti nadměrné 
podpoře, které může výrobce využít a 
pak nedochází k individuální kontrole – 
toto považujeme za vhodné řešení také 
z pohledu administrace jak na straně 
výrobců, tak na straně státní správy. 
 
Zároveň vyplývá, že individuální kontrole 
bude podléhat každá výrobna, na které 
byla čerpána kumulace provozní 
podpory a investiční dotace, pokud 
výrobce nepožádá o opatření proti 
nadměrné podpoře podle § 32 nebo § 
32a. 
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Ustanovení § 30 odst. 5 vyjímá 
z individuální kontroly zdroje spadající 
pod de minimis a to v souladu 
s  rozhodnutím Evropské komise i se 
samotnými podmínkami pro poskytování 
státní podpory OZE v EU. 
 
Ustanovení § 32 uvádí opatření 
k zajištění přiměřeností podpory, které 
pokud je sektorovým šetřením zjištěno 
riziko nadměrné podpory, může výrobce 
zvolit. Pokud výrobci zvolí opatření 
uvedené v § 32 (nebo § 32a), pak se 
neprovádí u výrobce individuální 
kontrola. Pokud výrobce zvolí opatření 
podle § 32, pak podle § 32 odst. 5 platí, 
že podpora elektřiny, jejíž výše byla 
snížena nebo jinak změněna opatřením 
obecné povahy, je přiměřenou 
podporou. Také podle ů 32 odst. 7 platí, 
že pokud výrobce zvolí opatření 
k zajištění přiměřenosti podpory, 
kontrola přiměřenosti podpory se 
neprovádí a v takovém případě platí, že 
podpora elektřiny je přiměřená. 
Ustanovení § 30 je společné ustanovení 
ke všem procesům kontrolního procesu 
(sektorovému šetření, opatřeními 
zvolenými výrobci a individuální 
kontrola) a v § 30 odst. 8 je uvedeno, že 
do nabytí právní moci rozhodnutí podle § 
34 se podpora považuje za přiměřenou. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
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Úprava po projednání Legislativní 
radou vlády a jejími komisemi: 
 
Na základě projednání materiálu 
Legislativní radou vlády a jejími 
pracovními Komisemi byl materiál 
upraven tak, že ověření přiměřenosti 
podpory nebude probíhat podle 
kontrolního řádu, ale bude probíhat 
podle správního řádu. Dále byla „plošná“ 
úprava výše podpory stanovená 
opatřením obecné povahy nahrazena 
úpravou v cenovém rozhodnutím ERÚ.  
 

 § 38 odst. 1  
Požadujeme podmínit splnění ustanovení § 38 odst. 1 tím, že výrobce poskytne 
údaje pouze v podobě a v rozsahu, ve které je má k dispozici, s tím, že 
vyhodnocení charakteru nákladů jako investičních bude předmětem 
individuální kontroly podle § 33 a § 34, popřípadě jejich soudního přezkumu.  
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Jednotlivé povinnosti obsažené v § 38 
byly již z větší části v současném zákoně 
zavedeny v části, týkající se podpory 
elektřiny a v části, týkající se podpory 
tepla. Tento novelizační bod uvedené 
povinnosti jednotně sjednocuje do 
jednoho paragrafu.  
 
S ohledem na vypořádání i ostatních 
připomínkových míst, bylo předmětné 
ustanovení upraveno následovně: 
 
(1) Výrobce a výrobce tepla 
s výjimkou výrobce, který uplatňuje 
udržovací podporu elektřiny podle § 
6a, výrobce tepla s výjimkou výrobce 
tepla, který uplatňuje udržovací 
podporu tepla podle § 25a a výrobce 
biometanu je povinen operátorovi 
trhu sdělit výši investičních nákladů 
spojených s uvedením výrobny do 
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provozu nebo spojenou s 
modernizací výrobny elektřiny a výši 
nevratné investiční podpory z 
veřejných prostředků, která mu byla 
poskytnuta, poskytovatele podpory a 
číslo rozhodnutí nebo dotační 
smlouvy o poskytnutí této podpory, 
při registraci zvolené formy podpory. 
 
Ustanovení § 38 odst. 1 je nutné pro to, 
aby mohl fungovat navržený a 
nastavený proces kontroly přiměřenosti 
podpory tak, jak je zaveden v novele 
zákona a aby mohli výrobci využívat 
například tzv. automatická opatření k 
zajištění přiměřenosti podpory a 
nemuseli podstupovat individuální 
kontrolu překompenzace. Proto, aby 
mohla být tedy využita ta automatická 
opatření, která například dávají možnost 
snížení provozní podpory o poskytnutou 
investiční dotaci, tak je potřeba mít k 
tomuto příslušné podklady (například 
pro ověření tvrzení výrobce o čerpané 
výši investiční dotace). Ustanovení má 
také další souvislosti, kdy výše investiční 
dotace musí být podle evropské 
legislativy například současní vydané 
záruky původu apod. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 § 33 odst. 1 Vysvětleno 
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Požadujeme nahradit ustanovení § 33 odst. 1 větu třetí speciální úpravou 
provádění kontroly, která maximálně sníží administrativní zátěž kontrolovaných 
subjektů. 
Zásadní připomínka 

Postrádáme konkrétní návrh. Navržené 
považujeme za vhodné a plně 
dostačující.  
 
Uplatněné připomínky, dle Legislativních 
pravidel vlády, musejí být formulovány 
jednoznačně a konkrétně, musejí být 
řádně odůvodněny a je-li požadováno 
nahradit určitý text jiným textem, musí 
být navržena i nová formulace, nelze 
tedy označit zcela nekonkrétní 
připomínku jako zásadní a pouze 
odkázat na nutnost dopracování 
předkladateli bez konkrétního návrhu. 
Nicméně v rámci vypořádání s jinými 
připomínkovými místy (například 
Hospodářské komory) bylo předmětné 
ustanovení upraveno na znění „Při 
kontrole se postupuje přiměřeně 
podle kontrolního řádu“.  
 
Podle § 2 kontrolního řádu kontrolní 
orgán zjišťuje, jak kontrolovaná osoba 
plní povinnosti, které jí vyplývají z 
právních předpisů. To je základní 
princip, na kterém je celý zákon založen. 
Předmět kontrol přiměřenosti podpory je 
ovšem mimo stanovený účel kontrolního 
řádu, protože kontrolované osobě 
(výrobci elektřiny z obnovitelných 
zdrojů), nejsou zákonem uloženy žádné 
povinnosti související s přiměřeností 
poskytované podpory. Výrobce získává 
podporu ve výši, která je na základě 
zákona stanovena rozhodnutím ERÚ a 
není jeho zákonnou povinností ověřovat, 
zda je stanovená podpora přiměřená, či 
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nikoliv. Z tohoto důvodu nelze na průběh 
kontrol bez dalšího použít kontrolní řád. 
Pokud vycházíme z analogického, a 
nikoliv přímého užití kontrolního řádu, viz 
užití pravidla čl. 41 Legislativních 
pravidel vlády (Používání slov „obdobně“ 
a „přiměřeně“ v právních předpisech, čl. 
41, Obecné zásady. Pokud se v právním 
předpisu odkazuje na jiné ustanovení 
téhož nebo jiného právního předpisu 
prostřednictvím pojmu „obdobně“ nebo 
„přiměřeně“, jde svým způsobem o užití 
institutu analogie. Jestliže se mají určité 
vztahy řídit v plném rozsahu určitou 
právní úpravou, užívá se při odkazu na 
tuto úpravu slova „obdobně“; nemají-li se 
určité vztahy řídit určitou právní úpravou 
v plném rozsahu nebo mají-li se řídit jen 
některými částmi určité právní úpravy, 
užívá se při odkazu na tuto úpravu slova 
„přiměřeně“. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 
Úprava po projednání Legislativní 
radou vlády a jejími komisemi: 
 
Na základě projednání materiálu 
Legislativní radou vlády a jejími 
pracovními Komisemi byl materiál 
upraven tak, že ověření přiměřenosti 
podpory nebude probíhat podle 
kontrolního řádu, ale bude probíhat 
podle správního řádu. Dále byla „plošná“ 
úprava výše podpory stanovená 
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opatřením obecné povahy nahrazena 
úpravou v cenovém rozhodnutím ERÚ.  
 

 § 33 odst. 4 
Individuální kontroly přiměřenosti podpory musejí umožňovat individualizaci 
posouzení, a to i z pohledu v budoucnu vynakládaných nákladů. Požadujeme 
proto: 

a) zakotvit do novely povinnost SEI přihlédnout i k budoucím nákladům 
výrobce, které budou prokázány,  

b) a umožnit výrobci obnovit řízení o nadměrné podpoře v případě, že 
mu po vydání rozhodnutí o nadměrné podpoře vzniknou náklady, 
které podstatně převyšují náklady předpokládané v rámci kontroly 
přiměřenosti podpory. 

Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Při kontrole přiměřenosti podpory se 
postupuje podle kontrolního řádu (§ 33 
odst. 1).   
 
Ustanovení § 33 odst. 4 bylo upraveno 
do následující podoby: 
 
„V případě, že výrobce nedoloží 
podklady pro výpočet vnitřního 
výnosového procenta, Inspekce použije 
pro výpočet hodnoty nákladů a výnosů 
stanovené prováděcím právním 
předpisem“. 
 
Primárním základem je tedy předložení 
podkladů a informací od výrobce. 
 
K obnovení řízení uvádíme to, že 
v případě akceptace této připomínky by 
se jednalo o duplicitní ustanovení, neboť 
platí obecná právní úprava obsažená ve 
správním řádu. Pokud účelem Vaší 
připomínky bylo zajistit obnovu řízení i v 
případech, kdy po vydání rozhodnutí 
nastanou jisté nepříznivé skutečnosti a 
požadujete tedy rozšíření důvodů pro 
obnovu řízení podle správního řádu. 
Dodáváme, že správním řádem není 
dána možnost rozšíření důvodů pro 
obnovu řízení zvláštní právní úpravou. V 
tomto případě by se jednoznačně 
jednalo o nepřípustnou odchylku od 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=KORNBNYGLJE3) 



Stránka 197 (celkem 217) 

správního řádu. Zvláštní zákony mohou 
důvody obnovy řízení pouze zúžit nebo 
zcela vyloučit, některé úpravy stanoví, 
že účastník řízení nemůže podat návrh 
na obnovu řízení, takové ustanovení 
poté vylučuje obnovu řízení na základě 
žádosti účastníka řízení. K čemuž jsme 
v rámci připravované novely zákona 
nepřikročili. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 
Úprava po projednání Legislativní 
radou vlády a jejími komisemi: 
 
Na základě projednání materiálu 
Legislativní radou vlády a jejími 
pracovními Komisemi byl materiál 
upraven tak, že ověření přiměřenosti 
podpory nebude probíhat podle 
kontrolního řádu, ale bude probíhat 
podle správního řádu. Dále byla „plošná“ 
úprava výše podpory stanovená 
opatřením obecné povahy nahrazena 
úpravou v cenovém rozhodnutím ERÚ.  
 

 § 38 
Požadujeme odstranění povinnosti. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Jednotlivé povinnosti obsažené v § 38 
byly již z větší části v současném zákoně 
zavedeny v části, týkající se podpory 
elektřiny a v části, týkající se podpory 
tepla. Tento novelizační bod uvedené 
povinnosti jednotně sjednocuje do 
jednoho paragrafu.  
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Viz reakce k § 38 odst. 1. Další 
ustanovení (odst. 2 a 3) vyplývá 
z požadavků transpozice závazků ČR 
vyplývající z rozhodnutí Evropské 
komise o slučitelnosti podpory a 
z požadavků a pravidel státní podpory 
EU. Ustanovení odst. 4 až 6 jsou potom 
již součástí současně platného zákona. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

Sdružení místních 
samospráv 

Připomínka č. 1 k § 2 odst. 1 
V předkladatelem navrhovaném znění § 2 odst. 1 navrhujeme doplnit písmeno 
z) v následujícím znění: 
„z) komunitou obnovitelných zdrojů je právnická osoba, ve které mají 
rozhodující vliv členové anebo společníci s trvalým pobytem či sídlem 
v katastrálním území, kde se nachází veškeré zdroje touto komunitou 
vlastněné, a jejímž hlavním cílem není dosažení zisku, nýbrž poskytování 
environmentálních, ekonomických nebo sociálních výhod pro její členy nebo 
pro území, ve kterém se jí vlastněné zdroje nachází.“ 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Záležitosti komunit obnovitelných zdrojů 
včetně vhodné definice bude předmětem 
novely zákona, která bude transponovat 
ustanovení ze směrnice EP a Rady č. 
2018/2001 o podpoře využívání energie 
z OZE ze dne 11. prosince 2018, která 
byla uveřejněna v úředním věstníku EU 
dne 21. prosince 2018. Považujeme za 
vhodné dostatečně časově a věcně 
prodiskutovat jak navrženou definici i 
další ustanovení vyplývající z přijaté 
směrnice a vhodnou aplikaci této 
subjektu komunity obnovitelných zdrojů 
do národní legislativy. 
 
Aktuální předložená novela zákona 
nerozlišuje formu vlastnictví výroben a 
subjektu žádající o podporu a tedy nijak 
nebrání v tom, aby o podporu žádaly 
také tzv. komunitní projekty. Výrobci 
energie provozující výrobny takto 
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vlastnicky řešené se tedy bez omezení 
mohou ucházet o jakoukoliv formu 
podporu, která je uvedena v předložené 
novele zákona č. 165/2012 Sb. V tomto 
smyslu tedy není žádné riziko, že by se 
tzv. komunitní projekty nemohli ucházet 
o podporu. 
 
Transpozici směrnice 2018/2001 je třeba 
důkladně věcně a časově rozmyslet a 
diskutovat (i s ohledem na zkušenosti v 
této oblasti v Německu) a není možné 
postupovat bez tohoto procesu. K 
tomuto uvádíme, že velkou diskuzí musí 
projít již samotná definice tzv. 
společenství pro OZE uvedená ve 
směrnici, která z pohledu textace není 
zřejmá a jasná a do národní legislativy 
se musí transponovat v jednoznačných a 
jasných formulací. Samotnou velkou 
otázkou je potom samozřejmě vhodné 
naplnění transpozice článku 22. 
směrnice. K tomu je potřeba dodat, že 
tzv. komunitami se zabývají také další 
nově schválené legislativní předpisy EU 
především v oblasti trhu s elektřinou, 
které byly schváleny až v červnu 2019. Z 
tohoto důvodu je potřeba vše zvážit v 
kontextu a komplexně. Komplexní řešení 
znamená, že transpozice uvedené 
oblasti do národní legislativy nemusí 
zasahovat jenom do zákona č. 165/2012 
Sb., ale bude zasahovat také do další 
legislativy (např. úpravy v zákoně č.  
458/2000 Sb. a případně i dalších 
předpisech). 
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Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
  
 

 Připomínka č. 2 k § 3 odst. 5 a 7 
V předkladatelem navrhovaném znění § 3 navrhujeme doplnit odstavec 5 tak, 
že se za spojení „na podporované zdroje uvedené v nařízení vlády podle 
odstavce 3“ doplní spojení „a na zdroje vlastněné komunitou obnovitelných 
zdrojů podle odstavce 7“, přičemž zároveň navrhujeme doplnit odstavec 7 
v následujícím znění:  
(7) Zdroje vlastněné komunitou obnovitelných zdrojů mají nárok na podporu 
elektřiny formou zeleného bonusu podle § 9 v případě, že byly uvedeny do 
provozu nejpozději od prvního dne pátého kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, kdy byla operátorem trhu zveřejněna informace o dosažení souhrnné 
hodnoty instalovaného výkonu zdrojů vlastněných komunitou obnovitelných 
zdrojů uvedených do provozu po 1. 1. 2021 ve výši překračující hodnotu 500 
MWe. Podpora elektřiny pro zdroje vlastněné komunitou obnovitelných zdrojů 
není vázána na Integrovaný plán ani na nařízení vlády podle odstavce 3. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
Na úvod odpovědi je třeba konstatovat, 
že v českém prostředí nebrání nic 
k tomu, aby se projekty komunit 
obnovitelných zdrojů (OZE) ucházeli 
v současné době o aktivované programy 
podpor (provozní podporu nebo 
investiční dotace) a záleží v podstatě 
pouze na jednotlivých projektech, zda 
vhodné a konkrétní projekty jsou 
k dispozici. K provozní podpoře 
uvádíme, že aktuální předložená novela 
zákona č. 165/2012 Sb., o 
podporovaných zdrojích energie, 
nerozlišuje formu vlastnictví výroben a 
subjektu žádající o podporu a tedy nijak 
nebrání v tom, aby o podporu žádaly 
také tzv. komunitní projekty. Výrobci 
energie provozující výrobny takto 
vlastnicky řešené se tedy bez omezení 
mohou ucházet o jakoukoliv formu 
podporu, která je uvedena jak 
v současně platném zákoně, tak 
v budoucnu podle předložené novely 
zákona č. 165/2012 Sb. Některé 
podrobnosti k tzv. komunitním projektům 
OZE jsou uvedeny také v nové směrnici 
Evropského parlamentu a Rady č. 
2018/2001 o podpoře využívání energie 
z OZE ze dne 11. prosince 2018. 
Považujeme za vhodné dostatečně 
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časově a věcně prodiskutovat jak 
navrženou definici „komunity“ tak i další 
ustanovení vyplývající z přijaté směrnice 
a vhodnou aplikaci do národní 
legislativy. Transpozici směrnice 
2018/2001 je třeba důkladně věcně a 
časově rozmyslet a diskutovat (i s 
ohledem na negativní zkušenosti v této 
oblasti v Německu) a není možné 
postupovat bez tohoto procesu. K tomu 
je potřeba dodat, že tzv. komunitami se 
zabývají také další nově schválené 
legislativní předpisy EU především v 
oblasti trhu s elektřinou, které byly 
schváleny až v červnu 2019. Z tohoto 
důvodu je potřeba vše zvážit v kontextu 
a komplexně. Komplexní řešení 
znamená, že transpozice uvedené 
oblasti do národní legislativy nemusí 
zasahovat jenom do zákona č. 165/2012 
Sb., ale bude zasahovat také do další 
legislativy (např. úpravy v energetickém 
zákoně č.  458/2000 Sb. a případně i 
dalších předpisech).  Nicméně je 
potřeba uvést, že ve zmiňovaném 
Německu a Rakousku se rozvoj 
komunitních projektů uskutečnil a 
uskutečňuje bez ohledu na novou 
legislativu EU, a to na základě místního 
zájmu a jak jsme již uvedli tak především 
v Německu měl také i svoje negativní 
stránky, kterých je potřeba se vyvarovat.  
 
Pro rozvoj komunitních projektů se dále 
v současné době navrhuje opatření 
využití investičních dotací pro tyto 
projekty na programovací období od 
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roku 2021 např. v rámci modernizačního 
fondu zavaděného do zákona č. 
383/2012 Sb., o podmínkách 
obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů, kdy se na základě 
diskuze mezi MPO a MŽP navrhuje, aby 
část finančních prostředků z tohoto 
programu byla vyčleněna právě na tzv. 
komunitní projekty. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
  
 

 Připomínka č. 3 k § 4 odst. 2 
Navrhujeme vypustit předkladatelem navrhované doplnění ustanovení § 4 odst. 
2 ve znění: 
„V případě výroben elektřiny uvedených do provozu od 1. ledna 2021 se 
podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů vztahuje na výrobny elektřiny 
využívající energii větru, vody ve výrobnách elektřiny do instalovaného výkonu 
10 MW, a skládkového nebo kalového plynu.“  
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
 
S ohledem na nové požadavky EU, je 
potřeba především zajistit závazné cíle 
OZE v sektoru vytápění a v sektoru 
dopravy. Navíc cíle v sektoru vytápění by 
měli zároveň přispívat k účelné a vhodné 
změně palivové základy, která bude 
muset v budoucnu nastat a k nutnému 
zajištění dodávek tepla pro domácnosti a 
průmysl. V sektoru elektřiny chceme 
podporovat především tzv. 
samospotřebitele, kteří si vyrábějí 
elektřiny z OZE pro vlastní spotřebu, což 
je také i požadavek nových pravidel EU 
pro energie z OZE do roku 2030 
(směrnice EP a Rady č. 2018/2001). 
Cílem v sektoru elektřiny z OZE není 
zajištovat velkou výrobu elektřiny z OZE, 
která by následně mohla být využita v 
jiném členském státě.  
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U výroby elektřiny bude v budoucnu tedy 
decentralizace významnou složkou 
elektroenergetiky, a to i v kontextu nově 
přijatých pravidel EU, kde v podstatě 
jediným cílem v oblasti elektroenergetiky 
z pohledu EU jsou požadavky na 
podporu tzv. samospotřebitelů, kteří 
v praktickém důsledku jsou především 
například provozovatelé malých FVE. 
 
Cíle energie pro OZE na další období 
musí být stanoveny na základě 
geografických a klimatických možností 
ČR a s ohledem na ekonomické 
možnosti ČR, které musí zohledňovat 
dnes již vynakládané finanční prostředky 
na podporu OZE a to především 
provozní podporu, které jsou velmi 
značné. Z tohoto důvodu je třeba u 
druhů OZE, kde je to možné a které se 
dokáží rozvíjet na základě investiční 
dotace maximálně využívat investiční 
dotace, což je právě příklad FVE. 
 
Záměrem při tvorbě opatření k naplnění 
cílů do roku 2030 bylo minimalizování 
růstu nákladů na provozní podporu OZE 
a další podporované zdroje energie, tzn. 
minimalizace nároků na státní rozpočet 
a příspěvky spotřebitelů z regulovaných 
cen energie. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
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Úřad pro ochranu 
hospodářské 
soutěže 

K části I  
V případě novely je dána nutnost notifikace nově zaváděných kategorií 
programů podpory energie z obnovitelných zdrojů (podpora biometanu, aukce, 
modernizace výroben a udržovací podpory pro zachování provozu stávajících 
výroben) Evropské komisi (EK). Dále bude nutné notifikovat programy podpory 
elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie, jež nejsou z časového hlediska 
pokryty existujícím rozhodnutím EK v předmětné věci – tedy pro období od 1. 
1. 2021. Bez předchozího souhlasu EK není možné podporu poskytovat. 
Vzhledem k délce řízení je nutné zahájit notifikační proces co nejdříve, protože 
EK může navrhovat změny či doplnění předkládaného znění novely zákona. EK 
se rovněž v rámci řízení pravděpodobně vyjádří ke způsobu implementace 
závazků, k nimž se ČR zavázala v relevantních rozhodnutích EK – týká se § 30 
až § 36 návrhu. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je v rámci své gesce 
stanovené zákonem č. 215/2004 Sb. připraven poskytnout veškerou součinnost 
poskytovateli při přípravě a realizaci notifikačního řízení. 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno a akceptováno 
 
Schéma podpory zavedená v zákoně 
budou notifikována u Evropské komise, 
jelikož notifikované současné podpory 
platí pouze pro výrobny uváděné do 
provozu do 31.12.2020. Novela zákona 
nastavuje systém podpory na období od 
1.1.2021. Bylo již zástupcům DG Comp 
předběžně avizováno, že zahájíme 
notifikační proces po ukončení 
meziresortního připomínkového řízení. 
Přípravy k tomuto již mezi MPO a ÚOHS 
probíhají. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo bere návrh na 
vypořádání připomínky na vědomí a 
neuplatňuje žádné další návrhy na jeho 
doplnění . 

 K části I 
K § 1 odst. 3 – s ohledem na povinnost členského státu vyčkat rozhodnutí EK 
ve věci nově zaváděných programů podpory (tzv. stand-still clause), k níž se 
poskytovatel zavazuje i v rámci notifikačního řízení, požaduji doplnit toto 
ustanovení takto: 
„(3) Ustanovení tohoto zákona upravující poskytování podpory a postup pro 
stanovení její výše a rozsahu se nepoužijí, pokud by podpora stanovená na 
jejich základě byla v rozporu s podmínkami pro poskytování veřejné podpory 
stanovenými právem Evropské unie nebo rozhodnutími Komise vydanými na 
jeho základě.“  
V této souvislosti je na místě upozornit, že „poskytnutím podpory“ se rozumí 
okamžik, kdy právní akt zakládající její poskytnutí nabude právní moci či 
účinnosti. 
Zásadní připomínka 

Akceptováno  
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo bere návrh na 
vypořádání připomínky na vědomí a 
neuplatňuje žádné další návrhy na jeho 
doplnění. 
 

 K části I 
K § 30 odst. 1 – Předkladatel v tomto bodě navrhuje odchylnou strukturu a 
rozsah jednotlivých hodnot vnitřního výnosového procenta (IRR), než jak jej 

 
 
Rozpor 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=KORNBNYGLJE3) 



Stránka 205 (celkem 217) 

stanovila EK v rozhodnutí SA.40171 (2015/NN) – Czech Republic Promotion of 
electricity production from renewable energy sources, v bodě 3.8.1.2., v tabulce 
č. 3. Nově se navrhuje rozdělení zdrojů OZE na palivové a nepalivové. 
Z důvodové zprávy k tomuto ustanovení nevyplývá, na základě jakých 
argumentů se předkladatel odchyluje od výše uvedené tabulky a proč se 
rozhodl právě pro tuto kategorizaci výrobních zdrojů s tím, že si vybral pouze 
některé z mezních hodnot IRR stanovené v citovaném rozhodnutí EK pro 
jednotlivé zdroje. Vzhledem k tomu, že předkladatel tímto návrhem zvyšuje 
hodnotu IRR pouze pro některé kategorie výrobců a u jiných ponechává 
hodnotu nezměněnou, může dojít k neodůvodněné diskriminaci některých 
kategorií výrobců OZE.  
Zásadní připomínka 

 
Úprava po projednání Legislativní 
radou vlády a jejími komisemi: 
 
Na základě projednání materiálu 
Legislativní radou vlády a jejími 
pracovními Komisemi byl materiál 
upraven tak, že výše zmíněné dvě 
hodnoty IRR byly nahrazeny hodnotami 
IRR podle jednotlivých druhů 
podporovaných zdrojů tak, jak jsou 
uvedeny v Rozhodnutí Evropské komise 
o slučitelnosti provozní podpory 
s vnitřním trhem EU (rozhodnutí SA. 
40171). 
 
Na základě výše uvedené úpravy byl 
rozpor odstraněn. 
 

 K části I 
K § 10a – Vyhlášení aukce 
Podmínky aukce jsou popsány poměrně obecně. Z návrhu nevyplývá, jaké 
subjekty se aukce mohou zúčastnit a jak tyto subjekty budou prokazovat, že 
jejich zdroj splňuje podmínky, aby byl považován za obnovitelný zdroj energie 
(zda bude muset účastník doložit např. certifikaci nebo obdobné potvrzení, zda 
u všech či jen využitých zdrojů). Dále není jasné, zda se aukce budou moci 
zúčastnit pouze tuzemské subjekty či rovněž zahraniční a případné řešení 
situace, kdy bude podporovaný zdroj mimo území České republiky. Dále není 
jasné, jaký objem soutěženého výkonu hodlá ministerstvo v aukci soutěžit, zda 
se tedy bude jednat o jednu „velkou“ aukci či zda bude probíhat více aukcí a 
poptávána tak menší hodnota soutěženého výkonu. Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže k uvedenému dodává, že aukce by měla být otevřena co 
nejvíce subjektům a její parametry by měly být nastaveny nediskriminačně a 
transparentně tak, aby se aukce mohlo zúčastnit co nejvíce subjektů a mohla 
tak být dosažena z pohledu vyhlašovatele aukce co nejpříznivější cena. 
Doporučuji tedy, aby uvedené bylo podrobněji upraveno v zákoně či 
podzákonném předpisu.  

Vysvětleno 
 
Z ustanovení, týkající se aukcí vyplývá, 
pro jaké subjekt jsou aukce určeny. 
Ustanovení byly konstruovány tak, aby 
odpovídali požadavkům zavedeným 
v EEAG. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
připomínkové místo bere vysvětlující 
stanovisko předkladatele na vědomí 
s tím, že upozorňuje na skutečnost, že je 
potřebné při realizaci uvedeného 
ustanovení postupovat v souladu 
s doporučeními a stanovisky Evropské 
komise, případně si taková doporučení a 
stanoviska vyžádat. 
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Zásadní připomínka 
 K části I 

K Hlavě VII – Přiměřenosti podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů 
Ze zákona ani z jeho důvodové zprávy nevyplývá, zda se předkladatel zabýval 
posouzením možné diskriminace jednotlivých subjektů, a to z pohledu aplikace 
různých forem a režimů podpory (zejm. dle data uvedení do provozu). Pokud 
by některé zdroje či skupiny zdrojů byly podporovány diskriminačním 
způsobem, mohlo by dojít k neodůvodněnému zvýhodnění některých zdrojů 
oproti jiným, což by mohlo vést k negativním dopadům na hospodářskou 
soutěž. Doporučuji tedy doplnit materiál o analýzu rizika možné diskriminace.  
Zásadní připomínka 

 
Vysvětleno 
 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo bere vysvětlující 
stanovisko předkladatele na vědomí 
s tím, že upozorňuje na skutečnost, že je 
potřebné při realizaci připomínkované 
části předloženého materiálu postupovat 
v souladu s doporučeními a stanovisky 
Evropské komise, případně si taková 
doporučení a stanoviska vyžádat. 

Veřejná ochránkyně 
práv 

K části první, čl. I, § 2 
Jsem si vědoma toho, že hlavním cílem novely zákona č. 165/2012 Sb. je 
zajištění unijních závazků týkajících se podpory energie z obnovitelných zdrojů. 
Z aktuálně vedeného šetření však vím o nejednotném výkladu pojmu 
„fakturované období“ ovlivňujícím samotnou výši složky ceny na podporu 
elektřiny účtované zákazníkům. Zákon č. 165/2012 Sb. totiž nedefinuje 
fakturované období. 
První přístup (výklad č. 1) za „fakturované období“ považuje celé zúčtovací 
období, tj. dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců ve smyslu § 15 odst. 
1 vyhlášky č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a služeb v energetických 
odvětvích, ve znění pozdějších předpisů. Oproti tomu druhý přístup (výklad 
č. 2) chápe „fakturované období“ úžeji a rozumí jím jednotlivé části zúčtovacího 
období (například odděleně souhrn kalendářních měsíců téhož roku). 
V závislosti na aplikaci výkladu č. 1 či 2 se pak liší mechanismus výpočtu složky 
ceny služby distribuční soustavy nebo složky ceny přenosové soustavy 
na podporu elektřiny podle § 28 odst. 5 zákona č. 165/2012 Sb. (dále jen 
„složka ceny na podporu elektřiny“). Při aplikaci výkladu č. 1 se tak porovnávají 
platby podle jmenovité hodnoty jističe a odebraného množství elektřiny za celé 
zúčtovací období, tj. bez zohlednění přelomu kalendářního roku v zúčtovacím 
období, kdy se vesměs mění jednotková cena. V případě použití výkladu č. 2 
se porovnává platba podle hodnoty jističe a odebraného množství elektřiny za 
části zúčtovacího období odpovídající jednomu kalendářnímu roku. V závislosti 

Akceptováno 
 
Na základě konzultací a diskuzí 
s Energetickým regulačním úřad byly 
upraveny příslušná ustanovení § 28 
zákona č. 165/2012 Sb.  
 
Text „za fakturační období“ byl nahrazen 
textem „za zúčtovací období“, které je již 
účastníky trhu s elektřinou používané 
například z vyhlášky č. 70/2016 Sb. o 
vyúčtování dodávek a souvisejících 
služeb v energetických odvětvích, kde 
se s tímto pojmem pracuje. Tímto dojde 
k sesouladění termínů a odstranění 
problému.   
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na aplikaci výkladu č. 1 či 2 pak zákazníci v praxi platí rozdílné částky za složku 
ceny na podporu elektřiny. 
V zájmu sjednocení rozdílné praxe proto navrhuji, aby v rámci novely zákona 
č. 165/2012 Sb. byla do § 2 doplněna definice pojmu „fakturované období“ 
podle § 28 odst. 5 tohoto zákona, aby se předešlo dalším nesrovnalostem 
a použití odlišných mechanismů výpočtu složky ceny na podporu elektřiny 
účtované zákazníkům. 
Zásadní připomínka 

Unie 
zaměstnavatelských 
svazů 

Připomínka k § 4 odst. 2 novely zákona o podporovaných zdrojích energie 
Navrhované úpravy: 
„(2) Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů se vztahuje na výrobu elektřiny z 
obnovitelných zdrojů ve výrobnách elektřiny na území České republiky 
připojených k elektrizační soustavě České republiky přímo nebo 
prostřednictvím odběrného místa nebo prostřednictvím jiné výrobny elektřiny 
připojené k elektrizační soustavě České republiky. V případě výroben elektřiny 
uvedených do provozu od 1. ledna 2021 se podpora elektřiny z obnovitelných 
zdrojů vztahuje na výrobny elektřiny využívající energii vody ve výrobnách 
elektřiny do instalovaného výkonu 10 MW, energii větru a energii slunečního 
záření a skládkového nebo kalového plynu." 

Rozpor  
 
 
 

 Připomínka k § 10a odst. 1 novely zákona o podporovaných zdrojích 
energie  
Navrhované úpravy: 
§ 10a odst. 1 zákona nově zní: „(1) Ministerstvo vyhlašuje v souladu 
s nařízením dle § 3 odst. 3 zákona aukci na podporu elektřiny způsobem 
umožňujícím dálkový přístup……..“  

Akceptováno 

 Připomínka k § 10c odst. 1 novely zákona o podporovaných zdrojích 
energie 
Navrhované úpravy: 
1. Ustanovení §10c odst. 2 nově zní: 
(2) Smlouvu o zajištění podpory z aukce uzavírá ministerstvo a operátor trhu s 
úspěšným předkladatelem nabídky, který prokáže druhou část finanční jistoty. 
Touto smlouvou se ministerstvo zavazuje zajistit prostřednictvím operátora trhu 
poskytování podpory ve výši a způsobem stanoveným ve smlouvě a výrobce 
se zavazuje uvést výrobnu elektřiny do provozu nebo provést modernizaci 
výrobny elektřiny nebo zachovat výrobnu elektřiny v provozu a vyrábět elektřinu 
za podmínek stanovených touto smlouvou a tímto zákonem. 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
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2. Ustanovení §10c odst. 6 se vypouští. 
 Připomínka k § 30 odst. 1 novely zákona o podporovaných zdrojích 

energie 
Navrhované úpravy: 
Ust. § 30 odst. 1 nově zní: 
(1) U zdroje elektřiny z obnovitelných zdrojů je podpora elektřiny přiměřená, 
pokud vnitřní výnosové procento investic za dobu trvání práva na podporu 
nepřekročí hodnotu 10,6 %. Způsob výpočtu vnitřního výnosového procenta 
investic stanoví prováděcí právní předpis. 

Rozpor  
 
Úprava po projednání Legislativní 
radou vlády a jejími komisemi: 
 
Na základě projednání materiálu 
Legislativní radou vlády a jejími 
pracovními Komisemi byl materiál 
upraven tak, že výše zmíněné dvě 
hodnoty IRR byly nahrazeny hodnotami 
IRR podle jednotlivých druhů 
podporovaných zdrojů tak, jak jsou 
uvedeny v Rozhodnutí Evropské komise 
o slučitelnosti provozní podpory 
s vnitřním trhem EU (rozhodnutí SA. 
40171). 

 Připomínka k § 33 odst. 1 novely zákona o podporovaných zdrojích 
energie 
Navrhované úpravy: 
Do § 34 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní: „Inspekce řízení o 
nadměrné podpoře na návrh výrobce obnoví, jestliže po právní moci rozhodnutí 
podle odst. 1 nastanou skutečnosti, které by měly vliv na rozhodnutí o zjištění 
nadměrné podpory.“ 

Vysvětleno 
  
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 Připomínka k § 38 novely zákona o podporovaných zdrojích energie 
Navrhované úpravy: 
Z návrhu zákona se vypouští nově navržený § 38. 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 
 

Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů 

Komplexní připomínka, regulace spoluspalování, týká se bodů:  
§ 2 odst. 2,  
§ 3 odst. 3 písm. a) 
k § 23 odst. 3 
Připomínka k chybějícímu ust. 

Akceptováno jinak 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
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V § 2 odst. 2 se za písm. g) vkládá nové písm. h): „aukčním bonusem na teplo 
finanční částka na udržovací podporu tepla nabízená předkladatelem nabídky 
v aukci,“Dosavadní písm. h) se označí jako písm. i). 
V § 3 odst. 3 písm. a) se za slovo „biometanu“ doplňují slova „a množství 
výrobeného tepla ze společného spalování obnovitelného a neobnovitelného 
zdroje,“ 
V § 23 odst. 3 se na konci věty doplňují slova „a aukčního bonusu na teplo.“ 
Za § 26a se doplňuje nové ust.: 
§ 26b 
Aukční bonus na teplo 
(1) Aukční bonus na teplo se uplatňuje pro udržovací podporu tepla v případě 
společného spalování obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje na 
množství tepla podle § 25a odst. 4 písm. b). 
(2) Aukční bonus na teplo je poskytován v Kč/GJ v ročním režimu. 
(3) Aukční bonus na teplo je operátor trhu povinen hradit na základě vyúčtování 
podle odstavce 4. 
(4) Vyúčtování aukčního bonusu na teplo se uskutečňuje na základě 
naměřených nebo vypočtených hodnot podle § 27 odst. 3 evidovaných 
operátorem trhu podle prováděcího právního předpisu. 
Za nový § 26b se doplňuje nové ust.: 
§ 26c 
Vyhlášení aukce 
(1) Ministerstvo při vyhlašování aukce na udržovací podporu tepla přiměřeně 
použije ustanovení § 10a až § 10c a § 10e s výjimkou ustanovení § 10a odst. 1 
písm. d) a dále Ministerstvo stanoví celkový objem soutěžené výroby tepla.  
 
(2) Ministerstvo vyhlašuje aukce na udržovací podporu tepla každoročně 
v souladu s Integrovaným plánem. První aukci na udržovací podporu tepla po 
účinnosti zákona vyhlásí ministerstvo na období 3 let. Pro následující období 
vyhlásí ministerstvo aukci na udržovací podporu tepla vždy na jeden kalendářní 
rok. 
(3) Pokud nedojde v aukci k vysoutěžení celého objemu výroby tepla, pro který 
byla aukce vyhlášena, vyhlásí ministerstvo dodatečnou aukci pro dané období 
na rozdíl mezi celkovým objemem soutěžené výroby tepla a předkladateli 
uplatněnými nabídkami. 

Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 
 

 Připomínka k § 25a odst. 2 písm. a): Akceptováno jinak 
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V § 25a odst. 2 písm. a) se za slovo „předpisu“ vkládají slova: „, v případě 
společného spalování obnovitelného zdroje s neobnovitelným jsou do ceny 
fosilních paliv zahrnuty také náklady na povolenky“ 

viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 Připomínka k § 27a odst. 1: 
V § 27a odst. 1 se za slova „připojených k distribuční“ vkládají slova: „lokální 
distribuční“. 

Akceptováno s úpravou 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 K části první bodu 19, 25 a 85 (k § 4 odst. 2 ve znění návrhu zákona) 
Návrh úpravy  
1. V části první bodu 19 se za slovo „10 MW“ vkládají slova „bioplynu, 
geotermální energii“. 
2. V části první bodu 25 se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno 
e), které zní: 
„e) vyrobenou z bioplynu, pokud takový bioplyn nevznikl alespoň z 30% ze 
statkových hnojiv a vedlejších produktů živočišné výroby anebo z biologicky 
rozložitelného odpadu.“. 
3. V části první bodu 85 navrhované odstavce 2 a 3 znějí: 
„(2) V případě výroben tepla uvedených do provozu od 1. ledna 2021 se 
provozní podpora tepla vztahuje na teplo z výrobny tepla z obnovitelných zdrojů 
umístěné na území České republiky spalující biomasu nebo využívající 
geotermální energii se jmenovitým tepelným výkonem vyšším než 200 kW, kde 
podporovaným teplem je teplo dodané z této výrobny tepla do rozvodného 
tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií. 
(3) Provozní podpora tepla se vztahuje na teplo vyrobené ve výrobnách tepla 
a) splňující minimální účinnost užití energie stanovenou prováděcím 
právním předpisem, 
b) využívající biomasu z podporovaného druhu a parametrů obnovitelných 
zdrojů podle prováděcího právního předpisu.“. 

 
Akceptováno s úpravou 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 
 

 K části první bodu 39 (k § 6b odst. 3 a 4 ve znění návrhu zákona) 
Návrh úpravy 

Akceptováno  
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V části první bodu 39 se v navrhovaném § 6b odstavec 3 a 4 zrušuje. 
 K části první bodu 76, 98 a 107 (k § 12, 26a a 27c ve znění návrhu zákona) 

Návrh úpravy 
1. V části první bod 76 zní takto:  
„76. V § 12 se odstavec 7 zrušuje.“. 
2. V části první bodu 98 se v navrhovaném § 26a odstavec 4 zrušuje. 
Následující odstavec 5 se označuje jako odstavec 4. 
3. V části první bodu 107 se v navrhovaném § 27c odstavec 1 zrušuje. 
Následující odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.  

Vysvětleno 
 
Považujeme za vhodné uvedená 
ustanovení jako součást účinné regulace 
zachovat.  
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 K části první bodu 127 (k § 30 odst. 1 ve znění návrhu zákona) 
Návrh úpravy 
V části první bodu 127 v navrhovaném § 30 odstavec 1 zní: 
„(1) U zdroje elektřiny z obnovitelných zdrojů je podpora elektřiny přiměřená, 
pokud vnitřní výnosové procento investic za dobu trvání práva na podporu 
nepřekročí hodnotu 10,6 %. Způsob výpočtu vnitřního výnosového procenta 
investic stanoví prováděcí právní předpis.“.  

 
Rozpor 
 
Úprava po projednání Legislativní 
radou vlády a jejími komisemi: 
 
Na základě projednání materiálu 
Legislativní radou vlády a jejími 
pracovními Komisemi byl materiál 
upraven tak, že výše zmíněné dvě 
hodnoty IRR byly nahrazeny hodnotami 
IRR podle jednotlivých druhů 
podporovaných zdrojů tak, jak jsou 
uvedeny v Rozhodnutí Evropské komise 
o slučitelnosti provozní podpory 
s vnitřním trhem EU (rozhodnutí SA. 
40171). 

 K části první bodu 127 (k § 30 odst. 3 až 32a odst. 5 ve znění návrhu 
zákona) 
Návrh úpravy 
1. V části první bodu 127 se v navrhovaném § 30 odstavci 3 doplňuje věta: 
„Prověření přiměřenosti podpory elektřiny kontrolou podle § 33 se neprovádí, 
pokud byla výrobci elektřiny snížena nebo jinak změněna podpora podle § 32.“. 
2. V části první bodu 127 se v navrhovaném § 32 odstavci 1 za slovo „opatření“ 
vkládají slova „současně se zveřejněním výsledků sektorového šetření podle § 
31 odst. 6“. 

Akceptováno s úpravou 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
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3. V části první bodu 127 se v navrhovaném § 32a odstavci 3 doplňují slova 
„pokud byla výrobci elektřiny snížena nebo jinak změněna podpora podle § 32.“.   

 K části první bodu 193 (k čl. II přechodná ustanovení) 
Návrh úpravy 
V části první bodu 193 se v čl. II za dosavadní bod 1 vkládá nový bod 2, který 
zní: 
 „2. V případě výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů uvedených do provozu 
do dne 31. prosince 2005, u kterých vzniklo právo na podporu elektřiny z 
obnovitelných zdrojů podle dosavadních právních předpisů, trvá právo na 
podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů po dobu odpovídající době životnosti 
výroben podle právních předpisů účinných ke dni 1. ledna 2013. U výroben 
elektřiny z obnovitelných zdrojů uvedených do provozu do 31. prosince 2001 
se pro tento účel doba životnosti výrobny počítá od 1. ledna 2002 a u výroben 
elektřiny z obnovitelných zdrojů uvedených do provozu po tomto datu od 
uvedení výrobny do provozu. V případě rekonstruovaných malých vodních 
elektráren, u kterých byla od 13. srpna 2002 do 31. prosince 2005 provedena 
rekonstrukce v rozsahu stanoveném cenovými předpisy, se za uvedení výrobny 
elektřiny z obnovitelných zdrojů do provozu považuje den ukončení její 
rekonstrukce.“. 
Dosavadní body 2 až 10 se označují jako 3 až 11. 

Vysvětleno 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

 K § 32 odst. 2 a odst. 4, k § 32a odst. 5 a k § 33 odst. 1 – čl. I novelizační 
bod č. 139 (původně č. 127) 
Návrh na úpravu: 
Navrhujeme upravit novelizační bod č. 139 tak, že se v § 32 odst. 4 se za slovy 
„nepožádá o“ nahrazují slova „rozhodnutí podle § 34“ slovy “provedení kontroly 
podle § 33“. 
V § 32a odst. 5 se za slova „zvolí opatření“ doplní slova “podle tohoto paragrafu“ 
a údaj 30 dnů se změní na „ 90 dnů“. 

Akceptováno s úpravou 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Připomínkové místo souhlasí 
s vypořádáním. 
 

Komora OZE Komora obnovitelných zdrojů vítá zavedení nových podpor v oblasti 
obnovitelných zdrojů energie, které budou nákladově efektivnější, tržně 
orientované a umožní co nejvíce využít potenciál OZE v České republice včetně 
stávajících zařízení na výrobu energie z OZE při co nejnižší potřebě veřejných 
dotací.  
Předpokládáme, že navrhované podpory v konečném důsledku i pomohou 
zlepšit konkurenceschopnost českých podniků na vnitřním trhu. Za tímto 
účelem je však nezbytné zachovat stávající model financování podpor výroby 
energie z OZE, tedy především prostřednictvím  

Bereme na vědomí 
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► výběru složky ceny za službu distribuční soustavy v elektroenergetice, která 
je principiálně odůvodněna tím, že největší objem finančních prostředků na 
podporu OZE se vynakládá v sektoru výroby elektřiny,  
► dotace ze státního rozpočtu, která slouží ke snížení zátěže zákazníků v 
odvětví elektroenergetiky, a financování ostatních forem získávání energie z 
OZE mimo sektor elektroenergetiky.  
Při dodržení těchto principů by prostřednictvím dotace ze státního rozpočtu (a 
případně dodatečných příjmů do státního rozpočtu, např. z výnosů povolenek 
CO2 nebo zavádění daně za spalování fosilních paliv v lokálních topeništích) 
měly být financované náklady vynakládané OTE na podporu biometanu, jak je 
navrhováno v předkládaném návrhu zákona, a považovali bychom za 
kontraproduktivní, pokud by v průběhu projednávání tohoto návrhu zákona 
mělo dojít ke změně. Pokud by mělo dojít k přenesení nákladů na nově 
zavedené podpory do cen pro konečné zákazníky (v úvahu přichází jedině 
zavedení složek cen za dodávku tepla nebo složky ceny za službu distribuční 
soustavy v plynárenství), zvýšily by se náklady odběratelů včetně domácností 
spojené s využíváním ekologických zdrojů energie a jejich spotřebou, došlo by 
ke zhoršení konkurenceschopnosti českých podniků a v neposlední řadě by to 
vyvolalo zcela iracionální debaty o potřebě využívání OZE v českém národním 
hospodářství, přestože k jejich získávání a využívání váže Českou republiku 
unijní právní úprava.  
Samostatnou kapitolou by potom bylo značný nepoměr nákladů na úpravu 
všech různých systémů, fakturací a s tím spojených přenosů dat od 
provozovatelů DS do systému OTE v odvětví plynárenství, aby vůbec bylo 
možné případné nové složky ceny tepelné energie nebo složky ceny služby 
distribuční soustavy realizovat. To by představovalo další náklady, které by 
musel hradit konečný zákazník, aniž by z toho byl jakýkoliv prospěch.  

 K části první bodu 19, 25 a 85 (k § 4 odst. 2 ve znění návrhu zákona)  
Návrh úpravy  
1. V části první bodu 19 se za slovo „10 MW“ vkládají slova „bioplynu, 
geotermální energii,“.  
2. V části první bodu 25 se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno 
e), které zní:  
„e) vyrobenou z bioplynu, pokud takový bioplyn nevznikl alespoň z 30% ze 
statkových hnojiv a vedlejších produktů živočišné výroby anebo z biologicky 
rozložitelného odpadu.“. 

Vysvětleno  
 
Podpora pro nové výrobny využívající 
bioplyn by měla být realizována v 
podpoře tepla. Pro výrobny elektřiny 
využívající bioplyn, které jsou již v 
provozu, zůstane zachováno příslušné 
písmeno v odst. 5. 
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 K části první bodu 34 (k § 6 odst. 4 ve znění návrhu zákona)  

Návrh úpravy  
V části první bodu 39 se doplňované písmeno e) včetně poznámek pod čarou 
č. 25, 26 a 27 zrušuje.  

Akceptováno 

 K části první bodu 39 (k § 6b ve znění návrhu zákona)  
V části první bodu 39 se v navrhovaném § 6b odstavec 3 zrušuje.  

Akceptováno 

 K části první bodu 76, 98 a 107 (k § 12, 26a a 27c ve znění návrhu zákona)  
Návrh úpravy  
1. V části první bod 76 zní takto:  
„76. V § 12 se odstavec 7 zrušuje.“.  
2. V části první bodu 98 se v navrhovaném § 26a odstavec 4 zrušuje. 
Následující odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.  
3. V části první bodu 107 se v navrhovaném § 27c odstavec 2 zrušuje. 
Následující odstavec 3 se označuje jako odstavec 2. 

Vysvětleno 
 
Považujeme za vhodné uvedená 
ustanovení jako součást účinné regulace 
zachovat. 
 
 
 

 K části první bodu 98, 14 (nová ustanovení za § 26a a související změny v 
ostatních částech)  
Návrh úpravy  
1. V části první bodu 14 se za navrhované písmeno g) vkládá nové písmeno h), 
které zní:  
„h) aukčním bonusem na teplo finanční částka na udržovací podporu tepla 
nabízená předkladatelem nabídky v aukci.“.  
Navrhované písmeno h) se nadále označuje jako písmeno ch).  
2. V části první bodu 15 se v navrhovaném § 3 odst. 3 písm. a) za slovo 
„biometanu“ vkládají slova „a množství tepla vyrobeného společným 
spalováním obnovitelného a neobnovitelného zdroje“.  
3. V části první bodu 98 se za navrhovaný § 26a doplňují nové § 26b a 26c, 
které znějí:  
„§ 26b  
Aukční bonus na teplo 
(1) Aukční bonus na teplo se uplatňuje pro udržovací podporu tepla v případě 
společného spalování obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje na 
množství tepla podle § 25a odst. 4 písm. b).  
(2) Aukční bonus na teplo je poskytován v Kč/GJ v ročním režimu.  
(3) Aukční bonus na teplo je operátor trhu povinen hradit na základě vyúčtování 
podle odstavce 4.  

Akceptováno jinak 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
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(4) Vyúčtování aukčního bonusu na teplo se uskutečňuje na základě 
naměřených nebo vypočtených hodnot podle § 27 odst. 3 evidovaných 
operátorem trhu podle prováděcího právního předpisu.  
§ 26c  
Vyhlášení aukce  
(1) Ministerstvo při vyhlašování aukce na udržovací podporu tepla přiměřeně 
použije ustanovení § 10a až § 10c a § 10e s výjimkou ustanovení § 10a odst. 1 
písm. d). Dále ministerstvo stanoví celkový objem soutěžené výroby tepla.  
(2) Ministerstvo vyhlašuje aukce na udržovací podporu tepla každoročně v 
souladu s Integrovaným plánem. Pro první období podpory aukčním bonusem 
na teplo ministerstvo uzavře smlouvu s úspěšným předkladatelem nabídky na 
3 roky. V dalších obdobích vždy na 1 kalendářní rok, pro který je aukce 
vyhlašována." 

 K části první bodu 107 (k § 27a odst. 1)  
Návrh úpravy  
V části první bodu 107 v navrhovaném § 27a odstavec 1 zní:  
„(1) Podpora podle tohoto zákona se poskytuje na výrobu biometanu 
vyrobeného ve výrobnách biometanu na území České republiky připojených k 
distribuční nebo přepravní soustavě5) České republiky přímo nebo 
prostřednictvím těžebního plynovodu jiné výrobny plynu6) připojené k 
distribuční nebo přepravní soustavě České republiky, nebo na výrobu 
bioemetanu vyrobeného ve výrobnách biometanu, ze kterých je biometan 
dodáván zákazníkovi přímým plynovodem nebo prostřednictvím jiného 
plynového zařízení.“. 

Akceptováno s úpravou 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
 

 K části první bodu 127 (k § 30 odst. 1 ve znění návrhu zákona)  
Návrh úpravy  
V části první bodu 127 v navrhovaném § 30 odstavec 1 zní:  
„(1) U zdroje elektřiny z obnovitelných zdrojů je podpora elektřiny přiměřená, 
pokud vnitřní výnosové procento investic za dobu trvání práva na podporu 
nepřekročí hodnotu 10,6 %. Způsob výpočtu vnitřního výnosového procenta 
investic stanoví prováděcí právní předpis.“. 

 
 
Neakceptováno 
 
Úprava po projednání Legislativní 
radou vlády a jejími komisemi: 
 
Na základě projednání materiálu 
Legislativní radou vlády a jejími 
pracovními Komisemi byl materiál 
upraven tak, že výše zmíněné dvě 
hodnoty IRR byly nahrazeny hodnotami 
IRR podle jednotlivých druhů 
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podporovaných zdrojů tak, jak jsou 
uvedeny v Rozhodnutí Evropské komise 
o slučitelnosti provozní podpory 
s vnitřním trhem EU (rozhodnutí SA. 
40171). 

 K části první bodu 127 (k § 30 odst. 3 až 32a odst. 5 ve znění návrhu 
zákona)  
Návrh úpravy  
1. V části první bodu 127 se v navrhovaném § 30 odstavci 3 doplňuje věta: 
„Prověření přiměřenosti podpory elektřiny kontrolou podle § 33 se neprovádí, 
pokud byla výrobci elektřiny snížena nebo jinak změněna podpora podle § 32.“.  
2. V části první bodu 127 se v navrhovaném § 32 odstavci 1 za slovo „povahy“ 
vkládají slova „současně se zveřejněním výsledků sektorového šetření podle § 
31 odst. 6“.  
3. V části první bodu 127 se v navrhovaném § 32a odstavci 3 doplňují slova 
„nebo pokud byla výrobci elektřiny snížena nebo jinak změněna podpora podle 
§ 32.“.  

 
Vysvětleno a akceptováno s úpravou 
 
viz platný text návrhu novely zákona 
 
 

 K části první bodu 193 (k čl. II přechodná ustanovení)  
Návrh úpravy  
V části první bodu 193 se v čl. II za dosavadní bod 1 vkládá nový bod 2, který 
zní:  
„2. V případě výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů uvedených do provozu 
do dne 31. prosince 2005, u kterých vzniklo právo na podporu elektřiny z 
obnovitelných zdrojů podle dosavadních právních předpisů, trvá právo na 
podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů po dobu odpovídající době životnosti 
výroben podle právních předpisů účinných ke dni 1. ledna 2013. U výroben 
elektřiny z obnovitelných zdrojů uvedených do provozu do 31. prosince 2001 
se pro tento účel doba životnosti výrobny počítá od 1. ledna 2002 a u výroben 
elektřiny z obnovitelných zdrojů uvedených do provozu po tomto datu od 
uvedení výrobny do provozu. V případě rekonstruovaných malých vodních 
elektráren, u kterých byla od 13. srpna 2002 do 31. prosince 2005 provedena 
rekonstrukce v rozsahu stanoveném cenovými předpisy, se za uvedení výrobny 
elektřiny z obnovitelných zdrojů do provozu považuje den ukončení její 
rekonstrukce.“.  
Dosavadní body 2 až 10 se označují jako 3 až 11.  

Vysvětleno 
 
 

 K části čtvrté článku VI (k účinnosti navrhovaného zákona)  
Návrh úpravy  

Vysvětleno 
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V části čtvrté článku VI se v navrhovaném písm. a) za číslo „36“ vkládají slova 
„39, pokud jde o § 6b“. 

S ohledem na změny provedené 
v souvislosti s vypořádáním jiných 
připomínek se tato připomínka stala 
bezpředmětná.  
 
 

V Praze dne 27. dubna 2020 

Vypracoval:  Ing. Pavel Jirásek, Mgr. Hana Benešová, DiS. Podpis: 
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