
   
 

   
 

III. 

VLÁDNÍ NÁVRH 

ZÁKON 

ze dne ….. 2020 

o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona 
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 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

ČÁST PRVNÍ 

OPATŘENÍ K PŘECHODU ČESKÉ REPUBLIKY K NÍZKOUHLÍKOVÉ 
ENERGETICE 

§ 1 

Předmět a účel úpravy 

(1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) a Státní 
energetickou koncepci a Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v České republice 
základní práva a povinnosti spojené s přechodem České republiky k nízkouhlíkové energetice 
v rámci příspěvku k dosažení klimaticky neutrální Evropské unie do roku 2050 prostřednictvím 
zajištění výroby elektřiny z nízkouhlíkových výroben a návratnosti investice do 
nízkouhlíkových výroben vynaložené oprávněným investorem. 

(2) Účelem tohoto zákona je ve veřejném zájmu a v zájmu ochrany klimatu 

a) přispět k dekarbonizaci výroby elektřiny, 

b) zajistit energetickou bezpečnost České republiky prostřednictvím výroby elektřiny 
z nízkouhlíkových výroben na území České republiky s cílem zajistit zvyšování podílu 
nízkouhlíkových výroben na konečné spotřebě energie v České republice k dosažení 
stanoveného cíle. 

§ 2 

Základní pojmy 

Pro účely tohoto zákona se rozumí 

 
1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 o správě energetické unie 
a opatření v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 
715/2009, směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 
2012/27/EU a 2013/30/EU, směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 2015/652 a zrušuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013. 
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a) nízkouhlíkovou výrobnou výrobna elektřiny2) s jaderným reaktorem připojená do 
elektrizační soustavy3) s instalovanou kapacitou o minimálním elektrickém výkonu 100 MW 
po roce 2030, 

b) smlouvou o výkupu elektřiny z nízkouhlíkové výrobny (dále jen „smlouva o výkupu“) 
písemná dohoda mezi Českou republikou zastoupenou Ministerstvem průmyslu a obchodu 
(dále jen „ministerstvo“) a oprávněným investorem upravující vzájemná práva a povinnosti 
k zajištění výroby a dodávky elektřiny z nízkouhlíkové výrobny a návratnosti investice do 
nízkouhlíkové výrobny, 

c) oprávněným investorem osoba, která vyrábí nebo do doby stanovené ve smlouvě o výkupu 
bude vyrábět na území České republiky elektřinu v jím provozované nízkouhlíkové výrobně, 

d) realizační cenou cena za elektřinu vyrobenou v nízkouhlíkové výrobně a dodanou do 
elektrizační soustavy České republiky, kterou obdrží oprávněný investor od ministerstva na 
základě smlouvy o výkupu. 

 

§ 3 

Smlouva o výkupu elektřiny z nízkouhlíkové výrobny 

(1) Ministerstvo z důvodu zajištění bezpečnosti dodávek elektřiny předloží oprávněnému 
investorovi návrh na uzavření smlouvy o výkupu nejpozději do 2 let ode dne vydání autorizace 
podle energetického zákona. 

(2) Účelem smlouvy o výkupu je zajištění výroby elektřiny z nízkouhlíkových výroben, 
zajištění její dodávky do elektrizační soustavy České republiky a zajištění podpory příjmů 
oprávněného investora během provozní fáze nízkouhlíkových výroben s cílem dosáhnout 
návratnosti investic vynaložených oprávněným investorem. 

(3) Smlouva o výkupu musí obsahovat zejména 

a) identifikaci oprávněného investora, 

b) výši a způsob stanovování realizační ceny, pravidla prověření její přiměřenosti 
ministerstvem nejpozději do 5 let po začátku dodávky elektřiny do elektrizační soustavy České 
republiky a poté pravidelně nejméně jednou za 10 let, 

c) povinnost oprávněného investora zajistit do stanovené doby v jím provozované 
nízkouhlíkové výrobně instalovanou kapacitu ve výši určené vzájemnou dohodou mezi státem 
a oprávněným investorem, 

d) povinnost oprávněného investora zajistit výrobu a dodávku elektřiny z jím provozované 
nízkouhlíkové výrobny do elektrizační soustavy České republiky po dobu stanovenou ve 
smlouvě o výkupu, 

 
2) § 2 odst. 2 písm. a) bod 18 zákona č. 458/2000 Sb., Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 
energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
3) § 2 odst. 2 písm. a) bod 4 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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e) povinnost ministerstva zajistit výkup elektřiny od oprávněného investora z jím provozované 
nízkouhlíkové výrobny za realizační cenu, 

f) sankce za nedodržení povinností stanovených v písmenech c) až e). 

(4) Smlouva o výkupu se uzavírá nejméně na dobu 30 let s možností prodloužení její platnosti 
a účinnosti o nejméně 10 let, a to i opakovaně, nejdéle však do ukončení provozu nízkouhlíkové 
výroby. 

 

§ 4 

Stanovení realizační ceny 

(1) Realizační cena se stanoví tak, aby pokrývala ekonomicky oprávněné náklady na zajištění 
spolehlivého, bezpečného, potřebného a efektivního výkonu licencované činnosti výroby 
elektřiny z nízkouhlíkové výrobny a nákladů spojených s vyřazováním nízkouhlíkové výrobny, 
dále odpisy a přiměřený zisk zajišťující návratnost realizovaných investic do nízkouhlíkové 
výrobny podle smlouvy o výkupu. Realizační cena se určí vzájemnou dohodou mezi 
ministerstvem a oprávněným investorem obsaženou ve smlouvě o výkupu po schválení vládou. 

(2) Změna realizační ceny je možná v případě zjištění nepřiměřenosti podle § 3 odst. 3 písm. b) 
nebo po vzájemné dohodě ministerstva a oprávněného investora i dříve. 

§ 5 

Podmínky výkupu elektřiny z nízkouhlíkové výrobny 

(1) Ministerstvo zajistí výkup elektřiny z nízkouhlíkové výrobny podle smlouvy o výkupu a za 
podmínek stanovených tímto zákonem. 

(2) Ministerstvo pověří právnickou osobu 100% vlastněnou státem, která splní požadavky 
držitele licence na obchod s elektřinou podle energetického zákona (dále jen „pověřená 
osoba“), plněním povinností vyplývajících ze smlouvy o výkupu a povinností podle tohoto 
zákona s tím souvisejících. 

 (3) Základním časovým úsekem pro výkup elektřiny z nízkouhlíkové výrobny je 15 minut. 

(4) Základním časovým úsekem pro vyhodnocování a zúčtování výkupu elektřiny 
z nízkouhlíkové výrobny je 1 měsíc. 

 

§ 6 

Financování opatření k přechodu k nízkouhlíkové energetice 

(1) Náklady na financování opatření k přechodu k nízkouhlíkové energetice jsou hrazeny 
prostřednictvím ministerstva z peněžních prostředků, které jsou tvořeny tržbami  

a) ministerstva nebo pověřené osoby z prodeje elektřiny vykoupené z nízkouhlíkových 
výroben, 
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b) provozovatele přenosové soustavy z plateb složky ceny služby přenosové soustavy na výrobu 
elektřiny z nízkouhlíkových výroben, 

c) provozovatele regionální distribuční soustavy z plateb složky ceny služby distribuční 
soustavy na výrobu elektřiny z nízkouhlíkových výroben. 

(2) Peněžní prostředky určené na financování opatření k přechodu k nízkouhlíkové energetice 
vede ministerstvo nebo pověřená osoba odděleně na zvláštních účtech u banky se sídlem 
v České republice. 

(3) Energetický regulační úřad stanoví složku ceny služby distribuční soustavy a složku ceny 
služby přenosové soustavy na výrobu elektřiny z nízkouhlíkových výroben podle zákona č. 
165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, tato složka může 
mít kladné i záporné hodnoty. 

 

§ 7 

Zmocňovací ustanovení 

Energetický regulační úřad stanoví vyhláškou k provedení § 6 odst. 3 způsob a termíny 
účtování a hrazení složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové 
soustavy vykupujícím a provozovatelem přenosové soustavy a provozovatelem regionální 
distribuční soustavy a mezi provozovateli distribučních soustav.  

 

ČÁST DRUHÁ 

ZMĚNA ENERGETICKÉHO ZÁKONA 

§ 8 

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 zákona č. 151/2002 Sb., 
zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 
Sb., zákona č. 670/2004, Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., 
zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 
Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., 
zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 
Sb. a zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., 
zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 104/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 152/2017 
Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 1/2020 
Sb. a zákona č. …/2021 Sb., se mění takto 

1. V § 16 odst. 2 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), 
které zní:  

„d) navrhuje oprávněnému investorovi z důvodu zajištění bezpečnosti dodávek elektřiny 
uzavřít smlouvu o výkupu elektřiny z nízkouhlíkové výrobny.“. 
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2. V § 17e odst. 12 větě druhé se slova „a regulovaných“ nahrazují slovy „, regulovaných“ 
a za slovo „zákonů“ se vkládají slova „a regulovaných cen podle zákona č. … Sb., 
o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona 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“. 

3. V § 19a odst. 2 se slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu odstavce se doplňují slova 
„a složku ceny na výrobu elektřiny z nízkouhlíkových výroben podle zákona o opatřeních 
k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice“. 

 

 

ČÁST TŘETÍ 

ÚČINNOST 

 

§ 9 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021. 
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