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I. 
OBECNÁ ČÁST 

 

 ZHODNOCENÍ PLATNÉHO PRÁVNÍHO STAVU 

Státní energetická koncepce ČR (dále jen „SEK“) definuje cílový stav energetického mixu jako 
postupný přechod ze zdrojového mixu orientovaného zejména na uhlí na diverzifikované 
portfolio zdrojů s vyšším podílem jaderné energetiky ve výrobě elektřiny. Za tímto účelem 
zavedla ČR podporu využití vybraných zdrojů energie z důvodu ochrany klimatu a životního 
prostředí. S ohledem na energeticko-klimatickou politiku Evropské unie, potvrzení cíle 
dosáhnout do roku 2050 klimaticky neutrální EU a uznání potřeby zavést podpůrný rámec 
pro transformaci Evropskou radou, zavádí návrh v zájmu ochrany klimatu podporu pro další 
nízkouhlíkové zdroje. 

Účelem zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen “zákon o POZE”) je v zájmu ochrany klimatu a ochrany 
životního prostředí podpořit využití obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů, vysokoúčinné 
kombinované výroby elektřiny a tepla, biometanu, vodíku a decentrální výroby elektřiny. Dále 
zajistit zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě primárních energetických zdrojů, 
přispět k šetrnému využívání přírodních zdrojů a k trvale udržitelnému rozvoji společnosti 
a vytvořit podmínky pro naplnění závazného cíle podílu energie z obnovitelných zdrojů 
na hrubé konečné spotřebě energie v ČR při současném zohlednění zájmů zákazníků 
na minimalizaci dopadů podpory na ceny energií pro zákazníky v ČR. 

Právní úprava pro podporu jaderných zdrojů v zájmu ochrany klimatu však doposud neexistuje, 
a návrh zákona ji proto zavádí. 

Návrh se váže k zákonu 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, (dále jen “energetický zákon”), určující podmínky podnikání 
v energetických odvětvích včetně předmětu podnikání výroby elektřiny. Předkládaný návrh 
zákona energetický zákon novelizuje. Dále má vztah k zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření 
energií, ve znění pozdějších předpisů. Typem podporovaného zdroje se váže k zákonu 
č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a k zákonu č. 18/1997 Sb., 
zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně 
a doplnění některých zákonů.  

 VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ 
ÚPRAVY V JEJÍM CELKU 
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2.1 Východiska 

2.1.1 Strategické priority ČR v oblasti energetiky a elektroenergetiky 

Česká republika se v závěrech Evropské rady z prosince 2019 zavázala přispět k cíli klimaticky 
neutrální Evropy do roku 2050. Tímto závazkem se snaží uchovat planetu pro další generace, 
ale i udržet hospodářský růst v perspektivních odvětvích. ČR patří mezi průmyslově vyspělé 
a exportně orientované ekonomiky1. Průmysl tvoří cca 32 % HDP.2 Pro udržení a další rozvoj 
tohoto klíčového sektoru ekonomiky je důležitý dostatek spolehlivé, stabilní a dostupné 
energie. 

V rámci Národního investičního plánu ČR 2020–2050 byl jako prostředek k dosažení těchto 
cílů zvolen rozvoj bezemisní energie – obnovitelných zdrojů energie a jaderné energie. Národní 
investiční plán tímto navazuje na dlouhodobou vizi vlády ČR vymezenou v SEK a Národním 
akčním plánu rozvoje jaderné energetiky, dle kterých by jaderná energetika měla mít 48 až 
58% podíl na výrobě elektřiny. Cílem SEK je také udržení zbývající kapacity v soustavě 
(Remaining Capacity dle metodiky ENTSO-E) trvale v koridoru od -5% do +15% velikosti 
zatížení, se zohledněním řízení na straně spotřeby. 

Rozvoj jaderné energetiky také naplňuje strategický zájem definovaný Bezpečnostní strategií 
ČR. Ta konstatuje, že ČR je svou mimořádnou otevřeností ekonomiky vystavena vlivům 
vnějšího prostředí, a to zejména v souvislosti s přístupem na trhy a zajištěním energetických 
zdrojů. Energetika je v jejím pojetí jednou z oblastí, jež je postižena nevojenskými hrozbami. 
Proto musí stát zajistit stabilitu ze zdrojového i přenosového hlediska s důrazem na dostatečnou 
a udržitelnou domácí výrobu s přebytkovým saldem, dostatečnou výší regulačního výkonu 
a schopností ostrovních provozů. Národní audit bezpečnosti, naposledy proveden v roce 2016, 
identifikoval ukončení nebo nepokračování provozu v jaderné elektrárně Dukovany jako jednu 
z hrozeb. Jako další hrozbu identifikoval výrazné navýšení dovozu zemního plynu i pro účely 
výroby elektrické energie. 

 

2.1.2 Očekávaný vývoj bilance elektrizační soustavy ČR 

Hlavní energetickým zdrojem ČR je hnědé a černé uhlí. To dominuje i ve výrobě elektrické 
energie. Instalovaný výkon celé elektrizační soustavy ČR je 22 398 MWe, přičemž instalovaný 
výkon ve výrobnách elektřiny využívajících jako palivo černé a hnědé uhlí je 10 351 MWe

3. 

 
1 Dle informací MPO vyvezla v roce 2018 ČR zboží za víc než 4,3 miliardy Kč. (https://www.mpo.cz/assets/en/foreign-
trade/foreign-trade-statistics/2019/2/Teritorialni-struktura-zahranicniho-obchodu-CR-za-leden---prosinec-2018_-AJ-.xlsx).  
2 Zdroj: World bank, dostupné na 
https://databank.worldbank.org/views/reports/reportwidget.aspx?Report_Name=CountryProfile&Id=b450fd57&tbar=y&dd=
y&inf=n&zm=n&country=CZE  
3 Data jsou dostupná za rok 2018 na https://www.ote-cr.cz/cs/statistika/dlouhodoba-rovnovaha/zdrojova-zakladna  
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Brutto spotřeba elektřiny v ČR v roce 2018 byla na úrovni 74 TWh, vývoz elektřiny na úrovni 
13,9 TWh. Český elektroenergetický systém je dnes exportní, tato situace se však v nejbližších 
letech výrazně změní. 

Jak vyplývá z hodnocení zdrojové přiměřenosti elektrizační soustavy ČR do roku 20404 
(dále jako „MAF CZ 2040“), již v roce 2025 by se v základním scénáři5 měl export snížit na 
5,4 TWh, s celkovým saldem 1,8 TWh ve prospěch ČR. V roce 2030 již saldo dosahuje 
negativních hodnot – základní scénář počítá s dovozem 8,2 TWh elektřiny a celkovým 
záporným saldem 5,4 TWh. Současně s tím se zhoršují spolehlivostní indikátory. 

K roku 2040 pak MAF CZ 2040 avizuje snížení celkového instalovaného výkonu elektrizační 
soustavy o cca 26 až 33 % v porovnání se současnou situací. K tomuto přispěje i předpokládané 
odstavení jaderné elektrárny Dukovany s instalovaným výkonem 2040 MWe, která byla 
uvedena do provozu v letech 1985-87. 

Výše uvedené hodnoty se zhoršují v nízkouhlíkovém scénáři. Pokud by v roce 2025 bylo 
nad rámec základního scénáře utlumeno dodatečných 2,7 GW kapacity uhelných elektráren, 
musela by ČR importovat 7,2 TWh elektřiny a saldo by dosahovalo 5,8 TWh v neprospěch ČR. 
V roce 2030 se saldo zhoršuje až na -9,2 TWh. 

S očekávaným poklesem ve výrobě elektřiny je zároveň předpokládán kontinuální růst spotřeby 
elektřiny vzhledem k posilování trendů elektrifikace, digitalizace a sector couplingu (efektivní 
integrace sektorů, které spotřebovávají elektřinu s výrobními zdroji). Konzervativní výhled 
růstu spotřeby založený na predikci vývoje HDP poukazuje na fakt, že čistá spotřeba mírně 
naroste ze současných cca 67 TWh až na cca 77,5 TWh v roce 2040, a to navzdory opatřením 
pro zvyšování energetické účinnosti dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2018/2002 ze dne 11. prosince 2018, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické 
účinnosti. 

2.1.3 Posouzení schopností jednotlivých zdrojů zabezpečit dodávky elektřiny v ČR 

Česká republika má několik možností, jak prostřednictvím stimulace investorské aktivity 
modifikovat energetický mix výroben elektřiny, aby i v budoucnu zajistila bezpečnou 
a dostupnou energii. Cílem této podkapitoly je stručně shrnout důvody, proč se ČR rozhodla jít 
cestou rozvoje jaderné energie, a proč je tudíž předkládán tento návrh zákona. 

Teoreticky lze očekávanému poklesu ve výrobě elektřiny předejít: 

a) investicemi do výroben elektřiny využívajících obnovitelné zdroje energie (dále též 
„OZE“), 

 
4 Zpracované společností ČEPS, a.s. dle požadavků Energetického zákona, dostupné na https://www.ceps.cz/cs/tiskove-
zpravy/novinka/maf-cz-prinasi-hodnoceni-zdrojove-primerenosti-cr-do-roku-2040.  
5 Základní scénář například nepočítá s dodatečným odstavováním uhelných elektráren nad rámec rozhodnutí jejich 
provozovatelů, počítá s provozem JE Dukovany. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBPQBU2QG)

https://www.ceps.cz/cs/tiskove-zpravy/novinka/maf-cz-prinasi-hodnoceni-zdrojove-primerenosti-cr-do-roku-2040
https://www.ceps.cz/cs/tiskove-zpravy/novinka/maf-cz-prinasi-hodnoceni-zdrojove-primerenosti-cr-do-roku-2040


6 
 

b) výstavbou výroben elektřiny využívajících jako palivo plyn, 
c) zvýšeným dovozem elektřiny ze zahraničí, 
d) posílením zapojení se strany spotřeby do trhu a rozvojem akumulace, 
e) rozvojem výroben elektřiny využívajících jadernou energii. 

Ve výše uvedeném seznamu již není uvažováno o dlouhodobém prodloužení provozu zdrojů 
využívajících hnědé a černé uhlí. Rozvoj těchto výroben elektřiny by byl v rozporu 
s prosazováním základních cílů aktualizované SEK a dalších strategických vládních 
dokumentů, jako je postupný přechod od uhlí k jiným primárním zdrojům a zlepšení 
ekologických podmínek snížením emisí, včetně mezinárodních závazků ČR vyplývajících 
zejména z Pařížské dohody. Efektivita provozu stávajících uhelných zdrojů je také ohrožena 
nejistotou ohledně budoucí podoby revize směrnice o průmyslových emisích včetně jejich 
prováděcích rozhodnutí o nejlepších dostupných technikách (BAT a BREF). Vzhledem 
k masivnímu odklonu jednotlivých členských států od uhlí lze očekávat nastavení takových 
limitů pro stacionární zdroje emisí v EU, jejichž přizpůsobení bude zcela jistě neslučitelné 
s požadavky provozovatelů na návratnost takovýchto investic. 

a) Možnost nahradit dožívající zdrojovou základnu investicemi do obnovitelných zdrojů 
energie 

Česká republika se v rámci svých závazků vůči EU zavázala navýšit svůj podíl v obnovitelných 
zdrojích energie na minimálně 22 % do roku 2030. Ve výrobě elektřiny by měl podíl 
obnovitelných zdrojů energie vzrůst k 17 %, důvodem jsou zejména přírodní podmínky ČR 
v kombinaci s cenou dostupných technologií. Maximální potenciál větrné energie v ČR je dle 
referenčního scénáře SEK odhadován na 2300 MW, sluneční energie na 5800 MW. Maximální 
faktor využití fotovoltaických elektráren v podmínkách ČR je 1 000 hodin/ročně (tj. 11,4 %), 
u větrných elektráren je to kolem 2 000/hodin ročně (tj. 22,8 %). Potenciál biomasy je omezen 
s ohledem na potravinovou bezpečnost ČR a skutečnost, že se nejedná o nízkouhlíkový zdroj. 
Vzhledem k výše uvedeným faktorům, zejména pak nízké roční využitelnost OZE, o nich není 
možné uvažovat jako o plnohodnotné náhradě vyřazovaných uhelných (a posléze i jaderných) 
elektráren. 

b) Možnosti výstavby výroben elektřiny využívajících jako palivo zemní plyn 

Státní energetická koncepce stanovila jako cíl rozvoj kogeneračních jednotek a případně 
i vysokoúčinných paroplynových elektráren využívajících jako palivo zemní plyn 
v maximálním podílu 15 % celkového instalovaného výkonu elektrizační soustavy ČR do roku 
2040. Důvodů je několik, mezi nejdůležitější ale patří fakt, že ČR je plně závislá na dovozu 
zemního plynu ze zahraničí, a vzhledem k její vnitrozemské poloze jsou možnosti diverzifikace 
dovozu této suroviny omezeny stávajícími plynovody. Plynový scénář byl SEK kvalifikován 
jako scénář „s omezenou energetickou soběstačností“. Soběstačnost je ale jedním z tří 
vrcholových cílů české energetické strategie. Zemní plyn vzhledem ke své emisní náročnosti 
také není vhodným palivem pro dosažení cíle klimaticky neutrální Evropy do roku 2050. 
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Z těchto důvodů o něm není uvažováno jako o možné náhradě odstavované kapacity. 

c) Možnosti zvýšeného dovozu elektřiny ze zahraničí 

Soběstačnost SEK pro oblast dodávek elektřiny definuje jako udržení zbývající výrobní 
kapacity trvale v koridoru -5 % do +15 % velikosti zatížení soustavy. Tento cíl tak ze své 
podstaty omezuje možnosti navýšení exportu nad 5 % maximálního zatížení (hrubé spotřeby) 
elektřiny v ČR. Odstavované uhelné elektrárny ale představují přibližně 40 % spotřeby 
elektřiny, Jaderná elektrárna Dukovany dalších přibližně 15 %. Dle výpočtu modelu sítě je 
technicky možný import z hlediska přenosové soustavy přibližně 20 TWh.6 Toto představuje 
kolem 25–30 % čisté energetické spotřeby ČR. I kdyby byla využita maximální kapacita 
přenosové soustavy (která je dnes jednou z nejvíce propojených soustav v Evropě), není 
schopna pokrýt očekávaný deficit. Nadto se odstavování zdrojové základny předpokládá 
i v okolních zemích (Slovensko, Polsko, Německo), čímž se riziko spojené se spoléháním se na 
dovoz elektřiny zvyšuje. 

d) Posílení zapojení strany spotřeby do trhu a rozvoj akumulace 

Studie provedené v rámci Národního akčního plánu pro chytré sítě (dále jen „NAP SG“) 
a hodnocení zdrojové přiměřenosti do roku 2040 poukazují na nárůst potenciálu akumulace 
a zapojení se strany spotřeby pro účely řízení elektrizační soustavy ČR. V roce 2030 může 
dosahovat až 4 000 MW (maximální potenciál 15minutové flexibility), jeho reálná využitelnost 
je ale odhadována na hodnoty 1 000 – 1 200 MW.7 Vzhledem k objemu odstavených zdrojů 
tyto hodnoty neposkytují dostatečnou jistotu, že dokážou zajistit bezpečný provoz elektrizační 
soustavy v každém okamžiku, v souladu s nastavenými cíli. 

e) Možnosti rozvoje výroben elektřiny využívajících jadernou energii 

Rozvoj jaderné energetiky je deklarován jako jeden z hlavních cílů strategických dokumentů 
vlády ČR. Důvodem jsou geografické podmínky a poloha ČR, kvůli které jsou možnosti 
rozsáhlého využívání energie z obnovitelných zdrojů omezené, a zároveň snaha o energetickou 
nezávislost, která je důležitá z bezpečnostního hlediska. Hlavními přednostmi jaderných 
elektráren jsou dlouhá životnost, nulové emise CO2 při výrobě elektřiny, vysoký faktor využití 
instalovaného výkonu, spolehlivý, levný a předvídatelný provoz, jakož i vysoká koncentrace 
paliva, která umožňuje zajištění bezpečnosti dodávek po dobu několika let. Jaderné elektrárny 
umožňují kromě stabilních dodávek elektřiny poskytovat i stabilní dodávky tepla (TUV), což 
je další výhodou vzhledem k rozsáhlému systému centrálního zásobování teplem v ČR. V ČR 
jsou v současnosti provozovány dvě jaderné elektrárny, Dukovany a Temelín, na které je 
napojený průmysl a systém vzdělávání. Další rozvoj tohoto odvětví tak skýtá příležitost dále 
rozvíjet tento významný segment ekonomiky. 

Jaderná energetika byla vzhledem ke své schopnosti zabezpečit nízkouhlíkové, stabilní a levné 
 

6 Zdroj: MAF CZ 2040 
7 Zdroj: NAP SG 
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dodávky elektrické energie identifikována jako primární prostředek zajištění energetické 
bezpečnosti ČR v kontextu dosažení cíle klimaticky neutrální Evropy do roku 2050. Vzhledem 
k očekávanému zhoršení bilance výroby elektřiny v ČR po roce 2025 a v dalších letech je její 
další rozvoj nezbytný. Vzhledem k míře závislosti ČR na spalování uhlí přitom není možné 
plně nahradit kapacitu odstavovaných zdrojů obnovitelnými zdroji energie, rozvojem zapojení 
ze strany spotřeby a akumulace do trhu s elektřinou, plynovými zdroji, dovozem elektřiny nebo 
jejich vzájemnou kombinací. 

Z tohoto důvodu byla výstavba nových bloků jaderných elektráren zařazena jako strategická 
priorita v Národním investičním plánu 2020 – 2050. 

2.1.4 Situace na trhu s elektřinou 

Tržní ceny elektřiny v posledních několika letech nereflektují skutečné náklady na výrobu 
elektřiny a neposkytují tak dostatečné stimuly k investicím do nových výroben elektřiny. Ceny 
elektřiny jsou výrazně volatilní: kolem roku 2008 dosahovaly úrovně až 90 EUR/MWh, mezi 
lety 2009-2016 se pohybovaly v rozmezí 20–40 EUR/MWh, v zimě 2017 vystoupaly 
až k 70 EUR/MWh, aby opět klesly k hodnotě cca 50 EUR/MWh v roce 2019.8 Za tímto 
vývojem stojí několik tržních selhání, která znemožňují zabezpečit budoucí dodávky elektřiny 
v takové míře, v jaké to požadují strategické dokumenty vlády ČR. 

Prvním selháním je selhání trhu s emisemi uhlíku, který vzhledem k vysoké volatilitě 
ale zároveň nízké hodnotě cen emisní povolenky9 v systému EU-ETS není schopen poskytnout 
dostatečnou jistotu pro investice do bezemisních technologií. Budoucnost EU-ETS 
je předmětem politické shody mezi Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou EU, 
jeho další revize se očekává v letech 2020 – 2021. Do vývoje ceny EU-ETS také vstupují 
národní rozhodnutí, například o ukončení provozu uhelných elektráren. 

Druhým selháním je nejistota tržního vývoje ovlivněného politickými a regulatorními 
rozhodnutími. Kromě rozhodnutí o budoucí podobě systému EU-ETS existuje na trhu 
s elektřinou řada rizik, která výrazně ovlivňují budoucí výnosy a tím návratnost investic. Mezi 
tyto patří například zpřísňování bezpečnostních požadavků u jaderné energetiky, 
environmentálních limitů u uhelné energetiky, problematika tzv. vzdálenostních zákonů 
u větrné energetiky či aspekt potravinové bezpečnosti u biomasových elektráren. Investoři mají 
dnes také velmi omezenou možnost k zajištění ochrany jejich práv v důsledku změny 
regulatorního prostředí prostřednictvím národních soudů či mezinárodních arbitrážních 
tribunálů. 

Třetím selháním je neschopnost trhu zabezpečit diverzifikovaný energetický mix vzhledem 

 
8 Zdroj: Report From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic  
And Social Committee And The Committee Of The Regions: Energy prices and costs in Europe, COM(2019) 1 final, 
9.01.2019 
9 Ceny dosahovaly cca 20 Eur/tunu CO2 v roce 2008, pod 10 Eur/tunu v letech 2012-2018 a následně pruce narostly až k 
hodnotě 30 Eur/tunu CO2 v roce 2019. 
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k přirozené preferenci investorů rozvíjet projekty s co nejrychlejší návratností. I kdyby trh 
poskytoval dostatečné cenové signály pro výstavbu nových výrobních zdrojů, s ohledem na co 
nejmenší rizikovost investice by investoři volili zdroje s co nejnižšími investičními náklady 
(CAPEX) na MW instalovaného výkonu. Těmi jsou v současnosti plynové turbíny následované 
paroplynovými elektrárnami, OZE a akumulací energie.10 Jaderná energie je kapitálově 
nejnáročnější investicí, i když jsou její plné náklady nižší než náklady elektráren využívajících 
energii z OZE nebo zemního plynu. Investoři nenesou stejnou zodpovědnost za bezpečnost 
dodávek jako stát a nemají proto důvod rozvíjet ekologičtější technologie s nižšími celkovými 
náklady, ale dlouhou dobou návratnosti investice, a tudíž značně vyšším rizikem. Na rozdíl od 
okolních zemí v ČR nejsou zavedeny kapacitní mechanismy, které by tuto pozitivní externalitu 
oceňovaly a motivovaly k investicím do daných technologií. 

Posledním faktorem přispívajícím k selhání trhu je asymetrie podmínek pro výrobce 
na evropském trhu s elektřinou. Dle čl. 194 Smlouvy o fungování Evropské unie mají členské 
státy právo stanovit si svůj energetický mix, čehož většina zemí EU plně využívá. V polovině 
zemí EU jsou zavedeny kapacitní mechanismy podporující určité výrobce elektřiny. Německo 
notifikovalo v roce 2018 strategickou rezervu počítající s udržením nebo výstavbou 2 GW 
zdrojových kapacit, síťová rezerva, která je v provozu od roku 2012 udržuje v chodu dalších 
5 - 10 GW kapacit, uhelná rezerva 3 GW výkonu. Další rezervy jsou v provozu ve Finsku 
a v Belgii. Polsko zavedlo v roce 2018 rozsáhlý kapacitní trh pro výstavbu nových elektráren, 
prostřednictvím kterého podporuje až 10 GW výrobní kapacity. Kapacitní trh funguje také 
ve Francii, Itálii, UK, Irsku; Belgie avizovala jeho zavedení v průběhu roku 2020. Velká 
Británie nadto podpořila výstavbu nové jaderné elektrárny Hinkley Point C, následovalo 
ji Maďarsko s projektem Paks II. Tyto režimy státní podpory byly schváleny Evropskou 
komisí.11 Také se liší se podmínky pro připojování nových zdrojů do elektrizační soustavy nebo 
pro ukončení jejich provozu. 

Výše uvedené faktory vedou k tomu, že jakákoliv predikce cen energií v dlouhodobém 
horizontu (desítky let), což je doba nezbytná k výstavbě nového jaderného zdroje, je dnes 
vzhledem k závislosti na budoucím regulatorním a politickém prostředí nemožná. Ceny 
elektřiny lze reálně odhadnout na maximálně 3 roky předem, což je také perioda, ve které 
se velcí hráči na trhu s elektřinou zajišťují. Produkty pro zajištění ceny na delší období se na 
současném trhu s elektřinou neobchodují. Toto období není postačující pro rozhodnutí 
o provedení tak nákladné investice, jakým výstavba nových jaderných bloků je. 

Lze konstatovat, že současný trh s elektřinou se vyznačuje silným tržním selháním, neboť 
investiční rizika spojená s případnou odpovědností rozhodujících orgánů investora nelze 
na relevantním trhu (výroba a velkoobchodní prodej elektřiny) nikterak ošetřit, jestliže nebudou 
alespoň základní podmínky provozu nového zdroje přinejmenším částečně garantovány přímo 

 
10 Viz např. informace EIA dostupné na https://www.eia.gov/outlooks/aeo/assumptions/pdf/table_8.2.pdf  
11 Dle informací ze sektorového šetření EK ke kapacitním mechanismům z roku 2016 ((COM)2016) 752 final) a registru 
státní pomoci jsou mechanismy podpory výroby elektřiny zavedeny v Belgii, Francii, Finsku, Irsku, Itálii, Litvě, Lotyšsku, 
Maďarsku, Německu, Polsku, Portugalsku, Řecku, Španělsku, Švédsku a UK. 
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státem. 

2.1.5 Zhodnocení možných režimů státní podpory rozvoje jaderné energie v ČR 

Analýza situace na trhu s elektřinou poukázala na to, že bez státní podpory není možné zaručit 
dostatečné pobídky pro výstavbu kapitálově náročných nízkouhlíkových zdrojů, jako jsou 
jaderné elektrárny. Pro zajištění nejefektivnějšího systému státní podpory jsou v této 
podkapitole krátce zhodnoceny vybrané režimy podpory jaderné energetiky vůči vybrané 
variantě, tj. podpoře prostřednictvím smlouvy o výkupu elektřiny z nízkouhlíkové výrobny 
uzavřené mezi státem a investorem. 

Mezi uvažované varianty patří: 

a) Podpora rozvoje jaderné energetiky formou daňových úlev, 

b) Podpora prostřednictvím kapacitních mechanismů, 

c) Přímá investiční podpora (dotace), 

d) Podpora stanovením regulované ceny za vynaloženou investici (RAB model) 

e) Podpora prostřednictvím smlouvy o výkupu elektřiny z nízkouhlíkové výrobny 
uzavřené mezi státem a oprávněným investorem. 

Daňové úlevy jsou často využívaným nástrojem států pro motivaci subjektů investovat 
do žádoucích oblastí. Úleva musí být konstruována tak, aby buďto umožnila přiměřený zisk 
nedosažitelný na trhu, nebo umožnila poměrně vyšší výnos, než lze na trhu alternativně získat. 
V praxi se tedy musí jednat o poskytnutí nižší daňové sazby, určité daňové slevy nebo 
celkového osvobození od daně u daňových položek, které na subjekt skutečně dopadají. 
Daňové úlevy musí významně ovlivnit ekonomický propočet investice. V tomto případě je 
možné uvažovat především o dani z příjmu právnických osob nebo dani z přidané hodnoty, a na 
tyto položky pak aplikovat žádoucí úpravu podmínek. Daňová úleva pro výstavbu výroben 
elektřiny byla již v ČR v minulosti zavedena, a to pro obnovitelné zdroje energie. Tento typ 
podpory byl ale z důvodu značných dopadů do státního rozpočtu ČR zrušen. 

Výrazné dopady do státního rozpočtu v případě tak velkého projektu, jakým je investice 
do nových jaderných zdrojů (dále též „NJZ“), jsou hlavní nevýhodou využití daňových úlev 
pro podporu výstavby NJZ. Pro investora představují nestabilní rámec, jelikož předem neví, za 
jaké ceny bude elektřinu na trhu schopen prodat, a jakou záruku mu tak daňové úlevy 
poskytnou. Velké změny podmínek na trhu, výkyvy tržních cen elektřiny a regulační zásahy 
(které jsou v daňové oblasti četné) mohou učinit investici ztrátovou. O daňových úlevách je spíš 
vhodné uvažovat jako o podpůrném prostředku pro určený segment ekonomiky, ne jako 
o podpoře pro jeden konkrétní projekt. 
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Kapacitní mechanismy jsou nástrojem pro zabezpečení dodávek elektřiny v potřebném čase 
prostřednictvím plateb výrobci za jeho připravenost dodávat elektřinu v předem definovaných 
obdobích. Jedná se o platbu nad rámec zisků na trhu s elektřinou, a výrobce ji dostává 
bez ohledu na to, jestli vyrábí, nebo ne. Kapacitní mechanismy tak mají pokrýt fixní náklady 
výrobců, dodávka elektřiny se zpravidla řídí situací na trhu. Poptávané množství většinou odráží 
potřebu dodávky elektřiny ve špičce, nebo chybějící množství výkonu potřebného pro dosažení 
bezpečnosti dodávky. 

Již ze své podstaty nejsou kapacitní mechanismy vhodné pro podporu výstavby jaderných 
zdrojů. Kapacitní mechanismy jsou i dle relevantní evropské legislativy definovány jako 
přechodné řešení, sloužící k překonání nepříznivého období. Naproti tomu jsou investice 
do jaderných zdrojů v ČR považovány za dlouhodobou součást klimaticky neutrální energetiky. 
Jaderná energetika by se svými velkými kapitálovými náklady také měla značnou nevýhodu 
oproti ostatním zdrojům soutěžícím o tento typ podpory. Jádro je zdrojem vhodným zejména 
pro dodávky stabilní elektřiny, ne pro velké zvyšování a snižování výkonu dle požadavků 
provozovatele přenosové soustavy. V případě tohoto mechanismu tudíž existuje velké riziko, 
že by se nové jaderné zdroje do mechanismu nekvalifikovaly, nezískaly by tak financování 
a nebyly postaveny. Míra rizika pro investora je příliš vysoká. Z pohledu zajištění bezpečnosti 
dodávek v ČR, kde nejpozději po odstavení stávajících bloků Jaderné elektrárny Dukovany 
bude chybět stabilní výroba elektřiny, tak podpora formou kapacitních mechanismů není 
vhodná. Kapacitní mechanismy také neumožňují flexibilitu v podobě zpětných plateb 
zákazníkům v případech, kdy je cena elektřiny na trhu vysoká. Z finančního hlediska 
představují pro systém větší zátěž. 

Další možností, jak podpořit výstavbu výroben elektřiny zabezpečujících pokrytí očekávaného 
deficitu výroby elektřiny a bezpečnosti dodávky elektřiny, je poskytnutí přímých dotací 
na výstavbu zdroje nebo státem nízkoúročených úvěrů. Prostřednictvím investiční podpory lze 
zajistit výstavbu dodatečné výrobní kapacity a zajistit tak bezpečnost dodávek elektřiny. 
Investiční podpora je silnou motivací pro vznik konkrétní investice. Dotace přenáší část 
investičních nákladů na státní rozpočet nebo je čerpaná z prostředků fondů EU a úvěrová 
podpora snižuje náklady financování. To umožní investorům dosáhnout přiměřených výnosů. 

Tato forma podpory je typově vhodná pro výrobny elektřiny s menším instalovaným výkonem 
z důvodu potřebných objemů investic. V takovém případě nezatíží veřejné rozpočty a dobře 
plní stanovené cíle. U výroben elektřiny s větším instalovaným výkonem by objem potřebných 
finančních prostředků překročil možnosti veřejných rozpočtů. Otázkou proveditelnosti také 
zůstává zachování soutěžních podmínek na trhu s elektřinou a schválení takto nastaveného 
mechanismu ze strany Evropské komise. U investiční podpory s jediným příjemcem je totiž 
riziko nesprávného nastavení výše podpory, a tedy překompenzování v obdobích vysokých cen 
elektřiny značné, což by mohlo vést k narušení konkurence na trhu s elektřinou. 

Vyplácení regulované ceny za vynaloženou investici (tzv. RAB model – z anglického 
Regulatory Asset Base) je mechanismus, který pro určení podpory bere v potaz vynaložené 
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investice v průběhu celého životního cyklu daného zdroje, od výstavby až po jeho vyřazení 
z provozu. K výplatě podpory tak dochází od samého započetí výstavby zdroje až do konce 
jeho vyřazování z provozu. Model, dle kterého je každoročně nezávislým regulátorem určována 
vyplácená cena, bere v potaz efektivně vynaložené investice (CAPEX) včetně předem 
schválených rezerv a případného oprávněného překročení původně plánované výše investic, 
indexaci, provozní náklady, náklady na připojení a přenos, náklady na vyřazení z provozu, 
přiměřenou míru zisku oprávněného investora zajišťující návratnost realizovaných investic 
a odpisy, současně jsou zohledněny výnosy z prodeje elektřiny na trhu.  

Do určitě míry je obdobný model regulace využíván pro regulaci ceny související služby 
v elektroenergetice a plynárenství (služby přenosové nebo distribuční soustavy). Energetický 
regulační úřad stanovuje pevné regulované ceny, které zákazníci platí v síťových tarifech. Ceny 
jsou stanoveny každoročně postupem stanoveným v energetickým zákoně, resp. v souladu 
s metodikou regulace. Přesný model výpočtu (resp. metodika regulace) je stanoven předem 
(v uvedeném příkladu síťových tarifů jsou to „Zásady cenové regulace“). 

Pro zajištění stability daného podpůrného rámce by byl postup v zásadě obdobný, byl 
by definován regulační model, kdy jeho změna by byla možná jenom za předem definovaných 
podmínek v zákoně nebo ve smlouvě s investorem. Model může být využit samostatně, 
tj. výrobce (investor) dostává od státu každý rok vyplácenou jinou cenu dle proinvestovaných 
prostředků (tj. ve fázi výstavby i výroby), přičemž tato částka zohledňuje i výnosy z prodeje 
vyrobené elektřiny na trzích. Tato varianta je v této části kapitoly posuzována, předpokládáme, 
že investor také sám prodává vyrobenou elektřinu na trzích. Model (z pohledu způsobu 
stanovení oprávněných výnosů investora) ale také může být využit jako podklad pro výpočet 
vyplácené ceny například pro rozdílovou smlouvu (Contract for Difference). 

Tento model výrazně eliminuje riziko pro investora, jelikož návratnost investice je postupně 
zajišťována od prvního dne výstavby nového jaderného zdroje (resp. v souvislosti s postupnou 
aktivací investovaných prostředků do výstavby). Tím také za současných podmínek umožňuje 
poskytnutí financování pro výstavbu NJZ od třetích stran. Vzhledem k tomu, že riziko navýšení 
CAPEX a prodloužení termínu dokončení investice je obvykle sdíleno jak investorem, tak 
státem, má investor výraznou motivaci dokončit výstavbu včas a za původně smluvenou cenu. 
Regulátor určuje vyplácenou cenu investorovi každoročně, model tak dobře odráží skutečně 
vynaložené prostředky investora, jakož i vývoj na trzích. Cena placená zákazníky v rámci 
zvolené složky ceny elektřiny (např. síťových tarifů) tím reflektuje skutečné náklady vyrobené 
elektřiny. Rizikem může být prodej elektřiny subjektem, který by díky výši instalovaného 
výkonu nového jaderného zdroje a velikosti českého trhu s elektřinou získal významnou tržní 
pozici. Existuje zde tak riziko neschválení tohoto podpůrného schématu ze strany Evropské 
komise. Toto riziko lze eliminovat zajištěním prodeje elektřiny jiným subjektem.  

Poslední zvažovanou možností je podpora prostřednictvím výkupu elektřiny z nízkouhlíkové 
výrobny na základě smlouvy mezi státem a oprávněným investorem. Principem podpory je 
výkup elektřiny určeným subjektem (v návrhu Ministerstvem průmyslu a obchodu, resp. jím 
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pověřenou právnickou osobou 100% vlastněnou státem) za předem stanovenou realizační cenu. 
Určený subjekt pak takto vykoupenou elektřinu dál prodává na trzích s elektřinou za účelem 
snížení nákladů pro konečné zákazníky. Investor dostává podporu od okamžiku započetí 
výroby elektřiny formou takové ceny, která odráží náklady na výstavbu, provoz a vyřazování 
daného zdroje, včetně nákladů na financování. Smlouva mezi investorem a státem, garantující 
podmínky výkupu elektřiny je zpravidla uzavřena minimálně na dobu 30  let. Náklady spojené 
s vyplácením realizační ceny jsou na zákazníky přenášeny prostřednictvím síťových tarifů – 
snižují se, pokud je cena elektřiny na trhu vyšší, než realizační (tj. výkupní) cena, a zvyšují, 
pokud je cena na trhu nižší.  

Pro investora tato smlouva výrazně eliminuje riziko spojené s návratností investice. Pro stát pak 
představuje garanci výstavby a dlouhodobého provozu nových kapacit potřebných pro zajištění 
bezpečnosti dodávek elektřiny pro obyvatele a průmysl. Náklady do cen pro zákazníky jsou 
minimalizovány prostřednictvím prodeje vykoupené elektřiny na trhu. Tím, že prodej elektřiny 
má na vykonává subjekt odlišný od investora, je také eliminováno riziko nepřiměřených zásahů 
do trhu s elektřinou. Zcela jsou tak naplněny cíle SEK, Národního investičního plánu a dalších 
strategických vládních dokumentů.  

S ohledem na charakteristiku výše uvedených možností podpory a jejich vhodnost pro podporu 
výstavby nových jaderných bloků byla na základě závěrů ze zasedání Stálého výboru 
pro výstavbu nových jaderných zdrojů a usnesení vlády zvolena forma podpory 
prostřednictvím uzavření smlouvy o výkupu elektřiny z nízkouhlíkové výrobny uzavřené mezi 
státem a oprávněným investorem. 

2.2 Popis navrhovaného řešení: smlouva o výkupu elektřiny z nízkouhlíkové 
výrobny 

2.2.1 Cíle navrhovaného zákona 

Zákon má za cíl zakotvit v českém právním rámci takové opatření, které by přispělo k dosažení 
klimaticky neutrální Evropské unie do roku 2050 tím, že motivuje výstavbu nových jaderných 
zdrojů v České republice. Navazuje také na 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, konkrétně na dlouhodobý 
cíl do roku 2050, vycházející z cílů Politiky ochrany klimatu v ČR. Zákon má umožnit výstavbu 
nových jaderných zdrojů v souladu s Národním investičním plánem ČR 2020 – 2050.  

Zákon naplňuje dané cíle prostřednictvím minimalizace rizika spojeného s návratností investice 
do nových jaderných zdrojů tím, že umožňuje Ministerstvu průmyslu a obchodu (dále jen 
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„Ministerstvo“) uzavřít s oprávněným investorem smlouvu o výkupu elektřiny z nízkouhlíkové 
výrobny. Smlouva má prostřednictvím vyplácení realizační ceny zohledňující náklady 
investice, financování, provozu a odstavení zdroje motivovat k výstavbě nových 
nízkouhlíkových jaderných výroben elektřiny. 

2.2.2 Popis navrhovaného legislativního řešení 

Zákon ukotvuje právo státu, zastoupeného Ministerstvem jako příslušnou organizační složkou 
státu, uzavřít s oprávněným investorem smlouvu o výkupu elektřiny z nízkouhlíkové výrobny 
uzavřenou za účelem výstavby a provozu nových jaderných zdrojů v ČR. Oprávněným 
investorem je osoba, která vyrábí nebo do doby stanovené ve smlouvě o příjmové jistotě bude 
vyrábět na území ČR elektřinu z nízkouhlíkové výrobny. Pro účely tohoto zákona je 
nízkouhlíková výrobna (dále také „výrobna“) definována jako výrobna elektřiny s jaderným 
reaktorem připojená do elektrizační soustavy s instalovanou kapacitou o minimálním 
elektrickém výkonu 100 MW po roce 2030. 

Smlouva má oprávněnému investorovi zaručit návratnost projektu výstavby a provozu nového 
jaderného zdroje prostřednictvím výkupu elektřiny vyrobené v nízkouhlíkové výrobně za 
předem stanovenou realizační cenu po dobu 30 let, s možným prodloužením o 10 let, a to 
i opakovaným, nejdéle však do ukončení provozu nízkouhlíkové výrobny. Toto prodloužení 
bude možné přehodnotit dle podmínek, které budou ve smlouvě stanoveny. Zákon stanoví, že 
smlouva má stanovit minimálně výši vyplácené realizační ceny včetně postupu pro její propočet 
v případě změny právního prostředí a pro zohlednění inflace, povinnosti oprávněného investora 
související s výstavbou a provozem výrobny, povinnosti Ministerstva související s výkupem 
elektřiny vyrobené výrobnou a sankce v případě neplnění povinností. 

 Realizační cena musí zohledňovat ekonomicky oprávněné náklady na realizaci výstavby 
nízkouhlíkové výrobny, a to včetně nákladů vlastního a cizího kapitálu, náklady související 
s provozem zařízení a výrobou elektřiny jakož i potřebu tvorby rezervy pro budoucí odstavení 
zdroje a přiměřený zisk investora. 

Elektřina vyrobená novým jaderným zdrojem je zúčtována každý měsíc, přičemž za její výkup 
za realizační cenu a následný prodej na trzích s elektřinou je odpovědné Ministerstvo, resp. 
právnická osoba 100% vlastněná státem, která splní požadavky držitele licence na obchod 
s elektřinou podle energetického zákona (dále jen „pověřená osoba“), jež bude pověřena 
plněním povinností vyplývajících ze smlouvy o výkupu a povinností podle tohoto zákona. 

Financování výkupu elektřiny z nízkouhlíkové výrobny je zajištěno prostřednictvím síťových 
tarifů, konkrétně prostřednictvím složky ceny přenosové soustavy a složky ceny distribuční 
soustavy na výrobu elektřiny z nízkouhlíkových zdrojů, podle zákona č. 165/2012 Sb., 
o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, tato složka může mít kladné i 
záporné hodnoty. 

Druhá část zákona novelizuje energetický zákon v oblasti základních práv a povinností 
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dotčených účastníků, tj. Ministerstva, provozovatele přenosové soustavy a provozovatele 
distribučních soustav.  

2.3 Možné alternativy k navrhovanému legislativnímu řešení 

Cílem této podkapitoly je zhodnotit alternativy k navrhovanému legislativnímu řešení. 

Vzhledem k právnímu rámci ČR lze uvažovat o následujících možnostech:  

a) Ponechání stávajícího stavu – podpora nízkouhlíkovým zdrojům nebude zákonem 
zakotvena 

b) Zakotvení podpory jaderné energetiky do zákona o podporovaných zdrojích energie 

c) Zakotvení podpory jaderné energetiky do energetického zákona 

d) Nový zákon o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice 

Varianta a), zachování stávajícího stavu, ve kterém jakákoliv podpora pro výstavbu nových 
nízkouhlíkových jaderných zdrojů absentuje, není vhodným řešením zejména kvůli nízkému 
motivačnímu účinku trhu s elektřinou na investory. Jak bylo prokázáno v kapitole 2.1.4, 
trh s elektřinou v ČR prokazuje několik selhání, mezi které patří vysoká volatilita cen, 
neschopnost dlouhodobého zajištění se pro zmírnění rizika souvisejícího s návratností investice 
a pak zejména nestabilní regulatorní prostředí. Trh nemotivuje investory k tomu, aby bez státní 
pomoci investovali do nových nízkouhlíkových zdrojů elektřiny. Naproti tomu stojí výhled 
zdrojové přiměřenosti a spotřeby elektřiny (detaily viz kapitola 2.1.2), kdy se počet stabilních 
zdrojů na území ČR bude snižovat, zatímco spotřeba bude růst.  Pokud by ČR nepřijala potřebné 
legislativní změny, tento stav by přetrvával, a významně by tak ohrozil naplnění strategických 
cílů energetické politiky ČR. Neschopnost trhu zajistit investice lze ilustrovat na zrušeném 
tendru pro dostavbu jaderné elektrárny Temelín z roku 2014. Bez státní podpory není 
v současnosti možné zaručit dostatečné pobídky pro výstavbu kapitálově náročných 
nízkouhlíkových zdrojů, jako jsou jaderné elektrárny. Státní podporu je možné udělit jen na 
základě zákona. V českém legislativním rámci prozatím nejsou zakotvena detailní pravidla pro 
možnost podpory výstavby nových zdrojů elektřiny, vyjma obnovitelných zdrojů energie. 
Z tohoto důvodu je legislativní zakotvení nutností. 

Varianta b), zakotvení podpory výstavby nových jaderných zdrojů do zákona o POZE by mohla 
být uvažována díky stávajícímu zakotvení některých obdobných mechanismů v tomto zákoně, 
například mechanismu pro výkup a zúčtování energie z obnovitelných zdrojů. Zařazení jaderné 
energetiky pod zákon, který je transpozicí směrnice o obnovitelných zdrojích energie by ale 
mohl vyvolat značné kontroverze, jelikož jaderná energetika svou definicí obnovitelným 
zdrojem energie není. Jaderné zdroje jsou také mnohem většími (a nákladnějšími) projekty než 
zdroje využívající energii  z obnovitelných zdrojů energie a vyžadují proto jinou formu 
schématu podpory. Zákon o POZE je komplexním zákonem, kterého rozsáhlá novelizace pro 
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účely podpory jaderné energetiky by mohla vést k jeho zahlcení a znepřehlednění. Značně se 
tím snižuje flexibilita pro případné budoucí změny a prodlužuje délka legislativního procesu. 
Proto toto řešení nebylo shledáno jako nejvhodnější. 

O variantě c), zakotvení podpory jaderných zdrojů novelizací energetického zákona, lze 
uvažovat jako o řešení shrnující oblast elektroenergetiky a bezpečnosti dodávky elektřiny 
do jednoho předpisu, obsahujícího řadu důležitých ustanovení týkajících se práv a povinností 
zákazníků, Ministerstva, OTE, ČEPS a dalších subjektů. Na druhou stranu mají i obnovitelné 
zdroje energie, jakožto podporovaný zdroj, svůj vlastní zákon. Hlavním důvodem je snaha příliš 
energetický zákon nezahltit, čímž by byla účinně zablokovaná jakákoliv možnost jeho 
jednoduché budoucí změny. Právě komplexnost energetického zákona je hlavní nevýhodou 
tohoto řešení. Již dnes trvají novelizace energetického zákona dlouhou dobu vzhledem k jeho 
velkému rozsahu. Další rozšíření zákona by jej dál zahltilo a znemožnilo by potřebné 
úpravy  v budoucnu. V současné době se navíc připravuje jeho rekodifikace, mimo jiné i kvůli 
nové evropské legislativě, kterou je potřebné transponovat. Dalším důležitým aspektem je fakt, 
že energetický zákon v současné verzi upravuje podnikání v energetice, nikoliv veřejnou 
podporu a její náležitosti. Zahrnutí podpory jaderných zdrojů do zákona by tudíž sebou neslo 
nutnost větší novely. 

Navrhovaným řešením je proto zakotvení podpory nízkouhlíkových zdrojů do nového zákona 
o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice. Nový zákon umožní na 
jednom místě zakotvit potřebné náležitosti, jako jsou práva a povinnosti jednotlivých subjektů 
a nutnost novelizovat za účelem výstavby NJZ další zákony. Stručnost zákona také ponechává 
prostor pro zakotvení budoucích změn v rámci procesu přechodu k nízkouhlíkové energetice, 
jako je například problematika využívání hnědého a černého uhlí.  

 ODŮVODNĚNÍ HLAVNÍCH PRINCIPŮ NAVRHOVANÉ 
PRÁVNÍ ÚPRAVY 

V platných legislativních předpisech ČR v současnosti chybí vymezení opatření pro naplnění 
3. pilíře Národního investičního plánu České republiky 2020 – 2050 v oblasti výstavby nových 
bloků jaderných elektráren. Předkladatel návrhu vychází z usnesení vlády č. 485 ze dne 
8. července 2019 a závěrů ze zasedání Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů 
v ČR ze dne 27. března 2019, ze kterých vzešla potřeba uzavřít mezi státem a investorem 
smlouvy o financování nových jaderných zdrojů. Vzhledem k výše zhodnocené situaci na trhu 
s elektřinou a výhledu v oblasti vývoje sektoru elektroenergetiky v ČR je zapotřebí, aby na tyto 
smlouvy navazovala zákonná úprava, která poskytne investorovi příjmovou jistotu a zakotví 
nástroj, kterým bude poskytnuta. 

Z těchto důvodů je předkládán zákon o opatřeních k přechodu ČR k nízkouhlíkové energetice, 
který zakotvuje hlavní principy a práva a povinnosti jednotlivých dotčených účastníků ve 
vztahu k vybranému řešení podpory, ke smlouvě o výkupu elektřiny z nízkouhlíkových 
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výroben. Tato smlouva má zajistit dostatečné pobídky do výstavby nových jaderných kapacit, 
a tím naplnit cíle SEK, Národního investičního plánu 2020 – 2050 a dalších strategických 
vládních dokumentů. Smlouva o výkupu elektřiny z nízkouhlíkových výroben oprávněnému 
investorovi zajistí dostatečné krytí jeho nákladů spojených s výstavbou a provozem nových 
jaderných zdrojů prostřednictvím vyplácení realizační ceny za vyrobenou MWh elektřiny, 
zároveň ale díky příjmům z prodeje vykoupené elektřiny minimalizuje finanční dopady na 
spotřebitele a nemá dopady do státního rozpočtu. Případné dopady na trh s elektřinou jsou 
eliminovány tím, že elektřinu bude prodávat subjekt odlišný od samotného investora. 

Předpokládanou dobou uzavření smlouvy jsou nejpozději 2 roky po vydání autorizace nové 
nízkouhlíkové výrobny elektřiny, čímž je ošetřena připravenost oprávněného investora 
k podpisu smluv na dodávku výrobny. 

Text zákona vychází z principů stanovených v energetickém zákoně a v zákoně o POZE. 
Hlavním smyslem zákona je zejména definice podmínek, na základě nichž může být uzavřena 
smlouva o výkupu elektřiny z nízkouhlíkové výrobny. Pro tento zákon se použijí i ustanovení 
o odpovědnosti za odchylku v předávacím místě nízkouhlíkové výrobny elektřiny podle 
energetického zákona;  vyúčtování elektřiny vykoupené z nízkouhlíkové výrobny, jež se 
provádí na základě hodnot naměřených v souladu s platnými právními předpisy; resp. vyplývá, 
že Ministerstvo má právo na úhradu nákladů souvisejících se smlouvou o výkupu elektřiny 
z nízkouhlíkové výrobny podle energetického zákona12). 

Smlouva se navrhuje uzavřít na období 30 let s možným opakovaným prodloužením o dalších 
10 let, nejvýše pak do doby ukončení provozu nízkouhlíkové výrobny. Závazkem investora 
budou kromě realizace projektu i dodávky elektřiny. V případě nesplnění závazků 
vyplývajících se smlouvy jsou předpokládány smluvní pokuty. 

Realizační cena by investorovi měla pokrýt ekonomicky oprávněnou část nákladů spojených se 
samotnou investicí, provozní náklady, náklady související s ukončením provozu a přiměřenou 
míru zisku pokrývajícího náklady vlastního a cizího kapitálu pro zaručení návratnosti 
realizované investice do výstavby výrobny elektřiny zajišťující bezpečnost a spolehlivost 
dodávek elektřiny.  

Druhá část zákona novelizuje energetický zákon. Pro účely přehlednosti legislativního prostředí 
je vhodné nezakotvovat nová práva a povinnosti ovlivňující model trhu s elektřinou v ČR 
v navrhovaném zákoně, ale přímo v předpise, který se těmito náležitostmi zabývá, což je právě 
energetický zákon. 

Smlouva o výkupu elektřiny z nízkouhlíkové výrobny je schématem státní pomoci v energetice, 
které bude dle článku 107 Smlouvy o fungování Evropské unie notifikováno Evropské komisi. 
Vláda ČR bude Evropskou komisi informovat o hlavních důvodech potřeby tohoto schématu, 

 
12) § 20b odst. 6 písm. e) 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. 
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kterými jsou zajištění bezpečných nízkouhlíkových dodávek elektřiny, a tím i přispění k cíli 
klimaticky neutrální Evropy do roku 2050. 

 ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ 
ÚPRAVY S ÚSTAVNÍM POŘÁDKEM ČR 

Předkládaný návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.  

Navrhovaná úprava je v souladu 

- s článkem 2 odst. 3 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (dále 
jen „Ústava“), podle něhož lze státní moc uplatňovat jen v případech, v mezích 
a způsoby, které stanoví zákon, 

- s článkem 41 odst. 2 Ústavy, podle kterého má vláda právo zákonodárné iniciativy, 
a také v souladu s § 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, který 
mimo jiné uvádí, že ministerstva připravují návrhy zákonů a jiných právních 
předpisů týkajících se věcí, které patří do jejich působnosti, jakož i návrhy, jejichž 
přípravu jim uložila vláda, 

- s článkem 79 odst. 1 Ústavy, podle něhož lze působnost správních orgánů stanovit 
pouze zákonem. 

Navrhovaná právní úprava je rovněž v souladu s Listinou základních práv a svobod, 
vyhlášenou usnesením předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., jako součást ústavního 
pořádku České republiky (dále jen „Listina“), a to jmenovitě s následujícími ustanoveními: 

- ustanovení čl. 2 odst. 2 Listiny, podle kterého lze státní moc uplatňovat jen 
v případech a mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví 

- ustanovení čl. 2 odst. 2 Listiny, podle kterého mohou být ukládány povinnosti toliko 
na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování lidských práv a svobod, 

- ustanovení čl. 2 odst. 3 Listiny, podle kterého každý může činit, co není zákonem 
zakázáno, a nikdo nemůže být nucen činit, co zákon neukládá. 

- článku 79 odst. 1 Ústavy České republiky lze působnost správních orgánů stanovit 
pouze zákonem 

Navrhovaná právní úprava tedy splňuje ústavní požadavek stanovení povinnosti na úrovni 
zákona a vyhovuje též zásadám pro stanovení mezí základních práv a svobod podle čl. 4 
Listiny. 

Navrhovaná právní úprava dále respektuje čl. 7, ze kterého vyplývá povinnost státu dbát 
o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství. Jeho příprava je opřena 
o ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 
podle kterého byla vládě navržena opatření k zajišťování bezpečnosti České republiky. 
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Podle § 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kompetenční zákon“), ministerstva 
pečují o náležitou právní úpravu věcí patřících do působnosti České republiky, připravují 
návrhy zákonů a jiných právních předpisů týkajících se věcí, které patří do jejich působnosti, 
jakož i návrhy, jejichž přípravu jim vláda uložila, dbají o zachovávání zákonnosti v okruhu své 
působnosti a činí podle zákonů potřebná opatření k nápravě. Předložený návrh právní úpravy 
zákona je ve věcné působnosti Ministerstva podle § 13 odst. 1 písm. a) kompetenčního zákona. 

  ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ 
ÚPRAVY S MEZINÁRODNÍMI SMLOUVAMI 

V rámci úsilí o naplňování mezinárodních závazků vyplývajících z Rámcové úmluvy OSN 
o změně klimatu a Pařížské dohody se ČR jako člen EU přihlásila ke společné, i když rozdílné 
odpovědnosti a odpovídajícím schopnostem se zřetelem na zvláštní vnitrostátní podmínky při 
společném úsilí, aby nárůst teploty nepřekročil hranici 1,5 °C oproti hodnotám před 
průmyslovou revolucí. Přijala povinnost stanovit si vnitrostátní redukční příspěvky a plnit je. 
Způsob řešení je národní kompetencí.  

Cíl podpory jaderné energie a konkrétně podpory vzniku nových kapacit výroby jaderné energie 
se váže na cíl Společenství Euratom usnadnit investice v oblasti jaderné energie. Podpora 
jaderné energie představuje cíl „společného“ zájmu, zejména podle čl. 2 písm. c) a článku 40 
Smlouvy o Euratomu, přičemž dochází k usnadňování investice a zajištění, zejména podporou 
podnikání, rozvoje jaderné energetiky.  

Návrh je v souladu se závazky ČR v oblasti poskytnutí finanční ochrany proti škodám 
vznikajícím z určitého mírového využívání jaderné energie vyplývajících z Vídeňské Úmluvy 
o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody (sdělení Ministerstva zahraničních věcí 
č. 133/1994 Sb.). 

 ZHODNOCENÍ SLUČITELNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ 
ÚPRAVY S PŘEDPISY EVROPSKÉ UNIE, JUDIKATUROU 
SOUDNÍCH ORGÁNŮ EVROPSKÉ UNIE NEBO 
OBECNÝMI PRÁVNÍMI ZÁSADAMI PRÁVA EVROPSKÉ 
UNIE, POPŘÍPADĚ I S LEGISLATIVNÍMI ZÁMĚRY A S 
NÁVRHY PŘEDPISŮ EVROPSKÉ UNIE 

Návrh je v souladu s právem Evropské unie a jejími obecnými právními zásadami. Na základě 
čl. 194 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o fungování Evropské unie je ČR oprávněna 
vybrat si mezi různými zdroji energie. Zároveň musí zvolená skladba zásobování energií 
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respektovat platnou unijní legislativu v oblasti budování vnitřního trhu s energií a zejména 
ochrany klimatu a nové iniciativy vycházející z nové strategie rozvoje Zelená dohoda pro 
Evropu a nového evropského právního rámce pro klima. Vodítka i mantinely jsou obsažené 
v rámci pro oblast klimatu a energetiky do roku 2030, správě energetické unie a potvrzeném 
cíli dosáhnout do roku 2050 klimaticky neutrální EU v souladu s Pařížskou dohodou. 
Vybudování nového jaderného zdroje, který má za cíl nahradit vysokouhlíkové fosilní výrobny 
elektřiny a stárnoucí kapacity na výrobu jaderné energie, je v souladu se scénáři Evropské 
komise uvedenými v Evropské dlouhodobé strategické vizi prosperující, moderní, 
konkurenceschopné a klimaticky neutrální ekonomiky, která počítá v EU s mixem spočívajícím 
do roku 2050 z více než 80 % na elektřině z obnovitelných a z 15 % z jaderných zdrojů. 

S přihlédnutím k vnitrostátním podmínkám po zasedání Evropské rady, která potvrdila cíl 
dosáhnout do roku 2050 klimaticky neutrální EU v souladu s Pařížskou dohodou, vláda uznala, 
že je třeba zavést podpůrný rámec s cílem zajistit přiměřenou transformaci. Na základě čl. 107 
odst. 3 písm. c) Smlouvy o fungování Evropské unie mohou být podpory, které mají usnadnit 
rozvoj určitých hospodářských činností nebo hospodářských oblastí, pokud nemění podmínky 
obchodu v takové míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem, považovány za slučitelné 
s vnitřním trhem.  

Navrhovatel se považuje být oprávněný stanovit podporu jaderné energie jako cíl veřejného 
zájmu v souladu s cílem Společenství Euratom a navrhovaná opatření za vhodná, nezbytná 
a přiměřená a tím slučitelná s vnitřním trhem ve smyslu čl. 107 odst. 3 písm. c) Smlouvy 
o fungování Evropské unie. K použití článku 107 SFEU na opatření týkající se oblasti jaderné 
energie a k přihlédnutí k cílům Smlouvy o Euratomu, s ohledem na čl. 1 druhý pododstavec 
a čl. 2 písm. c) Smlouvy o Euratomu a čl. 192 prvního pododstavce Smlouvy o Euratomu, 
v rámci použití tohoto ustanovení je vhodné odkázat na rozsudek Tribunálu ve věci T‑356/15, 
který uznává nezbytnost zásahu státu při včasném vytvoření nové kapacity výroby jaderné 
energie vzhledem k nedostatku z trhu vycházejících finančních nástrojů, jakož i jiných druhů 
smluv umožňujících pokrýt podstatná rizika, kterým jsou vystaveny investice do jaderné 
energie. Návrh vychází z předpokladu, že nebezpečí narušení hospodářské soutěže zavedením 
opatření poskytnutí jistoty je omezené a že negativní účinky opatření jsou vyváženy jejich 
pozitivními účinky. 

 ZHODNOCENÍ DOPADŮ NAVRHOVANÉ ÚPRAVY VE 
VZTAHU K ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN, DOPADŮ NA 
SPECIFICKÉ SKUPINY OBYVATEL, A DOPADŮ NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Návrh se nijak nedotýká postavení žen a mužů a je plně v souladu se zákazem diskriminace 
obsaženém v Listině základních práv a svobod. Návrh nezakládá žádné sociální dopady 
na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením 
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nebo národnostní menšiny. Návrh sleduje ochranu životního prostředí jako jeden z významných 
cílů, tj. z veřejných zájmů chráněných celým rozsahem právní úpravy, který povede 
k dekarbonizaci energetického mixu a tím významně přispěje k dekarbonizaci hospodářství 
ČR. 

 ZHODNOCENÍ DOPADŮ NAVRHOVANÉ ÚPRAVY NA 
STÁTNÍ ROZPOČET, OSTATNÍ VEŘEJNÉ ROZPOČTY, NA 
PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ V ČESKÉ REPUBLICE  

Návrh nebude mít dopad na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty. Financování návrhu 
je zajištěno prostřednictvím plateb hrazených zákazníky v síťových tarifech v rámci plateb 
za dodávku elektrické energie. Návrh spolu se zákonem o podporovaných zdrojích energie 
demonstruje směr vlády v oblasti energeticko-klimatické politiky, která vychází ze SEK a je 
v souladu s Evropskou dlouhodobou strategickou vizí prosperující, moderní, 
konkurenceschopné a klimaticky neutrální ekonomiky, čímž dává podnikatelům jasný signál 
o transformaci výroby elektřiny a o roli obnovitelných a jaderných zdrojů, které budou 
představovat páteř bezuhlíkové evropské energetické soustavy. Konstrukcí návrhu (další prodej 
vykoupené elektřiny na trhu) je minimalizován dopad na podnikatelské prostředí, jelikož je 
předpokládáno, že velká část podpory bude financována prostřednictvím příjmů z obchodování 
na trzích s elektřinou. 

 ZHODNOCENÍ DOPADŮ NAVRHOVANÉ ÚPRAVY VE 
VZTAHU K OCHRANĚ SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Návrh nemá k soukromí nebo osobním údajům vztah, nemá tak ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů žádné dopady. 

  ZHODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK 

Návrh nepředpokládá zvýšené korupční riziko. Podmínky pro režim smlouvy o výkupu 
elektřiny z nízkouhlíkové výrobny, kritéria pro udělení souhlasu vlády i samotné oznámení 
o uzavření smlouvy budou veřejné a transparentní. Při zpracování předkládané novely 
zohlednil předkladatel kritérium omezení korupčních příležitostí při aplikaci navrhovaného 
zákona.  

Předkládaný návrh nemá vliv na dostupnost informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Návrh dále není v rozporu 
s požadavky na transparentnost a otevřenost dat. 
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 ZHODNOCENÍ DOPADŮ NAVRHOVANÉ ÚPRAVY NA 
BEZPEČNOST NEBO OBRANU STÁTU 

Návrh má dopady ve vztahu k bezpečnosti státu, resp. základním bezpečnostním zájmům státu, 
které byly předmětem hodnocení Bezpečnostní rady státu a byly vládou projednány schváleny 
na základě usnesení vlády č. 485 z 8. července 2019, resp. usnesení vlády č. 830 z 18. listopadu 
2019. Tyto dopady spočívají v zájmu státu zajistit bezpečnost dodávek nízkouhlíkové elektřiny 
na území ČR. Návrh nemá dopady ve vztahu k obraně státu. 

 ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU, ABY POSLANECKÁ 
SNĚMOVNA VYSLOVILA S NÁVRHEM ZÁKONA 
SOUHLAS JIŽ V PRVÉM ČTENÍ 

S ohledem na orientační harmonogram výstavby nového zdroje (na základě platné legislativy) 
uvedený v Národním akčním plánu rozvoje jaderné energetiky v České republice je nezbytné, 
aby tento návrh nabyl účinnosti co nejdříve. Konsensus při přípravách závěrů Stálého výboru 
pro výstavbu nových jaderných zdrojů v ČR, stejně tak jako potvrzení cíle dosáhnout do roku 
2050 klimaticky neutrální EU ze strany České republiky, a to v souladu s cíli Pařížské dohody, 
tuto naléhavost potvrzuje.  Proto se navrhuje, aby Poslanecká sněmovna v souladu s § 90 odst. 
2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, 
vyslovila s návrhem zákona souhlas již v prvém čtení. 
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II. 

ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
K části první 

K § 1  

Návrh zákona souvisí především s povinností ČR jako členského státu EU přispět 
k mezinárodním závazkům pro řešení problémů spojených s probíhající změnou klimatu 
pod Rámcovou úmluvou OSN o změně klimatu a Pařížskou dohodou, kdy je v kompetenci 
České republiky zvolit vhodné nástroje pro snižování emisí skleníkových plynů. Navazuje také 
na 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, konkrétně na dlouhodobý cíl do roku 2050, vycházející z cílů Politiky 
ochrany klimatu v ČR. Ambice ČR v oblasti ochrany klimatu s sebou přináší odklon od využití 
uhlí ve spalovacích zdrojích a v souladu se strategickými dokumenty rozvoj obnovitelných 
zdrojů a jaderné energetiky.  

K § 2  

Toto ustanovení vymezuje, co se pro účely předkládaného zákona rozumí. V definicích zákona 
byly zavedeny pojmy používané v textu zákona a vyplývající z dichotomie nízkouhlíkových 
zdrojů, vyplývající ze zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně 
některých zákonů (dále jen „POZE“), jenž definuje v § 2 obnovitelné zdroje, které jsou rovněž 
zdroji nízkouhlíkovými. Zavádí se proto nově pojem „nízkouhlíková výrobna“ jako zdroj 
jaderný s minimální instalovanou kapacitou výroby elektřiny 100 MW (připojená do 
elektrizační soustavy po roce 2030), který výrobou nízkouhlíkové elektřiny taktéž naplňuje 
přechod k nízkouhlíkové energetice. Dále definuje smlouvu o výkupu elektřiny 
z nízkouhlíkové výrobny a pojmy „realizační cena“ a „oprávněný investor“, které budou v této 
smlouvě používány.  

K § 3 

Analogicky k úpravě podpory elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie obsažené 
v zákoně o POZE se zavádí podpora pro nízkouhlíkové výrobny formou smlouvy o výkupu 
elektřiny z nízkouhlíkové výrobny. Ustanovení uvádí účel, pravidla a vymezení doby trvání 
tohoto právního vztahu. 
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Upravují se povinné náležitosti smlouvy o výkupu, přičemž není dotčeno doplnění do smlouvy 
dalších, v zákoně neuvedených, ustanovení. 

K § 4 

Ustanovení upravuje náležitosti, které zohlední realizační cena, přičemž stanovení způsobu 
jejího výpočtu je ponecháno na smlouvě o výkupu elektřiny z nízkouhlíkové výrobny. Taktéž 
upravuje možnosti změny realizační ceny. 

K § 5 

Ustanovení řeší základní technické podmínky výkupu elektřiny z nízkouhlíkové výrobny. Jedná 
se o časové úseky pro výkup elektřiny a vyhodnocování a zúčtování výkupu elektřiny 
z nízkouhlíkové výrobny. Dále definuje postup Ministerstva při zajištění povinností 
souvisejících výkupem elektřiny z nízkouhlíkové výrobny, a to prostřednictvím pověření 
právnické osoby 100% vlastněné státem. 

K § 6 

Analogicky k úpravě povinností subjektů na trhu, obsažené v zákoně o POZE upravuje toto 
ustanovení způsob účtování jednotlivých složek cen.  

Ministerstvo bude účtovat provozovateli regionální distribuční soustavy a provozovateli 
přenosové soustavy složku ceny služby distribuční soustavy a složku ceny služby přenosové 
soustavy na výrobu elektřiny z nízkouhlíkových výroben a tito provozovatelé budou mít 
povinnost je hradit. Stanovena povinnost pro ERÚ stanovit složky ceny služby přenosové 
soustavy a složky ceny služby distribuční 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. 

K § 7 

Zmocňovací ustanovení pro ERÚ, které vyhláškou stanoví 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. 

  

K části druhé 

K § 8 

Změna zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 
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K bodu 1 

Přestože smlouva o výkupu elektřiny z nízkouhlíkové výrobny představuje právní jednání 
soukromoprávního charakteru, je z důvodu právní jistoty oprávnění Ministerstva navrhnout její 
uzavření zařazeno do ustanovení energetického zákona vymezující působnost tohoto ústředního 
orgánu státní správy v mezích kompetenčního zákona. 

K bodům 2 až 3 

Tyto novelizační body promítají do jednotlivých ustanovení energetického zákona odkazy 
na zákon 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. 
Jedná se o legislativně technické opatření. 

 

K části třetí 

K § 9 

Účinnost zákona je vzhledem k urgentnosti řešení přechodu ČR k nízkouhlíkové energetice 
navržena na 1. ledna 2021. 
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