
VI. 
 

Teze nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí příspěvku určeného na 
financování opatření k přechodu k nízkouhlíkové energetice a stanovení nejvyšší přípustné výše složky 

ceny služby přenosové soustavy a složky ceny služby distribuční soustavy na výrobu elektřiny 
z nízkouhlíkové výrobny  

 
Uvedené nařízení bude vydáváno každoročně k naplnění zmocnění § 9 odst. 8 a § 14 odst. 4.  Hlavním účelem 
nařízení bude vymezení prostředků ze státního rozpočtu pro poskytnutí příspěvku určeného na financování 
opatření k přechodu k nízkouhlíkové energetice z čehož současně vyplyne zastropování platby složky ceny 
služby přenosové soustavy na výrobu elektřiny z nízkouhlíkové výrobny a platby složky ceny služby distribuční 
soustavy na výrobu elektřiny z nízkouhlíkové výrobny, neboť při stanovení složek ceny služby přenosové 
a distribuční soustavy je Energetický regulační úřad povinen toto zohlednit podle § 8 odst. 2.  
Přičemž prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí příspěvku se stanoví na základě peněžních prostředků, 
které jsou tvořeny:  

a) tržbami pověřené osoby z prodeje elektřiny vykoupené z nízkouhlíkové výrobny, 

b) tržbami provozovatele přenosové soustavy z plateb složky ceny služby přenosové soustavy na výrobu 
elektřiny z nízkouhlíkové výrobny, 

c) tržbami provozovatele distribuční soustavy z plateb složky ceny služby distribuční soustavy na výrobu 
elektřiny z nízkouhlíkové výrobny, 
 
a to tak, aby spolu s nimi pokryly celkové předpokládané peněžní prostředky na financování opatření 
k přechodu k nízkouhlíkové energetice. 
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Teze vyhlášky o vykazování elektřiny z nízkouhlíkové výrobny 

 

která bude vydána k provedení zákona 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 

 

I. Zákonné zmocnění 
 

Ministerstvo stanoví vyhláškou rozsah údajů, termíny a způsob předávání a evidence naměřených hodnot 
elektřiny z nízkouhlíkové výrobny. 

Uvedenou vyhláškou budou vymezeny pojmy používané pro účely této vyhlášky. Vyhláškou bude stanoven 
rozsah vykazovaných údajů, a to formou výkazu, jehož vzor bude přílohou této vyhlášky. 

Dále budou vyhláškou stanoveny termíny pro předání výkazů a současně jakým způsobem bude docházet 
k předávání výkazu - elektronicky prostřednictvím systému operátora trhu. Vyhláškou bude řešena i případná 
možnost opravy předaného výkazu.  
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