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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 

  

Návrh 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 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem místopředsedy vlády a ministra 
průmyslu a obchodu a ministra dopravy dne 18. května 2020, s termínem dodání stanovisek do 4. června 2020. Vyhodnocení tohoto 
řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 
Připomínkové 

místo Číslo Typ 
připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 

MSP 1 Doporučující K § 1 odst. 1: Navrhované vymezení předmětu 
úpravy nepovažujeme za příliš vhodné, neboť se 
v něm vyskytují pasáže nenormativního charakteru 
a celkově příliš nekoresponduje se skutečným 
obsahem návrhu. Doporučujeme jej proto 
komplexním způsobem revidovat, přičemž 
navrhujeme zejména vypustit slova „a Státní 
energetickou koncepci a Národní akční plán rozvoje 
jaderné energetiky v České republice“ (tyto 
strategické materiály není třeba v textu ustanovení 
citovat), „základní“ (spojení „základní práva“ je 
typické pro ústavní právo, pročež je v tomto kontextu 
nevhodné) a „v rámci příspěvku k dosažení 
klimaticky neutrální Evropské unie do roku 2050“ 
(toto patří do důvodové zprávy). Konečně z hlediska 
formulačního máme za to, že je v zájmu dosažení 
srozumitelnosti třeba ve spojení s „přechodem“ 
doplnit např. slovo „uskutečňovaným“, a tak 
doporučujeme za slovo „energetice“ vložit slovo 
„uskutečňovaným“. 

Akceptováno.  
Upravené znění § 1 odst. 1: 
 
(1) Tento zákon upravuje práva a povinnosti 
spojené s uskutečňovaným přechodem České 
republiky k nízkouhlíkové energetice 
prostřednictvím zajištění výroby elektřiny 
v nízkouhlíkových výrobnách a její dodávky do 
elektrizační soustavy České republiky 
a návratnosti investic do nízkouhlíkových 
výroben vynaložených oprávněným investorem 
nízkouhlíkové výrobny. 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
2 Doporučující K § 1 odst. 1, § 1 odst. 2 písm. b), § 4 odst. 1, § 6 

odst. 1 písm. b) a c), § 6 odst. 3 a § 8 bodu 3 (§ 
19a odst. 2 energetického zákona): 
Upozorňujeme, že ve vypočtených ustanoveních 
není na rozdíl od některých dalších ustanovení 
návrhu [§ 2 písm. b) a d), § 3 odst. 2 a § 3 odst. 3 
písm. d)] spolu s výrobou elektřiny v nízkouhlíkových 
výrobnách počítáno též s její dodávkou do 
elektrizační soustavy České republiky, pročež 
doporučujeme, aby předkladatel přezkoumal, zda do 
nich aspekt dodávek není třeba doplnit (věcně 
neposuzujeme). 

Akceptováno.  
 
Upraveno. 
 

3 Zásadní K § 1 odst. 2 úvodní části ustanovení: 
Požadujeme z návětí vypustit slova „ve veřejném 
zájmu a“, neboť by s ohledem na ustálenou 
judikaturu Ústavního soudu, podle níž má být 
stanovení toho, co je a není ve veřejném zájmu, 
předmětem uvážení rozhodujícího orgánu, mohla být 
předmětná zákonná formulace shledávána vysoce 
problematickou až protiústavní. Pro doplnění 
uvádíme, že analogické ustanovení zákona 
o podporovaných zdrojích energie obdobnou 
formulaci z dobrých důvodů taktéž neobsahuje. 

Akceptováno.  
 
Rozvoj jaderné energetiky považujeme, mj. 
v souladu s platnými koncepčními dokumenty 
ČR, za věc veřejného zájmu vysoké míry 
důležitosti. Veřejný zájem bude uveden 
v důvodové zprávě. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

4 Doporučující K § 1 odst. 2 písm. a): Doporučujeme slovo 
„dekarbonizaci“ nahradit vhodným českým 
ekvivalentem (např. slovem „nízkouhlíkovosti“ či 
„bezuhlíkovosti“ nebo slovy „uhlíkové neutralitě“), 
neboť je žádoucí snažit se v českých právních 
předpisech vyhýbat cizím slovům, která jsou navíc 
převážně využívána v jiném kontextu (viz 
problematika dekarbonizace motorů) 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
 
Pojem dekarbonizace (energetiky) je běžně 
používaný v ČR (např. SEK, NAP JE či NKEP), 
resp. v EU. 

5 Doporučující K § 1 odst. 2 písm. b):  Částečně akceptováno. 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
a) V zájmu zvýšení smysluplnosti navrhované 

textace doporučujeme za slovo „podílu“ vložit slova 
„elektřiny z“, neboť jsme toho názoru, že podíl na 
konečné spotřebě energie v ČR má mít elektrická 
energie vyrobená v nízkouhlíkových výrobnách, 
nikoli tyto výrobny jako takové.  

b) Inspirováni zněním § 1 odst. 2 písm. d) zákona 
o podporovaných zdrojích energie požadujeme, aby 
předkladatel obhájil, zda není třeba před slovo 
„konečné“ vložit slovo „hrubé“ (viz důvodová zpráva) 
a následně pojem „hrubá konečná spotřeba energie“ 
definovat [viz § 2 písm. i) zákona č. 165/2012 Sb.], 
a dále zda by nebylo vhodné v diskutovaném 
ustanovení zohlednit taktéž zájem zákazníků na 
minimalizaci dopadů navrhované právní úpravy na 
ceny energií v ČR.  
c) Pro nesrozumitelnost a nadbytečnost 
doporučujeme vypustit slova „k dosažení 
stanoveného cíle“ 

Upravené znění § 1 odst. 2 písm. b): zajistit 
energetickou bezpečnost České republiky 
prostřednictvím výroby elektřiny 
v nízkouhlíkových výrobnách na území České 
republiky a zvýšit podíl elektřiny 
z nízkouhlíkových výroben na hrubé konečné 
spotřebě energie v České republice při 
současném zohlednění zájmů zákazníků na 
minimalizaci dopadů opatření na ceny energií pro 
zákazníky v České republice. 

6 Zásadní K § 2 písm. a): Upozorňujeme, že je zvolená textace 
koncipována zavádějícím způsobem, neboť z ní není 
zřejmé, zda má mít danou kapacitu elektrizační 
soustava, do níž je nízkouhlíková výrobna připojena, 
nebo nízkouhlíková výrobna jako taková. 
Požadujeme proto ustanovení komplexním 
způsobem revidovat, aby jeho interpretace byla 
v tomto směru jednoznačná. 

Akceptováno. 
Upravené znění § 2 písm. a): nízkouhlíkovou 
výrobnou výrobna elektřiny na území České 
republiky s jaderným reaktorem s instalovanou 
kapacitou o minimálním elektrickém výkonu 100 
MW připojená po roce 2030 do elektrizační 
soustavy. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

7 Doporučující K § 2 písm. b): Konstatujeme, že ustanovení není 
z věcného ani legislativně technického hlediska 
koncipováno správně. Dochází zde k nepřípustné 
kombinaci vymezení pojmu a zavedení legislativní 

Akceptováno. 
Upravené znění § 2 písm. b): smlouvou o výkupu 
smlouva uzavřená mezi Českou republikou 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBR5J57RN)



VIII. 

 4 

Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
zkratky, dále není vhodné vymezovat „smlouvu“ jako 
„dohodu“ (v právní terminologii neslouží k označení 
téhož) a písemná forma by měla být stanovena spíše 
jako požadavek na danou smlouvu, nikoli jako její 
definiční znak. Z uvedených důvodů doporučujeme 
slova „elektřiny z nízkouhlíkové výrobny (dále jen 
„smlouva o výkupu“) písemná dohoda“ nahradit 
slovy „smlouva uzavřená“. 

zastoupenou Ministerstvem průmyslu a obchodu 
(dále jen „ministerstvo“) a oprávněným 
investorem nízkouhlíkové výrobny upravující 
vzájemná práva a povinnosti k zajištění výroby 
a dodávky elektřiny z nízkouhlíkové výrobny do 
elektrizační soustavy České republiky a k 
zajištění návratnosti investic do nízkouhlíkové 
výrobny vynaložených oprávněným investorem 
nízkouhlíkové výrobny. 

8 Doporučující K § 2 písm. c): V navrhované textaci spatřujeme 
vícero nejasností – pro stanovení určitého okamžiku 
není vhodné užití slova „doba“, v právních 
předpisech bychom se měli vyhýbat formulacím 
v budoucím čase („bude vyrábět“) a postrádáme 
požadavek na výrobu určitého množství elektřiny 
z nízkouhlíkové výrobny –, pročež doporučujeme 
ustanovení přeformulovat např. následujícím 
způsobem: „c) oprávněným investorem osoba, která 
nejpozději ke dni stanovenému ve smlouvě o výkupu 
vyrábí na území České republiky elektřinu v jí 
provozované nízkouhlíkové výrobně v množství 
stanoveném tímto zákonem a smlouvou o výkupu,“. 

Akceptováno jinak. 
 
Upravené znění § 2 písm. c):  
oprávněným investorem nízkouhlíkové výrobny 
osoba, která je držitelem autorizace podle 
energetického zákona na výstavbu výrobny 
elektřiny v jaderném zařízení. 

9 Doporučující K nadpisu § 3: Vzhledem k textaci § 2 písm. b) 
doporučujeme vypustit nadbytečná slova „elektřiny 
z nízkouhlíkové výrobny“. 

Akceptováno. 
Upravené znění nadpisu: „§ 3 Smlouva 
o výkupu“. 

10 Doporučující K § 3 odst. 1: Doporučujeme pro nadbytečnost 
vypustit slova „z důvodu zajištění bezpečnosti 
dodávek elektřiny“. Myslíme si, že patří spíše do 
důvodové zprávy. Tato připomínka platí také pro § 8 
bod 1 [§ 16 odst. 2 písm. d) energetického zákona]. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Jde o hl. akcent a argumentační linii, zejm. pro 
jednání s Evropskou komisí, proto v textu 
ponecháme (viz nedávné notifikace veřejných 
podpor NJZ v UK a HU). 

11 Zásadní K § 3 odst. 1 a § 8 bodu 1 [§ 16 odst. 2 písm. d) 
energetického zákona]: Ministerstvo má podle 

Akceptováno. 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
návrhu povinnost předložit oprávněnému investorovi 
návrh na uzavření smlouvy o výkupu, avšak žádné 
ustanovení návrhu (navzdory tvrzení předkladatele 
v důvodové a předkládací zprávě) nezakládá právo 
ministerstva tuto smlouvu uzavřít, pročež 
požadujeme toto naprosto klíčové oprávnění do 
návrhu doplnit (viz zásada enumerativnosti 
veřejnoprávních pretenzí). 

Ustanovení upraveno ve smyslu připomínky. 
Upravené znění § 3 odst. 4:  
Ministerstvo po schválení vládou uzavře 
s oprávněným investorem nízkouhlíkové výrobny 
smlouvu o výkupu nejméně na dobu 30 let 
s možností jejího prodloužení o nejméně 10 let, 
a to i opakovaně, nejdéle však do ukončení 
provozu nízkouhlíkové výrobny. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 
Doplněno MPO na základě akceptované 
připomínky. 
Upravené znění § 15 bodu 1: V § 16 odst. 2 se 
na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou 
a doplňuje se písmeno d), které zní:  
„d) na základě zákona o opatřeních k přechodu 
České republiky k nízkouhlíkové energetice 
navrhuje oprávněnému investorovi nízkouhlíkové 
výrobny uzavření smlouvy o výkupu a po 
schválení vládou uzavírá s oprávněným 
investorem nízkouhlíkové výrobny smlouvu 
o výkupu.“. 

12 Doporučující K § 3 odst. 2: Nejsme přesvědčeni o nezbytnosti 
tohoto ustanovení, jelikož v převažující míře kopíruje 
§ 2 písm. b). Doporučujeme jej proto z návrhu 
vypustit, a pokud by snad v jeho znění předkladatel 
shledával nepostradatelné pasáže, pak tyto 
zapracovat do definice smlouvy o výkupu. K tomu 
doplňujeme, že za takovou nevypustitelnou pasáž 
nepovažujeme slova „podpory příjmů oprávněného 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Trváme na současném znění. Jde o zdůraznění 
argumentu, že bez dané podpory by investice do 
jaderné energetiky byla nerealizovatelná. Tento 
výklad je mj. akceptován i EK v rámci 
notifikačních rozhodnutí k jiným projektům NJZ. 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
investora během provozní fáze nízkouhlíkových 
výroben s cílem dosáhnout“, neboť návrh na rozdíl 
od zákona o podporovaných zdrojích energie 
neoperuje s konceptem „podpory“, jeho cílem je 
toliko zajistit návratnost investic do nízkouhlíkových 
výroben vynaložených oprávněným investorem. 

13 Doporučující K § 3 odst. 3 úvodní části ustanovení: 
V návaznosti na naši připomínku k § 2 písm. b) 
doporučujeme za slovo „výkupu“ vložit slova 
„vyžaduje písemnou formu a“ a dále doporučujeme 
slovo „zejména“ nahradit slovem „alespoň“, které 
lépe vystihuje záměr předkladatelů formulovaný 
v důvodové zprávě, že „není dotčeno doplnění 
smlouvy o další, v zákoně neuvedená, ustanovení“. 

Akceptováno. 
Upravené znění § 3 odst. 3: Smlouva o výkupu 
vyžaduje písemnou formu a musí obsahovat 
alespoň 
 

14 Doporučující K § 3 odst. 3 písm. a): Doporučujeme cizí a neurčité 
slovo „identifikace“ nahradit specifikací údajů 
o oprávněném investorovi, jež musí být ve smlouvě 
o výkupu uvedeny. 

Akceptováno. 
Upravené znění § 3 odst. 3 písm. a): specifikaci 
údajů o oprávněném investorovi nízkouhlíkové 
výrobny, 

15 Doporučující K § 3 odst. 3 písm. b): Dáváme ke zvážení, zda by 
nebylo vhodnější a smysluplnější stanovit pravidla 
prověřování přiměřenosti realizační ceny včetně 
určení periodicity tohoto přezkumu obecně na úrovni 
zákona, nežli ad hoc v jednotlivě uzavíraných 
smlouvách o výkupu. Domníváme se, že jednotné 
nastavení těchto pravidel nediskriminačním 
způsobem je v zájmu transparentnosti žádoucí. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Zákon vymezuje rámec, který považujeme za 
dostatečný. Těžiště přezkumu bude ve fázi po 
zprovoznění NJZ, ev. s ohledem na 
refinancování cizího kapitálu, pročež jsou limity 
stanovené v současném návrhu dostatečné 
a zároveň zachovávají dostatečnou flexibilitu. 

16 Zásadní K § 3 odst. 3 písm. c):  
a) V návaznosti na naši připomínku k § 2 písm. c) 
doporučujeme nahradit slova „stanovené doby“ např. 
slovy „stanoveného termínu/data“. 
b) V návaznosti na naši připomínku k § 2 písm. a), 
kdy není jasné, zda má mít instalovanou kapacitu 

Akceptováno. 
Upravené znění § 3 odst. 3 písm. c): povinnost 
oprávněného investora nízkouhlíkové výrobny 
zajistit do stanoveného termínu v jím 
provozované nízkouhlíkové výrobně dosažení 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
nízkouhlíková výrobna (čemuž by předmětné 
ustanovení nasvědčovalo), nebo elektrizační 
soustava, do níž je tato připojena, požadujeme slova 
„ve výši určené vzájemnou dohodou mezi státem 
a oprávněným investorem“ nahradit slovy „v určené 
výši, minimálně však 100 MW“, neboť není přesná 
formulace, která sugeruje dojem, že dohoda 
ministerstva a oprávněného investora o kapacitě 
nízkouhlíkové výrobny nepodléhá žádným 
zákonným limitům. 

instalované kapacity v určené výši, minimálně 
však 100 MW, 
 
Vyjádření k vypořádání 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

17 Doporučující K § 3 odst. 3 písm. d): V zájmu eliminace slov 
redundantních s ohledem na znění návětí § 3 odst. 3 
doporučujeme slova „dobu stanovenou ve smlouvě 
o výkupu“ nahradit slovy „stanovenou dobu“. 

Akceptováno. 
Upravené znění § 3 odst. 3 písm. d): povinnost 
oprávněného investora nízkouhlíkové výrobny 
zajišťovat výrobu a dodávku elektřiny z jím 
provozované nízkouhlíkové výrobny do 
elektrizační soustavy České republiky po 
stanovenou dobu, 

18 Doporučující K § 3 odst. 3 písm. f): Z hlediska terminologického 
doporučujeme nahradit slovo „sankce“ slovy 
„smluvní pokuty“, čemuž nasvědčuje i vyjádření 
předkladatele v důvodové zprávě. 

Akceptováno. 
Upravené znění § 3 odst. 3 písm. g): smluvní 
pokuty za nedodržení povinností podle písmen c) 
až e). 

19 Doporučující K § 3 odst. 4: V zájmu zpřesnění pojmosloví 
doporučujeme buď vložit za slovo „možností“ slovo 
„jejího“ a vypustit slova „její platnosti a účinnosti“, 
nebo nahradit slova „její platnosti a účinnosti“ slovem 
„závazku“. 

Akceptováno. 
Upravené znění § 3 odst. 4: Ministerstvo po 
schválení vládou uzavře s oprávněným 
investorem nízkouhlíkové výrobny smlouvu 
o výkupu nejméně na dobu 30 let s možností 
jejího prodloužení o nejméně 10 let, a to 
i opakovaně, nejdéle však do ukončení provozu 
nízkouhlíkové výrobny. 

20 Doporučující K nadpisu § 4: Vzhledem k tomu, že je stanovení 
realizační ceny podle § 3 odst. 3 písm. b) předmětem 

Akceptováno. 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
smlouvy o výkupu, doporučujeme nadpis § 4 
koncipovat např. takto: „Principy stanovení realizační 
ceny a její změna“. 

Upravené znění nadpisu § 5: Principy stanovení 
realizační ceny a její změna. 
 

21 Zásadní K § 4 odst. 1:  
a) V návaznosti na naši připomínku k nadpisu § 4 
doporučujeme ustanovení přeformulovat např. 
následujícím způsobem: „(1) Při stanovení realizační 
ceny se zohlední uznatelné náklady oprávněného 
investora na zajištění výroby elektřiny 
v nízkouhlíkové výrobně a spojené s vyřazováním 
nízkouhlíkové výrobny z provozu a dále přiměřený 
zisk oprávněného investora zajišťující návratnost jím 
vynaložených investic do nízkouhlíkové výrobny. 
Konkrétní výše realizační ceny se pak určí 
vzájemnou dohodou mezi ministerstvem 
a oprávněným investorem, a po jejím schválení 
vládou se uvede ve smlouvě o výkupu.“. 
b) V návaznosti na naši připomínku k § 1 odst. 2 
písm. b) požadujeme, aby předkladatel 
v předmětném ustanovení s cílem rozumně limitovat 
konečný dopad opatření na spotřebitele zohlednil též 
zájem zákazníků na minimalizaci dopadů 
navrhované právní úpravy na ceny energií v ČR, 
anebo aby obhájil, proč tento faktor na rozdíl od 
podpory energie z obnovitelných zdrojů v návrhu 
reflektován být nemá. 

Ad a) Neakceptováno. Vysvětleno. 
Doporučení neakceptováno, současné znění 
dostatečně reflektuje charakter jednotlivých 
složek realizační ceny, jež jsou specifikovány 
v DZ. 
Ad b) Akceptováno jinak. 
Limitace dopadů vychází z převzaté formulace, 
resp. principů z energetického zákona a POZE. 
Nově doplněné § 8 a 9, resp. zmocnění v  § 14 
odst. 4 problematiku upravují. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Připomínkové místo s vypořádáním ad b) 
souhlasí. 

22 Doporučující K § 4 odst. 2: Doporučujeme, aby předkladatel 
navrhovanou textaci precizoval tak, aby z ní bylo 
jednoznačné, zda je jediným přípustným důvodem 
pro změnu realizační ceny její nepřiměřenost, ať už 
v návaznosti na prověření podle § 3 odst. 3 písm. b), 
nebo i dříve, dohodnou-li se na tom smluvní strany 

Akceptováno.  
Upravené znění § 5 odst. 2: 
Změna realizační ceny je možná v případě 
zjištění její nepřiměřenosti při prověření podle § 3 
odst. 3 písm. b) nebo po vzájemné dohodě 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
ministerstva a oprávněného investora 
nízkouhlíkové výrobny i dříve. 

23 Doporučující K § 5: Doporučujeme komplexní revizi tohoto 
paragrafu – odstavec 1 je podle nás duplicitní vůči § 
3 odst. 3 písm. e), a tudíž zbytný, odstavec 2 je 
koncipován šířeji, než pouze na výkup, a tak je 
otázkou, zda do předmětného paragrafu patří, teprve 
odstavce 3 a 4 považujeme za patřičné, čemuž 
odpovídá i zdůvodnění předkladatele v důvodové 
zprávě, avšak vzhledem k tomu, že se jedná 
o technické záležitosti, doporučujeme zvážit 
v nadpisu § 5 nahrazení slova „Podmínky“ slovem 
„Parametry“ 

Částečně akceptováno.  
Upravené znění: 

§ 6 
Podmínky výkupu elektřiny z nízkouhlíkové 

výrobny 
  (1) Ministerstvo pověří právnickou osobu 

se 100 % majetkovou účastí státu, která splní 
požadavky na 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. 

 (2) Pověřená osoba nese odpovědnost 
za odchylku v předávacím místě připojení 
nízkouhlíkové výrobny elektřiny k přenosové 
soustavě.  

(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. 
(5) Vyúčtování elektřiny vykoupené 
z nízkouhlíkové výrobny se provádí na základě 
hodnot naměřených v souladu s platnými 
právními předpisy podle § 6, evidovaných 
operátorem trhu podle prováděcího právního 
předpisu. 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
24 Doporučující K § 5 odst. 2: Jelikož navrhovaná textace není zcela 

srozumitelná, doporučujeme, aby předkladatel 
vyjasnil, zda by nemělo být za slovo „požadavky“ 
vloženo slovo „na“, tedy jestli je třeba, aby pověřená 
osoba splnila zákonné požadavky na držitele 
předmětné licence, nebo aby splnila požadavky 
nějakého třetího subjektu, který je držitelem 
předmětné licence podle energetického zákona. 

Akceptováno. 
Upravené znění: viz předchozí připomínka. 

25 Zásadní K § 5 odst. 2 a § 6 odst. 1 písm. a): Z důvodové 
zprávy dovozujeme, že předkladatel pod formulaci 
„povinnosti podle tohoto zákona s tím související“ 
(viz § 5 odst. 2 in fine) subsumuje též povinnost 
pověřené osoby vykoupenou elektřinu 
z nízkouhlíkové výrobny dále prodávat. Na to pak 
navazuje další předpoklad předkladatele, že z příjmů 
z prodeje elektřiny vykoupené z nízkouhlíkových 
výroben budou financovány náklady na opatření 
k přechodu k nízkouhlíkové energetice [viz § 6 odst. 
1 písm. a)]. Upozorňujeme však, že v návrhu nikde 
není explicitně zakotvena povinnost ministerstva 
(přenesená na pověřenou osobu) spočívající 
v prodeji takto vykoupené elektřiny, pročež tuto 
požadujeme do návrhu jakožto podstatný prvek 
navrhovaného věcného řešení začlenit. 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Dle energetického zákona je držitel licence pro 
obchod s elektřinou subjekt, který ze své 
podstaty vyrobenou/vykoupenou elektřinu rovněž 
prodává. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

26 Zásadní K § 6 odst. 1 písm. a) a § 6 odst. 2: Požadujeme, 
aby předkladatel v návrhu jednoznačně určil,  
(i) zda budou příjmy z prodeje elektřiny vykoupené 
z nízkouhlíkových výroben tržbami ministerstva, 
nebo pověřené osoby, a (ii) zda peněžní prostředky 
určené na financování opatření k přechodu 
k nízkouhlíkové energetice povede na zvláštním účtu 
ministerstvo, nebo pověřená osoba, neboť tyto 
důležité otázky musí být postaveny najisto. 

Akceptováno.  
Původní znění vycházelo ze skutečnosti, že 
výkup elektřiny bude realizován nejdříve po r. 
2030, resp. 2035, a tudíž se procesní stránka 
podpory může do té doby změnit. 
Upravené znění § 9 odst. 1 písm. a): tržbami 
pověřené osoby z prodeje elektřiny vykoupené 
z nízkouhlíkové výrobny, 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
Upravené znění § 9 odst. 7: Peněžní prostředky 
určené na financování opatření k přechodu 
k nízkouhlíkové energetice vede pověřená osoba 
odděleně na zvláštním účtu u České národní 
banky. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

27 Zásadní K § 6 odst. 1 písm. b) a c): Konstatujeme, že 
z návrhu není zřejmé, čím je dáno, že jsou tržby 
podle písmen b) a c) v dispozici státu, resp. 
ministerstva, resp. pověřené osoby. V důvodové 
zprávě předkladatel uvádí, že „[m]inisterstvo 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“, avšak již nevysvětluje, 
z čeho tyto povinnosti ať již na straně ministerstva či 
předmětných provozovatelů vyplývají, pročež je 
požadujeme do návrhu inkorporovat, jelikož 
povinnosti mohou být stanovovány pouze zákonem. 

Akceptováno.  
 
Jedná se o použití mechanismů ze zákona č. 
165/2012 o POZE.  
 
Nově doplněné § 8 a 9. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

28 Doporučující K § 6 odst. 3:  
a) Požadujeme, aby předkladatel blíže vysvětlil, co 
přesně znamená, že ERÚ stanoví předmětné složky 
(způsobem) podle zákona č. 165/2012 Sb.  
b) Doporučujeme část ustanovení za citací 
formulovat v plurálu, neboť textace hovoří o dvou 
různých složkách, tj. nahradit slova „tato složka 
může“ slovy „tyto složky mohou“. 

Akceptováno jinak.  
Ad a) Mechanismus bude využit nejdříve po roce 
2030 (spíše po r. 2035), proto je zvolena 
obecnější formulace, vycházející ze současného 
právního stavu, jelikož není jasné, jak bude 
vypadat zákon č. 165/2012 Sb. o podporovaných 
zdrojích energie a o změně některých zákonů. 
Nově doplněné § 8 a 9, resp. zmocnění v  § 14 
odst. 3 problematiku upravují. 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
Ad b) Vzhledem ke změně na základě jiného 
připomínkového místa zohledněno nově v § 
9.       

29 Doporučující K § 7: Konstatujeme, že je zmocňovací ustanovení 
formulováno nepřehledně, pročež jej doporučujeme 
přepracovat např. následujícím způsobem: 

„§ 7 
Zmocňovací ustanovení 

Energetický regulační úřad stanoví 
k provedení § 6 odst. 3 vyhláškou pro složku ceny 
služby přenosové soustavy a složku ceny služby 
distribuční soustavy způsob a termíny jejich 
a) účtování pověřenou osobou,  
b) hrazení provozovatelem přenosové soustavy, 
provozovatelem regionální distribuční soustavy 
a mezi provozovateli regionálních distribučních 
soustav.“. 

Akceptováno.  
Upravené znění: 

§ 14 
Zmocňovací ustanovení 

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

(2) Úřad stanoví k provedení § 6 odst. 2 
a § 7 odst. 2 vyhláškou pro složku ceny služby 
přenosové soustavy a složku ceny služby 
distribuční soustavy způsob, rozsah a termíny 
jejich 

a) účtování pověřenou osobou,  
b) hrazení provozovatelem přenosové 

soustavy, provozovatelem distribuční soustavy 
a mezi provozovateli distribučních soustav. 

(3) Úřad stanoví k provedení § 8 odst. 5 
cenovým rozhodnutím složku ceny služby 
přenosové soustavy a složku ceny služby 
distribuční soustavy na výrobu elektřiny 
z nízkouhlíkové výrobny. 

(4) Vláda nejpozději do 31. prosince 2035 
stanoví k provedení § 8 odst. 8 nařízením 
nejvyšší přípustnou výši složky ceny služby 
přenosové soustavy a složky ceny služby 
distribuční soustavy na výrobu elektřiny 
z nízkouhlíkové výrobny v případě záporného 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
rozdílu mezi očekávanou tržní cenou elektřiny 
z nízkouhlíkové výrobny na organizovaných 
trzích a realizační cenou.     

30 Doporučující K § 8 bodu 1 [§ 16 odst. 2 písm. d) energetického 
zákona]:  
a) Upozorňujeme, že „oprávněný investor“ 
a „smlouva o výkupu“ jsou pojmy navrhovaného 
zákona, pročež je nelze bez dalšího používat v jiných 
právních předpisech. Z toho důvodu doporučujeme 
tento legislativně technický nedostatek vhodným 
způsobem zhojit. 
b) Doporučujeme zvážit, zda by nebylo možné 
umístit navrhované ustanovení v rámci vymezení 
působnosti ministerstva v § 16 energetického 
zákona vhodnějším způsobem, jelikož v odstavci 2 
jsou všechna předchozí písmena věnována 
plynárenství, tedy jinému energetickému odvětví. 

Ad a) Akceptováno. 
 
Ad b) Vysvětleno.  
Coby gestor Energetického zákona považujeme 
ustanovení v návaznosti na uvozující větu 
v pořádku. 
 
 
 
  

31 Doporučující Z důvodu zajištění souladu s návrhem 
doporučujeme nahradit (v předkládací zprávě) slova 
„příjmové jistotě“ slovem „výkupu“. 

Akceptováno. 

32 Zásadní k § 5 odst. 2 a 7: požaduji vypuštění těchto odstavců 
– odstavec 2 je duplicitní vůči § 3 odst. 3 písm. e), 
resp. § 5 odst. 1 a odstavec 7 je v navržené podobě 
krajně neurčitý a nesrozumitelný (Jaké náklady má 
předkladatel na mysli? Kdo/který subjekt je povinen 
je hradit a na základě jakého ustanovení?) 

Akceptováno 
 
Vyjádření k vypořádání 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

33 Doporučující k § 5 odst. 3 a § 6 odst. 1: doporučujeme sjednotit 
specifikaci předávacího místa 

Akceptováno. Upraveno. 

34 Zásadní k § 6 odst. 2: požadujeme vypustit nadbytečná slova 
„a evidence“, tato část zmocňovacího ustanovení se 
neopírá o povinnost provozovatele přenosové 
soustavy 

Akceptováno.  
Upravené znění § 7 odst. 1: Provozovatel 
přenosové soustavy je povinen předat 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
 elektronickou formou operátorovi trhu úplné 

a pravdivé naměřené hodnoty množství elektřiny 
dodané oprávněným investorem nízkouhlíkové 
výrobny do elektrizační soustavy České republiky 
v předávacím místě připojení nízkouhlíkové 
výrobny k přenosové soustavě a vést jejich 
evidenci. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

35 Doporučující k § 7 odst. 1: část souvětí za čárkou doporučujeme 
přeformulovat takto: „v jaké je provozovatel 
přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční 
soustavy povinen tyto složky účtovat účastníkům 
trhu s elektřinou a následně hradit pověřené osobě“ 

Akceptováno. Upraveno. 
 

36 Doporučující k § 8: doporučujeme revidovat systematické 
uspořádání odstavců – zejména zařadit odstavec 6 
jako odstavec 2, sloučit odstavce 2, 7 a 8 a zvážit 
vypuštění podstavce 4 či jeho sloučení s odstavcem 
3 

Neakceptováno. 
 

37 Doporučující k § 8 odst. 2: upozorňujeme, že legislativní zkratku 
„Úřad“ pro ERÚ je nejprve třeba zavést 

Akceptováno. Upraveno. 

38 Doporučující k § 8 odst. 3: doporučujeme vypustit slova „v 
případě odběru elektřiny na hladině nízkého napětí“, 
neboť jsou již obsažena v § 8 odst. 2 písm. b) /u 
sjednaného rezervovaného příkonu také neuvádíte, 
že se týká případu (velmi) vysokého napětí/ 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
Po odborné diskusi se kloníme k tomu to raději 
ponechat pro věcnou správnost. 
 

39 Doporučující k § 8 odst. 5: doporučujeme slova „výrobna 
elektřiny“ nahradit slovy „nízkouhlíková výrobna“ 
(pojem návrhu) 

Akceptováno. Upraveno. 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
40 Doporučující k § 9 a 12: doporučujeme vypustit nadbytečná slova 

„uzavřené podle § 3“ 
Akceptováno. Upraveno. 

41 Zásadní k § 9: upozorňujeme, že je nezbytné kromě 
povinností vyplývajících ze smlouvy o výkupu 
z působnosti ustanovení vyloučit taktéž povinnosti 
MPO, resp. pověřené osoby, a povinnosti ERÚ, 
u nichž kontrola ze strany ERÚ nedává smysl – 
ZÁSADNÍ 

Neakceptováno. Vysvětleno.  
Není pochyb o tom, že ERÚ nemá pravomoci 
vykonávat kontrolu nad dodržováním povinností 
ústředního orgánu státní správy stejně tak nad 
povinnostmi zákazníků, jež budou 
konkretizovány ve smlouvách. ERÚ vykonává 
dozor v energetických odvětvích dle 
energetického zákona - bude doplněn 
novelizační bod do předkládaného návrhu 
týkající se doplnění písmena f) v § 18 odst. 1 EZ.  
 
Vyjádření k vypořádání 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

42 Zásadní k § 10: v návaznosti na ustanovení § 8 odst. 3 by měl 
být do návrhu doplněn paragraf věnovaný 
přestupkům fyzických osob, v němž by bylo 
sankcionováno porušení povinnosti zákazníka hradit 
platbu – ZÁSADNÍ 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Bylo upraveno dle Zásad tvorby právní úpravy 
přestupků, schválených usnesením vlády č. 498 
ze dne 31. 7. 2018. Problematiku upravuje lex 
generalis zákon č. 458/2000 Sb. (Energetický 
zákon) 
 
Vyjádření k vypořádání 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

43 Zásadní k § 10 odst. 1 písm. c): ustanovení je třeba vypustit, 
neboť je duplicitní vůči písmenu b) – ZÁSADNÍ 

Akceptováno.  
Upraveno na základě připomínky jiného 
připomínkového místa. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 

44 Doporučující k § 10 odst. 2: doporučujeme nahradit slova „uloží 
Úřad“ slovy „může Úřad uložit“. 
 

Akceptováno.  
Upraveno jinak na základě připomínky jiného 
připomínkového místa. 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
OKOM - 
ÚV 

- Po stránce 
formální: 

Předkladatel splnil pouze částečně formální 
náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti 
s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních 
pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy 
k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, 
o Metodických pokynech pro zajišťování prací při 
plnění legislativních závazků vyplývajících z členství 
České republiky v Evropské unii, v platném znění.  
Navrhovaná právní úprava je zřejmě 
neimplementační. Nicméně z materiálu není vztah 
k právu EU jednoznačně seznatelný, neboť samotný 
návrh zákona se odkazuje v úvodních ustanoveních 
na nařízení EU o správě energetické unie, čímž budí 
dojem, že tento předpis EU v něm má být 
implementován (více viz připomínka níže). Rovněž 
vztah návrhu k oblasti hospodářské soutěže 
a zejména právu veřejných podpor EU by měl být 
vyjádřen explicitněji. 

Akceptováno. 
Materiál nemá implementační charakter. Odkaz 
na přímo použitelný předpis v § 1 odstraněn. 
 
Vyjádření připomínkového místa: 
Souhlasí. 

- Po stránce 
materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
Předložený návrh nemá přímo implementační 
charakter. 
V širších souvislostech mají k návrhu zákona vztah 
zejména: 

- čl. 107 odst. 3 písm. c), čl. 108 a čl. 194 odst. 
2 SFEU, 

- Smlouva o založení Evropského 
společenství pro atomovou energii 
(Euratom), 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 

Zohledněno v Důvodové zprávě. 
 
Vyjádření připomínkového místa: 
Souhlasí. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBR5J57RN)



VIII. 

 17 

Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
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, 

judikatura Soudního dvora EU: v oblasti státních 
podpor pro energetiku se vyvíjela poměrně bohatá 
judikatura Soudního dvora, resp. Tribunálu (např. C-
379/98 Preussen Elektra, C-206/06 Essent, C-
262/12 Vent De Colère, T-793/14 Tempus Energy, 
C-329/15 ENEA, C-706/17 Achema, T-217/17 FVE 
Holýšov, atp.), přičemž k předkládanému návrhu má 
nejvyšší relevanci případ týkající se podpory 
výstavby bloku britské jaderné elektrárny T-356/15 
Hinkley point C (aktuálně v kasaci pod značkou C -
594/18 P). 

1 Zásadní Návrh dle předkladatele vychází z čl. 192 odst. 2 
druhý pododstavec SFEU a zřejmě i z ustanovení 
Smlouvy Euratom, o které předkladatel pojednává 
na str. 19 důvodové zprávy. Důvodová zpráva 
poukazuje rovněž na rozsudek Tribunálu T-356/15. 

1. Přes tato východiska je nutné zmínit 
především to, že jakékoliv zvýhodněné 
režimy s (finanční) podporou státu je nutné 
zasadit do rámce pravidel veřejné podpory 
v právu EU; v této oblasti má přitom výlučnou 
kompetenci Evropská komise. Ač tudíž 

Akceptováno. 
Veřejná podpora bude notifikována Evropskou 
komisí dle čl. 107 SFEU. V minulém roce již 
proběhly neformální konzultace, které pokračují 
a v polovině letošního roku by mělo být zahájeno 
prenotifikační řízení. Zákon počítá s tím, že bez 
notifikace není možné veřejnou podporu 
vyplácet. Toto bylo doplněno i do DZ. 
 
Vyjádření k vypořádání 
To, že by zákon počítal s tím, že nelze bez 
schválení EK podporu vyplácet, v něm není 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
předkladatel na str. 21 důvodové zprávy 
uvádí, že návrh nebude mít dopad na státní 
rozpočet ani na veřejné rozpočty, neboť 
financování nového systému bude zajištěno 
prostřednictvím plateb hrazených zákazníky, 
je nutné návrh považovat za systém podpory, 
který musí projít přes proces schvalování 
veřejné podpory u Evropské komise. Byť 
předkladatel zřejmě s touto podmínkou 
počítá (viz konstatování na str. 18 důvodové 
zprávy), je potřeba explicitněji uvést, v jakém 
stádiu je notifikační procedura, a předně 
musí být jasně uvedeno, že před schválením 
nového systému podpory ze strany Evropské 
komise nemůže být uvedený systém 
na základě návrhu zákona realizován.  

explicitně uvedeno, jen byl výše uvedený text 
doplněn do DZ, což je snad možno považovat za 
dostatečné. 
Na nutnost notifikace Evropské komisi budeme 
upozorňovat také v našem stanovisku pro vládu. 
 Považovali bychom dále za vhodné, aby tato 
podmínka byla uvedena v navrhovaném 
usnesení vlády, pokud jste tuto možnost doposud 
nezvažovali. 
Veřejná podpora ale bude notifikována Českou 
republikou „Evropské komisi“, nikoli „Evropskou 
komisí“, jak je v DZ uváděno. 

2 Zásadní 2. Dále předkladatel hned v § 1 odkazuje na 
nařízení 2018/1999 o správě energetické 
unie. Není jasné, na které ustanovení přesně 
návrh navazuje. Jedná-li se pouze o obecný 
směr bez konkrétního závazku, případně 
snahu o odkázání na Vnitrostátní plán ČR 
v oblasti energetiky a klimatu, měla by být 
provazba zmíněna zřejmě jen v DZ bez 
potřeby normativně založit doprovedení 
tohoto nařízení (ostatně i přiložená RIA 
uvádí, že návrh není implementační). To je 
potřeba vyjasnit a případně, jedná-li se 
o konkrétní provazbu s nařízením 
2018/1999, doplnit rozdílovou a srovnávací 
tabulku k tomuto nařízení EU. 

Akceptováno. 
Ustanovení upraveno na základě obdržených 
připomínek. Doplněno do důvodové zprávy.  
 
Vyjádření k vypořádání 
Souhlasí. 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
Vztah k právu EU by tudíž měl být jednoznačně 
a přehledně zpracován v bodě 6 důvodové zprávy – 
Zhodnocení slučitelnosti, a to s vyjasněním výše 
uvedených připomínek (srov. rovněž čl. 9 odst. 2 
písm. e) LPV). 

3 Doporučující K § 1: 
Ustanovení obsahuje odkaz na nařízení o správě 
energetické unie. Je nutno vyjasnit, přesně na jaké 
ustanovení má být odkázáno, tj. co přesně je potřeba 
provést, a doplnit příslušné podtržení 
implementačních ustanovení, rozdílovou tabulku 
a tabulku srovnávací. Je-li vztah k nařízení pouze 
obecný, nemělo by být na nařízení v textu 
a poznámce pod čarou odkazováno a vztah 
k nařízení v širších souvislostech by měl být popsán 
v důvodové zprávě (viz naše obecná připomínka č. 
2). 

Připomínka akceptována. 
Návrh není implementačního charakteru, v DZ 
bylo upraveno. 
 
Vyjádření připomínkového místa: 
Souhlasí. 

4 Zásadní K § 3: 
Smlouvu o výkupu podle našich zjištění právo EU 
neupravuje. Nicméně i tak je potřeba vyjasnit, jak 
bude vybírán oprávněný investor. Zdá se, že 
oprávněného investora si bude vybírat sám stát, 
resp. MPO. Pak je ale potřeba zajistit, že výběr 
takové osoby bude dostatečně transparentní 
a nediskriminační. Smlouva o výkupu elektřiny se 
podle § 3 odst. 4 uzavírá na velmi dlouhou dobu 
a oprávněnému investorovi zajistí bezpochyby 
výsadní postavení na trhu. Netransparentní 
a diskriminační výběr by mohl představovat porušení 
pravidel hospodářské soutěže. 
 
Dále není z textu zákona zřejmé, kolik oprávněných 

Akceptováno. Vysvětleno.  
 
Úprava § 2 odst. 3 garantuje nediskriminaci 
a odstraňuje riziko selektivity výběru 
oprávněného investora. Na druhou stranu pro 
stát propojení s autorizací výstavby výrobny 
elektřiny poskytuje určitou míru záruky, že projekt 
NJZ je připravován in bona fide, mj. že má 
investor potřebné podklady a kapitál pro daný 
projekt, tj. zaručuje, že stát bude konat s péčí 
řádného hospodáře s ohledem na přípravu 
návrhu Smlouvy o výkupu. 
 
Nová úprava § 2 odst. 3: 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
investorů bude ministerstvem určeno a jak bude 
naloženo s investorem, který nebude plnit stanovené 
podmínky. Podle str. 30 části RIA by měl být vybrán 
jen jeden investor, a to ČEZ. Pokud by tomu tak bylo, 
jednalo by se o nespornou výhodu na trhu, která by 
výrazně zasahovala do pravidel hospodářské 
soutěže. Eliminace jiných hráčů na energetickém 
trhu by musela být obzvlášť pečlivě obhájena – 
zejména s ohledem na argumentaci, proč nelze 
postupovat jinak, a proč se tudíž jedná o nutné 
a přiměřené opatření, které sleduje legitimní cíl, 
kterého nelze dosáhnout jinými, trh méně 
omezujícími prostředky. Návrh zákona je ale 
nastaven obecně, tudíž uvedený závěr o jediném 
investorovi není jednoznačný – pak ale tím spíše 
chybí mechanismus výběru. 
 
Dále, celý systém má být řešen pouze 
prostřednictvím smluv o výkupu, což bezpochyby 
představuje režim veřejné podpory, nad kterým 
dozírá Evropská komise, a opět zakládá značnou 
výhodu na trhu. Obsah smluv o výkupu je ale pouze 
rámcově dán zákonem, a navíc i důvodová zpráva je 
zcela nepřijatelně stručná. Například není vůbec 
zřejmé, zda a jak bude možné případné pro 
zákazníky a stát nevýhodné smlouvy či 
nedostatečně realizované smlouvy ukončit. Smlouvy 
o výkupu se uzavírají nejméně na dobu 30 let 
s možností opakovaného prodloužení nejméně o 10 
let, což je extrémně dlouhá doba na to, aby se 
předkladatel vypořádal s případnými následky 
neplnění pouze tak, že se v § 3 odst. 3 písm. f) 
stanoví povinnost, aby smlouva sama upravovala 

c) oprávněným investorem nízkouhlíkové 
výrobny osoba, která je držitelem autorizace 
podle energetického zákona na výstavbu výrobny 
elektřiny v jaderném zařízení, 
 
Doplňující vysvětlení: 
V současné podobě se vzhledem k objemu nutné 
investice počítá se společností ČEZ, a. s., 
provozovatelem stávajících jaderných elektráren. 
Do budoucna je ale možné, že se kupř. projekt 
menšího reaktoru rozhodne realizovat někdo jiný, 
dokonce více subjektů, proto necháváme 
otevřené. 
 
V současné době se návrh týká zejm. nového 
jaderného zdroje EDU II, jehož investorský model 
již byl určen vládou ČR, resp. Stálým výborem 
pro výstavbu nových jaderných zdrojů v ČR. 
Principy tohoto zákona byly schváleny výše 
zmíněným Výborem i vládou ČR (UV č. 
478/2020) 
 
Vyjádření k vypořádání 
Upozorňujeme, že nejde o úpravu § 2 odst. 3, ale 
§ 2 písm. c).  
Ačkoli z nově upraveného znění zákona je 
zřejmě možné dovodit, že investorem může být 
kdokoli a jejich počet není zákonem omezen, 
v ostatních aspektech přetrvává naše obava, aby 
nebyl zákonem zavedený systém veřejné 
podpory netransparentní. 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
sankce. Nadto případnou nepřiměřenou realizační 
cenu není možné kdykoli upravit, to lze pouze při 
splnění podmínek § 3 odst. 3 písm. b), tedy až po 
určité době a zase jen způsobem stanoveným 
ve smlouvě, potažmo podle § 4 odst. 2 – po 
vzájemné dohodě s investorem.  
 
Jinými slovy, návrh nechává velmi široký prostor pro 
úpravu ve smlouvě mezi MPO a oprávněným 
investorem za peníze zákazníků, takže není dána 
žádná záruka, že systém ve svém důsledku nezaloží 
nevypověditelné smlouvy na extrémně dlouhou 
dobu, které budou v případě rozdílu mezi cenou 
vyrobené elektřiny na trhu a garantovanou cenou 
financovány z peněz zákazníků. Záruky pro 
zákazníky a výhodnost pro stát je potřeba, vedle 
požadavků na zajištění transparentního 
a nediskriminačního výběru, včetně jasného závěru 
stran veřejných podpor v právu EU, dopracovat. 
Zároveň je nezbytné o všech záměrech informovat 
Evropskou komisi a vyčkat na její souhlasné 
stanovisko, neboť návrhem se bezpochyby zakládá 
režim veřejné podpory, o které v rámci výlučné 
kompetence rozhoduje EU prostřednictvím Evropské 
komise. 

5 Doporučující K § 3 odst. 1: 
Podle textu prvního odstavce kapitoly 2.2.2 
důvodové zprávy (str. 14) se má jednat o právo státu 
uzavřít s investorem smlouvu o výkupu elektřiny. Z § 
3 odst. 1 to ale jednoznačně nevyplývá a textace 
ustanovení spíše budí dojem, že jde o povinnost. 
Doporučujeme upravit znění důvodové zprávy, 
potažmo znění § 3 odst. 1. 

Akceptováno. 
Upraveno v Důvodové zprávě. 
 
Vyjádření připomínkového místa: 
Souhlasí. 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
6 Doporučující K § 3 odst. 3 písm. b): 

Budou pravidla prověření přiměřenosti realizační 
ceny stanovená smlouvou povinně zahrnovat také 
změny právního prostředí a zohlednění inflace, jak 
o tom hovoří důvodová zpráva na str. 14 (druhý 
odstavec kapitoly 2.2.2)? To by zřejmě bylo vhodné 
uvést přímo v textu zákona. 

Vysvětleno. 
 
“Výše a způsob stanovení ceny” je dostatečně 
obecným ustanovením, který zahrnuje i instituty 
zmíněně v připomínce. 
 
Vyjádření připomínkového místa: 
Souhlasíme, byť máme jisté obavy, že když dané 
specifikace nejsou výslovně uvedeny v zákoně, 
bude možné tyto konkrétní podmínky do smlouvy 
nezakotvit, což souvisí s naší připomínkou k § 3 
a požadavkem na co nejvyšší transparentnost 
úpravy. 

7 Zásadní K § 6 odst. 5: 
Z přiložené stručné důvodové zprávy nevyplývá, 
proč je nutné založit zákonem, že peněžní prostředky 
musejí být vedeny u banky se sídlem v ČR. Proč se 
nemůže jednat o banku se sídlem v jiném členském 
státě EU/EHP? Jedná se prima facie o úpravu 
narušující volný pohyb služeb, a dokonce i úpravu 
neumožňující ani výkon v EU velmi regulované 
bankovní činnosti prostřednictvím poboček. 

Akceptováno. 
Ustanovení upraveno ve smyslu připomínky 
jiného připomínkového místa (MF). 

Požadavek, aby NFV byla poskytována příjemci 
na účet zřízený v ČNB je plně v souladu 
s konceptem řízení státní pokladny představující 
integrované systémové řešení finančního řízení 
veřejných zdrojů ve vyspělých zemích nejen 
v rámci Evropské unie. NFV je tvořena finančními 
prostředky státu, a je proto zcela logické, že po 
dobu, než budou uvolněny na úhradu potřeb 
výstavby NJZ, budou tyto prostředky státu plně 
k dispozici pro účely řízení likvidity státní 
pokladny na účtech jí podřízených, které podle § 
33 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) vede 
právě ČNB. 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
Možností převodu těchto finančních prostředků 
na účty u bank nebo ostatních poskytovatelů 
platebních služeb by došlo ke zbytečnému 
zvyšování finančních rizik státu, především 
likvidního.  
Upravené znění: (7) Peněžní prostředky určené 
na financování opatření k přechodu 
k nízkouhlíkové energetice vede pověřená osoba 
odděleně na zvláštním účtu u České národní 
banky. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Souhlasí. 

8 Doporučující K obecné části důvodové zprávy, kapitola 2.2.2 (str. 
14): 
První odstavec hovoří o smlouvě o příjmové jistotě. 
Zřejmě ale má jít o smlouvu o výkupu ceny. 
Doporučujeme upravit. 

Akceptováno. 
 
Vyjádření připomínkového místa: 
Souhlasí. 

9 Doporučující K obecné části důvodové zprávy, kapitola 3 (str. 17): 
Čtvrtý odstavec pojednává o vztahu zákona 
k energetickému zákonu. Jeho poslední věta však 
působí zmatečně. Navíc v energetickém zákoně 
nenacházíme odkazovaný § 20b. Kterou novelou 
bylo toto ustanovení do energetického zákona 
doplněno? 

Akceptováno 
 
Důvodová zpráva upravena ve smyslu propojení 
s POZE a EZ. 
Vyjádření připomínkového místa: 
Souhlasí. 

 

- Závěr Návrh zákona hodnotíme do vyjasnění výše 
uvedených zásadních připomínek jako s právem 
EU částečně slučitelný.  
I ostatní věcné připomínky by však měly být 
v návrhu zohledněny, případně vysvětleny.  
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
Je nutno jednoznačně vyjasnit charakter vztahu 
návrhu zákona k nařízení EU 2018/1999 a dále 
k pravidlům hospodářské soutěže EU a zejména 
veřejných podpor. 

VÚV 1 Zásadní Navrhuje se z §1, odst. 1 vyškrtnout Státní 
energetickou koncepci a Národní akční plán rozvoje 
jaderné energetiky v České republice, neboť se 
z pohledu zákona jedná o nedefinované dokumenty, 
které se v čase – v závislosti na rozhodnutí vlády – 
mohou měnit. 

Akceptováno.  
Upravené znění § 1 odst. 1: 
Tento zákon upravuje práva a povinnosti spojené 
s uskutečňovaným přechodem České republiky 
k nízkouhlíkové energetice prostřednictvím 
zajištění výroby elektřiny v nízkouhlíkových 
výrobnách a její dodávky do elektrizační 
soustavy a návratnosti investic do 
nízkouhlíkových výroben vynaložených 
oprávněným investorem nízkouhlíkové výrobny. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Souhlas 

2 Zásadní Zákon přímo neuvádí, kdo je oprávněný investor 
a neobsahuje mechanizmus, jakým způsobem bude 
tento investor vybrán. Podle § 3 je oprávněným 
investorem ten, kdo získal autorizaci podle 
energetického zákona.  A priori se předpokládá, že 
takový subjekt bude jen jeden. Pokud jich bude víc, 
navrhne stát smlouvu všem? Toto by mělo být ze 
zákona a důvodové zprávy jasné. 

Vysvětleno.  
V současné podobě se vzhledem k objemu nutné 
investice počítá se společností ČEZ, a. s., 
provozovatelem stávajících jaderných elektráren. 
Do budoucna je ale možné, že se kupř. projekt 
menšího reaktoru rozhodne realizovat někdo jiný, 
dokonce více subjektů, proto necháváme 
otevřené. 
V současné době se návrh týká zejm. nového 
jaderného zdroje EDU II, jehož i investorský 
model již byl určen vládou ČR, resp. Stálým 
výborem pro výstavbu nových jaderných zdrojů 
v ČR. 
 
Vyjádření k vypořádání 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
Rozumím tomu tak, že se předpokládá jen právě 
stanovený mechanizmus a že se MPO neobává, 
že přijde např. čínský investor a stát mu bude 
muset nabídnout smlouvu, protože znění zákona 
je obecné. Tímto způsobem se může někdo 
snažit zlikvidovat českou ekonomiku – stát se 
zaručuje za vysokou cenu energie a tím dává 
velkou jistotu budoucím investorům. Toto je 
vážná věc, upozorňuji na ni. Myslím, že byste 
měli zkusit nějakým způsobem naformulovat to, 
že stát má právo volby, komu navrhne smlouvu – 
nedá každému, kdo si řekne. Zvažte něco jako: 
V zájmu bezpečnosti státu a na základě státní 
energetické politiky stát může navrhnout smlouvu 
podnikajícímu subjektu atd. Je to to samé jako 
OZE – to si také nikdo nemyslel, co nastane, když 
se zákon tvořil…  
 
Vysvětlení MPO 
Institut předložení smlouvy je navázán na státní 
autorizaci pro výstavbu výrobny (§ 3 odst. 1), což 
je pro stát dostatečná záruka (kontrola, udělení 
autorizace, připravenost investora atd.). 
Energetická bezpečnost, resp. bezpečnostní 
zájmy státu v oblasti jaderné energetiky jsou 
explicitně uvedeny v DZ. Vzhledem k tomu, že se 
bude jednat o nanejvýš výjimečné případy (s 
ohledem na nutnost přípravy lokality před žádostí 
o autorizaci, tj. časový úsek min. 5-10 let), 
považujeme současné znění za dostačující. 

3 Zásadní Zákon předpokládá uzavření smlouvy s oprávněným 
investorem na dobu 30 let. Nijak však neřeší rizika, 
spojená s tím, že se tento investor může dostat do 

Vysvětleno. 
Tato problematika bude upravena ve smlouvě 
uzavřené na základě tohoto zákona. Vzhledem 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
insolvence, projít změnou vlastnictví, mohou nastat 
další rizikové jevy – navrhujeme proto, aby bylo v § 
3, odst 3. doplněno, že smlouva musí toto řešit. 

k demonstrativnímu výčtu obsahu smlouvy jsou 
navrhované připomínky možné k dalšímu 
rozpracování v samotné smlouvě bez výslovného 
uvedení v zákoně. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Právě proto, že je výčet demonstrativní, není 
důvod v něm nemít tuto věc, i když nějak 
obecněji formulované 
 
Akceptováno - doplněno 
Do § 3 odst. 3 bude nově doplněno písm. „f) 
povinnosti oprávněného investora nízkouhlíkové 
výrobny v případě změny vlastnictví jím 
provozované nízkouhlíkové výrobny,“. 

4 Zásadní Před předložením návrhu zákona vládě je potřebné 
prověřit, zda způsob stanovení cen a povinností 
povinných subjektů včetně ERÚ nenarušuje 
společná evropská pravidla pro vnitřní trh 
s elektřinou (Směrnice evropského Parlamentu 
a Rady (EU) 2019/944 ze dne 5. června 2019 
o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou 
a o změně směrnice 2012/27/EU). 

Akceptováno. 
 
Na základě stanoviska gestora (odbor 
elektroenergetiky a teplárenství / 41100) bylo 
potvrzeno, že předkládaný návrh zákona je 
v souladu s pravidly pro vnitřní trh EU. 
Zapracováno do DZ. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Souhlas  

5 Zásadní Dle návrhu zákona náklady spojené s vyplácením 
realizační ceny jsou na zákazníky přenášeny 
prostřednictvím síťových tarifů – konkrétně 
prostřednictvím složky regulované ceny přenosové 
a distribuční soustavy na výrobu elektřiny 
z nízkouhlíkových zdrojů, podle zákona č. 165/2012 
Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně 
některých zákonů.   

Neakceptováno. 
Zákon stanovuje rámec smlouvy, v níž budou 
další detaily upraveny. Tato podpora nebude 
vyplácena před rokem 2030, spíše 2035. 
Momentálně vycházíme z principů zákona č. 
165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie 
a o změně některých zákonů, ale je otázkou, zda 
tento v té době bude v této podobě existovat. 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
Bude se tedy jednat o další samostatnou složku ceny 
(dnes je obdobně řešena např. podpora výroby 
elektřiny z FVE), která ale s poskytováním služby 
přenosové a distribuční soustavy věcně ani formálně 
nesouvisí. Cenu služeb PPS a PDS nekorektně 
zvyšuje, deformuje ji a tím v podstatě mate 
spotřebitele a dává jim chybné informace. 
Takový postup je v rozporu se zákonem o cenách č. 
526/1990 Sb. Je naprosto zřejmé, že za tuto cenu – 
složku ceny není v rámci služby Provozovatele 
přenosové soustavy (PPS) a Provozovatele 
distribuční soustavy (PDS) poskytováno žádné zboží 
(výrobek, výkon, práce nebo služba), tedy  - plnění, 
které tento zákon pro konstrukci ceny vyžaduje. 
V tomto případě zde tedy neexistuje nic, co by mohlo 
být dle tohoto zákona oceňováno.  
Jak je uvedeno výše, je navrhován postup, který byl 
využit v případě financování podpory výroby 
elektřiny z obnovitelných zdrojů a který se zcela 
prokazatelně neosvědčil, o čemž svědčí celá řada 
sporů v této věci včetně dosud nerozhodnutých 
soudních sporů. Navrhovaný postup uměle vytváří 
další cenovou položku a nový komplikovaný postup 
pro její účtování a nové peněžní toky, čímž generuje 
další vícenáklady a zavádí další byrokracii, což celý 
systém prodraží. 
Výstavba nového jaderného bloku pro zajištění 
soběstačnosti a spolehlivé a bezpečné dodávky 
elektřiny v ČR i po roce 2035 a to i z hlediska 
ekonomického je nezbytná. Nicméně se domníváme, 
že navrhovaný mechanismus financování takové 
výroby elektřiny mimo rámec tržních cen je možné 

Principy tohoto zákona byly projednány SVNNJZ 
a Vládou ČR (UV č. 478/2020). 
 
V případě koncipování platby jako daně, resp. 
veřejnoprávní platby by nebyl zaručen benefit pro 
spotřebitele. Daň totiž ze své podstaty je 
jednostrannou účelově vázanou platbou 
poplatníka vůči státnímu rozpočtu, zatímco návrh 
v současném znění zaručuje oboustranný 
transfer částky podle vývoje ceny elektřiny, což 
by koncepce daně neumožnovala. 
 
Zavedení zvl. daně by bylo nesystematické 
z pohledu daňového řádu ČR, navíc je návrh nad 
rámec kompetencí ERÚ vyplývajících ze zákona 
č. 2/1969 Sb. 
 
 
Vyjádření k vypořádání 
 
Rozpor přetrvává. 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
realizovat pouze v plné režii státu formou dotací 
a zdroje pro jejich financování nevytvářet s umělým 
a nelogickým zasahováním do cen jen vzdáleně 
souvisejících služeb.  
Pokud má mít zdroj financování souvislost 
s dotovaným produktem, pak je nutné jej provázat se 
silovou elektřinou. Jednoduchým, efektivním 
a právně nezpochybnitelným způsobem 
financování těchto dotací je jejich financování 
prostřednictvím daně z elektřiny, která je vázána 
na spotřebu silové elektřiny. Tento způsob 
a mechanismus je již nastaven, zaveden 
a bezproblémově funguje (součástí platby za 
dodávku elektřiny, kterou účtuje obchodník je 
položka „Daň z elektřiny“) a nebylo by nutné na něm 
měnit nic jiného než nastavení výše této daně, která 
by mohla být i odstupňována. Obdobný způsob je 
často využíván i v zahraničí. Tento způsob 
financování by tedy nezpůsobil žádné další 
vícenáklady ani nárůst byrokracie. Navíc by 
v případě vyšší tržní ceny silové elektřiny než ceny 
dotovaného produktu (realizační ceny), byla tato daň 
čistým příjmem státního rozpočtu. Navrhovaná 
složka ceny za službu PPS a PDS není nic jiného, 
než skrytá daň. 
Respektuji vládní prohlášení k růstu daní, ale my 
řešíme nyní problematiku, která nastane až při 
uvedení nového jaderného bloku do provozu. 
Doporučuji proto náklady spojené s vyplácením 
realizační ceny řešit formou daně ze 
spotřebované silové elektřiny na odběrném 
místě. 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
6 Zásadní V předloženém dokumentu se navrhuje, aby 

Poslanecká sněmovna (PSP ČR) v souladu s § 90 
odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu PSP 
ČR, ve znění pozdějších předpisů, vyslovila 
s návrhem zákona souhlas již v prvním čtení. 
Vzhledem k tomu, že tento zákon bude mít 
významné důsledky pro konkurenceschopnost ČR, 
považujeme schválení zákona v 1. čtení za krajně 
nevhodné a žádáme o vypuštění této věty 
z důvodové zprávy. 
Dopad toho nestandardního kroku může negativně 
ovlivnit dnešní vysokou veřejnou podporu jaderných 
elektráren v ČR. Zpoždění 2-3 měsíce při 
standardním časovém projednání návrhu zákona 
nemůže významně ovlivnit harmonogram přípravy 
výstavby nového jaderného zdroje. 
Výjimkou by mohlo být schválení zákona v 1. 
čtení v případě, pokud pro návrh na zkrácení 
projednání návrhu zákona v PSP ČR vysloví 
souhlas všichni členové Stálého výboru pro 
výstavbu nového jaderného zdroje v ČR. 

Připomínka akceptována. 
Zapracováno v návaznosti na výstupy III. 
SVVNJZ. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Souhlas 
 

7 Doporučující Vzhledem k tomu, že se v důvodové zprávě uvádí 
potřeba energetické nezávislosti ČR, bylo by vhodné 
doplnit, kdo všechno (státy, případně firmy) je 
v současnosti schopen dodat do ČR jaderné palivo 
a úvahu, jak lze riziko závislosti na jednom 
dodavateli energie (plynu, ropy, jaderného paliva) 
snížit a zdroje diverzifikovat. 

Neakceptováno, vysvětleno.  
Vzhledem ke skutečnosti, že tendr ještě nebyl 
vypsán, neznáme přihlášené dodavatele, 
nebudeme zacházet do detailu, obecně ale platí, 
že od investora je požádována státem a ESA 
(Euratom Supply Agency) diverzifikace 
dodavatele paliva, což se v současné době 
uskutečňuje (umístění palivových souborů 
Westinghouse do aktivní zóny ETE 1 a 2). 

8 Doporučující Vzhledem k tomu, jak zní název zákona, bylo by Neakceptováno, vysvětleno.  
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
vhodné zvážit, zda by se neměl týkat všech 
nízkouhlíkových a bezuhlíkatých zdrojů energie 
a zda by toto rozšíření nevedlo k rychlejšímu 
projednání problematiky s Evropskou komisí. 

Cílem zákona je narovnat prostředí, ve kterém je 
jeden typ zdrojů (OZE) upřednostněn. Bylo 
pečlivě zváženo, zda zahrnout tuto problematiku 
do zákona č. 165/2012, o podporovaných 
zdrojích energie (POZE), nakonec bylo 
rozhodnuto, že se vyřeší zvláštní právní úpravou. 

MPSV 1 Zásadní Zkrácení lhůty pro meziresortní připomínkové řízení 
Jedná se o zákon s významným dopadem do celého 

hospodářství ČR. Jsme toho názoru, že takto 

zásadní návrh zákona upravujícího zcela nove 

právní vztahy není správné projednávat ve 

zkráceném připomínkovém řízení.  

Legislativní pravidla vlády stanovují v čl. 76 odst. 1, 

že změnit lhůty stanovené těmito legislativními 

pravidly, tedy i meziresortního připomínkového 

řízení, může předseda Legislativní rady vlády 

„výjimečně pro jednotlivé případy“. Má se tedy jednat 

o případy, kdy nelze postupovat jinak, přičemž 

předložený návrh zákona má MPO předložit vládě do 

30. června 2020, takže není zřejmý žádný důvod, 

proč přistoupit ke zkrácení dané lhůty.  

 

Omezení připomínkových míst 

Připomínka akceptována. 
Zapracováno v návaznosti na výstupy III. 
SVVNJZ. Původní návrh byl předložen z důvodů 
nutnosti zahájit notifikační řízení u EK co 
nejdříve. V návaznosti na přehodnocení ze 
strany pana ministra Havlíčka bylo 
připomínkování umožněno u dalším subjektům. 
Potvrzujeme, že v návaznosti na SVVNJZ byla 
předmětná část DZ odstraněna, tj. návrh zákona 
nebude zahrnovat návrh projednání v prvním 
čtení v PSP, nýbrž bude projednán standardně. 
 
Vyjádření MPSV: 
S navrženým vypořádáním nemůžeme v plné 
míře souhlasit, neboť není dostatečně 
vysvětleno, proč je nutné schválit návrh zákona 
již v 1. čtení. MPSV na připomínce trvá. 
Projednat zákon tohoto významu ve zkráceném 
projednávání není ústavně konformní. 
 
ZÁVĚR: Na základě ústního projednání MPSV 
akceptuje vypořádání. 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
Pro omezení připomínkových míst, které byly 

omezeny na následující subjekty: 

ERÚ, MF, MSP, MZV, MŽP, VÚV platí stejné 

pravidlo, jako pro zkrácení lhůt připomínkového 

řízení, tedy, že předseda Legislativní rady vlády je 

může omezit „výjimečně pro jednotlivé případy“. Ani 

zde není zřejmý důvod, který by měl vést k takovému 

omezení. Podle našeho názoru měl by být dán 

prostor všem subjektům, které jsou na základě 

Legislativních pravidel vlády k vyjádření 

v meziresortním připomínkovém řízení oprávněny. 

Především pak není ani jasný výběr oslovených 

subjektů, kde zcela chybí např. ÚOHS, který má být 

odpovědný za následnou notifikaci. 

 

MPSV také nesouhlasí s návrhem schválit zákon ve 

sněmovně již v prvním čtení. Předpokládaná úspora 

času cca 40 dní neopravňuje zkrácení projednávání 

tak významné právní úpravy. 

2 Doporučující Jedná se o návrh zákona, který má zajistit veřejnou 
podporu pro dostavbu jaderných bloků 
elektrárny Dukovany formou části platby 

Předkladatel bere na vědomí. 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
regulované ceny za distribuci a přenos elektrické 
energie od všech zákazníků (obdoba mechanismu 

Contract of Difference, který Velká Británie řešila 

v EU jako státní podporu pro dostavbu Hinkley Point 

C). Základní doba stanovená ve smlouvě je 30 let, 
při provozu jaderného zdroje až 60 let se může 
jednat o dobu zasahující až do devadesátých let 
21. století. 

3 Zásadní Zákon neobsahuje žádné mechanismy, které by 

vedly investora ke snižování nákladů či zkrácení lhůt.  

Vysvětleno. 
Navrhované mechanismy budou součástí 
smlouvy a zároveň pokryté způsobem 
stanovování realizační ceny, respektive 
opakovaným prověřování, její přiměřenosti. 
Především pak investor ponese výstavbové 
riziko. Podpora skrze smlouvu o výkupu bude 
navázána na konkrétní datum, ke kterému se 
investor zaváže NJZ zprovoznit. V opačném 
případě přijde o část podpory, tj. doby 
s garantovaným výkupem elektřiny. 
 
Postup stanovení realizační ceny není možné 
uvést do návrhu zákona do doby zjištění 
obecného cenového rozpětí výstavby NJZ 
v rámci jednání s potenciálními dodavateli 
a následně do specifikace cenových stropů pro 
účely notifikace veřejné podpory na NJZ v řízení 
před Evropskou komisí. 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
Realizační cena bude stanovena na základě 
dohody mezi ministerstvem a oprávněným 
investorem se zohledněním parametrů 
uvedených v § 4 odst. 1. 
Principy zákona byly projednány SVVNJZ 
a vládou ČR. 
Vzhledem k tomu, že smlouvu bude schvalovat 
vláda ČR, považujeme kontrolu 
a transparentnost za dostatečné. 
 
Vyjádření MPSV:  
S navrženým vypořádáním připomínky 
nesouhlasíme. Smluvní volnost je třeba zákonem 
limitovat. Navrhujeme využít mechanismus 
uplatněný pro OZE s využitím vnitřního 
výnosového procenta. 
 
Závěr: Na základě ústního projednání § 5 odst. 1 
doplněn:   
§ 5 
Principy stanovení realizační ceny a její změna 
(1) Realizační cena se určí 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 
přiměřenou míru návratnosti realizovaných 
investic do nízkouhlíkové výrobny podle smlouvy 
o výkupu. Realizační cena se určí na základě 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
rozpočtové ceny výstavby nízkouhlíkové 
výrobny. Realizační cena se určí vzájemnou 
dohodou mezi ministerstvem a oprávněným 
investorem nízkouhlíkové výrobny obsaženou ve 
smlouvě o výkupu.  
(podle současné novely zák. č. 165/2012 Sb. 
a s ohledem na dojednané, že před notifikací 
nebude zákon zahrnovat konkrétní % pro IRR). 
 
MPSV s vypořádáním souhlasí. 

4 Zásadní Základem pro výpočet bude nikoliv rozpočtovaná, 

nýbrž realizační cena díla. Zkušenosti z výstavby 

současných jaderných zdrojů ukazují násobné 

překračování nákladů. V ekonomických úvahách 

není uveden ani odhad za likvidaci jaderného zdroje 

po ukončení provozu, jejíž náklady má smlouva krýt 

také. Zákon má nabýt účinnosti 1. 1. 2021, aniž je 

zdůvodněno proč právě k tomuto datu. Přitom, 

vzhledem k tomu, že se jedná o státní pomoc, 

vyžaduje zákon notifikaci EK.   

MPSV požaduje zavedení limitů obdobných zákonu 
o podpoře OZE, které brání překompenzaci. 

Vysvětleno 
Není pravda, že by bylo násobné překračování 
rozpočtu u výstavby nových jaderných zdrojů 
pravidlem (viz např. projekt JE Barakah v SAE).  
Přesné vnitřní výnosové procento bude mj. 
předmětem jednání s investorem a s Evropskou 
komisí v rámci notifikačního řízení. 
Cílové datum nabytí účinnosti souvisí s přípravou 
projektu NJZ EDU II a zmíněného notifikačního 
procesu. Datum bylo rovněž projednáno na 3. 
zasedání Stálého výboru pro výstavbu nových 
jaderných zdrojů v ČR a podpořeno jeho členy 
včetně zástupců opozičních stran zastoupených 
v PSP. 
 
Základem bude rozpočtová cena, tedy mj. cena 
na základě podané nabídky dodavatele (viz 
schválený model EPC Flexi), který by dle 
harmonogramu EDU II měl být vybrán do konce 
r. 2022, resp. cena na základě stanovených 
principů (ekonomicky oprávněné náklady, 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
přiměřený zisk) a rovněž notifikačního rozhodnutí 
EK (parametry IRR aj.).  
 
Vyjádření MPSV: 
Připomínku považujeme za vypořádanou pouze 
částečně. Předkladatel se nezabývá otázkou, 
zda základem bude rozpočtovaná cena nebo 
realizační cena.  
 
Závěr: Na základě ústního projednání upraven § 
5:  
§ 5 
Principy stanovení realizační ceny a její změna 
(1) Realizační cena se určí 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 
přiměřenou míru návratnosti realizovaných 
investic do nízkouhlíkové výrobny podle smlouvy 
o výkupu. Realizační cena se určí na základě 
rozpočtové ceny výstavby nízkouhlíkové 
výrobny. Realizační cena se určí vzájemnou 
dohodou mezi ministerstvem a oprávněným 
investorem nízkouhlíkové výrobny obsaženou ve 
smlouvě o výkupu. 
 
MPSV s vypořádáním souhlasí. 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
5 Zásadní MPSV požaduje rovněž zavedení pobídkových 

mechanismů pro dodržení ceny a termínu. 
Vysvětleno. 
Navrhované mechanismy budou součástí 
smlouvy a zároveň pokryté způsobem 
stanovování realizační ceny, respektive 
opakovaným prověřování, její přiměřenosti. 
Především pak investor ponese výstavbové 
riziko. Podpora skrze smlouvu o výkupu bude 
navázána na konkrétní datum, ke kterému se 
investor zaváže NJZ zprovoznit. V opačném 
případě přijde o část podpory, tj. doby 
s garantovaným výkupem elektřiny. To tedy bude 
jednou z pobídek pro stavbu dle harmonogramu 
a stanoveného rozpočtu. 
 
Vyjádření MPSV: 
Vypořádání akceptujeme. 

6 Zásadní Návrh zákona je koncipován jako velmi obecný 

a neurčitý právní rámec pro: 

1. uzavření smlouvy mezi státem a výrobcem 

jaderné energie o výkupu elektřiny za "realizační 

cenu" [viz § 2 písm. d), § 3 odst. 3 písm. b) a § 3 

odst. 3 písm. e)]) a  

2. rozložení odpovídající finanční zátěže (de facto 

jaderné daně) na odběratele (§ 6 odst. 3 a § 7).  

Konstrukce návrhu zákona je taková, že investor 

ani stát neponese prakticky žádné riziko, 

a veškerá rizika jsou v konečném důsledku 

Vysvětleno. 
Navrhovaná konstrukce zákona je plně v souladu 
s principy tohoto zákona, které byly projednány 
Stálým výborem pro výstavbu nových jaderných 
zdrojů v ČR i vládou ČR (UV č. 478/2020) 
 
Určení realizační ceny vysvětleno výše. 
Rovněž popis expozice vůči riziku, zejm. plná 
odpovědnost investora za výstavbové riziko 
(zpoždění a zdražení) rovněž uvedena výše. 
Ad 2) V případě záporného rozdílu mezi cenou 
realizační a cenou silové elektřiny – který však 
dle tuzemských i zahraničních odborných studií 
a prognóz neočekáváme – bude zvýšení 
regulované složky ceny elektřiny přeneseno na 
koncového zákazníka, nicméně jen do určitého 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
přenesena na (budoucí) odběratele (daňové 
poplatníky). 

stropu (podobně jako u zák. 165/2012 o POZE). 
Maximální výše tohoto potenciálního poplatku 
bude stanovena nařízením vlády na základě § 14 
odst. 4 zákona. Nicméně oproti poplatkům na 
POZE počítáme s podstatně menším bonusem či 
malusem, viz RIA, pro rozdíl 10 EUR/MWh činí 
hrubý odhad méně než 2 mld. Kč ročně (+/-), tj. 
přepočteno na současnou výši spotřeby elektřiny 
na méně než 3 haléře na kWh (teoretický model: 
výroba 7,2 TWh ročně v bloku NJZ o inst. výkonu 
1 000 MW při roční spotřebě 61 TWh).  
 
Vyjádření MPSV: 
S vypořádáním nesouhlasíme. 
Stanovisko stálého výboru nemůže být procesně 
rozhodující. Není řešena otázka rozdělení rizik 
mezi jednotlivé odběratele a není upřesněno, 
jaké riziko ponese dodavatel. 
 
Závěr: Na základě ústního projednání doplněno 
do DZ: „Zavedením nejvyšší přípustné výši 
složky ceny služby přenosové soustavy a složky 
ceny služby distribuční soustavy na výrobu 
elektřiny z nízkouhlíkové výrobny v případě 
záporného rozdílu mezi očekávanou tržní cenou 
elektřiny z nízkouhlíkové výrobny na 
organizovaných trzích a realizační cenou, resp. 
eventuálním částečným financováním 
příspěvkem z prostředků státního rozpočtu bude 
omezen potenciální negativní dopad na 
spotřebitele, mimo jiné na domácnosti a sociálně 
slabé osoby.“ 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
MPSV s vypořádáním souhlasí. 

7 Zásadní Zákon neobsahuje žádná přesnější hlediska pro 

ověřitelný a spravedlivý výpočet "realizační ceny" 

a dále "složky ceny služby distribuční soustavy", 

resp. "složky ceny přenosové soustavy" ve smyslu § 

6 odst. 3 a § 7 (tedy de facto oné jaderné daně). 

Hlediska pro stanovení "realizační ceny" v § 4 jsou 

jen zcela rámcová a neurčitá. Hlediska pro stanovení 

jaderné daně v § 6 odst. 3 a § 7 nejsou žádná. 

Dikce zákona vychází z toho, že základem pro 

výpočet ceny budou reálné náklady výstavby, které, 

jak ukazují zkušenosti, se často násobně překračují. 

Směrnice pro výpočet ceny musí být definována 

v zákoně. 

Vysvětleno. 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o vzájemný 
dvoustranný akt, je třeba, aby na všech 
parametrech byla shoda. Proto je i stanovení 
realizační ceny podřazeno pod smluvní volnost. 
Je samozřejmé, že stát jakožto řádný hospodář 
se bude s nevyšší možnou pečlivostí zasazovat 
o nejpříznivější a nejspravedlivější stanovení 
realizační ceny tak, aby byly co nejvýhodnější pro 
koncové zákazníky. Zákon vychází z principů 
Energetického zákona a principu ekonomicky 
oprávněných nákladů a přiměřeného zisku. 
 
Principy návrhu zákona byly projednány vládou 
i SVVNJZ. Ev. dopady na spotřebitele jsou 
kvanitifikovány v RIA s tím, že zvl. prováděcím 
předpisem stanoví vláda maximální negativní 
dopad na spotřebitele, nicméně dle současných 
prognóz počítáme s pozitivním vlivem, tj. snížení 
regulované složky ceny elektřiny v důsledku 
pozitivního rozdílu mezi cenou silové elektřiny 
a výší výkupní ceny. 
 
Vyjádření MPSV: 
S vypořádáním souhlasíme. 

8 Zásadní Ustanovení § 3 zákona stanovuje, že smlouvu 
uzavírá MPO. Vzhledem k mimořádné finanční 
náročnosti je potřeba, aby podléhala schválení 
vládou 

Akceptováno. 
Upravené znění: 
(4) Ministerstvo uzavře po schválení vládou 
smlouvu o výkupu nejméně na dobu 30 let 
s možností jejího prodloužení o nejméně 10 let, 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
a to i opakovaně, nejdéle však do ukončení 
provozu nízkouhlíkové výrobny. 
 
Vyjádření MPSV: 
S vypořádáním souhlasíme. 

9 Doporučující Pojem "nízkouhlíková výrobna" (§ 2 písm. a)) je 
zavádějící, když zahrnuje pouze výrobny elektřiny 
s jaderným reaktorem, přitom je v důvodové zprávě 
odkaz na zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných 
zdrojích energie a o změně některých zákonů, jenž 
v § 2 definuje obnovitelné zdroje, které jsou rovněž 
zdroji nízkouhlíkovými. Připomínáme, že zde jsou 
v písmenu a) obnovitelné zdroje definovány jako 
obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž 
jsou energie větru, energie slunečního záření, 
geotermální energie, energie vody, energie půdy, 
energie vzduchu, energie biomasy, energie 
skládkového plynu, energie kalového plynu z čistíren 
odpadních vod a energie bioplynu. Naopak 
v samotném textu návrhu je odkaz na poznámku pod 
čarou č. 2, a to na „§ 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“. 

Neakceptováno, vysvětleno.  
Cílem zákona je narovnat prostředí, ve kterém je 
jeden typ zdrojů (OZE) upřednostněn. Bylo 
diskutováno, zda zahrnout tuto problematiku do 
zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných 
zdrojích energie a o změně některých zákonů, 
nakonec bylo rozhodnuto, že se vyřeší zvláštní 
právní úpravou 
Dle Stání energetické koncepce je jaderná 
energetika hlavním bezemisním zdrojem 
elektřiny základního zatížení. 

10 Zásadní Obsahová podstata zákona může vyvolávat 

diskriminaci (tj. porušení principu rovnosti v právech, 

resp. v zacházení) ve dvou směrech: 

2.1. Smlouvu o výkupu elektřiny podle § 2 písm. b) 
bude stát uzavírat pouze s výrobnami elektřiny 
s jaderným reaktorem [§ 2 písm. a)], a tedy - 

Vysvětleno 
Cílem zákona je narovnat prostředí, ve kterém je 
jeden typ zdrojů (OZE) upřednostněn. Bylo 
diskutováno, zda zahrnout tuto problematiku do 
zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných 
zdrojích energie a o změně některých zákonů, 
nakonec bylo rozhodnuto, že se vyřeší zvláštní 
právní úpravou. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBR5J57RN)



VIII. 

 40 

Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
a contrario - nikoli s výrobnami fotovoltaickými, 
větrnými a vodními, které jsou však rovněž 
"nízkouhlíkové". Vzhledem k absenci jakýchkoli 
přesnějších hledisek tak vzniká riziko, zda či do jaké 
míry nebudou tyto ostatní nízkouhlíkové výrobny 
diskriminovány, pokud jim stát (na základě jiného, 
obdobného zákona) nezajistí uzavření obdobné 
smlouvy o výkupu elektřiny za obdobných podmínek. 
Navíc u fotovoltaických elektráren je třeba porovnat, 
zda "realizační cena" ve smyslu § 2 písm. d), resp. 
státem zaručená výkupní cena, bude obdobná. 

Předmětné znění zákona považujeme za 
nediskriminační.  
Podporované zdroje (včetně OZE) mají svůj 
„vlastní“ zákon, č. 165/2020 o POZE. Jak jsme 
výše uvedli, bylo na základě analýzy rozhodnuto 
o přípravě zvl. zákona za účelem podpory jiných 
než podporovaných zdrojů, včetně rozvoje jádra, 
za účelem přechodu na nízkouhlíkovou 
energetiku, tj. v souladu s cíli SEK (bezpečnost; 
dekarbonizace; soběstačnost; stabilita 
elektrizační soustavy; ale i sekundární 
dopady/pozitivní externality jako VaVaI, podpora 
průmyslového odvětví, makroekonomické 
dopady aj.). Toto pojetí bylo projednáno jak 
v rámci vlády (UV478/2020), tak v rámci 
SVVNJZ, který explicitně uložil MPO takový 
zákon připravit, což vláda následným usnesením 
(UV65/2020) potvrdila.  
NJZ konkrétně představuje jiný typ investic, 
s ohledem na strukturu (kapitálová náročnost, 
délka výstavby, rámcové podmínky aj.) oproti 
OZE. S ohledem na existující selhání trhu i EK 
opakovaně potvrdila opodstatněnost cílené 
veřejné podpory NJZ. Zároveň je rozvoj jaderné 
energie, jak je vyjádřeno ve Smlouvě 
o Euratomu, jasně vymezeným cílem společného 
zájmu, což ve svém nedávném stanovisku 
potvrdil generální advokát u Soudního dvora EU 
(C-564/18 – Rakousko proti EK). 
 
Vyjádření MPSV: 
S vypořádáním nesouhlasíme a na připomínce 
trváme. Riziko diskriminace existuje. 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
 
Závěr: Zde trváme na zachování návrhu 
současného znění, které již bylo akceptováno 
i ze strany MŽP. 
 
Reakce MPSV:  
Souhlasí. 

11 Doporučující 2.2. Není jasné, zda přenesení a rozložení finanční 

zátěže státu v podobě placení "realizační ceny" (tedy 

de facto oné jaderné daně) na odběratele, resp. 

skupiny odběratelů elektrické energie (§ 6 odst. 3) 

bude nastaveno spravedlivě s ohledem na míru 

(podíl) jejich odběru elektrické energie. Navíc z § 6 

odst. 3 není vůbec zřejmé, jak má být rozložena 

zátěž mezi velkoodběratele a maloodběratele.   

Vysvětleno 
Jaderná daň nebude, v případě tohoto zákona 
využita. 
V případě koncipování platby jako daně, resp. 
veřejnoprávní platby by nebyl zaručen benefit pro 
spotřebitele. Daň totiž ze své podstaty je 
jednostrannou účelově vázanou platbou 
poplatníka vůči státnímu rozpočtu, zatímco návrh 
v současném znění zaručuje oboustranný 
transfer částky podle vývoje ceny elektřiny, což 
by koncepce daně neumožnovala. 
 
Zavedení zvl. daně by bylo nesystematické 
z pohledu daňového řádu ČR, navíc je návrh nad 
rámec kompetencí ERÚ vyplývajících ze zákona 
č. 2/1969 Sb. 
Principy tohoto zákona byly projednány SVNNJZ 
a Vládou ČR (UV č. 478/2020). 
 
Vyjádření MPSV:  
Není vysvětleno, jak budou rozděleny náklady 
podle druhu odběratelů. 
 
Vysvětlení MPO – Vysvětleno. 
Co se dělby Návrh zákona zahrnuje 
mechanismus obdobný zák. 165/2012 o POZE, 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
který byl úspěšně notifikován EK a je tudíž 
akceptovatelným řešením z pohledu pravidel EU 
pro veřejnou podporu. 
Pro stanovení stropu dopadů na spotřebitele viz 
výše. 
 
Reakce MPSV:  
Souhlasí. 

12 Zásadní Změna realizační ceny je možná podle § 4 odst. 2 mj. 
"v případě zjištění nepřiměřenosti", a to v tomto 
případě zjevně bez dohody smluvních stran. Zákon 
však neřeší, kdo bude rozhodovat případný spor 
mezi smluvními stranami ohledně otázky, co je a co 
není "nepřiměřené". 

Vysvětleno. 
 
Navrhované mechanismy budou součástí 
smlouvy a zároveň jsou řešeny způsobem 
stanovování realizační ceny, respektive 
opakovaným prověřování, její přiměřenosti. 
Principy tohoto zákona byly projednány SVNNJZ 
a Vládou ČR (UV č. 478/2020). 
 
Vyjádření MPSV: 
Vypořádání akceptujeme. 

13 Doporučující Ustanovení § 5 odst. 2 obsahuje nevhodnou 
formulaci „právnickou osobu 100% vlastněnou 
státem“. Jako vhodnější se jeví formulace "právnická 
osoba se 100% majetkovou účastí státu". 

Akceptováno. 
Upravené znění: 
(1) Ministerstvo pověří právnickou osobu se 100 
% majetkovou účastí státu, která splní požadavky 
na 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. 
Vyjádření MPSV: Souhlas. 

MK 1 Zásadní Konstrukce návrhu zákona je taková, že investor ani 
stát neponesou prakticky žádné riziko, a veškerá 

Vysvětleno. 
Na základě principů schváleným SVVNJZ 
a Vládou ČR bylo stanoveno, že zákon má 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
rizika jsou v konečném důsledku přenesena na 
(budoucí) odběratele elektřiny a daňové poplatníky. 

umožnit uzavřít smlouvu, kterou bude schvalovat 
vláda. Kromě výše uvedeného jde v tomto 
případě o mechanismus již využívaný i v jiných 
zemích, jak pro jaderné, tak jiné zdroje, např. 
OZE. 
Především pak investor ponese výstavbové 
riziko. Podpora skrze smlouvu o výkupu bude 
navázána na konkrétní datum, ke kterému se 
investor zaváže NJZ zprovoznit. V opačném 
případě přijde o část podpory, tj. doby 
s garantovaným výkupem elektřiny. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
MK souhlasí. 

2 Zásadní Výši garantované výkupní ceny nestanoví 
nezávislý Energetický regulační úřad jako 
v případě obnovitelných zdrojů. Půjde jen 
o výsledek dohody mezi Ministerstvem průmyslu 
a obchodu a firmou s většinovou účastí státu. 
Chybí tak mechanismus kontroly hospodárnosti 
projektu.  

Neakceptováno. 
Nikoliv, bude se jednat o smlouvu mezi ČR 
(zastoupenou MPO) a oprávněným investorem, 
tj. smlouvu bude schvalovat vláda a projednána 
bude i na SVVNJZ. Těžiště přezkumu bude ve 
fázi po zprovoznění NJZ, ev. s ohledem na 
refinancování cizího kapitálu, pročež jsou limity 
stanovené v současném návrhu dostatečné 
a zároveň zachovávají dostatečnou flexibilitu. Viz 
(4) Ministerstvo uzavře po schválení vládou 
smlouvu o výkupu nejméně na dobu 30 let 
s možností jejího prodloužení o nejméně 10 let, 
a to i opakovaně, nejdéle však do ukončení 
provozu nízkouhlíkové výrobny. 
 
Vyjádření k vypořádání:  
MK s navrhovaným vypořádáním nesouhlasí 
a ve shodě s MŽP požaduje, aby konstrukce 
ceny nebyla toliko výsledkem „dohody“ mezi 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBR5J57RN)



VIII. 

 44 

Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
MPO a investorem. Jsme ochotni akceptovat 
stanovení nejvyšší možné ceny, ovšem nikoliv na 
základě nařízení, ale přímo v zákoně. 
 
Reakce MK: 
MK souhlasí. 

3 Zásadní V návrhu není obsažena maximální částka, 
o kterou se v důsledku podpory jaderných elektráren 
může navýšit platba za elektřinu (oproti tomu 
zákon o podporovaných zdrojích energie 
takovou částku obsahuje).  

Vysvětleno. 
Doplněno do § 14. Upravené znění: 
(4) Vláda nejpozději do 31. prosince 2035 stanoví 
k provedení § 7 odst. 8 nařízením nejvyšší 
přípustnou výši složky ceny služby přenosové 
soustavy a složky ceny služby distribuční 
soustavy na výrobu elektřiny z nízkouhlíkové 
výrobny v případě záporného rozdílu mezi 
očekávanou tržní cenou elektřiny z nízkouhlíkové 
výrobny na organizovaných trzích a realizační 
cenou. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Stanovisko MK viz připomínka výše. 
 
Reakce MK: 
MK souhlasí. 

4 Zásadní V podkladech návrhu (důvodová zpráva, RIA) není 
provedena žádná modelace reálného dopadu na 
celkové platby odběratelů elektřiny. 

Akceptováno. 
Doplněno do RIA (viz závěr kap. 3.4 
Vyhodnocení variant, Varianta 6, obr. 20 a 21). 
 
Vyjádření k vypořádání: 
MK souhlasí. 

5 Zásadní Návrh pracuje pouze s obecnými pojmy jako 
“přiměřený zisk”, „návratnost investic“. Všechny 

Vysvětleno. 
Jde o principy obsažené v energetickém zákoně. 
Cílem je umožnit flexibilní vyjednávání smlouvy 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
významné parametry nechává na smlouvě mezi 
investorem (aktuálně ČEZ) a Ministerstvem 
průmyslu a obchodu, která ale má být uzavřena až 
kolem roku 2024. 

co nejvýhodnější pro stát. Navíc bude veřejná 
podpora notifikována u EK podle čl. 107 SFEU, 
a to včetně přiměřenosti podpory (je zde tedy 
vícero úrovní záruk). 
Principy tohoto zákona byly projednány SVNNJZ 
a Vládou ČR (UV č. 478/2020). 
Postup stanovení realizační ceny není možné 
uvést do návrhu zákona do doby zjištění 
obecného cenového rozpětí výstavby NJZ 
v rámci jednání s potenciálními dodavateli 
a následně do specifikace cenových stropů pro 
účely notifikace veřejné podpory na NJZ v řízení 
před Evropskou komisí. 
Realizační cena bude stanovena na základě 
dohody mezi ministerstvem a oprávněným 
investorem se zohledněním parametrů 
uvedených v § 5 odst. 1. 
Vzhledem k tomu, že smlouvu bude schvalovat 
vláda ČR, považujeme kontrolu 
a transparentnost za dostatečné. 
 
Vyjádření k vypořádání:  
MK se nadále obává, že použité neurčité pojmy 
mohou státu v budoucnu způsobit četné potíže 
v podobě případných právních sporů. 
Požadujeme proto doložit, že volná konstrukce 
zákona toto riziko nezvyšuje. 
 
Reakce MK: 
MK souhlasí. 

6 Zásadní Návrh zákona neobsahuje limity pro smlouvu 
mezi investorem a hlavním dodavatelem. Ve hře 
zůstává varianta, že rizika spojená 

Neakceptováno. 
Investor se zaváže vyrábět elektřinu ve 
smluveném termínu. Pokud tomu tak nebude, 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
s prodloužením a prodražením výstavby ponese 
investor a následně se promítnou do výše 
garantované výkupní ceny. 

období garantovaného výkupu elektřiny, tj. 
i zajištění návratnosti, se adekvátně zkrátí. Tj. 
výstavbové riziko zůstává na straně investora, 
protože v opačném případě přichází o podporu. 
 
Vyjádření k vypořádání:  
Vyjádření MPO se věnuje pouze rizikům 
spojeným s prodloužením, nikoliv s prodražením. 
Požadujeme jej proto doplnit. 
 
Reakce MK: 
MK souhlasí. 

7 Zásadní Na spotřebitele elektřiny budou přeneseny 
i dopady (další zdražení) případného špatného 
obchodování na burze ze strany státní společnosti, 
která má elektřinu prodávat.  

Vysvětleno. 
Toto riziko není předmětem zákona. Není možné 
mu předejít. Není také ale jasné, co znamená 
„špatné obchodování na burze ze strany státní 
společnosti“. Státní společnost bude muset 
postupovat s péčí řádného hospodáře. 
Navíc bude maximální výše tohoto potenciálního 
poplatku stanovena nařízením vlády na základě 
§ 14 odst. 4 zákona.  
 
Vyjádření k vypořádání: 
MK souhlasí. 

8 Doporučující V návrhu chybí jasné rozhraničení 
soukromoprávního a veřejnoprávního prvku, což 
má mimo jiné za následek nejasný režim veřejné 
kontroly a soudního přezkumu. 

Vysvětleno. 
Zákon obsahuje pouze veřejnoprávní vztahy, 
vzhledem ke skutečnosti, že vztahy se státem 
jsou vždy veřejnoprávní. 

9 Zásadní Navrhované přijetí návrhu zákona Poslaneckou 
sněmovnou již v prvém čtení dle § 90 zákona č. 
90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny 
je neodůvodněný a nevhodný neboť vyřazuje 
odbornou diskusi na poslaneckých výborech 

Připomínka akceptována. 
Zapracováno v návaznosti na výstupy III. 
SVVNJZ. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
a možnost podávat pozměňovací návrhy. Návrh by 
měl být projednán ve standartním 
plnohodnotném legislativním procesu. 

MK souhlasí. 

ERÚ 1  Zásadní Doporučujeme zvážit koncipování platby na výrobu 
elektřiny z nízkouhlíkových výroben jako daň, resp. 
veřejnoprávní platbu. 
Odůvodnění: 
Návrhem zákona dochází k vytvoření nové složky 
ceny služby přenosové soustavy a ceny služby 
distribuční soustavy, která má být propojena 
se smluvními vztahy v oblasti elektroenergetiky. 
Přesto, že je platba označena jako „cena“, resp. 
„složka ceny“, se však vzhledem ke svému 
charakteru v případě platby na výrobu elektřiny 
z nízkouhlíkových výroben nemůže jednat o cenu 
podle zákona o cenách, tedy peněžní částku 
sjednanou při nákupu a prodeji zboží, neboť za tuto 
cenu není poskytováno žádné plnění. 
V případě platby složky ceny služby distribuční 
soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy 
na výrobu elektřiny z nízkouhlíkových výroben se tak 
nejedná o cenu, ale o jinou (státem nařízenou) 
platbu ve veřejném zájmu obdobnou dani či poplatku.  
Zároveň je pak nezbytné, aby byl na úrovni zákona 
výslovně stanoven okruh subjektů, které jsou povinni 
výše uvedenou platbu na financování nákladů 
opatření k přechodu k nízkouhlíkové energetice 
hradit a tuto povinnost jim výslovně stanovit 
zákonem.  

Neakceptováno. 
V případě koncipování platby jako daně, resp. 
veřejnoprávní platby by nebyl zaručen benefit pro 
spotřebitele. Daň totiž ze své podstaty je 
jednostrannou účelově vázanou platbou 
poplatníka vůči státnímu rozpočtu, zatímco návrh 
v současném znění zaručuje oboustranný 
transfer částky podle vývoje ceny elektřiny, což 
by koncepce daně neumožnovala. 
 
Zavedení zvl. daně by bylo nesystematické 
z pohledu daňového řádu ČR, navíc je návrh nad 
rámec kompetencí ERÚ vyplývajících ze zákona 
č. 2/1969 Sb. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Akceptujeme vypořádání. 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
2 Zásadní Navrhujeme doplnit finanční model k úhradě nákladů 

na opatření k přechodu k nízkouhlíkové energetice, 
zejména s cílem rozšíření zdrojů financování tak, 
aby bylo systémově zabráněno riziku vysoké 
finanční zátěže pro konečné zákazníky. 
Odůvodnění: 
Rozdíl mezi realizační a tržní cenou, bude-li 
realizační cena vyšší, bude podle návrhu zákona 
vždy hrazen zákazníky. Návrh zákona 
nepředpokládá alternativní schéma v podobě 
například zapojení státního rozpočtu nebo jiných 
zdrojů financování. 
V situaci, kdy na základě návrhu zákona není možné 
predikovat objem finančních prostředků získávaných 
od zákazníků, představuje tato skutečnost vysoký 
stupeň nejistoty zákazníků týkající se ceny elektřiny. 
Návrh zákona navíc nezohledňuje trend 
decentralizace a existence prosumers v energetice, 
což může v dlouhodobém horizontu jeho časové 
působnosti vést k destabilizaci celého systému 
financování, resp. k ještě více nežádoucímu zatížení 
těch zákazníků, jejichž odběrná místa zůstanou 
připojena k elektrizační soustavě, tedy i zákazníků 
nejzranitelnějších, kteří si z ekonomických důvodů 
nemohou dovolit alternativní zdroj samozásobení 
elektrickou energií. 
Pro omezení finanční zátěže spotřebitelů 
a současně pro stabilizaci a předvídatelnost budoucí 
výše ceny elektřiny považujeme za nutné zavést 
systémové opatření na stabilizaci dopadů této 
podpory na zákazníky. 

Částečně akceptováno. Vysvětleno. 
Princip financování opatření k přechodu 
k nízkouhlíkové energetice je popsán v § 6, 8 a 9 
návrhu zákona. 
Samotný finanční model (tak jak je požadovaná 
v uvedené připomínce) však věcně nesouvisí 
s návrhem zákona, ale s mechanismem nově 
navrhované veřejné podpory, která bude 
předmětem notifikačního řízení před Evropskou 
komisí. 
Riziko přenosu finanční zátěže na konečné 
zákazníky je nově mitigováno prostřednictvím 
doplnění nového odst. 6 do § 8 upraveného 
návrhu zákona. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Podle návrhu vypořádání je dopad na zákazníky 
eliminován vložením nového ustanovení § 8 odst. 
6. Máme za to, že se zřejmě jedná o omyl, kdy 
správně má být uveden § 13 odst. 4. 
Na základě připomínky ERÚ byla do § 13 odst. 4 
doplněna obecná konstrukce pro určení 
maximální částky, která bude jako složka ceny od 
zákazníků vybírána – nejvyšší přípustnou složku 
ceny stanoví vláda do roku 2035 svým nařízením. 
Dopad na zákazníky tak lze nařízením vlády 
v budoucnu ovlivnit, nicméně nebyl doplněn 
žádný další způsob/zdroj financování v § 8 odst. 
1 návrhu zákona, který by vzniklý rozdíl mezi 
získaným a potřebným množstvím finančních 
prostředků doplňoval (nadále tyto zdroje tvoří jen 
(I.) prodej elektřiny z nízkouhlíkové výrobny, 
a (II.) složka ceny hrazená zákazníky). 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 

Doporučujeme proto zvážit nastavení modelu 
financování nákladů na opatření k přechodu 
k nízkouhlíkové energetice, zejména ve smyslu 
zabránění riziku vysoké finanční zátěže pro konečné 
zákazníky. Dílčím nástrojem může být zejména 
stanovení maximální částky, která bude jako složka 
ceny od zákazníků vybírána, a zapojení dalších 
zdrojů financování této podpory. 

Doporučujeme uvedené ještě zohlednit. 
V takovém případě považujeme vypořádání za 
akceptovatelné. 
 
Akceptováno 
Do § 9 odst. 1 doplněno písm. d)  
„d) příspěvkem z prostředků státního rozpočtu 
podle odstavce 7.“ 
 

3 Zásadní Navrhujeme konkretizovat způsob toku finančních 
prostředků na podporu elektřiny z nízkouhlíkových 
výroben na úrovni zákona, zejména do zákona 
doplnit povinnosti jednotlivých účastníků (zejména 
povinnosti ministerstva a provozovatelů soustav). 
Odůvodnění: 
Návrh zákona by měl výslovně upravit základní 
parametry celého modelu, tedy stanovení toho, kdo 
komu platí a kdo od koho vybírá a kdo komu účtuje – 
přitom je zásadní, aby tyto vazby stanovil sám zákon, 
jako je tomu v případě zákona č. 165/2012 Sb., jehož 
právní konstrukcí se předkladatel zjevně inspiroval.  
Povinnosti jednotlivých účastníků těchto vztahů lze 
stanovit pouze zákonem, například povinnost 
ministerstva (prostřednictvím pověřené osoby), 
provozovatele přenosové soustavy, provozovatelů 
distribučních soustav v návrhu v tomto směru 
absentují. Prováděcím předpisem (jak se o to návrh 
zákona snaží prostřednictvím zmocňovacího 
ustanovení v § 7) však nelze stanovit povinnosti 
chybějící v zákoně. Ve smyslu čl. 79 odst. 3 Ústavy 
ČR musí pro vydání prováděcího právního předpisu 

Akceptováno.  
 
Doplněno viz § 9 Financování opatření 
k přechodu k nízkouhlíkové energetice. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Podle návrhu vypořádání byla připomínka ERÚ 
akceptována doplněním § 8. Máme za to, že jde 
především o ustanovení § 7, které upravuje 
zákonný základ pro vyhlášku ERÚ, která má 
stanovit způsob, rozsah a termíny účtování 
a hrazení složky ceny služby přenosové soustavy 
a složky ceny služby distribuční soustavy.  
Pro úplnost doplňujeme, že § 7 je pak v nadpisu 
nesprávně označen, protože neupravuje 
stanovování příslušné složky ceny. 
Vzhledem k tomu, že se obdobně jako v případě 
složky ceny služby přenosové soustavy nebo 
služby distribuční soustavy na podporu elektřiny 
z podporovaných zdrojů jedná v případě ceny 
na výrobu elektřiny z nízkouhlíkových výroben 
o složku ceny související služby, která není 
přímým protiplněním za dodávku elektřiny, ale je 
na platbu (a smlouvu) za dodávku elektřiny na 
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existovat odpovídající zákonný základ, který stanoví 
zákonný základ a meze, v rámci kterých se může 
úprava obsažená ve vyhlášce pohybovat. 
Tato primární právní úprava, kterou by bylo možné 
v podrobnostech vyhláškou provést, v návrhu 
zákona do značné míry absentuje, což zásadně 
ovlivňuje možnost řádného legislativního procesu 
k požadované vyhlášce ERÚ, kdy v zásadě nelze ani 
uvažovat o zpracování návrhu vyhlášky, a to ani ve 
formě tezí, jak předpokládá čl. 10 odst. 5 
Legislativních pravidel vlády pro účely legislativního 
procesu navrhovaného zákona. 
Dále navrhujeme na úrovni zákona vymezit 
postavení pověřené osoby, zejména její roli na trhu 
s elektřinou či práva a povinnosti ve vztahu 
k ostatním účastníkům trhu s elektřinou. Z návrhu 
zákona není jednoznačné, zda se v případě 
pověřené osoby bude jednat o subjekt v postavení 
držitele licence na obchod s elektřinou, s právy 
a povinnostmi stanovenými v energetickém zákoně. 

základě zákona navázána, měla by povinnost 
hradit složku ceny podle návrhu zákona být 
(stejně jako v případě výše uvedené složky ceny 
na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů) 
v zákoně výslovně stanovena pro všechny 
relevantní účastníky trhu s elektřinou. Tyto 
povinnosti nelze stanovit vyhláškou ERÚ, proto 
jsme požadovali doplnění návrhu zákona o tyto 
povinnosti jednotlivých účastníků.  
Aby vyhláška ERÚ mohla (tak jak požaduje návrh 
zákona) stanovit způsob, rozsah a termíny 
účtování a hrazení složky ceny služby přenosové 
soustavy a složky ceny služby distribuční 
soustavy na výrobu elektřiny z nízkouhlíkové 
výrobny „provozovatelem distribuční 
soustavy a mezi provozovateli distribučních 
soustav“, je nutné vedle úpravy § 7 odst. 1 (který 
upravuje vztahy mezi pověřenou osobou 
a provozovateli soustav) doplnit ještě úpravy 
vztahů mezi provozovateli distribučních 
soustav (obdoba úpravy § 28 odst. 6 zákona 
165/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), 
a to rovněž na úrovni zákona. Tato úprava podle 
našeho názoru v návrhu nadále absentuje a je 
nutné ji doplnit.  
V takovém případě bude připomínka teprve 
akceptována a vypořádání pro ERU 
akceptovatelné. 
 
Akceptováno.  
Do § 8 doplněn odst. 3. 

4 Doporučující Doporučujeme na úrovni zákona konkretizovat 
postup stanovení realizační ceny, zejména vymezit 

Vysvětleno. 
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základní kritéria prověřování přiměřenosti realizační 
ceny a její změny. 
Odůvodnění: 
Navrhujeme minimálně sjednotit užívané pojmy tak, 
aby bylo zřejmé, zda se realizační cena „stanoví“ 
nebo „určí“. Vhodné by však bylo specifikovat 
samotný postup tohoto stanovení/určení. Vymezení 
těchto kritérií přispěje ke zvýšení míry 
predikovatelnosti změn realizační ceny.  
Navrhujeme, aby změna realizační ceny, zejména 
zvýšení, dohodou podle § 3 odst. 2 návrhu zákona 
byla možná jen v zákonem předvídaných situacích, 
aby tak byla zvýšena transparentnost 
a předvídatelnost návrhu zákona, a zamezeno riziku 
dlouhodobé nestability celého systému podpory 
nízkouhlíkových zdrojů.  

Postup stanovení realizační ceny není možné 
uvést do návrhu zákona do doby zjištění 
obecného cenového rozpětí výstavby NJZ 
v rámci jednání s potenciálními dodavateli 
a následně do specifikace cenových stropů pro 
účely notifikace veřejné podpory na NJZ v řízení 
před Evropskou komisí. 
Realizační cena bude stanovena na základě 
dohody mezi ministerstvem a oprávněným 
investorem se zohledněním parametrů 
uvedených v § 5 odst. 1. 
Principy zákona byly projednány SVVNJZ 
a vládou ČR. 

5 Zásadní Pokud má být platba na výrobu elektřiny 
z nízkouhlíkových výroben stanovována ERÚ, je 
třeba doplnit zákonný základ pro stanovení 
této platby. 
Odůvodnění: 
V § 6 odst. 3 návrhu zákona uvedený odkaz na zákon 
č. 165/2012 Sb. je nezpůsobilý vyvolat právní účinky, 
které jsou jím zřejmě sledovány – tento zákon 
neupravuje stanovení složky ceny služby přenosové 
soustavy a složky ceny služby distribuční soustavy 
na výrobu elektřiny z nízkouhlíkových výroben, nelze 
proto podle tohoto zákona takovou cenu ani stanovit 
a ERÚ tak nemá žádný zákonný základ regulace. 

Akceptováno. 
 
Na základě připomínky doplněn § 8, který 
upravuje Stanovení složky ceny služby 
přenosové soustavy a složky ceny služby 
distribuční soustavy. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Podle návrhu vypořádání byla připomínka 
akceptována vložením § 7. Máme za to, že se 
zřejmě jedná o omyl, kdy správně má být uveden 
§ 8 odst. 7 a 8. 
V návaznosti na návrh vypořádání navrhujeme 
vypustit z návrhu zákona v Části druhé bod 2. 
(doplnění § 17e odst. 12 energetického zákona). 
Pokud má být složka ceny na výrobu elektřiny 
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Pokud by měl ERÚ stanovovat složku ceny služby 
přenosové soustavy a složku ceny služby distribuční 
soustavy na podporu elektřiny z nízkouhlíkových 
výroben, je nutné odpovídajícím způsobem nastavit 
kompetence a související práva a povinnosti 
účastníků trhu. 
Úprava návrhu zákona (včetně navrhovaných změn 
zákona energetického) je v tomto ohledu 
nedostatečná – ERÚ musí relevantní údaje, na 
základě kterých může stanovit příslušnou složku 
ceny, v tomto ohledu je nezbytné odpovídající 
doplnění zejména § 17, 17e, 18, 20, 90-91d 
energetického zákona. 
Dále je nutné zpřesnit, od jakého okamžiku má mít 
ERÚ kompetenci (a současně povinnost) stanovovat 
cenu složku ceny na výrobu elektřiny 
z nízkouhlíkových výroben. Konstrukce zákona 
zjevně vychází z toho, že by se tak nemělo dít dříve, 
než se zahájením výroby elektřiny z nízkouhlíkové 
výrobny, přesto je účinnost zákona jako celku 
vztažena k 1. lednu 2021 – tato skutečnost vyvolává 
právní nejistotu. 

z nízkouhlíkové výrobny součástí ceny 
související služby, uplatní se § 17e odst. 12 věta 
první energetického zákona. 
Dále upozorňujeme, že v návrhu zákona není 
zavedena legislativní zkratka „Úřad“ pro 
Energetický regulační úřad, ačkoli se používá. 
 
Akceptováno. 
Novelizační bod 2. byl vypuštěn. 
 

6  Doporučujeme odstranit v návrhu zákona 
legislativně právní nedostatky, zejména: 
- sjednotit pojmosloví užívané v návrhu zákona 
s relevantními právními předpisy v energetice, 
zejména energetickým zákonem a zákonem 
o podporovaných zdrojích energie; 
- upravit návrh zákona, zejména poznámky pod 
čarou, v souladu s požadavky Legislativních pravidel 
vlády. 

Děkujeme, finální korektura textu bude učiněna 
po ukončení MPŘ. 
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7  Kontrola ERÚ nad dodržováním povinností (§ 9, 10 
a 11) 
Upozorňujeme předkladatele návrhu zákona, že tato 
nová kompetence ERÚ, zaváděná zákonem 
o opatřeních k přechodu České republiky 
k nízkouhlíkové energetice, navýší Energetickému 
regulačnímu úřadu finanční náklady (personální 
požadavky a navazující finanční výdaje). 
Doprovodná dokumentace k návrhu zákona však 
tyto náklady neupravuje.  
Dále navrhujeme zvážit, zda je nutné zavádět 
speciální kontrolu povinností podle § 6 odst. 1 a 7 
odst. 1 návrhu zákona – právní vztahy, týkající se 
předávání údajů z měření či účtování ceny, jsou již 
nyní předmětem úpravy energetického zákona 
(měření) či konkrétních smluvních vztahů (účtování 
ceny související služby), a mají tak samostatné 
mechanismy kontroly. Není tedy jasné, jakou 
kontrolu a čeho má předkladatel na mysli. 
Navrhujeme vypuštění. 

Akceptováno částečně.  
Náklady byly doplněny do DZ a RIA. Vypuštění 
nebylo akceptováno, vzhledem k tomu, že 
zákonem stanovujeme nové povinnosti podle § 7 
odst. 1 a 8 odst. 1 návrhu zákona a je nezbytné, 
aby je někdo kontroloval. 
 

8  Rozhodování sporů (§ 12) 
Upozorňujeme předkladatele návrhu zákona, že tato 
nová kompetence ERÚ, zaváděná zákonem 
o opatřeních k přechodu České republiky 
k nízkouhlíkové energetice, navýší Energetickému 
regulačnímu úřadu finanční náklady (personální 
požadavky a navazující finanční výdaje). 
Doprovodná dokumentace k návrhu zákona však 
tyto náklady neupravuje. 
Navrhujeme zpřesnit rozsah kompetence ERÚ 
k rozhodování sporů o splnění povinnosti vyplývající 
z návrhu zákona. 

Akceptováno.  
Upraveno. 
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Navrhované vymezení předmětu sporu - „ o splnění 
peněžité povinnosti uložené tímto zákonem nebo 
sjednané na základě tohoto zákona“ - je vágní 
a v souvislosti s aktuální novou judikaturou (zejm. 
rozhodnutí kompetenčního senátu z března 2019) 
ohledně nově široce vykládané kompetence 
k rozhodování sporů v zákoně č. 165/2012 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů (§ 52 odst. 2: Úřad 
rozhoduje další spory, jejichž předmětem je splnění 
peněžité povinnosti uložené tímto zákonem nebo 
sjednané na základě tohoto zákona, nebo povinnosti 
vrácení neoprávněně čerpané podpory podle § 51.), 
znamená, že ERÚ rozhoduje nově i o sporech 
o bezdůvodné obohacení či náhradu škody, ačkoli 
do nedávné doby byly jako příslušné k těmto sporům 
považovány vzhledem k jejich soukromoprávní 
povaze obecné soudy. V návaznosti na 
problematickou úpravu v zákoně č. 165/2012 Sb., 
respektive po zkušenostech z ní vyplývajících, 
navrhujeme v tomto ohledu vymezit konkrétněji 
předmět sporů, o kterých má ERÚ na základě návrhu 
zákona rozhodovat, a předejít tak obdobným 
aplikačním a výkladovým nejasnostem: 
Návrh změny - Úřad rozhoduje spory, jejichž 
předmětem je splnění peněžité povinnosti uložené 
tímto zákonem nebo sjednané na základě tohoto 
zákona povinnosti úhrady opatření k přechodu 
k nízkouhlíkové energetice oprávněnému 
investorovi nízkouhlíkové výrobny pověřenou 
osobou, s výjimkou peněžitých povinností 
vyplývajících ze smlouvy o výkupu uzavřené podle § 
3. 
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MŽP 1 Zásadní Ze zákona není zřejmý postup schválení smlouvy ze 

strany vlády, kdy jednak z § 2 písm. b) lze dovodit, 
že smlouvu s oprávněným investorem uzavře ČR 
v zastoupení Ministerstvem průmyslu a obchodu, 
dále v § 4 odst. 1 je uvedeno: „Realizační cena se 
určí vzájemnou dohodou mezi ministerstvem 
a oprávněným investorem obsaženou ve smlouvě 
o výkupu po schválení vládou.“ Celkově tak není 
zřejmé: 1) zda celou smlouvu jako takovou bude 
schvalovat vláda; 2) zda, či přesně ve které fázi, 
bude vláda rozhodovat  
o realizační ceně. Ke zvážení proto dáváme, zda by 
smlouva neměla projít vhodnou procedurou 
v Parlamentu ČR.  

 
Důvodem této připomínky je, že se jedná o zásadní 
smlouvu, která bude uzavřena minimálně na 30 let, 
a která ve svém rozsahu bude mít značný vliv na 
ceny energií na domácnosti a podnikatelský sektor 
(viz další připomínky). S ohledem na její 
dlouhodobost je taktéž nutné počítat s potřebou 
dosáhnout shodu napříč politickým spektrem. Cílem 
zákona a smlouvy je poskytnout investorovi stabilní 
investiční prostředí, tedy záruku lukrativnosti 
výstavby jaderných bloků – na druhou stranu stejně 
jako v případě garantovaných cen pro OZE může 
dojít k jejímu zpětnému zdanění, (ad solární daň). 

Akceptováno. 
Ustanovení bylo upraveno na základě 
připomínek jiného připomínkového místa. 
Upravené zněni § 3 odst. 4: Ministerstvo uzavře 
po schválení vládou smlouvu o výkupu nejméně 
na dobu 30 let s možností jejího prodloužení 
o nejméně 10 let, a to i opakovaně, nejdéle však 
do ukončení provozu nízkouhlíkové výrobny. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Souhlasíme. 

2 Zásadní Zákon (§ 4) nestanovuje přesné podmínky pro 
stanovení výkupní ceny, uvádí toliko, že má pokrývat 
„ekonomicky oprávněné náklady na zajištění 
spolehlivého, bezpečného, potřebného a efektivního 

Vysvětleno. 
Tato problematika bude upravena ve smlouvě 
uzavřené na základě tohoto zákona. Vzhledem 
k demonstrativnímu výčtu obsahu smlouvy jsou 
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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.“ Jde o vágní formulaci, např. „ekonomicky 
oprávněné náklady“, „přiměřený zisk“ mohou být 
předmětem vleklých diskuzí a budoucích sporů mezi 
státem a investorem. Navrhujeme, aby byly 
podmínky kalkulace realizační ceny specifikovány 
podrobněji, a dále aby byl uveden maximální strop 
možné realizační ceny. Zásadním aspektem je 
taktéž to, že dle tohoto ustanovení stát plně přenáší 
ekonomické riziko výstavby jaderných bloků 
z investora na bedra občanů a podnikatelského 
sektoru, a to nehledě na možná (a předpokládaná) 
prodražení těchto projektů. Mezi aspekty pro 
stanovení realizační ceny by měl být zahrnut celkový 
konečný korporátní model investora, kdy investor 
může pokrývat část rizika nedostatečného výnosu 
svými dalšími podnikatelskými činnostmi, které 
mohou být výnosnější – lze předpokládat, že 
z povahy věci podniká a bude podnikat nejen 
v jaderné energetice. 

navrhované připomínky možné k dalšímu 
rozpracování v samotné smlouvě bez výslovného 
uvedení v zákoně. 
Otázka finančního modelu by po věcné stránce 
neměla být předmětem úpravy na úrovni zákona. 
Model bude předložen pro účely notifikace 
veřejné podpory Evropské komisi, přesnou výši 
dosud nelze vyčíslit (nejsou známy indikativní 
nabídky z výběrových řízení na nové jaderné 
zdroje). 
 
Tyto principy byly projednány SVVNJZ a vládou 
ČR. 
Vzhledem k tomu, že smlouvu bude schvalovat 
vláda ČR, považujeme kontrolu 
a transparentnost za dostatečné. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Souhlasíme. 

3 Zásadní S ohledem na dynamický vývoj v sektoru energetiky 
navrhujeme častější povinný přezkum realizační 
ceny (§ 3 odst. 3 písm. b)), a to nejméně jednou po 
3 letech. 

Částečně akceptováno. Vysvětleno. 
Doba upravena na 5 let. V podmínkách provozu 
JE jsou 3 roky velmi krátká doba. Souhlasíme se 
zkrácením na 5 let. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Souhlasíme. 

4 Zásadní Zákon předjímá vytvoření pověřené právnické osoby 
100% vlastněné státem, která bude plnit povinnosti 

Vysvětleno. 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
vyplývající ze smlouvy s investorem, tzn. zejm. 
realizovat výkup elektřiny a prodávat ji dále na trhu. 
Zákon však nespecifikuje žádné další aspekty 
založení této společnosti (např. otázka volby dozorčí 
rady apod.). Domníváme se, že pro vytvoření tohoto 
klíčového subjektu by měl zákon podrobněji 
specifikovat podmínky jeho založení a fungování. 

Společnost bude založena nejdříve v roce 2030, 
spíše později (mj. s ohledem na s tím spojené 
náklady a princip péče řádného hospodáře). 
Pravidla jejího vzniku budou podrobněji upravena 
v  období před jejím založením. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Souhlasíme. 

5 Zásadní Zákon by měl zavést větší míru transparentnosti 
nastavení síťových tarifů, skrze které je konečný 
náklad – rozdíl mezi realizační a tržní cenou – 
přenášen na zákazníky. Pověřená právnická osoba 
vlastněná státem by měla podléhat vyšším 
požadavkům na transparentnost svého hospodaření. 

Vysvětleno. 
 
ERÚ se při stanovování složky ceny služby 
přenosové soustavy a složky ceny služby 
distribuční soustavy na výrobu elektřiny 
z nízkouhlíkové výrobny řídí platnými právními 
předpisy a postupuje v souladu s principy dobré 
správy, je tedy samozřejmé, že bude nastavení 
tarifů komunikovat a diskutovat nejen s odbornou 
veřejností. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Souhlasíme. 

6 Zásadní Důvodová zpráva (DZ) a RIA uvádí jako jedno 
z hlavních hledisek výstavby jaderných bloků 
energetickou bezpečnost a soběstačnost 
(nezávislost na třetích zemích), je však nutné uvést, 
že i výstavba jaderných elektráren má svá rizika: 1) 
výstavbu jako takovou bude pravděpodobně 
provádět taktéž zahraniční subjekt, z čehož plyne 
závislost na poskytování technologií a dalším servisu 
při provozu elektrárny; 2) předpokládáme, že palivo 
taktéž pochází od zahraničních subjektů. 
Doporučujeme tyto aspekty v DZ a v RIA uvést. 

Akceptováno. 
 
Zapracováno do DZ: 
Viz SEK (2015, s. 53-56), kap. 4.3.5 Priorita V – 
Energetická bezpečnost: „Zvýšení energetické 
bezpečnosti a odolnosti ČR a posílení 
schopnosti zajistit nezbytné dodávky energií 
v případech kumulace poruch, vícenásobných 
útoků proti kritické infrastruktuře a v případech 
déle trvajících krizí v zásobování palivy.“ 
Základní bezpečnostní zájmy státu v jaderné 
energetice vláda vzala na vědomí UV485/2020 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
a následně schválila UV484/2020. Zajištění 
těchto bezpečnostních zájmů nesouvisí pouze 
s výstavbou nových jaderných zdrojů 
(předpokládáme zahraniční subjekt pro hlavní 
dodavatele ale část subdodvatelského řetězce), 
nýbrž i provozem a vyřazováním, pro které si ČR 
musí udržet vlastní schopnosti a průmyslovou, 
resp. dodavatelskou základnu. Co se obecných 
standardů týče, pro nové jaderné zdroje se počítá 
s podmínkou možnosti diverzifikace paliva, pro 
tvorbu zásob paliva byly v souladu se SEK, resp. 
NAP JE vytvořeny zvl. standardy (2-4 roky), které 
jsou nyní implementovány. 
Doplněno do RIA (viz kap. 1.2.2, bod e)). 
 
Vyjádření k vypořádání 
Souhlasíme. 

7 Zásadní DZ a RIA uvádí, že budoucnost EU-ETS je 
předmětem politické shody mezi Evropskou komisí, 
Evropským parlamentem a Radou EU, a že se 
očekává její revize v letech 2020–2021. Tato 
formulace není přesná – rámec pro čtvrté 
obchodovací období 2021–2030 je již uzavřen 
(Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2018/410, kterou se mění směrnice 2003/87/ES za 
účelem posílení nákladově efektivních způsobů 
snižování emisí a investic do nízkouhlíkových 
technologií a rozhodnutí (EU) 2015/1814, v ČR 
implementováno zákonem č. 1/2020 Sb., kterým se 
mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách 
obchodování s povolenkami na emise skleníkových 
plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon  
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o 

Akceptováno.  
Doplněno do DZ. 
Upraveno v RIA (viz kap. 1.2.2.1, bod a), 6. 
odstavec pod Obrázkem 5). 
 
Vyjádření k vypořádání 
Souhlasíme. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBR5J57RN)



VIII. 

 59 

Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 
změně některých zákonů (energetický zákon), ve 
znění pozdějších předpisů). Momentálně na 
evropské úrovni probíhá debata o zpřísnění cílů 
redukce skleníkových plynů do 2030, nejedná se 
však o celkovou revizi systému EU ETS. 

8 Zásadní Zákon předjímá vytvoření pověřené právnické osoby 
100% vlastněné státem, která bude plnit povinnosti 
vyplývající ze smlouvy s investorem, tzn. zejm. 
realizovat výkup elektřiny a prodávat ji dále na trhu. 
V DZ a v RIA nejsou uvedeny náklady 
a implementační aspekty vytvoření této právnické 
osoby, žádáme doplnit. 

Částečně akceptováno. Vysvětleno. 
Právnická osoba vznikne po roce 2030. 
Doplněno v DZ kapitola 8.  
Doplněno do RIA (viz kap. 3.1, Tabulka 6) 
 
Vyjádření k vypořádání 
Souhlasíme. 

9 Zásadní Nelze souhlasit s konstatováním uvedeným 
v důvodové zprávě a v RIA, že „Návrh nezakládá 
žádné sociální dopady na specifické skupiny 
obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se 
zdravotním postižením nebo národnostní menšiny.“ 
Návrh pracuje s tím, že investor dostane 
garantovanou výkupní cenu za vyprodukovanou 
elektřinu, celkovým předpokladem je, že by investor 
nebyl schopen tuto elektřinu prodat na trhu za 
konkurenceschopnou cenu. Proto nutně pověřená 
osoba bude hospodařit s vykoupenou elektřinou 
ztrátově (nakupovat dráž, než bude schopna prodat 
na trhu), přičemž rozdíl má být doplacen skrze 
regulovanou složky ceny elektřiny konečnými 
zákazníky. Jedná se tak o skryté regresivní zdanění, 
které zvýší ceny elektřiny konečným zákazníkům 
a dopadne relativně negativněji na příjmově slabé 
domácnosti, resp. domácnosti ohrožené 
energetickou chudobou. Jedná se v ČR 

Akceptováno. 
Doplněno do RIA (viz kap. 3.1, Tabulka 6; závěr 
kap. 3.4 Vyhodnocení variant, Varianta 6) 
 
Vyjádření k vypořádání 
Souhlasíme. 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
o nezanedbatelný sociální dopad, který je v DZ 
a v RIA nedostatečně popsán a potenciální dopady 
by měly být kvantifikovány. Rovněž by měl být 
vyčíslen dopad na průměrnou domácnost a na 
průměrnou domácnost vytápěnou elektrickou 
energií. 

 
Pozn.: V konečném důsledku v případě investora, 
kde má majetkový podíl stát, jde de facto o zdanění, 
jelikož dividendy z podnikání investora budou 
příjmem státního rozpočtu. 

10 Zásadní RIA a DZ se v hodnocení dopadů na životní prostředí 
omezuje pouze na konstatování přínosu z pohledu 
ochrany klimatu, ale opomíjí rizika spojená 
s provozem jaderných bloků – zejm. otázka ukládání 
jaderného odpadu a dále otázka spotřeby vody 
nutné pro chlazení v souvislosti se suchem. Tyto 
dopady by měly být v RIA a DZ stručně uvedeny. 

Akceptováno. 
Doplněno do DZ. 
Doplněno do RIA (viz kap. 3.1, Tabulka 6) 
 
Vyjádření k vypořádání 
Souhlasíme. 

11 Zásadní RIA a DZ se nevěnuje dopadům na 
konkurenceschopnost obdobně jako sociálním 
dopadům – relativně vyšší ceny elektřiny v porovnání 
s ostatními státy budou mít dopad na mezinárodní 
konkurenceschopnost ekonomiky. Žádáme tyto 
dopady stručně rozvést. 

Akceptováno. 
Doplněno do DZ. 
Doplněno do RIA (viz kap. 3.1, Tabulka 6) 
Vyjádření k vypořádání 
Souhlasíme. 

12 Zásadní V RIA je uvedeno, že jaderná energetika má 
schopnost zajistit levné dodávky elektrické energie – 
toto je zavádějící a popírá nutnost vůbec předložení 
tohoto návrhu zákona, pokud by byla levná, nebylo 
by nutné garantovat její výkupní cenu. 

Vysvětleno 
Návrh zákona má podpořit realizovatelnost 
projektu výstavby jaderného zdroje, a zajistit tak 
nabídku, aby převis poptávky netáhl ceny vzhůru.  
 
Vyjádření k vypořádání 
Souhlasíme. 

13 Zásadní DZ a RIA na několika místech uvádí, že problémem 
je nedostatečné nacenění negativních externalit 

Akceptováno. 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
a volatilitu cen emisních povolenek. Je potřeba 
uvést, že tyto aspekty lze řešit jednak zavedením 
uhlíkové daně, dále v případě EU ETS několik států 
připravuje systém stanovení „minimální ceny 
emisních povolenek“ v podobě dodanění v případě, 
kdy je jejich tržní cena příliš nízká. Tyto nástroje 
nejsou samozřejmě bez vlastních problémů, 
nicméně považujeme za vhodné je pro informaci 
uvést 

Doplněno do RIA (viz kap. 1.2.2.1, bod a), 2. a 3. 
odstavec) 
Vyjádření k vypořádání 
Souhlasíme. 
 

14 Zásadní Požadujeme v RIA a v DZ u pasáží věnujících  
se překompenzovaným solárním elektrárnám uvést, 
že tento aspekt byl vyřešen zavedením solární daně, 
není tak možné dále uvádět, že dochází k jejich 
překompenzování ve výhledu 20–30 let. 

Akceptováno. 
V DZ se pasáž nenalézá, do RIA byla doplněna 
(viz kap. 1.2.2.1, bod b), 4. odstavec). 
Vyjádření k vypořádání 
Souhlasíme. 

15 Zásadní Návrh na vyslovení souhlasu s návrhem zákona 
v již prvním čtení v PSP považujeme za 
nedostatečně odůvodněný. Deklarovaná naléhavost 
z bodu 12 Důvodové zprávy nevyplývá. 

Akceptováno. 
Zapracováno v návaznosti na výstupy III. 
SVVNJZ. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Souhlasíme. 

16 Zásadní Vzhledem k úzkému zaměření zákona na podporu 
výroby pouze elektřiny z nového jaderného zdroje je 
předkladatelem zvolený název zákona nevhodný 
a zavádějící. Podle čl. 30 Legislativních pravidel 
vlády má název právního předpisu stručně a výstižně 
vyjádřit jeho hlavní obsah. Lze říci, že v tomto 
případě je upravováno jedno z opatření, jakkoli je 
toto opatření klíčové. Nejedná se o soubor opatření, 
o žádných dalších, jiných, opatřeních zákon 
nehovoří. Přitom pod taková opatření jistě lze 
zahrnout např. i veškerá opatření na podporu 
obnovitelných zdrojů, která jsou však předmětem 

Neakceptováno. 
Vysvětleno. 
 
Název zákona odráží celkové zaměření právního 
předpisu a předjímá možné další úpravy 
plánované v delším časovém horizontu. 
 
Principy návrhu zákona, včetně pojmenování, 
byly projednání vládou ČR i SVVNJZ. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Rozpor 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
jiného zákona. Navrhujeme proto například znění 
„o podpoře výroby elektřiny z jaderných zařízení“, 
případně obdobné vhodné spojení vystihující 
následný obsah zákona. 

 
Tato úprava by se následně měla promítnout do 
dotčených ustanovení návrhu zákona (zejm. § 6). 

Vypořádáno následným telefonátem NM 
Neděly (MPO) a NM Many (MŽP). 

17 Zásadní Požadujeme změnit definici „nízkouhlíkové výrobny“ 
v § 2, písm. a) zákona tak, aby byla technologicky 
neutrální. Nízkouhlíková výrobna by tak měla být 
definována zejména nejvyššími přípustnými 
měrnými emisemi skleníkových plynů, dále limity 
instalovaného výkonu a limity využití instalovaného 
výkonu (případně minimální požadovanou dobou 
dodávky určeného výkonu do sítě). 

 
Odůvodnění 
Definice „nízkouhlíkové výrobny“ by měla být 
technologicky neutrální mj. i s ohledem na 
opakovanou argumentaci ČR ve smyslu potřeby 
dosahovat naplňování klimaticko-energetických cílů 
technologicky neutrálním způsobem. 

Neakceptováno, vysvětleno. 
Vysvětlení MPO – Vysvětleno. 
Předmětné znění zákona považujeme za 
nediskriminační.  
Podporované zdroje (včetně OZE) mají svůj 
„vlastní“ zákon, č. 165/2020 o POZE. Jak jsme 
výše uvedli, bylo na základě analýzy rozhodnuto 
o přípravě zvl. zákona za účelem podpory jiných 
než podporovaných zdrojů, včetně rozvoje jádra, 
za účelem přechodu na nízkouhlíkovou 
energetiku, tj. v souladu s cíli SEK (bezpečnost; 
dekarbonizace; soběstačnost; stabilita 
elektrizační soustavy; ale i sekundární 
dopady/pozitivní externality jako VaVaI, podpora 
průmyslového odvětví, makroekonomické 
dopady aj.). Toto pojetí bylo projednáno jak 
v rámci vlády (UV478/2020), tak v rámci 
SVVNJZ, který explicitně uložil MPO takový 
zákon připravit, což vláda následným usnesením 
(UV65/2020) potvrdila.  
NJZ konkrétně představuje jiný typ investic, 
s ohledem na strukturu (kapitálová náročnost, 
délka výstavby, rámcové podmínky aj.) oproti 
OZE. S ohledem na existující selhání trhu i EK 
opakovaně potvrdila opodstatněnost cílené 
veřejné podpory NJZ. Zároveň je rozvoj jaderné 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
energie, jak je vyjádřeno ve Smlouvě 
o Euratomu, jasně vymezeným cílem společného 
zájmu, což ve svém nedávném stanovisku 
potvrdil generální advokát u Soudního dvora EU 
(C-564/18 – Rakousko proti EK). 
 
Vyjádření k vypořádání 
Rozpor. 
 
Vypořádáno následným telefonátem NM 
Neděly (MPO) a NM Peštové (MŽP). 

18 Zásadní Požadujeme v § 3, odst. 3) zákona stanovit horní 
mez vnitřního výnosového procenta (IRR) pro 
stanovování realizační ceny a pravidla prověření její 
přiměřenosti dle § 3, odst. 3), písm. b) zákona. 
 
Odůvodnění 
Stanovení horní meze IRR poskytuje vyšší právní 
jistotu ve smyslu zamezení překompenzace 
podpory. V rámci notifikace podpůrného schématu 
dle zákona ze strany Evropské komise pak může být 
žádoucí předložit horní limit IRR, aby bylo zabráněno 
nutnosti dodatečných opatření, např. obdobných, 
jako jsou nyní zaváděna v sektoru výroby energie 
z obnovitelných zdrojů. 
 
Zároveň takové ustanovení nijak nebude bránit 
zvolení nižší hodnoty IRR ve smlouvě s výrobcem 
elektřiny dle aktuálních podmínek. 

Neakceptováno. 
 
Vysvětleno. 
 
Postup stanovení realizační ceny není možné 
uvést do návrhu zákona do doby zjištění 
obecného cenového rozpětí výstavby NJZ 
v rámci jednání s potenciálními dodavateli 
a následně do specifikace cenových stropů pro 
účely notifikace veřejné podpory na NJZ v řízení 
před Evropskou komisí. 
Realizační cena bude stanovena na základě 
dohody mezi ministerstvem a oprávněným 
investorem se zohledněním parametrů 
uvedených v § 5 odst. 1. 
Principy zákona byly projednány SVVNJZ 
a vládou ČR. 
Vzhledem k tomu, že smlouvu bude schvalovat 
vláda ČR, považujeme kontrolu 
a transparentnost za dostatečné. 
 
Vyjádření k vypořádání 
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Připomínkové 
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připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
Rozpor 
 
Vypořádáno následným telefonátem NM 
Neděly (MPO) a NM Peštové (MŽP). 

19 Zásadní Požadujeme v § 6, odst. 3) zákona konkretizovat 
postup pro stanovení složky ceny služby distribuční 
soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy 
na výrobu elektřiny z nízkouhlíkových výroben.  

 
Odůvodnění 
Pouhý odkaz na zákon č. 165/2012 Sb., 
o podporovaných zdrojích energie (dále jen „zákon 
o POZE“) považujeme za nedostatečně specifický, 
když mj. nijak neupravuje rozsah analogicky užitých 
ustanovení ze zákona o POZE. 

Vysvětleno. 
Nově doplněné § 8 a 9, resp. zmocnění v  § 14 
odst. 4 problematiku upravují. 
 
ERÚ se při stanovování složky ceny služby 
přenosové soustavy a složky ceny služby 
distribuční soustavy na výrobu elektřiny 
z nízkouhlíkové výrobny řídí platnými právními 
předpisy a postupuje v souladu s principy dobré 
správy, je tedy samozřejmé, že bude nastavení 
tarifů komunikovat a diskutovat nejen s odbornou 
veřejností 
 
Vyjádření k vypořádání 
Souhlasíme. 
 

20 Zásadní Požadujeme ve zprávě RIA v části 3.6 variantně 
doplnit dopad rozdílu realizační ceny a ceny silové 
elektřiny na výši složky ceny služby distribuční 
soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy 
na výrobu elektřiny z nízkouhlíkových výroben při 
spotřebě elektřiny v roce 2040 dle Státní energetické 
koncepce. 

Akceptováno. 
Doplněno do RIA (viz závěr kap. 3.4 
Vyhodnocení variant, Varianta 6). 
 
Vyjádření k vypořádání 
Souhlasíme. 
 

21 Doporučující Doporučujeme zvážit zavedení stropu pro složku 
ceny služby distribuční soustavy a složky ceny 
služby přenosové soustavy na výrobu elektřiny 
z nízkouhlíkových výroben analogicky  
s ustanovením § 28, odst. 5) zákona o POZE. 
 

Vysvětleno. 
Doplněno do § 14. Upravené znění: 
(4) Vláda nejpozději do 31. prosince 2035 stanoví 
k provedení § 6 odst. 8 nařízením nejvyšší 
přípustnou výši složky ceny služby přenosové 
soustavy a složky ceny služby distribuční 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
Odůvodnění 
Máme za žádoucí zachovat dosavadní vysokou míru 
veřejné akceptace jaderné energetiky v ČR. 
Případný nelimitovaný růst složky ceny služby 
distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové 
soustavy na výrobu elektřiny z nízkouhlíkových 
výroben by mohl tuto veřejnou akceptaci významně 
ohrozit či omezit. 
 
Ačkoliv je tedy značně nepravděpodobné, že výše 
složky ceny služby distribuční soustavy a složky 
ceny služby přenosové soustavy na výrobu elektřiny 
z nízkouhlíkových výroben by se přiblížila výši složky 
ceny služby distribuční soustavy a složky ceny 
služby přenosové soustavy na podporu elektřiny dle 
zákona o POZE, považujeme za vhodné toto riziko 
ošetřit. 
 
Zároveň si však uvědomujeme nutnost v souvislosti 
s touto připomínkou upravit zdroje financování 
podpory dle § 6, odst. 1) a to přidáním zdroje 
financování ze státního rozpočtu. 

soustavy na výrobu elektřiny z nízkouhlíkové 
výrobny v případě záporného rozdílu mezi 
očekávanou tržní cenou elektřiny z nízkouhlíkové 
výrobny na organizovaných trzích a realizační 
cenou. 
 
Vyjádření připomínkového místa: 
Souhlasíme. 

22 Doporučující V rámci zprávy RIA doporučujeme zaměnit použité 
podklady (data, grafy apod.) ke spotřebě energie od 
soukromé společnosti (BP) za data mezinárodní 
instituce (ideálně IEA), kde je to možné. 

Vysvětleno. 
Ve studii jsou pouze 2 grafy z analýzy BP Energy 
Outlook. V jiném zdroji nebyly grafy ve stejném 
detailu a srovnání nalezeny. 
 
Vyjádření připomínkového místa: 
Souhlasíme. 

23 Doporučující Znění § 1 odst. 2 „Účelem tohoto zákona je ve 
veřejném zájmu a v zájmu ochrany klimatu“ je velmi 
podobné znění ustanovení §3a zákona 114/1995 
Sb., o vnitrozemské plavbě, které bylo zrušeno 

Akceptováno 
Upraveno na základě připomínky jiného 
připomínkového místa.  
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
nálezem Ústavního soudu ČR ve věci Pl. ÚS 24/04 
(Jezy na Labi). Znění ustanovení § 1 odst. 2 
předkládaného návrhu zákona tak může vést 
k pochybám o jeho souladu s ústavním pořádkem 
(zejména čl. 2 odst. 1 Ústavy ČR).  
Změnou formulace/ vypuštěním sporného „ve 
veřejném zájmu“ by význam a účel tohoto 
ustanovení zůstal zachován. 

Upravené znění (2) Účelem tohoto zákona 
je v zájmu ochrany klimatu 
a) přispět k dekarbonizaci výroby elektřiny, 
b) zajistit energetickou bezpečnost České 
republiky prostřednictvím výroby elektřiny 
v nízkouhlíkových výrobnách na území České 
republiky a zvyšování podílu elektřiny 
z nízkouhlíkových výroben na hrubé konečné 
spotřebě energie v České republice při 
současném zohlednění zájmů zákazníků na 
minimalizaci dopadů na ceny energií pro 
zákazníky. 
Vyjádření připomínkového místa: 
Souhlasíme. 

24 Doporučující K Důvodové zprávě (Zvláštní část, K § 2, str. 23) 
Doporučujeme první větu pro nadbytečnost 
a nesrozumitelnost (chybí v ní předmět) vypustit. 

Akceptováno. 
Upraveno v DZ. 

MZV 1 Zásadní Obecná připomínka k legislativnímu procesu 
Jakkoli si je MZV vědomo úkolu uloženého 
předkladateli usnesením vlády ze dne 27. dubna 
2020 č. 478, cítí potřebu zdůraznit, že v rámci 
přípravy takto strategického zákona, který 
předpokládá dalekosáhlé účinky pro ČR, včetně 
dopadů na koncové spotřebitele elektřiny, měly být 
v maximální možné míře provedeny všechny 
legislativně procesní kroky, které předpokládají 
Legislativní pravidla vlády a další předpisy týkající se 
legislativního procesu. Z tohoto pohledu není zřejmé, 
proč došlo v rámci meziresortního připomínkového 
řízení k razantnímu omezení okruhu připomínkových 
míst, když stanovení okruhu připomínkových míst 
nemá vliv na časovou rovinu projednání návrhu. MZV 

Připomínka akceptována. 
Zapracováno v návaznosti na výstupy III. 
SVVNJZ. Původní návrh byl předložen z důvodů 
nutnosti zahájit notifikační řízení u EK co 
nejdříve. V návaznosti na přehodnocení ze 
strany pana ministra Havlíčka bylo 
připomínkování umožněno u dalším subjektům. 
 
Vyjádření k vypořádání 
MZV vítá rozšíření okruhu připomínkových míst. 
V návrhu vypořádání však postrádáme vyjádření, 
zda MPO nadále požaduje, aby Poslanecká 
sněmovna PČR projednala návrh v prvním čtení 
či od tohoto záměru MPO upustilo. 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
se současně domnívá, že časový horizont návrhu 
nastíněný důvodovou zprávou netvoří dostatečný 
tlak pro to, aby bylo nezbytné schválit takto zásadní 
návrh Poslaneckou sněmovnou již v prvém čtení. 
MZV proto doporučuje předkladateli přehodnotit jeho 
záměr, aby vláda navrhla Poslanecké sněmovně, 
aby návrh schválila již v prvém čtení. 

Vysvětlení MPO - akceptováno 
Zároveň potvrzujeme, že v návaznosti na 
SVVNJZ bude předmětná část DZ odstraněna, 
resp. již byla, tj. návrh zákona nebude zahrnovat 
návrh projednání v prvním čtení v PSP. 
 
Reakce MZV: 
Souhlasí. 

2 Zásadní K návětí ustanovení § 1 odst. 2 
Z návětí je třeba vypustit text „ve veřejném zájmu“. 
Tento neurčitý právní pojem, který je podle ustálené 
judikatury užíván jako jeden z prvků správního či 
soudního uvážení, kdy je aplikován na konkrétní 
skutkovou podstatu, má v daném kontextu zcela 
odlišný význam a mohl by vést k problémům při 
aplikaci zákona. 

Akceptováno. 
Upraveno na základě připomínky jiného 
připomínkového místa. 
Upravené znění: 
(2) Účelem tohoto zákona je v zájmu ochrany 
klimatu 
a) přispět k dekarbonizaci výroby elektřiny, 
b) zajistit energetickou bezpečnost České 
republiky prostřednictvím výroby elektřiny 
v nízkouhlíkových výrobnách na území České 
republiky a zvyšování podílu elektřiny 
z nízkouhlíkových výroben na hrubé konečné 
spotřebě energie v České republice při 
současném zohlednění zájmů zákazníků na 
minimalizaci dopadů na ceny energií pro 
zákazníky. 
Vyjádření k vypořádání 
MZV navrhuje upravit § 1 odst. 2 písm. b) 
následovně  
„b) zajistit energetickou bezpečnost České 
republiky prostřednictvím výroby elektřiny 
v nízkouhlíkových výrobnách na území České 
republiky a zvýšit podíl elektřiny 
z nízkouhlíkových výroben na hrubé konečné 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
spotřebě energie v České republice při 
současném zohlednění zájmů zákazníků na 
minimalizaci dopadů na ceny energií pro 
zákazníky.“ 
 
Vysvětlení MPO - akceptováno 
Upraveno dle návrhu MZV. 
 
Reakce MZV: 
Souhlasí. 

3 Doporučující K ustanovení § 1 odst. 2 písm. b) 
Text ustanovení je zmatečný a in fine postrádá 
smysl. Navrhuje se nahradit jej např. textem „b) 
zajistit energetickou bezpečnost České republiky 
prostřednictvím výroby elektřiny z nízkouhlíkových 
výroben na jejím území a zvýšit podíl spotřeby 
elektřiny z nízkouhlíkových výroben na konečné 
spotřebně energie v České republice.“ 

Akceptováno. 
Viz připomínka výše. 

4 Zásadní K ustanovení § 2 písm. a) 
K naplnění účelu zákona (viz § 1 odst. 2 písm. b) 
návrhu) je třeba vložit za slovo „elektřiny“ text „na 
území České republiky“. 

Akceptováno. 
Upravené znění: a) nízkouhlíkovou výrobnou 
výrobna elektřiny na území České republiky 
s jaderným reaktorem s instalovanou kapacitou 
o minimálním elektrickém výkonu 100 MW 
připojená po roce 2030 do elektrizační soustavy, 
 
Vyjádření k vypořádání 
MZV s vypořádáním souhlasí. 

5 Doporučující K ustanovení § 2 písm. b) 
MZV nepovažuje z hlediska terminologie za správné 
použití pojmu „písemná dohoda“. Navrhuje se 
nahradit uvedený výraz textem „smlouva uzavřená“, 
tedy použít terminologicky přiléhavější označení 

Akceptováno. 
Upraveno na základě připomínky jiného 
připomínkového místa. 
Upravené znění: 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
individuálního právního aktu. MZV současně 
z legislativně technického hlediska nepovažuje za 
vhodné zavádět legislativní zkratku v definici, která je 
zaváděna pro tentýž text (v uvedeném lze rovněž 
spatřovat rozpor s čl. 40 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády). 

b) smlouvou o výkupu smlouva uzavřená mezi 
Českou republikou zastoupenou Ministerstvem 
průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) 
a oprávněným investorem nízkouhlíkové výrobny 
upravující vzájemná práva a povinnosti 
k zajištění výroby a dodávky elektřiny 
z nízkouhlíkové výrobny do elektrizační soustavy 
České republiky a návratnosti investic do 
nízkouhlíkové výrobny vynaložených 
oprávněným investorem nízkouhlíkové výrobny, 
 
MZV k vypořádání 
V zájmu lepší srozumitelnosti MZV navrhuje § 2 
písm. b) upravit následovně: 
„b) smlouvou o výkupu smlouva uzavřená mezi 
Českou republikou zastoupenou Ministerstvem 
průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) 
a oprávněným investorem nízkouhlíkové výrobny 
upravující vzájemná práva a povinnosti 
k zajištění výroby a dodávky elektřiny 
z nízkouhlíkové výrobny do elektrizační soustavy 
České republiky a k zajištění  návratnosti investic 
do nízkouhlíkové výrobny vynaložených 
oprávněným investorem nízkouhlíkové výrobny,“ 
 
Vysvětlení MPO - akceptováno 
Upraveno dle návrhu MZV. 

6 Zásadní K ustanovení § 3 odst. 1 a § 8 bod 1 
V uvedených ustanoveních MZV postrádá zmocnění 
MPO uzavřít jménem státu smlouvu o výkupu 

Akceptováno. 
Upraveno na základě připomínky jiného 
připomínkového místa. 
Upravené znění: 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
elektřiny. Návrh MPO zmocňuje pouze k tomu, aby 
oprávněnému investorovi předložilo návrh na 
uzavření smlouvy, resp. navrhlo mu její uzavření. 
Z hlediska obecných zásad veřejného práva na 
vymezení pravomocí orgánů veřejné správy je podle 
názoru MZV nezbytné takové zmocnění v návrhu 
zakotvit. 

§ 3 odst. (1) Ministerstvo z důvodu zajištění 
bezpečnosti dodávek elektřiny předloží 
oprávněnému investorovi nízkouhlíkové výrobny 
návrh na uzavření smlouvy o výkupu nejpozději 
do 2 let ode dne vydání autorizace podle 
energetického zákona; a odst. (4) Ministerstvo 
uzavře po schválení vládou smlouvu o výkupu 
nejméně na dobu 30 let s možností jejího 
prodloužení o nejméně 10 let, a to i opakovaně, 
nejdéle však do ukončení provozu nízkouhlíkové 
výrobny. 
 
Vyjádření k vypořádání 
MZV s vypořádáním souhlasí. 

7 Zásadní K ustanovení § 3 odst. 1 
Nelze vyloučit, že více subjektů naplní definici 
oprávněného investora stanovenou v § 2 písm. c) 
návrhu zákona. Návrh však spoléhá na to, že 
k takové situaci nedojde, a neuvádí proto, jakým 
způsobem dojde k transparentním 
a nediskriminačnímu výběru mezi více oprávněnými 
investory. Toto upřesnění není rozpracováno ani 
v důvodové zprávě. MZV považuje za nezbytné 
výběrová kritéria do návrhu doplnit, anebo upravit 
definici oprávněného investora tak, aby její podmínky 
mohl naplnit pouze jediný subjekt. 

Vysvětleno.  
V současné podobě se vzhledem k objemu nutné 
investice počítá se společností ČEZ, a. s., 
provozovatelem stávajících jaderných elektráren. 
Do budoucna je ale možné, že se kupř. projekt 
menšího reaktoru rozhodne realizovat někdo jiný, 
dokonce více subjektů, proto necháváme 
otevřené. 
V současné době se návrh týká zejm. nového 
jaderného zdroje EDU II, jehož investorský model 
již byl určen vládou ČR, resp. Stálým výborem 
pro výstavbu nových jaderných zdrojů v ČR. 
Principy tohoto zákona byly projednány výše 
zmíněným Výborem i vládou ČR (UV č. 
478/2020). 
 
Vyjádření k vypořádání 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
MZV vnímá pozitivně zpřesnění definice 
oprávněného investora v § 2 písm. c) návrhu, ani 
toto znění však podle jeho názoru nevylučuje 
možnost, že oprávněných investorů bude více 
(jak ostatně potvrzuje i text vysvětlení MPO k této 
připomínce). MZV je proto i nadále názoru, že by 
zákon měl být přípraven na variantu, kdy bude 
oprávněných investorů více.  
 
Vysvětlení MPO – Vysvětleno. 
Institut předložení smlouvy je navázán na státní 
autorizaci pro výstavbu výrobny (§ 3 odst. 1), což 
je pro stát dostatečná záruka (kontrola, udělení 
autorizace, připravenost investora atd.). 
Vzhledem k tomu, že se bude jednat o nanejvýš 
výjimečné případy (s ohledem na nutnost 
přípravy lokality před žádostí o autorizaci, tj. 
časový úsek min. 5-10 let a výdaje v řádu miliard 
Kč), považujeme současné znění za dostačující, 
resp. situaci, kdy by v jednom momentě bylo více 
oprávněných investorů za nepravděpodobnou. 
Nicméně právě institut státní autorizace může být 
směrodatný i pro tento případ. Vzhledem k tomu, 
že SEK stanovuje cílový koridor pro podíl jádra 
na výrobě elektřiny ve výši 48 – 56 %, nebyl by 
za dané situace, tj. existence více oprávněných 
investorů, tj. projektů výroben elektřiny 
s jaderným zařízením s udělenou státní 
autorizací, problém těmto předložit návrh 
smlouvy o výkupu. 
 
Reakce MZV: 
Souhlasí. 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
8 Zásadní K ustanovení § 3 odst. 2 

Ustanovení je třeba upravit. V první řadě není 
zřejmé, proč by mělo být účelem smlouvy o výkupu 
zajištění „podpory“ příjmů, když návrh samotný se 
podpor netýká. Současně je třeba upřesnit investice 
oprávněného investora, jejichž návratnost má být 
smlouvou zajištěna (oprávněný investor bude mít 
bezpochyby i jiné investice, než investice do 
nízkouhlíkové výrobny). Text „nízkouhlíkové 
výrobny“ MZV považuje za vhodné uvádět v obou 
případech v jednotném čísle. 

Částečně akceptováno. Vysvětleno. 
Upravené znění: (2) Účelem smlouvy o výkupu je 
zajištění výroby elektřiny z nízkouhlíkové 
výrobny, zajištění její dodávky do elektrizační 
soustavy České republiky a zajištění podpory 
příjmů oprávněného investora nízkouhlíkové 
výrobny během provozní fáze nízkouhlíkové 
výrobny s cílem dosáhnout návratnosti investic 
vynaložených oprávněným investorem. 
 
Zajištění podpory příjmů umožňuje samotnou 
realizaci projektu (zajištění návratnosti není 
vhodné z pohledu komunikačního). Detailní 
parametry upraví smlouva, zákon upravuje pouze 
její rámec. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Připomínka MZV trvá. Ani z nově navrženého 
textu není zřejmé, co by měla z právního 
i praktického hlediska znamenat „podpora 
příjmů“, tj. k jaké podpoře příjmů se stát zaváže; 
výše uvedené vysvětlení MPO se týká pouze 
smyslu této podpory. V případě investic 
oprávněného investora se navrhuje vypořádání 
připomínky vložením slov „do nízkouhlíkové 
výrobny“ na konec textu odstavce 2. 
 
Vysvětlení MPO – Vysvětleno. 
„Podpora příjmů“ vychází jednak ze zavedené 
praxe notifikačních řízení veřejných podpor NJZ. 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
Např. u Hinkley Point C je uváděn pojem „jistota 
příjmu“ / „příjmová jistota“, což jsme však 
vyhodnotili z pohledu právního řádu ČR jako 
nevhodný pojem. Pojem „příjem“, resp. „celkový 
příjem“ je však mj. součástí energetického 
zákona. Jedná se tedy pro právní řád ČR, ale 
i notifikační řízení u EK pojem užívaný 
a srozumitelný. 
 
Reakce MZV: 
Souhlasí. 

9 Zásadní K ustanovení § 4 odst. 1 
a) Návrh celkově, ale zejména pak toto ustanovení 
týkající se stanovení realizační ceny, pracuje s velmi 
obecnými pojmy „návratnost realizovaných investic“ 
či „přiměřený zisk“. Vzhledem k tomu, že předmětné 
ustanovení bude mít dopad na určení koncové ceny 
za elektřinu pro spotřebitele, je nezbytné, aby 
principy stanovení realizační ceny byly vymezeny 
pokud možno určitě a transparentně. Současně je 
třeba provázat větu první a větu druhou 
navrhovaného ustanovení, aby bylo zřejmé, že 
principy stanovené větou první se promítnou do 
dohody podle věty druhé.  

Vysvětleno. 
Po schválení smluv budou všech zveřejněny 
v registru smluv, půjde mj. o požadavek 
Evropské komise. 
 
Vyjádření k vypořádání 
MZV nepovažuje způsob vypořádání za 
dostačující, vysvětlení se nijak nevyjadřuje 
k zákonnému vymezení realizační ceny, jejíž 
vymezení nepovažuje MZV za dostatečně určité 
a transparentní. Principy věty první je třeba 
provázat s větou druhou.  
Dále ve vypořádání není promítnuta druhá část 
připomínky MZV pod písm. b), tj. stanovení 
kritéria pro určení maximální možné výše dopadů 
úpravy na cenu elektřiny. 
 
Vysvětlení MPO – Vysvětleno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBR5J57RN)



VIII. 

 74 

Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
Postup stanovení realizační ceny není možné 
uvést do návrhu zákona do doby zjištění 
obecného cenového rozpětí výstavby NJZ 
v rámci jednání s potenciálními dodavateli 
a následně do specifikace cenových stropů pro 
účely notifikace veřejné podpory na NJZ v řízení 
před Evropskou komisí. 
Realizační cena bude stanovena na základě 
dohody mezi ministerstvem a oprávněným 
investorem se zohledněním parametrů 
uvedených v § 4 odst. 1. 
Principy zákona byly projednány SVVNJZ 
a vládou ČR. 
Vzhledem k tomu, že smlouvu bude schvalovat 
vláda ČR, považujeme kontrolu 
a transparentnost za dostatečné. 
 
Reakce MZV: 
Souhlasí. 

10 Doporučující K ustanovení § 6 odst. 2 
Předkladatel v důvodové zprávě neuvádí důvod, 
proč musí pověřená osoba vést peněžní prostředky 
určené na financování opatření k přechodu 
k nízkouhlíkové energetice na účtech u banky se 
sídlem v ČR. Za účelem předejití případnému 
dotazování ze strany evropských institucí MZV 
doporučuje upravit stanovit povinnost vést peněžní 
prostředky na účtu u banky se sídlem v EU. 

Vysvětleno. 
Upraveno na základě připomínky jiného 
připomínkového místa. 
Požadavek, aby NFV byla poskytována příjemci 
na účet zřízený v ČNB je plně v souladu 
s konceptem řízení státní pokladny představující 
integrované systémové řešení finančního řízení 
veřejných zdrojů ve vyspělých zemích nejen 
v rámci Evropské unie. NFV je tvořena finančními 
prostředky státu, a je proto zcela logické, že po 
dobu, než budou uvolněny na úhradu potřeb 
výstavby NJZ, budou tyto prostředky státu plně 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBR5J57RN)



VIII. 

 75 

Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
k dispozici pro účely řízení likvidity státní 
pokladny na účtech jí podřízených, které podle § 
33 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) vede 
právě ČNB. 

Možností převodu těchto finančních prostředků 
na účty u bank nebo ostatních poskytovatelů 
platebních služeb by došlo ke zbytečnému 
zvyšování finančních rizik státu, především 
likvidního.  
Upravené znění: (7) Peněžní prostředky určené 
na financování opatření k přechodu 
k nízkouhlíkové energetice vede pověřená osoba 
odděleně na zvláštním účtu u České národní 
banky. 
 
MZV souhlasí s vysvětlením. 

MF 1 Zásadní Upozorňujeme, že v usnesení vlády č. 485 ze dne 8. 
července 2019 byla na základě závěrů analýzy 
investorských modelů vládou schválena varianta 
4.2 „Smlouva“ pro realizaci nového jaderného zdroje 
(NJZ) v lokalitě elektrárna Dukovany. Je nezbytné 
zajistit soulad mezi bodem III. usnesení vlády 
č. 485/2019 a aktuálně navrhovaným řešením. 
V Závěrečné zprávě RIA v části týkající se finančních 
dopadů na podnikatelské prostředí je rovněž 
uvedeno, že financování návrhu je zajištěno 
prostřednictvím plateb hrazených zákazníky 
v síťových tarifech v rámci plateb za dodávku 
elektrické energie, to vše dle systému Contract for 

Akceptováno. Vysvětleno. 
Upraveno v RIA (do RIA byla přidána Varianta 6 
– v průběhu celého dokumentu od kap. 2 dále); 
odstavec o PPA odstraněn. 
Bod III. UV485/2019 (schválení investorského 
modelu) byl doplněn usneseními II. a III. 
zasedání SVVNJZ, resp. bodem II/1/c 
UV65/2020 a body I a II/1/b UV478/2020. 
Za současných podmínek, zejm. selhání na trhu 
s elektřinou, se ukazuje, že bez garance 
politicko-legislativních rizik a také bez garance 
návratnosti by projekt nového jaderného zdroje 
(resp. projekt jakéhokoliv bezemisního zdroje 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
Difference (CFD), tedy na základě rozdílu mezi 
cenou tržní a cenou realizační. Návrh zákona 
i Důvodová zpráva přitom hovoří o podpoře 
prostřednictvím smlouvy o výkupu elektřiny 
z nízkouhlíkové výrobny uzavřené mezi státem 
a oprávněným investorem. V RIA se navíc na str. 46 
uvádí, že „CfD je v podstatě praktickou realizací 
schématu PPA (Power Purchase Agreement). 
Prostřednictvím PPA se stát přímo či skrze státní 
podnik po stanovenou dobu zavazuje odebírat 
produkci elektrárny, odebírat ji za dohodnutou cenu, 
nebo obojí.“, což považujeme za zavádějící. 
Navrhovaný mechanismus výkupu elektřiny státem 
neodpovídá definici CfD (známého z V. Británie), ani 
PPA (známého např. z Finska). Materiál je v tomto 
ohledu nekonzistentní a uvedené by mělo být 
upřesněno.  

základního zatížení nebyl vůbec realizovatelný, 
soukromý investor by k němu nepřistoupil.  Proto 
Stálý výbor pro výstavbu nových jaderných zdrojů 
v ČR uložil MPO a VZJE připravit návrh zákona 
na podporu nízkouhlíkových zdrojů (tj. jaderných 
zdrojů), jehož principy, tedy mechanismus 
výkupu elektřiny na základě uzavření výkupní 
smlouvy mezi státem a tzv. oprávněným 
investorem (min. na 30 let), vzala vláda na 
vědomí usnesením č. 478 z 27. dubna 2020 
a uložila MPO předložit návrh zákona vládě do 
30. června 2020. Vláda tímto usnesením rovněž 
vzala na vědomí informaci k rámcové 
a prováděcí smlouvě a uložila MPO a VZJE 
předložit je ke schválení do 30. června. 
 
Vyjádření MF k vypořádání 
MF souhlasí s vypořádáním 

2 Zásadní Dne 27. 5. 2020 proběhlo jednání Stálého výboru pro 
výstavbu nových jaderných zdrojů v ČR, na základě 
jehož závěrů (a usnesení vlády č. 478/2020) bude 
předložen vládě k projednání materiál k návrhu 
financování NJZ v ČR nad rámec opatření,́ která́ 
budou implementována v rámci smluv mezi státem 
a investorem. Za předpokladu, že materiál bude 
vládou schválen včetně navrhovaného poskytnutí 
návratné finanční výpomoci z rozpočtové kapitoly 
322 – MPO, bude nutné návrh zákona o opatřeních 
k přechodu České republiky k nízkouhlíkové 
energetice patřičně upravit před jeho předložením 
vládě ke schválení.  
Návratná finanční výpomoc bude příjemci 
poskytována na účet zřízený v ČNB, ze kterého 

Akceptováno 
 
Zapracováno dle stanoviska MF, nově vložen § 4 
Financování výstavby nízkouhlíkové výrobny. 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
budou prostředky postupně uvolňovány na úhradu 
potřeb výstavby NJZ. Z tohoto účtu bude návratná 
finanční výpomoc jejím příjemcem rovněž splácena, 
a to včetně úroků. 

3 Zásadní K § 3, stanovení povinnosti, že MPO za ČR předloží 
oprávněnému investorovi návrh na smlouvu 
o výkupu a zároveň bude mít povinnost zajistit výkup 
elektřiny a to po dobu nejméně 30 let, za realizační 
cenu. Není možné již předem stanovit takovýto 
závazek a zároveň tvrdit, že nebude mít dopad 
na státní rozpočet. Neznáme podmínky smlouvy, 
nemáme představu o ceně, nevíme, kdo bude 
oprávněným investorem, neznáme vlivy, které budou 
na všechny tyto skutečnosti působit.  
S tvrzením, že z důvodu konstrukce instrumentu 
nebude mít návrh dopad na státní rozpočet ani 
ostatní veřejné rozpočty proto nelze souhlasit. Mezi 
investorem a státem vznikne právní vztah, kdy stát 
deklaruje svou povinnost výkupu elektřiny od 
investora za danou cenu. Primárním nositelem 
finančního dopadu je tedy stát, resp. státní rozpočet. 
To, zda se vláda rozhodne část nákladů 
souvisejících s přechodem na nízkouhlíkovou 
ekonomiku, resp. zapojením jaderné energetiky do 
podporovaných zdrojů energie, přenést 
na spotřebitele elektrické energie, je na rozhodnutí 
vlády v danou chvíli a za daných podmínek. Materiál 
tedy dopad na státní rozpočet má a to 
nezanedbatelný, přičemž může dojít k obdobnému 
negativnímu scénáři, jaký v minulosti nastal 
v případě podpory poskytované na obnovitelné 
zdroje energie.  

Akceptováno. Vysvětleno. 

Doplněno do RIA (SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ 
ZPRÁVY RIA, bod 3.1, závěr kap. 3.2, bod 6) 
a DZ. 

Na základě připomínky MF byla doplněna 
kvantifikace dopadů mechanismu na spotřebitele 
– obecně i podle hladiny napětí a prognóz 
schválených v SEK (2015). Propočty 
zpracovatele (EEIP) byly údajně verifikovány 
i dalším odbornými subjekty, mj. ČVUT. 
Konzultován byl i investor ohledně nákladů na 
výstavbu NJZ a model výpočtu měrných nákladů 
na výrobu elektřiny, který bude mj. směrodatný 
pro stanovení realizační ceny. 

Co se dopadů na státní rozpočet týče, abychom 
detailněji vypořádali Vaši připomínku, jsme 
doplnili str. 2 a 54 (mj. reflexe mechanismu 
stropu a ev. dopadu na státní rozpočet, nicméně 
strop se stanoví až nařízením vlády, které má být 
přijato do 31/12/2035), obdobně i str. 23 DZ. 
Vizte upravenou RIA/DZ v příloze. 

V současné době nelze přesněji kvantifikovat 
dopad na státní rozpočet z vícero důvodů: 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
Aktuální podoba hodnocení dopadů na státní 
rozpočet a zákazníky v souvislosti s tak nákladným 
a dlouhodobým (a tím i rizikovým) projektem, jakým 
je výstavba NJZ, je nedostatečná a podceňuje rizika, 
vč. rizik plynoucích z výrazně vyšší realizační ceny, 
než bude cena tržní. Závěrečná zpráva RIA sice 
náklady a rizika zmiňuje, ale ve vztahu k dopadům 
vybrané varianty na zákazníka a na státní rozpočet 
vychází z Národního akčního plánu rozvoje jaderné 
energeticky, který je již zhruba pět let starý. Návrh je 
konstruován s cílem „minimalizovat dopad na 
podnikatelské prostředí, jelikož je předpokládáno, že 
velká část podpory bude financována 
prostřednictvím příjmů z obchodování na trzích 
s elektřinou.“ (str. 21 Důvodové zprávy). Návrh však 
neobsahuje ani základní propočty potenciálního 
dopadu výkupu cen na spotřebitele. Chápeme, že 
predikce cen energií je v dlouhodobém horizontu 
nemožná, jak je uvedeno na str. 9 Důvodové zprávy. 
Předpokládáme, že je známo intervalové rozmezí 
hodnoty investice do nových jaderných zdrojů. Pro 
lepší přehlednost dopadů přijetí zákona, a s tím 
souvisejících investic do dalšího využívání jaderné 
energie, je pak vhodné uvést možný objem 
investovaných prostředků, který bude do propočtu 
dopadu na spotřebitele prostřednictvím síťových 
tarifů zahrnut. Důvodová zpráva by také měla 
obsahovat přibližný postup výpočtu dílčích nákladů 
do cen pro spotřebitele u zvolené formy podpory 
uzavření smlouvy o výkupu elektřiny z nízkouhlíkové 
výrobny uzavřené mezi státem a oprávněným 
investorem. 

1) Zákon představuje rámec pro podporu 
nových jaderných zdrojů, nikoliv pouze jeden. 

2) V případě NJZ EDU II, který by měl být 
prvním novým zdrojem s touto podporou, je 
v RIA předložena kalkulace zahrnující 
všechny údaje, které jsou k dispozici, včetně 
interních čísel poskytnutých investorem. 
Nicméně reálná rozpočtová cena pro výpočet 
výkupní ceny bude známa až po předložení 
nabídek dodavatelů, resp. vyjednání smlouvy 
mezi ním a investorem. 

3) Zákon (i jednotlivé smlouvy) budou 
notifikovány, tj. parametry stanovené EK 
budou mít vliv na tvorbu výkupní ceny a tudíž 
i ev. dopady na státní rozpočet. 

4) Jak je výše uvedeno, strop pro platby 
spotřebitelů za podporu nízkouhlíkových 
výroben bude stanoven až cca po r. 2030. 

5) V případě odhadu pozitivních dopadů na 
ceny pro spotřebitele, implikující nulový 
dopad na státní rozpočet, vychází RIA, resp. 
předkladatel ze studie EY (2020) – 91 
EUR/MWh v r. 2040, resp. dat od 
ekonomicko-finančního poradce státu – tedy 
hodnoty nad cílovým koridorem 50-60 
EUR/MWh v souvislosti s ingerencí státu do 
financování NJZ. 

Na základě projednání s MF doplněna DZ (str. 
23) o předmětnou část: 
„Za mimořádných určitých okolností však může 
nastat situace, kdy dopad na státní rozpočet 
bude negativní v souvislosti se zavedením stropu 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
předmětné části regulované složky ceny elektřiny 
pro spotřebitele podle § 14 odst. 4 (nařízením 
vlády do r. 2035). Za předpokladu dosažení 
realizační ceny v pásmu 50 – 60 EUR/MWh však 
počítáme se snížením objemu prostředků na 
podporované zdroje.“ 
 
Vyjádření MF: 
MF souhlasí s vypořádáním 

4 Zásadní Dle § 3 odst. 3 bodu b) by smlouva o výkupu měla 
být prověřována MPO z hlediska její přiměřenosti do 
5 let po začátku dodávky elektřiny a poté pravidelně 
nejméně jednou za 10 let. Požadujeme tyto lhůty 
zdůvodnit. Vzhledem k dynamickému vývoji cen na 
trhu s energiemi považujeme uvedený interval za 
příliš dlouhý. Smlouva o výkupu by měla 
zohledňovat cenu energie např. vždy za předešlý 
rok. Z materiálu nevyplývá, zda budou mít obě 
smluvní strany možnost Smlouvu revidovat a jak 
bude postupováno, pokud se smlouva ukáže jako 
nepřiměřená pro stát a investor odmítne její úpravu.  

Akceptováno.  
Upraveno na základě připomínky jiného 
připomínkového místa (MŽP, zásadní připomínka 
č. 4). 
Možnosti úpravy budou stanoveny smlouvou. 
Výkupní cena a cena silové elektřiny spolu 
nesouvisí, resp. výše silové ceny nemá vliv na 
rentabilitu projektu a tudíž míru zisku. 
 Pravidla přezkumu budou mj. předmětem 
notifikačního řízení a rozhodnutí EK. 
Předkladatel vycházel z notifikačního rozhodnutí 
EK k zák. č. 165/2012 Sb. (SA. 40171 
(2015/NN)), ve kterém stanovila lhůtu 
desetiletou. 
  
Vyjádření MF k vypořádání 
MF souhlasí s vypořádáním  

5 Zásadní K § 3 odst. 4: požadujeme vysvětlit, z jakého důvodu 
je v návrhu zákona řešeno prodloužení platnosti 
smlouvy o výkupu, když by náklady na výstavbu NJZ 
a další související výdaje na straně investora měly 
být uhrazeny v rámci původní platnosti (30 let) této 
smlouvy. 

Vysvětleno. 
Cílem postupu dle tohoto zákona je vyjednat pro 
stát, resp. koncové spotřebitele elektřiny mj. 
v kontextu zvažované podpory formou státního 
financování (viz UV478/2020) co možná 
nejvýhodnější podmínky. 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
Navíc dle upraveného znění se smlouva 
o výkupu uzavírá nejméně na dobu 30 let 
s možností jejího prodloužení o nejméně 10 let, 
a to i opakovaně, nejdéle však do ukončení 
provozu nízkouhlíkové výrobny. 
Za účelem vyjednávání Smlouvy o výkupu je 
ponechána flexibilita, která zohlední mj. různé 
investorské modely či technologie NJZ. 
 
Vyjádření MF k vypořádání 
Akceptováno. 

6 Zásadní K § 6: Není jasné, co znamená, že náklady jsou 
hrazeny prostřednictvím MPO, a to zřejmě i v 
případě, že tržby povede na svém účtu pověřená 
osoba či půjde o tržby provozovatelů podle § 6 odst. 
1 písm. b) a c). Pokud má jakékoliv ministerstvo 
nějaké příjmy, pak to musí být příjmy státního 
rozpočtu a musí přijít na příjmový účet státního 
rozpočtu. Může být však stanoveno, že o takové 
příjmy je možné překročit výdaje státního rozpočtu 
v rozpočtovém roce, v němž tyto příjmy přišly na 
příjmový účet příslušného ministerstva. V uvedeném 
smyslu je třeba ustanovení § 6 upravit. K procesu 
úhrady prostřednictvím MPO je nutné minimálně 
v důvodové zprávě popsat, jak taková úhrada bude 
probíhat.  

Vysvětleno.  
Upraveno na základě připomínky jiného 
připomínkového místa. 
Upravené znění: 

§ 9 
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) pověřené osoby z prodeje elektřiny vykoupené 
z nízkouhlíkové výrobny, 
b) provozovatele přenosové soustavy z plateb 
složky ceny služby přenosové soustavy na 
výrobu elektřiny z nízkouhlíkové výrobny, 
c) provozovatele distribuční soustavy z plateb 
složky ceny služby distribuční soustavy na 
výrobu elektřiny z nízkouhlíkové výrobny. 
Vyjádření MF k vypořádání 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
Akceptováno. 

7 Zásadní K § 6: V návrhu zákona je uvedeno, že 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 ČR. Požaduje 
se, aby byl účet veden u ČNB.  

Vysvětleno 
Ustanovení upraveno ve smyslu připomínky 
jiného připomínkového místa. 

Upravené znění § 9 odst. 7: Peněžní prostředky 
určené na financování opatření k přechodu 
k nízkouhlíkové energetice vede pověřená osoba 
odděleně na zvláštním účtu u České národní 
banky. 
 
Vyjádření MF k vypořádání: 
Tuto úpravu MF akceptuje. 

8 Zásadní Pro účely předkládaného zákona je nízkouhlíková 
výrobna definována jako výrobna elektřiny 
s jaderným reaktorem připojená do elektrizační 
soustavy s instalovanou kapacitou o minimálním 
elektrickém výkonu 100 MW po roce 2030. Není nám 
jasné, jakým způsobem došlo ke stanovení 
minimálního elektrického výkonu soustavy ve výši 
100 MW. Žádáme o vysvětlení. 

Vysvětleno. 
Jde o princip převzatý z Energetického zákona 
(pro srovnání viz §2 bod 18 „výrobnou elektřiny 
energetické zařízení pro přeměnu různých forem 
energie na elektřinu, zahrnující všechna 
nezbytná zařízení; výrobna elektřiny o celkovém 
instalovaném elektrickém výkonu 100 MW a více, 
s možností poskytovat podpůrné služby 
k zajištění provozu elektrizační soustavy, je 
zřizována a provozována ve veřejném zájmu,“. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Akceptováno. 

9 Zásadní Upozorňujeme, že pokud se realizační cena odvíjí od 
nákladů a přiměřeného zisku vzhledem k objemu 
kapitálu, na straně regulovaného podniku vyvstanou 
silné motivy k tzv. přeinvestování, a tím zvyšování 
celkového zisku. K uvedenému došlo v případě 
britské výstavby Hinkley Point C, kde byly také 

Akceptováno. Vysvětleno. 
Navrhované mechanismy budou součástí 
smlouvy a zároveň pokryté způsobem 
stanovování realizační ceny, respektive 
opakovaným prověřování, její přiměřenosti. 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
použity deriváty CfD (Contract for Difference) – 
investiční náklady byly v průběhu výstavby zvýšeny 
o cca 87 mld. Kč. Podobný případ nastal také 
ve slovenské elektrárně Mochovce, kde investiční 
náklady narostly dvojnásobně.  ČR si musí být tohoto 
neblahého jevu vědoma a zohlednit rizika možného 
prodražení výstavby již v zákonné úpravě. 
Předložený zákon stanovuje realizační cenu velmi 
obecnou a vágní formou. Riziko opakování příkladů 
ze zahraničí je tak v ČR téměř hraničící s jistotou. 
Trváme tedy na detailní konkretizaci velikosti 
investičních nákladů. 

Především pak investor ponese výstavbové 
riziko. Podpora skrze smlouvu o výkupu bude 
navázána na konkrétní datum, ke kterému se 
investor zaváže NJZ zprovoznit. V opačném 
případě přijde o část podpory, tj. doby 
s garantovaným výkupem elektřiny. 
Principy návrhu zákona byly projednány vládou 
ČR a SVVNJZ. 
Doplněno do RIA (viz kap. 3.2, v závěru bodu 2/) 
S ohledem na zkušenosti jiných projektů nových 
jaderných zdrojů v EU, konkrétně prodloužení 
délky výstavby a navýšení investičních nákladů, 
je v případě zákona zvolen model stanovení 
realizační ceny podle rozpočtovaných 
investičních nákladů před zahájením výstavby, 
a tudíž investor plně ponese výstavbové riziko 
a zodpovědnost za ev. zvýšení investičních 
nákladů. Zároveň je za účelem kontroly 
překompenzace zákonem stanoveno prověření 
přiměřenosti realizační ceny, resp. podpory 
ministerstvem nejpozději do 5 let od začátku 
dodávky elektřiny z nízkouhlíkové výrobny do 
elektrizační soustavy České republiky a poté 
pravidelně nejméně jednou za 5 let. 
 
Vyjádření MF k vypořádání 
Akceptováno 

10 Zásadní Návrh zákona navrhuje výkup elektřiny právnickou 
osobou 100% vlastněnou státem, která splní 
požadavky držitele licence na obchod s elektřinou 
podle energetického zákona (§ 5). V materiálu není 
uvedeno, zdali bude k těmto účelům využit již 
existující subjekt (např. OTE, a.s.) nebo bude tento 

Vysvětleno 
Doplněno do Důvodové zprávy. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Akceptováno. 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
subjekt založen. V druhém případě v souladu 
s metodikou ESA 2010 a klasifikací státem 
vlastněných společnosti spadajících do sektoru 
vládních institucí může mít založení subjektu dopad 
do veřejných rozpočtů, jež by měl být zahrnut 
do části 8 Důvodové zprávy. Požadujeme v tomto 
smyslu doplnit důvodovou zprávu. 

11 Zásadní Požadujeme, aby byla v zákoně obsažena podmínka 
předchozího souhlasu vlády se zněním smlouvy 
o výkupu elektřiny z nízkouhlíkové výrobny před 
jejím předložením investorovi. 

Akceptováno 
Upraveno na základě připomínky jiného 
připomínkového místa. 
Upravené znění: 
§ 3 odst. (4) Ministerstvo uzavře po schválení 
vládou smlouvu o výkupu nejméně na dobu 30 let 
s možností jejího prodloužení o nejméně 10 let, 
a to i opakovaně, nejdéle však do ukončení 
provozu nízkouhlíkové výrobny. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Akceptováno. 

12 Doporučující Nelze vyloučit, že vlivem technologického pokroku 
dojde k rozšíření technologie jaderných reaktorů 
a na základě aktuálně předloženého návrhu zákona 
budou uplatňovat nárok (např. s poukázáním na § 3 
odst. 1 návrhu zákona) na podporu formou Smlouvy 
o výkupu elektřiny z nízkouhlíkové výrobny další 
subjekty. Zákon by proto neměl státu předložení 
smlouvy o výkupu investorům či provozovatelům 
nízkouhlíkových výroben elektřiny ukládat přímo jako 
povinnost.  

Vysvětleno 
V § 3 odst. (1) je uvedeno, že Ministerstvo 
z důvodu zajištění bezpečnosti dodávek elektřiny 
předloží oprávněnému investorovi nízkouhlíkové 
výrobny návrh na uzavření smlouvy o výkupu 
nejpozději do 2 let ode dne vydání autorizace 
podle energetického zákona. Proces autorizace 
souvisí s hodnocení výrobny na základě SEK. 
Proto považujeme tento mechanismus za 
dostatečný. 
Navíc nová úprava § 2 odst. 3 garantuje 
nediskriminaci a odstraňuje riziko selektivity 
výběru oprávněného investora. Na druhou stranu 
pro stát propojení s autorizací výstavby výrobny 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBR5J57RN)



VIII. 

 84 

Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
elektřiny poskytuje určitou míru záruky, že projekt 
NJZ je připravován in bona fide, mj. že má 
investor potřebné podklady a kapitál pro daný 
projekt, tj. zaručuje, že stát bude konat s péčí 
řádného hospodáře s ohledem na přípravu 
návrhu Smlouvy o výkupu. 
   

13 Doporučující K Důvodové zprávě, části 2.3 a): Zde je uvedena 
varianta "Ponechání stávajícího stavu – podpora 
nízkouhlíkovým zdrojům nebude zákonem 
zakotvena". Toto je nepravdivé tvrzení. Podpora 
nízkouhlíkových zdrojů již legislativně upravena je 
a to zákonem č. 165/2012 Sb., o podpoře 
obnovitelných zdrojů energie. 

Neakceptováno 
Netýká se všech nízkouhlíkových zdrojů 
elektřiny, jaderná energie je opomíjena, to tento 
zákon napravuje. 

14 Doporučující K Důvodové a Předkládací zprávě: Na několika 
místech se mluví o "klimaticky neutrální Evropě", 
uvedené by bylo žádoucí nahradit za "klimaticky 
neutrální Evropskou unii". 

Akceptováno. 
Upraveno v Důvodové zprávě. 

15 Doporučující Upozorňujeme, že úprava účelu zákona obsažená 
v § 1 odst. 2 nemá normativní povahu a svým 
obsahem patří spíše do důvodové zprávy.  

Vysvětleno. 
 
Jde o akcentaci potřebnosti zákona pro účely 
vyjednávání s EK. 

MV 1 Doporučující Obecně: 
1. Přestože Ministerstvo vnitra respektuje usnesení 

vlády č. 478 ze dne 27. dubna 2020, kterým vláda 
vzala na vědomí principy předloženého zákona 
a uložila Ministerstvu průmyslu a obchodu 
předložit vládě do 30. června 2020 návrh tohoto 
zákona, považujeme za problematické, že návrh 
dostatečně nedeklaruje souladnost s pravidly pro 
vnitřní trh s elektřinou stanovenými ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944 
ze dne 5. června 2019 o společných pravidlech 

Akceptováno částečně. Vysvětleno. 
Ad 1) Termín předložení vládě do 30. 6. 2020 se 
budeme snažit dodržet, bude záležet na rychlosti 
vypořádání MPŘ a projednání v LRV. 
Screening souladu dotčenými právními předpisy 
EU je prováděn. 
EK byla neformálně o přípravě legislativy 
i jednání vlády 27. 4. 2020 informována. 
Počítáme s tím, že bez pozitivního notifikačního 
rozhodnutí (jak k zákonu, tak následně ke 
smlouvě mezi ministerstvem a oprávněným 
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připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
pro vnitřní trh s elektřinou a o změně směrnice 
2012/27/EU. Obdobně postrádáme sdělení, 
v jaké fázi je informování Evropské komise  
o zajištění přípravy nových jaderných zdrojů 
v lokalitě Dukovany a dalších krocích podle bodu 
I výše zmíněného usnesení vlády č. 478 a stav 
notifikačních jednání s Evropskou komisí 
o slučitelnosti návrhu veřejné podpory s pravidly 
vnitřního trhu Evropské unie. Jak uvádí 
i důvodová zpráva, smlouva o výkupu elektřiny 
z nízkouhlíkové výrobny je schématem státní 
pomoci v energetice, které dle čl. 107 Smlouvy 
o fungování Evropské unie musí být notifikováno 
Evropské komisi. Bez akceptace Evropské 
komise je návrh obtížně proveditelný, a je tedy 
vhodné doložit aktuální stav.  

2. Doporučujeme také podrobněji rozpracovat 
komentáře k jednotlivým ustanovením, které jsou 
součástí zvláštní části důvodové zprávy, a to 
v zájmu zamezení potencionálních 
interpretačních problémů. 

3. Právní předpis je členěn na části, navrhujeme 
označení jednotlivých částí neuvádět tučně. 

investorem) není možné zákon aplikovat, resp. 
vyplácet podporu NJZ. 
 
Ad 2) částečně akceptováno 
 
Ad 3) Akceptováno. 

2 Doporučující K § 1 odst. 1: 
1. Upozorňujeme, že i úvodní ustanovení musí mít 

v souladu s čl. 48 Legislativních pravidel vlády 
normativní povahu. V navrženém ustanovení 
jsou však v hojném počtu užity pouze 
proklamační a nenormativní části, které mají své 
místo spíše v důvodové zprávě (srov. slova 
„Státní energetickou koncepci a Národní akční 
plán rozvoje jaderné energetiky  
v České republice“, „základní práva a povinnosti“ 

Akceptováno. 
Na základě připomínek v rámci MPŘ byly odkazy 
z návrhu zákona odstraněny, resp. vysvětleno, 
že se jedná o obecné odkazy, tj. nikoliv 
transpoziční, adaptační či jiný implementační 
vztah. 
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připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
či „v rámci příspěvku k dosažení klimaticky 
neutrální Evropské unie do roku 2050“). 
Navrhujeme předmětné ustanovení 
přeformulovat. 

2. Sama konstrukce odstavce 1 je navržena 
v souladu s čl. 48 odst. 2 Legislativních pravidel 
vlády. Upozorňujeme, že tento se však vztahuje 
k přizpůsobování právního řádu přímo 
použitelnému předpisu Evropské unie. Návrh 
však není transpozičním, adaptačním či  jiným 
implementačním předpisem (nejsou v něm 
vyznačena žádná ustanovení, chybí číslo CELEX 
atd.). Doporučujeme ustanovení uvést do 
souladu s Legislativními pravidly vlády. 

3 Doporučující K § 1 odst. 2: 
 Slova „ve veřejném zájmu“ navrhujeme 
vypustit. V souladu s judikaturou České republiky je 
rozsah a obsah pojmu veřejného zájmu dynamický, 
může se měnit, často bývá podmíněn časem 
a místem aplikace normy a je nezbytné jej chápat 
jako zájem obecný či veřejně prospěšný. Veřejný 
zájem nemůže byt v konkrétním případě paušálně 
normován právním předpisem. Jeho posouzení 
náleží v každém jednotlivém případě do pravomoci 
moci výkonné, která je povinna po zvážení všech 
okolnosti tento neurčity právní pojem pečlivě 
identifikovat. 

Akceptováno. 
Na základě připomínek v rámci MPŘ byl odkazy 
z návrhu zákona odstraněn, nicméně explicitní 
zmínka v DZ zachována. 

4 Doporučující K § 2 písm. b): 
1. Navrhujeme definici smlouvy o výkupu elektřiny 

z nízkouhlíkové výrobny přepracovat. Zavedení 
legislativní zkratky ve vymezení nového pojmu 
nelze považovat za příhodné. Rovněž slova 
„písemná dohoda“ nelze považovat za 

Akceptováno. 
Ad 1) Již upraveno na základě připomínky č. 7 
MSP. 
 
Ad 2) V DZ vysvětleno odkazem mj. na SEK 
(2015, s. 53-56), kap. 4.3.5 Priorita V–
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
legislativně zdařilá. Slovo „písemná“ označuje 
pouze formu smlouvy, nikoli její definiční znak, 
slovo „dohoda“ je dle našeho názoru namístě 
používat v jiných souvislostech.  

2. Doporučujeme vyjasnit, co je myšleno slovním 
spojením „energetická bezpečnost“, byť se tento 
pojem v právních předpisech již objevuje, 
považujeme za vhodné jeho obsah minimálně 
v důvodové zprávě uvést. 

3. Písmeno b) není formulováno příhodně. 
Záměrem předkladatele nejspíš není „zvyšování 
podílu nízkouhlíkových výroben“ ale „zvyšování 
podílu elektřiny z nízkouhlíkových výroben“. 
Slova „k dosažení stanoveného cíle“ pak zcela 
postrádají smysl. Doporučujeme ustanovení 
upravit. 

Energetická bezpečnost: „Zvýšení  energetické  
bezpečnosti  a  odolnosti  ČR  a  posílení  
schopnosti  zajistit nezbytné  dodávky  energií  
v  případech  kumulace  poruch,  vícenásobných  
útoků  proti kritické infrastruktuře a v případech 
déle trvajících krizí v zásobování palivy.“ 
 
Ad 3) Již upraveno na základě připomínky č. 5 
MSP. 

5 Doporučující K § 2 písm. c): 
Ustanovení je poměrně neurčité. Nepovažujeme za 
vhodné používat konstrukci zahrnující neurčité 
vymezení „doba“ a budoucí čas „bude vyrábět“. 
Navrhujeme, aby bylo jasně stanoveno, že 
oprávněným investorem je osoba, která vyrábí na 
území České republiky elektřinu v jí provozované 
nízkouhlíkové výrobně v souladu s tímto zákonem 
a smlouvou o výkupu elektřiny z nízkouhlíkové 
výrobny (konkrétní datum, od kdy je nutné elektřinu 
v požadovaném množství vyrábět, stanoví právě 
daná smlouva). 

Akceptováno. 
Upraveno v duchu připomínky již na základě 
připomínky č. 8 MSP. 
Upravené znění: c) oprávněným investorem 
nízkouhlíkové výrobny osoba, která je držitelem 
autorizace podle energetického zákona na 
výstavbu výrobny elektřiny v jaderném zařízení. 
 

6 Doporučující K nadpisu § 3: 
Připomínáme, že zavedenou legislativní zkratku je 
třeba důsledně dodržovat, proto by měl nadpis § 3 
znít: „Smlouva o výkupu“. 

Akceptováno. 
Upraveno na základě připomínky jiného 
připomínkového místa. 

7 Doporučující K § 3 odst. 1: Akceptováno. Vysvětleno. 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
Z ustanovení neplyne, na základě jakého ustanovení 
je Ministerstvo průmyslu a obchodu oprávněno 
uzavírat smlouvu o výkupu elektřiny z nízkouhlíkové 
výrobny. Není ani jasné, jakým způsobem má být 
vybrán oprávněný investor. Jelikož tomuto 
investorovi z uzavření smlouvy poplynou značné 
tržní výhody, doporučujeme zakotvení jasných 
pravidel, na základě kterých bude oprávněný 
investor zvolen. Ustanovení je nyní formulováno tak, 
že výběr záleží čistě na Ministerstvu průmyslu 
a obchodu a jediným oprávněným investorem bude 
ČEZ, a.s. Nepočítá už však s variantou jiného 
oprávněného investora, což však popírá existenci 
konkurenčního prostředí a rovněž zajištění nejlepší 
ceny vyrobené elektřiny na trhu. Smlouva má být 
uzavírána na dlouhé časové období (30 let 
s možností opakovaného prodloužení), tato se tak 
s největší pravděpodobností stane neúměrnou 
výhodou v hospodářské soutěži a zajistí 
oprávněnému investorovi privilegované postavení na 
trhu. 

Zapracováno na základě připomínky jiného 
připomínkového místa (viz připomínka č. 11 od 
MSP). 
 
Viz vypořádání č. 4 OKOM-ÚV: V současné 
podobě se vzhledem k objemu nutné investice 
počítá se společností ČEZ, a. s., provozovatelem 
stávajících jaderných elektráren. Do budoucna je 
ale možné, že se kupř. projekt menšího reaktoru 
rozhodne realizovat někdo jiný, dokonce více 
subjektů, proto necháváme otevřené. 
 
 
 

8 Doporučující K § 3 odst. 2: 
V ustanovení je uveden účel smlouvy o výkupu 
elektřiny z nízkouhlíkové výrobny. Částečně jej 
považujeme za nadbytečný, neboť je duplicitní k § 2 
písm. b) návrhu. Jelikož samo ustanovení hovoří 
o „zajištění podpory příjmů oprávněného investora 
během provozní fáze nízkouhlíkových výroben 
s cílem dosáhnout návratnosti investic“, považujeme 
za důležité opětovně upozornit, že podstata 
navrhovaného principu, kterým je řešení 
prostřednictvím smluv o výkupu, spadá pod režim 
veřejné podpory. Ten dozoruje Evropská komise, 

Vysvětleno. 
Považujeme za vhodné ponechat stávající 
formulaci, která akcentuje institut podpory. Ve 
vztahu s EK počítáme s notifikačním řízením, 
které by mělo být zahájeno v polovině r. 2020. 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
což je zcela odůvodnitelné, neboť tato smlouva 
představuje extrémní konkurenční výhodu, a proto 
musí být výběr oprávněného investora zcela 
transparentní. Navrhujeme ustanovení revidovat. 

9 Doporučující K § 3 odst. 3: 
Dáváme na zvážení, zda by nebylo účelné doplnit do 
návrhu povinné náležitosti smlouvy výkupu elektřiny 
z nízkouhlíkové výrobny. V předložené podobě je 
možnost smluvního ujednání neodůvodnitelně široká 
a poskytuje prostor pro uzavření smlouvy, která 
může být v závěru pro konečného zákazníka značně 
nevýhodná. Zvláště s ohledem na skutečnost, že 
mají být dané smlouvy uzavírány na dobu 30 let 
s prodloužením nejméně o 10 let, je nutné nastavit 
způsoby možné výpovědi smlouvy při jejím 
neplněním či nedostatečném plnění přímo v zákoně. 
Obdobně navrhujeme přímo v zákoně upravit 
základní sankce, resp. především smluvní pokuty za 
nedodržení povinností upravených smlouvou a další 
stěžejní situace jako je platební neschopnost atd. 

Vysvětleno: 
Vymezený zákonný rámec považujeme za 
adekvátní, jsou stanoveny principy přiměřenosti, 
kontroly i sankcí včetně podmínek revize 
smlouvy. 
S ohledem na specifičnost projektu, ale i jednání 
s EK, je třeba ponechat flexibilitu pro vyjednávání 
smlouvy, kterou bude schvalovat vláda. 
Otázka finančního modelu by po věcné stránce 
neměla být předmětem úpravy na úrovni zákona. 
Model bude předložen pro účely notifikace 
veřejné podpory Evropské komisi, přesnou výši 
dosud nelze vyčíslit (nejsou známy indikativní 
nabídky z VŘ na NJZ). 
 

10 Doporučující K § 3 odst. 3 písm. d): 
Doporučujeme slova „po dobu stanovenou ve 
smlouvě o výkupu“ nahradit slovy „po stanovenou 
dobu“. 

Akceptováno. 
Upraveno v návaznosti na další obdobné 
připomínky (č. 17 MSP). 
 

11 Doporučující K § 3 odst. 4: 
Hovořit o prodlužování „platnosti a účinnosti“ 
smlouvy o výkupu není zcela přiléhavé. Postačí 
stanovit „možnost jejího prodloužení“.  

Akceptováno. 
Upraveno v návaznosti na další obdobné 
připomínky (MSP, MPSV). 
 

12 Doporučující K § 4 
1. Není jasné, z jakého důvodu by realizační cena 

měla zahrnovat i náklady spojené s vyřazováním 
nízkouhlíkové výroby. Důvodová zpráva by měla 
náležitě rozepsat jednotlivé složky realizační 

Akceptováno částečně. Vysvětleno. 
 
Ad 1) V DZ doplněna podrobnější informace 
k realizační ceně, resp. nákladů. 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
ceny. Zároveň doporučujeme v samotném textu 
ustanovení stanovit alespoň základní kritéria, dle 
kterých se realizační cena bude určovat. 
V současné době je ponechána zcela na 
benevolenci Ministerstva průmyslu a obchodu 
a oprávněného investora, jehož záměrem nikdy 
nebude příznivá cena pro zákazníka.  

2. Změna realizační ceny má být možná pouze 
v případě nepřiměřenosti podle § 3 odst. 3 písm. 
b) nebo po vzájemné dohodě Ministerstva 
průmyslu a obchodu s oprávněným investorem 
i jindy. Nejsou tak zohledněny možné změny 
tržního hospodářství, mimořádné události 
a nepředvídatelné jevy, v jejichž důsledku by 
nepochybně bylo vhodné změnit realizační cenu. 
Dáváme na zvážení, zda by návrh neměl být 
rozšířen i o další možnosti umožňující změnu 
ceny. 

Povinnost tvorby rezervy na vyřazování je 
stanovená atomovým zákonem, resp. 
prováděcím předpisem. Jedná se o náklad ve 
výši 55 Kč / MWh, který je součástí výpočtu 
OPEX. S ohledem na současné znění 
atomového zákona, resp. zavedenou zkušenost, 
je vhodné, aby i u NJZ zodpovídal za vyřazování 
(a tvorbu rezervy na vyřazování) provozovatel (i 
když existují v rámci EU odlišné modely, např. 
HPC, kde má však odlišný model jinou motivaci 
ze strany státu, a to zajištění finančních 
prostředků). 
Nejedná se o benevolenci MPO, nýbrž 
stanovisko vlády, na základě kterého bude MPO 
zmocněno k podpisu smlouvy za stát. 
 
Ad 2) S ohledem na výše uvedené trváme na 
zachování flexibility pro přípravu smlouvy, mj. 
s ohledem na universalitu zákona a různé 
investorské modely či potenciální technologie 
NJZ v budoucnosti. 
Dalším důvodem je notifikace návrhu zákon 
a následně i ev. smluv o výkupu. 
Znovu opakujeme, že smlouvu bude schvalovat 
vláda. 
 
 

13 Doporučující K § 5 odst. 2: 
1. Doporučujeme předmětný odstavec vyčlenit do 

samostatného ustanovení, jelikož se primárně 
netýká podmínek výkupu elektřiny 
z nízkouhlíkové výrobny. 

Akceptováno částečně. Vysvětleno. 
 
Ad 1) předmětný paragraf byl přepracován na 
základě připomínek dalších připomínkových míst. 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
2. Zároveň doporučujeme ustanovení doplnit 

o povinnost elektřinu vykoupenou 
z nízkouhlíkových výroben prodávat, neboť tato 
povinnost není v návrhu nikde stanovena (pouze 
se o ní pojednává ve vztahu k financování 
opatření k přechodu k nízkouhlíkové energetice). 

3. Navrhujeme za slovo „požadavky“ vložit slovo 
„na“. 

Ad 2) Dle energetického zákona je držitel licence 
pro obchod s elektřinou subjekt, který ze své 
podstaty vyrobenou/vykoupenou elektřinu rovněž 
prodává. 
 
Ad 3) Již upraveno dle předchozích připomínek. 
 

14 Doporučující K § 6 odst. 1 písm. a) a § 6 odst. 2: 
1. Dle našeho názoru je nezbytné do návrhu 

doplnit, komu tržby z prodeje elektřiny 
vykoupené z nízkouhlíkových výroben náleží. 
Tato skutečnost by neměla být ponechána na 
volbě, musí být jasně stanoveno, zda jde o tržby 
Ministerstva průmyslu a obchodu nebo pověřené 
osoby. 

2. Také navrhujeme jednoznačně určit, kdo povede 
peněžní prostředky určené na financování 
opatření k přechodu k nízkouhlíkové energetice 
na zvláštních účtech u banky, zda Ministerstvo 
průmyslu a obchodu nebo pověřená osoba.  

3. Obecně se domníváme, že bankovní trh je 
svázán poměrně striktními pravidly, přičemž 
požadavky, které jsou kladeny na banky se sídly 
v rámci Evropské unie, jsou mezi státy zcela 
rovnocenné. Doporučujeme vyjasnit, z jakého 
důvodu musí být peněžní prostředky vedeny na 
zvláštních účtech banky se sídlem v České 
republice. 

Akceptováno. Upraveno.  
Ad 1. Upravené znění: 

§ 9 
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) pověřené osoby z prodeje elektřiny vykoupené 
z nízkouhlíkové výrobny, 
b) provozovatele přenosové soustavy z plateb 
složky ceny služby přenosové soustavy na 
výrobu elektřiny z nízkouhlíkové výrobny, 
c) provozovatele distribuční soustavy z plateb 
složky ceny služby distribuční soustavy na 
výrobu elektřiny z nízkouhlíkové výrobny. 
Ad 2. upravené znění § 9 odst. (7) Peněžní 
prostředky určené na financování opatření 
k přechodu k nízkouhlíkové energetice vede 
pověřená osoba odděleně na zvláštním účtu 
u České národní banky. 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
Ad 3. Ustanovení upraveno ve smyslu 
připomínky jiného připomínkového místa. 

Požadavek, aby NFV byla poskytována příjemci 
na účet zřízený v ČNB je plně v souladu 
s konceptem řízení státní pokladny představující 
integrované systémové řešení finančního řízení 
veřejných zdrojů ve vyspělých zemích nejen 
v rámci Evropské unie. NFV je tvořena finančními 
prostředky státu, a je proto zcela logické, že po 
dobu, než budou uvolněny na úhradu potřeb 
výstavby NJZ, budou tyto prostředky státu plně 
k dispozici pro účely řízení likvidity státní 
pokladny na účtech jí podřízených, které podle § 
33 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) vede 
právě ČNB. 

Možností převodu těchto finančních 
prostředků na účty u bank nebo ostatních 
poskytovatelů platebních služeb by došlo ke 
zbytečnému zvyšování finančních rizik státu, 
především likvidního.  
Upravené znění: (7) Peněžní prostředky určené 
na financování opatření k přechodu 
k nízkouhlíkové energetice vede pověřená osoba 
odděleně na zvláštním účtu u České národní 
banky. 
 

15 Doporučující K § 6 odst. 3: Akceptováno Upraveno. 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
Ustanovení navrhujeme přeformulovat. Minimálně je 
nutné odkázat na přesná ustanovení zákona č. 
165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o 
změně některých zákonů, dle kterých má 
Energetický regulační úřad při stanovování složky 
ceny služby distribuční soustavy a složky ceny 
služby přenosové soustavy na výrobu elektřiny 
z nízkouhlíkových výroben postupovat. 

Nově doplněné § 8 a 9, resp. zmocnění v  § 14 
odst. 4 problematiku upravují. 
 
 

16 Doporučující K § 8 – k úvodní větě: 
Za slovy „se mění takto“ navrhujeme doplnit chybějící 
dvojtečku. 

Akceptováno. 
Již upraveno dle předchozích připomínek. 

17 Doporučující K § 8 bodu 1 – k § 16 odst. 2 odst. d) zákona č. 
458/2000 Sb.: 
Doporučujeme s ohledem na právní jistotu adresátů 
právní normy doplnit odkaz na navrhovaný zákon 
o opatřeních k přechodu České republiky 
k nízkouhlíkové energetice. 

 Akceptováno 
 

18 Doporučující K § 8 bodu 2 – k § 17e odst. 12 zákona č. 458/2000 
Sb.: 
V rámci textu novelizačního bodu navrhujeme pasáž 
„nahrazují slovy“ zaměnit za slova „nahrazují 
slovem“. 

Akceptováno. 
Již upraveno dle předchozích připomínek. 

19 Zásadní K § 10 k odst. 1 písm. a): 
Podle bodu 3.1.4 Zásad tvorby právní úpravy 
přestupků, schválených usnesením vlády č. 498 
ze dne 31. 7. 2018 (dále jen „Zásady“) lze pouze 
zcela výjimečně formulovat skutkovou podstatu 
pouhým odkazem na ustanovení, v němž je 
vymezena povinnost, jejíž porušení je znakem 
skutkové podstaty.  Tento způsob formulace lze 
využít pouze v případě, že je v příslušném paragrafu 
více  povinností, které jsou z hlediska povahy 
a závažnosti stejně významné a jejichž nesplnění 

Akceptováno 
Upravené znění § 11 odst. 1: Právnická osoba 
nebo podnikající fyzická osoba se dopustí 
přestupku tím, že 
a) jako provozovatel přenosové soustavy 
nepředá naměřené hodnoty a nevede jejich 
evidenci způsobem uvedeným v § 7, 
b) jako provozovatel přenosové soustavy nebo 
provozovatel distribuční soustavy neuhradí 
pověřené osobě složku ceny služby distribuční 
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připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
má být potrestáno stejně přísným správním trestem. 
Navrhujeme proto odkaz na zákonné ustanovení 
doplnit alespoň uvedením hlavních znaků 
protiprávního jednání. Doporučujeme též odkazovat 
na celý § 6, neboť obsah dané povinnosti je 
konkretizován též jeho odstavcem 2 (odkazujícím na 
prováděcí předpis). Ustanovení by mohlo znít např. 
takto: „jako provozovatel přenosové soustavy 
nepředá naměřené hodnoty množství elektřiny 
způsobem uvedeným v § 6“. 
Připomínku ohledně vymezení skutkové podstaty 
pouhým odkazem na ustanovení obdobně 
vztahujeme i na odstavec 1 písm. b) a c). 

soustavy a složku ceny služby přenosové 
soustavy na výrobu elektřiny z nízkouhlíkové 
výrobny ve výši, účtované pověřenou osobou dle 
§ 8, 
c) jako provozovatel lokální distribuční soustavy 
neuhradí provozovateli distribuční soustavy, ke 
které je lokální distribuční soustava připojena 
rozdíl plateb podle § 9 odst. 4. 
 

 20 Zásadní K § 10 odst. 1 písm. b) a c): 
V daném případě se jedná o přestupky 
provozovatele přenosové soustavy nebo 
provozovatele distribuční soustavy, avšak 
v odkazovaném § 7 odst. 1 je zřejmě upravena 
pouze povinnost pověřené osoby ohledně účtování 
cen (srov. dikci „Pověřená osoba účtuje…“). 
Pachatel přestupku je tedy odlišný od adresáta 
primární povinnosti. Je proto nezbytné upravit 
skutkovou podstatu přestupku, případně zpřesnit 
odkazovaný § 7. 
Skutková podstata v písmenu c) je navíc duplicitní 
s písmenem b). 

Akceptováno 
Viz předchozí připomínka. 

 21 Zásadní K § 10 odst. 2: 
Slova „uloží Úřad“ navrhujeme nahradit slovy „lze 
uložit“, a to v souladu s bodem 3.5 Zásad. 

Akceptováno 
Upravené znění § 11 odst. 2 Za přestupek podle 
odstavce 1 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč. 

 22 Zásadní K § 11 odst. 1: 
Nesouhlasíme se speciální úpravou délky promlčecí 
doby. Podle bodu 2.2 Zásad „je nezbytné zachovávat 
systémový přístup k právní úpravě správního 

Akceptováno 
Upravené znění: Přestupky podle tohoto zákona 
projednává Úřad. 
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Připomínkové 
místo Číslo Typ 

připomínky Připomínka Vypořádání připomínky 
trestání. Z tohoto důvodu jsou odchylky ustanovení 
o přestupcích od obecné úpravy v zákoně č. 
250/2016 Sb. přípustné pouze ve výjimečných 
a odůvodněných případech, je-li to nezbytné 
s ohledem na specifika dané oblasti veřejné správy. 
To platí pro hmotněprávní i procesní úpravu 
v zákoně č. 250/2016 Sb. (např. formy odpovědnosti 
za přestupek s ohledem na požadavek zavinění – 
srov. bod 3.4, běh a délka promlčecí doby, podmínky 
pro konání ústního jednání, vymezení účastníků 
řízení o přestupku či osob oprávněných podat 
odvolání).“. Doplňujeme, že v důvodové zprávě 
chybí jakékoliv odůvodnění navržené odchylky od 
zákona č. 250/2016 Sb. 

V Praze dne 12. srpna 2020 

Vypracovali: PhDr. Tomáš Ehler, MBA, Mgr. Tomáš Martanovič, Mgr. Hana Benešová, DiS. a Mgr. Jan Vacek Podpis: 
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