
  

 VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 
2021 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra průmyslu a obchodu dne 30. července 
2020, s termínem dodání stanovisek do 21. srpna 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministryně 
spravedlnosti 
a předsedkyně 
Legislativní 
rady vlády 

Připomínka k závěrečné zprávě z hodnocení dopadů 
regulace (dále ZZ RIA): 
Žádáme o doplnění ZZ RIA, která má být součástí 
předkládaného materiálu. O provedení RIA rozhodla vláda 
svým usnesením č. 870/2019, kterým schválila Plán 
legislativních prací vlády na rok 2020.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) byla 
dopracována. 
 
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 
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Ministerstvo 
financí 
 
 

Zásadní připomínka: 

V rámci návrhu státního rozpočtu na rok 2021 je pro účely 
uvedené v zákoně č. 165/2012 Sb., o podporovaných 
zdrojích energie počítáno s částkou 24 mld. Kč ve vazbě na 
příslušnou novelu zákona. Předložený návrh nařízení vlády 
je třeba v tomto ohledu upravit a při kvartálním vyplácení 
dotace v roce 2021 je nutno zohlednit tuto částku a provést 
její ponížení oproti předchozímu roku. 

Další připomínky: 
1. Dáváme v úvahu, zda by nemělo dojít ke zrušení 

předchozích nařízení vlády o stanovení prostředků 
státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona 
o podporovaných zdrojích energie, která se 
vztahovala k uplynulým letům a která jsou již 
zkonzumována. 

2. Doporučujeme, aby v navrženém usnesení vlády 
bylo za § 28 odst. 3 zákona doplněno číslo zákona, 
a to č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích 
energie a o změně některých zákonů. 

Vysvětleno 

V oblasti financování podpory elektřiny a provozní podpory tepla 
podporovaných zdrojům energie je potřeba na rok 2021 zajistit 
výši dotace ze státního rozpočtu (s ohledem na situaci a stav 
státního rozpočtu) na úhradu složky ceny služby distribuční 
soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu 
elektřiny, na úhradu provozní podpory tepla a na kompenzaci na 
elektřinu spotřebovanou zákazníkem v České republice vyrobenou 
z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě Evropské 
unie, smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském 
prostoru nebo Švýcarské konfederaci (podle § 28 odst. 3 zákona 
č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně 
některých zákonů), alespoň ve stejné úrovni jako byla 
stanovena pro rok 2020.  

V případě stanovení nižší částky dotace může velmi 
pravděpodobně dojít k razantnímu a značnému zvýšení 
regulované ceny elektřiny resp. složky ceny služby distribuční 
soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu 
elektřiny pro spotřebitele elektřiny, jejichž odběrná a předávací 
místa jsou připojená k přenosové soustavě nebo k distribuční 
soustavě na napěťové hladině velmi vysokého napětí a vysokého 
napětí. U dotčených spotřebitelů elektřiny, kterými jsou převážně 
větší a velké průmyslové podniky a subjekty, může zavedené 
opatření resp. snížení výše dotace způsobit ztrátu 
konkurenceschopnosti, což může mít také za následek zvýšení 
požadavků na „saturování“ uvedeného opatření z jiných zdrojů 
státního rozpočtu nebo dotačních programů a nástrojů. Opatření 
může vést také k omezení zaměstnanosti u předmětných subjektů 
a k omezení nebo dokonce k ukončení jejich podnikatelské 
činnosti. 

Doporučujeme stanovit výši dotace na podporu elektřiny a 
provozní podpory tepla na rok 2021 ve výši 27 mld. Kč (stejně 
jako pro rok 2020).  V opačném případě by bylo nezbytné přenést 
významnou a značnou finanční zátěž spojenou s hrazením 
nákladů na podporované zdroje energie na zákazníky, a to 
především zákazníky připojené do napěťových hladin VN a VVN 
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a přiblížit se na horní hranici výše poplatku pro zákazníky 
na hladině NN. 

 

Dále pro informaci uvádíme vyjádření a analýzu potřeb finančních 
prostředků na dotaci ze státního rozpočtu předloženou ze strany 
ERÚ: 

Energetický regulační úřad (dále ERÚ) upozorňuje, že zákon 
č. 165/2012 Sb. obsahuje ve svém znění zakotvenou 2 % indexaci 
tzv. nepalivových zdrojů, která i bez aktivního zásahu automaticky 
navyšuje nároky na financování. Na rok 2021 dochází rovněž 
k výraznému poklesu ceny silové elektřiny, který se projevuje 
růstem zelených bonusů a které dále umocňuje požadavky 
na nárůst financování podpory. 

Důvodem pro navýšení státní dotace na úhradu nákladů spojených 
s podporou POZE je tedy: 

a) zákonná 2 % indexace výkupních cen pro nepalivové 
výrobny 

Tato zákonná podmínka každoročně navyšuje nároky 
na financování podpory. Významný dopad má 2 % indexace 
především u fotovoltaických výroben (dále FVE), kde kvůli 
extrémně vysoké výkupní ceně dochází k výraznému 
navýšení. Například u FVE z roku 2010 dochází k navýšení 
z 14 821 Kč/MWh na 15 117 Kč/MWh, tedy téměř o 300 
Kč/MWh, zatímco například u větrných elektrárny z roku 2010 
je navýšení pouhých 55 Kč/MWh z 2 730 Kč/MWh na 2 785 
Kč/MWh. Samotná indexace na rok 2021 vyžaduje nárůst 
nákladů o 1,35 mld. Kč (přičemž 0,94 mld. Kč způsobuje 
pouze indexace u fotovoltaických elektráren). 

b) pokles ceny silové elektřiny pro výpočet zelených bonusů 
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Pokles ceny silové elektřiny znamená plošný růst zelených 
bonusů u všech druhů POZE, jelikož nižší tržní výnosy je nutné 
kompenzovat vyšší podporou. Na rok 2021 bohužel dochází 
k výraznému snížení ceny silové elektřiny z 1 260 Kč/MWh na 
1 041 Kč/MWh (průměr měsíce srpna, stav k 27. 8. 
2020).  Pokles ceny silové elektřiny pro výpočet zelených 
bonusů si meziročně vyžádá více než 1 mld. Kč. 

c) nárůst příjemců podpory 

I přes téměř úplné zastavení podpory v roce 2014 je podpora 
stále umožněna některým druhům podporovaných zdrojů 
(malé vodní elektrárny, kombinovaná výroba elektřiny a tepla, 
druhotné zdroje, výrobny tepla) a dochází tak k navyšování 
nákladů spojených s podporou těchto nových výroben. 
Ve srovnání s 2 % indexací a meziročním poklesem ceny 
silové elektřiny se jedná o zanedbatelnou částku, která ovšem 
též působí na zvyšování nákladů. Od roku 2022 navíc dojde 
k účinnosti nových schémat podpory a znovuobnovení 
podpory pro většinu podporovaných zdrojů, a dojde tak 
významnému nárůstu také této položky.  

V rámci veřejného konzultačního procesu k cenovému rozhodnutí 
ERÚ rovněž nelze vyloučit zásadní připomínky k výši podpory pro 
kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a také pro bioplynové 
stanice. Pokud by ERÚ posoudil připomínky jako relevantní, 
vyžádají si tyto změny rovněž významný nárůst nákladů na 
podporu, které lze vyčíslit následujícím způsobem: 

d) Navýšení podpory pro kombinovanou výrobu elektřiny 
a tepla nad 5 MW 

Dlouhodobě je ze strany oborových sdružení rozporována 
dosavadní výše podpory pro kombinovanou výrobu elektřiny 
a tepla, která dle vyjádření připomínkujících nedostatečně 
pokrývá náklady především na úhradu emisních povolenek. 
V případě obdobného požadavku z minulého roku by si 
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akceptace připomínky vyžádala navýšení nákladů o cca 
1 mld. Kč.  Každé navýšení podpory o 50 Kč/MWh představuje 
nárůst nákladů o cca 300 mil. Kč. 

e) Navýšení podpory pro bioplynové stanice 

Ze strany oborových sdružení zastupujících sektor bioplynu je 
avizována připomínka k nedostatečné výši výkupní ceny. 
V případě akceptace připomínky nebo alespoň částečné 
akceptace, lze předpokládat navýšení nákladů o 150 
mil.  Kč. 

Cenové rozhodnutí ERÚ na rok 2021 si za předpokladu shodného 
množství podpořené energie vyžádá již jen vlivem indexace 
výkupních cen a poklesu ceny silové elektřiny navýšení nákladů 
o 2,4 mld. Kč. V případě posouzení dalších připomínek 
k cenovému rozhodnutí posouzených jako oprávněných, pak 
celkový meziroční nárůst nákladů může představovat až 3,5 mld. 
Kč.    

V případě, kdy nedojde k adekvátnímu navyšování příspěvku 
ze státního rozpočtu, je nutné zvyšující se náklady hradit výběrem 
ze složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů 
energie od konečných zákazníků, přičemž dopad tohoto opatření 
pocítí velmi výrazně zákazníci připojení do napěťových hladin VN 
a VVN. 

Při započtení korekčních faktorů minulých let, a meziroční změny 
podporovaného množství u jednotlivých kategorií výroben, vychází 
nárůst výběru složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných 
zdrojů energie od účastníků trhu s elektřinou o více než 2 mld. Kč. 
Simulované navýšení nákladů o 2 mld. Kč na rok 2021 (tj. bez 
započtení dalších prostředků na podporu KVET a bioplynové 
stanice) způsobí následující navýšení plateb za složku ceny na 
podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie: 
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Simulace 
dopadů 

nákladů – 
navýšení o 2 

mld. Kč 

Rok 2020 Rok 2021 Změna (%) 

Průměrná 
cena NN 

472 Kč/MWh 483 Kč/MWh 2 % 

Průměrná 
cena VN 

198 Kč/MWh 250 Kč/MWh 26 % 

Průměrná 
cena VVN 

165 Kč/MWh 207 Kč/MWh 26 % 

 

Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

Úřad vlády ČR 
– vedoucí 
úřadu vlády 

V nyní předkládaném dokumentu, tak jako v roce 2019, 
postrádáme informaci o stavu cenových kontrol 
podporovaných OZE, které byly zahájeny v roce 2018, měly 
být realizovány prostřednictvím ERÚ (odbor kontroly POZE 
měl k 1. 1. 2019 20 pracovníků) a SEI i v roce 2019 a 2020. 
Z jejich výstupů bylo možno očekávat i stav tzv. 
„překompenzace“ s konečným dopadem na snížení 
vyplácené podpory OZE. To by mělo i pozitivní dopad na 
státní rozpočet v roce 2021.  

Tuto připomínku uplatňujeme opět proto, že již více než dva 
roky čekáme na účinnost novely zákona č. 165/2012 Sb. (je 
aktuálně projednávána v PS PČR) s aplikací jednotlivých 
opatření k zajištění přiměřenosti podpory OZE. 

Akceptováno a vysvětleno 
 
V materiálu (důvodové zprávě) doplněna informace o provedených 
cenových kontrolách POZE za období 2018 až 2020 realizovaných 
prostřednictvím ERÚ a SEI. 
 
Doplnění: 
 
„SEI v roce 2019 a 2020 (do 30.6.2020) zahájila celkově 337 
kontrol v oblasti podporovaných zdrojů energie podle zákona 
o cenách a počet zahájených řízení o přestupku v daném období 
byl celkem 14. Podle zprávy o činnosti a hospodaření ERÚ za rok 
2018 zahájil ERÚ v roce 2018 v oblasti podporovaných zdrojů 
energie celkem 116 kontrol a v tomto roce ukončil celkem 112 
kontrol.“  
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K výstupům z ověření „překompenzace“ uvádíme, že tyto výstupy 
jsou závislé na konečném schváleném znění návrhu novely 
zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a 
o změně některých zákonu, které se nachází v legislativním 
procesu. Aktuálně se předpokládá v průběhu září projednání 
návrhu novely zákona v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. 
Účinnost návrhu novely zákona (vzhledem ke stavu legislativního 
projednávání) předpokládáme nejdříve od 1.7.2021 nebo 
od 1.1.2022. Do doby schválení a nabytí účinnosti předmětné 
novely zákona nelze opatření k zajištění přiměřenosti poskytované 
podpory aplikovat. 
 
Připomínkové místo se způsobem vypořádání souhlasí. 

Úřad vlády ČR 
– odbor 
kompatibility 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
zemědělství 

Bez připomínek  

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

Bez připomínek  

V Praze dne 15. září 2020 

Vypracoval: Ing. Pavel Jirásek Podpis: 
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