
VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh nařízení vlády o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné 
riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra životního prostředí dne 21. 5. 2020, 
s termínem dodání stanovisek do 11. 6. 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Zásadní připomínky 

MPO Zásadní připomínky: 

1. V § 8 odst. 1 požadujeme zrušení části věty ve znění: „a současně rozhodne o přidělení 
dotace operátorovi trhu ve výši odpovídající celkovému objemu kompenzací, které mají být 
příjemcům vyplaceny.“  

Odůvodnění: Ustanovení je potřeba pozměnit, aby reflektovalo skutečnost, že MPO podle 

nařízení vlády přijímá žádosti a vydává rozhodnutí jednotlivým žadatelům; převod prostředků 

zajišťuje prostřednictvím operátora trhu - OTE, a.s. Vůči OTE, a.s. nebude MPO vydávat 

rozhodnutí o převodu prostředků na zajištění vyplácení kompenzací jednotlivých žadatelů. 

Odstavec bude znít takto: 

(1)  Poskytovatel zašle operátorovi trhu nejpozději do 1. prosince kopie všech rozhodnutí 
vydaných podle § 11 odst. 3 zákona v témže kalendářním roce. a současně rozhodne o 
přidělení dotace operátorovi trhu ve výši odpovídající celkovému objemu kompenzací, které 
mají být příjemcům vyplaceny.  
  

Akceptováno 
 

2. Požadujeme reformulaci odst. 2 b) § 7 a souvisejícího bodu 2 v odstavci "I. Povinné 
přílohy" přílohy č. 3 návrhu nařízení vlády, tak aby bylo jednoznačné, že žadatel o 
poskytnutí kompenzace musí vždy předložit smlouvu s dodavatelem elektrické energie. 
Pouze v případě, že tato smlouva explicitně neobsahuje informaci, že dodávky elektřiny 
zahrnují náklady na emise CO2, je možné toto doložit potvrzením od dodavatele elektrické 
energie. 

Odůvodnění: Požadavek vyplývá z platných Pokynů k některým opatřením státní podpory v 

Akceptováno jinak, vysvětleno 
S ohledem také na zásadní připomínku č. 12 
SPČR bude § 7 upraven a doplněn takto: 
„Není-li ve smlouvě podle odstavce 2 písm. b) 
uvedeno, že dodávky elektrické energie 
zahrnují náklady na emise CO2, přiloží žadatel 
kromě smlouvy také doklad vystavený 
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souvislosti se systémem obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů po roce 
2012.   

dodavatelem elektrické energie, prokazující že 
dodávky elektrické energie za příslušný 
kalendářní rok zahrnují náklady na emise CO2. 
Žadatel, který je výrobcem elektřiny pro vlastní 
potřebu, doloží skutečnost, že dodávky 
elektřiny zahrnují náklady na emise CO2, 
namísto smlouvy čestným prohlášením.“ 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

Připomínka: 
1. Doporučujeme, aby toto nařízení vlády bylo na vládě projednáváno současně s 
navazujícím nařízením vlády, které stanovuje výši prostředků státního rozpočtu určených pro 
poskytnutí finančních kompenzací nepřímých nákladů. 

Akceptováno 

2. Upravit v obálce materiálu spolupředkladatele do správného formátu. Konkrétně se 
jedná a funkci spolupředkladatele, která má znít "místopředseda vlády, ministr průmyslu a 
obchodu a ministr dopravy". 
 

Akceptováno 

3. V návrhu nařízení vlády v § 2 písm. b) doporučujeme odstranit znak za slovy "faktorem 
CO", který způsobuje, že při tisku není zobrazen dolní formát indexu čísla 2. 

Akceptováno 

4. V návrhu nařízení vlády doporučujeme § 2 písm. c), d) a e) uvést do souladu s čl. 26 
odst. 6 Legislativních pravidel vlády a tedy oddělovat samostatné věty středníkem. 
Zároveň doporučujeme upravit poznámku pod čarou v § 2 písm. f) v souladu s čl. 47 odst. 3 
Legislativních pravidel vlády, konkrétně doplnit kulatou závorku za označení poznámky pod 
čarou. 

Akceptováno  
[…místo e) patrně míněno písm. g)] 

5. V návrhu nařízení vlády v § 3 doporučujeme odstranit nadbytečné označení odstavce 
"(1)". 

Akceptováno 

6. V návrhu nařízení vlády v § 6 doporučujeme písmena a) až k) uvést v souladu s čl. 26 
odst. 6 Legislativních pravidel vlády (pododstavce se oddělují čárkou), tedy středníky na konci 
předmětných písmen nahradit čárkami. 

Akceptováno 

 
7. V návrhu nařízení vlády v § 7 odst. 1 písm. a) doporučujeme středník na konci 
písmene nahradit čárkou. Obdobně doporučujeme v § 7 odst. 2 písm. a) tečku na konci 
písmene nahradit čárkou. 

Akceptováno 

8. V návrhu nařízení vlády v § 7 odst. 3 doporučujeme zvážit, zda slova „v písemné nebo 
elektronické formě“ nemají být nahrazena slovy „v listinné nebo elektronické formě“. 

Akceptováno 

9. V příloze č. 1 materiálu doporučujeme v poznámce pod čarou uvést informaci, že 
sektory způsobilé ke kompenzacím jsou uvedeny v původních kódech NACE, dle platných 
Pokynů k některým opatřením státní podpory v souvislosti se systémem obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů po roce 2012. 

Akceptováno 
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10. Do důvodové zprávy doporučujeme výslovně doplnit informaci o zahájení notifikace 
této veřejné podpory Evropskou komisí (tato skutečnost je zmíněna stručně pouze v 
předkládací zprávě). 

Akceptováno 

11. Doporučujeme k materiálu přiložit i aktualizovanou srovnávací tabulku ke směrnici EP 
a Rady 2018/410 doplněnou o předkládaný návrh nařízení vlády, jelikož předkládaný materiál 
provádí čl. 1 bod 14 písm. f) této směrnice (tzn. čl. 10a odst. 6 směrnice 2003/87/ES v platném 
znění). 

Neakceptováno 
Článek 10a odst. 6 směrnice je 
implementován novelou zákona (zák. č. 
1/2020 Sb.). Srovnávací tabulka ke směrnici 
2018/410 nezahrnuje odkaz na žádný další 
implementační předpis, přičemž je 
vykazována plná transpozice. Podle vyjádření 
Odboru kompatibility Úřadu vlády v MPŘ 
návrh nezapracovává právo EU, přestože se 
jistým způsobem dotýká směrnice 
2003/87/ES. 

Úřad vlády - 
VÚV 

Zásadní připomínka: 
 
1. Žádáme, aby NV stanovilo, že formulář dle přílohy 3 bude vyplňován a odesílán pouze 
elektronicky. Zároveň žádáme, aby agenda tohoto nařízení byla zařazena do katalogu agend 
dle zákona č. 12/2020 Sb. a od začátku byla elektronizována. 

Zdůvodnění:  

Právnické osoby mají povinnost komunikovat se státní správou pouze elektronicky, zároveň 
RIA uvádí zvýšené korupční riziko při rozhodování o kompenzacích. Systém, který by nejen 
umožnil elektronickou komunikaci s žadateli, ale rovněž provádění všech úkonů dle tohoto 
nařízení, velmi významně sníží jak korupční riziko, tak administrativní zátěž u všech aktérů. 

Tato připomínka je zásadní.  

Vysvětleno, částečně akceptováno 
Právnické osoby zapsané v obchodním 
rejstříku mají povinně zřízenou datovou 
schránku, avšak činit podání jejím 
prostřednictvím je obecně i pro ně dobrovolné. 
MŽP nepovažuje za vhodné způsoby podání 
takto zužovat, navíc toliko prováděcím 
předpisem (zákonné zmocnění zní na 
„podrobnější náležitosti žádosti a vzor jejího 
formuláře“). Domníváme se, že navržené 
nastavení nebrání následné digitalizaci této 
agendy a navrhneme odpovídající službu 
zařadit do katalogu služeb. 
 
Ad hodnocení korupčního rizika – poskytnutí 
kompenzací je správním řízením. Hodnocení 
tak vychází ve srovnávání variant se 
současným stavem, při zavedení kompenzací 
se očekává velmi nízké korupční riziko. Text v 
RIA byl upraven. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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2. Žádáme, aby do RIA byla doplněna předpokládaná odvětví s největší předpokládanou 
kompenzací a zdůvodnění tohoto předpokladu. 

Zdůvodnění: 

V RIA se uvádí, že se bude jednat cca o 100 firem z odvětví, ve kterých umožňuje 
kompenzaci příslušný předpis EU. Většinou se však jedná o odvětví, která nejsou v ČR příliš 
silná. Bylo by proto vhodné uvést, který segment průmyslu a v jakém rozsahu je nejvíce 
ohrožen v případě, že ke kompenzaci nedojde. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

 
Připomínka: 
1. K předkládací zprávě: 

Uvádí se zde, že „Navrhovaná právní úprava splňuje definiční znaky veřejné podpory ve 
smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU, proto bude souběžně s připomínkovým 
řízením postupováno v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů 
v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění 
pozdějších předpisů.“  Bylo by vhodné jasně napsat, jak se bude vyjednávat o veřejné 
podpoře a jaké jsou dopady na datum účinnosti předkládaného nařízení vlády. 

Akceptováno 
Předkládací zpráva bude doplněna. Notifikace 
bude zahájena bezprostředně po vyjednání 
finální podoby nařízení v rámci MPŘ. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

MF 
Zásadní připomínky:  

1) K § 4 odst. 8: V uvedeném ustanovení upravujícím podmínky pro ztrátu nároku na 
kompenzaci je jedna z podmínek definována takto “… je u něj evidován nedoplatek na daních, 
poplatcích, cle, pojistném na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti,“. Ministerstvo financí předně z důvodu jednotnosti problematiky tzv. 
bezdlužnosti v právním řádu považuje za nutné přeformulovat toto ustanovení tak, aby 
bezdlužnost byla podmínkou pro získání předmětné kompenzace (a nikoli aby existence 
nedoplatku byla důvodem pro vyloučení nároku na kompenzaci integrovaným do jejího 
výpočtu). 

Současně je třeba upozornit, že dané ustanovení je terminologicky problematické ve vztahu k 
vymezení nedoplatků, k nimž se má vztahovat. V principu je totiž možné hovořit buď o daních 
v procesním smyslu slova, které zahrnují veškerá peněžitá plnění, která jsou příjmem 
veřejných rozpočtů a jsou spravována v procesním režimu zákona č. 280/2009 Sb., daňový 
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), anebo o konkrétních peněžitých 
plněních veřejnoprávního charakteru, kdy je používána zavedená formulace „daně, poplatky a 
jiná obdobná peněžitá plnění“, resp. jsou dále zmíněna veřejná pojistná. Současně platí, že v 
navrženém ustanovení absentuje určení, u kterého orgánu jsou dané nedoplatky evidovány – 
není jasné, jakým způsobem by byla např. prověřována absence nedoplatků na místních 
poplatcích u všech obcí v České republice, kterých je cca 6000.    

Vysvětleno, částečně akceptováno 
Základní podmínky pro přiznání kompenzace 
jsou uvedeny v § 11 odst. 2 zákona. Zmocnění 
pro prováděcí nařízení je uvedeno v § 11 odst. 
5 a zní mj. na „pravidla pro určování výše 
kompenzace“. Naopak stanovování dalších 
podmínek pro přiznání práva na kompenzace 
může být problematické. 
 
Formulace podmínek bezdlužnosti bude 
upravena podle návrhu. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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V oblasti bezdlužnosti proto Ministerstvo financí dlouhodobě prosazuje jednotnou formu 
úpravy napříč právním řádem, a to tak, aby bylo zjevné, že jde pouze o nedoplatky evidované 
u orgánů Finanční a Celní správy České republiky, popřípadě o nedoplatky na veřejných 
pojistných.  

To nic nemění na tom, že je přitom na věcném garantu příslušného právního předpisu, jestli 
bude požadovat, aby určitá osoba byla daňově (v širším smyslu slova) bezdlužná a v jakém 
rozsahu. 

Rovněž platí, že v souvislosti s daňovou bezdlužností se v právním řádu používají dvě její 
varianty, a to „přísná“ bezdlužnost (vadí existence jakéhokoli nedoplatku) nebo „mírná“ 
bezdlužnost (nevadí existence nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo 
rozložení jeho úhrady na splátky). Rozhodnutí, kterou variantu zvolí, je na věcném gestorovi 
příslušného právního předpisu.  

Na druhé straně platí, že i když věcné parametry podmínky bezdlužnosti jsou na rozhodnutí 
gestora příslušné úpravy, legislativní formulace by měla být v rámci právního řádu vždy pojata 
jednotně. Požaduje se proto využít např. následující textaci, která je standardně napříč 
právním řádem využívána v souvislosti se statusem bezdlužnost určitého subjektu: 

„… nemá evidován nedoplatek (s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho 
úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky),  

a) u orgánů Finanční správy České republiky, 

b) u orgánů Celní správy České republiky, 

c) na pojistném a na penále na všeobecné zdravotní pojištění, 

d) na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, a 

e)… (případně lze uvést další orgány či peněžitá plnění)“. 

Současně je třeba poznamenat, že nedoplatky evidované u orgánů Finanční a Celní správy 
České republiky zahrnují veškeré nedoplatky na peněžitých plněních, která tyto orgány 
spravují v daňovém procesním režimu. Kromě peněžitých plnění označených jako daně, 
poplatky či cla se jedná např. i o odvody za porušení rozpočtové kázně či pokuty a jiná 
peněžitá plnění, jejichž placení je zajišťováno orgány Celní správy České republiky v režimu 
tzv. dělené správy. 

2) K § 7 odst. 2 písm. e) a k příloze č. 3 - část I., bod 5. a 6.: Daná ustanovení a věty v 
příloze je nutné přeformulovat tak, aby byla souladná s právní úpravou daňového řádu, 
resp. s obecnou připomínkou k § 4 odst. 8. Daňový subjekt může požádat správce daně 
buď podle § 151 daňového řádu o potvrzení o stavu osobního daňového účtu (osobních 

Akceptováno 
Textace požadovaných potvrzení je upravena 
dle návrhu MF. 
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daňových účtů) nebo podle § 67 odst. 3 daňového řádu o potvrzení o skutečnostech 
obsažených ve spise (resp. v evidenci daní, tj. na osobních daňových účtech). Mělo by se 
tedy jednat o potvrzení vydané daným orgánem o tom, že žadatel nemá evidován 
nedoplatek (s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo 
rozložení jeho úhrady na splátky) u tohoto orgánu. Navržená textace nicméně nedává 
vodítko, ke kterým peněžitým plněním v rámci daní, poplatků a cel se tento požadavek 
bezdlužnosti vztahuje, a které konkrétní orgány Finanční a Celní správy České republiky 
(které jsou soustavami orgánů) mají toto potvrzení vydat. Z povahy věci platí, že tyto 
orgány mohou uvedené potvrzení vydávat pouze ve vztahu k jimi spravovaným peněžitým 
plněním, avšak tento okruh se nepřekrývá s okruhem peněžitých plnění, ke kterým se 
podle textace uvedeného ustanovení, resp. podle § 4 odst. 8 má uvedené potvrzení 
vztahovat (byť je otázkou, jaký je vlastně úmysl předkladatele). Dále i v tomto případě platí, 
že je třeba zachovávat jednotnou formulaci povinnosti doložení potvrzení o bezdlužnosti od 
všech požadovaných orgánů veřejné moci.    

Navrhuje se tedy formulovat ustanovení § 7 odst. 2 písm. e) např. takto: 

„e) potvrzení o tom, že žadatel nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční a Celní správy 
České republiky,“. 

Uvedené potvrzení pak bude vydáno podle standardní úpravy § 151 nebo § 67 odst. 3 
daňového řádu. 

3) K § 8: Případné finanční prostředky stanovené nařízením vlády ČR na kompenzace za rok 
2020 budou promítnuty až ve státním rozpočtu na rok 2022.  V případě kompenzací za rok 
2020 tedy poskytovatel (MPO) poukáže operátorovi trhu (OTE) finanční částku na jeho 
účet až v roce 2022. Následně bude OTE ve stejném roce vyplácet kompenzace 
samotným žadatelům. Je tedy nutné v tomto smyslu upravit návrh nařízení a to v obecné 
rovině, tedy že poskytovatel poukáže operátorovi trhu finanční částku (za rok n) na jeho 
účet vždy až v aktuálním roce výplaty kompenzací žadatelům (tj. v roce n+2). 

Vysvětleno. 
Vyplácení kompenzací v režimu n+2 není 
v souladu s aktuálně platnými Pokyny 
Evropské komise (viz jejich bod 30). V této 
věci byl dán předběžný dotaz Evropské 
komisi, která se vyjádřila jednoznačně v tom 
smyslu, že vyplácení kompenzací n+2 není 
možné.  
ČR v rámci přípravy nových pokynů Evropské 
komise na období 2021–2030 vznesla 
připomínky, aby bylo umožněno napříště 
vyplácet kompenzace v i režimu n+2. Pro rok 
2020 však taková alternativa neexistuje - 
pokud mají být kompenzace poskytovány již 
za rok 2020, musí dojít k jejich vyplacení do 
konce roku 2021. 
Nařízení tedy pracuje s variantou vyplácení 
kompenzací již v roce 2021, a tudíž 
předpokládá vyčlenění prostředků již v rámci 
rozpočtu na rok 2021. Zákon takovýto postup 
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nevylučuje, když stanovuje pouze nejzazší 
lhůtu, do kdy je nutné kompenzace vyplatit, 
přičemž explicitně nevylučuje dřívější 
vyplacení kompenzací. Finanční prostředky na 
případné kompenzace za rok 2020 tedy budou 
příjemcům vyplaceny v roce 2021, byť zákon v 
§ 11 odst. 4 připouští výplatu i v roce 2022 (do 
31. 5.).  
 
Připomínkové místo na základě projednání na 
úrovni náměstků ministrů s vypořádáním 
souhlasí. 
 

4) Dle návrhu nařízení vlády žadatelé o kompenzaci předloží MŽP do 15. 3. informaci o výši 
vypočtené kompenzace. Požadujeme, aby v souvislosti s přípravou státního rozpočtu, MŽP 
neprodleně po obdržení všech těchto žádostí informovalo MPO a MF o celkové sumě 
požadovaných finančních kompenzací. 

Akceptováno. 
 
 

5) K Odůvodnění, část E Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované 
právní úpravy a k Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (Dopady na SR):  

a) Požadujeme z materiálu odstranit vyčíslené odhady finančních kompenzací pro rok 2020 i 
vyčíslené odhady finančních kompenzací pro roky 2020 – 2030. Nelze předjímat skutečnou 
výši vyplacených finančních kompenzací, kterou vláda každoročně stanoví dle § 11 odst. 1 
zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových 
plynů. Předložené nařízení vlády stanovuje mechanismus a podmínky poskytnutí 
kompenzací, nikoliv konkrétní výši poskytnutých finančních prostředků na kompenzace. 
Proto zde považujeme uvádění jakýchkoliv odhadů za bezpředmětné. 

b) V navrženém § 8 předloženého nařízení vlády se upravuje postup při zprostředkování 
vyplácení kompenzace mezi poskytovatelem, tj. kapitolou Ministerstva průmyslu a obchodu 
a operátorem trhu. Materiál však žádným způsobem neřeší přípravu státního rozpočtu, a 
jakým způsobem bude případná suma určená pro kompenzace promítnuta do rozpočtu 
kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu, které má následně přidělit dotaci v dané výši 
operátorovi trhu. Požadujeme v tomto smyslu materiál doplnit.  

c) Požadujeme doplnit, že s vykonávanou novou agendou, tj. administrací a výplatou 

kompenzací, nebudou spojeny žádné dodatečné požadavky na státní rozpočet ani 

požadavek na navýšení personálních kapacit dotčených rezortů.  

Částečně akceptováno, vysvětleno 
 
Ad a) Připomínka jde proti smyslu hodnocení 
dopadů regulace a požadavkům Pracovní 
komise RIA Legislativní rady vlády, která 
pravidelně klade důraz na kvantitativní 
odhady. Z předkládaného materiálu je zřejmé, 
že jde o odhad, zároveň jej jako předkladatel 
považujeme za zásadní pro rozhodnutí i pro 
rámcové nařízení. Lze mít důvodně za to, že 
jakmile začnou být kompenzace poskytovány, 
bude silný tlak proti jejich zrušení. Vláda by se 
tak měla rozhodnout s vědomím 
dlouhodobých rozpočtových dopadů. Nadto 
jsou v jiných případech tyto odhady i při 
vysoké míře nejistoty ze strany MF 
požadovány. 
 
Ad b) Na základě akceptování připomínky č. 4 
MPO k současně projednávanému 
„rozpočtovému“ nařízení bude toto uvedeno 
v usnesení ke (každoročnímu) nařízení 
s určením výše prostředků.   
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Ad c) ZZ RIA toto již obsahuje (kapitola 5), 
bude doplněno taktéž do odůvodnění (část E). 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

Připomínka: 

1) Požadujeme řádně odůvodnit délku lhůty (do 31.5.) pro vyplácení kompenzací operátorem 
trhu. Dle našeho názoru je tato lhůta nepřiměřeně dlouhá, vzhledem k tomu, že se jedná 
pouze o výplatu, nikoliv posuzování samotných žádostí. 

Vysvětleno 
Lhůta pro vyplacení (31. 5.) byla stanovena 
zákonem. V rámci prováděcího nařízení ji 
nelze upravovat. 

2) Obecně: Doporučujeme zvážit sjednocení pojmů „elektřina“ a „elektrická energie“. 
Akceptováno 

3) K § 1: Doporučujeme v zájmu přehlednosti zvážit členění pomocí písmen. 
Neakceptováno, v rámci úvodního ustanovení 
shrnujícího předmět úpravy není nutné. 

4) K § 2 písm. a): Písmeno a) definuje právní termín „forwardová cena povolenek EU v EUR“, 
ačkoliv nařízení vlády dále používá termín „forwardová cena povolenek EU“. 
Doporučujeme z definice v § 2 písm. a) odstranit slova „v EUR“. Bylo-li úmyslem stanovit, 
že se uvádí v EUR, pak je tak možné učinit např. na konci předmětného písmene a). 
Současně doporučujeme vypustit text v závorce, neboť podle našeho názoru není zcela 
jednoznačný jeho smysl a v dalším textu návrhu se ani nepoužívá. Pokud má vysvětlit 
pojem „prosté průměrné denní forwardové ceny“, doporučujeme tak učinit v odůvodnění. 

Akceptováno 

5) K § 2 písm. c) a d): Doporučujeme zvážit doplnění slova „let“ za slova „během referenčního 
období“. 

Akceptováno 

6) K § 2 písm. c), d) a g): V souladu s čl. 26 odst. 6 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme v § 2 písm. c), d) a g) tečky na konci vět v jazykovém smyslu nahradit 
středníky a následující slova uvést malým počátečním písmenem. 

Akceptováno 

7) K § 2 písm. d): Máme za to, že spojení „základní spotřeba elektrické energie“ by měla být 
nahrazena spojením „základní spotřeba elektřiny“, neboť tak je daný právní termín 
zaváděn. 

Akceptováno 

8) K § 2 písm. h): Nelze uvádět definici právního termínu současně se zavedením legislativní 
zkratky. Doporučujeme v nařízení používat celý pojem „poskytovatel kompenzace“. 

Akceptováno 

9) K § 3: Obsahuje-li ustanovení pouze jeden odstavec, pak se nečísluje; doporučujeme 
upravit. 

Akceptováno 
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10) K § 4 odst. 1 a 3: Za textem vysvětlujícím jednotlivé zkratky používané ve vzorci 
doporučujeme středníky nahradit čárkami. 

Akceptováno 

11) K § 4 odst. 2 a 4: Doporučujeme slovo „zvětší“ nahradit slovem „zvýší“ a slovo „zvětšení“ 
nahradit slovem „zvýšení“, neboť tato dikce lépe odpovídá zavedenému termínu. 

Akceptováno 

12) K § 4 odst. 6: Slova „jsou způsobilé“ doporučujeme nahradit slovy „spadají do 
způsobilých odvětví“. 

Akceptováno 

13) K § 4 odst. 8: Doporučujeme zvážit doplnění slova „splatný“ za slovo „evidován“. 
Akceptováno 

14) K § 5 odst. 2: Z daného ustanovení není zřejmé, jakou výši kompenzace žadatel obdrží, 
pokud se sníží úroveň produkce přesně o 75 %, neboť podle první věty by měl obdržet 
polovinu částky kompenzace, zatímco podle věty druhé pouze její čtvrtinu. Obdobný 
problém nastává u snížení úrovně produkce přesně o 90 %. Doporučujeme upravit. 

Akceptováno 

15) K § 5 odst. 3: Slova „nebude poskytnuta“ doporučujeme v souladu s čl. 40 odst. 5 
Legislativních pravidel vlády nahradit slovy „se neposkytne“. 

Akceptováno 

16) K § 5 odst. 5: V souladu s čl. 40 odst. 3 Legislativních pravidel vlády doporučujeme 
termín „české koruny“ nahradit termínem „koruny české“. 

Akceptováno 

17) K § 6 úvodní větě: Za slovo „prostředí“ doporučujeme doplnit slova „provozní údaje, 
kterými jsou“.  

Akceptováno 

18) K § 6: Na konci textu jednotlivých písmen doporučujeme středníky nahradit čárkami. 
Akceptováno 

19) K § 6: Poslední větu doporučujeme označit jako odstavec 2 a slova „Výše uvedené 
údaje“ doporučujeme nahradit slovy „provozní údaje podle odstavce 1“. Předcházející 
text tak doporučujeme označit jako odstavec 1. 

Akceptováno 

20) K Příloze č. 2: Vysvětlivky v tabulce rozlišují označení „světle šedou“ nebo „tmavě šedou“ 
barvou. Doporučujeme zvážit označení vhodnějším způsobem, např. vhodným znakem. 

Vysvětleno.  
Označení je převzato ze Sdělení Komise, 
kterým se mění sdělení Komise Pokyny k 
některým opatřením státní podpory v 
souvislosti se systémem obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů po 
roce 2012. (2012/C 387/06). 

21) K Příloze č. 2: Doporučujeme slovní spojení „referenční úrovně“ nahradit spojením 
Akceptováno 
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„referenční úrovně energetické účinnosti“, a slovní spojení „referenční úroveň“ nahradit 
spojením „referenční úroveň energetické účinnosti“, neboť tak je právě právní termín 
zaveden v § 2. 

22) K Příloze č. 3 – část I Povinné přílohy, bod 7: K Příloze č. 3 – část I Povinné přílohy, bod 
7Doporučujeme slovo „zvětšení“ nahradit slovem „zvýšení“, neboť tato dikce lépe 
odpovídá termínu zavedenému v § 2. 

Akceptováno 

OKOM 
Obecně k návrhu: 
 
1. Na základě návrhu dojde ve spojení s § 11 zákona č. 383/2022 Sb. (ve znění platném od 

1. 1. 2021) k zakotvení režimu veřejné podpory, jejíž zavedení umožňuje členským státům i 

čl. 10a odst. 6 směrnice 2003/87/ES, ve znění pozdějších novel (zejm. směrnice 

2018/410). Ten však mj. akcentuje požadavek na slučitelnost takové kompenzace 

s pravidly EU pro státní podpory. Tomu ostatně odpovídají také body 3 a 57 Pokynů k 

některým opatřením státní podpory v souvislosti se systémem obchodování s povolenkami 

na emise skleníkových plynů po roce 2012 (dále také jen „Pokyny“). 

Návrh ani přiložený materiál se blíže nevěnuje vymezení vztahu navrhovaných 

kompenzací vůči úpravě státních podpor v právu EU. Je pravděpodobné, že kompenzace 

díky své výši budou spadat do režimu podpory de minimis podle nařízení Komise (EU) 

č. 1407/2013, pročež by takovou podporu nebylo nutno notifikovat. To ovšem z materiálu 

jednoznačně nevyplývá a je proto nutno jej o argumentaci ve vztahu k právu EU v oblasti 

státní podpory doplnit, případně zvážit povinnost notifikace vůči Evropské komisi. 

Vysvětleno 
MŽP počítá s notifikací státní podpory (jak 
uvádí předkládací zpráva k návrhu) a po MPŘ 
bude na tomto procesu spolupracovat 
s ÚOHS. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

2. Nadto je nutno zmínit, že Pokyny v bodě 22 uvádí, že: „Při posuzování slučitelnosti 

opatření podpory Komise zvažuje příznivý dopad opatření podpory při dosahování 

dosažení cíle společného zájmu proti jeho potenciálně nepříznivým vedlejším účinkům, 

jako je například narušení obchodu a hospodářské soutěže. Z tohoto důvodu nesmí být 

režimy podpory delší, než je doba trvání platnosti těchto pokynů.“.  Jelikož platnost 

Pokynů končí koncem tohoto roku (bod 56. Pokynů) a je očekáváno přijetí pokynů na rok 

2021 a následující, zřejmě by celý režim veřejné podpory, potažmo dotčené nařízení vlády, 

mělo být přijímáno až k novým pokynům.  

Žádáme o vyjasnění, z jakého důvodu předkladatel vychází z dokumentu, jemuž končí 

platnost k době navrhované účinnosti nařízení vlády. Zároveň doporučujeme v nařízení 

vlády uvést odkaz na Pokyny tak, aby byla zřejmá návaznost právní úpravy na ně. 

Vysvětleno. 
 
Aktuálně platné Pokyny Evropské komise 
upravují poskytování podpory na náklady 
vzniklé do roku 2020, přičemž i náklady za rok 
2020 budou na základě tohoto nařízení 
kompenzovány.  
 
V současné době neexistují žádné aktuálnější 
pokyny upravující tento druh veřejné podpory, 
neboť nové pokyny jsou stále pouze ve fázi 
příprav. Ve chvíli, kdy budou pokyny na 
období 2021 až 2030 vydány, bude nařízení 
novelizováno, tak aby s nimi bylo v souladu. 
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Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
   

K § 2 písm. f) návrhu – poznámka pod čarou č. 1: 

Při citaci právních aktů EU není zvykem uvádět příslušnou částku Úředního věstníku EU, 
uvádí se pouze název předpisu EU tak, jak je uveden v tomto věstníku (viz čl. 47 odst. 5 
Legislativních pravidel vlády). Nadto je dotčené rozhodnutí k 1. 1. 2021 zrušováno nařízením 
EU 2019/331, tudíž by bylo vhodné v předpise odkazovat na toto nařízení EU, byť aktuálně 
platné Pokyny ještě pracují s rozhodnutím 2011/278/EU. 

Akceptováno 

K § 2 písm. g) návrhu: 

Není zcela zřejmé, z čeho vychází procentuální výše ze základní spotřeby elektřiny v rámci 
definice záložní referenční úrovně energetické účinnosti. Návrh počítá s 80 %, zatímco 
v Pokynech konkrétní procentuální vymezení nenalézáme. 

Vysvětleno 
Definice vychází ze znění definice téhož 
pojmu v „Pokynech“, avšak ve znění Sdělení 
Komise, kterým se mění sdělení Komise 
Pokyny k některým opatřením státní podpory v 
souvislosti se systémem obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů po 
roce 2012, 2012/C 387/06. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

K § 4 odst. 5 návrhu: 

Zde zřejmě má být odkazováno na přílohu č. 2, která stanoví referenční úrovně energetické 
účinnosti. 

Akceptováno 

K § 4 odst. 8 návrhu – poznámka pod čarou č. 2: 

Uvedené nařízení EU č. 651/2014 bylo již novelizováno, proto do poznámky pod čarou 
navrhujeme doplnit dovětek „, v platném znění“. 

Akceptováno 

K § 7 odst. 1 písm. a) návrhu: 

Doporučujeme slovo „jeho“ nahradit slovem „žadatelově“, případně ustanovení jinak 
formulovat, aby bylo zřejmé, o čí vlastnictví se má jednat. 

Akceptováno 

K § 7 odst. 2 písm. d) návrhu: 

Zde měl zřejmě být uveden odkaz na poznámku pod čarou č. 2, tedy na nařízení EU č. 
651/2014. 

Akceptováno 

K § 7 odst. 3 návrhu: 

Doporučujeme upravit poslední větu ustanovení, neboť není jednak jednoznačná co do 
stanovené povinnosti – v jakém případě má být přiložena i elektronická verze formuláře 
na nepřepisovatelném mediu (smysl taková povinnost dává pouze v případě žádosti podané 

Akceptováno 
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v písemné podobě), jednak nepovažujeme za vhodné, aby se právním předpisem stanovil 
konkrétní typ programu, resp. poskytovatele takového programu, ve kterém má být 
elektronická verze formuláře podána.  

K příloze č. 3 návrhu: 

Návrh v § 4 omezuje možnost poskytnout kompenzaci pouze na náklady vynaložené v České 
republice. To je zřejmě samo o sobě hájitelné, nicméně formulář žádosti jako by nepočítal 
s variantou, že takovou osobou může být i podnikatel z jiného členského státu, který zde 
v rámci práva na usazení vykonává svou činnost. Minimálně by tedy podle našeho názoru 
měly být upraveny kolonky pro IČO a trvalý pobyt. 

Akceptováno 
 
Formulář bude rozšířen o vysvětlivky, z nichž 
bude patrno, že v případě trvalého pobytu lze 
uvést adresu fyzické osoby v jiném státě a v 
případě IČO lze vyplnit obdobné registrační 
číslo dle země původu právnické osoby.  

SPČR  

(potažmo 
HKČR – 
identické 
připomínky) 

1. RIA I 

Ve zprávě RIA je několikrát (i v hodnocení jednotlivých variant, viz např. str. 17, 18, 19) 
použito velmi zavádějící tvrzení, že cena povolenky (v kontextu její současné nižší hodnoty 
např. v porovnání s rokem 2019), nebude mít dopad na cenu elektřiny, a tak se i z tohoto 
důvodu neočekává ani dopad EU ETS na únik uhlíku v roce 2020. Cena povolenky má však 
na cenu elektřiny vždy dopad bez ohledu na to, zda se snižuje či zvyšuje. I proto dále 
hovoříme o snížené konkurenceschopnosti podniků a zvýšeném riziku úniku, což souvisí 
s nutností kompenzace zavést. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
ZZ RIA neuvádí, že cena emisních povolenek 
nemá na ceny elektřiny vliv i při nízkých 
hodnotách, nicméně cenotvorba silové 
elektřiny podléhá řadě faktorů, které jsou 
popsány v kapitole definice problému – 
kontext zavádění kompenzací. 
Předpokládáme, že vliv ceny emisních 
povolenek jako zásadního faktoru pro 
cenotvorbu silové elektřiny lze sledovat až při 
ceně 20 EUR/EUA. Zároveň RIA pro rámcové 
nařízení uvažuje o období od 2020 do 2030, 
k roku 2020 toliko uvádí, že s ohledem na 
propad ceny povolenek a hosp. útlum, tzn. 
menší poptávku po emisních povolenkách, se 
nepředpokládá značný vliv ETS, ale v dalších 
letech tento cenotvorný faktor bude bezesporu 
rozhodný.  
 
Náklady na ETS nemusí být navíc neseny 
primárně průmyslem, porovnání cen silové 
elektřiny v ČR v roce 2019 s rokem 2008 
ukazuje, že zatímco pro domácnosti cena 
rostla ve všech pásmech (navýšení o 9 až 
14%), cena pro obchodní odběratele ve dvou 
nižších pásmech rostla (o 6 a 17%), ale pro 
velké odběratele klesla (o 8 až 29%). 
 
Výše uvedené nerozporuje, že koncová cena 
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elektřiny může růst, děje se tak však vlivem 
ostatních složek (regulovaná složka, daně). 
Kompenzace jsou však určeny pro případ, kdy 
ETS má vliv jako nákladový faktor pro cenu 
elektřiny, proto je rozhodná cena silové 
elektřiny. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

2. RIA II 

RIA (str. 17, hodnocení Varianty 0): v tvrzení „nepřijetí kompenzací představuje hypoteticky 
žádné až zásadní snížení konkurenceschopnosti dotčených odvětví“ je nutné vymazat slova 
„žádné až“. Způsobilá odvětví v ČR budou, na rozdíl od stejných odvětví ve většině 
průmyslových států, kterým jsou nepřímé náklady kompenzovány od roku 2013, za rok 2020 
kompenzována poprvé. Nepřijetí kompenzací by tak ještě více prohloubilo už současný 
nakumulovaný významný rozdíl v podpoře mezi ČR a jinými státy a tak dále prohlubovalo 
nerovnoměrné postavení podniků v ČR na evropském trhu.  
Tato připomínka je zásadní. 

Částečně akceptováno 
 
Hodnocení dopadů rozlišuje zvlášť dopad na 
konkurenceschopnost na globálních trzích a 
na vnitřním trhu, kdy hodnocení „žádné“ se 
týká možnému dopadu na 
konkurenceschopnost na globálních trzích a 
vztahuje se zejm. k roku 2020. Dopady na 
konkurenceschopnost na vnitřním trhu EU 
nejsou rozporovány a jsou vlivem zavedených 
kompenzací v dalších státech obecně 
hodnoceny jako nízké až střední (nedá se 
předpokládat, že kompenzace jsou výlučný 
faktor konkurenceschopnosti). Text byl 
upřesněn, zároveň bylo upraveno hodnocení 
dopadů od roku 2021. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 
 

3. RIA III 

V předkládací zprávě, důvodové zprávě i zprávě RIA je definice „úniku uhlíku“ jen částečná a 
může vznikat mylný dojem snížené potřeby kompenzací na EU úrovni. Je však třeba vnímat 
riziko v širším kontextu. K faktickému úniku uhlíku z EU nedochází jen tehdy, kdy firma v 
důsledku environmentálních opatření EU přesune svou výrobu mimo EU nebo zanikne. Únik 
uhlíku znamená i zvýšený dovoz uhlíkově náročnějších komodit do EU v důsledku 
znevýhodnění (dodatečných nákladů, např. kvůli EU ETS) evropských firem (aniž by tyto nutně 
zanikly nebo přesouvaly výrobu), a tak nekonkurenceschopném postavení na domácím 
i světovém trhu. K tomuto již několik let v některých odvětvích prokazatelně dochází. Stejně 
tak nemusí nutně docházet k přesunu výroby samotné firmy. Např. firma (skupina), která nemá 
zastoupení na evropském trhu, využije oslabení evropských firem, začne více vyrábět, tj. 

Akceptováno 
 
Definice byla převzatá z hodnocení dopadů 
k revizi směrnice o ETS (SWD(2015)135). Lze 
souhlasit s tím, že dovoz emisně 
intenzivnějších produktů má negativní dopad 
na změnu klimatu, nicméně jde spíše o otázku 
obchodní politiky – což nabírá na významu 
v současné debatě o „Carbon Border Tax 
Adjustment“. Definice a souvislosti byly 
doplněny, nicméně kompenzace nelze 
považovat za účinný nástroj pro řešení emisně 
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produkovat více CO2, a dovážet na evropský trh. I z těchto důvodů je zavedení kompenzací 
důležité. 
Tato připomínka je doporučující. 

náročného dovozu, ale je relevantní pro 
udržení průmyslové základny v EU. 

Konkrétní připomínky: 

1. Definice žadatele o kompenzace 

Zákon č. 383/2012 Sb., ve svém §11 nedefinuje vztah žadatele o kompenzaci k výrobnímu 
zařízení. Proto jsme toho názoru, že návrh NV zbytečně zužuje okruh žadatelů. V praxi 
dochází k řadě situací, kdy výrobní zařízení není vlastněno subjektem, který jej provozuje, 
nebo který z takové výroby má konečný užitek a který nese náklad na nákup elektrické energie 
zatížené nákladem na emisní povolenky. Proto navrhujeme upřesnit v obecné rovině 
specifikaci osob, které mohou o kompenzaci požádat, a definici zařízení, u kterých je 
kompenzace možná z hlediska jejich majetkoprávního uspořádání. Není totiž řešena situace, 
kdy je v rámci koncernu oddělena výroba a provozování určitého zařízení od nákupu vstupních 
surovin, nákupu elektrické energie a konečného uplatnění relevantních výrobků na trhu nebo v 
rámci další výroby. K takovému nastavení může dojít kdekoliv v rámci průmyslových areálů, 
kde jsou nákup a distribuce elektrické energie řešeny centrálně a kde působí různé subjekty, 
které mohou být majetkově propojeny (koncern). Výroba může rovněž probíhat ve specificky 
nastaveném režimu (např. toll fee), kdy jeden ze subjektů vystupuje jako vlastník vstupů a 
výstupů výroby (včetně elektrické energie) a druhý subjekt výrobu fakticky realizuje, přičemž 
může být provozovatelem a vlastníkem výrobního zařízení. V opačném případě by byly z 
kompenzace vyloučeny subjekty, kde existuje legitimní nárok (jednoznačně jde o ohrožená 
odvětví) a vznikaly by tím nedůvodné rozdíly. 
Požadujeme doplnit do definic upřesnění pojmů "zařízení" a "žadatel o poskytnutí 
kompenzace“, aby z možností získat kompenzaci nebyly vyloučeny subjekty, které mají na 
kompenzaci legitimní nárok, a jde o ohrožená odvětví.  
Návazně je nutno upravit ve smyslu výše uvedeného i znění § 4, odst. (1) a (3), § 6, písm. a) a 
§ 7, odst. (1), písm. a), kde je vazba na „žadatele“, resp. vlastnictví zařízení. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
 
Nařízením vlády nelze specifikovat okruh 
osob, které mohou žádat o kompenzaci, neboť 
toto je již stanoveno v § 11 odst. 2 zákona č. 
383/2012 Sb. 
Nelze upravit znění § 4, odst. 1 a 3, tak aby 
z něj bylo vypuštěno slovní spojení „výrobky 
vyráběné žadatelem“, neboť tato formulace 
vychází z Pokynů Evropské komise. Obdobně 
není důvodné upravovat ani znění § 6, písm. 
a) a § 7, odst. 1, písm. a), neboť formulace 
uvedené v Pokynech Evropské komise pracují 
s nastavením, že příjemci kompenzací jsou 
zároveň vlastníky podporovaných zařízení.(viz 
např. Kapitola 5. Závěrečná ustanovení, bod 
49, odrážka první a druhá: „jméno příjemce a 
podporovaná zařízení v jeho vlastnictví, 
odvětví nebo pododvětví, v němž působí 
příjemce podpory“) 
 
Nařízení vlády je možné rozšířit o definici 
pojmu výrobního zařízení, tak aby bylo zjevné, 
že na kompenzaci mají nárok i ty subjekty, 
jejichž výrobní zařízení nespadají do EU ETS. 
Je však třeba zvážit, že pojem zařízení je již 
definován pro účely zákona a není žádoucí 
prováděcím předpisem k tomuto zákonu 
zavádět odchylnou definici téhož pojmu. 
Provozy, na které se nařízení vztahuje, by 
měly být souhrnně označeny odlišným 
pojmem. 

2. k § 2, písmeno a) 

Požadujeme v § 2 písm. a) doplnit větu v tom smyslu, že forwardovou cenu povolenek bude 
zveřejňovat buď MŽP nebo ERÚ tak, jak to činí v případě Průměrné ceny povolenky za rok. 
Umožní to jednoznačné a jednoduché zjištění hodnoty pro všechny zájemce o podporu.  

Akceptováno. 
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Tato připomínka je zásadní 

3. k § 2 písm. c) a d) 

Požadujeme úpravu formulace v § 2 písm. c) a d). 

 písm. c) a d): není jednoznačně stanoveno, jak postupovat v případech, kdy zařízení 

bylo uvedeno do provozu po roce 2011 a v posledních několika málo letech (2017...). 

Domníváme se, že není důvod taková zařízení vyloučit z kompenzace, a proto 

doporučujeme lépe formulovat příslušná ustanovení. 

Odůvodnění:  
Příklad: období je sedmileté, zařízení bylo v provozu 2006, 2009 a 2011., tzn., neexistují 
záznamy o 4 letech provozu – který z roků se použije pro údaj o roční produkci? Jaké období 
vymezuje pojem „předchozí roky tohoto období“?  

Odst. d) analogicky… 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
 
Formulace je doslovně převzata z pokynů a 
dostatečně upravuje všechny možné varianty. 
Skutečnost, že zařízení nebylo v provozu 4 
roky, 
 není překážkou pro výpočet základní 
produkce/spotřeby elektřiny, a ani to z § 2 
písm. c) a d) nijak nevyplývá.  
 
V případě zařízení uvedených do provozu po 
roce 2011 je jasně uvedeno, že základní 
produkce/spotřeba elektrické energie se 
definuje jako roční spotřeba elektřiny, dokud 
neexistují záznamy o čtyřech letech provozu. 
MŽP zveřejní na svých internetových 
stránkách metodiku, resp. pokyny k vyplnění 
formuláře, kde bude mimo jiné i tato položka 
blíže vysvětlena. 
  
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

4. k § 2 písm. e). 

Požadujeme úpravu formulace v § 2 písm. e). 

 písm. e): požadujeme upřesnit text „za podstatné zvýšení kapacity se nepovažuje 

pouhé nahrazení stávající výrobní linky", protože k nahrazení linky může být řada 

důvodů a případné související zvýšení kapacity je naprosto legitimní, obzvláště pokud 

dojde ke zlepšení směrem k ochraně ŽP (menší měrné spotřeby / emise, vyšší 

efektivita, aplikace BAT apod.), přičemž aktuální znění by znevýhodňovalo některé 

výrobce oproti jiným odvětvím nebo producentům (konkurenci). Nahrazení stávající 

výrobní linky, v případě, že by nová kapacita byla o 10 % (nebo i více) vyšší ve 

srovnání s původní instalovanou kapacitou před tímto nahrazením, by mělo být 

považováno za zvýšení kapacity. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
 
Tato formulace je převzata z Pokynů Evropské 
komise a není důvodné ji měnit. 
 
Pojem podstatné zvýšení kapacity, v originále 
„significant capacity extension“ s definicí 
obsahující slovní spojení „pouhé nahrazení 
stávající výrobní linky“, je používán již v rámci 
přechodných pravidel harmonizovaného 
přidělování bezplatných povolenek podle 
článku 10a směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2003/87/ES. V této věci existuje 
Návod k postupu č. 7 k metodice 
harmonizovaného přidělování bezplatných 
povolenek pro EU-ETS po roce 2012, který 
obsahuje zevrubné vysvětlení tohoto pojmu. 
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Pouhým nahrazením stávající výrobní linky se 
rozumí nahrazení částí výrobní linky bez vlivu 
na technickou konfiguraci a fungování. V 
případě vyššího maximálního výkonu výrobní 
linky po výměně by takováto změna v zásadě 
mohla představovat fyzickou změnu vedoucí k 
rozsáhlému rozšíření kapacity (pokud by byla 
splněna kvantitativní kritéria). 
 
Definice obsažená v nařízení tedy nevylučuje, 
že by nahrazení stávající výrobní linky, při 
splnění kvantitativních kritérií, mohlo vést 
k podstatnému navýšení kapacity.  
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

5. K § 4, odst. 1) 

(1) „V případech, kdy se referenční úrovně energetické účinnosti uvedené v příloze č. 2 k 
tomuto nařízení vztahují na výrobky vyráběné žadatelem o poskytnutí kompenzace, vypočítá 
se nejvyšší částka kompenzace pro zařízení, umístěném na území České republiky, na 
náklady vynaložené v České republice za rok podle vzorce: …“ 
Odůvodnění: 
Z hlediska kompenzace je rozhodující území, na němž je dotčené zařízení provozováno, a 
jenž podléhá jurisdikci právního předpisu, nikoliv místo, v němž byly vynaloženy náklady na 
jeho provoz (viz též důvodová zpráva k nařízení vlády). 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

6. k § 4, odst. 2) 

V rámci §4 odst. 2 není jasné, jakým způsobem se bude prokazovat zvýšení výrobní kapacity. 
Nemělo by se jednat o navýšení produkce nikoliv kapacity? 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno.  
 
Pokyny Evropské komise jednoznačně hovoří 
o podstatném zvýšení kapacity, přičemž tato 
skutečnost musí být ověřená nezávislým 
ověřovatelem. Nařízení pojem podstatné 
zvýšení kapacity definuje v § 2 a v § 6 
stanovuje, že zvýšení kapacity je jedním z 
provozních údajů předkládaných podle § 11 
odst. 2 písm. b) zákona a musí být ověřené 
akreditovanou osobou podle § 15 odst. 4 
zákona. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
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7. K § 4, odst. 3) 

(1) „V případech, kdy se referenční úrovně energetické účinnosti uvedené v příloze č. 2 k 
tomuto nařízení vztahují na výrobky vyráběné žadatelem o poskytnutí kompenzace, vypočítá 
se nejvyšší částka kompenzace pro zařízení, umístěném na území České republiky, na 
náklady vynaložené v České republice za rok podle vzorce: …“ 
Odůvodnění: 
Z hlediska kompenzace je rozhodující území, na němž je dotčené zařízení provozováno, a 
jenž podléhá jurisdikci právního předpisu, nikoliv místo, v němž byly vynaloženy náklady na 
jeho provoz (viz též důvodová zpráva k nařízení vlády). 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno, viz výše – text se shoduje 
s textem připomínky č. 5. 

8. k § 4 

V § 4 u výpočtu kompenzace není uvedeno, v jaké jednotce je nejvyšší částka stanovena, 
zdali v Kč/rok nebo v jiné jednotce. Doporučujeme jasné uvedení. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno 
Bude upraveno (i u forwardové ceny 
povolenky) na Kč. 

9. k § 4, odst. 2 a § 4, odst. 4) 

V §4(2) a §4(4) se podstatné zvýšení výrobní kapacity vztahuje na „období poskytnutí 
kompenzace“. Je třeba upřesnit, že by se sledování navýšené kapacity mělo vztahovat k roku, 
za který se kompenzace poskytuje. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Slovní spojení je převzato z Pokynů evropské 
komise a není důvodné jej měnit. 
K podstatnému zvýšení kapacity mohlo dojít 
nejen v roce, za který se kompenzace 
poskytuje, ale i v letech předchozích a je 
nutné jej vztahovat k základní produkcí/ 
spotřebě elektřiny. 
  
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

10. k § 5, odst. 2) 

(2) Pokud zařízení sníží úroveň produkce v daném kalendářním roce o 50 % až 75 % ve 
srovnání se základní produkcí, obdrží žadatel pouze polovinu částky kompenzace na toto 
zařízení odpovídající jeho základní produkci nebo základní spotřebě elektřiny. Pokud zařízení 
sníží úroveň produkce v daném kalendářním roce o 75 % až 90 % ve srovnání se základní 
produkcí zařízení, obdrží žadatel pouze čtvrtinu částky kompenzace na toto zařízení 
odpovídající jeho základní produkci nebo základní spotřebě elektřiny. Pokud zařízení sníží 
úroveň produkce v daném kalendářním roce o 90 % či více ve srovnání se jeho základní 
produkcí, nebude žadateli na toto zařízení poskytnuta žádná kompenzace. 
Odůvodnění: 

Akceptováno 
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Úprava zajišťuje, že žadateli, který může žádat kompenzaci za více svých zařízení, bude 
případná kompenzace uvedeným způsobem krácena pouze za zařízení, které snížilo produkci, 
nikoliv za všechna zařízení. 
Tato připomínka je zásadní. 

 

11. k § 5, odst. 3) 

Požadujeme upravit ustanovení následovně: 
(3) Za první spotřebovanou GWh nebude poskytnuta žádná kompenzace. Kompenzace 
nebude poskytnuta žadateli, jehož celková roční spotřeba elektřiny za všechna zařízení, 
za která o kompenzaci žádá, v kalendářním roce, za který se kompenzace poskytuje, 
nepřekročila 1 GWh. 
Odůvodnění:  
Jak uvádí důvodová zpráva a RIA, účelem tohoto ustanovení je zejména zabránit vysoké 
administrativní zátěži v souvislosti s rizikem, že o kompenzace požádá nadměrné množství 
žadatelů. Není tedy důvod neposkytovat plošně všem žadatelům kompenzace za jejich první 
spotřebovanou GWh. Stěžejní je vymezit plnou způsobilost pro žadatele, jehož zařízení 
spotřebují nad 1 GWh/rok.  
Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno 
Základní podmínky pro přiznání kompenzace 
jsou uvedeny v § 11 odst. 2 zákona. Zmocnění 
pro prováděcí nařízení je uvedeno v § 11 odst. 
5 a zní mj. na „pravidla pro určování výše 
kompenzace“. Proto byla zvolena navržená 
formulace. Naopak stanovování dalších 
podmínek pro přiznání práva na kompenzace 
může být problematické. 
V textu bude upřesněno, že podmínka se týká 
vždy jednotlivého zařízení. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

12. k § 7 odst. 2) 

V § 7 odst. 2 jednoznačně stanovit, že se kompenzace nepřímých nákladů vztahuje i na 
vlastní výrobu elektřiny. 
Jinak by byl chemický průmysl znevýhodněn, přestože elektřinu sám vyrábí spalováním paliv a 
náklady na výrobu jsou zatíženy nákupem povolenek.  
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno 

13. k § 7 odst. 2), písm. e), f 

e) potvrzení orgánu finanční správy a orgánu celní správy, že žadatel nemá nedoplatek 
na daních, poplatcích nebo cle,  
f) potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení, že žadatel nemá nedoplatek na 
pojistném na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 
Odůvodnění: 
Tento požadavek jde zcela proti snahám vlády o snižování administrativní zátěže firem. 
Obíhat musí dokument, nikoliv podnikatel či firma. Již z předložených dat pro výpočet 
kompenzací (do 15. března) bude ministerstvo vědět, které subjekty budou o kompenzace 
žádat, a může se tedy okamžitě obrátit na další části státní správy s požadavkem o poskytnutí 
informací. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno.  
 
Administrativní náklady spojené s obstaráním 
potvrzení, které příslušné úřady vystavují 
zdarma či za minimální poplatek, jsou zcela 
zanedbatelné, a to zejména s ohledem na 
možný rozsah kompenzací. 
V uvedeném termínu 15. 3. se shromažďují 
údaje na MŽP, MPO ještě žádné řízení o 
kompenzaci, v rámci kterého by se obrátila la 
příslušné úřady, nevede. Termín pro podávání 
žádostí o kompenzace zákon stanovil do 30. 
září. Pokud má být dodržen termín výplaty 
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v n+1 (podmínka platných Pokynů pro státní 
podporu), představovalo by opatřování 
veškerých potvrzení o bezdlužnosti pro 
poskytovatele podpory výraznou časovou 
komplikaci (bez navýšení administrativních 
kapacit viz připomínky výše). 
 
Připomínkové místo s vypořádáním souhlasí. 
 

14. k § 7, odst. 3) 

MŽP v současné době ustoupilo od předávání Zpráv EUETS v elektronické verzi na 
nepřepisovatelném médiu – Zprávy zasílá ověřovatel datovou schránku – doporučujeme 
obdobný postup i v tomto případě. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno jinak. 
V poslední větě bude doplněno takto: 
„K žádosti v listinné podobě bude připojena i 
elektronická verze…“  V případě vyplňování 
elektronického formuláře samozřejmě nikoliv. 
Připomínkové místo vypořádáním souhlasí. 
 

15. k Příloze č. 1 

V příloze jsou uvedeny kódy NACE rev. 1.1., v současnosti se v klasifikaci ekonomických 
činností (CZ-NACE) používají kódy rev.2. 
Navrhujeme k tabulce připojit poznámku, že uvedené kódy NACE odpovídají původní, dnes již 
neplatné statistické klasifikaci ekonomických činností Společenství (NACE Rev.1.1).  
Odůvodnění: 
Poznámka vyloučí špatné interpretace a případná nedorozumění ze strany potencionálních 
zájemců o podporu. V současnosti (od r. 2008) je pro klasifikaci ekonomických činností 
používán systém NACE Rev.2, který se od NACE Rev.1.1 liší – pod stejným kódem jsou zcela 
jiné ekonomické činnosti. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

16. Připomínka – obecná 

Z návrhu nařízení není zřejmé, jaké formáty MS Office jsou kompatibilní (např. běžně užívaný 
formát PDF vyvinula firma Adobe, nikoliv MS). Doporučujeme upřesnění. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno jinak 
Požadavek na formát bude vypuštěn. 

Pouze doporučující připomínky 

NKÚ  
V předloženém materiálu se v Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace uvádí, 
že Evropská komise prozatím schválila třináct systémů kompenzace nepřímých uhlíkových 
nákladů ve dvanácti členských státech EU. V roce 2013 zavedlo kompenzace několik 
členských států, avšak podle studie Komise z roku 2015 nebyly zjištěny konkrétní tržní nebo 
ekonomické důvody a primárním důvodem pro zavedení kompenzací bylo pravděpodobně 
politické rozhodnutí. Návrh nařízení vlády ve své podstatě vychází pouze z možných 

Vysvětleno 
 
Hodnocení dopadů v kapitole 4 zdůvodňuje 
přijetí rámce pro kompenzace rozhodnutím 
vlády minimalizovat rizika úniku uhlíku a 
podpořit konkurenceschopnost daných odvětí, 
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a teoreticky předpokládaných dopadů („Maximální možná kompenzace je zvolena s ohledem 
na to, že se ve výhledu do roku 2030 očekávají rostoucí ceny emisních povolenek, což bude 
zvyšovat riziko úniku uhlíku.“), aniž jsou uvedeny konkrétní tržní nebo ekonomické důvody 
potřeby poskytnutí těchto kompenzací s poměrně výrazným rozpočtovým dopadem (za rok 
2020 podle souběžně předkládaného návrhu nařízení vlády ve výši 2,4 mld. Kč) již v současné 
době.  O uvedení těchto důvodů doporučujeme odůvodnění návrhu doplnit. 

dále je zde předpoklad rostoucího vlivu EU 
ETS ve výhledu do roku 2030.  
 
Samotné poskytnutí kompenzací za rok 2020 
je předmětem druhého – rozpočtového 
nařízení (Nařízení vlády o stanovení výše 
prostředků státního rozpočtu určených pro 
poskytnutí finančních kompenzací nepřímých 
nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno 
značné riziko úniku uhlíku v důsledku 
promítnutí nákladů spojených s emisemi 
skleníkových plynů do cen elektřiny, za rok 
2020.). 

MZV 
1. K navrhované úvodní větě nařízení vlády 

 

Ministerstvo zahraničních věcí (dále jen „MZV“) doporučuje v souladu s čl. 65 odst. 2 a čl. 67 
legislativních pravidel vlády formulovat úvodní větu navrhovaného nařízení vlády takto: „Vláda 
nařizuje podle § 11 odst. 5 zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění zákona č. 1/2020 Sb. (dále jen 
„zákon“):“. Navrhovaná úvodní věta nařízení vlády dle názoru MZV neodkazuje na znění 
právního předpisu, v němž je uvedeno zmocnění k vydání navrhovaného nařízení vlády. 

Akceptováno 

 
2. K navrhovanému § 1 a § 6 nařízení vlády 

V navrhovaném § 1 a § 6 dává MZV ke zvážení užívat v souladu s čl. 44 odst. 1 in fine 

legislativních pravidel vlády pro pojem „Ministerstvo životního prostředí“ legislativní zkratku 

„ministerstvo“, jež je zavedena v § 3 zákona č. 383/2012 Sb. 

Vysvětleno 
Vzhledem k tomu, že kompetence týkající se 
kompenzací se dělí mezi dvě ministerstva – 
MŽP a MPO – pro přehlednost raději 
ponecháváme v tomto případě celé znění. 

 
3. K celkové formální úpravě navrhovaného nařízení vlády 

Nad rámec výše uvedeného doporučuje MZV provést celkovou revizi textu navrhovaného 

nařízení vlády po gramatické a legislativně technické stránce (např. dolní index u textu „CO2“ 

v § 2 písm. b), číslování odstavců v § 4). 

Akceptováno 

Český 
báňský 
úřad 

K příloze č. 2 
ČBÚ doporučuje v příloze č. 2 k návrhu nařízení vlády na řádku „NACE 4“ ve sloupci „Ref. 
úroveň výrobku“ nahradit slova „Elektrolýza zinku“ slovy „Elektrolytická výroba zinku“ a na 
témže řádku ve sloupci „Procesy, na které se vztahuje ref. úroveň výrobku“ nahradit slova 
„elektrolýzu zinku“ slovy „elektrolytickou výrobu zinku“. 
Odůvodnění: 
Podle sloupce „Jednotka produkce“ - „Tuna zinku“ je cílem procesu výroba zinku, tj. zjevně 
elektrolýzou příslušných roztoků zinečnatých solí, následkem čehož je spojení „elektrolýza 

Akceptováno 
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zinku“ (s ohledem na chemický proces a význam použitých slov) nepřesné. 
 

MV 
Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
 
K nadpisu: 

Domníváme se, že dle čl. 32 odst. 1 písm. a) Legislativních pravidel vlády by slova „ze 
dne………….2020“ neměla být napsána tučným písmem. 
 
K § 3 odst. 1: 

Považujeme za nadbytečné, aby věta „Způsobilá odvětví jsou uvedena v příloze 
č. 1 k tomuto nařízení“, jakožto jediná věta v tomto paragrafu, byla označena jako odstavec. 
Žádné další odstavce se v tomto paragrafu nenachází. 
 
K § 6 a § 7 odst. 1 a 2: 
 Doporučujeme návrh sjednotit po formální stránce, tedy jednotlivé výčty zakončovat 
jednotně, a to buď čárkou či středníkem. 
 
K § 7 odst. 2 písm. a): 
 Navrhujeme tečku na konci textu písmene a) nahradit čárkou. 
 

Akceptováno 

MMR 
Doporučujeme pouze doplnit do návrhu znění textu poznámky pod čarou č. 3.  
 

Akceptováno jinak (odkaz na pozn. p. čarou č. 
3 opraven na č. 2) 

ÚOHS 
Opatření předjímaná v návrzích nařízení vlády je nutné uvést do souladu s relevantními 
pravidly EU pro veřejnou podporu. Jak již Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen 
„Úřad“) v této věci s poskytovatelem komunikoval, opatření bude nutné notifikovat Evropské 
komisi ke schválení, a to na základě Pokynů k některým opatřením státní podpory v souvislosti 
se systémem obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů po roce 2012 (účinné 
do 31. 12. 2020). V souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti 
veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších 
předpisů, je Úřad nadále připraven poskytnout veškerou součinnost při notifikaci daných 
opatření Evropské komisi. 
 

Akceptováno, vzato na vědomí. 

Hl. m. 
Praha 

k úvodní části: 
- za slovo „plynů“, v souladu s čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel vlády, vložit slova „, 

ve znění zákona č. 257/2014 Sb. a zákona č. 1/2020 Sb.“ 
- slovo „“zákon““, v souladu s čl. 44 odst. 1 Legislativních pravidel vlády, nahradit 

slovem „„zákon““ 

Akceptováno 

k § 2: 
- u písmene a) slova „forwardové ceny povolenek EU“ nahradit slovy „forwardové ceny 

povolenek Evropské unie“ a dále slovo „jeden“, v souladu s čl. 43 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády, nahradit číslem „1“ 

Částečně akceptováno 
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- u písmene c), v souladu s čl. 26 odst. 6 Legislativních pravidel vlády, slova „vyňat. 
Pokud“ nahradit slovy „vyňat; pokud“ a slova „provozu. Pak“ nahradit slovy „provozu; 
pak“ a dále, v souladu s čl. 43 odst. 1 Legislativních pravidel vlády, slovo „jednoho“ 
nahradit číslem „1“, slovo „čtyřech“ nahradit číslem „4“ a slovo „tři“ nahradit číslem „3“ 

- u písmene d), v souladu s čl. 26 odst. 6 Legislativních pravidel vlády, slova „období. 
Jeden“ nahradit slovy „období; jeden“, slova „vyňat. Pokud“ nahradit slovy „vyňat; 
pokud“ a slova „provozu. Pak“ nahradit slovy „provozu; pak“ a dále, v souladu s čl. 43 
odst. 1 Legislativních pravidel vlády, slovo „Jeden“ nahradit číslem „1“, slovo „jednoho“ 
nahradit číslem „1“, slovo „čtyřech“ nahradit číslem „4“ a slovo „tři“ nahradit číslem „3“ 

- u písmene f) zvážit odkaz na „rozhodnutí Komise 2011/278/EU“ i znění poznámky 
pod čarou č. 1, neboť rozhodnutí Komise, na něž je odkazováno, bylo ke dni 
28. února 2019 zrušeno nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2019/331 
ze dne 19. prosince 2018, kterým se stanoví přechodná pravidla harmonizovaného 
přidělování bezplatných povolenek na emise platná v celé Unii podle článku 10a 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/EU, a dále u odkazu na poznámku 
pod čarou č. 1 i u poznámky pod čarou č. 1 za číslo „1“, v souladu s čl. 47 odst. 3 
Legislativních pravidel vlády, vložit závorku 

- u písmene g) slova „elektřiny. Uplatňuje se“, v souladu s čl. 26 odst. 6 Legislativních 
pravidel vlády, nahradit slovy „elektřiny; uplatňuje se“ 
 

 
k § 3: 

- vypustit označení odstavce 1 (neboť další odstavce již nenásledují) 

Akceptováno 

 
k § 4: 

- v prvním odstavci za vzorec „Amaxt = Ait × Ct × Pt-1 × E × BO“ vložit čárku 
- ve třetím odstavci za vzorec „Amaxt = Ait × Ct × Pt-1 × EF × BEC“ vložit čárku 
- u poznámky pod čarou č. 2 za číslem „651/2014“ vypustit čárku 

Akceptováno 

 
k § 5: 

- ve druhém odstavci větě první slova „50 % až 75 %“ nahradit slovy „50 až 75 %“ 
a ve větě druhé slova „75 % až 90 %“ nahradit slovy „75 až 90 %“ 

Akceptováno jinak 

k § 7: 
- doplnit poznámku pod čarou č. 3, na níž je odkazováno v odstavci 2 písm. d) 

Akceptováno jinak, oprava odkazu. 

k Příloze č. 2: 
- ve druhém řádku a sedmém sloupci tabulky a ve vysvětlivkách k tabulce zvážit odkaz 

na „rozhodnutí Komise 2011/278/EU“ (viz připomínka k § 2 písm. f)) 

Neakceptováno 
Kompenzace za rok 2020 i platné Pokyny 
Komise se vztahují k probíhajícímu 
(končícímu) obchodovacímu období. Odkaz 
na nové prováděcí nařízení bude proveden 
v nových Pokynech EK, které dosud nebyly 
vydány, MŽP je však bude muset v průběhu 
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příštího roku promítnout do novely nařízení. 

 
k Příloze č. 3: 

- v úvodní části u odkazu na zákon č. 383/2012 Sb., v souladu s čl. 65 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády, doplnit slova „, ve znění pozdějších předpisů“ 

- v abecedním řazení jednotlivých částí formuláře, za písmeno „E“ zařadit písmeno „F“ 
- u písmene F zvážit slova „forwardová cena EUA“, neboť neodpovídají § 2 písm. a) 

nařízení 
- u písmene H větě třetí slovo „sa“ nahradit slovem „se“ 

Akceptováno 

  
k části „Povinné přílohy“: 

- v bodě 2 „CO2.“ nahradit „CO2“ 
- v bodě 3 slova „tohoto nařízení“, v souladu s bodem 1, nahradit slovy „nařízení vlády 

č. …/2020 Sb.“ 

Akceptováno  

MŠMT 
Připomínky: 

1. K úvodní větě: Upozorňujeme, že v předmětné úvodní větě by měly být uvedeny všechny 
novely, které zde uvedené ustanovení určitým způsobem měnily. S ohledem na uvedené 
by tak měla být za slovo „plynů“ doplněna slova „, ve znění zákona č. 1/2020 Sb.“. Dále 
také z formálních důvodů doporučujeme nahradit uvozovky v zaváděné legislativní zkratce 
uvozovkami klasickými, které uvádí čl. 44 odst. 1 Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno  

2. K § 1: S ohledem na čl. 44 odst. 1 Legislativních pravidel vlády doporučujeme první 
navrhovanou zkratku v předmětném ustanovení uvést v jednotném čísle a materiál tak ve 
smyslu uvedeném změnit. 

Akceptováno  

3. K § 1 a 8: Doporučujeme materiál sjednotit, neboť v navrhovaném § 1 je uveden „postup 
při vyplácení kompenzace“, avšak § 8 je označen jako „Postup při zprostředkování 
vyplácení kompenzace“. 

Akceptováno  

4. K poznámce pod čarou č. 1: Upozorňujeme, že poznámky pod čarou se označují nejen 
arabskými čísly, ale také kulatou závorkou, jak stanovuje čl. 47 odst. 3 Legislativních 
pravidel vlády, a rovněž pak je kulatá závorka uváděna v odkazu na poznámku pod čarou. 
Dále také upozorňujeme, že obvykle se v poznámce pod čarou neuvádějí údaje o úředním 
věstníku, datu jeho publikace a číslo strany. Doporučujeme materiál změnit ve smyslu 
uvedeném. 

Akceptováno  

5. K § 4: Výpočty uvedené v předmětném paragrafu nebývají obvykle součástí určitého 
paragrafového znění, ale zařazují se do přílohy, která je méně formální. Znění 
předmětného paragrafu totiž musí odpovídat požadavkům Legislativních pravidel vlády, 
kde jednotlivé údaje pro výpočet by byly pravděpodobně označeny za legislativní zkratky, 
avšak v daném formátu je také legislativní zkratka nepřípustná. S ohledem na uvedené 

Neakceptováno 
Vzhledem k tomu, že se jedná o základní 
pravidlo pro určení výše kompenzace, tedy 
jádro celého nařízení, MŽP preferuje ponechat 
výpočet v textu předpisu. 
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doporučujeme výpočty přesunout do nové přílohy materiálu a v samotném paragrafovém 
znění ponechat pouze delší související texty.  

6. Zároveň doporučujeme provést formální korekturu a jednotlivé části materiálu sjednotit. 
Např. v § 4 odst. 3 je písmeno „t“ u položky „Ct“ uvedeno ve formě dolního indexu stejně, 
jako ve stanoveném způsobu výpočtu, avšak v odstavci 1 je zmíněné písmeno uvedeno 
v klasickém formátu, obdobný problém je pak u čísla „2“ při označení oxidu uhličitého. 
Dále také není jasné, z jakého důvodu je uvedena mezera mezi „t“ a „CO2“ pouze ve 
druhém výskytu tohoto spojení v odstavcích 1 a 3. 

Akceptováno 

7. K § 6 a 7: Upozorňujeme, že materiály žadatelem předkládané Ministerstvu životního 
prostředí jsou mezi jinými předkládány žadatelem také Ministerstvu průmyslu a obchodu.  
Uvedený postup považujeme za rozporný se základními zásadami činnosti správních 
orgánů dle správního řádu, neboť žadatel by měl být co nejméně zatěžován a nevidíme 
tedy důvod, proč by si zmiňovaná ministerstva nemohla potřebné informace vzájemně 
poskytnout. Námi uvedeným postupem by byl zároveň zaručen soulad předložených 
informací, který není předkládaným materiál zjišťován. Doporučujeme materiál změnit ve 
smyslu uvedeném. 

Vysvětleno. 
 
V § 11 odst. 3 zák. č 383/2012, se jasně 
uvádí, že žádost kromě obecných náležitostí 
stanovených správním řádem obsahuje 
požadovanou výši kompenzace a provozní 
parametry v rozsahu stanoveném nařízením 
vlády. Nařízení toto nemůže měnit. 

8. K § 6 písm. a) až j) a § 7 odst. 1 písm. a): Z formálních důvodů doporučujeme středník 
na konci jednotlivých písmen nahradit čárkou. 

Akceptováno 

9. K § 7 odst. 2 písm. d): Upozorňujeme, že na konci předmětného pododstavce je uveden 
odkaz na poznámku pod čarou č. 3, avšak předmětná poznámka pod čarou není součástí 
předkládaného návrhu. Doporučujeme materiál ve smyslu uvedeném změnit či doplnit. 

Akceptováno 

10. K § 7 odst. 3: Vzhledem ke skutečnosti, že „MS Office“ je zkratkou pro Microsoft Office, 
tedy pro balík kancelářského softwaru, který obsahuje řadu aplikací (Word, Excel, 
PowerPoint atd.) nelze z navrhovaného ustanovení určit konkrétní předkladatelem 
požadovaný formát. Celkově nám však není zcela jasné, z jakého důvodu předkladatel 
umožňuje předložení žádosti v listinné i v elektronické formě, když je stejně u obou forem 
vyžadováno zaslání fyzického nepřepisovatelného média s elektronickou verzí. Pokud je 
totiž v každém případě požadována elektronická verze na nepřepisovatelném médiu, 
nevidíme důvod pro její zaslání ještě ve formě fyzické a v případě, že bude zaslána 
elektronická verze žádosti, není důvod tuto žádost požadovat znovu na nepřepisovatelném 
médiu. Doporučujeme materiál změnit ve smyslu uvedeném či příp. také doplnit 
důvodovou zprávu o příslušné vysvětlení. 

Akceptováno 

11. K Příloze č. 1: Z předkládaného materiálu nám není jasné, z jakého důvodu jsou 
jednotlivé řádky číslovány. Žádáme uvedené vysvětlit či příp. zmíněné číslování jako 
nadbytečné odstranit. 

Akceptováno 

12. K Příloze č. 2: Obdobně, jak jsme již uvedli u jedné z našich předchozích připomínek, i 
v dané části materiálu je u položky NACE 4 „2414“ a „2415“ mezera mezi „t“ a „CO2“, 

Akceptováno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBSWAXAB8)



Stránka 25 (celkem 25) 

avšak u řádku „2710“ tato mezera není. Žádáme uvedený rozdíl vysvětlit či materiál 
v daném ohledu sjednotit. 

13. K Příloze č. 3: Upozorňujeme, že „MPO“ není obecně zavedená zkratka a doporučujeme 
tak v materiálu uvést plný název poskytovatele. Dále také upozorňujeme, že za slovy 
„dle § 11 odst. 5 zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na 
emise skleníkových plynů“ by měla být doplněna slova „, ve znění zákona č. 1/2020 Sb.“ či 
příp. alespoň „, ve znění pozdějších předpisů“, neboť odkazované ustanovení bylo 
zavedeno až zmiňovanou novelou. 

Akceptováno 

14. K Příloze č. 3 část E. Odvětví (pododvětví), v nichž žadatel působí: Není nám jasné, 
z jakého důvodu je nutné jednotlivé řádky číslovat. Žádáme o vysvětlení ve smyslu 
uvedeném či příp. doporučujeme odstranění čísel řádků a zároveň také doporučujeme 
neuvádět zmíněná čísla v tabulce a tím materiál formálně sjednotit s ostatními částmi 
Přílohy č. 3. 

Akceptováno 

15. K Příloze č. 3 část F. Výše požadované kompenzace, část I. Povinné přílohy: 
Obdobně, jak jsme již uvedli u jedné z našich předchozích připomínek, z formálních 
důvodů doporučujeme u čísla „2“ při označení oxidu uhličitého změnit formát na dolní 
index. 

Akceptováno 

16. K Příloze č. 3 část I. Povinné přílohy: Předpokládáme, že uvedené povinné přílohy, 
které je nutné přiložit k žádosti, mají odpovídat požadavkům dle § 7 odst. 2. V daném 
případě nám však není jasné, na základě kterého ustanovení jsou požadovány doklady 
v bodě 7, jelikož pokud není tento požadavek zmíněn v samotném legislativním textu, 
nelze jej označit jako povinnou přílohu ani nelze z pouhého uvedení pod názvem „Povinné 
přílohy“ dovozovat nutnost jejího předložení. Žádáme výše uvedené vysvětlit či příp. 
materiál změnit ve smyslu uvedeném. 

Akceptováno 
Bod 7 bude z povinných příloh odstraněn. 

 

V Praze 21. září 202025. srpna 2020 

Vypracoval: Mgr. Miroslava Rydlová (odbor legislativní) a odbor energetiky a ochrany klimatu Podpis: 
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