
V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 387/2012 Sb., o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny  

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra průmyslu a obchodu dne 21. října 

2020 s termínem dodání stanovisek do 12. listopadu 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

K bodu 1 - § 1 odst. 2 

V novelizovaném znění § 30c odst. 4 energetického zákona 

se stanoví držiteli autorizace povinnost oznámit 

Ministerstvu průmyslu a obchodu konkrétní hodnoty údajů 

před zahájením výstavby předmětné výrobny elektřiny. 

Doporučujeme proto slovo „upřesněné“ před slovem 

„hodnoty“ nahradit slovem „konkrétní“, které používá 

zákon a které je i z jazykového hlediska vhodnější. 

 

Akceptováno 

 

 

K Čl. II – přechodné ustanovení 

Navrhovanou textaci přechodného ustanovení 

doporučujeme zpřesnit doplněním slov „, která nebyla ke 

dni nabytí účinnosti této vyhlášky pravomocně skončena,“ 

za slova „přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky“. 

 

Akceptováno 

Ministerstvo 

zemědělství 

Doporučujeme novelizační bod č. 1 uvést ve znění: 

„1. V § 1 odst. 2 se za slova „Změny údajů“ vkládají slova 

„podle § 30c odst. 2 energetického zákona a upřesněné 

hodnoty údajů podle § 30c odst. 4 energetického 

zákona“.“. 

 

Vysvětleno 

 

Navrhovaná změna reaguje na ustanovení § 30c odst. 2 EZ, ve 

znění zákona č. 403/2020 Sb., respektive na ustanovení odst. 1, 

které obsahuje konkrétní údaje, nově tak nemůže být pochyb, 

jakých údajů se povinnost podle § 30c odst. 2 EZ týká. Nadále 
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Máme za to, že výstavba výrobny elektřiny představuje 

natolik důležitou oblast, že by měly být oznamovány 

všechny závažné skutečnosti vztahující se k udělené 

autorizaci. 

 

tedy budou oznamovány veškeré změny relevantních údajů podle 

EZ, oznamování dalších údajů by tak bylo nad rámec požadavku 

zákona. 

Doporučujeme normativní odkaz na zákon o hospodaření 

energií v § 2 písm. e) uvést bez čísla a ponechat pouze 

název zákona. 

  

 

Vysvětleno 

 

Navržený text normativního odkazu na jiný právní předpis je 

v souladu s čl. 61 odst. 3 písm. c) Legislativních pravidel vlády, 

neboť při první citaci právního předpisu v textu normy musí být 

použita jeho úplná citace. 

Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí 

V § 2 odst. 2 vyhlášky se navrhuje vypustit formulaci 

"nebo jiné závažné okolnosti vztahující se k autorizaci." 

Nesouhlas: Uvedení jiných závažných skutečností může 

hrát významnou roli. Není důvod žadatele o autorizaci této 

povinnosti zbavovat. 

Vysvětleno 

 

Připomínka se týká ustanovení § 1 odst. 2 vyhlášky, nikoliv § 2 

odst. 2. Navrhovaná změna reaguje na ustanovení § 30c odst. 2 

EZ, ve znění zákona č. 403/2020 Sb., respektive na ustanovení 

odst. 1, které obsahuje konkrétní údaje, nově tak nemůže být 

pochyb, jakých údajů se povinnost podle § 30c odst. 2 EZ týká. 

Nadále tedy budou oznamovány veškeré změny relevantních údajů 

podle EZ, oznamování dalších údajů by tak bylo nad rámec 

požadavku zákona. 

  

 Poznámka 4 v příloze 1 vytváří zvláštní podmínky pro 

výstavbu jaderných elektráren. Tím zakládá nerovné 

zacházení ve vztahu k jiným typům výroben. 

§ 30 písmeno c energetického zákona tuto možnost nedává. 

Řešením může být podmínky uplatněné v poznámce 4, 

pouze pro jaderné energetické zdroje, uplatnit pro veškeré 

výrobny elektrické energie bez ohledu na to, na jakém 

médiu jsou založené. 

Zásadní připomínka 

Vysvětleno 

 

Předmětná změna poznámky 4 v příloze č. 1 reaguje na změnu EZ 

(viz zákon č. 403/2020 Sb., kterým bylo v dotčeném ustanovení 

stanoveno, že pro výstavbu jaderné elektrárny lze údaje o 

instalovaném výkonu a energetické účinnosti předložit v jejich 

mezních hodnotách. Na mysli se tak má, v souladu s principy 

stavebního zákona uvedenými v § 79, že se v případě 

instalovaného výkonu bude jednat o maximální instalovaný výkon 

a v případě účinnosti pak o její minimální předpokládanou 

hodnotu. Úpravou je tak zajištěna věcná a systematická vazba na 

úpravu ve stavebním zákoně a umožní se tak pokračovat 
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v postupech vedoucích k umístění souboru staveb v areálu 

jaderného zařízení bez znalosti konkrétního dodavatele a 

pokračovat v souladu s předpokládaným harmonogram přípravy a 

výstavby jaderných elektráren.), konkrétně na změnu ustanovení § 

30b odst. 2, případně § 30c odst. 4. 

Ministerstvo 

financí 

I přesto, že v předkládací zprávě je v prvním odstavci 

zavedena zkratka „MPO“, tak dále v textu je užíváno 

nedefinované označení „ministerstvo“, které může působit 

nejasným dojmem a vyvolávat otázku, jaké ministerstvo je 

tímto myšleno. V předkládací zprávě a v odůvodnění by 

proto bylo vhodnější místo slova „ministerstvo“ používat 

zkratku MPO (popř. doporučujeme definovat slovo 

„ministerstvo“ před jeho prvním užitím). 

Akceptováno 

 

 

Ministerstvo 

vnitra 

K příloze č. 1 a č. 2: 

Doporučujeme v uvedených přílohách vypustit 

formulářová pole požadující uvedení rodného čísla 

žadatele. Konkrétně se jedná v příloze č. 1 o formulářová 

pole 03 a 10 písm. f) a v příloze č. 2 o formulářová pole 03 

a 12 písm. f). 

Důvodem je, že příloha č. 1 představuje žádost o 

udělení státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny a 

příloha č. 2 oznamování změn týkajících se udělené státní 

autorizace na výstavbu výrobny elektřiny. Ustanovení § 

30b 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, blíže 

upravuje specifický obsah takové žádosti. Neupravuje však 

obecné náležitosti žádosti a při jejím podání tak musí být 

naplněny pouze obecné náležitosti podání stanovené 

správním řádem, které požadavek na uvedení rodného čísla 

neobsahují. Jelikož v energetickém zákoně není stanoven 

požadavek na využití rodného čísla pro účely žádosti o 

Akceptováno 
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udělení státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny (na 

rozdíl například od žádosti o udělení autorizace na 

výstavbu plynových zařízení podané podle § 67 odst. 5 

energetického zákona), nepovažujeme požadavek na 

uvedení rodného čísla v žádosti o udělení státní autorizace 

na výstavbu výrobny elektřiny za oprávněný. Podle § 13c 

odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 133/2000 Sb.,  

o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých 

zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších 

předpisů, lze rodná čísla využívat, jde-li o činnost 

ministerstev, jiných správních úřadů, orgánů pověřených 

výkonem státní správy, soudů, vyplývající z jejich 

zákonem stanovené působnosti, nebo notářů pro potřebu 

vedení Centrální evidence závětí, nebo stanoví-li tak 

zvláštní zákon. Doporučenou úpravu navrhujeme taktéž 

vzhledem k připravovaným legislativním krokům, které 

spočívají v minimalizaci využívání rodného čísla při 

ověřování totožnosti fyzických osob. 

Energetický 

regulační 

úřad 

K čl. I bodu 3: 

Podle předloženého návrhu se v § 2 písm. c) slova 

„Národním akčním plánem České republiky pro energii 

z obnovitelných zdrojů“ nahrazují slovy „integrovaným 

vnitrostátním plánem v oblasti energetiky a klimatu České 

republiky“.  

Integrovaný vnitrostátní plán v oblasti energeticky a 

klimatu zavádí přímo aplikovatelné Nařízení Evropského 

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

2018 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu. 

Upraven je v § 3 vládního návrhu novely zákona o 

podporovaných zdrojích energie (a současně byl promítnut 

do § 16 energetického zákona), který je aktuálně 

projednáván v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR jako 

sněmovní tisk 870.   

Vysvětleno 

 

Přímo aplikovatelné Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 o správě energetické 

unie a opatření v oblasti klimatu je platnou součástí našeho 

právního řádu. Odbor evropského a mezinárodního práva MPO 

potvrdil, že je možné provést adaptaci vyhlášky na toto nařízení 

bez ohledu na to, že energetický zákon dosud adaptován nebyl.   

 

Potvrzujeme, že v případě úpravy §30a odst. 3 písm. b) 

energetického zákona ve ST 870 se jedná o legislativní 

nedůslednost, která bude napravena v dalším legislativním 

procesu. 
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V této souvislosti upozorňujeme, že zřejmě v důsledku 

legislativní nedůslednosti se výše uvedený návrh 

změnového zákona (sněmovní tisk 870) nedotýká § 30a 

odst. 3 písm. b) energetického zákona. V předmětném 

ustanovení zůstává zachováno posuzování souladu 

s Národním akčním plánem pro energii z obnovitelných 

zdrojů (MPO neudělí autorizaci, „pokud předpokládaná 

výrobna elektřiny není v souladu s Národním akčním 

plánem pro energii z obnovitelných zdrojů, …“). Jelikož 

nedošlo k patřičné změně § 30a odst. 3 písm. b) 

energetického zákona, ve kterém nebylo reflektováno 

nahrazení Národního akčního plánu pro energii z 

obnovitelných zdrojů integrovaným vnitrostátním plánem 

v oblasti energetiky a klimatu, není předkládaný návrh 

vyhlášky s tímto ustanovením energetického zákona 

v souladu.  

Tato připomínka je zásadní. 

 K čl. I bodu 4: 

V novelizačním bodě 4 navrhujeme upravit citaci 

odkazovaného právního předpisu v souladu 

s Legislativními pravidly vlády následně:  

V § 2 písm. e) se za slova „předpokládané výrobny 

elektřiny“ vkládají slova „a jeho soulad s územně 

plánovací dokumentací“ a na konci textu písmene se 

doplňují slova „a soulad s energetickým posudkem pro 

zajištění vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a 

tepla podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 

je-li pro danou výrobnu elektřiny energetický posudek 

podle zákona o hospodaření energií zpracován“. 

Vysvětleno 

 

Navržený text normativního odkazu na jiný právní předpis je 

v souladu s čl. 61 odst. 3 písm. c) Legislativních pravidel vlády, 

neboť při první citaci právního předpisu v textu normy musí být 

použita jeho úplná citace. 

 Obecná připomínka k přílohám č. 1 a 2: 

Doporučujeme upravit v přílohách č. 1 a 2 poznámky pod 

čarou.  

Akceptováno 
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Poznámky pod čarou jsou koncipovány pro každou stranu 

formuláře zvlášť, a proto by měly být vždy uvedeny na 

příslušné straně formuláře, ke které se vztahují. V návrhu 

vyhlášky ani v platném znění s vyznačením navrhovaných 

změn tomu tak není vždy. 

 

 
K příloze č. 1 bodu 14 písm. a) až d) a příloze č. 2 bodu 

16 písm. a) až d): 

U údajů o palivu nebo jiných použitých zdrojích energie 

jsou v současnosti kolonky v druhém sloupci nadepsány 

„země původu paliva“. V předloženém návrhu jsou tyto 

kolonky neoznačeny. Navrhujeme kolonky buď odstranit, 

nebo označit, jaký údaj mají obsahovat.   

Neoznačené kolonky mohou u žadatelů způsobovat 

nejistotu v tom, co v nich má být uvedeno (předpokládáme, 

že údaj o zemi původu paliva mají formuláře obsahovat i 

nadále a k vypuštění označení kolonek došlo 

nedopatřením). 

Akceptováno 

 

 

 K příloze č. 1, poznámce pod čarou č. 2 na straně 3 

formuláře: 

Druhá věta u poznámky pod čarou č. 2 zní: „Termín 

připojení k přepravní soustavě nebo distribuční soustavě se 

uvádí na základě návrhu smlouvy nebo smlouvy o 

připojení.“ Ze znění není jasné, o návrh jaké smlouvy se 

jedná. Předpokládáme, že se jedná o návrh smlouvy o 

připojení, a proto navrhujeme doplnit „...na základě návrhu 

smlouvy o připojení …“. Pokud je na mysli návrh jiné 

smlouvy, tak specifikovat jaké. 

Žadatel z navrhovaného znění nemá jistotu, návrh jaké 

smlouvy může pro uvedení údajů použít.  

Obdobnou připomínku uplatňujeme rovněž k příloze č. 2, 

Akceptováno 
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poznámce pod čarou č. 2 na straně 4 formuláře.  

Tato připomínka je zásadní. 

 K příloze č. 2, části A bodu 08:  

Poznámka pod čarou č. 2 není ve formuláři uvedena. 

Pakliže navrhovatel v předmětné příloze uvádí v textu 

odkaz na poznámku pod čarou, která není ve formuláři 

uvedena, může tím u žadatelů vzniknout nejistota ohledně 

správného vyplnění formuláře. Navrhujeme poznámku pod 

čarou č. 2 doplnit ve shodném znění jako v případě přílohy 

č. 1. 

Akceptováno 

 

 

 K obecné části Odůvodnění (bod 1.2): 

Předposlední věta tohoto bodu zní: „Těmito úpravami se 

podstatně sníží zátěž žadatelů, a to nejen u jaderných 

zařízení, ale všech.“  

V přílohách č. 1 a 2 je specifikováno, že údaje v rozsahu 

max. nebo min. se mohou uvádět v případě jaderných 

zařízení. Napříč všemi dokumenty je zmiňováno, že úprava 

je výhradně z důvodu zjednodušení schvalovacího postupu 

pro jaderné zdroje a týká se jen jaderných zdrojů. Pak tedy 

nerozumíme uvedenému tvrzení, tj. na jaké jiné zdroje by 

se toto zjednodušení, které je cílené jen na jaderné zdroje, 

vztahovalo. Navrhujeme označenou část věty zrušit, 

případně Odůvodnění z hlediska dopadů navrhované 

úpravy na výrobce elektřiny doplnit a zpřesnit. 

  

Akceptováno 

 

 K Odůvodnění (v souvislosti s čl. I bodem 1): 

Ve zvláštní části Odůvodnění je k bodu 1 uvedeno, že 

v kontextu s úpravou § 30c energetického zákona dochází 

k upřesnění § 1 vyhlášky, které se týká žádosti o udělení 

autorizace.  

Akceptováno 
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Upozorňujeme, že v § 1 se novelizuje ustanovení v 

odstavci 2, které se týká změny údajů, nikoliv udělení 

autorizace. Doporučujeme proto uvést odůvodnění do 

souladu s návrhem vyhlášky. 

 K Odůvodnění (v souvislosti s čl. I bodem 6): 

Ve zvláštní části Odůvodnění je k bodu 6 uvedeno, že 

smyslem úpravy je zpřesnění znění písmene h) s tím, že 

financování z vlastních i cizích zdrojů je umožněno 

v případě výstavby jaderných zdrojů. Ustanovení § 2 písm. 

h) v návrhu vyhlášky je však formulováno obecně 

(vztahuje se na všechny žadatele bez rozdílu). Požadujeme 

bližší vysvětlení, zda (s ohledem na Odůvodnění) je 

záměrem předkladatele rozdílný přístup v případě 

ověřování finančních předpokladů u žádostí týkajících se 

jaderných zdrojů a u ostatních žádostí. Odůvodnění 

požadujeme v tomto směru upravit a doplnit. 

Akceptováno 

 

   

V Praze 4. prosince 2020 

Vypracoval:  

Ing. Leona Mrázková 

Ing. Hana Konrádová, MBA 

  Podpis: 
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