ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/410 ze dne 14. března 2018,
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách
kterou se mění směrnice 2003/87/ES za účelem posílení nákladově efektivních
obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění
způsobů snižování emisí a investic do nízkouhlíkových technologií a rozhodnutí
pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání
(EU) 2015/1814
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení
Čl. I bod 1

Čl. I bod 6

Obsah

CELEX č.

1.
Poznámka pod čarou č. 1 zní:
32018L0410
„Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne
13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s
povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii a o změně
směrnice Rady 96/61/ES, ve znění směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2004/101/ES, směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2008/101/ES, nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009, směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2009/29/ES, rozhodnutí Evropského
parlamentu a Rady č. 1359/2013/EU, nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 421/2014, rozhodnutí Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2015/1814, nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/2392 a směrnice Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2018/410.“.
6. V § 2 písmeno h) zní:
32018L0410
„h) novým účastníkem na trhu
1. pro pětileté období začínající rokem 2021 provozovatel
zařízení, kterému bylo uděleno povolení k vypouštění
emisí poprvé po 30. červnu 2019, nebo
2. pro pětileté období začínající rokem 2026 provozovatel
zařízení, kterému bylo uděleno povolení k vypouštění
emisí poprvé po 30. červnu 2024,“.
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Ustanovení
Čl. 3 bod 1

Obsah
1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní
předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto
směrnicí do 9. října 2019. Neprodleně o nich uvědomí
Komisi.
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat
odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz
učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si
stanoví členské státy.

Čl. 1 bod 7

7) V článku 3 se písmeno h) nahrazuje tímto:
„h)
„novým účastníkem na trhu“ se rozumí jakékoli
zařízení provádějící jednu či více činností uvedených
v příloze I, které obdrželo povolení k vypouštění emisí
skleníkových plynů poprvé za období začínající tři
měsíce před datem pro předložení seznamu podle
čl. 11 odst. 1 a končící tři měsíce před datem pro
předložení následného seznamu podle uvedeného
článku;“.

Čl. I bod 8

Čl. I body
10 a 11

8. V § 2 se na konci písmene q) tečka nahrazuje čárkou a 32018R0842 Čl. 3 bod 2
doplňuje se písmeno r), které včetně poznámky pod čarou č.
28 zní:
„r) ročními emisními příděly maximální povolené emise
skleníkových plynů pro každý kalendářní rok v období
2021–2030, se kterými obchodují členské státy podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího
závazné každoroční snižování emisí skleníkových plynů
členskými státy v období 2021 – 203028).“
§ 4 odst. 2 zrušen a nahrazen ustanovením nerelevantním
32018L0410
z pohledu implementace
Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu zní:

Čl. I bod 15

32018L0410

„§ 6a

2) „ročními emisními příděly“ maximální povolené
emise skleníkových plynů pro každý rok v období
2021–2030 stanovené podle čl. 4 odst. 3 a článku 10

Čl. 1 bod 10 10) V čl. 6 odst. 1 se zrušuje třetí pododstavec.
Čl. 1 bod 35

35)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 27a

Výjimka z účasti na systému obchodování
(1) Ministerstvo na žádost provozovatele zařízení udělí
pro pětileté období výjimku z účasti na systému obchodování,
pokud každoročně během 3 kalendářních let předcházejících
podání žádosti

Nepovinné vyřazení zařízení produkujících méně než
2 500 tun emisí
1. Členské státy mohou z EU ETS vyloučit zařízení,
jejichž emise vykázané příslušnému orgánu dotčeného
členského státu představují méně než 2 500 tun
ekvivalentu oxidu uhličitého, vyjma emisí z biomasy, a
to každý rok během tří let předcházejících oznámení
podle písmene a), za předpokladu, že dotčený členský
stát:

a)

emise zařízení, s výjimkou emisí z biomasy,
nepřesahovaly 2 500 tun ekvivalentu oxidu uhličitého,
nebo
b) zařízení sloužilo jako záložní jednotka s provozem nejvýše
300 hodin ročně.

a)
oznámí Komisi každé takové zařízení, a to před
předložením seznamu zařízení podle čl. 11 odst. 1
nebo nejpozději při jeho předložení Komisi;

(2) Pro pětileté období začínající rokem 2021 se žádost
o udělení výjimky podává do 30 dnů ode dne vyhlášení tohoto
zákona; splnění podmínek stanovených v odstavci 1 se pro
toto období posuzuje za roky 2016 až 2018. Pro následující
pětiletá období se žádost o udělení výjimky podává vždy do
31. srpna roku, který o 2 roky předchází začátku nového
pětiletého období.

b)
potvrdí, že byla přijata zjednodušená opatření
pro monitorování s cílem zhodnotit, zda kterékoli ze
zařízení vypustilo v kterémkoli kalendářním roce 2 500
tun ekvivalentu oxidu uhličitého nebo více, vyjma emisí
z biomasy;
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c)
potvrdí, že pokud kterékoli zařízení vypustí
v kterémkoli kalendářním roce 2 500 tun ekvivalentu
oxidu uhličitého nebo více, vyjma emisí z biomasy,
bude toto zařízení opět zařazeno do EU ETS; a

(3) Na provozovatele zařízení, kterému byla udělena
výjimka z účasti na systému obchodování, se nevztahuje
povinnost ověření výkazu o množství emisí podle § 15 odst. 4.
Ministerstvo může v rozhodnutí o udělení výjimky zároveň
stanovit odchylně od § 15 podmínky a postup pro zjišťování a
vykazování emisí.

d)
zpřístupní veřejnosti informace uvedené
v písmenech a), b) a c).

(4) Ministerstvo zruší výjimku z účasti na systému
obchodování v případě, že zařízení přestane splňovat
podmínky podle odstavce 1; tuto skutečnost provozovatel
zařízení oznámí ministerstvu nejpozději do posledního dne
měsíce února následujícího kalendářního roku.

2. V případě, že je zařízení opět zařazeno do EU ETS
podle odst. 1 písm. c) tohoto článku, poskytnou se
veškeré povolenky přidělené podle článku 10a od roku
jeho opětovného zařazení. Povolenky přidělené tomuto
zařízení se odečtou od množství, které má podle čl. 10
odst. 2 vydražit členský stát, v němž se dané zařízení
nachází.

(5) Ministerstvo informuje o zrušení výjimky z účasti na
systému obchodování správce rejstříku. Správce rejstříku
vydá provozovateli zařízení množství bezplatných
povolenek přidělené mu pro daný kalendářní rok do 30 dnů
ode dne nabytí právní moci rozhodnutí ministerstva o
zrušení výjimky.

Čl. I bod 16

3. Členské státy mohou rovněž vyřadit z EU ETS
rezervní či záložní jednotky, které nebyly v provozu
alespoň 300 hodin ročně v každém ze tří let
předcházejících oznámení podle odst. 1 písm. a), a to
za stejných podmínek, jaké jsou stanovené v
odstavcích 1 a 2.“

V § 7 odst. 1 se slova „pro obchodovací období od 1. ledna
32018L0410
2013 do 31. prosince 2020 a pro každé následující
obchodovací období“ zrušují a slova „tohoto zákona“ se
nahrazují slovy „§ 10, využity podle § 12, umístěny do rezervy
tržní stability vytvořené podle rozhodnutí Evropského
parlamentu a Rady (EU) o vytvoření a uplatňování rezervy
tržní stability29) nebo zrušeny“.
Poznámka pod čarou č. 29 zní:
„29) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU)
2015/1814 ze dne 6. října 2015 o vytvoření a uplatňování
rezervy tržní stability pro systém Unie pro obchodování
s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně
směrnice 2003/87/ES.
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Čl. 1 bod 13 a)
odstavec 1 se nahrazuje tímto:
písm. a)
„1.Od roku 2019 draží členské státy všechny povolenky,
které nejsou v souladu s články 10a a 10c této směrnice
přidělovány bezplatně a které nejsou umístěny do
rezervy tržní stability vytvořené na základě rozhodnutí
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1814 (*) (dále
jen „rezerva tržní stability“) nebo zrušeny v souladu s čl.
12 odst. 4 této směrnice. Od roku 2021, a aniž je dotčeno
možné snížení podle čl. 10a odst. 5a, se podíl
povolenek, které mají být draženy, stanoví na 57 %. 2 %
z celkového množství povolenek mezi lety 2021 a 2030
budou dražena za účelem zřízení fondu na zlepšení
energetické účinnosti a modernizaci energetických
soustav vybraných členských států, jak je stanoveno v
článku 10d (modernizační fond). Celkové zbývající

množství povolenek, které mají být členskými státy
draženy, se rozdělí v souladu s odstavcem 2.
Čl. I bod 17

V § 7 odstavec 2 zní:

32003L0087

„(2) Z celkového množství povolenek určených pro ve znění
provozovatele letadel je 15 % draženo v souladu s pravidly 32017R2392
stanovenými nařízením Komise o dražbách povolenek 8).

Čl. I bod 18

V § 7 odst. 3 se zrušuje.

32003L0087

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 3 až ve znění
6.
32017R2392

Čl. 3d odst.
2

Čl. 28a
odst. 2

2. Od 1. ledna 2013 se vydraží 15 % povolenek.
Komise provede studii o schopnosti odvětví letectví
přenést náklady z CO2 na své zákazníky ve vztahu
k systému EU ETS a celosvětovému tržnímu opatření
vypracovanému Mezinárodní organizací pro civilní
letectví (ICAO). Tato studie posoudí schopnost odvětví
letectví přenést náklady požadovaných emisních
jednotek v porovnání s odvětvími průmyslu a energetiky
s cílem vypracovat návrh na zvýšení procentního podílu
dražení na základě přezkumu uvedeného v čl. 28b
odst. 2, při zohlednění analýzy přenesených nákladů
a se zřetelem k možnému uvedení do souladu s jinými
odvětvími a ke konkurenceschopnosti různých druhů
dopravy.
2. Odchylně od článků 3e a 3f se provozovatelům
letadel, kteří využívají odchylek stanovených v odst. 1
písm. a) a b) tohoto článku, vydají každý rok bezplatné
povolenky v počtu sníženém úměrně ke snížení počtu
povinně vyřazených povolenek, které jsou v uvedených
písmenech stanoveny.
Odchylně od čl. 3f odst. 8 se povolenky, které nejsou
přiděleny ze zvláštní rezervy, zruší.
Od 1. ledna 2021 se na počet povolenek přidělený
provozovatelům letadel uplatní lineární faktor podle
článku 9, s výhradou přezkumu uvedeného
v článku 28b.
Pokud jde o činnost v období od 1. ledna 2017 do
31. prosince 2023, zveřejní členské státy nejpozději
dne 31. srpna 2018 počet povolenek pro odvětví
letecké dopravy přidělených každému provozovateli
letadel.

Čl. I bod 26

V § 9 odstavec 3 zní:

32018L0410

Čl. 1 bod 21

21. Článek 13 se nahrazuje tímto:
„Článek 13

„(3) Povolenky jsou převoditelné do dalších období. Ke splnění
povinnosti podle odstavce 1 v posledním roce období nelze
použít povolenku vydanou na následující období.“

Platnost povolenek
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Povolenky vydané po 1. lednu 2013 včetně zůstávají v
platnosti na dobu neurčitou. Povolenky vydané po
1. lednu 2021 včetně obsahují označení, které uvádí,
ve kterém desetiletém období počínaje 1. lednem 2021
byly vydány, a platí pro emise počínaje prvním rokem
daného období.“
§ 10 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 14 zní:

Čl. I bod 27

32018L0410

§ 10 odst. 1

Čl. 1 bod 14
písm. a)
(Čl. 10a
odst. 1)

„§ 10
Přidělování bezplatných povolenek provozovatelům
zařízení
(1) Ministerstvo přidělí na žádost provozovatele zařízení
bezplatné povolenky na jednotlivé roky obchodovacího období
od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2030 podle pravidel
stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie
upravujícím přechodná pravidla harmonizovaného přidělování
bezplatných povolenek na emise14).

Článek 10a
Přechodná pravidla harmonizovaného přidělování
bezplatných povolenek platná v celé Unii
1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty
v přenesené pravomoci v souladu s článkem 23 za
účelem doplnění této směrnice, pokud jde o celounijní a
plně harmonizovaná pravidla pro přidělování
povolenek, jak jsou uvedena v odstavcích 4, 5, 7 a 19
tohoto článku.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 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/ES.“.
14)

32019R0331

Čl. 1

Čl. 3

Toto nařízení se vztahuje na přidělování bezplatných
povolenek na emise podle kapitoly III (stacionární
zařízení) směrnice 2003/87/ES v obdobích přidělování
od roku 2021, s výjimkou přechodného přidělování
bezplatných povolenek na emise v souvislosti s
modernizací výroby elektřiny podle článku 10c směrnice
2003/87/ES
Článek 3
Vnitrostátní správní opatření
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Kromě jmenování příslušného orgánu či orgánů v
souladu s článkem 18 směrnice 2003/87/ES členské
státy přijmou k provedení pravidel tohoto nařízení
příslušná správní opatření.
Čl. 4

Článek 4
Žádost provozovatelů stávajících zařízení o
přidělení bezplatných povolenek
1. Provozovatel zařízení způsobilého pro přidělení
bezplatných povolenek podle článku 10a směrnice
2003/87/ES může podat příslušnému orgánu žádost o
přidělení bezplatných povolenek na období přidělování.
Tato žádost se předloží do 30. května 2019, pokud jde o
první přidělovací období, a poté každých pět let. Členské
státy mohou pro předložení takových žádostí stanovit
alternativní lhůtu, která však nesmí být o více než jeden
měsíc delší nebo kratší než lhůta stanovená v prvním
pododstavci.
2. K žádosti o přidělení bezplatných povolenek
předložené podle odstavce 1 se přiloží tyto údaje:
a) výkaz základních údajů, jenž byl posouzen jako
uspokojivý v souladu s článkem 15 směrnice
2003/87/ES, obsahující údaje o zařízení a o jeho dílčích
zařízeních, jak jsou specifikovány v článku 10 a v
přílohách I a II tohoto nařízení, přičemž při výpočtu
historické úrovně činnosti pro referenční úrovně
specifických produktů se zohlední ustanovení přílohy III
tohoto nařízení, obsahující všechny parametry uvedené
v příloze IV tohoto nařízení a zahrnující základní období
související s obdobím přidělování, jehož se žádost týká;
b) metodický plán pro monitorování, na jehož základě byl
vypracován výkaz základních údajů, a zpráva o
ověřování v souladu s přílohou VI;
c) zpráva o ověření vydaná v souladu s opatřeními
přijatými podle článku 15 směrnice 2003/87/ES v
souvislosti s výkazem základních údajů a v souvislosti s
metodickým plánem pro monitorování, pokud již nebyl
příslušným orgánem schválen.
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Čl. I bod 27
§ 10 odst. 2
a3

(2) Pokud v zařízení dojde ke změně v provozu, která
má za následek změnu ve výpočtu bezplatně přidělovaných
povolenek podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího
přechodná
pravidla
harmonizovaného
přidělování bezplatných povolenek na emise14), provozovatel
zařízení předloží ministerstvu údaje o činnosti ověřené
v souladu s tímto předpisem Evropské unie nejpozději do
posledního dne měsíce února následujícího kalendářního
roku. Ministerstvo předloží návrh změny přidělování
bezplatných povolenek Komisi. Do 30 dnů od schválení návrhu
na změnu přidělování bezplatných povolenek Komisí
ministerstvo rozhodne o změně přidělování bezplatných
povolenek a informuje o tom správce rejstříku. Správce
rejstříku upraví množství bezplatných povolenek podle
rozhodnutí ministerstva do 30 dnů ode dne nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí.

32019R0331

Čl. 23

Článek 23
Změny v přidělování povolenek zařízení
1.Provozovatelé informují dotčený příslušný orgán o
veškerých změnách týkajících se provozu zařízení, jež
mají dopad na přidělování povolenek zařízení. Členské
státy mohou stanovit lhůtu pro takové oznámení a
mohou vyžadovat použití elektronických šablon nebo
specifické formáty souborů.
2.Po posouzení příslušných informací příslušný orgán
předloží Komisi veškeré příslušné informace, včetně
revidovaného konečného ročního množství povolenek
na emise bezplatně přidělených dotčenému zařízení.
Příslušný orgán předloží příslušné informace podle
prvního pododstavce pomocí elektronického systému
provozovaného Komisí.
3.Komise může revidované konečné roční množství
povolenek na emise bezplatně přidělených dotčenému
zařízení zamítnout.

(3) Pokud provozovatel zařízení pro účely stanovení
množství nebo změny množství bezplatných povolenek podle
odstavce 1 nebo 2 nepředal údaje o zařízení ověřené
v souladu s přímo použitelným právním předpisem Evropské
unie upravujícím přechodná pravidla harmonizovaného
přidělování bezplatných povolenek na emise14), předložil
ministerstvu nesprávné údaje nebo postupoval v rozporu
s tímto předpisem Evropské unie, vyzve ministerstvo
provozovatele zařízení ke zjednání nápravy ve lhůtě 15 dnů.
Ministerstvo na základě ověřených údajů o zařízení a po
schválení Komisí rozhodne z moci úřední o změně množství
bezplatných povolenek a pokud bylo provozovateli vydáno
více povolenek, než na kolik měl nárok, pak i o množství
neoprávněně vydaných bezplatných povolenek, které má
provozovatel zařízení vrátit na účet Evropské unie. Pokud
provozovatel zařízení nezjedná nápravu ani ve lhůtě podle
věty první, platí, že provoz zařízení byl v předešlém
kalendářním roce ukončen, a ministerstvo rozhodne o
množství neoprávněně vydaných bezplatných povolenek,

4.Komise na základě obdrženého oznámení přijme
rozhodnutí, informuje o něm dotčený příslušný orgán a v
případě potřeby zanese změny do registru Unie
zřízeného podle článku 19 směrnice 2003/87/ES a do
protokolu transakcí Evropské unie (EUTL) uvedeného v
článku 20 uvedené směrnice.
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které má provozovatel zařízení vrátit na účet Evropské unie.
Provozovatel zařízení vrátí neoprávněně vydané bezplatné
povolenky na účet Evropské unie nejpozději do 30 dnů ode
dne nabytí právní moci rozhodnutí ministerstva.

Čl. I bod 27
§ 10 odst. 4
Čl. I bod 28
§ 11

(4) Bezplatné povolenky se nepřidělí pro výrobu 32003L0087
elektřiny ani pro úložiště oxidu uhličitého provozované podle
jiného právního předpisu13).

Čl. 10a
odst. 3

§ 11

32003L0087

Kompenzace nepřímých nákladů

ve znění
32018L0410

Čl. 10a
odst. 6

(1) Vláda nařízením stanoví každoročně do 30. června
výši 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 do cen elektřiny,
(dále jen „kompenzace“) za předchozí kalendářní rok. Výše
prostředků ze státního rozpočtu pro poskytnutí kompenzací
nepřekročí částku odpovídající 25 % výnosů z dražeb
povolenek za předchozí kalendářní rok. Kompenzace nejsou
účelově vázaným výdajem podle § 7 odst. 5.
(2) Ministerstvo průmyslu
kompenzaci na žádost osobě, která

a

obchodu

3. S výhradou odstavců 4 a 8 a bez ohledu na článek
10c se bezplatné povolenky nepřidělují výrobcům
elektřiny, zařízením na zachytávání CO2, přepravnímu
potrubí pro CO2 ani úložištím CO2.
6. Členské státy by měly přijmout finanční opatření v
souladu s druhým a čtvrtým pododstavcem ve prospěch
odvětví nebo pododvětví, která jsou vystavena
skutečnému riziku úniku uhlíku v důsledku značných
nepřímých nákladů, jež jsou skutečně vynaloženy na
náklady spojené s emisemi skleníkových plynů
promítnuté do cen elektřiny, a to za předpokladu, že tato
finanční opatření jsou v souladu s pravidly státní podpory
a především nezpůsobují nepatřičné narušení
hospodářské soutěže na vnitřním trhu. V případě, že
částka, která je k dispozici pro tato finanční opatření,
překročí 25 % příjmů získaných z dražeb povolenek,
dotčený členský stát uvede důvody překročení této
částky.
Členské státy rovněž usilují o to, aby pro finanční
opatření uvedená v prvním pododstavci využívaly
nejvýše 25 % příjmů získaných z dražeb povolenek.
Do tří měsíců po konci každého roku zveřejní členské
státy, jež tato finanční opatření zavedly, snadno
dostupným způsobem celkovou výši poskytnutých
kompenzací podle zvýhodněných odvětví a pododvětví.
Pokud některý členský stát od roku 2018 v některém
roce využije pro tyto účely více než 25 % příjmů z dražeb
povolenek, zveřejní zprávu uvádějící důvody překročení
této částky. Ve zprávě jsou uvedeny příslušné informace
o cenách elektřiny pro velké průmyslové spotřebitele, jež
využívají těchto finančních opatření, aniž jsou dotčeny
požadavky na ochranu důvěrných informací. Ve zprávě
jsou rovněž uvedeny informace o tom, zda byla náležitě
zvážena jiná opatření na udržitelné snížení nepřímých

poskytne

a) podniká v odvětví, u kterého bylo zjištěno značné riziko
úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených
s emisemi do cen elektřiny, a
b) předložila ministerstvu do 15. března kalendářního roku
následujícího po kalendářním roce, za který se mají
kompenzace vyplácet, provozní údaje v rozsahu
stanoveném nařízením vlády.
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nákladů spojených s emisemi uhlíku ve střednědobém
až dlouhodobém horizontu.

(3) Žádost o poskytnutí kompenzace lze podat nejdříve
po vyhlášení nařízení vlády podle odstavce 1 ve Sbírce
zákonů. Žadatel podává žádost na formuláři stanoveném
nařízením vlády Ministerstvu průmyslu a obchodu do 30. září
roku následujícího po skončení kalendářního roku, za který
žádá o kompenzaci. Žádost kromě obecných náležitostí
stanovených správním řádem obsahuje požadovanou výši
kompenzace a provozní parametry v rozsahu stanoveném
nařízením vlády. Ministerstvo průmyslu a obchodu o žádosti
rozhodne ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy mu žádost došla; proti
tomuto rozhodnutí není přípustný rozklad.

Komise zahrne do zprávy stanovené v čl. 10 odst. 5
mimo jiné posouzení vlivů těchto finančních opatření
na vnitřní trh a v případě potřeby doporučí veškerá
opatření, která mohou být na základě tohoto posouzení
nezbytná.
Tato opatření musí být taková, aby zajistila přiměřenou
ochranu před rizikem úniku uhlíku na základě předem
stanovených referenčních hodnot pro nepřímé emise
CO2 na jednotku výroby. Tyto předem stanovené
referenční hodnoty se vypočítají pro dané odvětví nebo
pododvětví jako násobek spotřeby elektřiny na jednotku
výroby
odpovídající
nejúčinnějším
dostupným
technologiím a emisí CO2 příslušné evropské skladby
zdrojů pro výrobu elektřiny.

(4) Kompenzace vyplácí žadatelům Ministerstvo
průmyslu a obchodu prostřednictvím operátora trhu, a to
nejpozději do 31. května roku následujícího po roku podání
žádosti; operátor trhu následně zveřejní do 30. června
způsobem umožňujícím dálkový přístup celkovou výši
kompenzací podle jednotlivých odvětví.
(5) Vláda nařízením stanoví
a) odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku
v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi do
cen elektřiny,
b) provozní údaje předkládané ministerstvu podle odstavce 2
písm. b),
c) podrobnosti náležitostí žádosti o poskytnutí kompenzace
a vzor jejího formuláře,
d) pravidla pro určování výše kompenzací a
e) postup při zprostředkování vyplácení kompenzace
operátorem trhu.

Čl. I bod 28
§ 12

§ 12

32018L0410

Čl. 1 bod 16
(čl. 10d
odst. 1 až
4)

Správa prostředků z Modernizačního fondu
(1) Peněžní prostředky přidělené České republice z
Modernizačního fondu podle čl. 10d směrnice 2003/87/ES,
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16)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 10d
Modernizační fond

1. Na období let 2021 až 2030 se zřizuje fond na
podporu investic navržených přijímajícími členskými
státy, včetně financování malých investičních projektů,
do modernizace energetických soustav a zlepšení
energetické účinnosti v členských státech, které měly v
roce 2013 HDP na obyvatele v tržních cenách nižší než
60 % průměru Unie (dále jen „modernizační fond“).
Modernizační fond je financován z dražeb povolenek,
jak je stanoveno v článku 10.

v platném znění, (dále jen „prostředky Modernizačního fondu“)
jsou příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí.
Prostřednictvím Modernizačního fondu se využijí rovněž
veškeré povolenky podle čl. 10c odst. 4 směrnice 2003/87/ES,
v platném znění, a 50 % povolenek podle čl. 10 odst. 2 písm.
b) směrnice 2003/87/ES, v platném znění.
(2) Prostředky Modernizačního fondu se použijí na
financování projektů na snižování emisí skleníkových plynů,
využití obnovitelných zdrojů energie a zvyšování energetické
účinnosti. Část prostředků Modernizačního fondu, která
odpovídá výnosu z povolenek podle čl. 10c odst. 4 směrnice
2003/87/ES, v platném znění, se použije přednostně na
podporu projektů provozovatelů zařízení na výrobu elektřiny
za účelem modernizace, diverzifikace a dekarbonizace odvětví
energetiky.

Podporované investice jsou v souladu s cíli této
směrnice, jakož i s cíli rámce politiky Unie v oblasti
klimatu a energetiky do roku 2030 a s dlouhodobými cíli
vyjádřenými v Pařížské dohodě. Z modernizačního
fondu se neposkytuje žádná podpora na zařízení na
výrobu elektřiny využívající tuhá fosilní paliva, s
výjimkou účinného a udržitelného dálkového vytápění
v členských státech, které měly v roce 2013 HDP na
obyvatele v tržních cenách nižší než 30 % průměru
Unie, za předpokladu, že na investice podle článku 10c,
které nezahrnují tuhá fosilní paliva, je použito takové
množství povolenek, které má alespoň rovnocennou
hodnotu.

(3) O poskytování prostředků Modernizačního fondu
rozhoduje ministr životního prostředí.
(4) Zřizuje se Rada Modernizačního fondu jako poradní
orgán ministra životního prostředí pro stanovení podmínek
poskytování prostředků Modernizačního fondu. Rada
Modernizačního fondu má 5 členů, 2 členy jmenuje ministr
životního prostředí, 2 členy jmenuje ministr průmyslu a
obchodu a 1 člena jmenuje ministr financí. Statut a jednací řád
Rady Modernizačního fondu schvaluje na návrh ministra
životního prostředí vláda.“.

2. Alespoň 70 % finančních prostředků
z modernizačního fondu se použije na podporu investic
do výroby a využívání elektřiny z obnovitelných zdrojů,
zlepšení energetické účinnosti s výjimkou energetické
účinnosti související s výrobou energie využívající tuhá
fosilní paliva, do skladování energie a modernizace
energetických soustav včetně sítí dálkového vytápění,
sítí pro distribuci elektřiny a rozšíření propojení mezi
členskými státy, jakož i na podporu spravedlivé
transformace v regionech závislých na uhlíku v
přijímajících členských státech, konkrétně na podporu
přemístění pracovníků na nová pracovní místa,
rekvalifikace a zvyšování kvalifikace pracovníků,
vzdělávání, iniciativy v oblasti hledání zaměstnání a
nově zakládaných podniků, a to v dialogu se sociálními
partnery. Způsobilé jsou rovněž investice
do energetické účinnosti v oblasti dopravy, budov,
zemědělství a nakládání s odpady.
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3. Modernizační fond působí v rámci odpovědnosti
přijímajících členských států. EIB zajistí, aby se
povolenky dražily v souladu se zásadami a postupy
stanovenými v čl. 10 odst. 4, a je odpovědná za správu
výnosů. EIB postoupí výnosy členským státům na
základě rozhodnutí Komise o jejich vyplacení, pokud je
toto vyplacení na investice v souladu s odstavcem 2
tohoto článku, nebo, v případě že investice nespadají
do oblastí uvedených v odstavci 2 tohoto článku, pokud
je v souladu s doporučeními investičního výboru.
Komise přijme rozhodnutí včas. Výnosy se v souladu s
odstavci 6 až 12 tohoto článku rozdělí mezi členské
státy na základě podílů stanovených v příloze IIb.
4. Každý dotčený členský stát může využít celkové
množství bezplatných povolenek přidělených podle čl.
10c odst. 4 nebo část těchto povolenek a množství
povolenek přidělených na účely solidarity, růstu a
propojení v Unii v souladu s čl. 10 odst. 2 písm. b) nebo
část tohoto množství v souladu s článkem 10d na
podporu investic v rámci modernizačního fondu, čímž
se zvýší objem zdrojů přidělených danému členskému
státu. Dotčený členský stát do 30. září 2019 oznámí
Komisi, jaké množství povolenek použije v souladu s čl.
10 odst. 2 písm. b), článkem 10c a článkem 10d.
Čl. I bod 35

35. V § 13 se na konci odstavce 2 doplňují věty „Pro účely
32018L0410
přidělování povolenek provozovatelům letadel se referenčním
rokem rozumí kalendářní rok končící 24 měsíců před
začátkem daného období.
…
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Čl. 1 bod 8
(Čl. 3d
odst. 3)

3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty
v přenesené pravomoci v souladu s článkem 23
za účelem doplnění této směrnice, pokud jde o podrobná
ustanovení pro dražby povolenek pro letectví podle
odstavců 1 a 2 tohoto článku nebo čl. 3f odst. 8
prováděné členskými státy. Množství povolenek, které
mají v každém období jednotlivé členské státy vydražit,
je úměrné jejich podílu na celkovém množství emisí
způsobených letectvím ve všech členských státech za
referenční rok, za který byla podána zpráva podle čl. 14
odst. 3 ověřená podle článku 15. Pro období uvedené v
čl. 3c odst. 1 je referenčním rokem rok 2010 a pro každé
následující období uvedené v článku 3c je referenčním
rokem kalendářní rok končící 24 měsíců před začátkem
období, k němuž se dražba vztahuje. Akty v přenesené

Čl. I bod 36

36. V § 13 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „předpisu
32003L0087
Evropské unie16) ministerstvo vypočte“ nahrazuje slovy
„směrnice 2003/87/ES, v platném znění, ministerstvo ve znění
rozhodne o přidělení bezplatných povolenek a v rozhodnutí 32008L101
uvede“.

Čl. 3e odst.
4

pravomoci zajistí, aby byly dodržovány zásady
stanovené v čl. 10 odst. 4 prvním pododstavci.
4. Do tří měsíců od data, kdy Komise přijme rozhodnutí
podle odstavce 3, vypočte a zveřejní každý členský stát
správy
a) celkový počet povolenek přidělených na období
jednotlivým provozovatelům letadel, jejichž žádost byla
předložena Komisi v souladu s odstavcem 2, vypočtený
vynásobením tunokilometrů uvedených v žádosti
referenční hodnotou uvedenou v odst. 3 písm. e) a
b) počet
povolenek
přidělených
jednotlivým
provozovatelům letadel na každý rok, který se stanoví
vydělením celkového počtu přidělených povolenek za
období vypočtených podle písmene a) počtem let v
období, v němž uvedený provozovatel provádí činnost v
oblasti letectví uvedenou v příloze I.

Čl. I bod 39

39. V § 13 odst. 6 úvodní části ustanovení se slova „předpisu
32003L0087
Evropské unie16) ministerstvo vypočte“ nahrazují slovy
„směrnice 2003/87/ES, v platném znění, ministerstvo ve znění
rozhodne o přidělení bezplatných povolenek ze zvláštní 32008L101
rezervy a v rozhodnutí uvede“.

Čl. 3f odst.
7

7. Do tří měsíců ode dne, kdy Komise přijme rozhodnutí
podle odstavce 5, vypočte a zveřejní každý členský stát
správy
a) přidělení povolenek ze zvláštní rezervy všem
provozovatelům letadel, jejichž žádost byla předložena
Komisi v souladu s odstavcem 4. Toto přidělení se
vypočte vynásobením referenční hodnoty zveřejněné
podle odstavce 5:
i) v případě provozovatelů letadel spadajících pod odst.
1 písm. a) tunokilometrů zahrnutých do žádostí
předložených Komisi v souladu s odst. 3 písm. a) a s
odstavcem 4,
ii) v případě provozovatelů letadel spadajících pod odst.
1 písm. b) hodnoty absolutního nárůstu tunokilometrů,
jež je vyšší než procentní podíl uvedený v odst. 1 písm.
b), zahrnutých do žádostí předložených Komisi v
souladu s odst. 3 písm. c) bodem iii) a odstavcem 4 a
b) přidělení povolenek všem provozovatelům letadel na
každý rok, které se stanoví vydělením počtu povolenek
přidělených danému provozovateli podle písm. a)
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počtem celých kalendářních let zbývajících v období
podle čl. 3c odst. 2, k němuž se přidělení vztahuje.

Čl. I bod 40

Čl. I bod 41

40. V §13 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který
32003L0087 Čl. 28a
zní:
odst. 2
„(8) Bezplatné povolenky na období od 1. ledna 2013 do ve znění
31. prosince 2023 se nepřidělí provozovateli letadla na lety 32017R2392
na letiště nebo z letišť v zemích mimo Evropský
hospodářský prostor a na lety mezi letištěm, které se
nachází v některém z nejvzdálenějších regionů podle čl.
349 Smlouvy o fungování Evropské unie, a letištěm
nacházejícím se v jiném regionu Evropského
hospodářského prostoru. Povolenky ze zvláštní rezervy
pro provozovatele letadel podle odstavců 4 až 6, které
nebyly přiděleny, jsou zrušeny.“

41. V § 14 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „,
32019R0331 Čl. 25
postupem podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie upravujícího přechodná pravidla harmonizovaného
přidělování bezplatných povolenek na emise14)“.

2. Odchylně od článků 3e a 3f se provozovatelům
letadel, kteří využívají odchylek stanovených v odst. 1
písm. a) a b) tohoto článku, vydají každý rok bezplatné
povolenky v počtu sníženém úměrně ke snížení počtu
povinně vyřazených povolenek, které jsou v uvedených
písmenech stanoveny.
Odchylně od čl. 3f odst. 8 se povolenky, které nejsou
přiděleny ze zvláštní rezervy, zruší.
Od 1. ledna 2021 se na počet povolenek přidělený
provozovatelům letadel uplatní lineární faktor podle
článku 9, s výhradou přezkumu uvedeného
v článku 28b.
Pokud jde o činnost v období od 1. ledna 2017 do
31. prosince 2023, zveřejní členské státy nejpozději dne
31. srpna 2018 počet povolenek pro odvětví letecké
dopravy přidělených každému provozovateli letadel.
Článek 25
Fúze a rozdělení
1. Provozovatelé nových zařízení vzniklých v důsledku
fúze nebo rozdělení poskytnou příslušnému orgánu
podle potřeby tuto dokumentaci: a) jména, adresy a
kontaktní údaje provozovatelů dříve samostatných nebo
jednotlivých zařízení; b) jména, adresy a kontaktní údaje
provozovatelů nově vytvořených zařízení; c) podrobný
popis hranic částí dotčených zařízení, pokud existují; d)
identifikační kód povolení a identifikační kód nově
vytvořeného (vytvořených) zařízení v registru Unie.
2. Zařízení vzniklé v důsledku fúze nebo rozdělení
předloží příslušnému orgánu výkazy a zprávy uvedené v
čl. 4 odst. 2. Pokud zařízení před fúzí nebo rozdělením
byla novými účastníky na trhu, provozovatelé sdělí
příslušnému orgánu údaje od zahájení běžného
provozu.
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3.Fúze nebo rozdělení zařízení včetně rozdělení v rámci
stejné skupiny společností posoudí příslušný orgán.
Příslušný orgán oznámí Komisi změnu provozovatelů.
27.2.2019 L 59/26 Úřední věstník Evropské unie CS Na
základě údajů obdržených podle odstavce 2 příslušný
orgán stanoví historické úrovně činnosti v základním
období pro každé dílčí zařízení každého nově
vytvořeného zařízení po fúzi nebo rozdělení. V případě,
že je dílčí zařízení rozděleno do dvou nebo více dílčích
zařízení, historická úroveň činnosti a přidělování
povolenek dílčím zařízením po fúzi je založeno na
historických úrovních činnosti příslušných technických
jednotek zařízení v základním období před rozdělením.
4.Na základě historických úrovní činnosti po fúzích nebo
rozděleních
odpovídá
přidělování
bezplatných
povolenek zařízením po fúzích nebo rozděleních
konečnému množství bezplatných povolenek před
fúzemi nebo rozděleními.
5.Komise přezkoumá každé přidělení povolenek
zařízením po fúzích nebo rozděleních a výsledky tohoto
posouzení sdělí příslušnému orgánu.
Čl. I bod 42

Čl. I bod 45

42. V § 14 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

32019R0331 Čl. 2 bod 18

45. V § 15 odst. 4 větě poslední se slova „Emise provozovatele 32003L0087 Čl. 28a
odst. 6
letadla v celkovém ročním objemu nižším než 25 000 tun ve znění
CO2 se považují“ nahrazují slovy „Jsou-li emise 32017R2392
provozovatele letadla v celkovém ročním objemu nižší než
25 000 tun oxidu uhličitého nebo má-li provozovatel letadla
celkové emise nižší než 3 000 tun oxidu uhličitého z letů
jiných než uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu u
činnosti „Letectví“ v písmenech k) a l), považují se jeho
emise“ a slova „s povolenkami“ se zrušují.
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18) „rozdělením“ rozštěpení zařízení do dvou nebo více
zařízení, na něž se vztahují samostatná povolení k vypouštění
emisí skleníkových plynů a jsou provozována různými
provozovateli.

Odchylně od článků 3g, 12, 15 a 18a platí, že je-li
celkový roční objem emisí provozovatele letadel nižší
než 25 000 tun CO2 nebo má-li provozovatel letadel
celkové roční emise nižší než 3 000 tun CO2 z letů
jiných než těch uvedených v odst. 1 písm. a) a b)
tohoto článku, považují se jeho emise za ověřené,
jestliže jsou stanoveny pomocí nástroje pro malé
producenty emisí, který byl schválen nařízením
Komise (EU) č. 606/2010 ( 13 ) a do kterého
organizace Eurocontrol doplnila údaje ze svého
nástroje pro podporu systému ETS. Členské státy
mohou pro provozovatele letadel neobchodní letecké
dopravy zavést zjednodušené postupy, pokud tyto
postupy zajišťují alespoň takovou přesnost jako
nástroj pro malé producenty emisí.

Čl. I bod 63

Čl. I bod 64

Čl. III

63. V příloze č. 1 u činnosti „Letectví“ v písmenech k) a l)
32003L0087 Čl. 3c odst.
se číslo „2016“ nahrazuje číslem „2023“.
3a
ve znění
32017R2392
32003L0087 Příloha I
64. V příloze č. 1 u činnosti „Letectví“ v písmenu m) se
písm. k)
ve znění
číslo „2020“ nahrazuje číslem „2030“.
32017R2392
Čl. III

32018L0410

Čl. 3

3a. Veškeré přidělování povolenek pro činnosti v oblasti
letectví na letiště a z letišť v zemích mimo Evropský
hospodářský prostor (EHP) po 31. prosinci 2023 podléhá
přezkumu uvedenému v článku 28b.
k) od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2030 lety, jež by
jinak spadaly pod tuto činnost, vykonávané
provozovatelem neobchodní letecké dopravy, který
provozuje lety s celkovou roční produkcí emisí nižší než
1 000 tun za rok.
Článek 3
Provedení ve vnitrostátním právu

Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021, s výjimkou
ustanovení čl. I bodů 1, 2, 5, 9 až 15, 18, 19, 24, 25, 27, 29,
40, 46, 51 až 56, 58, 59, 62, 63 a 64, která nabývají účinnosti
dnem jeho vyhlášení.

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní
předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto
směrnicí do 9. října 2019. Neprodleně o nich uvědomí
Komisi.
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat
odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz
učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si
stanoví členské státy.
Odchylně od prvního pododstavce uvedou členské
státy v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro
dosažení souladu s povinnostmi týkajícími se
zveřejňování a vykazování obsaženými v čl. 1 bodě 14
písm. f) této směrnice, které upravuje čl. 10a odst. 6
směrnice 2003/87/ES, do 31. prosince 2018.
Čl. 4

Článek 4
Přechodná ustanovení
Při plnění své povinnosti stanovené v čl. 3 odst. 1
prvním pododstavci této směrnice členské státy zajistí,
aby jejich vnitrostátní právní a správní předpisy, jimiž
se provádí článek 10, čl. 10a odst. 4 až 7, čl. 10a
odst. 8 první a druhý pododstavec, čl. 10a odst. 12
až 18, článek 10c a čl. 11a odst. 8 a 9 směrnice
2003/87/ES a přílohy IIa a IIb uvedené směrnice, ve
znění platném k 19. březnu 2018, zůstaly v platnosti do
31. prosince 2020. Seznam uvedený v příloze
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rozhodnutí 2014/746/EU zůstává v platnosti do
31. prosince 2020.

Číslo předpisu EU (kód CELEX)

Název předpisu EU

32018L0410

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/410 ze dne 14. března
2018, kterou se mění směrnice 2003/87/ES za účelem posílení nákladově
efektivních způsobů snižování emisí a investic do nízkouhlíkových
technologií a rozhodnutí (EU) 2015/1814

32003L0087

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003
o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise
skleníkových plynů v Unii a o změně směrnice Rady 96/61/ES

32018R0842

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/842 ze dne
30. května 2018 o závazném každoročním snižování emisí skleníkových
plynů členskými státy v období 2021–2030 přispívajícím k opatřením
v oblasti klimatu za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody
a o změně nařízení (EU) č. 525/2013

32019R0331

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 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/ES
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