Pozměňovací návrh Mgr. Jany Mračkové Vildumetzové

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách
obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů
sněmovní tisk č. 483/0

I.
V čl. I bodu 19 vládního návrhu zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování
s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění zákona č. 257/2014 Sb. a zákona č.
183/2017 Sb., se vypouští dosavadní text „V § 7 odst. 4 se slova „2 a 3“ nahrazují slovy „a 2“
a dále se vypouští z § 7 odst. 4 text ve znění: „Výnos z dražeb povolenek podle odstavců 1, 2
a 3je příjmem státního rozpočtu“ a nahrazuje se textem ve znění:
§ 7 odst. 4 začíná textem ve znění:
„50 % výnosu z dražeb povolenek podle odstavce 1 a 100 % výnosu z dražeb povolenek
podle odstavce 2 je příjmem státního rozpočtu“.
Zbytek dosavadního textu zůstává zachován.
V § 7 odst. 4 se na konec odstavce doplňuje nový text ve znění:
„Druhých 50 % výnosu z dražby povolenek dle odstavce 1 je příjmem vyšších územně
samosprávných celků, ve kterých emise skleníkových plynů vznikly. Tyto prostředky
jsou účelově vázány na restrukturalizaci a rozvoj infrastruktury. O celkové výši
přidělených prostředků v daném roce je vyšší územní samosprávný celek informován
Ministerstvem financí, které bude zároveň schvalovat seznam navrhovaných projektů
vyšších územních samosprávných celků.“

V čl. I bodu 21 vládního návrhu zákona se vypouští dosavadní text a nahrazuje se novým
textem ve znění: V § 7 odst. 6 se za slova „Výdaje odpovídající účelově vázanému výnosu“
doplňuje text „ odst. 4 věta první“ a slova „Státního fondu životního prostředí“ se nahrazují
slovy „kapitoly ministerstva a Státního fondu životního prostředí České republiky (dále
jen „Státní fond životního prostředí“)“.

Odůvodnění:
Předloženým pozměňovacích návrhem se chce docílit stavu, kdy kraje, jako vyšší územní
samosprávné celky (viz Ústava ČR - Hlava sedmá - čl. 99) budou mít možnost získat určitý
objem peněžních prostředků získaných z výnosu z dražby emisních povolenek tak, aby
finanční prostředky za emisní povolenky nebyly vyváděny mimo regiony, ve kterých emise

skleníkových plynů vznikaly, ale aby v těchto regionech převážně zůstávaly a prostřednictvím
nich mohl být negativní stav postupně řešen a napravován. Navrženým ustanovením je nutné
zabezpečit to, že vyšší územní samosprávné celky byly Ministerstvem financí každoročně
informovány o výši objemu prostředků, které jim jsou k dispozici, a současně je tomuto
ministerstvu dána kompetence v tom smyslu, že budou vyšším územním samosprávným
celkům schvalovat jimi navrhované projekty k realizaci.
Navrhuje se proto doplnění textu do odstavce 4 s tím, že text je v souladu se Směrnicí EP 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, a to konkrétně s článkem 10d odst. 2.

PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ZÁKONŮ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN
A DOPLNĚNÍ ZA RESPEKTOVÁNÍ ZMĚN NAVRŽENÝCH VLÁDOU ČR
§7
Dražba povolenek a využití výnosů z dražby
Povolenky pro provozovatele zařízení pro obchodovací období od 1. ledna
2013 do 31. prosince 2020 a pro každé následující obchodovací období, které nejsou
přiděleny bezplatně podle tohoto zákona § 10, využity podle § 12, umístěny do
rezervy tržní stability vytvořené podle rozhodnutí Evropského parlamentu a
Rady (EU) o vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability 29) nebo zrušeny, jsou
draženy v souladu s pravidly stanovenými nařízením Evropské komise (dále jen
„Komise“) o dražbách povolenek8).
(1)

(2)
V obchodovacím období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2020 a v každém
následujícím obchodovacím období se vydraží 15 % povolenek určených pro
provozovatele letadel.
(2) Z celkového množství povolenek určených pro provozovatele letadel je 15 %
draženo v souladu s pravidly stanovenými nařízením Komise o dražbách
povolenek8).
(3) Povolenky ze zvláštní rezervy pro provozovatele letadel podle § 13 odst. 4, 5 a 6, které
nebyly přiděleny, se vydraží v souladu s pravidly stanovenými přímo nařízením Komise o
dražbách povolenek8).
(43) Povolenky draží operátor trhu.
(54) Výnos z dražeb povolenek podle odstavců 1, 2 a 3 a 2 je příjmem státního rozpočtu,
50 % výnosu z dražeb povolenek podle odstavce 1 a 100 % výnosu z dražeb
povolenek podle odstavce 2 je příjmem státního rozpočtu, a není-li zákonem
stanoveno jinak, je účelově vázán na dodatečné financování činností vedoucích ke
snižování emisí skleníkových plynů, na podporu inovací v průmyslu, na opatření,
jejichž cílem je zvýšit energetickou účinnost včetně výstavby a rekonstrukce soustav
zásobování tepelnou energií, snižování energetické náročnosti budov a zvyšování
účinnosti užití energie v průmyslu a energetice, na podporu vědy a výzkumu v oblasti
efektivního nakládání se zdroji, na podporu úspor energie na straně spotřebitelů, na

adaptační opatření, na plnění mezinárodních závazků České republiky a rozvojovou
pomoc v oblasti ochrany klimatu, na náklady spojené s fungováním a správou
Evropského systému obchodování a správou rejstříku a na podporu výzkumu, vývoje,
výroby a zavádění vhodných technologií a akcí vědecko-technického rozvoje v oblasti
snižování emisí skleníkových plynů z dopravy, zejména z civilního letectví. Druhých
50 % výnosu z dražby povolenek dle odstavce 1 je příjmem vyšších územně
samosprávných celků, ve kterých emise skleníkových plynů vznikly. Tyto
prostředky jsou účelově vázány na restrukturalizaci a rozvoj infrastruktury. O
celkové výši přidělených prostředků v daném roce je vyšší územní samosprávný
celek informován Ministerstvem financí, které bude zároveň schvalovat seznam
navrhovaných projektů vyšších územních samosprávných celků.
(65) Výnos z dražeb povolenek je účelově vázán nejvýše do částky 12 8 miliard Kč ročně
nebo do částky vyšší, která se rovná 100 % z výnosu z dražeb povolenek pro
provozovatele letadel a množství podle čl. 10 odst. 3 směrnice 2003/87/ES, v platném
znění, z výnosu z dražeb povolenek pro provozovatele zařízení.
(76) Výdaje odpovídající účelově vázanému výnosu odst. 4 věta první z dražeb
povolenek jsou z 50 % realizovány prostřednictvím kapitoly Ministerstva průmyslu a
obchodu a z 50 % prostřednictvím Státního fondu životního prostředí kapitoly
ministerstva a Státního fondu životního prostředí České republiky (dále jen „Státní
fond životního prostředí“).

