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Návrh Senátu

na vydání

zákona

kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na
emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

PARLAMENT

ČESKÉ

REPUBLIKY

SENÁT

7. funkční období

347.
USNESENÍ SENÁTU
ze 13. schůze dne 5. listopadu 2009
k návrhu senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Bise a Petra Pakosty, kterým se mění
zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových
plynů a o změně některých zákonů /senátní tisk č. 155/ - 2. čtení
Senát
I.

II.

III.

schvaluje ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, návrh senátního návrhu
zákona, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s
povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, navržený
senátory Jiřím Bisem a Petrem Pakostou jako senátní návrh zákona;
pověřuje:
1. předsedu Senátu, aby zajistil úpravu důvodové zprávy k návrhu zákona v souladu
s jeho schváleným zněním a postoupil návrh zákona Poslanecké sněmovně
k dalšímu ústavnímu projednání,
2. senátory Jiřího Bise a Petra Pakostu, aby návrh zákona odůvodnili v Poslanecké
sněmovně
žádá Poslaneckou sněmovnu, aby senátní návrh zákona projednala podle § 90 odst. 2
zákona č. 90/1995 Sb.
Přemysl Sobotka v. r.
předseda Senátu
Tomáš Grulich v. r.
ověřovatel Senátu
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Senátní návrh
ZÁKON
ze dne ………….. 2009,
kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na
emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových
plynů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 315/2008 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 292/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 10a odst. 1 se slova „článku 10c směrnice 2009/29/ES“ nahrazují slovy
„příslušných předpisů Evropských společenství6b)“.
2.

Poznámka pod čarou č. 1 se nahrazuje poznámkou pod čarou č. 6b, která zní:

„6b) Směrnice 2003/87/ES v platném znění.“.
3.

V § 10a odst. 2 se slova „do 31. března 2010“ nahrazují slovy „do 30. června
2010“.

4. V § 10a odst. 3 písm. a) se slova „do 31. prosince 2020“ nahrazují slovy „do 31.
prosince 2019“ a na konci textu se čárka nahrazuje středníkem a doplňuje se část věty
„fyzickým zahájením investičního procesu se rozumí předložení oznámení záměru podle
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů,“.
5. V § 10a odst. 3 písm. b) se slova „že alespoň polovinu této hodnoty bude v plánu
navrženo proinvestovat do 31. prosince 2011“ nahrazují slovy „že tyto prostředky bude v
plánu navrženo proinvestovat do 31. prosince 2019, a současně bude zahájen investiční proces
alespoň u jednoho projektu z předloženého plánu investic nejpozději do 31. prosince 2013,
přičemž lze pro tento účel zohlednit investice z předloženého plánu zahájené od 25. června
2009; předpokládanou tržní hodnotu povolenek zveřejní ministerstvo ve Věstníku
Ministerstva životního prostředí do 28. února 2010 a na portálu veřejné správy,“.
6. § 10a odst. 4 zní:
„(4) Ministerstvo na základě obdržených podkladů zpracuje žádost o přidělení
bezplatných povolenek tak, aby bylo možné využít co nejvíce bezplatných povolenek
k investicím do vybavení a modernizace infrastruktury a do čistých technologií. Žádost
obsahuje návrh metody přidělování bezplatných povolenek a jednotlivé příděly bezplatných
povolenek. Ministerstvo žádost předloží do 30. listopadu 2010 ke schválení vládě a zveřejní
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způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vláda žádost neprodleně po jejím schválení předloží
k posouzení Evropské komisi.“.
7. V § 10a odst. 5 se zrušuje slovo „přechodně“ a slova „definovaných v odstavci 2 článku
10c směrnice 2009/29/ES“ a doplňuje se věta „Investice do vybavení
a modernizace zařízení a do čistých technologií nezahrnují projekty, prováděné za účelem
splnění požadavků právních předpisů účinných ke dni 25. června 2009.“ .
8. §10a odst. 6 zní:
„(6) Přidělené bezplatné povolenky po schválení Evropskou komisí rozdělí
ministerstvo na základě řádně doložených podkladů a schválené žádosti o přidělení
bezplatných povolenek na příslušné období mezi jednotlivé provozovatele zařízení.
Provozovatel zařízení, který obdrží bezplatné povolenky, do konce každého kalendářního
roku podá ministerstvu zprávu o provádění investic. Obsahové náležitosti zprávy stanoví
prováděcí právní předpis. Pokud bude včas podaná zpráva neúplná či nepřesná, vyzve
ministerstvo neprodleně provozovatele zařízení k jejímu doplnění či úpravě, a to ve lhůtě
třiceti dnů. Provozovatel zařízení, který obdrží bezplatné povolenky, musí provést veškeré
investice, na jejichž základě tyto povolenky obdržel, do konce roku 2019.“.
9. Za § 10b se vkládá nový § 10c, který včetně nadpisu zní:
„§ 10c
Přechodné přidělování bezplatných povolenek pro provozovatele teplárenských zařízení
Bezplatné povolenky se přidělují na dálkové vytápění a vysoce účinnou kombinovanou
výrobu tepla a elektřiny podle směrnice 2004/8/ES v případě hospodářsky odůvodněných
žádostí, pokud jde o výrobu tepelné energie či chlazení.“.

10. V § 16 se za písmeno f) vkládají nová písmena g) a h), která znějí:
„g) zpracovává a předkládá vládě návrh žádosti o přidělení bezplatných povolenek podle
§ 10a,
h) zveřejňuje předpokládanou tržní hodnotu povolenek,“.
Písmena g) až j) se označují jako písmena i) až l).
11. V § 16 písm. l) se za slova „§ 18 odst. 1 písm. e)“ vkládají slova „a h)“.
12 .V § 17 písm. d) se slova „a g)“ nahrazují slovy „ , g) a i)“.
13. V § 18 odst. 1 se na konci textu tečka nahrazuje čárkou a doplňují se nová písmena h)
a i), která znějí:
„h) do konce roku 2019 neprovede veškeré investice, na jejichž základě obdržel bezplatné
povolenky podle § 10a,
i) nepodá, nedoplní nebo neupraví zprávu podle § 10a odst. 6.“.
14. V § 18 odst. 3 písm. c) se slova „písmene b),“ nahrazují slovy „písmene b) nebo i),“.
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15. V § 18 se doplňuje nový odstavec 5, který zní:
„(5) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. h) se uloží provozovateli převést finanční
částku, která odpovídá hodnotě bezplatně přidělených povolenek k datu jejich přidělení
navýšenou o index cen průmyslových výrobců, na účet České republiky.“.
16. § 19 odst. 4 zní:
„(4) Správní delikty podle § 18 odst. 1 písm. e) a h) a § 18 odst. 2 projednává ministerstvo a
správní delikty podle § 18 odst. 1 písm. a) až d), f), g) a i) projednává inspekce.“.
17. V § 24 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno e),
které zní:
„e) obsahové náležitosti zprávy o provádění investic do vybavení a modernizace zařízení a do
čistých technologií (§ 10a odst. 6).“.

Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
I. Obecná část
A. Zhodnocení platného právního stavu a vysvětlení potřebnosti navrhované změny zákona
Přestože Senát dne 22. července 2009 na své 9. schůzi vyslovil souhlas s novelizací zákona
č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, současně konstatoval, že časová omezení vyplývající
ze zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových
plynů, neodpovídají reálným možnostech výrobců elektřiny. Navrhovaná novela tento
nedostatek odstraňuje.
B. Zhodnocení souladu navrhované novely zákona s ústavním pořádkem České republiky
Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.

C.

Zhodnocení souladu navrhované novely zákona s právem
a s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána

Evropské

unie

Návrh není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, ani
s právními předpisy ES/EU.
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D. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované úpravy
Návrh nemá přímý dopad do státního rozpočtu, rozpočtu krajů a obcí.
E. Odůvodnění návrhu na vyslovení souhlasu již v prvém čtení
S ohledem na stávající lhůty obsažené v platném znění zákona, které se návrhem prodlužují,
se navrhuje, aby Poslanecká sněmovna podle § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím
řádu Poslanecké sněmovny, vyslovila s návrhem zákona souhlas již v prvém čtení tak, aby
bylo zajištěno jejich plynulé pokračování.

II. Zvláštní část
K čl. I bodům 1 a 2
Jde o legislativně-technické úpravy, které slaďují text zákona se zněním směrnice
2009/29/ES. Citovaná směrnice již totiž nemá článek 10c, neboť ten se stal součástí směrnice
2003/87/ES.
K čl. I bodu 3
Termín předložení potřebných podkladů pro bezplatné přidělení povolenek se navrhuje
posunout o 3 měsíce na 30. června 2010, protože:
k tomuto datu existuje větší šance, že již bude k dispozici konečná verze
směrnice o emisních limitech, platných od roku 2016 a tudíž i jasnější představa
o nutných ekologizačních opatřeních na zdrojích emisí;


podle článku 9 směrnice 2009/29/ES má Evropská komise do 30. června 2010
zveřejnit absolutní množství povolenek pro celé Společenství, které bude stanoveno
z ověřených emisí z let 2005 - 2007. Přitom lze předpokládat, že základní obrysy
celkové alokace pro ES budou známy ještě před tímto datem. Teprve na základě
znalosti absolutní alokace povolenek bude možné provést primární úvahu o způsobu
provozování existujících zdrojů emisí a z toho vyplývajících investičních opatření.


K čl. I bodu 4
Důvod změny termínu vyplývá ze skutečnosti, že v roce 2020 se již bezplatné povolenky
přidělovat nebudou.
Dále se doplňuje definice „fyzického zahájení investičního procesu“, která využívá
oznámení záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. V okamžiku
oznámení záměru již na straně investora proběhla celá řada kroků (spolu s vynaložením
finančních prostředků) na projektovou přípravu investičního záměru a zároveň jde o krok
transparentní, u něhož je možno i zpětně dohledat k jakému datu k němu došlo.
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K čl. I bodu 5
V platném znění zákona č. 695/2004 Sb. je uveden termín proinvestování alespoň poloviny
tržní hodnoty bezplatně přidělených povolenek do 31. prosince 2011. Navrhuje se, aby
princip přidělování bezplatných povolenek ve třetím obchodovacím období v souvislosti
s modernizací postupů výroby elektřiny byl spojen pouze s investicemi realizovanými a
dokončenými v tomto období, tedy do 31. prosince 2019, a to v plné míře. Předpokládá se, že
většina ekologizačních projektů bude realizována okolo let 2015 a 2016 tak, aby byly
naplněny nové emisní limity.
V každém případě je nutné časově omezit zahájení investičního procesu z předloženého
plánu investic, neboť je nereálné, že všechny předpokládané investice budou zahájeny
k určitému datu. Proto se navrhuje, aby k 31. prosinci 2013 byl investičně zahájen (fyzicky)
alespoň jeden z předložených projektů. Tento proces je potřebné omezit i “zdola“, jinak by
bylo možné zahrnout např. i ekologizační projekty 90. let (odsíření apod.). Na konec písmene
c) odstavce 3 je proto, ve smyslu článku 10c odst. 1 Směrnice 2009/29/ES, přidána
podmínka, že započítat lze projekty z předloženého plánu zahájené až od 25. června 2009.
Dále se doplňuje zmocnění pro Ministerstvo životního prostředí zveřejňovat odhad tržní
hodnoty povolenek, aby byla zajištěná jednotná hodnota, kterou provozovatelé budou
používat při svých odhadech.

K čl. I bodu 6
Termín projednání žádosti o přidělení bezplatných povolenek vládou ČR se z 30. června
2010 posouvá na 30. listopad 2010, aby zůstala Ministerstvu životního prostředí odpovídající
doba na zpracování národního plánu. Přitom bude nadále existovat roční časová rezerva,
protože každý členský stát má zveřejnit a předložit Komisi seznam zařízení a k nim vypočtené
bezplatné přidělení povolenek do 30. září 2011 (viz článek 11 odst. 1 Směrnice 20029/29/ES).
K čl. I bodu 7
Ruší se chybný a zavádějící odkaz na směrnici 2009/29/ES. Zároveň se doplňuje
požadavek, aby do investic nebyly zahrnuty modernizace, které by investor realizoval pouze
za účelem splnění požadavků vyplývajících z již platných právních předpisů.
K čl. I bodu 8
Upravuje se proces přidělování bezplatných povolenek tak, aby odpovídal reálnému stavu.
V současném znění je totiž omylem uvedeno zmocnění na změnu národního alokačního
plánu, který ovšem v obchodovacím období let 2013 až 2020 již nebude existovat. Navíc se
zakládá povinnost podávat ročně zprávu o realizaci investic v podobě stanovené prováděcím
právním předpisem.
K čl. I bodu 9
Bezplatné přidělování povolenek pro dálkové vytápění a vysoce účinnou kombinovanou
výrobu tepla a elektřiny se po přechodné období dle směrnice EU realizuje z důvodu zajištění
dodávek tepla pro obyvatelstvo za přijatelnou cenu především pro omezení dopadů do
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sociální sféry. Výrobci tepla získávají tuto možnost pro zajištění udržitelného rozvoje
teplárenských soustav a jejich přizpůsobení ekologickým normám při udržení
konkurenceschopnosti na trhu.

K čl. I bodu 10
Rozšiřuje se dosavadní působnost Ministerstva životního prostředí o zpracování návrhu
žádosti o přidělení bezplatných povolenek a jejím následném předložení vládě, jakož i
zveřejňování předpokládané tržní hodnoty povolenek.

K čl. I bodům 11 až 16
Do textu zákona se doplňují nové skutkové podstaty správních deliktů za nesplnění
povinnosti podávat zprávy o realizaci investic a neuskutečnění investic v termínu do konce
roku 2019 a dále se odpovídajícím způsobem mění příslušná sankční ustanovení zákona.
K čl. I bodu 17
Do výčtu zmocňovacích ustanovení se doplňuje zmocnění pro vydání prováděcího
právního předpisu k obsahovým náležitostem zprávy o provádění investic do vybavení
a modernizace zařízení a do čistých technologií.
K čl. II
Vzhledem ke stávajícím lhůtám v platném znění zákona, které jsou nastaveny k 30. březnu
2010, se navrhuje, aby návrh zákona, jenž tyto lhůty prodlužuje, nabyl účinnosti dnem
vyhlášení ve Sbírce zákonů.

V Praze dne 5. listopadu 2009

Přemysl Sobotka, v. r.
předseda Senátu
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Platné znění novelizovaných částí zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování
s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, s vyznačením
navrhovaných změn

§10a
Přechodné přidělování bezplatných povolenek v souvislosti s modernizací postupů
výroby elektřiny

(1) Ministerstvo nejpozději do 31. října 2009 vyzve výrobce elektřiny, kteří jsou
držitelem povolení podle § 5 tohoto zákona, k předložení potřebných podkladů pro zpracování
žádosti podle článku 10c směrnice 2009/29/ES příslušných předpisů Evropských
společenství6b).
_________________
Poznámka pod čarou č. 6b) zní: Směrnice 2003/87/ES v platném znění.

(2) Držitelé povolení podle odstavce 1 mají možnost předložit potřebné podklady
ministerstvu nejpozději do 31. března 2010 30. června 2010.

(3) Potřebnými podklady pro účely odstavce 1 jsou:
a) seznam zařízení, které držitel povolení podle odstavce 1 předpokládá provozovat
v období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2020 31. prosince 2019, a která byla k 31.
prosinci 2008 v provozu, nebo, u nichž byl investiční proces fyzicky zahájen k tomuto
dni, ; fyzickým zahájením investičního procesu se rozumí předložení oznámení
záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů,
b) návrh plánu týkající se investic do vybavení a modernizace zařízení a do čistých
technologií, v hodnotě odpovídající alespoň předpokládané tržní hodnotě bezplatně
přidělovaných povolenek s tím, že alespoň polovinu této hodnoty bude v plánu navrženo
proinvestovat do 31. prosince 2011 ,že tyto prostředky bude v plánu navrženo
proinvestovat do 31. prosince 2019, a současně bude zahájen investiční proces
alespoň u jednoho projektu z předloženého plánu investic nejpozději do 31. prosince
2013, přičemž lze pro tento účel zohlednit investice z předloženého plánu zahájené
od 25. června 2009; předpokládanou tržní hodnotu povolenek zveřejní ministerstvo
ve Věstníku Ministerstva životního prostředí do 28. února 2010 a na portálu veřejné
správy,
c) návrh kontroly nad prováděním plánovaných investic podle písmene b).

(4) Ministerstvo z podkladů obdržených na základě výzvy podle odstavce 1, které obdrží
do 31. března 2010 zpracuje žádost podle odstavce 5 článku 10c směrnice 2009/29/ES a tuto
nejpozději v termínu do 30. června 2010 předloží ke schválení vládě ČR a zveřejní způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Vláda tento návrh předloží k posouzení Evropské komisi
neprodleně poté, co Evropská komise vydá pokyny podle příslušného předpisu ES.1)
Ministerstvo na základě obdržených podkladů zpracuje žádost o přidělení bezplatných
povolenek tak, aby bylo možné využít co nejvíce bezplatných povolenek k investicím do
vybavení a modernizace infrastruktury a do čistých technologií. Žádost obsahuje návrh
metody přidělování bezplatných povolenek a jednotlivé příděly bezplatných povolenek.
Ministerstvo žádost předloží do 30. listopadu 2010 ke schválení vládě a zveřejní
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vláda žádost neprodleně po jejím schválení
předloží k posouzení Evropské komisi.

(5) Žádost podle odstavce 4 zpracuje ministerstvo tak, aby bylo maximálně využito
množství přechodně přidělených bezplatných povolenek definovaných v odstavci 2 článku
10c směrnice 2009/29/ES do vybavení a modernizace infrastruktury a do čistých technologií.
Investice do vybavení a modernizace zařízení a do čistých technologií nezahrnují
projekty, prováděné za účelem splnění požadavků právních předpisů účinných ke dni
25. června 2009.

(6) Množství přechodně přidělených bezplatných povolenek uvedených v žádosti podle
odstavce 5 po schválení Evropskou komisí rozdělí ministerstvo na základě doložených
podkladů podle odstavce 2 na příslušné období v národním alokačním plánu mezi
provozovatele, kteří tyto podklady předložili Ministerstvu v termínu do 31. března 2010.
Přidělené bezplatné povolenky po schválení Evropskou komisí rozdělí ministerstvo na
základě řádně doložených podkladů a schválené žádosti o přidělení bezplatných
povolenek na příslušné období mezi jednotlivé provozovatele zařízení. Provozovatel
zařízení, který obdrží bezplatné povolenky, do konce každého kalendářního roku podá
ministerstvu zprávu o provádění investic. Obsahové náležitosti zprávy stanoví prováděcí
právní předpis. Pokud bude včas podaná zpráva neúplná či nepřesná, vyzve
ministerstvo neprodleně provozovatele zařízení k jejímu doplnění či úpravě, a to ve
lhůtě třiceti dnů. Provozovatel zařízení, který obdrží bezplatné povolenky, musí provést
veškeré investice, na jejichž základě tyto povolenky obdržel, do konce roku 2019.
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§ 10b
Použití jednotek snížení emisí a jednotek ověřeného snížení emisí z
projektových činností
(1) V každém z dalších obchodovacích období může provozovatel zařízení použít
jednotky snížení emisí a jednotky ověřeného snížení emisí z projektových činností až do
výše procentního podílu přídělu povolenek stanoveného pro toto zařízení v národním
alokačním plánu. Tím není omezeno právo nákupu povolenek nad rámec jejich přiděleného
množství podle národního alokačního plánu.
(2) Jednotky snížení emisí a jednotky ověřeného snížení emisí z projektových
činností uskutečněných v jaderných zařízeních, z činností spojených s využíváním území,
změnami při využívání území nebo s lesnictvím se nepoužijí. Využíváním území, změnami
při využívání území a lesnictvím se pro účely tohoto zákona rozumí jakákoliv činnost
člověka související s využíváním a péčí o stávající území, s jeho změnami v důsledku této
činnosti a s hospodařením v lesích, která může mít dopad na změnu klimatu.
(3) Do konce prvního z dalších obchodovacích období (§ 10 odst. 2) mohou být
jednotky snížení emisí a jednotky ověřeného snížení emisí vydány a přiděleny postupem
stanoveným právními předpisy Evropských společenství^6a) pro projektové činnosti, jež
přímo snižují nebo omezují emise zařízení pouze v případě, že provozovatel tohoto zařízení
vyřadí z obchodování počet povolenek odpovídající množství jednotek snížení emisí a
jednotek ověřeného snížení emisí, které mají být vydány. Přímým snížením nebo
omezením emisí se rozumí realizace opatření vedoucího ke snížení nebo omezení emisí v
zařízení, na které se vztahuje tento zákon.
(4) Do konce prvního z dalších obchodovacích období mohou být jednotky snížení emisí
a jednotky ověřeného snížení emisí vydány a přiděleny postupem stanoveným právními
předpisy Evropských společenství^6a) pro projektové činnosti, jež nepřímo snižují nebo
omezují emise zařízení pouze v případě, že správce rejstříku státu původu projektové činnosti
vyřadí z rezervy určené národním alokačním plánem počet povolenek odpovídající
množství jednotek snížení emisí a jednotek ověřeného snížení emisí, které mají být
vydány. Nepřímým snížením nebo omezením emisí se rozumí realizace opatření, které není
realizováno v zařízení, na které se vztahuje tento zákon, ale které vede ke snížení nebo
omezení znečištění v jiném zařízení, na které se tento zákon vztahuje.
(5) Pro obchodování s jednotkami snížení emisí a jednotkami ověřeného snížení emisí z
projektových činností platí § 11 obdobně.

- 12 10c
Přechodné přidělování bezplatných povolenek pro provozovatele teplárenských zařízení
Bezplatné povolenky se přidělují na dálkové vytápění a vysoce účinnou kombinovanou
výrobu tepla a elektřiny podle směrnice 2004/8/ES v případě hospodářsky
odůvodněných žádostí, pokud jde o výrobu tepelné energie či chlazení.
…..
§ 16
Ministerstvo
Ministerstvo
a) vykonává státní dozor, zejména dozírá, jak osoby dodržují ustanovení tohoto zákona,
b) vydává povolení,
c) rozhoduje o změně a zrušení povolení,
d) předkládá vládě společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu návrh národního
alokačního plánu,
e) stanoví rozhodnutím množství povolenek, které bude přiděleno zařízením vzniklým
sloučením či rozdělením,
f) stanoví rozhodnutím množství povolenek, které správce rejstříku přidělí novému
provozovateli zařízení,
g) zpracovává a předkládá vládě návrh žádosti o přidělení bezplatných povolenek
podle § 10a,
h) zveřejňuje předpokládanou tržní hodnotu povolenek,
g) i) zveřejňuje seznam provozovatelů zařízení, kteří nesplnili povinnost podle § 12 odst. 1,
h) j) rozhoduje o souhlasu s ustanovením zástupce podle § 13,
i) k) plní úkoly vyplývající ze vztahu k Evropským společenstvím v oblasti vymezené tímto
zákonem, podává zprávy o plnění příslušných směrnic Evropských společenství a
koordinuje převzetí a zavádění práva Evropských společenství v oblasti vymezené tímto
zákonem,
j) l) projednává správní delikty podle § 18 odst. 1 písm. e) a h) a § 18 odst. 2.

12

- 13 § 17
Inspekce
Inspekce
a) kontroluje plnění povinností stanovených provozovatelům zařízení tímto zákonem
včetně dodržování podmínek povolení k emisím skleníkových plynů,
b) kontroluje plnění povinností stanovených fyzické nebo právnické osobě rozhodnutím
o autorizaci k ověřování množství emisí skleníkových plynů,
c) stanoví opatření, které je provozovatel zařízení povinen učinit ve stanovené lhůtě k
odstranění protiprávního stavu, a kontroluje dodržování lhůt pro zjednání nápravy
protiprávního stavu,
d) projednává správní delikty podle § 18 odst. 1 písm. a) až d), f) a g) g) a i).
§ 18
(1) Provozovatel zařízení se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 3 provozuje zařízení, které vypouští skleníkové plyny do ovzduší, bez
povolení nebo v rozporu s ním,
b) v rozporu s § 6 odst. 1 neoznámí ministerstvu změnu v užívání, způsobu provozu
nebo kapacitě zařízení, která může vyžadovat změnu podmínek zjišťování emisí nebo
podmínek vykazování emisí,
c) v rozporu s § 6 odst. 1 neoznámí ministerstvu změnu údajů uvedených v povolení podle
§ 5,
d) v rozporu s § 7 odst. 1 zjišťuje nebo vykazuje množství skleníkových plynů ze zařízení,
e) v rozporu s § 12 odst. 1 nevyřadí z obchodování do 30. dubna takové množství
povolenek, jednotek snížení emisí nebo jednotek ověřeného snížení
emisí
z
projektových činností, které odpovídá množství vykázaných a ověřených emisí v
předchozím kalendářním roce,
f) nesplní opatření stanovené mu inspekcí podle § 17 písm. c), nebo
g) v rozporu s § 9a
1. neposkytne správci rejstříku stanovené informace pro zřízení účtu v rejstříku nebo
neoznámí správci rejstříku změnu údajů, o kterých ho informoval, nebo
2. nepožádá správce rejstříku o zřízení účtu v rejstříku.
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- 14 h) do konce roku 2019 neprovede veškeré investice, na jejichž základě obdržel
bezplatné povolenky podle § 10a,
i) nepodá, nedoplní nebo neupraví zprávu podle § 10a odst. 6.
(2) Zástupce ustanovený podle § 13 se dopustí správního deliktu tím, že nevyřadí z
obchodování postupem stanoveným právními předpisy Evropských společenství^7) do 30.
dubna množství povolenek odpovídající množství emisí v předchozím kalendářním roce,
vykázaným a ověřeným provozovateli zařízení, kteří jsou členy sdružení.
(3) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta
a) do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a),
b) do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene d) nebo f),
c) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene b) nebo i),
d) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene c) nebo g) bodu 2,
e) do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene g) bodu 1.
(4) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. e) a podle odstavce 2 se uloží pokuta ve výši
odpovídající částce 40 EUR, jde-li o první obchodovací období, a ve výši odpovídající
částce 100 EUR, jde-li o některé z dalších obchodovacích období, za každý ekvivalent tuny
CO2, pro který ve lhůtě podle § 12 provozovatel zařízení nebo zástupce nevyřadil z
obchodování povolenku; odpovídající výší pokuty se rozumí částka v korunách českých
vypočítaná podle kursu k měně euro vyhlášeného ke dni 30. dubna Českou národní
bankou.^9) Je-li pokuta uložená zástupci vůči němu nevymahatelná, odpovídá za její
uhrazení každý provozovatel zařízení, který je členem sdružení, podle velikosti svého podílu
ve sdružení.
(5) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. h) se uloží provozovateli převést finanční
částku, která odpovídá hodnotě bezplatně přidělených povolenek k datu jejich přidělení
navýšenou o index cen průmyslových výrobců, na účet České republiky.
§ 19
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré
úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení povinnosti zabránila. To se nevztahuje
na správní delikt podle § 18 odst. 1 písm. e).
(2) Při určení výměry pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke
způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Řízení o pokutě lze zahájit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy se o skutku správní úřad
dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.
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- 15 (4) Správní delikty podle § 18 odst. 1 písm. e) a § 18 odst. 2 projednává ministerstvo
a správní delikty podle § 18 odst. 1 písm. a) až d), f) a g) projednává inspekce. Správní
delikty podle § 18 odst. 1 písm. e) a h) a § 18 odst. 2 projednává ministerstvo a správní
delikty podle § 18 odst. 1 písm. a) až d), f), g) a i) projednává inspekce.
(5) V případě, že provozovatel nesplní povinnost předložit výkaz o množství emisí
skleníkových plynů ze zařízení za předcházející kalendářní rok a doklady o jeho ověření
podle § 7 odst. 3, vypočte se množství emisí skleníkových plynů, které je rozhodné pro
uložení pokuty podle § 18 odst. 4, na základě dostupných údajů.
(6) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby^9a) nebo v
přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické
osoby.
(7) Pravomocné a vykonatelné rozhodnutí o uložení pokuty zašle ministerstvo nebo
inspekce příslušnému správci daně, v jehož územní působnosti má sídlo provozovatel
zařízení, kterému byla pokuta uložena. Pokuty jsou ze 70 % příjmem Státního fondu
životního prostředí České republiky a z 30 % příjmem kraje, na jehož území se zařízení
nachází.
…..
§ 24
Zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů
Ministerstvo stanoví vyhláškou
a) množství skleníkového plynu jiného než oxidu uhličitého, které má stejný účinek
globálního ohřevu na klimatický systém Země jako jedna metrická tuna oxidu uhličitého (§
2 odst. 2), a to s platností po 1. lednu 2008,
b) formulář žádosti o vydání povolení (§ 4 odst. 2),
c) postup zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů (§
7 odst. 1),
d)

podrobnosti provozování rejstříku podle § 9 odst. 2 a výčet informací
poskytovaných provozovatelem správci rejstříku podle § 9a odst. 1,

e) obsahové náležitosti zprávy o provádění investic do vybavení a modernizace
zařízení a do čistých technologií (§ 10a odst. 6).
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