Vládní návrh
ZÁKON
ze dne …..2013,
kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně
některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o podporovaných zdrojích energie
Čl. I
Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů,
ve znění zákona č. 407/2012 Sb., se mění takto:
1.

V § 4 se doplňuje odstavec 10, který zní:
„(10) Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů včetně elektřiny pocházející
z obnovitelného zdroje v případě společného spalování obnovitelného zdroje
a neobnovitelného zdroje a biokapalin se vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou ve
výrobnách elektřiny uvedených do provozu do 31. prosince 2013 včetně. V případě
biokapalin se podpora vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou z biokapalin do 31.
prosince 2013 včetně ve výrobnách elektřiny uvedených do provozu do 31. prosince
2013 včetně.“.

2.

V § 13 odstavec 1 zní:
„(1) Operátor trhu účtuje provozovateli regionální distribuční soustavy
a provozovateli přenosové soustavy cenu na úhradu nákladů spojených s podporou
elektřiny a provozovatel regionální distribuční soustavy a provozovatel přenosové
soustavy je povinen ji hradit operátorovi trhu. Způsob a termíny účtování a hrazení ceny
na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny stanoví prováděcí právní předpis.“.

3.

V § 14 se slova „od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013“ nahrazují slovy „od 1. ledna
2014 po dobu trvání práva na podporu elektřiny“ a slova „1. ledna 2009“ se nahrazují
slovy „1. ledna 2010“.

4.

§ 18 včetně nadpisu zní:
„§ 18
Sazba odvodu
Sazba odvodu ze základu odvodu činí v případě hrazení formou
a)

výkupní ceny 10 %,
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5.

zeleného bonusu na elektřinu 11 %.“.

§ 28 včetně poznámky pod čarou č. 17 zní:
„§ 28
Financování podpory elektřiny a provozní podpory tepla
(1) Náklady na podporu elektřiny a provozní podporu tepla jsou hrazeny
prostřednictvím operátora trhu z finančních prostředků, které jsou tvořeny
a) tržbami z plateb ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny,
b) tržbami z plateb za nesplnění minimální účinnosti užití energie při
spalování hnědého uhlí podle § 6 odst. 5 zákona o hospodaření energií,
c) dotací z prostředků státního rozpočtu podle odstavce 2 a
d) vrácenou neoprávněně čerpanou podporou a uhrazeným penále podle § 51;
operátor trhu má právo na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a provozní
podporou tepla.
(2) Vláda stanoví nařízením prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na
úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a na úhradu provozní podpory tepla, a to do
31. října kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku, pro který Úřad stanoví
cenu na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny. Prostředky státního rozpočtu
pro poskytnutí dotace se stanoví podle výše finančních prostředků uvedených v odstavci
1 písm. a) a b), a to tak, aby spolu s nimi zajistily pokrytí celkových předpokládaných
finančních prostředků na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a provozní
podporou tepla.
(3) Úřad stanoví cenu na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny
maximálně ve výši 495 Kč/MWh. Cenu na úhradu nákladů spojených s podporou
elektřiny stanovuje Úřad podle zákona o cenách.
(4) Cena na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny je účtována za
množství elektřiny spotřebované
a) zákazníkem,
b) výrobcem provozujícím výrobnu elektřiny včetně množství elektřiny
spotřebované jiným účastníkem trhu s elektřinou bez použití přenosové nebo
distribuční soustavy,
c) provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy za ostatní spotřebu,
s výjimkou množství elektřiny spotřebované pro čerpání přečerpávacích vodních
elektráren, spotřebované zákazníkem v ostrovním provozu na území České republiky
prokazatelně odděleném od elektrizační soustavy, technologické vlastní spotřeby
elektřiny a ztrát v přenosové a distribuční soustavě.
(5) Provozovatel přenosové soustavy a provozovatel distribuční soustavy hradí
operátorovi trhu finanční prostředky získané na základě účtování ceny na úhradu
nákladů spojených s podporou elektřiny podle odstavce 4. Termíny a podmínky úhrady
podle věty první provozovatelem přenosové soustavy a provozovatelem distribuční
soustavy stanoví prováděcí právní předpis.
(6) Finanční prostředky určené pro podporu elektřiny a provozní podporu tepla
podle § 9 odst. 3, § 13 odst. 2 a § 26 odst. 6 vede operátor trhu samostatně na zvláštních
účtech.
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upravuje způsob regulace cen v energetických odvětvích a postupy pro regulaci cen17),
Úřad bere v úvahu rozdíly mezi skutečně vynaloženými náklady a příjmy spojenými
s podporou elektřiny a provozní podporou tepla za uplynulý kalendářní rok.
(8) Skutečnými celkovými náklady operátora trhu je součet celkových
vyplacených finančních prostředků výrobcům podle § 9 odst. 3 a výrobcům tepla podle
§ 26 odst. 6 a celkových vyplacených finančních prostředků povinně vykupujícímu
podle § 13 odst. 2. Skutečnými výnosy operátora trhu jsou skutečně uhrazené finanční
prostředky podle odstavce 1.
(9) Úřad poskytuje operátorovi trhu údaje o držitelích licencí a údaje z vydaných
rozhodnutí o udělení licence a ministerstvo údaje o držitelích osvědčení o původu
elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a osvědčení o původu
elektřiny z druhotných zdrojů v rozsahu nezbytném pro jeho činnost.
________________
17)

Vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobech regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro
regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů.“.

6.

V § 30 se doplňuje odstavec 8, který zní:
„(8) Podpora biometanu se vztahuje pouze na biometan vyrobený do 31. prosince
2013 včetně.“.

7.

V § 37 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Podpora decentrální výroby elektřiny se vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou
do 31. prosince 2013 včetně.“.

8.

V § 53 odst. 2 písm. i) se slova „složky ceny za přenos elektřiny a ceny za distribuci
elektřiny na krytí“ nahrazují slovy „ceny na úhradu“.

9.

V § 53 odst. 2 písm. l) se za slova „hodinové ceny“ vkládají slova „ , ceny na úhradu
nákladů spojených s podporou elektřiny“.

10.

V § 53 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno o), které
zní:
„o) termíny a podmínky úhrady finančních prostředků provozovatelem přenosové
soustavy a provozovatelem distribuční soustavy.“.
Čl. II
Přechodná ustanovení

-41. Držitel povolení stavby a autorizace na výstavbu výrobny elektřiny z obnovitelných
zdrojů využívající energii větru, geotermální energii, energii vody nebo energii
biomasy, vydaných přede dnem nabytí účinností tohoto zákona, který tuto výrobnu
elektřiny uvede do provozu do 31. prosince 2014 včetně, má nárok na podporu
elektřiny z obnovitelných zdrojů podle zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Držitel povolení stavby výrobny elektřiny s výkonem do 100 kW z obnovitelných
zdrojů využívající energii větru, geotermální energii, energii vody nebo energii
biomasy, vydaného přede dnem nabytí účinností tohoto zákona, který do 31. prosince
2014 včetně uvede tuto výrobnu elektřiny do provozu, má nárok na podporu elektřiny
z obnovitelných zdrojů podle zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o hospodaření energií
Čl. III
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb., zákona
č. 694/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb.,
zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 574/2006 Sb., zákona č. 393/2007 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb.,
zákona č. 165/2012 Sb. a zákona č. 318/2012 Sb., se mění takto:
1.

V § 7 odst. 4 písm. b) se slova „a kopie oprávnění podle § 10f“ zrušují.

2.

§ 10d včetně nadpisu zní:
„§ 10d
Osoba oprávněná provádět instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii
z obnovitelných zdrojů
(1) Osobou oprávněnou provádět instalace vybraných zařízení vyrábějících
energii z obnovitelných zdrojů (dále jen „osoba oprávněná provést instalaci“) je fyzická
osoba, která je držitelem
a)
živnostenského oprávnění pro vodoinstalatérství a topenářství, pro montáž,
opravy a rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel, pro montáž,
opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení nebo pro kamnářství a
b)
příslušného osvědčení o získání profesní kvalifikace podle zákona o uznávání
výsledků dalšího vzdělávání ne staršího než 5 let.
(2)
Přeshraničně může vybraná zařízení vyrábějících energii z obnovitelných
zdrojů instalovat osoba usazená v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna
k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Unie;
ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního předpisu5a).“.
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§ 10e až 10g včetně nadpisů se zrušují.

4.

V § 11 odst. 1 se písmena l) a m) zrušují.
Dosavadní písmena n) až p) se označují jako písmena l) až n).

5.

V § 12a odst. 1 se písmeno n) zrušuje.
Dosavadní písmeno o) se označuje jako písmeno n).

6.

V § 12a odst. 3 písm. a) se slova „nebo podle odstavce 1 písm. n)“ zrušují.

7.

V § 12a odst. 3 písm. c) se slovo „o)“ nahrazuje slovem „n)“.

8.

V § 14 odst. 4 se slova „ , § 10d, § 10e“ zrušují.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona č. 318/2012 Sb.
Čl. IV

V čl. III zákona č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření
energií, ve znění pozdějších předpisů, se slova „ , která nabývají účinnosti dnem 1. ledna
2015, a ustanovení čl. I bodu 17, pokud jde o ustanovení“ nahrazují slovem „a“ a slova „které
nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014“ se nahrazují slovy „která nabývají účinnosti dnem 1.
ledna 2015“.
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Čl. V
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2, 3
a 4, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014.
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Důvodová zpráva
1. OBECNÁ ČÁST
I.

Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA

A. Důvod předložení
A.1) Název
Novela zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých
dalších zákonů
A.2) Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo, rizik spojených s nečinností
Důvodem připravené novely zákona je zvyšující se finanční zátěž pro spotřebitele elektřiny a
potažmo i pro státní rozpočet, způsobená hrazením nákladů na podporu energie
z obnovitelných zdrojů energie v ceně elektřiny a dále nepřiměřeně vysoký stupeň nejistoty
spotřebitelů týkající se ceny elektřiny na následující rok v rozsahu ovlivněném výší ceny na
úhradu nákladů spojených s podporou OZE. Pro omezení finanční zátěže spotřebitelů a
současně pro stabilizaci a předvídatelnost budoucí výše ceny je nutné zavést v systému
obnovitelných zdrojů energie opatření na stabilizaci dopadů této podpory na
konkurenceschopnost českého průmyslu i na obyvatele České republiky.
Je navrhováno novelizovat zákon v těchto bodech:
a)

Zastavení podpory pro nové zdroje a pro decentrální výrobu elektřiny

Z důvodu vysoké finanční zátěže pro konečné zákazníky, i na státní rozpočet, není vhodné
dále nabízet princip provozní podpory elektřiny, daný původně zákonem č. 180/2005 Sb.,
(zákon OZE) a poté zákonem 165/2012 Sb., (zákon POZE). Mechanizmus podpory naplnil
svůj primární účel, tedy nastartování investic do OZE. Další fungování systému by bylo
neúměrnou zátěží pro spotřebitele a státní rozpočet. Proto se navrhuje zastavení této podpory
pro nově vystavěné zdroje, a to s účinností od 1. 1. 2014.
i.
a)




Navrhuje se zastavit pro nové instalace obnovitelných zdrojů:
elektřina vyrobená z
Biomasa, biokapaliny a biometan
sluneční elektrárny
bioplynové stanice

b) navrhuje se zachovat podpora pouze pro elektrárny uvedené do provozu do 31 .
prosince 2015 v případě, že byla pro tyto výrobny elektřiny udělena autorizace na
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uděleno povolení stavby před nabytím účinnosti tohoto zákona a to z důvodu velké
časové náročnosti dokončení rozestavěných projektů.
ii.

Dále se navrhuje zastavit podporu za decentralizovaný přístup do elektrizační soustavy
a to z důvodů rozporu s pravidly veřejné podpory podle předběžného stanoviska EK
prezentovaného v průběhu prenotifikace této podpory

iii.

Zastavení podpory by se nemělo týkat

iv.
v.
vi.

a) vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla,
b) druhotných zdrojů energie,
c) tepla vyrobeného z obnovitelných zdrojů
jelikož podpora těmto druhům je nastavena „bezpečně“ formou zelených bonusů (bez
nutnosti pravidelné eskalace podpory jako u OZE a možnosti meziročně bez omezení
zastavit nárok na podporu). V případě vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a
tepla by při zastavení podpory nebylo možné zcela naplňovat směrnici EP a Rady č.
2012/27/EU, o energetické účinnosti. V případě druhotných zdrojů energie by při
zastavení podpory nebylo možné dále účinně rozvíjet energetická zařízení, která mají
velmi příznivý dopad na ekologii v ČR. Spalované palivo je generované jako
tuzemský zdroj energie a může v budoucnu nahradit značnou část nedostatkového
hnědého uhlí v české energetice.

Opatření stabilizuje celkovou výši nákladů na podporu OZE.
b)

Fixace poplatku za OZE v ceně elektřiny od zákazníků

Poplatek na podporu OZE vzrostl během pěti let více než desetinásobně, z hodnoty 52
Kč/MWh v roce 2009 na hodnotu 583 Kč/MWh v roce 2013 (se zohlednění dotace ze státního
rozpočtu ve výši 11,7 mld. Kč – bez této dotace by poplatek v roce 2013 činil 790 Kč/MWh).
Dále se navrhuje, aby poplatky na podporu OZE a ostatních podporovaných zdrojů energii již
nebyly součástí ceny za přenos a distribuci elektřiny, ale aby byly vyčleněny do zvláštní ceny
za ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a podporou tepla.
Cena poplatku na podporované zdroje se každoročně mění v závislosti na nových instalacích,
výrobě stávajících zařízení a rozhodnutí vlády o výši dotace ze státního rozpočtu. To vede
k dlouhodobé nestabilitě a špatné predikovatelnosti regulované složky ceny elektřiny a
doposud vedlo k jejímu růstu. Navrhuje se stanovit v zákoně maximální výši příspěvku, který
bude vybírán od zákazníků v regulované složce ceny elektřiny, s tím, že zbylé požadované
množství finančních prostředků bude nárokováno přímo ze státního rozpočtu. Vzhledem
k dalším navrhovaným změnám (stabilizace nákladů viz výše) je toto opatření neutrální k
současné výši příspěvku. V budoucnu, po případném provedení kontrol, se bude nárok na
finance ze státního rozpočtu snižovat. Znamená ale významnou garanci stability pro
podnikatelskou sféru i domácnosti.
Odhad vývoj celkových nákladů na podporu elektřina a tepla a vývoj nákladů na dotaci ze
státního rozpočtu pro období do roku 2020 při současné výši příspěvku na podporu ve výši
583 Kč/MWh, při výši 420 Kč/MWh a při výši, kdy budou alokované na současnou výši
dotace 11,7 mld. Kč další 2, 1 nebo 0,5 mld. Kč je uveden v níže uvedené tabulce.
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Poplatky hrazené ze
SR

tis. Kč

Výše poplatku
spotřebitelé

tis. Kč

Nárůst dotace
nad současnou výši
ze SR

tis. Kč

Výše poplatku
celkově

tis. Kč

Dotace ze SR

tis. Kč

Výběr podpory od
spotřebitelů

GWh

Současná dotace ze
SR

rok

Spotřeba
elektřiny
celkem

Podpora
celkem

Výše poplatku od spotřebitelů 583/MWh

Kč/MWh

Kč/MWh

Kč/MWh

28

28

0

2006
2007

1 996 407

0

1 683 477

0

0

34

34

0

2008

60 477

2 453 136

0

1 623 995

0

0

41

41

0

2009

57 111

3 164 165

0

2 039 726

0

0

52

52

0

2010

59 255

9 108 882

0

7 763 878

0

0

166

166

0

2011

58 634

32 145 183

11 700 000

21 694 580

11 700 000

0

582

370

212

2012

58 798

35 713 250

11 700 000

24 636 362

11 700 000

0

670

419

251

2013

56 337

44 646 694

11 700 000

32 844 471

11 802 223

102 223

790

583

207

2014

56 659

43 666 522

11 700 000

33 032 197

10 634 325

-1 065 675

771

583

188

2015

57 469

43 719 397

11 700 000

33 504 427

10 214 970

-1 485 030

761

583

178

2016

58 333

44 360 336

11 700 000

34 008 139

10 352 197

-1 347 803

760

583

177

2017

59 222

44 960 763

11 700 000

34 526 426

10 434 337

-1 265 663

759

583

176

2018

60 109

45 573 002

11 700 000

35 043 547

10 529 455

-1 170 545

758

583

175

2019

60 979

46 187 387

11 700 000

35 550 757

10 636 630

-1 063 370

757

583

174

2020

61 820

46 814 059

11 700 000

36 041 060

10 772 999

-927 001

757

583

174

tis. Kč

tis. Kč

Kč/MWh

2006
2007

Kč/MWh

Poplatky hrazené ze
SR

Výše poplatku
spotřebitelé

tis. Kč

Výše poplatku
celkově

tis. Kč

Nárůst dotace
nad současnou výši
ze SR

Dotace ze SR

tis. Kč

Výběr podpory od
spotřebitelů

GWh

Současná dotace ze
SR

rok

Spotřeba
elektřiny
celkem

Podpora
celkem

Výše poplatku od spotřebitelů 495/MWh

Kč/MWh

28

28

0

1 996 407

0

34

0

0

34

34

0

41

0

0

41

41

0

2008

60 477

2 453 136

0

2009

57 111

3 164 165

0

52

0

0

52

52

0

2010

59 255

9 108 882

0

166

0

0

166

166

0

2011

58 634

32 145 183

11 700 000

21 694 580

11 700 000

0

582

370

212

2012

58 798

35 713 250

11 700 000

24 636 362

11 700 000

0

670

419

251

2013

56 337

44 646 694

11 700 000

32 844 471

11 802 223

102 223

790

583

207

2014

56 659

43 666 522

11 700 000

28 046 205

15 620 317

3 920 317

771

495

276

2015

57 469

43 719 397

11 700 000

28 447 155

15 272 242

3 572 242

761

495

266

2016

58 333

44 360 336

11 700 000

28 874 835

15 485 501

3 683 278

760

495

265

2017

59 222

44 960 763

11 700 000

29 314 890

15 645 873

3 945 873

759

495

264

2018

60 109

45 573 002

11 700 000

29 753 955

15 819 047

4 119 047

758

495

263

2019

60 979

46 187 387

11 700 000

30 184 605

16 002 782

4 302 782

757

495

262

2020

61 820

46 814 059

11 700 000

30 600 900

16 213 159

4 513 159

757

495

262
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tis. Kč

Kč/MWh

Kč/MWh

28

28

0

2006
2007

Výše poplatku
hrazená ze SR

tis. Kč

Výše poplatku
spotřebitelé

tis. Kč

Výše poplatku
celkově

Nárůst dotace
nad současnou výši
ze SR

tis. Kč

Současná dotace ze
SR

tis. Kč

Výběr podpory od
spotřebitelů

GWh

Současná dotace ze
SR

rok

Spotřeba
elektřiny
celkem

Podpora
celkem

Výše poplatku od spotřebitelů pokud bude současná výše SR + 2 mld.Kč

Kč/MWh

1 996 407

0

1 683 477

0

0

34

34

0

2008

60 477

2 453 136

0

1 623 995

0

0

41

41

0

2009

57 111

3 164 165

0

2 039 726

0

0

52

52

0

2010

59 255

9 108 882

0

7 763 878

0

0

166

166

0

2011

58 634

32 145 183

11 700 000

21 694 580

11 700 000

0

582

370

212

2012

58 798

35 713 250

11 700 000

24 636 362

11 700 000

0

670

419

251

2013

56 337

44 646 694

11 700 000

32 844 471

11 700 000

0

790

583

207

2014

56 659

43 666 522

11 700 000

29 966 522

11 700 000

2 000 000

771

529

242

2015

57 469

43 719 397

11 700 000

30 019 397

11 700 000

2 000 000

761

522

238

2016

58 333

44 360 336

11 700 000

30 660 336

11 700 000

2 000 000

760

526

235

2017

59 222

44 960 763

11 700 000

31 260 763

11 700 000

2 000 000

759

528

231

2018

60 109

45 573 002

11 700 000

31 873 002

11 700 000

2 000 000

758

530

228

2019

60 979

46 187 387

11 700 000

32 487 387

11 700 000

2 000 000

757

533

225

2020

61 820

46 814 059

11 700 000

33 114 059

11 700 000

2 000 000

757

536

222

tis. Kč

tis. Kč

Kč/MWh

2006
2007

Kč/MWh

Výše poplatku
hrazená ze SR

Výše poplatku
spotřebitelé

tis. Kč

Výše poplatku
celkově

tis. Kč

Nárůst dotace
nad současnou výši
ze SR

Současná dotace ze
SR

tis. Kč

Výběr podpory od
spotřebitelů

GWh

Současná dotace ze
SR

rok

Spotřeba
elektřiny
celkem

Podpora
celkem

Výše poplatku od spotřebitelů pokud bude současná výše SR + 1 mld.Kč

Kč/MWh

28

28

0

1 996 407

0

1 683 477

0

0

34

34

0

41

41

0

2008

60 477

2 453 136

0

1 623 995

0

0

2009

57 111

3 164 165

0

2 039 726

0

0

52

52

0

2010

59 255

9 108 882

0

7 763 878

0

0

166

166

0

2011

58 634

32 145 183

11 700 000

21 694 580

11 700 000

0

582

370

212

2012

58 798

35 713 250

11 700 000

24 636 362

11 700 000

0

670

419

251

2013

56 337

44 646 694

11 700 000

32 844 471

11 700 000

0

790

583

207

2014

56 659

43 666 522

11 700 000

30 966 522

11 700 000

1 000 000

771

547

224

2015

57 469

43 719 397

11 700 000

31 019 397

11 700 000

1 000 000

761

540

221

2016

58 333

44 360 336

11 700 000

31 660 336

11 700 000

1 000 000

760

543

218

2017

59 222

44 960 763

11 700 000

32 260 763

11 700 000

1 000 000

759

545

214

2018

60 109

45 573 002

11 700 000

32 873 002

11 700 000

1 000 000

758

547

211

2019

60 979

46 187 387

11 700 000

33 487 387

11 700 000

1 000 000

757

549

208

2020

61 820

46 814 059

11 700 000

34 114 059

11 700 000

1 000 000

757

552

205
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tis. Kč

Kč/MWh

2006
2007

Výše poplatku
hrazená ze SR

tis. Kč

Výše poplatku
spotřebitelé

tis. Kč

Výše poplatku
celkově

Nárůst dotace
nad současnou výši
ze SR

tis. Kč

Současná dotace ze
SR

tis. Kč

Výběr podpory od
spotřebitelů

GWh

Současná dotace ze
SR

rok

Spotřeba
elektřiny
celkem

Podpora
celkem

Výše poplatku od spotřebitelů pokud bude současná výše SR + 0,5 mld.Kč

Kč/MWh

Kč/MWh

28

28

0

1 996 407

0

1 683 477

0

0

34

34

0

2008

60 477

2 453 136

0

1 623 995

0

0

41

41

0

2009

57 111

3 164 165

0

2 039 726

0

0

52

52

0

2010

59 255

9 108 882

0

7 763 878

0

0

166

166

0

2011

58 634

32 145 183

11 700 000

21 694 580

11 700 000

0

582

370

212

2012

58 798

35 713 250

11 700 000

24 636 362

11 700 000

0

670

419

251

2013

56 337

44 646 694

11 700 000

32 844 471

11 700 000

0

790

583

207

2014

56 659

43 666 522

11 700 000

31 466 522

11 700 000

500 000

771

555

215

2015

57 469

43 719 397

11 700 000

31 519 397

11 700 000

500 000

761

548

212

2016

58 333

44 360 336

11 700 000

32 160 336

11 700 000

500 000

760

551

209

2017

59 222

44 960 763

11 700 000

32 760 763

11 700 000

500 000

759

553

206

2018

60 109

45 573 002

11 700 000

33 373 002

11 700 000

500 000

758

555

203

2019

60 979

46 187 387

11 700 000

33 987 387

11 700 000

500 000

757

557

200

2020

61 820

46 814 059

11 700 000

34 614 059

11 700 000

500 000

757

560

197

2006
2007

Výše poplatku hrazená
ze SR

tis. Kč

Výše poplatku
spotřebitelé

tis. Kč

Nárůst dotace
nad současnou výši ze
SR

tis. Kč

Výše poplatku celkově

tis. Kč

Dotace ze SR

tis. Kč

Výběr podpory od
spotřebitelů

GWh

Současná dotace ze SR

rok

Spotřeba
elektřiny
celkem

Podpora
celkem

Výše poplatku od spotřebitelů 420/MWh

Kč/MWh

Kč/MWh

Kč/MWh

28

28

-

1 996 407

0

1 683 477

0

0

34

34

-

2008

60 477

2 453 136

0

1 623 995

0

0

41

41

-

2009

57 111

3 164 165

0

2 039 726

0

0

52

52

-

2010

59 255

9 108 882

0

7 763 878

0

0

166

166

-

2011

58 634

32 145 183

11 700 000

21 694 580

11 700 000

0

582

370

212

2012

58 798

35 713 250

11 700 000

24 636 362

11 700 000

0

670

419

251

2013

56 337

44 646 694

11 700 000

32 844 471

11 802 223

102 223

790

583

207

2014

56 659

43 666 522

11 700 000

23 796 780

19 869 742

8 169 742

771

420

351

2015

57 469

43 719 397

11 700 000

24 136 980

19 582 417

7 882 417

761

420

341

2016

58 333

44 360 336

11 700 000

24 499 860

19 860 476

8 160 476

760

420

340

2017

59 222

44 960 763

11 700 000

24 873 240

20 087 523

8 387 523

759

420

339

25 245 780

20 327 222

8 627 222

758

420

338

2018

60 109

45 573 002

11 700 000

2019

60 979

46 187 387

11 700 000

25 611 180

20 576 207

8 876 207

757

420

337

2020

61 820

46 814 059

11 700 000

25 964 400

20 849 659

9 149 659

757

420

337
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Návrh na fixaci výše poplatku na POZE:
• základní cenu na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny stanoví ERÚ
maximálně ve výši 495 Kč/MWh
• navržená hodnota ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny odpovídá
současné dotaci ze státního rozpočtu ve výši 11,7 mld. Kč + dalším 3,92 mld. Kč
alokovaným ze státního rozpočtu (tedy celkově 15, 6 mld. Kč),
Důvody fixace plateb:
• každoroční nejistota ceny elektrické energie vlivem poplatku na POZE
• zhoršené podmínky pro dlouhodobé investice (modernizace)
Tabulka č. 1
A.3) Novela zákona č. 406/2000 Sb.
Osoby oprávněné provádět instalaci vybraných zařízení využívajících energii z OZE využití zákona č. 179/2006 Sb. o dalším vzdělávání
V rámci implementace části směrnice 2009/28/ES byla v zákoně č. 406/2000 Sb. zavedena
nová povinnost pro osoby, které budou oprávněné provádět v malém rozsahu instalaci kotlů
a kamen na biomasu, solárních fotovoltaických a solárních tepelných systémů, mělkých
geotermálních systémů a tepelných čerpadel. Koncepce zákona byla nastavena tak, že jde
o ustanovení, která se týkají všech osob oprávněných provádět instalaci vybraných zařízení
využívající obnovitelné zdroje energie a tato koncepce je obdobná jako u energetického
specialisty.
Podle požadavků směrnice 2009/28/ES a z důvodu potřebné kvalifikace těchto osob nebude
oprávnění pro tyto osoby udělené mít neomezenou platnost, ale zmíněné osoby budou
pravidelně 1 x 5 roky vzdělávány tak, aby byly pravidelně seznamovány s novými
technologiemi a novými pravidly (a normami) týkajícími se zařízení využívajících
obnovitelné zdroje energie. Celá část týkající zmíněné oprávněné osoby je rozdělena na
několik ustanovení – v prvním ustanovení jsou uvedena pravidla a podmínky pro vydání
příslušného osvědčení a potvrzení jeho platnosti v případě průběžného proškolení včetně
povinnosti oprávněné osoby. Druhé ustanovení se týká odborného a průběžného proškolení
oprávněné osoby a poslední ustanovení se týká samotného vydávání a rušení oprávnění a také
zápisu oprávněné osoby do seznamu, a to také podle požadavku příslušné směrnice.
Oprávnění mělo vydávat ministerstvo.
Další požadavek vyplývající ze zmíněné směrnice a implementovaný do novely zákona č.
406/2000 Sb., je uvedený v článku 14 odst. 3 a 4 směrnice. Ustanovení požaduje, aby do 31.
12. 2012 byly zpřístupněny systémy oprávnění nebo rovnocenné kvalifikace pro osoby
provádějí v malém rozsahu instalaci kotlů a kamen na biomasu, solárních fotovoltaických
a solárních tepelných systémů, mělkých geotermálních systémů a tepelných čerpadel. Tyto
systémy musí vycházet z kritérií stanovených v příloze IV směrnice. Dále je také, podle
požadavku směrnice, potřeba zpřístupnit veřejnosti informace o systémech osvědčování nebo
rovnocenné kvalifikace a může být rovněž zpřístupněn seznam osob provádějící instalaci,
které mají požadovanou kvalifikaci nebo osvědčení.

- 12 Návrh novely zákona upravuje celou oblast osob, které jsou oprávněné provádět instalaci
vybraných zařízení využívající OZE uvedených v ustanovení § 10d až § 10g zákona je
maximálně využít stávající právní úpravu, která v této oblasti již existuje a zároveň pokud
možno neklást na osoby, které tuto činnost dnes vykonávají další větší administrativní nároky.
Podmínkou pro vykonávání činnosti v dané oblasti bude podle tohoto návrhu:
a) živnostenské oprávnění pro vodoinstalatérství a topenářství, pro montáž, opravy a
rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel, pro montáž, opravy, revize a
zkoušky elektrických zařízení nebo pro kamnářství a
b) příslušné osvědčení o získání profesní kvalifikace podle zákona o uznávání výsledků
dalšího vzdělávání ne staršího než 5 let.
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy posléze upraví vzdělávací standard pro
jednotlivé typy živnostenských oprávnění a to ve spolupráci s MPO, Hospodářskou komorou
a příslušnými asociacemi zabývající se instalací příslušných zdrojů. Osvědčení bude vydávat
následně osoba, která bude autorizovaná na MPO.
Zákon 179/2006 Sb. o dalším vzdělávání řeší problematiku tvorby tzv. profesních kvalifikací.
Pro ně se vytváří tzv. kvalifikační standardy – tzn. popis toho, co by člověk vykonávající
činnosti pro danou kvalifikaci měl umět a tzv. hodnotící standard, který definuje jakým
způsobem se znalosti a dovednosti daného člověka budou ověřovat.
Profesní kvalifikace tak popisují požadavky na kvalifikaci a požadavky na jejich ověřování.
Dané zkoušky vykonávají tzv. autorizované osoby pověřené příslušným autorizujícím
orgánem – v uvedeném případě to bude MPO. Autorizující orgán dohlíží i na výkon zkoušek
dle požadavků zákona a hodnotícího standardu.
Kvalifikační a hodnotící standard je vytvářen v tzv. Sektorových radách, které jsou vytvořeny
Hospodářskou komorou České republiky a Svazem průmyslu a dopravy ČR a jimi
jmenovanými zástupci. Na tvorbě standardu se musí podílet odborníci z praxe a musí být i
připomínkovány dalšími nezávislými odborníky. Vytvořené standardy pak jsou schvalovány
v rámci Národního ústavu pro vzdělávání a MŠMT a jsou připomínkovány i odpovědnými
resorty (MPO). Každá kvalifikace musí být povinně revidována min. 1x za 5 let. Bude nutné
některé požadavky na kvalifikaci vytvořit pro potřeby zákona 406/2000 Sb., o hospodaření
energií.
Tento proces, který již funguje je plně funkční – již schválené profesní kvalifikace je možné
nalézt na www.narodni-kvalifikace.cz. Největší autorizovanou osobou v této oblasti je
Hospodářská komora ČR, která již prozkoušela v různých oborech cca přes 70000 lidí.
A.4) Účinek navrhovaných změn
Navrhovaná opatření povedou k zastavení růstu rozpočtu na podporované zdroje vlivem
přírůstu nových podporovaných instalací. Rozpočet na rok 2013 je ve výši 44,4 mld. Kč
(součet nákladů na podporu OZE, druhotných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla,
nákladů na odchylku a korekčního faktoru). Tento rozpočet bude dále narůstat vlivem
povinnosti zvyšovat přiznanou podporu v minulých letech o 2% ročně.
Vlivem zvýšeného počtu plánovaných kontrol ze strany SEI a ERÚ může dojít ke snížení
celkových nákladů na podporu z důvodu odebrání nároků na podporu vlivem porušení

- 13 zákonných povinností. Dále od roku 2015 přibude další zdroj financování nákladů na
podporu, který budou hradit výrobci elektřiny z hnědého uhlí nesplňující minimální účinnost
výroby – odhaduje se, že příspěvek (v závislosti na stanovené sazbě) bude v řádu 100 mil. Kč
až jednotek mld. Kč za rok. Současně poklesne od roku 2014 (a dále od roku 2015) objem
dotací na spalování biomasy.
Odhad vývoj celkových nákladů na podporu elektřina a tepla a vývoj nákladů na dotaci ze
státního rozpočtu pro období do roku 2020 pro různé výši příspěvku na podporu je uveden
v části A.2) této důvodové zprávy.
B. Návrh variant řešení


Varianta 1 („nulová varianta“)

Tzv. nulová varianta je přestavovaná neprovedením novely zákona č. 165/2012 Sb. a
neprovedení novely zákona č. 406/2000 Sb.


Varianta 2 (provedení novely zákona č. 165/2012 Sb. a novely zákona č. 406/2000
Sb.)

C. Dotčené subjekty
Dotčenými subjekty jsou výrobci energie z obnovitelných zdrojů energie a z decentrální
výroby elektřiny jelikož se pro současné výrobce zavádí některé nové povinnosti a pro nové
výrobce energie od 1. ledna 2014 ukončuje nárok na podporu. Dotčeným orgánem je také
operátor trhu, jelikož se upravují pravidla výplaty podpory elektřiny.
D. Vyhodnocení nákladů a přínosů


Identifikace nákladů a přínosů všech variant

Varianta 1 neprovedením navrhovaných změn bude i nadále docházet ke zvyšování
finanční zátěže pro spotřebitele elektřiny a potažmo i pro státní rozpočet, způsobené hrazením
nákladů na podporu energie z obnovitelných zdrojů energie v ceně elektřiny a také
k možnému neefektivnímu vynakládání nákladů na podporu.
Varianta 2 Tato varianta má pozitivní dopad na podnikatelské prostředí v České republice
jelikož vede k dosažení sledovaného cíle, kterým je zamezení zvyšování finanční zátěže pro
spotřebitele elektřiny a potažmo i pro státní rozpočet, způsobené hrazením nákladů na
podporu energie z obnovitelných zdrojů energie v ceně elektřiny a také k zamezení možnému
neefektivnímu vynakládání nákladů na podporu.
E. Konzultace
Práce na návrhu novely zákona započaly v lednu roku 2013. Pro přípravu novely zákona
konzultovalo MPO především se zástupci ERÚ a MF. K uvedenému návrhu novely zákona
proběhlo několik společných jednání a schůzek.
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F. Návrh řešení


Zhodnocení variant a výběr nejvhodnějšího řešení

Na základě zhodnocení identifikovaných nákladů a přínosů variant řešení se
doporučuje varianta 2.
Varianta 1 by nevedla k dosažení sledovaného cíle, kterým je zamezení zvyšování
finanční zátěže pro spotřebitele elektřiny a potažmo i pro státní rozpočet, způsobené hrazením
nákladů na podporu energie z obnovitelných zdrojů energie v ceně elektřiny a také
k zamezení možnému neefektivnímu vynakládání nákladů na podporu.


Implementace a vynucování

Orgánem odpovědným za provedení novely zákona je ministerstvo. Energetický regulační
úřad je spolupředkladatelem novely zákona.


Přezkum účinnosti

Přezkum účinnosti novely zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a
o změněn některých dalších zákonů bude příslušet ministerstvu. Ministerstvo je ústředním
orgán státní správy pro oblast energetiky.

G. Kontakty a prohlášení o schválení RIA:
Závěrečnou zprávu RIA zpracoval a kontaktní osobou pro případné připomínky
a dotazy je:
Jméno a příjmení:
Ing. Pavel Jirásek
odbor elektroenergetiky
Ministerstvo průmyslu a obchodu
kontakt:

jirasek@mpo.cz

H. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České
republiky, s mezinárodními smlouvami a s předpisy Evropské unie, judikaturou
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie
Navrhovaná právní úprava je v souladu s čl. 41 odst. 2 zákona č. 1/1993 Sb., Ústava
České republiky, podle kterého má vláda právo zákonodárné iniciativy a také v souladu s § 24
zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České
republiky.

- 15 Navrhovaná právní úprava je rovněž v souladu s Listinou základních práv a svobod,
vyhlášenou usnesením předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. jako součást ústavního
pořádku České republiky (dále jen "Listina"), a to jmenovitě s následujícími ustanoveními:
-

ustanovení čl. 2 odst. 3 Listiny, podle kterého každý může činit, co není zákonem
zakázáno, a nikdo nemůže být nucen činit, co zákon neukládá;
ustanovení čl. 4 odst. 1 Listiny, podle kterého mohou být ukládány povinnosti
toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv
a svobod;
ustanovení čl. 26 odst. 1 Listiny, podle kterého má každý právo na svobodnou
volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou
hospodářskou činnost, přičemž zákon může stanovit podmínky a omezení pro
výkon určitých povolání nebo činností.

Z hlediska mezinárodních závazků se na tuto oblast vztahuje Smlouva o přistoupení České
republiky k Evropské unii.
Na předkládaný návrh novely zákona se vztahuje následující právo Evropské unie:
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o
podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení
směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES.
 Pravidla poskytování veřejné podpory, zejména ustanovení č. 107 a násl. Smlouvy o
fungování EU, nařízení 659/1999/ES a případně nařízení 800/2008/ES.
Další aktualizaci NAPu pro OZE, která bude provedena v roce 2014, se očekává z důvodu
aktuálního vývoje snížení spotřeby energie (především elektřiny), že bude cíl OZE pro ČR
(13 %) naplněn dále pod termínovou hranicí 2018 (uvedenou v poslední aktualizaci NAPu pro
OZE) a bude se pravděpodobně blížit hodnotě roku 2016. K dalšímu naplnění a zvyšování
podílu energie z OZE na celkové hrubé konečné spotřebě energie budou významně přispívat
příslušné dotační programy (např. Nová zelená úsporám,..).
Předkládaný návrh novely zákona není v rozporu s právem Evropské unie a neohrožuje
proces notifikace schématu podpory obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a
tepla a druhotných zdrojů.
Podpora obnovitelných zdrojů energie a kombinované výroby elektřiny a tepla podle
zákona č. 165/2012 Sb. byla notifikována Evropské komisi dne 8. 1. 2013 (na základě
prenotifikace zahájené 20.7.2012) . V průběhu 1. pololetí roku 2013 bylo zodpovězeno přes
sto otázek položených DG COMP. Součástí poslední série odpovědí zaslané dne 28. 6. 2013
byla též informace o připravované novele shrnující tři základní změny (zastavení podpory,
zastropování ceny a zrušení podpory decentralizované dodávky). Na posledním jednání mezi
zástupci ČR (ÚOHS, MPO, ERÚ a SZB) a EK (DG COMP) byly vyjasněny doplňující dotazy
a interpretace odpovědí, včetně rozsahu připravované novely zákona. Ze strany DG COMP
bylo konstatováno, že nejsou žádné další otázky, a že rozhodnutí o notifikaci bude dokončeno
a rozesláno do vnitřního připomínkového řízení v druhé polovině září. Současně ČR přislíbila
předat finální text návrhu novely zákona ihned poté, co bude dokončeno připomínkové řízení
a návrh předán vládě ČR. O uvedené novele zákona byly ještě kromě písemného sdělení
informování zástupci EK také na osobním jednání, které se uskutečnilo 16. 7. 2013 v Bruselu.
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I. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k rovnosti mužů a žen a dopadů
na životní prostředí, dopadů na specifické skupiny obyvatel, dopadů na zákaz
diskriminace a dopadů na ochranu osobních údajů
Návrh novely zákona je z hlediska principů rovnosti mužů a žen zcela neutrální. Návrh ani
jakýmkoli jiným způsobem neporušuje zákaz diskriminace. Návrh novely zákona nezakládá
žádné sociální dopady, vč. dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně
slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny. Návrh nemá dopad na ochranu
soukromí a osobních údajů.
J. Zhodnocení dopadů na státní rozpočet a rozpočty obcí
Návrh novely zákona předpokládá dopad na veřejné rozpočty v rozsahu odpovídajícím
současnému stavu. Projekce potřeb prostředků ze SR je obsažena v bodě A.4.
.
K. Zhodnocení korupčních rizik
Návrh novely zákona nepředpokládá zvýšené korupční riziko. Naopak tím, že omezuje další
podporu OZE a stanovuje jasné limity pro účast státního rozpočtu a limitní cenu pro
spotřebitele korupční riziko snižuje.
Z hlediska hlavních cílů předkládaného návrhu lze konstatovat, že v otázce zastavení podpory
pro nové zdroje a pro decentrální výrobu elektřiny návrh jasným a transparentním způsobem
nastavuje pravidla, na koho se bude či nebude podpora obnovitelných zdrojů vztahovat.
Přechodná ustanovení v zájmu ochrany legitimního očekávání investorů nastavuje jasná a
jednoznačná pravidla pro určení, které rozestavěné výrobny elektřiny mají nárok na podporu
či ne. Tato jednoznačná pravidla předcházejí vzniku korupčního prostředí. V otázce nastavení
maximálního limitu ceny na úhradu nákladů na podprou lze spatřovat rovněž prvek
předcházející korupci.
L. Návrh na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR s návrhem
zákona v prvém čtení
Vzhledem k tomu, že předložený návrh zákona reaguje na zvyšující se finanční zátěž
spotřebitelů elektřiny a potažmo i státního rozpočtu, způsobenou hrazením nákladů na
podporu energie z obnovitelných zdrojů energie v ceně elektřiny – navrhuje se, aby s návrhem
zákona na základě § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění
pozdějších předpisů, vyslovila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky souhlas již
v prvém čtení.
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Část I
Část I zákona se zabývá novelou zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích
energie
Čl. I
1.
Bod ukončuje nárok na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie pro nové výrobny
elektřiny uvedené do provozu od 1. ledna 2014. Nárok na podporu mají pouze výrobny
elektřiny, které jsou uvedeny do provozu do 31. prosince 2013. Ukončení nároku na podporu
se týká také výroben elektřiny, které vyrábí elektřiny společným spalováním obnovitelného a
neobnovitelného zdroje a biokapalin.
2.
Bod upravuje v ustanovení § 13 odst. 1 hrazení nákladů na podporu podporovaných zdrojů
energie v ceně elektřiny, kdy náklady na podporu podporovaných zdrojů energie již nebudou
součástí ceny za přenos elektřiny a ceny za distribuci elektřiny, ale budou zahrnuty do zvláštní
regulované ceny elektřiny, a to ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny.
3.
Navrhuje se prodloužit odvod po dobu životnosti výroben elektřiny uvedených do provozu
v roce 2010.
4. Sazba odvodu pro výkupní ceny se stnoví na 10 %.
5.
Odstavec 1 upřesňuje finanční prostředky ze kterých jsou hrazeny náklady na podporu
elektřiny a podporu tepla na které má právo na úhradu operátor trhu.
Odstavec 2 popisuje stanovení nařízení vlády k prostředkům státního rozpočtu pro
poskytování dotace na úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a úhradu provozní podpory
tepla, které se stanovuje do 31. října kalendářního roku, pro který Úřad stanoví cenu na
úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny. Tyto prostředky státního rozpočtu jsou pak
stanoveny s ohledem na výši finančních prostředků podle odstavce 1 a podle výše poplatku
hrazené zákazníky v ceně elektřiny.
Odstavec 3 určuje, že Úřad stanoví cenu na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny
v maximální výši do 495 Kč/MWh.
Odstavec 4 určuje rozsah spotřeby elektřiny zpoplatněné cenou na úhradu nákladů spojených
s podporou elektřiny a podmínky pro její uplatnění.
Odstavec 5 stanovuje, že provozovatel přenosové a distribuční soustavy hradí OTE finanční
prostředky získané na základě účtování ceny na úhradu nákladů spojených s podporou
elektřiny. Prováděcí vyhláška potom uvádí termíny a úhrady provozovatelem distribuční a
přenosové soustavy.

- 18 Odstavec 6 stanovuje, že finanční prostředky určené pro podporu elektřiny a provozní
podporu tepla vede OTE na zvláštním účtu.
Odstavec 7 stanovuje, že při stanovení cen pro následující kalendářní rok se postupuje podle
příslušného předpisu, který upravuje způsob regulace cen v energetických odvětvích a
postupy pro regulaci cen a berou se v úvahu rozdíly mezi skutečnými vynaloženými náklady a
příjmy spojenými s podporou elektřiny a podporou tepla.
Odstavec 8 uvádí složení skutečných celkových nákladů operátora trhu, které jsou dány
součtem nákladů uvedených v § 9 odst. 3, § 26 odst. 6 a § 13 odst. 2. Skutečné výnosy
operátora trhu jsou uvedeny v odstavci 1.
Odstavec 9 je uvedeno, že Úřad poskytuje OTE potřebné údaje o výrobcích z vydaných
licencích na výrobu a MPO poskytuje OTE údaje o výrobcích z vydaných osvědčeních o
původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a z osvědčení o
původu elektřiny z druhotných zdrojů.
6.
Bod ukončuje podporu pro nové výrobny biometanu uvedené do provozu od 1. ledna 2014.
7.
Bod uvádí, že podpora decentrální výroby elektřiny se vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou
do 31. prosince 2013.
8 až 10
Body upravují zmocnění pro Úřad v rámci úpravy hrazení nákladů na podporu elektřiny a
podporu tepla ze složky ceny za distribuci elektřiny a složky ceny za přenos elektřiny na cenu
na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a podporou tepla. Dále se vkládají nová
zmocnění pro Úřad, která se termínů a podmínek úhrady finančních prostředků provozovatele
přenosové soustavy a provozovatelem distribuční soustavy.
Čl. II
Navrhuje se přechodné ustanovení, které se týká nároku na podporu od 1. ledna 2014 pro
nové výrobny elektřiny vyrábějící elektřinu z obnovitelných zdrojů, které jsou k datu nabytí
účinnosti tohoto zákona již rozpracovány.
Proces uvedení výrobny do provozu trvá delší časový úsek, a tak, aby nedošlo ke zmaření již
vynaložených investic, se navrhuje zachovat podporu pouze pro elektrárny uvedené do
provozu do 31. prosince 2015 v případě, že byla pro tyto výrobny elektřiny udělena autorizace
na výstavbu elektřiny nebo v případě výroben elektřiny s výkonem do 100 kW bylo uděleno
povolení stavby před nabytím účinnosti tohoto zákona, a to z důvodu velké časové náročnosti
dokončení rozestavěných projektů.
Část II
Část II zákona se zabývá novelou zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
Čl. III

- 19 1.
V rámci úpravu vzdělávání osobo, které jsou oprávněné provádět instalaci vybraných zařízení
využívajících energii z obnovitelných zdrojů se v ustanovení vztahující se na stavebníka,
vlastníka budovy nebo společenství vlastníků jednotek v rámci snižování energetické
náročnosti budov se zrušuje povinnost dokládat kopii oprávnění zmíněných osob.
2 až 8.
Body upravují celou oblast osob, které jsou oprávněné provádět instalaci vybraných zařízení
využívající OZE uvedených v ustanovení § 10d až § 10g zákona s tím, že maximálně
využívají stávající právní úpravu, která v této oblasti již existuje a zároveň pokud možno
neklade na osoby, které tuto činnost dnes vykonávají další větší administrativní nároky.
Podmínkou pro vykonávání činnosti v dané oblasti bude podle tohoto návrhu:
a) živnostenské oprávnění pro vodoinstalatérství a topenářství, pro montáž, opravy a
rekonstrukce chladicích zařízení a tepelných čerpadel, pro montáž, opravy, revize a
zkoušky elektrických zařízení nebo pro kamnářství a
b) příslušné osvědčení o získání profesní kvalifikace podle zákona o uznávání výsledků
dalšího vzdělávání ne staršího než 5 let.
Zákon 179/2006 Sb. o dalším vzdělávání řeší problematiku tvorby tzv. profesních kvalifikací.
Pro ně se vytváří tzv. kvalifikační standardy – tzn. popis toho, co by člověk vykonávající
činnosti pro danou kvalifikaci měl umět a tzv. hodnotící standard, který definuje jakým
způsobem se znalosti a dovednosti daného člověka budou ověřovat.
Kvalifikační a hodnotící standard bude vytvořen v tzv. Sektorových radách, které jsou
vytvořeny Hospodářskou komorou České republiky a Svazem průmyslu a dopravy ČR a jimi
jmenovanými zástupci. Vytvořené standardy pak jsou schvalovány v rámci Národního ústavu
pro vzdělávání a MŠMT a jsou připomínkovány i odpovědnými resorty (MPO). Bude nutné
některé požadavky na kvalifikaci vytvořit pro potřeby zákona 406/2000 Sb., o hospodaření
energií.
Část III
Část III zákona se zabývá změnou zákona č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č.
406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
Čl. IV
Tato část se vztahuje k oblasti osob, které jsou oprávněné provádět instalaci vybraných
zařízení využívající OZE, kdy v rámci bodu 2 až 8 uvedeného v části II se tento systém
upravuje tak, že bude využíván zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. V rámci
přenastavení tohoto systému se účinnost ustanovení vztahujícího se k povinnosti instalovat
vybraná zařízení využívající obnovitelné zdroje těmito osobami posunuje z ledna roku 2014
na leden roku 2015.
Část IV
Čl. V
Účinnost

- 20 Účinnost zákona je ve většině bodů navržena dnem jeho vyhlášení. Důvodem proto tento
termín je potřeba zastavit podporu pro nové zdroje, která vyplývá ze záměru vlády omezit
další nárůst nákladů státního rozpočtu souvisejících s financováním podpory elektřiny a tepla.
Zároveň je s ohledem na konstrukci stanovení výše podpory a výše ceny na úhradu nákladů
spojených s podporou elektřiny a tepla na další rok třeba předsunout účinnost některých
ustanovení tak, aby se nová právní úprava odrazila v cenových rozhodnutích ERÚ vydaných
v listopadu 2013 na rok 2014. Ustanovení uvedených v bodu 2, 3 a 4 se navrhuje s účinností
od 1. ledna 2014.

V Praze dne 25. července 2013

Jiří Rusnok, v.r.
předseda vlády

Jiří Cieńciała, v.r.
ministr průmyslu a obchodu

