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návrhu vyhlášky o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých 

dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška) 
_______________________________________________________________________________ 

 
 

I. Úvod: 
 

Ke dni 1. ledna 2016 nabydou účinnosti ustanovení zákona č. 131/2015 Sb., který novelizuje mimo 
jiné zákon o podporovaných zdrojích energie, týkající se ukončení podpory na biometan a na 
decentrální výrobu elektřiny a současně nabyde účinnosti ustanovení týkající se nové provozní 
podpory na teplo. 

Návrh vyhlášky byl zpracován na základě zmocnění Energetického regulačního úřadu podle § 53 
odst. 2 písm. c) až f) a i) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně 
některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., k provedení § 8 odst. 5, § 9 odst. 5, § 11 
odst. 3 a § 23 odst. 7 zákona. 

 

II. Připomínky a návrhy změn: 
 
Předkladatel zpracoval hodnocení dopadů regulace ve formátu Odůvodnění. 
 

Dotčenými skupinami jsou výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů, výrobci 
elektřiny, která vznikne v procesu vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, výrobci 
tepla, včetně výrobců tepla z bioplynu (§ 24 odst. 4 zákona o podporovaných zdrojích), kteří 
nárokují podporu podle zákona č. 165/2012 Sb., dále OTE, a.s. (operátor trhu) a povinně 
vykupující obchodníci podle zákona č. 165/2012 Sb. Na základě návrhu vyhlášky při procesu 
registrace a ověřování údajů mezi dotčené subjekty patří i provozovatel přenosové soustavy a 
příslušní provozovatelé distribuční soustavy.   
 
Dle předkladatele se vyhláška týká celkem 31 560 zdrojů. 

V souvislosti s novelou zákona o podporovaných zdrojích zákonem č. 310/2013 Sb. došlo k 1. 1. 
2014 k zastavení podpory na biometan, biokapaliny a provozní finanční podpory na elektřinu 
pro nové obnovitelné zdroje energie, s výjimkou MVE a při splnění podmínek popsaných 
v přechodných ustanoveních tohoto zákona také s výjimkou výroben elektřiny využívajících vítr, 
biomasu nebo geotermální energii. Další novela zákona č. 131/2015 Sb. zcela vyjmula z nároku 
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na podporu biometan a decentrální výrobu elektřiny a naopak zavedla provozní podporu tepla 
pro bioplynové stanice. 

Cílem navrhované úpravy je dle předkladatele „upravit postup registrace podpory elektřiny a 
podpory tepla u operátora trhu tak, aby registrace byla funkční, co nejméně zatěžující pro výrobce, 
ale zároveň zajišťovala operátorovi trhu veškeré informace, které potřebuje znát pro výplatu a 
evidenci podpory“.  

Předkladatel by měl toto relativně obecné konstatování specifikovat a podrobněji osvětlit 
smysl a motivaci úpravy postupu registrace, včetně zmínky o problematice požadavků EU 
v oblasti investiční podpory a kontroly podpory. 
 

Lze považovat za dostatečné, když předkladatel pracuje pouze se dvěma variantami řešení 
(nulová varianta - současný stav a varianta 1 - nová vyhláška). 

 

Dopady na veřejnou správu a podnikatelské prostředí jsou údajně relativně malé. V rámci 
konzultačního procesu byly zmiňovány podceněné administrativní náklady, ale tyto výhrady 
předkladatel údajně vysvětlil. Komise však požaduje podrobnější rozbor této problematiky, 
především v souvislosti s administrativními náklady. 

 
Komise požaduje stanovení podmínek a časového horizontu přezkumu účinnosti regulace, 
především z pohledu efektivní kontroly. 
 
 
III. Závěr:  
 
Komise pro hodnocení dopadů regulace předloženou zprávu z hodnocení dopadů regulace 
nepřijímá a požaduje její dopracování ve smyslu výše uvedených připomínek.  
 

Vypracoval: 

 

   
   

  prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc., 
v.r. 

  
předsedkyně komise 
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