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Svaz průmyslu a dopravy ČR předkládá připomínky k předkládanému návrhu Nařízení vlády o podmínkách 

poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku 

v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny. Smyslem naprosté 

většiny níže uvedených připomínek je potřeba upřesnění či vyjasnění definic pojmů tak, aby docházelo ke 

spravedlivému rozdělení prostředků mezi ohrožené subjekty zpracovatelského průmyslu a zároveň Nařízení 

jasným způsobem provádělo žadatele při podávání žádosti o kompenzace. 

OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 

1. RIA I 

Ve zprávě RIA je několikrát (i v hodnocení jednotlivých variant, viz např. str. 17, 18, 19) použito velmi 

zavádějící tvrzení, že cena povolenky (v kontextu její současné nižší hodnoty např. v porovnání s rokem 2019), 

nebude mít dopad na cenu elektřiny, a tak se i z tohoto důvodu neočekává ani dopad EU ETS na únik uhlíku 

v roce 2020. Cena povolenky má však na cenu elektřiny vždy dopad bez ohledu na to, zda se snižuje či zvyšuje. 

I proto dále hovoříme o snížené konkurenceschopnosti podniků a zvýšeném riziku úniku, což souvisí 

s nutností kompenzace zavést. 

Tato připomínka je zásadní. 

2. RIA II 

RIA (str. 17, hodnocení Varianty 0): v tvrzení „nepřijetí kompenzací představuje hypoteticky žádné až zásadní 

snížení konkurenceschopnosti dotčených odvětví“ je nutné vymazat slova „žádné až“. Způsobilá odvětví v ČR 

budou, na rozdíl od stejných odvětví ve většině průmyslových států, kterým jsou nepřímé náklady 

kompenzovány od roku 2013, za rok 2020 kompenzována poprvé. Nepřijetí kompenzací by tak ještě více 

prohloubilo už současný nakumulovaný významný rozdíl v podpoře mezi ČR a jinými státy a tak dále 

prohlubovalo nerovnoměrné postavení podniků v ČR na evropském trhu.  

Tato připomínka je zásadní. 

3. RIA III 
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V předkládací zprávě, důvodové zprávě i zprávě RIA je definice „úniku uhlíku“ jen částečná a může vznikat 

mylný dojem snížené potřeby kompenzací na EU úrovni. Je však třeba vnímat riziko v širším kontextu. 

K faktickému úniku uhlíku z EU nedochází jen tehdy, kdy firma v důsledku environmentálních opatření EU 

přesune svou výrobu mimo EU nebo zanikne. Únik uhlíku znamená i zvýšený dovoz uhlíkově náročnějších 

komodit do EU v důsledku znevýhodnění (dodatečných nákladů, např. kvůli EU ETS) evropských firem (aniž 

by tyto nutně zanikly nebo přesouvaly výrobu), a tak nekonkurenceschopném postavení na domácím 

i světovém trhu. K tomuto již několik let v některých odvětvích prokazatelně dochází. Stejně tak nemusí nutně 

docházet k přesunu výroby samotné firmy. Např. firma (skupina), která nemá zastoupení na evropském trhu, 

využije oslabení evropských firem, začne více vyrábět, tj. produkovat více CO2, a dovážet na evropský trh. 

I z těchto důvodů je zavedení kompenzací důležité. 

Tato připomínka je doporučující. 

KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY 

1. Definice žadatele o kompenzace 

Zákon č. 383/2012 Sb., ve svém §11 nedefinuje vztah žadatele o kompenzaci k výrobnímu zařízení. Proto jsme 

toho názoru, že návrh NV zbytečně zužuje okruh žadatelů. V praxi dochází k řadě situací, kdy výrobní zařízení 

není vlastněno subjektem, který jej provozuje, nebo který z takové výroby má konečný užitek a který nese 

náklad na nákup elektrické energie zatížené nákladem na emisní povolenky. Proto navrhujeme upřesnit 

v obecné rovině specifikaci osob, které mohou o kompenzaci požádat, a definici zařízení, u kterých je 

kompenzace možná z hlediska jejich majetkoprávního uspořádání. Není totiž řešena situace, kdy je v rámci 

koncernu oddělena výroba a provozování určitého zařízení od nákupu vstupních surovin, nákupu elektrické 

energie a konečného uplatnění relevantních výrobků na trhu nebo v rámci další výroby. K takovému nastavení 

může dojít kdekoliv v rámci průmyslových areálů, kde jsou nákup a distribuce elektrické energie řešeny 

centrálně a kde působí různé subjekty, které mohou být majetkově propojeny (koncern). Výroba může rovněž 

probíhat ve specificky nastaveném režimu (např. toll fee), kdy jeden ze subjektů vystupuje jako vlastník 

vstupů a výstupů výroby (včetně elektrické energie) a druhý subjekt výrobu fakticky realizuje, přičemž může 

být provozovatelem a vlastníkem výrobního zařízení. V opačném případě by byly z kompenzace vyloučeny 

subjekty, kde existuje legitimní nárok (jednoznačně jde o ohrožená odvětví) a vznikaly by tím nedůvodné 

rozdíly. 

Požadujeme doplnit do definic upřesnění pojmů "zařízení" a "žadatel o poskytnutí kompenzace“, aby z 

možností získat kompenzaci nebyly vyloučeny subjekty, které mají na kompenzaci legitimní nárok, a jde   

o ohrožená odvětví.  

Návazně je nutno upravit ve smyslu výše uvedeného i znění § 4, odst. (1) a (3), § 6, písm. a) a § 7, odst. (1), 

písm. a), kde je vazba na „žadatele“, resp. vlastnictví zařízení. 

Tato připomínka je zásadní. 
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2. k § 2, písmeno a) 

Požadujeme v § 2 písm. a) doplnit větu v tom smyslu, že forwardovou cenu povolenek bude zveřejňovat buď 

MŽP nebo ERÚ tak, jak to činí v případě Průměrné ceny povolenky za rok. Umožní to jednoznačné 

a jednoduché zjištění hodnoty pro všechny zájemce o podporu.  

Tato připomínka je zásadní. 

3. k § 2 písm. c) a d) 

Požadujeme úpravu formulace v § 2 písm. c) a d). 

 písm. c) a d): není jednoznačně stanoveno, jak postupovat v případech, kdy zařízení bylo uvedeno do 

provozu po roce 2011 a v posledních několika málo letech (2017...). Domníváme se, že není důvod 

taková zařízení vyloučit z kompenzace, a proto doporučujeme lépe formulovat příslušná ustanovení. 

Odůvodnění:  

Příklad: období je sedmileté, zařízení bylo v provozu 2006, 2009 a 2011., tzn., neexistují záznamy o 4 letech 

provozu – který z roků se použije pro údaj o roční produkci? Jaké období vymezuje pojem „předchozí roky 

tohoto období“?  

Odst. d) analogicky 

Tato připomínka je zásadní. 

4. k § 2 písm. e). 

Požadujeme úpravu formulace v § 2 písm. e). 

 písm. e): požadujeme upřesnit text „za podstatné zvýšení kapacity se nepovažuje pouhé nahrazení 

stávající výrobní linky", protože k nahrazení linky může být řada důvodů a případné související zvýšení 

kapacity je naprosto legitimní, obzvláště pokud dojde ke zlepšení směrem k ochraně ŽP (menší měrné 

spotřeby / emise, vyšší efektivita, aplikace BAT apod.), přičemž aktuální znění by znevýhodňovalo 

některé výrobce oproti jiným odvětvím nebo producentům (konkurenci). Nahrazení stávající výrobní 

linky, v případě, že by nová kapacita byla o 10 % (nebo i více) vyšší ve srovnání s původní instalovanou 

kapacitou před tímto nahrazením, by mělo být považováno za zvýšení kapacity. 

Tato připomínka je zásadní. 

5. K § 4, odst. 1) 

(1) „V případech, kdy se referenční úrovně energetické účinnosti uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení 

vztahují na výrobky vyráběné žadatelem o poskytnutí kompenzace, vypočítá se nejvyšší částka kompenzace 

pro zařízení, umístěném na území České republiky, na náklady vynaložené v České republice za rok podle 

vzorce: …“ 

Odůvodnění: 
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Z hlediska kompenzace je rozhodující území, na němž je dotčené zařízení provozováno, a jenž podléhá 

jurisdikci právního předpisu, nikoliv místo, v němž byly vynaloženy náklady na jeho provoz (viz též důvodová 

zpráva k nařízení vlády). 

Tato připomínka je zásadní. 

6. k § 4, odst. 2) 

V rámci §4 odst. 2 není jasné, jakým způsobem se bude prokazovat zvýšení výrobní kapacity. Nemělo by se 

jednat o navýšení produkce nikoliv kapacity? 

Tato připomínka je zásadní. 

7. K § 4, odst. 3) 

(1) „V případech, kdy se referenční úrovně energetické účinnosti uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení 

vztahují na výrobky vyráběné žadatelem o poskytnutí kompenzace, vypočítá se nejvyšší částka kompenzace 

pro zařízení, umístěném na území České republiky, na náklady vynaložené v České republice za rok podle 

vzorce: …“ 

Odůvodnění: 

Z hlediska kompenzace je rozhodující území, na němž je dotčené zařízení provozováno, a jenž podléhá 

jurisdikci právního předpisu, nikoliv místo, v němž byly vynaloženy náklady na jeho provoz (viz též důvodová 

zpráva k nařízení vlády). 

Tato připomínka je zásadní. 

8. k § 4 

V § 4 u výpočtu kompenzace není uvedeno, v jaké jednotce je nejvyšší částka stanovena, zdali v Kč/rok nebo 

v jiné jednotce. Doporučujeme jasné uvedení. 

Tato připomínka je doporučující. 

9. k § 4, odst. 2 a § 4, odst. 4) 

V §4(2) a §4(4) se podstatné zvýšení výrobní kapacity vztahuje na „období poskytnutí kompenzace“. Je třeba 

upřesnit, že by se sledování navýšené kapacity mělo vztahovat k roku, za který se kompenzace poskytuje. 

Tato připomínka je zásadní. 

10. k § 5, odst. 2) 

(2) Pokud zařízení sníží úroveň produkce v daném kalendářním roce o 50 % až 75 % ve srovnání se 

základní produkcí, obdrží žadatel pouze polovinu částky kompenzace na toto zařízení odpovídající jeho 

základní produkci nebo základní spotřebě elektřiny. Pokud zařízení sníží úroveň produkce v daném 

kalendářním roce o 75 % až 90 % ve srovnání se základní produkcí zařízení, obdrží žadatel pouze čtvrtinu 
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částky kompenzace na toto zařízení odpovídající jeho základní produkci nebo základní spotřebě elektřiny. 

Pokud zařízení sníží úroveň produkce v daném kalendářním roce o 90 % či více ve srovnání se jeho základní 

produkcí, nebude žadateli na toto zařízení poskytnuta žádná kompenzace. 

Odůvodnění: 

Úprava zajišťuje, že žadateli, který může žádat kompenzaci za více svých zařízení, bude případná kompenzace 

uvedeným způsobem krácena pouze za zařízení, které snížilo produkci, nikoliv za všechna zařízení. 

Tato připomínka je zásadní. 

11. k § 5, odst. 3) 

Požadujeme upravit ustanovení následovně: 

(3) Za první spotřebovanou GWh nebude poskytnuta žádná kompenzace. Kompenzace nebude poskytnuta 

žadateli, jehož celková roční spotřeba elektřiny za všechna zařízení, za která o kompenzaci žádá, 

v kalendářním roce, za který se kompenzace poskytuje, nepřekročila 1 GWh. 

Odůvodnění:  

Jak uvádí důvodová zpráva a RIA, účelem tohoto ustanovení je zejména zabránit vysoké administrativní zátěži 

v souvislosti s rizikem, že o kompenzace požádá nadměrné množství žadatelů. Není tedy důvod neposkytovat 

plošně všem žadatelům kompenzace za jejich první spotřebovanou GWh. Stěžejní je vymezit plnou 

způsobilost pro žadatele, jehož zařízení spotřebují nad 1 GWh/rok.  

Tato připomínka je zásadní. 

12. k § 7 odst. 2) 

V § 7 odst. 2 jednoznačně stanovit, že se kompenzace nepřímých nákladů vztahuje i na vlastní výrobu 

elektřiny. 

Jinak by byl chemický průmysl znevýhodněn, přestože elektřinu sám vyrábí spalováním paliv a náklady na 

výrobu jsou zatíženy nákupem povolenek.  

Tato připomínka je zásadní. 

13. k § 7 odst. 2), písm. e), f 

e) potvrzení orgánu finanční správy a orgánu celní správy, že žadatel nemá nedoplatek na daních, 

poplatcích nebo cle,  

f) potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení, že žadatel nemá nedoplatek na pojistném na 

sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

Odůvodnění: 
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Tento požadavek jde zcela proti snahám vlády o snižování administrativní zátěže firem. Obíhat musí 

dokument, nikoliv podnikatel či firma. Již z předložených dat pro výpočet kompenzací (do 15. března) bude 

ministerstvo vědět, které subjekty budou o kompenzace žádat, a může se tedy okamžitě obrátit na další části 

státní správy s požadavkem o poskytnutí informací. 

Tato připomínka je zásadní. 

14. k § 7, odst. 3) 

MŽP v současné době ustoupilo od předávání Zpráv EUETS v elektronické verzi na nepřepisovatelném médiu 

– Zprávy zasílá ověřovatel datovou schránku – doporučujeme obdobný postup i v tomto případě. 

Tato připomínka je doporučující. 

15. k Příloze č. 1 

V příloze jsou uvedeny kódy NACE rev. 1.1., v současnosti se v klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE) 

používají kódy rev.2. 

Navrhujeme k tabulce připojit poznámku, že uvedené kódy NACE odpovídají původní, dnes již neplatné 

statistické klasifikaci ekonomických činností Společenství (NACE Rev.1.1).  

Odůvodnění: 

Poznámka vyloučí špatné interpretace a případná nedorozumění ze strany potencionálních zájemců 

o podporu. V současnosti (od r. 2008) je pro klasifikaci ekonomických činností používán systém NACE Rev.2, 

který se od NACE Rev.1.1 liší – pod stejným kódem jsou zcela jiné ekonomické činnosti. 

Tato připomínka je doporučující. 

16. Připomínka – obecná 

Z návrhu nařízení není zřejmé, jaké formáty MS Office jsou kompatibilní (např. běžně užívaný formát PDF 

vyvinula firma Adobe, nikoliv MS). Doporučujeme upřesnění. 

Tato připomínka je doporučující. 

 

 


