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Svaz průmyslu a dopravy ČR předkládá připomínky k návrhu vyhlášky o požadavcích na modernizaci 

podporované výrobny elektřiny a postupech při úpravách zařízení výrobny elektřiny (vyhláška o modernizaci). 

KONKRÉTNÍ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 

1. Připomínka k Příloze č. 1 

Požadujeme v textu přílohy č. 1 vypustit následující části textu: 

„- mzdové a ostatní výdaje na zaměstnance, režijní a provozní výdaje a  

- výdaje spojené se zadáním veřejných zakázek na dodávky, služby nebo stavební práce spojené s modernizací 

výrobny elektřiny.“ 

Odůvodnění:  

Nelze souhlasit s vyloučením „mzdových a ostatních výdajů na zaměstnance“ a dále výdajů spojených se 

zadáním veřejných zakázek na dodávky, služby nebo stavební práce spojené s modernizací výrobny elektřiny“ 

ze způsobilých výdajů uznatelných do minimální výše finančních prostředků na modernizaci výrobny. 

Vlastními zaměstnanci může být zajištována celá řada aktivit typu projektového managementu, projektování, 

nákup zařízení, zajištění kvality, uvádění do provozu, technický dozor investora apod.  Z návrhu vyhlášky lze 

dovodit, že pokud tyto činnosti budou zadány jinému subjektu a dodány dodavatelsky, budou náklady na ně 

způsobilé, avšak při provádění vlastními zaměstnanci budou nezpůsobilé. Takový přístup považujeme za zcela 

nevhodný (i v současné právní úpravě bylo přípustné provedení některých úkonů vlastními silami) a zároveň 

může vést k nadbytečnému zvyšování nákladů na straně investora, pokud tyto úkony je schopen provést 

vlastními zaměstnanci levněji. 

Stejně tak jsme toho názoru, že do přímé spojitosti s modernizací patří organizace veřejných a ostatních 

výběrových řízení a měla by též být zahrnuta mezi způsobilé výdaje, ať už je zajišťována vlastními zaměstnanci 

či externě. 

Tato připomínka je zásadní. 

2. Připomínka k Příloze č. 2 

Požadujeme písm. e) upravit následovně: 
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„e) V případě výrobny elektřiny spalující biomasu, zemní, skládkový, kalový nebo důlní plyn se vyžaduje 

provedení: 

1) výměny nebo generální opravy kotle, pokud je součástí výrobny elektřiny, 

2) výměny nebo generální opravy motoru, rotoru nebo turbíny, 

3) výměny nebo generální opravy generátoru, 

4) výměny nebo generální opravy regulačních zařízení a 

5) instalace, výměny nebo novější verze automatizovaného systému řízení. 

Ustanovení v písm. e) se vztahuje také nevztahuje na výrobnu elektřiny, u které došlo ke změně využívání 

primárního energetického zdroje ze spalování neobnovitelného zdroje nebo spoluspalování biomasy 

a neobnovitelného zdroje na spalování pouze biomasy nebo ze spalování neobnovitelného zdroje na spalování 

zemního plynu. V těchto případech se vyžaduje provedení technologických úprav nezbytných pro změnu 

využívaného primárního energetického zdroje.“ 

Odůvodnění:  

Podle § 2 odst. 2 písm. d) zákona o podporovaných zdrojích se za modernizaci považuje i změna paliva, 

prováděcí předpis by měl tento požadavek respektovat. Vyhláška v současné podobě vytvoří tlak na 

nepotřebné investice při změně paliva, aby byla naplněna podmínka modernizace ve znění vyhlášky, tedy 

výměna či GO všech vyjmenovaných technologických celků.  

Tato připomínka je zásadní. 

DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKY 

3. Připomínka k § 3 odst. 2 

Doporučujeme tuto úpravu ustanovení: 

„(1) Informace o rozsahu modernizace výrobny elektřiny uvede výrobce v prohlášení podle přílohy č. 3 k této 

vyhlášce, které vloží do systému operátora trhu nejpozději při registraci podpory modernizované výrobny 

elektřiny v systému operátora trhu podle právního předpisu upravující upravujícího postupy registrace podpor 

u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie.“ 

Odůvodnění:  

Jedná se o legislativně technickou úpravu. 

 


