
MŽP poř. č. 1  

I. 

Název legislativního úkolu  

návrh zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 

Předkladatel 
Spolup řed- 

kladatel 1  

Stanovený 
termín 

předložení vlád ě 

Předpokládaný 
termín nabytí 

účinnosti 

MŽP       03.12 12.12 

 

Transpozice práva EU: Číselné 
označení sm ěrnic (na řízení) a jejich 

název v českém p řekladu  
Termín stanovený pro implementaci  

2009/29/ES 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/29/ES ze dne 23. dubna 2009 o 
vytvoření systému pro obchodování s 

povolenkami na emise skleníkových plynů 
ve Společenství a o změně směrnice 

Rady 96/61/ES 

      

12.12 

II. 

A. Kontext a definice problému  

A.1 Definice problém ů 

Je třeba nahradit stávající zákon novým zákonem o podmínkách obchodování 
s povolenkami skleníkových plynů, pro splnění implementační povinnosti. 

A.2 Účel návrhu právního p ředpisu / cílový stav  

Implementace směrnice 2009/29/ES do národního právního řádu 

A.3 Odůvodn ění varianty p řípravy legislativního návrhu  

Jedná se o transpozici směrnice, kterou je nezbytné provést prostřednictvím zákona 

A.4 Varianty posuzované v rámci v ěcného řešení, včetně stanoviska 

                                                 
1 V případě vyplnění rozveďte v části B.4 Spolupráce s ústředními orgány státní správy. 



předkladatele ke zpracování RIA.  

Je předkladatelem k předkládanému legislativnímu návrhu navrhováno zpracování 
RIA?  

ANO  Nulová varianta a implementace směrnice. 

NE  Uveďte zdůvodnění, proč nemá být k legislativnímu návrhu RIA zpracována. 

A.5 Plánuje se s p řijetím návrhu zákona sou časně přijetí provád ěcích právních 
předpis ů s termínem nabytí ú činnosti sou časně se zákonem?  

 ANO     NE     

Problematika monitorování, vykazování, ověřování emisí a akreditace ověřovatelů, 
aukcí povolenek, správy EU ETS a jiných otázek týkajících se emisí skleníkových 
plynů, které nebudou upraveny zákonem nebo jiným právním předpisem. 

A.6 Je na úrovni EU řešena iniciativa, která m ůže ovlivnit východiska 
legislativního návrhu?  2  

 ANO     NE     

Monitoring and Reporting Regulation, Acreditation and Verification Regulation 

 

B. Hodnocení dopad ů – procesní stránka  

B.1 Dotčené subjekty 

Všechny subjekty zahrnuté v EU ETS, ověřovatelé, rejstřík povolenek, příslušná státní 
správa  

B.2 Konzultace  

Průmyslové svazy, ostatní ministerstva, v průběhu procesu implementace 

B.3 Dostupná data a zdroje statistik  

x 

B.4 Spolupráce s úst ředními orgány státní správy  

Meziresortní připomínkové řízení, 1. Q 2012 

 

C. Očekávané specifické dopady – zaškrtn ěte, v p řípadě kladné odpov ědi 
dopady specifikujte.   

                                                 
2 Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství ČR v Evropské Unii stanoví, 
že pokud to neohrožuje plnění leg. závazků, zdrží se předkladatel předložení návrhu právního předpisu, pokud v blízké době 
(zpravidla do 6 měsíců), bude přijat předpis EU, jehož implementace si vyžádá změnu téhož právního předpisu. 



C.1 Dopady na státní rozpo čet a ostatní ve řejné rozpo čty  ANO     NE     

výnosy z aukcí emisních povolenek atd. 

C.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR  ANO     NE     

       

C.3 Dopady na podnikatelské subjekty  ANO     NE     

na subjekty účastnící se EU ETS 

C.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje ), především v p řípadě 
návrhu na p řenesený výkon státní správy  ANO     NE     

      

C.5 Sociální dopady (tj. dopady na specifické skupi ny obyvatel, zejména osoby 
sociáln ě slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostn í menšiny)  ANO    

 NE     

      

C.6 Dopady na životní prost ředí  ANO     NE     

snižování emisí skleníkových plynů 

C.7 Dopady na rovnost muž ů a žen  ANO     NE     

      

 

Kontaktní osoba/ osoby   

Uveďte prosím kontakty na odpovědnou osobu, popřípadě osoby, které Přehled 
dopadů zpracovaly. Současně uveďte kontakt na osobu, která bude odpovědná za 
zpracování návrhu právního předpisu, včetně RIA, pokud není tato osoba shodná se 
zpracovatelem Přehledu dopadů.   

� Jan Tůma, VO/OZK, 267 122 360, jan.tuma@mzp.cz       

� Pavel Zámyslický, ŘO/OZK, 267 122 328, pavel.zamyslicky@mzp.cz  

� Mgr. Pavla Bejčková VORS / OL, 267 12 21 5,. pavla.bejckova@mzp.cz  

 

 


