
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslanecká sněmovna přehlasovala 

veto prezidenta týkající se zákona o 

podporovaných zdrojích energie. 

 

Poslanecká sněmovna přehlasovala veto 

prezidenta Václava Klause a stvrdila tak 

nový zákon o podporovaných zdrojích 

energie. Zákon byl projednáván dne 

9.5.2012 a podpořilo jej 145 poslanců na-

příč politickými stranami. Prezident návrh 

zákona 14.3.2012 vrátil sněmovně 

s připomínkami týkajícími se zejména 

předpokládaného zvýšení cen energie. 

Prezident se obával, že zákon nepřináší 

úspory, ale naopak navýšení nesystémo-

vých podpor vybraných zdrojů energie z 

veřejných prostředků, což přinese nejen 

nové náklady pro veřejné rozpočty, ale 

také zvýšení cen energií, které platí obča-

né a podniky.  

 

Nová norma, která, až na některá ustano-

vení, nabývá účinnosti dnem 1. ledna 

2013, v jednom předpisu soustřeďuje pod-

poru pro obnovitelné zdroje, druhotné 

zdroje a kombinovanou výrobu elektřiny a 

tepla z obnovitelných zdrojů. Vedle podpo-

ry výroby biometanu zákon ponechává 

povinnost vykoupit elektřinu 

z obnovitelných zdrojů i u těch provozova-

telů, u kterých ze zákona koncem roku 

skončí příslušné smlouvy.  

 

 

 

 

 

Pokud by Vás zajímalo více informací 

týkajících se nového zákona, dovolujeme 

si Vás odkázat na náš News Alert, z února 

tohoto roku, pro přiblížení a orientační 

úvod do nového ZPZE.  

 

Najdete jej zde:  

 

 

Návrh zákona ve schváleném znění  jako tisk 369/9 

naleznete zde:  
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Tento materiál je rozesílán obchodním partne-
rům a pracovníkům firmy. Další distribuce nebo 
kopírování jakýchkoliv částí bez předchozího 
souhlasu není dovoleno. Naším úmyslem je upo-
zornit na témata, která jsou v daný okamžik 
zajímavá, nikoliv poskytnout úplnou analýzu 
těchto témat.  
 
Uživatelé by si měli vždy vyžádat příslušné pro-
fesionální služby k uvedeným informacím a spo-
lečnost nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za 
konání nebo zdržení se konání na základě infor-
mací obsažených v tomto materiálu. 
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