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ODSOUHLASENÝ MECHANIZMUS KONTROLY
PŘEKOMPENZACE A ZVÝŠENÍ SOLÁRNÍHO ODVODU

Dne 4. září 2017 projednala a odsouhlasila Vláda České republiky („Vláda“) na svém zasedání
dokument připravený Ministerstvem průmyslu a obchodu s názvem Závazky na zavedení mechanizmu
kontroly přiměřenosti podpory elektřiny z podporovaných zdrojů energie, který obsahuje koncepci
posuzování a kontroly překompenzace podporovaných zdrojů energie (dále jen „Koncepce“).
Projednání tohoto dokumentu přitom Vláda avizovala již na 21. srpna 2017, jeho projednání nakonec
odložila.
Koncepce byla vytvořena v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise, v kterém se Česká republika
zavázala k zavedení kontrolního mechanizmu proti překompenzaci systému podpory pro podporované
zdroje energie, který by zajistil, že podpora poskytována podporovaným zdrojům energie je v souladu s
pravidly státní podpory vydaných Evropskou komisí. Koncepce počítá se zavedením jednotného
systému kontrol pro všechny podporované zdroje, a to bez ohledu na to, kterým z rozhodnutí Evropské
Komise byla podpora schválena jako slučitelná s pravidly Evropské unie.
V rámci Koncepce je hranice překompenzace vymezena prostřednictvím maximální hodnoty vnitřního
výnosového procenta investic (IRR), kdy nejvyšší IRR (10,6 %) je navrhováno pro výrobny elektřiny
z bioplynu, naopak nejnižší IRR (7 %) je navrhováno pro větrné elektrárny. Pro solární elektrárny je
navrhován jako horní hranice přípustného IRR hodnota 8,4 %. Počítá s tím, že předmětné kontroly by
měl zabezpečit zejména operátor trhu s energiemi, tedy společnost OTE, a.s.. V návaznosti na
schválení Koncepce tak lze očekávat návrhy legislativních změn souvisejících s implantací Koncepce.
V rámci tiskové konference konané po jednání Vlády dne 21. srpna 2017 nicméně ministr zahraničí, pan
Lubomír Zaorálek (ČSSD), informoval, že Vláda se zabývala také návrhem nařízení vlády o stanovení
prostředků státního rozpočtu podle zákona o podporovaných zdrojích energie a v této souvislosti
vyzvala ministra financí, aby se zabýval možností zvýšení solárního odvodu.
Ministr zahraničí v této souvislosti před novináři uvedl, že „se domníváme [vláda ČR], že […] ti kdo
investovali do solárních zdrojů energie, tak své prostředky poměrně velmi úspěšně získávají nebo
získali zpět a tak jak známe i stanovisko Evropské komise, tak pokud se takto zrychleně jim ty prostředky
vracejí, tak by neměl být žádný problém najít způsob jak ty jejich zisky zdanit odpovídajícím způsobem.
A já se domnívám, vzhledem k tomu, jak to zatěžuje státní rozpočet, tak je čas zabývat se zvýšením té
daně, najít způsob jak vlastně ty zisky činit přiměřenými.“
Připomeňme, že Česká republika zavedla solární odvod koncem roku 2010 pro fotovoltaické elektrárny
s instalovaným výkonem nad 30 kW, které byly uvedeny do provozu v letech 2009 a 2010. Výše odvodu
dosahovala v závislosti na zvolené formě podpory 26% (výkupní ceny), resp. 28 % (zelený bonus).
Původně se měl solární odvod vybírat od provozovatelů FVE pouze do konce roku 2013, Česká
republika ovšem v roce 2013 rozhodla o tom, že ve vztahu k elektrárnám uvedeným do provozu v roce
2010 prodlouží jeho vybírání ve snížené výši 10% (výkupní ceny), resp. 11 % (zelený bonus) i po roce
2013, a to na dobu neurčitou.
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V důsledku zavedení solárního odvodu Česká republika čelila, resp. stále čelí, žalobám řady investorů.
Pokud by Vláda prosadila zvýšení solárního odvodu, případně jeho rozšíření na další fotovoltaické
elektrárny, nelze vyloučit, že by takový krok vyvolal další vlnu žalob vůči České republice.
Pro Vaše případné dotazy jsme Vám kdykoliv rádi k dispozici.
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Tento
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pouze
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všeobecná

informace o aktuálních tématech, nejedná se o
poradenství. Nezohledňují se v něm žádné zvláštní
okolnosti, finanční situace či zvláštní požadavky
adresátů. Jeho adresáti by si proto měli vždy vyžádat
příslušné

profesionální

služby

k

uvedeným

informacím. I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu
nemůže společnost bpv Braun Partners s.r.o., její
partneři, spolupracovníci či spolupracující advokáti a
daňoví poradci zaručit přesnost a úplnost informací
zde obsažených a nepřebírá jakoukoliv odpovědnost
za konání nebo zdržení se konání na základě
informací obsažených v tomto materiálu.

