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Dne 13.9.2013 schválil Senát Parlamentu České republiky návrh zákona, kterým se mění 

zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů 

(„novela ZPZE“). O změnách, které přináší tato novela, jsme Vás informovali již v srpnovém 

vydání News Alertu. Tematicky se jedná o prodloužení solárního odvodu, úhradu nákladů 

spojených se zásobováním elektřinou, zrušení podpory za decentrální výrobu a zastavení 

podpory pro nové výrobny elektřiny. V této souvislosti odkazujeme na náš News Alert 08/2013. 

 

Nyní bude novela ZPZE postoupena prezidentovi ČR a neočekává se, že by ji prezident měl 

vetovat. Podobně jako u jiných návrhů zákonů, které Senát ve znění schváleném Poslaneckou 

sněmovnou bez pozměňovacích návrhů (dle článku 46 Ústavy) schválí, tak nic nebrání tomu, 

aby byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů, čímž by novela ZPZE vstoupila v účinnost.  

 

Ohledně ústavní konformity novely se vyrojily pochybnosti. Vyskytly se názory, že Senát 

Parlamentu České republiky nemůže projednat návrhy zákonů, které předtím schválila 

Poslanecká sněmovna, jež nyní neexistuje, protože byla rozpuštěna. U návrhů zákonů 

přijatých Poslaneckou sněmovnou, které by Senát neschválil nebo je vrátil s pozměňovacími 

návrhy, totiž platí, že jsou považovány za zamítnuté, ústava však současné dává Poslanecké 

sněmovně právo Senát přehlasovat. Nová Poslanecká sněmovna však o těchto návrzích dle 

svého jednacího řádu již rozhodovat nemůže.  

 

Nezbývá tak než vyčkat, zda bude proti novele ZPZE podána ústavní stížnost, současně je 

však třeba uvést, že většina právních názorů vychází z toho, že zákony takto přijaté Senátem 

nelze zpochybňovat. 
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Tento materiál slouží pouze jako 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. 
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