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Dne 16.8.2013 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky návrh zákona, 

kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně někte-

rých zákonů („novela ZPZE“). Novela ZPZE počítá s řadou restriktivních opatření směrujících 

k omezení podpory obnovitelných zdrojů energie („OZE“) a k zamezení dalšího zvyšování 

finanční zátěže pro spotřebitele elektřiny a státní rozpočet. Pokud Novelu ZPZE schválí senát 

Parlamentu České republiky a podepíše prezident České republiky, měla by nabýt účinnosti 

dnem jejího vyhlášení (s výjimkami viz dále v textu). 

 

Ačkoliv původní návrh novely ZPZE z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu neobsahoval 

ustanovení ohledně prodloužení účinnosti tzv. solární odvodu, v konečné podobě vládního 

návrhu novely ZPZE se prodloužení solárního odvodu přece jenom objevilo. Mezi nejzásad-

nější změny, které sebou novela ZPZE přináší, patří: 

 

a) Prodloužení solárního odvodu – elektřina vyrobena ve výrobnách využívajících 

sluneční záření uvedených do provozu od 1.1.2010 do 31.12.2010, (s výjimkou vý-

roben elektřiny s instalovaným výkonem do 30 kW), má podléhat od 1.1.2014 solár-

nímu odvodu ve výši 10% v případě podpory formou výkupních cen (a ve výši 11% 

v případě podpory formou zelených bonusů), a to po dobu trvání práva na podporu 

výroby elektřiny z OZE; 

 

Předpokládaná účinnost k 1.1.2014 

 

b) Zastavení podpory pro výrobce elektřiny nebo tepla, který má formu akciové 

společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie, popřípadě, který, je-li 

zahraniční osobou a nepředloží čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky 

akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu výrob-

ce, s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů vychází; 

 

Předpokládaná účinnost k 1.7.2014 

 

c) Zastavení podpory pro nové výrobny elektřiny – podpora elektřiny z OZE se 

bude vztahovat pouze na elektřinu vyrobenou ve výrobnách elektřiny uvedených do 

provozu do 31.12.2013, včetně. Toto se netýká podpory výroby elektrické energie 
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využívající vodní energii ve výrobnách elektřiny do instalovaného výkonu 10 MW. 

Od roku 2014 budou mít nárok na podporu pouze ty nové výrobny elektřiny, které 

využívají větrnou, vodní, geotermální energii anebo energii biomasy a které získali 

již před účinností novely ZPZE příslušné povolení stavby resp. v případě výroben s 

výkonem nad 100 kW autorizaci a současně budou uvedeny do provozu nejpozději 

31.12.2015, včetně;  

 

Předpokládaná účinnost ke dni vyhlášení novely ZPZE 

 

d) Zrušení podpory za decentrální výrobu elektrické energie pro výrobce, kteří jsou 

akciovou společností a nesplní požadavky transparentnosti své korporátní struktury. 

(viz písm. b) výše). Výrobci - akciové společnosti budou muset mít vydány výlučně 

zaknihované akcie. Výrobci - zahraniční osoby budou muset předložit čestné pro-

hlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota 

přesahuje 10% základního kapitálu výrobce, s uvedením zdroje, z něhož údaje o ve-

likosti podílu akcionářů vychází; 

 

Předpokládaná účinnost k 1.7.2014 

 

e) Úhrada nákladů spojených s podporou elektřiny – na hrazení nákladů spojených 

s podporou elektřiny by se měl nově podílet: 

 

i. zákazník za množství elektřiny jím spotřebované; 

 

ii. výrobce provozující výrobnu elektřiny za množství elektřiny, kterou sám spo-

třebuje. Z toho, že výrobce má platit i za množství elektřiny spotřebované ji-

ným účastníkem trhu s elektřinou bez použití přenosové nebo distribuční sou-

stavy, lze usuzovat, že výrobci budou platit i za množství elektřiny, kterou si 

sami vyrobí a neodeberou ji tudíž z přenosové nebo distribuční soustavy; a 

 

iii. provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy za ostatní spotřebu 

s některými méně významnými výjimkami uvedenými v zákoně. 

 

Maximální cena na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny má být 

495 Kč / MWh, přičemž její aktuální výši má stanovovat Energetický regulační 

úřad. Termíny a bližší podmínky úhrad nákladů má teprve stanovit prováděcí 

právní předpis, lze však pravděpodobně očekávat, že cenu na úhradu těchto 

nákladů budou výše uvedení zákazníci a výrobci hradit na základě faktur 

svých dodavatelů elektřiny. 

 

Předpokládaná účinnost ke dni vyhlášení novely ZPZE 
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Máte-li zájem o bližší informace ohledně novely ZPZE a její konkrétních dopadů na podporu 

OZE, neváhejte se na nás obrátit. O dalším vývoji schvalování návrhu novely ZPZE Vás bu-

deme i nadále informovat. 

 

 

bpv BRAUN PARTNERS 

Palác Myslbek 

Ovocný trh 8 

CZ-110 00 Praha 1 

Tel.: (+420) 224 490 000 

Fax: (+420) 224 490 033 

www.bpv-bp.com 

info@bpv-bp.com 

 

 

 

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. 

 

http://www.bpv-bp.com/
mailto:info@bpv-bp.com

