
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh novely  českého zákona o  podpoře 

výroby elektřiny z  obnovitelných zdrojů 

energie byl dne 29.10.2010 schválen ve 

zrychleném režimu Poslaneckou sněmov-

nou Parlamentu České republiky. Novela 

byla předložena v rámci legislativního pro-

cesu Senátu, který musí o návrhu také 

rozhodnout.  

 

O přesné dikci zákona budeme ještě in-

formovat, nejdůležitějším sdělením návrhu 

však je, že podpora výroby elektřiny ze 

sluneční energie bude do budoucna po-

skytována jen pro solární moduly na stře-

chách a budovách, což by znamenalo 

ztrátu podpory pro solární elektrárny na 

zemědělské půdě (tzv. volně stojící elek-

trárny). Elektrárny postavené a připojené 

do doby platnosti této novely jí dotčeny 

nebudou.  

 

Vstoupí-li novela v platnost, budou mít 

navíc nárok na podporu jen solární elek-

trárny, které dodávají proud do distribuční 

sítě.  To by znamenalo, že elektrárny, kte-

ré vyrábějí proud jen pro vlastní spotřebu 

(tzv. ostrovní systémy), o tuto podporu 

přijdou. Toto opatření má zamezit tomu, 

aby nepřipojení výrobci požadovali podpo-

ru za elektřinu určenou pro vlastní spotře-

bu.  

 

Solární elektrárny, které dosud nejsou 

připojeny do distribuční sítě, ale budou do 

konce roku 2010 uvedeny do provozu, 

budou moci být připojeny do distribuční 

sítě provozovatele distribuční soustavy  ve 

lhůtě 12 měsíců poté, co novela vstoupí 

v platnost, aniž by o podporu přišly. Výše 

podpory však bude ve výši, jež bude 

schválena ERÚ, pro rok 2011. Dle ceno-

vého návrhu ze dne 26.10.2010  by to tak 

pro elektrárny s instalovaným výkonem 

více než 100 kWp znamenalo, že by vý-

kupní ceny elektřiny činily 5.500 CZK / 

MW, a byly tak o více než polovinu nižší, 

než u elektráren,  jež  byly připojeny do 

sítě již v roce 2010. 

 

Bude-li novela zákona schválena i 

v Senátu a následně prezidentem, vstoupi-

ly by změny zákona v platnost k 1. lednu 

2011. Podpora solárních modulů na stře-

chách a budovách by byla omezena 

s účinností k 1. březnu 2011, a sice by se 

tato podpora vztahovala jen na výrobu 

elektřiny solárními elektrárnami 

s instalovaným výkonem do 30 kWp.  
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Tento materiál je rozesílán obchodním partnerům 
a pracovníkům firmy. Další distribuce nebo 
kopírování jakýchkoliv částí bez předchozího souh-
lasu není dovoleno. Naším úmyslem je upozornit na 
témata, která jsou v daný okamžik zajímavá, nikoliv 
poskytnout úplnou analýzu těchto témat.  
 
Uživatelé by si měli vždy vyžádat příslušné profe-
sionální služby k uvedeným informacím a 
společnost nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za 
konání nebo zdržení se konání na základě informací 
obsažených v tomto materiálu. 

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

