
 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Malá vládní novela“ zákona č. 

180/2005 Sb., o podpoře výroby 

elektřiny z obnovitelných zdrojů 

energie týkající se zavedení odvodu 

za elektřinu ze slunečního záření 

bude projednána ve třetím čtení 

 

Návrh novely českého zákona o  podpoře 

výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů 

energie zavádějící odvody pro výrobce 

elektřiny za elektřinu vyrobenou ze slu-

nečního záření (tzv. „malá novela“) byl dne 

3.11.2010 projednán ve druhém čtení 

v Poslanecké sněmovny Parlamentu Čes-

ké republiky a s pozměňovacími návrhy 

postoupen do třetího čtení, které by mělo 

proběhnout v úterý, 9.11.2010.  

 

Novela zavádí povinnost platby specifické 

formy daně, tzv. odvodu z elektřiny ze slu-

nečního záření vyrobené v období od 

1.1.2011 do 31.12.2013. V pozměňova-

cích návrzích tak byla kompletně změněna 

původní koncepce srážkové daně. Odvody 

se budou vztahovat na elektřinu vyrobe-

nou v solárních elektrárnách uvedených 

do provozu v období od 1.1.2009 do 

31.12.2010, a to na elektřinu podporova-

nou formou jak zelených bonusů, tak vý-

kupních cen. Výjimku tvoří solární elek-

trárny umístěné na střešních konstrukcích 

a na obvodních stěnách budov spojených 

se zemí pevným základem evidovaných 

v katastru nemovitostí s instalovaným vý-

konem do 30 kWp, které jsou od této plat-

by osvobozeny. Sazba odvodu ze základu 

odvodu, tj. z částky celkové podpory ve 

formě výkupních cen či zelených bonusů, 

činí v případě hrazení formou výkupní ce-

ny 26 %, v případě zeleného bonusu je 

tato sazba ve výši 28 %. 

 

V současném znění návrhu zákona se 

předpokládá poskytování dotace ze stát-

ního rozpočtu provozovatelům přenosové 

soustavy nebo regionální distribuční sou-

stavy na úhradu vícenákladů spojených 

s podporou výroby elektřiny 

z obnovitelných zdrojů. Cílem je snaha o 

pokrytí části nákladů na podporu výroby 

elektřiny z obnovitelných zdrojů v případě, 

kdy by cena příspěvku na podporu obnovi-

telných zdrojů hrazená v cenách elektřiny 

přesáhla stanovenou úroveň. Celková vý-

še poskytnutých prostředků státního roz-

počtu pro rok 2011 bude stanovena naří-

zením vlády do konce letošního roku.  

 

Datum účinnosti novely zákona je navrho-

vána od 1.1.2011, přičemž ustanovení 

týkající se financování podpory provozova-

telům distribučních soustav se stanou 

účinnými dnem vyhlášení zákona. 

 

Změna zákona č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů postoupena Senátu 

Novela zákona o daních z příjmů byla 

schválená dne 2.11.2010 Poslaneckou 
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sněmovnou a  postoupena k projednání 

Senátu. Navrhovaný předpis přináší ná-

sledující změny ve zdanění fotovoltaických 

elektráren: 

Ruší se osvobození od daně z příjmů pro 

rok uvedení do provozu a pět bezpro-

středně následujících let u příjmů 

z provozu ekologických zdrojů energie 

(tzn. malých vodních elektráren do výkonu 

1 MW, větrných elektráren, tepelných čer-

padel, solárních zařízení, zařízení na vý-

robu a energetické využití bioplynu a dře-

voplynu, zařízení na výrobu elektřiny nebo 

tepla z biomasy, zařízení na výrobu biolo-

gicky degradovatelných látek, zařízení na 

využití geotermální energie). Toto osvobo-

zení budou moci poplatníci využít napo-

sledy za zdaňovací období, které započalo 

v letošním roce. To mimo jiné znamená, 

že změna se bude vztahovat i na poplatní-

ky, kteří uvedli ekologické zdroje a zaříze-

ní do provozu před nabytím účinnosti této 

novely.  

 

Další změna se týká zavedení povinnosti 

uplatňovat daňové odpisy hmotného ma-

jetku zařazeného do SKP 31.10, 31.20, 

32.10, tj. technologické části majetku, tvo-

řeného zejména solárními panely, měniči 

a rozvaděči, využívaného alespoň zčásti 

k výrobě elektřiny ze slunečního záření a 

prodloužení doby jeho odpisování. Záro-

veň nebude možné dobu odpisování pře-

rušit. Odpisy se stanoví jako měsíční, rov-

noměrné po dobu 240 měsíců (tj. 20 let). 

Technické zhodnocení provedené na tom-

to majetku nebude možné odepsat za do-

bu kratší než 10 let (technické zhodnocení 

u majetku odepisovaného s přesností na 

měsíce neprodlužuje dobu odepisování 

zhodnoceného majetku). 

U hmotného majetku, u něhož bude odpi-

sování zahájeno ještě před nabytím účin-

nosti novely zákona o daních z příjmů, se 

způsob odpisování změní počínaje zdaňo-

vacím obdobím, které započne v roce 

2011. V těchto případech se celková doba 

odpisování (240 měsíců) sníží o počet 

kalendářních měsíců, které uplynuly po 

měsíci, v němž byl tento hmotný majetek 

zaevidován, do konce zdaňovacího období 

započatého v roce 2010. 

Rovněž se prodlužuje minimální doba pro-

nájmu, při které jsou daňově uznané 

splátky technologie solárních zařízení pro-

najaté formou finančního leasingu.  

Lhůta pro projednání novely zákona o da-

ních z příjmů v Senátu končí dnem 

3.12.2010. 

 

Poslanecká novela zákona č. 

180/2005 Sb., o podpoře výroby 

elektřiny z obnovitelných zdrojů 

energie a zákona č. 261/2007 Sb., o 

stabilizaci veřejných rozpočtů 

ohledně úpravy podmínek přiznání 

podpory a úpravy zdanění výkup-

ních cen či zelených bonusů 

 

Poslanecký návrh novely zákona, který je 

v současné době předložen vládě k vyjád-

ření, přináší dvě hlavní změny. Tou první 

je podmínění podpory výroby elektřiny ve 

formě jak výkupních cen, tak zelených 

bonusů zveřejněním struktury společnosti 

výrobce. Návrh stanoví omezení podpory 

pro ty výrobce, jež jsou akciovou společ-

ností s akciemi na majitele. Druhou změ-

nou je zdanění podpory využívání obnovi-

telných zdrojů. Zdanění se má týkat elek-

třiny vyrobené ve velkých sluneč-

ních elektrárnách, tj. elektrárnách s insta-

lovaným výkonem od 30 kWp, uvedených 
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do provozu v rozmezí let 2006 – 2010 a to  

následujícím způsobem: 

 

Sazba daně z elektřiny z těchto elektráren 

by tak po schválení této novely činila: 

a) 265,00 Kč/MWh u výroben uvedených 

do provozu v roce 2006, 

b) 1345,00 Kč/MWh u výroben uvedených 

do provozu v roce 2007, 

c) 2020,00 Kč/MWh u výroben uvedených 

do provozu v roce 2008, 

d) 3840,00 Kč/MWh u výroben uvedených 

do provozu v roce 2009 a 

e) 6075,00 Kč/MWh u výroben uvedených 

do provozu v roce 2010. 

 

Novela zákona č. 180/2005 Sb., o 

podpoře výroby elektřiny 

z obnovitelných zdrojů energie sta-

novující omezení podpory na výrobu 

elektřiny ze slunečního záření byla 

po schválení senátem postoupena 

prezidentu k podpisu 

 

Novela zákona týkající se omezení další 

podpory pouze pro nové projekty na solár-

ní elektrárny jen na budovách, která byla 

29.10.2010 schválena ve zrychleném re-

žimu Poslaneckou sněmovnou a o které 

jsme informovali v předchozím news flash, 

byla dne 3.11.2010 schválena Senátem a 

tentýž den předána prezidentu České re-

publiky k podpisu. Prezident má dle Ústa-

vy patnáctidenní lhůtu k vrácení návrhu 

zákona s odůvodněním. Pokud Poslanec-

ká sněmovna na vráceném zákonu nadpo-

loviční většinou všech poslanců setrvá, 

zákon se vyhlásí. Pokud však v této sta-

novené lhůtě prezident návrh zákona ani 

nepodepíše ani neodmítne, zákon se vy-

hlásí bez dalšího. O dalším průběhu bu-

deme informovat.  
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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

