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1.  

 

 

 

Dne 30.5.2012 vstoupil v platnost zákon o podporovaných zdrojích energie, č. 165/2012 Sb. 

(dále jen „ZPZE“), který z velké části nahrazuje dosavadní zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře 

výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, a to s účinností ode dne 1.1.2013. V této 

souvislosti dojde k několika zásadním změnám v systému podpory elektřiny vyrobené 

z obnovitelných zdrojů, které se projeví jak u všech výroben uvedených do provozu po 

1.1.2013, tak bude mít i dopad na všechny stávající výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů. 

Stávající výrobci budou muset v důsledku ZPZE změnit v některých ohledech dosavadní 

praxi a počítat s novými aspekty podpory. V některých případech je dokonce nutné, aby vý-

robci učinili potřebné kroky již do konce roku 2012.  

Mezi nejzásadnější změny v systému podpory elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů pat-

ří např.: 

a) Zánik veškerých doposud uzavřených smluv o dodávkách elektřiny při pod-

poře výkupním cenami, jako i smluv o podpoře formou zelených bonusů 

uplynutím dne 31.12.2012. Výrobci využívající podporu formou výkupních 

cen tak budou k zachování si podpory i pro rok 2013 nutně povinni uzavřít 

nové smlouvy o dodávce elektřiny; 

b) Změna subjektů odpovědných za výplatu podpory výrobcům elektřiny. Od 

1.1.2013 bude výkupní ceny vyplácet tzv. povinně vykupující a zelené bo-

nusy OTE a.s. (operátor trhu). Fakturaci podpory výroby elektřiny za prosi-

nec 2012, za jejiž výplatu zůstane za splněných zákonných podmínek od-

povědný provozovatel příslušné distribuční nebo přenosové soustavy, by 

však měli výrobci fakturovat ve zkrácené lhůtě; 

c) Nové režimy vyplácení zelených bonusů včetně možnosti nabídnout 

elektřinu k výkupu za pevně stanovené ceny tzv. povinně vykupujícímu i 

v případě zelených bonusů; 

d) Nové lhůty pro eventuální změny formy podpory pro rok 2013 (výkupní ce-

ny nebo zelené bonusy); 

e) Povinnost výrobců evidovat údaje o svých výrobnách a o zvolené formě 

podpory v jednotném systému operátora trhu elektronickou formou a se za-
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ručeným elektronickým podpisem, jak to předpokládají prováděcí předpisy 

k ZPZE; 

f) Zákonné zakotvení pravidelného ročního navyšování výnosů za jednotku 

elektřiny o 2 %, které nahradilo dosavadní obdobnou úpravu v prováděcí 

vyhlášce č. 140/2009 Sb. S ohledem na přechodná ustanovení v ZPZE 

usuzujeme, že tato indexace by se měla vztahovat i na stávající výrobny 

elektřiny. 

Máte-li zájem o bližší informace ohledně ZPZE a/nebo jeho konkrétních dopadů resp. 

potřebného postupu k zachování si nároku na podporu elektřiny vyrobené z obnovitelných 

zdrojů i pro rok 2013, neváhejte se na nás obrátit. 
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Tento materiál je rozesílán obchodním partnerům 

a pracovníkům firmy. Další distribuce nebo kopírování 

jakýchkoliv částí bez předchozího souhlasu 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 profesionální 

služby k uvedeným informacím a společnost nepřebírá 

jakoukoliv odpovědnost za konání nebo zdržení se 

konání na základě informací obsažených v tomto 

materiálu. 

 


