
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aktuální změny v oblasti obnovitelných 
zdrojů energie 
 
Dne 17. 3. 2010 byl ve třetím čtení schvá-
len poslaneckou sněmovnou vládní návrh 
zákona, který navrhuje změnu zákona č. 
180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny 
z obnovitelných zdrojů energie a o změně 
některých zákonů.  
 
Legislativní proces bude nyní pokračovat 
projednáním návrhu v senátu. V případě, 
že bude novela senátem přijata, bude za-
slána k podpisu prezidentovi republiky. 
 
Byl tak přijat návrh novely zákona připra-
vený Energetickým regulačním úřadem 
Ministerstvem průmyslu a obchodu, který 
umožňuje snížit výkupní ceny z obnovi-
telných zdrojů energie, které budou uve-
deny do provozu v roce 2011, o více 
než 5 procent oproti předchozímu roku.  
Výkupní cenu elektřiny stanovuje každo-
ročně Energetický regulační úřad dle §6  
 
odst. 4 zákona. Dle tohoto ustanovení 
mohly být dosud oproti předchozímu roku 
sníženy výkupní ceny elektřiny 
z obnovitelných zdrojů maximálně energie 
o 5%.  
 

Energetický regulační úřad by se tak v 
případě přijetí novely mohl odchýlit od ma-
ximální hranice 5% pro pokles výkupních 
cen u těch druhů obnovitelných zdrojů, 
u kterých je v roce, v němž se o novém 
stanovení výkupních cen rozhoduje, dosa-
ženo návratnosti investic kratší než 11 
let. Dle důvodové zprávy by se tato novela 
měla dotknout především solárních elek-
tráren. 
 
Zdroj: Poslanecký tisk č. 968 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5
&CT=968&CT1=0).  
 
Pro probíhající projekty tato novela zna-
mená, že minimálně u projektů, u kte-
rých již bylo uděleno souhlasné stanovisko 
k připojení, musí být v každém případě 
pro získání současné vysoké podpory pro-
vedeno připojení k síti ještě v roce 2010.  
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Tento materiál je rozesílán obchodním partnerům 

a pracovníkům firmy. Další distribuce nebo kopírování 

jakýchkoliv částí bez předchozího souhlasu není dovo-

leno. 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 profesio-

nální služby k uvedeným informacím a společnost 

nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za konání nebo 

zdržení se konání na základě informací obsažených v 

tomto materiálu. 

 

 


