
Jak problém nápravy podpory OZE řešit 

 

Jako první krok je třeba správně stanovit výši podpory pro jednotlivé OZE v závislosti na jejich 

velikosti a roku uvedení do provozu. Výše podpory OZE je dána platným zákonem č. 165/2012 Sb. 

v §54 z něhož cituji: 

 

„(1) Pro elektřinu z výroben elektřiny uvedených do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona, pro kterou vznikl nárok na podporu elektřiny výkupními cenami podle dosavadních 

právních předpisů, vzniká nárok na podporu elektřiny formou výkupních cen podle tohoto zákona. 

Na výkup elektřiny z těchto výroben se uplatní povinnost povinně vykupujícího podle § 10 odst. 2. 

Pro elektřinu z těchto výroben elektřiny stanoví Úřad (myšleno ERÚ) výši podpory elektřiny tak, 

aby její celková výše odpovídala postupům pro stanovení výše výkupní ceny podle dosavadních 

(chápejme jako tehdy platných) právních předpisů….“  

 

Výši podpory je třeba stanovit podle § 6 odst. (1) písm. b) body 1,2 zákona č. 180/2005 Sb.. Tato 

ustanovení jsou jasně vysvětlena v notifikačním rozhodnutí EK SA.40171 (2015/NN) v čl. 33 viz:  

  

„(33) Zákon č. 180/2005 Sb., ze dne 31. března 2005 stanoví, že účelem tarifu výkupních cen je 

zajistit 15letou prostou (ne tedy diskontovanou) dobu návratnosti investice. To znamená, že tarify 

výkupních cen zajišťují tok výnosů, který umožňuje příjemci získat zpět svou počáteční investici do 

obnovitelných zařízení během prvních 15 let od uvedení do provozu. Výnosy, které příjemci obdrží 

z tarifu výkupních cen po prvních 15 letech od zprovoznění zařízení, až do konce jeho životnosti, 

budou tvořit zisk, který z projektu získají. Tento zisk lze vyjádřit jako IRR projektu.“   

 

Indikativní parametry těchto zdrojů jsou uvedeny v průběžně aktualizované příloze 3 vyhlášky č. 

475/2005 Sb., která poskytuje veškerá potřebná vstupní data. Výpočet celkové výše podpory podle 

§ 6 odst. (1) písm. b) bod 1 zákona č. 180/2005 Sb. je standardní úloha pro studenta VŠE. 

 

Zákon č. 165/2012 Sb. v §54 ukládá ERÚ, aby nastavil podporu dle zažluceného, tedy podle § 6 

odst. (1) písm. b) body 1,2 zákona č. 180/2005 Sb., jež jsou polopatisticky vyloženy v citovaném 

notifikačním rozhodnutí EK SA.40171 (2015/NN) v čl. 33. ERÚ však toto nechce provést, byť mu 

to zákon ukládá a já jsem na to ERÚ opakovaně upozorňoval! Je proto třeba ERÚ „z vyšších míst “ 

uložit, aby podporu správně stanovil, a výsledky nezávisle zkontrolovat!  

 

Až budou celkové výše podpor stanoveny a odsouhlaseny, je v druhém kroku třeba provést 

jednoduchou novelu zákona č. 165/2012 Sb. za účelem dosažení zákonné výše podpor  např. podle 

níže navrhovaného bodu 1 nebo 2a) nebo 2b) viz  

  

1. Ponechat současný stav výše podpory a zkrátit její dobu.  

2. Ponechat dobu podpory a snížit její výši a) snížením výkupních cen a zelených bonusů nebo 

b) navýšením odvodů do státního rozpočtu. 
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