
Novela energetického zákona  

a zákona o podporovaných zdrojích 

 

Na jaké změny se aktivně připravit a 

kdy? 

 

Leden 2016 

 

ČEZ Prodej 



Novela EZ a zákona o POZ  

Úvodní slovo 

 

Vážení zákazníci, 

 

od roku 2016 vstupuje v účinnost rozsáhlá novela zákona č. 458/2000 Sb., 

o podmínkách podnikání, o výkonu státní správy v energetických odvětvích 

a o změně některých zákonů (energetický zákon), a zákona č. 165/2012 Sb., 

o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, která přináší 

mnohé změny. Pro lepší a snadnější orientaci v těchto změnách jsme pro Vás 

připravili následující prezentaci. 

 

S úctou Váš 

 

ČEZ Prodej 
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21. května 2015  podpis prezidenta 

5. června  2015  publikace ve Sbírce zákonů 

    

2. polovina roku 2015 tvorba a novelizace vyhlášek ke změněným zákonům 

 

1. ledna 2016  účinnost převážné části ustanovení novely 

  

1. srpna 2017  účinnost Rady ERÚ 

1. ledna 2019  5letá regulační perioda, zákaz povinného výkupu 

   pro vnořené výrobny 
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Novela EZ a zákona o POZ 

Harmonogram novely 
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Z pohledu zákazníka/spotřebitele 

 Nové povinnosti držitelů licencí 

 Dodavatel poslední instance 

 Ochrana zákazníka podle § 11a 

 Výroba bez licence a zjednodušení připojení 

 Smlouvy v energetice 

 Nový způsob financování podpory OZE 

 Neoprávněný odběr a distribuce 

Z pohledu výrobce v povinném výkupu 

 Změny práva a povinností v energetickém zákoně 

 Nová role Energetického regulačního úřadu 

 Měření a archivace dokladů podle zákona č. 165/2012 Sb. 

 Vnořené výrobny, malé vodní elektrárny 

Osvobození ekologicky šetrné elektřiny 

Novela EZ a zákona o POZ 

Zásadní změny 
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Z pohledu zákazníka/spotřebitele 

 Nové povinnosti držitelů licencí 

 Dodavatel poslední instance 

 Ochrana zákazníka podle § 11a 

 Výroba bez licence a zjednodušení připojení 

 Smlouvy v energetice 

 Nový způsob financování podpory OZE 

 Neoprávněný odběr a distribuce 

Z pohledu výrobce v povinném výkupu 

 Změny práva a povinností v energetickém zákoně 

 Nová role Energetického regulačního úřadu 

 Měření a archivace dokladů podle zákona č. 165/2012 Sb. 

 Vnořené výrobny, malé vodní elektrárny 

Osvobození ekologicky šetrné elektřiny 

Novela EZ a zákona o POZ  

Zásadní změny 



Na žádost zákazníka v postavení spotřebitele zpřístupnit jím určenému 

poskytovateli energetických služeb údaje z vyúčtování dodávky energie a údaje  

o jeho spotřebě energie alespoň za 3 předcházející zúčtovací období. 

 

Poskytnout údaje z evidence technické infrastruktury vedené podle stavebního 

zákona na žádost osobě, která prokáže právní zájem. 

Souvisí se zrušením § 98 odst. 13.    

 

Nabízet zákazníkům možnost předávání informací o vyúčtování dodávek energie  

a souvisejících služeb v elektronické podobě a na požádání poskytnout jasné  

a srozumitelné vysvětlení způsobu, jakým bylo jejich vyúčtování vypracováno. 

Předkládat operátorovi trhu podklady pro zpracování zprávy o budoucí očekávané 

spotřebě elektřiny a plynu a o způsobu zabezpečení rovnováhy mezi nabídkou  

a poptávkou elektřiny a plynu. 
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Novela EZ a zákona o POZ  

§ 11 – nové povinnosti držitele licence 
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Z pohledu zákazníka/spotřebitele 

 Nové povinnosti držitelů licencí 

 Dodavatel poslední instance 

 Ochrana zákazníka podle § 11a 

 Výroba bez licence a zjednodušení připojení 

 Smlouvy v energetice 

 Nový způsob financování podpory OZE 

 Neoprávněný odběr a distribuce 

Z pohledu výrobce v povinném výkupu 

 Změny práva a povinností v energetickém zákoně 

 Nová role Energetického regulačního úřadu 

 Měření a archivace dokladů podle zákona č. 165/2012 Sb. 

 Vnořené výrobny, malé vodní elektrárny 

Osvobození ekologicky šetrné elektřiny 

Novela EZ a zákona o POZ 

Zásadní změny 



Dodavatel poslední instance dodává elektřinu/plyn zákazníkovi, jehož dodavatel: 

 pozbyl oprávnění 

 jako subjekt zúčtování nesplňuje finanční podmínky zúčtování odchylek 

 v případě dodávky na základě smlouvy o sdružených službách dodávky nemá zajištěnu 

související službu v elektroenergetice nebo v plynárenství 

 

 

 

 

 

Informovat OTE o dané skutečnosti (existence podmínek pro DPI) může: 

 stávající dodavatel 

 provozovatel distribuční soustavy, uvnitř jehož vymezeného území se nachází odběrné 

místo, pro které není zajištěna služba distribuční soustavy 
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Novela EZ a zákona o POZ 

Nově definované podmínky vzniku DPI 
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Z pohledu zákazníka/spotřebitele 

 Nové povinnosti držitelů licencí 

 Dodavatel poslední instance 

 Ochrana zákazníka/spotřebitele 

 Výroba bez licence a zjednodušení připojení 

 Smlouvy v energetice 

 Nový způsob financování podpory OZE 

 Neoprávněný odběr a distribuce 

Z pohledu výrobce v povinném výkupu 

 Změny práva a povinností v energetickém zákoně 

 Nová role Energetického regulačního úřadu 

 Měření a archivace dokladů podle zákona č. 165/2012 Sb. 

 Vnořené výrobny, malé vodní elektrárny 

Osvobození ekologicky šetrné elektřiny 

Novela EZ a zákona o POZ  

Zásadní změny 



(2) V případě smlouvy o dodávce elektřiny, plynu nebo tepelné energie nebo smlouvy  

o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu, kterou uzavřel zákazník v postavení 

spotřebitele s držitelem licence distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory 

držitele licence, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení od smlouvy podle zvláštního 

zákona1) ode dne jejího uzavření. 

 

(3) V případě smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o sdružených 

službách dodávky elektřiny nebo plynu, kterou při změně dodavatele uzavřel zákazník  

v postavení spotřebitele s držitelem licence distančním způsobem nebo mimo obchodní 

prostory držitele licence, je zákazník oprávněn bez sankce vypovědět smlouvu 

uzavřenou na dobu neurčitou nebo určitou ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení 

dodávky elektřiny nebo plynu. Lhůta je zachována, je-li v jejím průběhu výpověď 

odeslána držiteli licence. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem 

měsíce následujícího po doručení výpovědi. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti 

zákazníka a držitele licence podle tohoto zákona týkající se sjednané výpovědi smlouvy 

uzavřené na dobu neurčitou. 

1) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  
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Novela EZ a zákona o POZ  

§ 11a EZ – odstupování od spotřebitelských smluv  



Stanovování zálohových plateb 

Zálohové platby se stanoví nejvýše v rozsahu důvodně předpokládané spotřeby 

elektřiny, plynu nebo tepelné energie v následujícím zúčtovacím období. 

 

 

Podávání informací o konci smluvního vztahu – povinnost obchodníka 

Obchodník má povinnost sdělit neprodleně na žádost zákazníkovi v postavení 

spotřebitele (platí pouze pro elektřinu, nikoliv pro plyn, kde se informace poskytuje 

pro všechny zákazníky), který vypověděl závazek ze smlouvy nebo odstoupil od 

smlouvy, jejímž předmětem je dodávka elektřiny, datum ukončení dodávky elektřiny. 
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Novela EZ a zákona o POZ  

Další ustanovení novely s dopadem na zákazníka 
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Z pohledu zákazníka/spotřebitele 

 Nové povinnosti držitelů licencí 

 Dodavatel poslední instance 

 Ochrana zákazníka/spotřebitele 

 Výroba bez licence a zjednodušení připojení 

 Smlouvy v energetice 

 Nový způsob financování podpory OZE 

 Neoprávněný odběr a distribuce 

Z pohledu výrobce v povinném výkupu 

 Změny práva a povinností v energetickém zákoně 

 Nová role Energetického regulačního úřadu 

 Měření a archivace dokladů podle zákona č. 165/2012 Sb. 

 Vnořené výrobny, malé vodní elektrárny 

Osvobození ekologicky šetrné elektřiny 

 

 

 

Novela EZ a zákona o POZ 

Zásadní změny 



Výroba bez licence 

Podnikat v energetických odvětvích na území České republiky mohou za podmínek 

stanovených tímto zákonem osoby pouze na základě licence udělené Energetickým 

regulačním úřadem. 

Licence se nevyžaduje na výrobu elektřiny ve výrobnách elektřiny s instalovaným 

výkonem pod 10 kW včetně určené pro vlastní spotřebu zákazníka, i pokud je 

výrobna elektřiny propojena s přenosovou soustavou nebo s distribuční soustavou, 

není-li ve stejném odběrném místě připojena jiná výrobna elektřiny držitele licence. 

 

Zjednodušené připojení 

Nevztahuje se přímo k textu novely energetického zákona, ale jedná se o proces, 

který je zachycený v připravované změně vyhlášky o připojení. 

Jedná se o připojení pouze pro případ, že bude mít výrobna „nulový“ přetok vyrobené 

elektřiny do distribuční/přenosové sítě, takže se nevztahuje automaticky na všechny 

výrobny bez licence. 
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Připojení bez licence není zjednodušené připojení 
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OM OM OM 

Výrobna 

<= 16 A nebo 

10 A/fáze 

Výrobna 

<= 10 kW 
Výrobna 

distribuční soustava 

Zjednodušené připojení Připojení bez licence Standardní připojení 

obchodník dodává EE obchodník dodává EE 

obchodník 

odebírá EE  

obchodník dodává EE 

obchodník 

odebírá EE 

obchodní 

vyrovnání 

na komoditě 

A) obchodní 

vyrovnání na 

komoditě 

B) saldování  

faktur – 

zápočet 

dodávka v MWh × Kč/MWh (dodávka – odběr v MWh) × Kč/MWh 
A) (dodávka – odběr v MWh) × Kč/MWh 

B) (dodávka v  MWh × Kč/MWh – odběr v MWh × Kč/MWh) 

v
z
ta

h
 o

b
c

h
o

d
n

ík
  
  

  
  

a
 p

ro
s

u
m

e
r 

prosumer 1 prosumer 2 prosumer 3 

 nepodnikající osoba dle EZ 

 bez licence 

 výroba pro vlastní spotřebu,   

s „nulovým“ přetokem 

(problematické zajištění 

absolutní nuly) 

 bez žádosti o připojení, 

smlouva o připojení, oznámení 

PDS 

 obousměrný elektroměr 

 kritériem pro zjednodušené 

připojení bude impedance sítě 

 nepodnikající osoba dle EZ 

 bez licence 

 výroba pro vlastní spotřebu s možnými 

přetoky, obchodní vyrovnávání na 

komoditě (např. za x MWh dodaných do 

sítě může prosumer odebrat od 

obchodníka x MWh) 

 žádost o připojení 

 smlouva o připojení 

 obousměrný elektroměr 

 podnikající osoba dle EZ 

 s licencí 

 výroba jak pro vlastní spotřebu, 

tak pro přetoky, obchodní 

vyrovnání na komoditě nebo 

saldování faktur – zápočet 

 žádost o připojení 

 smlouva o připojení 

 obousměrný elektroměr 

Novela EZ a zákona o POZ 

Schéma možností připojení výroben 
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Z pohledu zákazníka/spotřebitele 
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Z pohledu výrobce v povinném výkupu 

 Změny práva a povinností v energetickém zákoně 

 Nová role Energetického regulačního úřadu 

 Měření a archivace dokladů podle zákona č. 165/2012 Sb. 

 Vnořené výrobny, malé vodní elektrárny 

Osvobození ekologicky šetrné elektřiny 

Novela EZ a zákona o POZ 

Zásadní změny 



Smluvní strany ke smlouvám sdruženým 

Sdruženou smlouvou se dodává elektřina nově výrobci elektřiny, jehož zařízení je 

připojeno k distribuční soustavě na hladině nízkého napětí, nebo zákazníkovi. 

Plyn je dodáván zákazníkovi. 

 

Nový obsah smluv sdružených v elektřině 

Novým povinným údajem smlouvy je typ měření. 

Smlouva uzavřená podle zákona ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely se 

považuje za smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny podle zákona ve znění 

účinném po dni nabytí účinnosti novely. 

U plynu tato nová náležitost uplatněna není. 

 

Smlouva o dodávce 

Již není stanoveno, že je dodávka elektřiny/plynu vymezena množstvím a časovým 

průběhem. 
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Smlouva sdružená a smlouva o dodávce (§ 50, 

§ 72 EZ) 
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Z pohledu zákazníka/spotřebitele 
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Osvobození ekologicky šetrné elektřiny 

Novela EZ a zákona o POZ 

Zásadní změny 
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 Změna způsobu financování podpory OZE z platby za MWh na platbu za rezervovaný příkon (na 

hladině VVN a VN za MW a na hladině NN za A hlavního jističe před elektroměrem) byla uložena 

ČR v rámci notifikace zákona o podporovaných zdrojích energie ze strany Evropské komise. 

 Řešení, které je navrženo v rámci novely, implementuje řešení požadované Evropskou komisí,  

ale současně zavádí pro zákazníky garanci, že nebudou v novém systému platit více než dosud: 

„Maximální platba za složku ceny služby distribuční soustavy a složku ceny služby přenosové 

soustavy na podporu elektřiny za odběrné nebo předávací místo za fakturované období je určena 

součinem částky 495 Kč/MWh a celkového odebraného množství elektřiny z přenosové soustavy 

nebo distribuční soustavy v odběrném nebo předávacím místě za fakturované období.“ 

Způsob 

implementace 

zajistí, že 

 navrhovaná změna na platbu za rezervovaný příkon přináší velkým 

spotřebitelům (průmyslovým podnikům) s větším využitím odběru elektřiny 

možnost snížení jejich platby na podporu OZE, což jim zlepšuje podmínky  

v rámci jejich konkurenceschopnosti se zahraničními konkurenty 

a současně 

 nikdo v novém systému nebude v absolutní částce platit více, než platí  

v současné době, což se vztahuje na všechny odběratele elektřiny, jak 

velké, tak i velmi malé (například typu chaty, garáže apod.). 

Novela EZ a zákona o POZ 

Nový způsob financování podpory OZE  
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Z pohledu zákazníka/spotřebitele 

 Nové povinnosti držitelů licencí 

 Dodavatel poslední instance 

 Ochrana zákazníka/spotřebitele 

 Výroba bez licence a zjednodušení připojení 
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 Vnořené výrobny, malé vodní elektrárny 

Osvobození ekologicky šetrné elektřiny 

Novela EZ a zákona o POZ 

Zásadní změny 



Stanovuje se právo na náhradu škody za neoprávněný odběr 

V případě, že nelze zjistit vzniklou škodu na základě prokazatelně zjištěných údajů, 

stanovuje se výše úhrady škody výpočtem podle hodnoty hlavního jističe před 

elektroměrem nebo předřazeného jisticího prvku a obvyklé doby jejich využití, 

nedohodnou-li se subjekty jinak. 

Škodou jsou i prokazatelné nezbytně nutné náklady vynaložené na zjišťování 

neoprávněného odběru elektřiny. 

 

Výpočet náhrady škody je pro distributora stanoven vyhláškou č. 82/2011 Sb. 

  

Problematika „přetržek“ při změně dodavatele 

V případě, že při změně dodavatele elektřiny probíhá odběr elektřiny v odběrném místě 

zákazníka po dobu kratší než 10 pracovních dnů bez smluvního subjektu zúčtování 

evidovaného pro odběrné místo zákazníka, nejedná se o neoprávněný odběr elektřiny 

a odpovědnost za odchylku nese budoucí dodavatel. 

 

Další proces nastaven v Pravidlech trhu s elektřinou a plynem.   
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Neoprávněný odběr 



Nově definovaná jako: 

 využití služby přenosové soustavy nebo služby distribuční soustavy v rozporu              

s dispečerským řádem, 

 využití služby přenosové soustavy nebo služby distribuční soustavy vznikající               

v souvislosti s neoprávněnou dodávkou nebo neoprávněným odběrem elektřiny, 

 využití služby přenosové soustavy nebo služby distribuční soustavy bez právního 

důvodu, nebo pokud právní důvod odpadl. 

 

Stejně jako u neoprávněného odběru se stanovuje za neoprávněnou distribuci peněžitá 

náhrada škody. 
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Neoprávněná distribuce 
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Z pohledu zákazníka/spotřebitele 

 Nové povinnosti držitelů licencí 
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Novela EZ a zákona o POZ 

Zásadní změny 



Nové právo 

Nakupovat elektřinu pro technologickou vlastní spotřebu své výrobny elektřiny. 

 

Vychází z práv zákazníka nakupovat elektřinu. 

 

Nová povinnost 

Při změně parametrů elektřiny upravit na svůj náklad svá zařízení tak, aby vyhovovala 

těmto změnám. 

 

Vychází z povinností zákazníka. 
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Novela EZ a zákona o POZ 

§ 23 energetického zákona 
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Osvobození ekologicky šetrné elektřiny 

Novela EZ a zákona o POZ 

Zásadní změny 



ERÚ monitoruje a vyhodnocuje dodržování kvality dodávek a služeb 

v elektroenergetice a plynárenství. 

 

ERÚ vykonává dohled nad zákonem č. 165/2012 Sb., o podporovaných 

zdrojích, podle pravidel v ustanovení § 18 a násl. energetického 

zákona. 

 

Zaměstnanci ERÚ vykonávající dozor se prokazují služebním 

průkazem. 

 

Lhůta pro vyřízení námitek proti kontrolnímu protokolu činí 30 dnů a ve 

zvláště složitých případech 60 dnů. 

 

Při vedení sporných správních řízení a řízení schvalovacích 

a o stanovení řádu činí lhůta pro vydání rozhodnutí 4 měsíce, ve 

zvláště složitých případech 6 měsíců. Lhůta pro vydání rozhodnutí ve 

sporu spotřebitelů činí 90 dnů, ve zvláště složitých případech 120 dnů. 
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Novela EZ a zákona o POZ 

Nové dohledové a kontrolní pravomoci 



Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 50 000 000 Kč. 

 

Jedná-li se o výrobce nebo výrobce tepla, uloží se pokuta maximálně do výše ročního nároku 

výrobce nebo výrobce tepla na podporu. 

 

Současně s pokutou může Úřad rozhodnout o uložení opatření k nápravě, jehož účelem je 

odstranění protiprávního stavu, a stanovit přiměřenou lhůtu k jeho odstranění. 

 

 

 

§ 51 o navrácení neoprávněně čerpané podpory lze uplatnit bez ohledu na správní delikt. 
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Novela EZ a zákona o POZ 

Správní delikty 
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Z pohledu zákazníka/spotřebitele 

 Nové povinnosti držitelů licencí 

 Dodavatel poslední instance 

 Ochrana zákazníka/spotřebitele 

 Výroba bez licence a zjednodušení připojení 

 Smlouvy v energetice 

 Nový způsob financování podpory OZE 

 Neoprávněný odběr a distribuce 

Z pohledu výrobce v povinném výkupu 

 Změny práva a povinností v energetickém zákoně 

 Nová role Energetického regulačního úřadu 

 Měření a archivace dokladů podle zákona č. 165/2012 Sb. 

 Vnořené výrobny, malé vodní elektrárny 

Osvobození ekologicky šetrné elektřiny 

Novela EZ a zákona o POZ 

Zásadní změny 



Výrobce je povinen na svůj náklad měřit: 

 za místem odběru technologické vlastní spotřeby elektřiny vyrobenou elektřinu zvlášť 

z každého druhu obnovitelného zdroje nebo z druhotného zdroje stanoveným měřidlem 

podle zákona o metrologii, nebo 

 před místem odběru technologické vlastní spotřeby elektřiny vyrobenou elektřinu zvlášť 

z každého druhu obnovitelného zdroje nebo z druhotného zdroje, jakož i měřit 

samostatně technologickou vlastní spotřebu elektřiny stanoveným měřidlem podle 

zákona o metrologii. 

 

Povinnost uvedená v předchozí větě se nevztahuje na případy, kdy měření zajišťuje 

provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy nebo kdy 

výrobce vypočítává vyrobené množství elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo 

druhotných zdrojů v souladu se zákonem č. 165/2012 Sb., § 11a odst. 4. 

  

Měření technologické vlastní spotřeby elektřiny se nevyžaduje u výroben elektřiny 

s instalovaným výkonem do 10 kWe včetně. 
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Novela EZ a zákona o POZ 

Nový § 11a, pravidla pro podporované zdroje 



Výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla je povinen měřit 

množství vyrobené elektřiny na svorkách generátoru, užitečné teplo a spotřebované palivo 

v rozsahu a způsobem podle prováděcího právního předpisu. 

Není dána explicitně podmínka stanoveného měřidla. 

  

Výrobce, který vyrábí elektřinu z obnovitelných zdrojů nebo druhotných zdrojů společně 

s elektřinou z neobnovitelných zdrojů, je povinen měřit vyrobenou elektřinu stanoveným 

měřidlem podle zákona o metrologii nebo vypočítat vyrobené množství elektřiny 

z obnovitelných zdrojů nebo druhotných zdrojů způsobem, který stanoví prováděcí právní 

předpis. 

 

 

Byla vypuštěna povinnost plombování měřidel, která byla původně do textu zákona 

navrhována. 
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Novela EZ a zákona o POZ 

Nový § 11a, pravidla pro podporované zdroje 



Ustanovení § 7 odst. 7, § 7 odst. 8 a § 27 odst. 7 písm. c) 

 

Doklady týkající se investičních a provozních nákladů výrobny, které je výrobce povinen 

uchovávat podle jiných právních předpisů, je povinen uchovávat i po lhůtě stanovené 

těmito právními předpisy v případě, že je příjemcem podpory podle tohoto zákona, a to po 

celou dobu trvání práva na podporu a po dobu následujících 5 let, a na vyžádání je 

předložit úřadu. 

 

Při změně vlastnictví je převodce nebo právní předchůdce povinen předat nabyvateli nebo 

právnímu nástupci doklady podle první věty nebo jejich kopie. 

 

Povinnost se nevztahuje na výrobce, který uvedl výrobnu elektřiny nebo výrobnu 

tepla do provozu přede dnem nabytí účinnosti novely zákona. 
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Novela EZ a zákona o POZ 

Povinnost archivace dokladů 
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Z pohledu zákazníka/spotřebitele 

 Nové povinnosti držitelů licencí 

 Dodavatel poslední instance 

 Ochrana zákazníka/spotřebitele 

 Výroba bez licence a zjednodušení připojení 

 Smlouvy v energetice 

 Nový způsob financování podpory OZE 

 Neoprávněný odběr a distribuce 

Z pohledu výrobce v povinném výkupu 

 Změny práva a povinností v energetickém zákoně 

 Nová role Energetického regulačního úřadu 

 Měření a archivace dokladů podle zákona č. 165/2012 Sb. 

 Vnořené výrobny, malé vodní elektrárny 

Osvobození ekologicky šetrné elektřiny 

Novela EZ a zákona o POZ 

Zásadní změny 



Podporu elektřiny formou výkupních cen nelze v rámci jedné výrobny elektřiny 

kombinovat s podporou elektřiny formou zelených bonusů na elektřinu. 

Stávající ustanovení, platné již dnes.  

 

Podporu elektřiny formou výkupních cen nelze zvolit pro výrobny elektřiny, které 

jsou připojeny k elektrizační soustavě prostřednictvím jiné výrobny elektřiny nebo 

pokud je připojeno prostřednictvím jednoho odběrného místa více výroben 

elektřiny. 

Nové ustanovení, které nabývá účinnosti od 1. ledna 2019. 
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Novela EZ a zákona o POZ 

Omezení výběru podpory pro vnořené výrobny 



Malé vodní elektrárny nové či nově uvedené do provozu mají stále i do budoucna 

nárok na podporu. 

 

Modernizace a rekonstrukce malých vodních elektráren se od 1. ledna 2016 

považuje za nové uvedení výrobny do provozu. 

 

Přechodné ustanovení 

Výrobna elektřiny z obnovitelných zdrojů využívající energii vody o instalovaném výkonu 

do 10 MW se v případě, že u ní byla v době od 2. 10. 2013 do dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona ukončena rekonstrukce technologické části stávající výrobny elektřiny nebo 

modernizace zvyšující technickou a ekologickou úroveň stávající výrobny elektřiny na 

úroveň srovnatelnou s nově zřizovanými výrobnami elektřiny, považuje za uvedenou do 

provozu dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 
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Novela EZ a zákona o POZ 

MVE – Uvedení do provozu, rekonstrukce 

a modernizace 
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Z pohledu zákazníka/spotřebitele 

 Nové povinnosti držitelů licencí 

 Dodavatel poslední instance 

 Ochrana zákazníka/spotřebitele 

 Výroba bez licence a zjednodušení připojení 

 Smlouvy v energetice 

 Nový způsob financování podpory OZE 

 Neoprávněný odběr a distribuce 

Z pohledu výrobce v povinném výkupu 

 Změny práva a povinností v energetickém zákoně 

 Nová role Energetického regulačního úřadu 

 Měření a archivace dokladů podle zákona č. 165/2012 Sb. 

 Vnořené výrobny, malé vodní elektrárny 

Osvobození ekologicky šetrné elektřiny 

Novela EZ a zákona o POZ 

Zásadní změny 



 

Od 1. 1. 2016 je zrušeno daňové osvobození ekologicky šetrné elektřiny (ve výši  

28,30 Kč/MWh) s výjimkou ekologicky šetrné elektřiny vyrobené v odběrných 

místech podle energetického zákona, pokud je v těchto odběrných místech 

současně spotřebována a instalovaný výkon výrobny elektřiny podle energetického 

zákona nepřesahuje 30 kW. 
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Novela EZ a jiných právních norem 

Osvobození ekologicky šetrné elektřiny 



Jsme s Vámi. Skupina ČEZ 


