
Vážený obchodní partnere, 

 

v souvislosti s Vaším požadavkem na realizaci výkupu elektřiny společností ČEZ Prodej, s.r.o., 

jako povinně vykupujícím v režimu § 11 odst. 12 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích 

energie a o změně některých zákonů, Vám sdělujeme následující. 

Naše společnost je toho názoru, že smyslem zavedení tzv. vynuceného výkupu bylo poskytnutí 

investiční ochrany těm výrobcům, kterým zákon o podporovaných zdrojích energie nepřiznává právo 

na podporu výroby elektřiny formou výkupních cen, a proto nemohou při vyjednávání úvěru 

s bankovními institucemi využít zákonné garance, která platí pro podporu formou výkupních cen. 

Z tohoto důvodu byl v zákoně o podporovaných zdrojích energie upraven mechanismus, který by pro 

tyto zdroje aplikoval garanci úrovně příjmů i těchto výrobců, a díky tomu umožnil predikovat budoucí 

tržby bez ohledu na reálný vývoj cen elektřiny na trhu po dobu splácení úvěru. Jedinými výrobci, 

kterým nový zákon o podporovaných zdrojích energie nepřiznává právo na podporu formou 

výkupních cen, jsou noví výrobci s instalovaným výkonem výrobny nad 100 kW a jedině pro tyto 

výrobce byl institut vynuceného výkupu koncipován. 

Zároveň jsme si však vědomi toho, že ustanovení § 11 odst. 12 zákona o podporovaných zdrojích 

energie není zcela jednoznačné a potenciálně nevylučuje i takový výklad, podle kterého by právo na 

využití institutu tzv. vynuceného výkupu mohlo náležet i stávajícím výrobcům, byť jde takový výklad 

zcela proti zamýšlenému původnímu smyslu právní úpravy. 

Vážený obchodní partnere, cílem společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., jako povinně vykupujícího je 

vykonávat všechny naše zákonné povinnosti řádně a plně v souladu s platnou a účinnou právní 

úpravou, a proto jsme dosud postupovali podle výkladu Energetického regulačního úřadu k této 

problematice, který zveřejnil na svých webových stránkách www.eru.cz. Z důvodu přetrvávajících 

nejasností ohledně problematiky vynuceného výkupu a nejednoznačného výkladu ustanovení § 11 

odst. 12 zákona o podporovaných zdrojích energie jsme se obrátili na Energetický regulační úřad 

s žádostí o upřesnění výkladu podmínek vynuceného výkupu a vymezení okruhu subjektů, na které se 

institut vynuceného výkupu vztahuje a kdo se jej tedy může dovolávat. Jakmile obdržíme stanovisko, 

budeme na jeho základě dále postupovat a samozřejmě Vás budeme o výsledku informovat.  

 

S pozdravem ČEZ Prodej, s.r.o. 

 

http://www.eru.cz/

