
 
 

V Praze dne 18. prosince 2015 
 

 
Věc: Postup při výkupu elektřiny podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích 

energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, po 1. lednu 2016 
 

Vážení,  

obracíme se na Vás touto cestou, abychom Vás informovali o zamýšleném postupu 
společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., IČO 272 32 433 jakožto tzv. povinně vykupujícího při realizaci 
výkupu elektřiny  z obnovitelných zdrojů podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných 
zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
podporovaných zdrojích"), v období po 1. lednu 2016. 

Vycházíme z aktuálního stavu, kdy Energetický regulační úřad („ERÚ“) svým cenovým 
rozhodnutím č. 5/2015 ze dne 19. listopadu 2015, kterým se stanovuje podpora pro 
podporované zdroje energie, stanovil podporu podle zákona o podporovaných zdrojích pouze 
pro výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů („OZE“) s datem uvedení do provozu od 1. ledna 
2013 do 31. prosince 2015. Toto cenové rozhodnutí ERÚ tedy nezahrnuje mj. podporu výroby 
elektřiny pro rok 2016 pro výrobny elektřiny z OZE uvedené do provozu v období do 
31. prosince 2012. Cenové rozhodnutí ERÚ č. 1/2014 ze dne 12. listopadu 2014, kterým byla 
stanovena podpora pro podporované zdroje energie pro období od 1. ledna 2015, přitom bylo 
rozhodnutím č. 5/2015 k 1. lednu 2016 zrušeno. Pro výkup elektřiny z výroben elektřiny z OZE 
uvedených do provozu do 31. prosince 2012 tedy po 1. lednu 2016 nejsou, alespoň k tomuto 
okamžiku, stanoveny konkrétní výkupní ceny. 

Společnost ČEZ Prodej, s.r.o. až doposud v souladu s § 2 písm. q) a § 10 odst. 1 zákona o 
podporovaných zdrojích vykupuje elektřinu od výrobců z OZE vyrobenou ve výrobnách 
elektřiny na vymezeném území držitele licence na distribuci elektřiny ČEZ Distribuce, a. s. 
(včetně Vámi provozované výrobny). Na základě uzavřené smlouvy o dodávce elektřiny 
(smlouvy o povinném výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů) vykupuje elektřinu vyrobenou 
a dodanou do distribuční soustavy, za což hradí výkupní cenu ve výši stanovené cenovým 
rozhodnutím ERÚ. Pro většinu výrobců elektřiny z OZE využívajících režim povinného výkupu 
však tato cena pro rok 2016 není stanovena a ze strany ERÚ bylo veřejně deklarováno, že 
zřejmě ani bezprostředně po 31. prosinci 2015 stanovena nebude.  



S ohledem na zcela novou právní situaci a panující zásadní právní nejasnosti bude společnost 
ČEZ Prodej, s.r.o. v období od 1. ledna 2016 postupovat tak, aby minimalizovala škody, které 
mohou vzniknout výrobcům elektřiny či jiným účastníkům trhu s elektřinou. I od 1. ledna 2016 
je tedy připravena pokračovat ve své činnosti, jako kdyby právo dotčených výrobců elektřiny 
na výkup jimi vyrobené elektřiny z OZE trvalo, a tuto elektřinu je připravena i nadále 
vykupovat, a to právě za následujících podmínek: 

i) vykupující bude i nadále přebírat odpovědnost výrobců elektřiny z OZE, kteří uplatňují 
podporu ve formě povinného výkupu, za odchylku; 

ii) jelikož pro vykupovanou elektřinu z výroben elektřiny z OZE uvedených do provozu 
do 31. prosince 2012 není cenovým rozhodnutím ERÚ stanovena regulovaná výkupní 
cena, společnost ČEZ Prodej, s.r.o. bude za takto vykupovanou elektřinu hradit 
výrobcům cenu ve výši odpovídající ceně elektřiny dosahované na denním trhu 
organizovaném operátorem trhu (tzv. hodinová cena), poníženou o náklady na 
odchylku ve výši odpovídající tzv. průměrné předpokládané ceně odchylek pro 
jednotlivé obnovitelné zdroje energie podle platného cenového rozhodnutí ERÚ 
(ledaže stanoví cenové rozhodnutí nebo právní předpis jinak); 

iii) v ostatním se při realizaci dodávky elektřiny uplatní stávající ustanovení smlouvy o 
dodávce elektřiny (smlouvy o povinném výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů).  

Popsané řešení odpovídá i logice zákona o podporovaných zdrojích, kdy povinně vykupující 
nese ze svého náklady na hrazení výkupní ceny v podstatě právě v popsaném rozsahu. Pakliže 
Vám však tato varianta dalšího postupu pro přechodné období nevyhovuje, je možné, abyste 
neprodleně uzavřeli smlouvu s jiným obchodníkem s elektřinou, který od Vás vyrobenou 
elektřinu vykoupí na dobrovolné bázi; s ohledem na aktuální legislativní situaci společnost 
ČEZ Prodej, s.r.o. nemůže vykupovat elektřinu za jiných podmínek, než jsou uvedeny výše. 
Pakliže po 31.prosinci 2015 nebude výkupní cena stanovena cenovým rozhodnutím a z Vaší 
strany bude i po tomto datu realizována dodávka elektřiny, aniž by došlo ke změně 
vykupujícího obchodníka s elektřinou, máme za to, že tím vyjadřujete souhlas s pokračováním 
výkupu elektřiny společností ČEZ Prodej, s.r.o. za podmínek stanovených v tomto dopise 
(dokud tato situace nebude vyřešena např. cenovým rozhodnutím ERÚ).  



Společnost ČEZ Prodej, s.r.o. si s ohledem na existující právní nejistotu a budoucí změny v této 
oblasti zároveň tímto vyhrazuje právo jednostranně změnit výše nastíněný postup, včetně 
varianty úplného ukončení povinného výkupu elektřiny z výroben, pro které cenovým 
rozhodnutím nebyla stanovena výkupní cena. Sledujte, prosím, proto naše webové stránky.  

Upozorňujeme Vás zároveň, že zákon o podporovaných zdrojích nestanoví žádnou výjimku z 
povinnosti uskutečňovat odvod tzv. solární daně. Předpokládáme proto, že je možné, že tento 
odvod budeme provádět i ve vztahu k výše uvedené ceně. Konečné rozhodnutí v této otázce 
bude zohledňovat výsledek probíhající konzultace se správcem této daně.   

Věříme, že toto naše sdělení přijmete s pochopením. Povinně vykupující je stavěn před zcela 
novou situaci, stejně jako výrobci elektřiny. Naší snahou je minimalizovat vznik škod a 
současně umožnit pokračování smluvní spolupráce pro případ, že výkupní ceny budou i pro 
zdroje uvedené do provozu do 31. prosince 2012 opět stanoveny. Výše uvedeným postupem 
naší společnosti od 1. ledna 2016 není rovněž dotčena naše připravenost doplatit výkupní 
cenu pro případ, že bude dodatečně se zpětnou platností stanovena cenovým rozhodnutím.  

Jsem s přátelským pozdravem 

 
 
Martin Ludvík 
ředitel prodejní a provozní podpory 
ČEZ Prodej, s.r.o. 


