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normy, předpisy a doporučení

Od února letošního roku je pozastave-
no vydávání povolení na připojení foto-
voltaických a větrných elektráren. Čtená-
ře redakce Světlo jistě zajímá, jak se bude 
situace v české fotovoltaice vyvíjet. Polo-
žili jsme proto pár doplňujících otázek 
Ing. Janu Kantovi, řediteli útvaru Legis-
lativa a trh společnosti ČEZ, a. s., který 
je jedním z autorů nového modelu pod-
pory výroby elektřiny z OZE.

Nový model podpory výroby elektřiny 
z OZE jste nedávno dokončili. Kdy může-
me očekávat novelu zákona 180/2005 Sb., 
o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných 
zdrojů energie?

Nyní je návrh nového modelu podpory 
v meziresortním připomínkovém řízení, tzn. 
že je již v oficiálním legislativním procesu. 
V optimistickém případě by mohl jít do Par-
lamentu během srpna a nová novela by moh-
la být schválená na přelomu let 2010 a 2011.

V novém modelu podpory výroby elek-
třiny z OZE zavádíte tzv. hodinový bonus. 
Co to v praxi znamená?

Zelený bonus má podle současného zá-
kona formu ročního zeleného bonusu, tzn. 

K novému modelu podpory výroby elektřiny z OZE
Hodinový zelený bonus – ne konkrétní číslo, ale vzorec

že hodnota bonusu je rozdíl ceny povin-
ného výkupu a roční průměrné tržní ceny 
elektřiny daného typu OZE. Bonus určuje 
regulátor na daný rok a je to pevné číslo. 

V připravované novele budou tři formy ze-
leného bonusu – roční, měsíční a hodino-
vý. Měsíční bonus bude mít každý měsíc 
v roce jinou hodnotu a hodinový bude sta-
noven v jiné výši pro každou hodinu podle 
tržní ceny elektřiny na denním trhu OTE. 
Nebude to tedy dopředu pevně stanovené 
číslo, ale vzorec pro jeho výpočet.

Obr. 1. Jan Kanta v rozhovoru s Pavlou Slavíkovou

Znamená to tedy, že provozovatel elek-
trárny si bude moci vybrat mezi povin-
ným výkupem a určitým druhem zelené-
ho bonusu?

Podle stávajícího zákona i připravova-
né novely je možné vždy k 1. lednu změ-
nit na celý rok formu podpory – buď po-
vinný výkup, nebo zelený bonus. Je však 
nutné podotknout, že roční a měsíční ze-
lený bonus určité typy zdrojů nebudou 
moci využít.

Když provozovatel spustí elektrárnu 
před účinností nového zákona, bude se no-
vela vztahovat i na tuto elektrárnu?

Z pohledu výběru možností podpory 
v případě zelených bonusů – roční, měsíč-
ní a hodinový, se bude připravovaná no-
vela vztahovat na všechny elektrárny OZE 
bez ohledu na to, zda byly zprovozněny 
před účinností nebo po účinnosti novely 
zákona. Je důležité, že jím bude zachová-
na garantovaná návratnost a bude pro ně 
existovat subjekt s povinností vyrobenou 
elektřinu vykoupit.

Děkuji za rozhovor.

Ing. Pavla Slavíková

novitelných zdrojů v cílovém stavu v roce 
2020 (zejména FVE). Vychází to z celkové 
snahy podporu výroby elektřiny z OZE 
směrovat k ekonomicky efektivnějším ty-
pům výroben elektřiny z OZE.

Tento nový model by měl platit jak 
pro výrobu elektřiny z nových zdrojů 
OZE po účinnosti nového zákona, tak 
i pro výrobu elektřiny ze zdrojů uve-

dených do provo-
zu před účinnos-
tí nového zákona. 
Ústředním bodem 
systému podpory 
je tržní cena sta-
novená na denním 
trhu operátora trhu 
s elektřinou (OTE).

Nový model za-
tím využívá stejný 
zdroj financování 
podpory výroby 
elektřiny, tj. z regu-
lované složky ceny 
elektřiny. Na rozdíl 
od současného sta-
vu jsou však finanč-
ní toky směrovány 
přes operátora trhu 
s elektřinou (OTE). 
Finanční toky pod-

pory jsou tak zatím navrženy po linii zá-
kazník – provozovatel distribuční sítě – 
operátor trhu s elektřinou – povinný vy-
kupující/vykupující – výrobce. Podrobněji 
znázorňuje související finanční toky graf 
na obr. 4, kde je patrná důležitá role ope-
rátora trhu s elektřinou. Je jistě k disku-
si, zda je ještě nezjednodušit a napojit vý-
platu podpory přímo od OTE k výrobci.

Konec zlatokopů, rozvoj fotovoltaiky

Je tedy zřejmé, že v dané situaci „zla-
tokopeckého“ rozvoje fotovoltaiky bylo 
nezbytné udělat oba kroky: adminis-
trativně omezit přihlašované projekty 
a zároveň změnit systém podpory tak, 
aby umožnil více a efektivněji zapojit 
do procesu tržní síly. Právě zásadní od-
tržení systému podpory od reality trhu 
s elektřinou a technologiemi pro její vý-
robu totiž vedlo k současným potížím 
fotovoltaiky. 

Je otázka, zda a do jaké míry se po-
daří takto nastavenému systému napra-
vit nedostatky svého předchůdce, popř. 
zda nový systém nepřinese nové problé-
my. Tam, kde člověk – třebas v nejlep-
ším úmyslu – zasahuje do zákonitos-
tí přírody či ekonomiky, není nikdy nic 
jisté předem. 

Je však zřejmé, že nový systém pod-
pory není směrován k omezení fotovol-
taických elektráren, ale naopak k jejich 
podpoře – ovšem pouze tam, kde jde 
o seriózní a životaschopné projekty. Roz-
voj fotovoltaiky v Čechách tedy nekončí. 
Končí (doufejme) jen éra fotovoltaických 
zlatokopů. A to je dobře.

S

Obr. 4. Nový model podpory – datové, finanční a smluvní vazby a toky 
(Zdroj: příprava novely zákona 180/2005 Sb., zákona o OZE, v rámci 
implementace směrnice 2009/28/ES)
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