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Nová finanční regulace
• Strop ceny u zákazníka
• Strop ceny na straně výroby
• Windfall tax



Strop ceny na straně výroby
• Pevně nastavený strop 180 EUR/MWh – evropské řešení
• Týká se tržních příjmů všech výrobců, včetně výrobců elektřiny z obnovitelných zdrojů
• Není podstatné, kdy byla výrobna uvedena do provozu 
• Zastropování se vztahuje jen na tržní příjmy (netýká se zelených bonusů ani výkupních cen)
• Česká republika může udělit výjimku ze zastropování pro zdroje až do 1 MW instalovaného výkonu
• Mechanismus aplikace stropu:

o Stávající smlouvy zůstávají platné a je možné dále uzavírat smlouvy na ceny převyšující strop
o Jakmile výrobce obdrží platbu za dodanou elektřinu ve výši dle smlouvy, je povinen rozdíl mezi 

180 EUR/MWh a inkasovanou cenou odevzdat státu

• Národní řešení
o 230 EUR bioplyn
o 200 EUR pevná biomasa

• Vše nad strop je zatíženo 90% odvodem



Windfall tax
• Nepřiměřené realizované zisky mají být podle návrhu evropského Nařízení 

předmětem zdanění

• Sazba daně má být minimálně 33%

• Národní řešení
o 40 % nebo 60 %
o Aktuálně se návrh týká let 2023 – 2025
o Částka nad průměrný zisk (2018 – 2021) + 20 % bude předmětem 

odvodu
o Týká se také výrobců elektřiny/plynu (i OZE) s příjmy 2 mld. Kč/účetní 

období, počítá se celá skupina, které je výrobce součástí



Novely energetického zákona
• Licence na výrobu elektřiny až od 50 kW instalovaného výkonu
• Definice aktivního zákazníka – spotřebovává, sdílí nebo prodává elektřinu 

vyrobenou ve své výrobně a nejde o jeho hlavní podnikatelskou činnost
• Definice energetického společenství (společenství pro obnovitelné zdroje) –

právnická osoba, která je ovládána svými členy (fyzickými osobami, malými 
podniky, samosprávami), hlavním účelem není vytváření zisku, ale výroba, sdílení, 
spotřeba, prodej členům sdružení (členům v blízkosti projektu – kraj)

• Mezi členy může rozdělit max. 33 % zisku – pak činnosti energetického sdružení 
nejsou prováděné za účelem dosažení zisku

• Energetické společenství musí požádat ERÚ o osvědčení
• Provozovateli DS se oznamují odběrná a předávací místa členů
• Provozovatel DS registruje přiřazení OM ke sdílení
• ERÚ může zohlednit v distribuční složce sdílení elektřiny



Novely (nového) stavebního zákona

ØDrobné stavby – OZE do 50 kW
ØNepotřebují povolení záměru
ØJednoduché stavby – OZE do 100 kW
ØNepotřebují kolaudační rozhodnutí
ØVyhrazené stavby – nad 1 MW výrobny elektřiny a plynu z OZE a
nad 10 MW výrobny tepla z OZE
ØPovoluje speciální a odvolací stavební úřad



Novely (nového) stavebního zákona

ØÚkolem územního plánování ve veřejném zájmu je:
s ohledem na charakter území a kvalitu vystavěného prostředí vyhodnocovat
a, je-li to účelné vymezovat vhodné plochy pro výrobu; plochy pro výrobu
elektřiny, plynu a tepla včetně ploch pro jejich výrobu z obnovitelných zdrojů
vymezovat rovněž s ohledem na cíle energetické koncepce

ØZásady územního rozvoje
stanovují požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na
řešení v územně plánovacích dokumentacích obcí, a to i s přihlédnutím ke
stanovené sídelní struktuře a obnovitelným a druhotným zdrojům energie
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