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TISKOVÁ ZPRÁVA KOMORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE 

Úspory podle MPO: za novelu zákona zaplatíme 1,5 biliónu korun 

 

Komora OZE ostře kritizuje návrh novely zákona o podporovaných zdrojích, který namísto úspor 
a stabilizace povede ke zvýšení ceny elektřiny kvůli dotacím do spalování fosilních paliv, odpadu 
ve spalovnách a také do výroby elektřiny v plánovaných nových jaderných reaktorech.  

MPO navrhuje zastavení provozní podpory pro nové instalace OZE, které měly vzniknout mezi r. 
2014 a 2020. Tímto návrhem by sice došlo k úspoře 29,8 mld Kč (kumulovaně do r. 2039), jenže 
další návrhy MPO na podporu kombinované výroby elektřiny a tepla KVET (převážně na bázi uhlí), 
spalování důlního plynu a podporu spalování odpadu ve spalovnách budou stát o 60% více než 
podpora OZE, celkem 47,7 mld Kč. Navíc MPO navrhuje uzákonění tzv. kapacitních plateb, tj. 
zafixování výkupní ceny elektřiny z jádra vysoko nad tržní cenou elektřiny.  

Komora OZE předložila vlastní variantu vedoucí ke stabilizaci cen elektřiny. Navrhuje zastavit 
dotace kombinované výroby elektřiny a tepla KVET, zastavit dotace spalování důlního plynu a 
odpadů ve spalovnách. Navrhuje rozvíjet obnovitelné zdroje energie, které vyrábějí 
nejefektivněji (malé vodní elektrárny, větrné elektrárny, malé bioplynové stanice na zpracování 
biologického odpadu a perspektivních geotermálních zdrojů). Navrhuje pokračování solární daně 
na úrovni 5 resp. 10% pro fotovoltaické elektrárny uvedené do provozu v r. 2009 a 2010 s tím, že 
by bylo doprovozené garancí vlády, že zásahy do ekonomiky těchto zdrojů již nebudou pokračovat. 
Komora OZE apeluje na vládu, aby zejména z ekonomických důvodů upustila od dotování 
elektřiny z nových jaderných reaktorů.  

V ekonomickém srovnání návrh MPO zcela propadl. Zatímco návrh Komory OZE přinese do r. 
2039 úspory 3,8 mld Kč a elektřina zlevní, návrh MPO povede k dramatickému zdražení elektřiny 
v důsledku dotací do spalování fosilních paliv, důlního planu a odpadu (47,4 mld Kč) a výroby 
elektřiny z jádra (1,44 bil. Kč!). Nekompetentnost MPO je neomluvitelná. 

Druhým Komorou OZE kritizovaným návrhem MPO je retroaktivní zkrácením nároku stávajících 
provozovatelů OZE na výplatu podpory na 10 let. Zákon 165/2012 Sb. přitom garantuje nárok 
provozovatele na podporu po dobu životnosti výrobny elektřiny, tj. v případě malých vodních 
elektráren 30 let a pro ostatní OZE 20 let. Retroaktivní změny zákona povedou ke stovkám a 
tisícům žalob a soudních sporů vůči státu. Většina poskytnutých úvěrů do OZE (ve výši cca 168 
mld. Kč) byla poskytnuta s dobou splatnosti delší než 10 let. Bude-li novela přijata, budou banky 
nuceny přesunout téměř celý objem úvěrů mezi klasifikované úvěry, jež bude nutné 
restrukturalizovat. Takové změny povedou k insolvenci řady provozovatelů OZE a k destabilizaci 
bankovního sektoru. 
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Porovnání návrhu MPO a varianty podle Komory OZE:  

  varianta MPO varianta Komory OZE 

náklady KVET+DZ(do r. 2039) - 47 400 000 000 Kč 0 Kč 

náklady nové OZE(do r. 2039/ MVE 

do r. 2048) 
0 Kč -29 800 000 000 Kč 

výnos odvod z FVE(do r. 2029) 0 Kč 33 600 000 000 Kč 

výnos retroakt. změn(do r. 2029) ??? 0 Kč 

CELKEM - 47 400 000 000 Kč 3 800 000 000 Kč 

jádro(po dobu 40ti let) - 1 436 500 000 000 Kč 0 Kč 

CELKEM - 1 483 900 000 000 Kč 3 800 000 000 Kč 

Tab.č. 1: srovnání nákladů a výnosů návrhů MPO a Komory OZE 

Pozn.: Vícenáklady KVET+DZ kalkulovány do roku 2039 při nenavyšování objemu z roku 2013, vícenáklady OZE po dobu 
20ti (30ti u MVE) let životnosti/nároku na podporu, výnos ze solárního odvodu a retroaktivních změn, kalkulován od 
roku 2029,  vícenáklady na jádro/dostavba JETE kalkulovány po dobu 40ti let životnosti/nároku na podporu. 
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