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Příloha 1l

Pozměňovací návrh pos|anýně lvy šeaivé, jenož sctrvá|ením doš|o k nekontro|ovanému boomu
fotovo|taichých e|e|Graren

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 11. úno]a 2005

Všechny návrhy by|y podány ke komp|exnímu pozměňovacímu návrhu obsaženému v usnesení
hospotlářského výboru, Keý byl ve druhém čtení rrzat za ák|ad dalšího projednávání.

c. Poslanlryně rva šedivá čsso

C.  1 .K96ods t .4

Varianta 1

V s 6 odst. 4 se čís|o ''90', nahrazuje čís|em ''97'' a vypouští se ce|á věta druhá'

Varianta 2

V s 6 odst. 4 se čís|o ''90'' se nahrazuje čís|em ''98.' a čís|o'.2007'. se nahrazuje čís|em ..2006,,.

Varianta 3 přijaÝ

V 5 6 odst. 4 se čís|o ''90', se nahrazuje čís|em '.95'. a čís|o ..2007', se nahrazuje čís|em .'2006',.

C .2 .K56ods t .3

V 5 6 odst. 3 se doplňuje na konec nová věta, která zní: ..Toto se ne\rztahuje na zařízení pro spo|ečné
spa|ování biomasy a neobnovitelného zdroje energie, kde bude po dobu 15 |et zachována maximá|ní ýše
ýkupních cen a ze|ených bonusů stanovených pro rok 2005 pod|e dosavadních právních předpisů se
zoh|edněním indoo cen průmys|oých ýrobců'''.

Poznámka:
Finá|ní Verze obsažená v zákoně, |Geřá dovo|uje snižení nejv'ýše. o 5 % ýkupní ceny stanovené pro
předchozí rok je nás|edující: .s 6 (4) Výkupní ceny stanovené Úřadem pro nás|ďující ka|endářní
rok nesmí být nižší než 95 o/o hodnoty vlýkupních c€n p|atných
v roce' v němž se o novém stanovení rozhoduje. Toto ustanovení se
poprvé použije pro ceny stanovené pro rok 2007)
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Vládní náwh

na vydání

ákona

ItEtým se mění ákon č. 18o/2oo5 Sti.' o podpořé výroby e|e|rtňny z obnovite|nýtlt zt|toJů
eneÍg|€ a o změně někbrýó ákonú (ákon o podpoňe vyuáyání obnovite|ných zdrcj0)
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Vládní návrh

áxon
ze dne 2009,

kterým se mění zákon č. r8o/2oo5 sb., o podpoře výroby elektňny z obnovitelných zdrojů
energie a o změně někteých ákonů (zákon o podpoře využívání obnovite|nýď zdrojů)

Par|ament se usnes| na tomto zákoně české repub|iky:

Čt. t

V s 6 odst. 4 ákona č' 180/2005 Sb'' o podpoře ýroby elektřiny z obnovite|ných zdrojů energie a o
změně něktených zákonů (zákon o podpoře využÍviíní obnovite|n.ých zdrojů), se věta druhá nahrazuje
větou ,,Ustanovení věty první se nepoužije pro stanovení Výkupních cen pro nás|edující ka|endářní rok pro
ty druhy obnovite|ných zdrojů, u kteýh je v roce, v němž se o novém stanovení výkupních cen
rozhoduje, dosaženo náVratnosti investrt kratší než 11 |et; Úřad při stanovení ýkupníČh cen postupuje
pod|e odstavců 1 až 3).

čt' u
Přechodné ustanovení

eoprvé Úřad postupuje pod|e 5 6 odst. 4 věty druhé zákona č. 180/2oo5 Sb., o podpoře ýroby
e|eKřiny z obnovite|ných zdrojů energie a o změně něKeých zákonů (zákon o podpoře využÍvaní
obnovite|ných zdrojů), ve znění účinném ode dne nabýí účinnosti tohoto zákona, při stanovení ýkupních
cen pro zdroje uváděné do provozu v roce 2011.

Č. nI

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyh|ášení.
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Důvodová zpráva

obecná část

Podporou ýroby elektřiny z obnovite|ných zdrojů energie je ze zákona č' 180/2005 Sb. pověřen
Energetický regu|ační úřad. V současné době je dramatická situace V případě žádostí o připojení nových
fotovo|taických zdrojů k e|ektrizační soustavě' Nárůst instalovaného uýkonu u fotovo|taických zdrojů mezi
roky 200z2008 čini| bezmá|a 1500 o/o (z původních 3,4 MW na 54'29 MW). Na začátku září tohoto roku
dosáh| insta|ovaný ýkon již téměř 103 MW. Provozovatelé regionálních distribučních soustav
předpok|ádají' že do konce roku 2009 bude připojeno a uvedeno do provozu minimálně da|ších 250 MW.
A|armující jsou zejména požadavky na rezervaci kapacity pro připojení fotovo|taichých zdrojů. Souh|as
s připojením fotovoltaických zdrqť| již byl přís|ušnými distribučním| spo|ečnostmi v Čn vyoán na více než
2000 MW.

obrovshý zájem investorů o fotovoltaiku je dán zejména ýrazným meziročním pok|esem měrných
investičních nák|adů těchto zdrojů v důs|edku snížení cen fotovo|taických pane|ů o více než 40 o/o'
Energetichý regu|ační úřad však nemůže na tento stav reagovat přís|ušným snížením \^ýkupní ceny
e|ektřiny z těchto zdrojů, neboť smí na základě zákona meziročně snížit ýkupní cenu e|ekřiny pro nové
zdroje pouze o 5 o/o. Díky tomu dochází k velmi významnému mýhodnění nově budovaných
fotovo|taických e|ektráren oproti ostatním druhům obnovíte|ných zdrojů, u kteých je podpora stanovena
ootimálně.

Vznik|á situace též vede ke speku|atíVní b|okaci připojovacích kapacit na úrovni distribučních soustav.
Z tohoto důvodu již není možné na ýrazné části území České repub|iky v dohledné době vydat k|adné
stanovisko k žádosti o připojení pro jakéko|iv žadate|e. To se ýka nejen obnovite|ných zdrojů' a|e i zdrojů
pro kombinovanou V'ýrobu elektřiny a tep|a.

V nepos|ední řadě je třeba zdůraznit finanční a sociá|ní aspekt ce|ého prob|ému, kdy nasta|ý
nekontro|ovate|ný rozvoj fotovoltaichých zdrojů již nyní znamená, že všichni zákazníci v České repub|ice
odebírající e|ektřinu, včetně domácností, státní správy a samospráv, budou V roce 2010 přispívat specíá|ně
na nové fotovoltaické zdroje částkou více než 3 mld' Kč, přičemž ce|kový fond na podporu všech druhů
obnovitelných zdrojů pro rok 2008 čini| 2.658 m|d' Kč. Lze též zjednodušeně konstatovat, že se všem
zákazníkům V ceské republice pouze z titu|u rozvoje fotovo|taiky zdražíe|ektřina pro rok 2010 o cca 50
Kč/MWh.

Nárůst insta|ovaného Výkonu ve fotovo|taice představuje nás|edující graf č. 1'

s|uneční e|ektrárnv. stav k 7.9.2009
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Graf č. 1Vývoj počtu insta|ací a insta|ovaného ýkonu fotovo|taických eleKráren (zdroj: ERÚ)

Vznik|á situace tež vďe nejen k roá|né, a|e také speku|ativní blo|oci připojovacích kápacit pro
výstavbu nových zdrojů na úrovni distríbučních soustav, ktená je způsobena ve|ým množstvím ádostí na
v'ýstavbu ve||cých fotovo|taichých zdroj0 (řádově i desítky MW) na ce|ém území Ceské repub|iky'
Důs|edkem těchto blokací nemohou provozwate|é dlstríbučnírtr soustav v někteých loka|itiách vydávat
k|adné stanovisko k žádosti o připojení pro nové zdroje' Tuto skutečnost i|ustruje níže uvedený graf' kteý
zachycuje obrovský nár0st ádostí o připojení z fotovoltaických zdrojů v distribučních soustavách ČEZ
Distribuce, a. s., a E.oN Distribuce, a. s. Zatímm za ce|ý rok 2006 požádalo o připojení fotovo|takJďch
e|ektráren v těchto distribučních soustavách 67 žadate|ů, jenom za první po|oletí roku 2009 muse|i
provozovatelé distribučních soustav Vyídit 4417 žádostí o přípojení fotovo|taic|oých e|ektráren. z grafu je
patrné, že pďet žádostí o připojeníz ostatnbh obnovite|ných zdrojů energie (větrné elektrárny,
biop|ynové stanice, zdroje spa|ujíď biomasu a ma|é vodní e|e|Grárny) je nejenom něko|ikanásobně menší,
a|e h|avně setrva|ý bez extrémního nárůstu'

Vývoj příspěvku na podporu oE' KVET' Dz
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Prudký rozvoj fotovo|taíc|oých zdrojů má nepňzný vliv i na řízení ce|é eleKrizační soustavy.
\Aýroba elektrické energie z fotovoltaiky (obdobně jako z větrných e|ektráren) se na řozdíl od ostahích
obnovitelných zdíojů energie (biop|ynové stanice, spa|ování biomasy, ma|é vodní e|ektrárny) obtížně
předpovídá.

V současné době je např. v ob|astech rozvoden soko|nice a s|avětice na jihu Moravy p|ně
vyčerBána kapacita pro pňpojení noýh zdrojů a to především z důvodů třansformačních vazeb Ířrezi
přenosovou a distribuční soustavou. Da|ší připojování ýrobních zdrojů v těchto ob|astech by v současné
době mělo negďivní v|iv na kva|itu dodávky eleKrické energie nejenom pro Gechny konečné zákazníky
v těchto ob|astech, a|e i v b|ízkém oko|í (např. Brno). oMobné t€chnické problémy nastávají na řadě míst
v ceské repub|ie. Díky své nahodilé dodávce e|ektřiny do soustavy, způsobené proměn|ivou intenzitou
s|unďního áfuní v pr0běhu jednďých dnů' vyvo|ávají fotovo|taické zdroje da|ší vícenák|ady na řízení
.soustavy a budování á|ožních zdrojů, kteÉ musí dodávku e|ektrické energie zabezpďit v době
nepřízniýh přírodních podmínek fotovo|taických zdroJů' Tyto nák|ady pak hradí opět všichni zákazníi
v rámci p|atby za tzv. systémové s|užby. s rozvojem fotovoltaic|cých e|ektráren budou tyto nák|ady
narůstat.

zavěřem je nutÍté konstatovat, že Energetic|ý regu|ační úřad aKivně podporuje ýrobu e|ekťíny
z obnovitelných zdrojů, podpora však musí b,ýt nastavena tak' aby její výše respektova|a reá|né Gchnicko-
ekonomické parametÍy jednot|ých druhů obnovitelných zdrojů energie a zároveň by|a přiměřeně
atraKivní pro investory.
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S ohledem na nekontro|ovate|ný rozvoj fotovo|taiky je proto nutné.dosiáhnout určit.ých změn

v samotném systému podpory ýroby elektřiny z obnovitelných zdrojů' Je nutné si uvědomit, že
nepřiměřený rozvoj fotovo|taiky ve svém důs|edku znamená p|ýwání prostředků konďných zákazníků,
kteÉ by mohly být investovány do podpory rozvoje mnohem ďektivnějších obnovitelných zdrojů.

Je tedy potřeba odpovídajícím způsobem upravit použití ustanovení $ 6 odst. 4, které V tuto
chvíli znemožňuje Energétickému regu|ačnímu úřadu smys|up|ně reagovat na propad investičnírrh nák|adů
odpovílajícím poklesem v'ýkupní ceny e|ektřiny z obnovite|ných zdrojů meziročně o více nď 5 oÁ.

Z výše uvedených důwdů navrhujeme změnit odstavec 4 v s 6 ákona č. 180/2005 sb.,
o podpoře výroby elektřiny z obnovite|ných zdrojů energie.

Cí|e navrhované úoraw

Navrhované znění umožní úřadu s účinností od l.|edna 2011 upravit ceny pro fotovo|taiku do
sou|adu s principy používan.ými pro ostatní dÍuhy obnovite|ných zdroj0, čímž se odstraní
současná diskiminace ostatních druh0 obnoviteln.ých zdrojů.

Investoři se v dostatďném časovém předstihu mohou připravit na úpravu podmínek pro
investování, čímž by se mě|o zcela eliminovat riziko možných ža|ob na ČR oh|edně ochrany
investic.

V nejb|ižší možné době (2011) dojde k omezení přep|ácení fotovo|taiky ze strany konďných
ákazníků.

. Provozovate|é distribučních soustav a provozovate| přenosové soustavy obdrží po zreá|něni
výkupních cen re|evantní požadavky na investice do sítí. Dnešní přemrštěné požadavky
vyvolávají investice v řádu desíbk m|d. Kč, keÉ by se museý promítnout do regu|ovaných
cen pro konečné zákazníky.

Soulad nawhované orávní úoraw s ústavním oořádkem české rcpub||ky

Navrhovaný zákon je v sou|adu s ústavním pořádkem Čn a úče| zákona o podpoře výroby
e|eKřiny z obnov|telných zdrojů energie a o změně někteých ákonů se nemění'

Soulad navrhované orávní úoraw s mezinárodními sm|ouvami a s orárrem Evrooské unie
Navrhovaná úprava není v rozporu s právem EU, které V této ob|asti pos$uje vo|nost

vnitrostátnímu ákonodárci, a je proto s|učite|ná s právem EU. Není v rozporu ani s da|šími sm|ouvami,
kteďmije fuská repub|ika vázána.

české sdružení pro biomasu, Drnovská 5o7, 161 06 Praha 6, registrováno u MV ČR V odd. I l ls-os/1 pod č' 243o9/94.R
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Předoo|dádaný hosoodářskú a Íinanění dosah navrhované orávní úoraw na stáBrí rczoočet a

ostatní vefu iné rozmčltv

Navrhovaná úprava nerná zásadní dopad na statní a na ostatní veřejné rozpďty, nepřímo má
dopad v tom smys|u, že může dojít k pozvo|nému snÉení pďtu výstavby s|unďních e|ektráren na
obecních pozemcích a tím i k mírnému snížení přfimů obcí za pronájmy obecních pozemků. Da|ší nepřímý
dopad je pozitivní' protože nebude neúměmě narůstat regulovaná složka ceny e|ekffiny, ěímž se nebudou
zvyšovat nák|ady stiátniho rozpďtu a obecních rozpďtů za nákup e|eKrické energie'

zuláša,íěíst

K čl. I:

Navrholané znění umožní úřadu s účinností od 1. ledna 2011 upravit ceny pro fotovo|taiku do
sou|adu s príncipy použÍvan'ými pro ostatní druhy obnovite|n'ých zdrojů, čímž se odstraní současná
diskriminace ostatních obnovite|ných zdrojů energie a k omezení přep|ácení fotovo|taiky ze strany
konďných zá|aznkí.

K čl. II:

Tímto ustanorením se řeší mďnost stanovení cen pod|e navňovaného ustanovení během roku
2010 s účinností pro rok 2011'

V Praze dne 16. listopadu 2009

předseda v|ády

ministr průmys|u a obchodu
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P|atné znění čáďí ákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů s vyznaěením

navrhovaných změn

ákon č. 18o/20o5 sb.

s6
výše cen za e|ektffnu z obnovite|ných zdroiů a ze|ených bonusů

(1) Úřad stanoví vždy na kalendářní rok dopředu ýkupní ceny za e|ektňnu z obnov,rte|ných zdrojů
(dá|e jen xýkupní cenť) samostatně pro jednot|ivé druhy obnovite|ných zdrojů a ze|ené bonusy tak, aby

a) byly vywořeny podmínky pro nap|nění indikativního cí|e podílu výroby e|ektřiny z obnovitetýh zdrojů
na hrubé spotřebě eleKřiny ve Výši 8 % v roce 2010 a

b) pro zaÍzení uvedená do provozu

1. po dni nabytí účinnosť tohoto zákona by|o při podpoře výkupními cenami dosaženo patnáďi|ďé doby
návratnosti investic za podmínky splnění technických a ekonomic|oých parametrů, kteými jsou zejména
nák|ady na instalovanou jednotku ýkonu, účinnost využití primárniho obsahu energie v obnovitelném
zdroji a doba využití za zení a které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem,

2. po dn| nabytí účinnosti tohoto zákona z0sta|a zachována výše výnosů za jednotku e|ektřiny z
obnovite|ných zdrojo při podpoře výkupními cenami po dobu 15 |et od roku uvedení zařízení do provozu
jako minimální se zoh|edněním indexu cen průmys|ových výrobců; za uvďení zařízení do provozu se
považuje tež ukončení rekonstrukce techno|ogické části stiávajftrího zařízení, změna pa|iva, nebo ukončení
modernizace, zvyšující technickou a eko|ogickou úroveň stiávajícího zařízení,

3. před dnem nabytí účinnosti tohoto ákona by|a po dobu 15 |ď zachována minimální výše výkupních cen
stanoven.ých pro rok 2oo5 pod|e dosavadních právních předpisů se zoh|edněním indexu cen průmys|ových
výrobců,

(2) Při stanovení ýše ze|en.ých uonusů Úřad přih|iží tež k ďšené míře rizika uplatnění e|ektřiny z
obnovite|n.ých zdroj0 na trhu s eleKřinou.

(3) Při stanovení v'ýkupních cen a ze|ených bonusů Úřad vychází z od|išných nákladů na pořízení,
připojení a provoz jednoťivých druhů zařízení včetně jejich časového vývoje.

(4) Výkupní ceny stanovené Úřadem pro nás|edující ka|endářní rok nesmí b'ýt nižší nď 95 o/o

hodnoý rlýkupních cen p|atných v roce, v němž se o novém shnovení rozhoduje' ustanovení věty
pwní se nepoužlje pÍo stanovení výkupníď cen pro následuJící kalendářní rck pro ty dÍuhy
obnovitetných zdroiů, u kterých je v roce, v němž se o novém stanovení výkupních cen
.rozhoduje, dosaženo návratnosti investic kratši nď 11 leq Úřad při stanovení výkupních cen
postupuie Podle odstavců l až 3.
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