
Návrh novely Energetického zákona -
LEX OZE I, II
Energetická společenství, sdílení elektřiny.
Návrhy na zjednodušení realizace výroben OZE.

Komunitní energetika ve 21. století - úloha měst a obcí v 
energetických společenstvích 

Centru architektury a městského plánování,  29.11. 2022 
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● Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944 ze dne 5. června 
2019 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o změně 
směrnice 2012/27/EU

● Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. 
prosince 2018 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů

● Transpoziční lhůty:
• 31. prosince 2020
• 30. června 2021
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Energetická společenství/společenství pro OZE



● Vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou (sdílení 
v bytových domech)
• ukončené MPŘ
• účinnost 1. 1. 2023

● Novela energetického zákona
• konec MPŘ 5. 12. 2023

• snaha o účinnost od 1. 7. 2023
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Řešení na národní úrovni



“sdílení energie poskytování energie z jiného právního důvodu, než je prodej
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Sdílení



● Energetické společenství (ES) a společenství pro obnovitelné 
zdroje energie (SOZ) nejsou územně vymezeny. SOZ je 
považován za ES.

● Účinná kontrola:
• omezena územně u SOZ (na kraj, kde jsou umístěny projekty OZE),

• není umožněna “velkému podniku”.

● Rozdělit mezi své členy je možné 33 % ze zisku (výroba, 
spotřeba, obchodování a sdílení nejsou považovány činnosti za 
účelem zisku dle EZ).
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EZ: Energetická společenství



● ES je účastníkem trhu s elektřinou.

● Evidence osvědčení ES u ERU.

● Povinnost (elektřina):
• registrace odběrných a předávacích míst u distributora ,

• licence na výrobu elektřiny na výrobny od 50 kW instalovaného výkonu,

• oprávnění obchodovat není pro ES vyjmuto z licencované činnosti.
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EZ: Energetická společenství



● OTE/data centrum (EDC) povinnost poskytovat data pro vyhodnocení.
● Distributor předává naměřená data OTE se zohledněním sdílení.
● Skutečná hodnota dodané energie musí zohledňovat “alokované” 

množství sdílení.
● Energetický regulační úřad je oprávněn při regulaci ceny související 

služby v elektroenergetice zohlednit využití distribuční soustavy při 
sdílení elektřiny.
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EZ: Sdílení energie



● Sněmovní tisk 313/0:
• Zvýšení hranice pro povinnost být držitelem licence na výrobu elektřiny od 50 kW.

• Změna SZ: výrobny pro vlastní spotřebu do 50 kW bez územního rozhodnutí a stavebního 
povolení.

● PN: 
• OZE ve veřejném zájmu

• možnost umístit v nezastavěném území,

• vymezit oblast pro OZE v rámci územního plánování.

● Účinnost dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.
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Související zjednodušení
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Děkuji za pozornost.

Hana Schvarczová
hana.schvarcz@komoraoze.cz
601 57 27 27
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