
Č. j. 60047-4/2015-900000-233

Věc: Doplnění informace o osvobození od daně u „ekologicky šetrné elektřiny“

Ke znění zákona platnému dne: 

Ke znění zákona účinnému od: 1. ledna 2016 (předpokládaná účinnost)

Doplňuje/mění předchozí zveřejněná stanoviska: žádné

Zpracoval: kpt. Bc. Lenka Salačová

Dne: 4. 12. 2015

Doplnění informace o ekologicky šetrné elektřině č. j. 60047-2/2015-900000-233, 
která byla zveřejněna na webovém portálu Celní správy ČR dne 30. 11. 2015. V souvislosti s 
připravovanou novelou zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších 
předpisů, bude současně novelizována část čtyřicátá sedmá zákona č. 261/2007 Sb., o 
stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ ZDE“).

Ekologicky šetrná elektřina bude, v případě přijetí sněmovního tisku 418, osvobozena 
od daně při kumulativním splnění těchto podmínek:

- pokud bude vyrobena v odběrných místech a bude v těchto odběrných místech 
současně spotřebována, a

- instalovaný výkon výrobny elektřiny podle energetického zákona nepřesáhne 30 kW. 

Z uvedeného vyplývá, že v případě, kdy část vyrobené elektřiny výrobce sám 
nespotřebuje a tuto část vyrobené elektřiny dodá do sítě a odběratelem bude subjekt, který je 
držitelem povolení k nabytí elektřiny bez daně, nestane se výrobce elektřiny plátcem ve 
smyslu ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) ZDE a nevznikne mu povinnost daň přiznat a zaplatit 
dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) ZDE. Dodání elektřiny do sítě není dodáním konečnému 
spotřebiteli. 

Pokud výrobce, který vyrobí za výše uvedených podmínek ekologicky šetrnou 
elektřinu a tuto elektřinu z části spotřebuje a z části dodá konečnému spotřebiteli, stane se ve 
smyslu ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) ZDE plátcem a vznikne mu dle § 5 odst. 1 písm. a) 
ZDE povinnost daň přiznat a zaplatit, přičemž základem daně bude množství elektřiny dodané 
konečnému spotřebiteli. Jedinou výjimkou by mohlo být hypotetické dodání elektřiny přímo 
držiteli povolení k nabytí elektřiny osvobozené od daně.
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