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T I S K O V Á     Z P R Á V A   Česká fotovoltaická asociace, o. s. 

ze dne 19. října 2010 

 

Česká fotovoltaická asociace vyjadřuje svůj postoj k návrhu vlády České republiky jak snížit 

dopady extrémního rozvoje fotovoltaiky zavedením srážkové daně z příjmu. 

 

Srážková daň, která z daňových zákonů ČR legislativně patří pod daně z příjmu, není a 

nemůže být pro členy ČFA přijatelná jako správné a hlavní řešení k zamezení dopadů 

masivního rozvoje FVE v ČR.  

Pokud by totiž byla aplikována navrhovaná srážková daň na příjmy plynoucí z výroby 

elektřiny fotovoltaických elektráren, je z principu této daně zajištění daně prováděno u zdroje, 

v současnosti u distribučních elektrických společností. Odvedení této srážkové daně znamená 

splnění účelu zákona daně z příjmu, která představuje zdanění podnikatelské činnosti 

z výroby elektřiny, a proto není v dalším kroku možné zdanit tutéž výrobu elektřiny dále 

podle § 20 nebo § 5 zák. č. 586/1992 Sb. Došlo by tím ke dvojímu zdanění. 

Navržené řešení je proto nesystémovým řešením a z hlediska základů moderního právního 

státu je proto neslučitelné. Provedeme-li toto nesystémové opatření, nyní pro fototovoltaiku, 

je otevřen nebezpečný prostor i pro další následně přijímatelná rozhodnutí oblastem, která se 

vymknou regulované kontrole nebo neočekávanému poklesu nákladů a zejména zahraniční 

podnikatelská sféra by negativně vnímala toto jako precedens. 

Zavedení dodatečného druhého zdanění pro týž předmět „srážkovou“ daní, pro již existující 

projekty, představuje z ekonomického pohledu podstatné snížení původně kalkulované 

návratnosti investice. Měřeno pohledy investorů a zástupců akcionářů by došlo k výraznému 

omezení výkonnosti plánované investiční příležitosti, která je bezpečně za hranicí zmaření či 

poškození vložených prostředků do projektu. 

Otázka by tedy měla znít: „Chceme zaplatit v budoucnu ještě větší náklady na 

fotovoltaiku než musíme nyní?“, zavedení dalšího zdanění a případné soudní spory by byly 

další přítěží a náklady pro daňového poplatníka. 
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