
Žadatel se z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 12. 2014, č.j.: 1 Afs 121/2014 -52 
dozvěděl, že je povinností ministerstva financí pečlivě a průběžně analyzovat rámcové podmínky 
hospodaření subjektů v oboru výroby elektřiny ze solárního záření pro případ, že by se objevila 
nutnost vydat rozhodnutí podle § 260 odst. 1 písm. a) daňového řádu. 
Žadatel žádá ministerstvo financí, aby mu sdělilo jakým způsobem analyzuje rámcové podmínky 
hospodaření subjektů v oboru výroby elektřiny ze solárního záření, jaké podklady pro to získává, 
od koho, jak je ministerstvem financí definován tzv. rdousící efekt odvodu z 
elektřiny ze slunečního záření dle § 7a zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny  
z obnovitelných zdrojů energie ve znění pozdějších předpisů (dále jen "solární odvod"), jak 
ministerstvo financí vyhodnocuje získané podklady, jaké jsou výsledky tohoto vyhodnocení za 
léta 2010 - 2014, jací pracovníci se tomuto úkolu věnují (jmenovitě), kolik činil náklad na jejich 
mzdu za rok 2013 a 2014, kterému útvaru či úseku ministerstva financí je tato činnost svěřena  
a pod kterého náměstka spadá. 
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Věc: Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č.106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

 
 
 Ministerstvo financí obdrželo dne 23.1.2015 Vaši žádost podle zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádáte  
o poskytnutí následujících informací: 
 
„Žadatel žádá ministerstvo financí, aby mu sdělilo, jakým způsobem analyzuje rámcové 
podmínky hospodaření subjektů v oboru výroby elektřiny ze solárního záření, jaké podklady 
pro to získává, od koho, jak je ministerstvem financí definován tzv. rdousící efekt odvodu z 
elektřiny ze slunečního záření dle § 7a zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z 
obnovitelných zdrojů energie ve znění pozdějších předpisů (dále jen "solární odvod"), jak 
ministerstvo financí vyhodnocuje získané podklady, jaké jsou výsledky tohoto vyhodnocení za 
léta 2010 - 2014, jací pracovníci se tomuto úkolu věnují (jmenovitě), kolik činil náklad na 
jejich mzdu za rok 2013 a 2014, kterému útvaru či úseku ministerstva financí je tato činnost 
svěřena a pod kterého náměstka spadá.“. 
 

 K otázce „jakým způsobem analyzuje Ministerstvo financí rámcové podmínky 
hospodaření subjektů v oboru výroby elektřiny ze solárního záření, jaké podklady pro to 
získává, od koho, jak ministerstvo financí vyhodnocuje získané podklady, jaké jsou výsledky 
tohoto vyhodnocení za léta 2010 - 2014, jací pracovníci se tomuto úkolu věnují (jmenovitě), 
kolik činil náklad na jejich mzdu za rok 2013 a 2014, kterému útvaru či úseku ministerstva 
financí je tato činnost svěřena a pod kterého náměstka spadá“ sděluji následující: 

 
Ministerstvo financí jako takové nemá v působnosti analyzovat rámcové podmínky 

hospodaření subjektů v oboru výroby elektřiny ze solárního záření. Tato působnost 
by v souladu s kompetenčním zákonem měla být v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu, 
které je ústředním správním úřadem pro energetiku. Ani soudy ve svých rozhodnutích nic 
takového o povinnosti Ministerstva financí netvrdí.  

 

S ohledem na to, že Ministerstvo financí rámcové podmínky hospodaření subjektů v 
oboru výroby elektřiny ze solárního zařízení neanalyzuje, nelze odpovědět ani na dílčí 
návazné otázky. 
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Co se týká otázky „jak je ministerstvem financí definován tzv. rdousící efekt odvodu z 
elektřiny ze slunečního záření dle § 7a zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z 
obnovitelných zdrojů energie ve znění pozdějších předpisů (dále jen "solární odvod")“ 
sdělujeme, že pojem „rdousícího efektu“ je a bude Ministerstvem financí vykládán plně 
v souladu s judikaturou, především s nálezy Ústavního soud Pl. ÚS 17/11 a II. ÚS 2216/14. 

 

            Nad rámec žádosti upozorňuje, že se Ministerstvo financí ohledně problematiky 
solárních odvodů snaží informovat veřejnost. Daňová veřejnost byla ohledně možných 
likvidačních účinků tzv. solárních odvodů informována ve sdělení Generálního finančního 
ředitelství „Řešení možných individuálních likvidačních účinků odvodu z elektřiny ze 
slunečního záření“, které bylo dne 18. 9. 2014 uveřejněno na internetových stránkách 
Finanční správy České republiky -  http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-
pojistne/novinky/2014/reseni-moznych-individualni ch-likvidacni-5347. 
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