
Zelená energie – úvodní slovo 

PRAHA, 17. prosince 2007 - „Zelená energie", dosavadní produkt Skupiny ČEZ, se od 
1. ledna 2008 mění na stejnojmennou značku elektřiny prodávané spotřebitelům. 
Změna je vyvolána zavedením nové ekologické daně. 

Skupina ČEZ při prodeji Zelené energie i nadále garantuje veškeré své původní záměry. 
Takto shromážděné prostředky, ze symbolického příplatku 10 haléřů za kilowatthodinu 
k běžné ceně elektřiny podle zvoleného produktu od odběratelů Zelené energie i z dalšího 
desetníku přidaného ke každé kilowatthodině od Skupiny ČEZ, budou i nadále sloužit na 
financování neziskových a všeobecně prospěšných projektů ve výzkumu, vzdělávání a užití 
energie z obnovitelných zdrojů. 

V současné době Zelenou energii odebírá celkem 1611 zákazníků Skupiny ČEZ; z toho jde v 
50 případech o velké firmy, jejichž počet se oproti loňskému roku víc než zdvojnásobil. 

V roce 2007 se odběratelé Zelené energie přihlásili k odběru zhruba v rozsahu 28 GWh. 
Částka ve Fondu Zelené energie, která je určena na realizaci projektů rozvoje obnovitelných 
zdrojů, včetně „zeleného desetníku" od Skupiny ČEZ, přestavuje 5,7 milionu korun. Jde 
přibližně o 1,5 milionu korun více, než v roce předešlém. Fond Zelené energie tak oproti roku 
2006 roku může podpořit větší počet projektů. 

Skupinu ČEZ vedly k rozhodnutí přeměnit produkt Zelená energie na stejnojmennou značku 
nové podmínky ve zdaňování od 1. ledna 2008.  Nově zavedená tzv. ekologická daň totiž 
zdraží také elektřinu (Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 261/2007Sb., část čtyřicátá 
sedmá, Daň z elektřiny). Zavedení této nové spotřební daně z elektřiny vyplývá ze závazku 
České republiky vůči Evropské unii implementovat příslušnou evropskou legislativu. 

ČEZ bude od začátku ledna 2008 novou daň účtovat prakticky všem zákazníkům. Sazba 
nové daně je jednotná pro všechny napěťové hladiny bez rozdílu a v první fázi této daňové 
reformy činí 28,30 Kč/MWh (asi 0,03 Kč/kWh). Odhaduje se, že průměrná domácnost tak 
v příštím roce vynaloží na elektřinu ročně o 120 až 130 Kč více. 

 

Ivana.Vejvodová, tisková mluvčí ČEZ, a. s. 

 

 

 

 

 

 



Les Zelené energie povyrostl  

V kopcích mezi Turnovem a Jabloncem nad Nisou se v polovině letošního října konala 
malá slavnost. Do Lesa Zelené energie přibylo dalších 650 nových sazenic jedlí, dubů, 
jasanů a javorů, každá za jednoho nového zákazníka, který se během uplynulého roku 
připojil k projektu Zelené energie Skupiny ČEZ. 

První z nové várky mladých stromků vysadila světoznámá kajakářka Štěpánka Hilgertová 
společně s ředitelem marketingu ČEZ Milanem Mikou. „S radostí jsem přijela podpořit akci, 
která těsně souvisí s podporou obnovitelných zdrojů energie. Bezprostředně znám sílu živlu 
zvaného voda a jsem ráda, že se u nás jako obnovitelný zdroj hojně využívá k získávání 
elektrické energie,“ prohlásila olympijská vítězka. Podle Hilgertové je odběr Zelené energie a 
s ním spojené zasazení stromu v lese s pestrou skladbou dřevin sice malým, ale účinným 
prostředkem, jak může každý přispět k péči o životní prostředí. „Takto má každý příležitost 
vrátit přírodě to, co od ní dostává.“ 

 

První letošní stromek v Lese Zelené energie zasadila špičková kajakářka Štěpánka 
Hilgertová 

Ředitel marketingu ČEZ Milan Mika označil projekt Zelené energie za mimořádně úspěšnou 
iniciativu, která má hned několik pozitivních dopadů v oblasti životního prostředí. „Z peněz, 
které zákazníci přidají na Zelenou energii, podporujeme rozvoj obnovitelných zdrojů. Zároveň 
povzbuzujeme zákazníky k dobrovolné podpoře životního prostředí. A vysazením stromu za 
každého nového zákazníka se připojujeme k iniciativě za ekologicky udržitelné lesní 
hospodaření,“ uvedl Mika. 

Půlhektarový lesní pozemek, který spravuje liberecká Společnost přátel přírody, se na první 
pohled výrazně neliší od ostatních v kraji. Na části rostou mladé buky a smrky, velkou plochu 
pokrývají rychle rostoucí náletové břízy. Při bližším pohledu je však Les Zelené energie 
úplně jiný. Mezi břízkami vyrůstají jedličky, javory, duby a jasany. Tu a tam je možné najít 
malý stromek třešně ptáčnice. „Břízy postupně prořezáváme, aby moc nestínily pomaleji 
rostoucím stromům. Skladba stromů na tomto pozemku odpovídá původnímu složení, které 
bylo po staletí na našem území běžné,“ říká předseda Společnosti přátel přírody Jan Korytář. 
„Klademe si za cíl obnovu přirozených lesů a záchranu ohrožených dřevin a chceme zároveň 
přesvědčit co nejvíce lidí o tom, že pestré lesy jsou mnohem odolnější a hodnotnější než 
běžné smrkové monokultury.“ 

Společnost přátel přírody je vlastníkem téměř padesáti hektarů lesů na Liberecku a 
Jablonecku, u kterých postupně zlepšuje jejich stav, známý je projekt Nový prales, který 
vzniká na Ještědském hřebenu přeměnou smrkové monokultury na smíšený les. Nejnovější 
les s původním složením dřevin nedávno vysadila společně s firmou IKEA. „S obnovou 



přirozených lesů nám pomáhají jak stovky dobrovolníků, tak i některé firmy, které se stávají 
patrony konkrétních pozemků“ vyjmenovává ekologické aktivity svého sdružení Jan Korytář. 

Jak nakonec bude vypadat Les Zelené energie? „Měl by to být smíšený les s bohatým 
zastoupením jedlí, javorů, dubů a buků. Pro zvýšení pestrosti zde porostou i další dřeviny 
jako jilm horský nebo třešeň ptačí. Všechny sazenice jsou z místního genofondu a z 
odpovídajícího lesního vegetačního stupně,“ popisuje záměry dohodnuté se Skupinou ČEZ 
Jan Korytář. Například jedle byla podle něj tradiční dřevinou českých lesů a tvořila cca třetinu 
jejich rozlohy. Dnes najdeme jedlí v lesích poskrovnu, podle výzkumů biologů nedosahuje 
jejich zastoupení ani jedno procento. 

Les Zelené energie byl založen na podzim roku 2006, kdy bylo na pozemku nedaleko 
zříceniny hradu Frýdštejna vysázeno prvních 961 sazenic. Tento počet vyjadřoval počet 
tehdejších zákazníků, kteří si objednali Zelenou energii a začali tak podporovat rozvoj 
obnovitelných zdrojů. „Věříme, že zákazníci budou Zelenou energii podporovat i nadále a že 
se za rok sejdeme při sázení dalších stovek stromků,“ řekl na závěr ředitel marketingu ČEZ 
Milan Mika. 

Jak se dostat do Lesa Zelené energie 

 

K Lesu Zelené energie se dostanete, když pojedete od Prahy přes Mladou Boleslav směrem 
na Liberec. Z rychlostní komunikace odbočte na Hodkovice nad Mohelkou a pokračujte na 
Jílové, Bezděčín a Frýdštejn. Zde se vydejte směrem na Jablonec nad Nisou a hned za 
Frýdštejnem odbočte doleva na Košovy. Les Zelené energie je asi 100 m za odbočkou. 
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