
 

Odůvodnění 

cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 11/2016 

ze dne 22. prosince 2016, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2016, 

kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, ve znění 

cenového rozhodnutí ERÚ č. 9/2016 

 Energetický regulační úřad doposud stanovil podporu pro podporované zdroje energie, 

u kterých Evropská komise deklarovala slučitelnost poskytování podpory s vnitřním trhem 

Evropské unie. V případě cenového rozhodnutí č. 5/2016 se jednalo o podporu, jež byla 

schválena oznámeními Evropské komise SA.35177 (2014/NN), SA.43182 (2015/N) a 

SA.43451 (2015/N). U cenového rozhodnutí č. 9/2016 se jednalo o podporu, jež byla 

předmětem oznámení Evropské komise SA.40171 (2015/NN). 

 Cenovým rozhodnutím č. 11/2016 Energetický regulační úřad doplňuje cenové 

rozhodnutí č. 5/2016 ve znění č. 9/2016 a stanoví podporu pro další podporované zdroje podle 

zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Podle ust. § 1 odst. 3 zákona se „ustanovení 

tohoto zákona upravující postup pro stanovení výše a rozsahu podpory se nepoužijí, pokud by 

podpora stanovená na jejich základě byla v rozporu s podmínkami pro poskytování veřejné 

podpory stanovenými právem Evropské unie nebo rozhodnutími Komise vydanými na jeho 

základě.“ Postup pro stanovení výše a rozsahu podpory stanoví zákon mj. pro obnovitelné 

zdroje, druhotné zdroje a vysokoúčinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Při 

stanovení výše a rozsahu podpory pro tyto zdroje v cenových rozhodnutích je tedy Úřad 

povinen respektovat nejen národní právní úpravu upravující podporu, ale zejména je povinen 

zohlednit právní úpravu Evropské unie upravující poskytování veřejné podpory. Podle čl. 108 

odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie a čl. 3 nařízení Rady (EU) 2015/1589 ze dne 

13. července 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování 

Evropské unie, nesmí být nová podpora uskutečněna dříve, než Komise přijme, nebo se bude 

mít za to, že přijala, rozhodnutí schvalující tuto podporu.  

 S ohledem na skutečnost, že  

a) podpora výroby elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a výroby 

elektřiny z druhotných energetických zdrojů pro zdroje uvedené do provozu v období od 

1. ledna 2013 byla Českou republikou oznámena Evropské komisi a je tedy šetřena jako nová 

podpora ve smyslu nařízení Rady (EU) 2015/1589, 

 

b) Evropská komise provádí šetření slučitelnosti této podpory s vnitřním trhem EU, 

 

c) poskytnutí takové podpory by bylo v rozporu s čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování 

Evropské unie a čl. 3 nařízení Rady (EU) 2015/1589, 

 

d) § 1 odst. 3 zákona ukládá Energetickému regulačnímu úřadu povinnost upravit rozsah a 

výši podpory stanovené v cenovém rozhodnutí tak, aby byla v souladu s podmínkami 

poskytování veřejné podpory stanovenými právem Evropské unie, 



 

 

 nestanoví předkládané cenové rozhodnutí výši podpory pro všechny podporované 

zdroje uvedené v zákoně. Energetický regulační úřad přistoupil k omezení rozsahu podpory 

podle § 1 odst. 3 zákona a nestanoví výši podpory pro  

 

A) výrobu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla pro zdroje 

uvedené do provozu od 1. ledna 2013 a 

 

B) výrobu elektřiny z druhotných energetických zdrojů pro zdroje uvedené do provozu 

od 1. ledna 2013 

 

 do té doby, než Evropská komise rozhodne o slučitelnosti této podpory s vnitřním 

trhem EU. V případě vydání dalších notifikačních rozhodnutí je Úřad připraven vydat další 

doplnění cenového rozhodnutí tak, aby mohla být další nově schválená podpora v roce 2017 

součástí cenového rozhodnutí. 

 

 Při stanovení provozní podpory tepla Úřad postupuje v souladu s § 26 odst. 4 zákona, 

který stanoví pevnou částku 50 Kč/GJ s pravidelným ročním navýšením o 2 %. V tomto 

případě Úřad neuplatňuje ustanovení zákona § 1 odst. 3 zákona, jelikož již zákon sám stanoví 

výši podpory a nikoliv postup pro její stanovení. 

 

 Výše podpor vycházejí ze zveřejněného návrhu cenového rozhodnutí v září 2016, 

který Úřad v rámci veřejného konzultačního procesu probíhajícího od 1. do 15. září 2016 

upravil, respektive částečně akceptoval připomínky týkající se nastavení rozdílu mezi výkupní 

cenou a zeleným bonusem a zohlednění poklesu ceny silové elektřiny na trhu. 

 

 V případě vydání dalších notifikačních rozhodnutí je Úřad připraven vydat další 

doplnění cenového rozhodnutí tak, aby mohla být další nově schválená podpora v roce 2017 

součástí cenového rozhodnutí.  

 


