Zdůvodnění
k cenovému rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5 /2015 ze dne 19. listopadu 2015,
kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie
v souladu s podmínkami vymezenými v oznámení Evropské komise ze dne 11. 6. 2014 Státní
podpora SA.35177 (2014/NN) – Česká republika - Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů
energie.
Energetický regulační úřad zveřejňuje cenové rozhodnutí ERÚ č. 5 /2015, kterým se stanovuje
podpora pro podporované zdroje energie tedy výrobny elektřiny z OZE uvedené do provozu od 1.
ledna 2013 do 31. prosince 2015. Účinnost tohoto cenového rozhodnutí je od 1. 1. 2016. K vydání
tohoto cenového rozhodnutí Úřad zmocňuje zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Úřad postupuje v souladu s ustanovením
§17 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb.
Návrhu cenového rozhodnutí přecházel veřejný konzultační proces (VKP) na základě § 17e
zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů, který probíhal v termínu od
23. října do 6. listopadu 2015. V průběhu VKP, Úřad oslovil Ministerstvo průmyslu a obchodu
s dotazem ohledně aplikace §1 odst. 3 zákona č. 165/2012 Sb., tj. zda má být stanovena výše a rozsah
podpory pro zdroje uvedené do provozu od 1.1.2016, pro které dosud chybí notifikační rozhodnutí, a
pro nově zavedenou podporu tepla z bioplynových stanic. Na základě stanoviska MPO, jako gestora
zákona, kde je mimo jiné uvedeno:
„Na všechny uvedené případy tedy dle našeho názoru dopadá aplikace ustanovení § 1 odst. 3
zákona č. 165/2012 Sb., kde je stanoveno, že 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.
Provozní podpora pro všechny uvedené výrobny by tak měla být na základě výše uvedeného
v Cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu stanovena až po udělení kladného
notifikačního rozhodnutí ze strany Evropské komise na uvedené výrobny energie a to z toho
důvodu, aby nebylo překračováno ustanovení § 1 odst. 3 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných
zdrojích energie a o změně některých zákonů.“
Úřad dále oslovil s rozšiřujícím dotazem Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Úřad vlády –
OKOM, Úřad vlády – RVVI, Nejvyšší kontrolní úřad, Ministerstvo financí, ministra pro lidská práva,
rovné příležitosti a legislativu, předsedu vlády České republiky.
Tímto samozřejmě nebyla dotčena otázka a právní stav nezávislosti Energetického regulačního
úřadu, popř. otázka přijímání pokynů od jiného orgánu výkonné moci, naopak Energetický regulační
úřad postupoval tak, aby byla zajištěna transparentnost a předvídatelnost výkonu pravomocí za stavu,
kdy nezasahoval do výkonu pravomocí jiných ústředních správních orgánů.
Po řádně vypořádaném konzultačním procesu, při zohlednění došlé korespondence
s příslušnými orgány státní správy a na základě a v souladu s podmínkami vymezenými v oznámení
Evropské komise ze dne 11. 6. 2014 Státní podpora SA.35177 (2014/NN) – Česká republika - Podpora

výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie o slučitelnosti podpory s vnitřním trhem podle čl. 107
odst. 3 písm. c) Smlouvy o fungování Evropské unie Energetický regulační úřad vydává toto cenové
rozhodnutí. Toto cenové rozhodnutí obsahuje podporu výlučně pro výrobny elektřiny, jejichž podpora
má kladné notifikační rozhodnutí o slučitelnosti podpory s vnitřním trhem EU, což jsou pouze
výrobny elektřiny z OZE s datem uvedení do provozu od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015.
Zásadní body v nastavení podpory v tomto CR pro rok 2016:
1) Vypsání podpory v rámci tohoto cenového rozhodnutí pouze pro výrobny elektřiny s vydaným
kladným notifikačním rozhodnutím o slučitelnosti podpory s vnitřním trhem EU, což jsou pouze
výrobny elektřiny z OZE s datem uvedení do provozu od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015.
2) U stávajících výroben došlo k navýšení výkupních cen o zákonnou 2% indexaci u všech OZE
s vypsanou podporou, s výjimkou výroben spalujících biomasu a bioplyn.
3) Zvýšení zelených bonusů pro společné spalování biomasy v důsledku zákonného omezení podpory
pouze na elektřinu vyrobenou v kombinované výrobě elektřiny a tepla.
4) Zvýšení zelených bonusů v důsledku meziročního poklesu cen silové elektřiny.
Toto cenové rozhodnutí tedy nezahrnuje podporu výroby elektřiny pro rok 2016 pro
výrobny elektřiny z OZE uvedené do provozu od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2012 a od 1. 1. 2016, dále
pro podporu kombinované výroby elektřiny a tepla, podporu výroby elektřiny z druhotných
zdrojů, podporu tepla. Další rozhodnutí je Energetický regulační úřad připraven učinit
bezodkladně po obdržení a vyhodnocení stanovisek týkajících se správnosti úředního postupu a
souladu s právními předpisy České republiky i Evropské unie, která si Energetický regulační
úřad vyžádal. Rozhodnutí očekáváme do konce roku 2015.

