Odůvodnění
k cenovému rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se mění
cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2015
Energetický regulační úřad (Úřad) zveřejňuje cenové rozhodnutí, kterým se mění cenové
rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2015 ze dne 19. listopadu 2015, kterým se stanovuje
podpora pro podporované zdroje energie. Účinnost tohoto „změnového“ cenového rozhodnutí (CR) je
od 1.října 2016. K vydání tohoto CR 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.
Vydání „změnového“ CR předcházel veřejný konzultační proces (VKP) na základě § 17e zákona
č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů, který probíhal v termínu od 1. září
do 15. září 2016. Po řádně vypořádaném VKP a v souladu s podmínkami vymezenými v oznámení
Evropské komise SA.35177 (2014/NN) – Česká republika - Podpora výroby elektřiny z obnovitelných
zdrojů energie, v oznámení SA.43182 (2015/N) – Česká republika – Podpora výroby elektřiny
z malých vodních elektráren a v oznámení SA.43451 (2015/N) – Česká republika – Podpora výroby
tepla z bioplynových stanic do 500 kW vydává ERÚ toto „změnové“ cenové rozhodnutí, které
obsahuje podporu výlučně pro výrobny elektřiny a tepla, jejichž podpora má kladné notifikační
rozhodnutí o slučitelnosti podpory s vnitřním trhem EU a pro které nebyla dosud podpora pro rok
2016 v CR č. 5/2015 vyhlášena.
„Změnové“ CR pro rok 2016 tedy reaguje na nová notifikační oznámení pro MVE a BPS na teplo
uvedené do provozu po 1. lednu 2016 a dále zahrnuje vypsání podpory pro „reziduální projekty“,
tj. výrobny elektřiny splňující přechodná ustanovení zákona č. 310/2013 Sb. a uvedené do provozu po
1. lednu 2016.
Součástí CR jsou závazky České republiky, které jsou obsahem notifikačních rozhodnutí
SA.35177, SA.43182 a SA.43451. Navržené výše podpor vycházejí z technicko-ekonomických
parametrů platných pro rok 2016 a jsou dány vyhláškou č. 296/2015 Sb., která nahradila vyhlášku
č. 347/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zásadní body „změnového“ CR, kterým se mění CR č. 5/2015:
1) Vypsání podpory pro MVE a BPS uvedené do provozu od 1. 1. 2016.
2) Vypsání podpory pro reziduální projekty uvedené do provozu od 1. 1. 2016.
3) Implementace závazků obsažených v notifikačních rozhodnutích SA.43182 a SA.43451.
a. Redukční faktor pro zohlednění souběhu provozních a investičních podpor pro MVE a
BPS uvedené do provozu po 1. 1. 2016.
b. Omezení formy podpory pro MVE s instalovaným výkonem nad 500 kW a s datem
uvedení do provozu po 1. 1. 2016.
c. Omezení výplaty podpory při dosažení záporné hodinové ceny silové elektřiny na trhu
pro MVE uvedené do provozu po 1. 1. 2016.
d. Omezení kombinace provozních podpor pro výrobny tepla - BPS uvedené do provozu
po 1. 1. 2016.

