Odůvodnění
cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2017
ze dne 29. března 2017,
kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2016,
kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie,
ve znění cenového rozhodnutí č. 9/2016 a 11/2016
Energetický regulační úřad oznamuje, že cenové rozhodnutí č. 2/2017, které doplňuje cenové
rozhodnutí ERÚ č. 5/2016 ve znění č. 9/2016 a 11/2016, reaguje na nově obdržené notifikační
oznámení Evropské komise SA.45768 (2016/N), kterým je deklarována slučitelnost schématu podpory
pro výrobny elektřiny využívající vysokoúčinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (dále jen
„podpora KVET“) uvedené do provozu v období po 1. lednu 2016 (včetně) s vnitřním trhem EU.
O slučitelnosti schématu podpory informovala dne 7. března 2017 Evropská komise na svých
webových stránkách tiskovou zprávou „State aid: Commission clears €420 million Czech support
scheme for combined heat and power.“
Oznámení Evropské komise
SA.45768 (2016/N).
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Tímto cenovým rozhodnutím se do cenového rozhodnutí č. 5/2016 doplňuje výše zelených
bonusů pro podporu KVET ve výrobnách uvedených do provozu v období po 1. lednu 2016 (včetně).
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 výše ceny silové elektřiny.
S ohledem na průběh notifikačního řízení a oznámeného omezeného počtu výroben v tomto
schématu podpory je výše zelených bonusů pro podporu KVET od roku 2016 stanovena jednotně pro
všechny výrobny. Podpora pro KVET dle notifikačního rozhodnutí dále nesmí být poskytována při
souběhu více možných provozních podpor, v době záporné ceny elektřiny na trhu trvající déle než
6 hodin a při spalování odpadů. Jakákoliv udělená investiční podpora pak musí být zohledněna ve výši
provozní finanční podpory dle uvedeného redukčního vzorce v cenovém rozhodnutí.
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.

