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Tisková informace

Podklady pro tiskovou konferenci předsedkyně ERÚ Aleny Vitáskové dne 9. 7. 2013

1) Informace o kontrolách velkých fotovoltaických elektráren – prvních 30 kontrol 
ukončených týmem „Rychlé šípy“

V půlce dubna zahájil speciální kontrolní tým ERÚ hloubkovou kontrolu u těch 
fotovoltaických elektráren, na jejichž prošetření obdržel náš úřad podnět ať již samotných 
majitelů FVE či ministerstva průmyslu a obchodu.

Šlo zejména o velké elektrárny připojené v závěru roku 2010, celkem se kontrola bude týkat 
180 licencí FVE s výkonem cca 500 MW a výší roční podpory asi 7 miliard korun. 
Kontrola bude probíhat v etapách po 30 elektrárnách. 

„K dnešnímu dni byla dokončena hloubková kontrola licenčních spisů u prvních 30 
elektráren, které byly vybrány na základě konkrétního podnětu. Instalovaný výkon těchto 
elektráren je 192 MW a výše vykázané podpory za rok 2011 je 2,3 miliardy korun. U všech 
subjektů byly zkoumány spisové dokumenty z hlediska jejich věcné i obsahové správnosti. 
Kontrola tedy probíhala interně v rámci Energetického regulačního úřadu a neuskutečnila se 
žádná terénní šetření. Všechny licenční spisy obsahovaly nedostatky, ani jeden nebyl 
v pořádku,“ oznámila předsedkyně ERÚ Alena Vitásková.

Tab. 1: Přehled I. etapa kontrolovaných licencí

Počet subjektů
instalovaný 
výkon MW

výše vykázané 
podpory v mld. Kč za 

rok 2011

30 192 2,3

Tab. 2: Kontrolní zjištění u prvních 30 elektráren
Kontrolní zjištění Počet spisů

Bez nedostatků 0
S nedostatky 30

Celkem 30



Energetický regulační úřad ihned po dokončení prověrky spisů spustil proces hodnocení 
závažnosti zjištěných chyb.

Výsledky kontroly pak mohou znamenat:
 Obnovu řízení 
 Trestní oznámení na externí subjekty
 Trestní oznámení na bývalé nebo současné zaměstnance ERÚ

V tuto chvíli se jedná o interní proces v rámci ERÚ a z důvodů rozpracování kontroly nebude 
ERÚ zveřejňovat informace o jednotlivých kontrolovaných subjektech, ani žádné další 
detaily. 

2) Informace o nebezpečí plynoucího z nepřijetí novely zákona č. 165/2012 Sb., o 
podporovaných zdrojích energie

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) připravilo do legislativního procesu tzv. 
malou novelu zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve které navrhuje zastavení podpory pro nově
instalované zdroje od 1. ledna roku 2014 a zároveň zastropování výše příspěvků na 
obnovitelné zdroje pro konečné zákazníky.

„Oba návrhy Energetický regulační úřad plně podporuje, ale vzhledem ke kontroverznímu 
návrhu na zastropování výše příspěvků, který zřejmě vyvolá velkou debatu, hrozí nebezpečí, 
že se nestihne přijmout ustanovení o zastavení podpory pro nově instalované zdroje,“ uvedla 
Alena Vitásková.

Aby mohl regulátor zastavit podporu pro nově instalované zdroje energie, musí se novela 
zveřejnit ve sbírce zákonů dříve než 30. listopadu 2013. Při současné krizi vlády a zpomalení 
všech prací to úřad považuje za téměř nerealizovatelné.

Příští rok tedy hrozí podobný průšvih jako u fotovoltaiky v krizových letech 2009 a 2010, 
tentokrát v oblasti biometanu. ERÚ již letos oznámil, že nevypíše provozní podporu elektřiny 
pro nové fotovoltaické elektrárny a bioplynové stanice, které budou uvedeny do provozu od 
1. ledna 2014. Zbytek je však potřeba ošetřit zákonem.

V zájmu urychlení věci ERÚ podporuje i přijetí výjimky pro vodní a větrné elektrárny ve 
vysokém stupni rozestavěnosti, které budou mít autorizaci MPO, ale nebudou hotové do 
konce letošního roku.

Předsedkyně ERÚ Alena Vitásková zaslala poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
dopis, ve kterém je upozornila na toto nebezpečí. „Věřím, že i když se opakuje politická krize 
z roku 2009, která stála u solárního průšvihu, tentokrát pomohou poslanci a senátoři situaci 
zachránit,“ řekla dále předsedkyně ERÚ.

Jistotu dodržení všech lhůt lze nyní zaručit pouze přijetím tzv. malé novely zákona s jedinou 
změnou – tedy zastavením podpory pro nově instalované zdroje, kterou předloží poslanci jako 
vlastní poslaneckou iniciativu. 



Podle názoru ERÚ splní Česká republika i při zastavení provozní podpory pro další období 
cílový podíl výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů ve výši 13,5 % na hrubé 
konečné spotřebě elektřiny v roce 2020, který byl stanoven v Národním akčním plánu.

V případě nepřijetí novely hrozí, že by celkové náklady na podporu obnovitelných zdrojů 
nedosáhly již dříve zveřejněné výše 1 bilionu korun, ale mohly by se zvýšit až na 1,5 bilionu 
korun.

3) Informace o nepřijatelném způsobu přípravy novely energetického zákona č.
458/2000 Sb.

Předsedkyně ERÚ Alena Vitásková dnes rovněž zveřejnila informace o nepřijatelném 

postupu při přípravě novely zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon. „Ministerstvo 

průmyslu a obchodu ČR jednalo po dobu šesti měsíců s regulovanými subjekty o novele 

energetického zákona, aniž nás k tomu přizvalo. MPO rovněž ignoruje náš návrh, který jsme 

jim poslali před více než čtvrt rokem, a dále si trvá na verzi z dílny regulovaných subjektů. 

Považuji to za skandální a nepřípustné. V novele se připravují významné kroky proti 

nezávislosti ERÚ a proti ochraně zákazníka,“ uvedla k tomu dnes Alena Vitásková.

ERÚ považuje takto připravený zákon za paskvil a navrhuje začít projednávat novelu 

v podstatě od začátku i přes to, že se letos novela nestihne připravit do legislativního procesu.

Energetický regulační úřad požádal MPO, aby v případě, že nemá kapacity zákon připravovat 

bez regulovaných subjektů, předal celý projekt k přípravě regulátorovi, který nabízí své 

kapacity a dokáže projekt přípravy nového energetického zákona převzít a pomoci ho 

ministerstvu řídit.

Jiří Chvojka
Oddělení komunikace ERÚ

Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7
Tel. 724 060 764, www.eru.cz




