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29. září 2016 

 

Tisková zpráva 
 

ERÚ vydal cenová rozhodnutí související s podporovanými zdroji energie 
 

CR PoZE pro rok 2017 

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2016 ze dne 26. září 2016, kterým 

se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, stanovuje výši podpor pouze pro 

notifikované výrobny k datu 26. září 2016. Mezi hlavní změny, oproti roku 2016, patří pro 

stávající výrobny elektřiny navýšení zelených bonusů za elektřinu z důvodu poklesu ceny 

silové elektřiny na trhu a zákonná 2% indexace výkupních cen (s výjimkou biomasy 

a bioplynu). 

 

Vzhledem k tomu, že novelizovaná vyhláška o technicko-ekonomických parametrech pro rok 

2017 v případě malých vodních elektráren (MVE) snižuje měrné investiční náklady, dojde ke 

snížení podpory pro nové MVE uvedené do provozu od 1. ledna 2017 včetně. 

 

Ke dni 26. září 2016 patří mezi notifikované podpory podpora na elektřinu z obnovitelných 

zdrojů energie (OZE) pro výrobny OZE uvedené do provozu po 1. lednu 2013 včetně. Dále 

výrobny MVE a bioplynové stanice na teplo (BPS na teplo) uvedené do provozu od 1. ledna 

2016 včetně. 

 

„V případě vydání dalších notifikací je Energetický regulační úřad připraven neprodleně 

vydávat změnová cenová rozhodnutí v souladu s udělenou notifikací na jednotlivé zdroje,“ 

uvedla předsedkyně ERÚ Alena Vitásková. 

 

 

CR elektro povinně vykupující a záruka původu na rok 2017 

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2016 ze dne 23. září 2016, kterým 

se stanovují některé regulované ceny podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích 

energie a o změně některých zákonů, stanovuje cenu za činnost povinně vykupujícího a cenu 

za vydání záruky původu na rok 2017. Uvedené ceny byly ještě pro rok 2016 součástí 

klasického CR ERÚ týkajícího se regulovaných cen v elektroenergetice. 

 

„Vzhledem k tomu, že z legislativy vyplynula nutnost stanovit cenu za činnost povinně 

vykupujícího a cenu za vydání záruky původu do 30. září předcházejícího roku, museli jsme 

tuto část cenového rozhodnutí, které běžně vydáváme na konci listopadu, vydat zvlášť již 

nyní,“ vysvětlila předsedkyně ERÚ Alena Vitásková. 

 

 

Změnové CR PoZE pro rok 2016 

Změnové cenové rozhodnutí pro rok 2016, tj. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního 

úřadu č. 4/2016 ze dne 26. září 2016, kterým se mění Cenové rozhodnutí Energetického 

regulačního úřadu č. 5/2015 ze dne 19. listopadu 2015, kterým se stanovuje podpora pro 
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podporované zdroje energie, reaguje na nová notifikační oznámení
1
 pro MVE a BPS na teplo 

uvedené do provozu po 1. lednu 2016 včetně. Dále zahrnuje vypsání podpory pro reziduální 

projekty, tj. výrobny elektřiny splňující přechodná ustanovení zákona č. 310/2013 Sb. 

a uvedené do provozu od 1. ledna 2016 včetně. 

 

 

Kontakt pro média: 

 Vladimír Černý 

 tiskový mluvčí ERÚ 

 Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 

 Tel. 724 060 224, www.eru.cz 
 

                                                           
1
 Označení SA.43451 (2015/N) a SA.43182 (2015/N). 

http://www.eru.cz/

