
Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2006

ze dne 1. února 2006,

kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu
č. 10/2005 ze dne 18. listopadu 2005, kterým se stanovuje podpora pro 
výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby 

elektřiny a tepla a druhotných zdrojů

Energetický regulační úřad podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů 
České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, § 17 odst. 6 písm. e) a § 32 odst. 
4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a § 6 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie 
a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), vydává 
cenové rozhodnutí:

Čl. I

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 10/2005 ze dne 18. listopadu 
2005, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, 
kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů, se mění takto:

1. V  bodě (1.4.3.) se na začátek písmene a) vkládají slova „výměna nebo“.

2. V bodě (1) se body (1.5.1.) až (1.5.3.) zrušují.

3. V bodě (1.5.) se za tabulku vkládá nový odstavec bez označení, který včetně poznámky 
pod čarou č. 2a zní:

„Zařazení jednotlivých druhů biomasy do kategorií O1 – O3 pro účely spalování čisté 
biomasy, kategorií S1 – S3 pro účely společného spalování palivových směsí biomasy 
a fosilních paliv a kategorií P1 – P3 pro účely paralelního spalování biomasy a fosilních paliv 
upravuje zvláštní právní předpis2a).“
___________________
2a) Vyhláška č. 482/2005 Sb., kterou se stanoví druhy, způsoby využití a parametry biomasy při podpoře výroby 

elektřiny z biomasy.

4. V bodě (2.2.) se věta druhá zrušuje.

5. V bodě (2) se za bod (2.2.) vkládá nový bod (2.3.), který včetně poznámky pod čarou 
č. 3 zní:

„(2.3.) Je-li elektřina dodávána výrobcem obchodníkovi s elektřinou nebo oprávněnému 
zákazníkovi nebo spotřebována přímo výrobcem v době platnosti vysokého tarifu, účtuje 
výrobce příslušnému provozovateli soustavy za každou vykázanou MWh vyrobené elektřiny 
v době platnosti vysokého tarifu příspěvek k ceně elektřiny 1 740 Kč/MWh podle zvláštního 
právního předpisu3). Pásmo vysokého tarifu je stanoveno tímto obchodníkem s elektřinou nebo 
oprávněným zákazníkem nebo přímo výrobcem v celkové délce 8 hodin denně. Výrobce určuje 
platnost pásma vysokého tarifu pouze v případě, pokud veškerou vyrobenou elektřinu sám 
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také spotřebovává. V případě uplatnění příspěvku v pásmu vysokého tarifu nevzniká nárok na 
příspěvek podle bodu (2.2.).“

6. V  bodě (3.2.) se věta druhá zrušuje.

7. V bodě (3) se za bod (3.2.) vkládá nový bod (3.3.), který včetně poznámky pod čarou 
č. 3 zní:

„(3.3.) Je-li elektřina dodávána výrobcem obchodníkovi s elektřinou nebo oprávněnému 
zákazníkovi nebo spotřebována přímo výrobcem v době platnosti vysokého tarifu, účtuje 
výrobce příslušnému provozovateli soustavy za každou vykázanou MWh vyrobené elektřiny 
v době platnosti vysokého tarifu příspěvek k ceně elektřiny 1 500 Kč/MWh podle zvláštního 
právního předpisu3). Pásmo vysokého tarifu je stanoveno tímto obchodníkem s elektřinou nebo 
oprávněným zákazníkem nebo přímo výrobcem v celkové délce 8 hodin denně. Výrobce určuje 
platnost pásma vysokého tarifu pouze v případě, pokud veškerou vyrobenou elektřinu sám 
také spotřebovává. V případě uplatnění příspěvku v pásmu vysokého tarifu nevzniká nárok na 
příspěvek podle bodu (3.2.).“

8. V bodě (6) se nadpis části nahrazuje nadpisem „Pro elektřinu vyrobenou 
z kombinované výroby elektřiny a tepla spalováním obnovitelných zdrojů energie nebo 
degazačního plynu platí tato cena a určené podmínky:“

9. V bodě (6) bod (6.2.) včetně poznámek pod čarou č. 3 až 5 zní:

„(6.2.) Výrobce elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla bez rozlišení 
instalovaného výkonu výrobny účtuje územně příslušnému provozovateli regionální distribuční 
soustavy nebo provozovateli přenosové soustavy, pokud je k přenosové soustavě připojen,
příspěvek k ceně elektřiny 45 Kč/MWh za každou vykázanou MWh vyrobené elektřiny při 
spalování obnovitelných zdrojů energie nebo degazačního plynu, na které se vztahuje podpora 
podle zvláštního právního předpisu3), 4), 5). V tomto případě se nevztahuje na výrobce podpora 
podle bodů (2) až (5).“
___________________
4)   Energetický zákon.
5) Zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů.

10. V bodě (7.2.) se na konci textu doplňuje věta „V tomto případě může výrobce 
uplatnit podporu podle bodů (2) nebo (3) nebo (5).“

11. V bodě (7.3.) se na konci textu doplňuje věta „V tomto případě se na výrobce 
nevztahuje podpora podle bodů (2) až (5).“

Čl. II

Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Předseda Energetického regulačního úřadu

Ing. Josef Fiřt v.r.


