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Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 15/2022 
ze dne 20. prosince 2022, kterým se mění cenové rozhodnutí 
Energetického regulačního úřadu č. 11/2022 ze dne 30. září 2022, 
kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie 

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. d) 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 podle § 32 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích 
energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podporovaných 
zdrojích energie“), a nařízení vlády č. 300/2022 Sb., o stanovení hodnot vnitřního výnosového procenta 
investic pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů, vydává cenové rozhodnutí, kterým se mění cenové 
rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 11/2022 ze dne 30. září 2022, kterým se stanovuje 
podpora pro podporované zdroje energie. 

 

Čl. I 
 

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 11/2022 ze dne 30. září 2022, kterým se stanovuje 
podpora pro podporované zdroje energie, se mění takto: 

 

1. V části první bodě (1.6) se v tabulce doplňuje řádek 326, který zní: 

„ 
326 Spalování důlního plynu z uzavřených dolů v sektoru 

s rizikem nadměrné podpory 
1. 1. 2010 31.12.2010 - - 1 980 0 

“. 

  
2. V části první bodě (1.7) se v tabulce doplňuje řádek 419, který zní: 
 

 
 

Čl. II 
 

Účinnost 

 

Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023. 

 

 

Předseda Rady Energetického regulačního úřadu 

Ing. Stanislav Trávníček, Ph.D., v. r. 

„ 419 Větrná elektrárna v sektoru s rizikem nadměrné podpory 1. 1. 2011 31.12.2011 2 655 0 “. 



 

 

 

 

Vladimír Černý 

odborný rada 

Oddělení kanceláře Rady 

 

V Jihlavě dne 21.12.2022 


