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VÝKLADOVÉ STANOVISKO ENERGETICKÉHO REGULAČNÍHO ÚŘADU 

č.5/2018

K postupu aplikace bodu 3.7 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 ERÚ č. 9/2016 a č. 11/2016

1. RELEVANTNÍ USTANOVENÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Předpis

 Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2016 ze dne 

26. září 2016, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, 

ve znění cenového rozhodnutí 9/2016, 11/2016 a 2/2017 (dále jen „cenové 

rozhodnutí“)

 Nařízení vlády č. 266/2017 Sb. o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných 

zdrojů energie (dále jen „nařízení vlády“)

 Zákon 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 (dále jen „energetický zákon“)

 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“)

 Notifikační rozhodnutí SA. 45768 (2016/N) KVET 2016+ 

Ustanovení

 3.7 cenového rozhodnutí

 § 2 nařízení vlády

2. ÚČEL VÝKLADOVÉHO STANOVISKA

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) 

energetického zákona, podle § 4, § 12, § 24 a § 26 zákona o podporovaných zdrojích 
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energie, vydává cenové rozhodnutí, kterým se stanoví výkupní ceny a zelené bonusy 

pro výrobny elektřiny nebo tepla z obnovitelných zdrojů energie.

Bod 3.7 cenového rozhodnutí ve znění účinném do dne 31. března 2017 stanovil, že 

„provozními hodinami uvedenými v bodě (3.2.) se rozumí prvních 3000/4400/8400 

hodin provozu kogenerační jednotky v daném kalendářním roce a současně 

maximální počet provozních hodin v daném kalendářním roce, pro které je možné 

uplatnit nárok na podporu elektřiny z KVET v základní i doplňkové sazbě“.

S účinností od 1. dubna 2017 došlo na základě nově vydaného notifikačního 

rozhodnutí SA. 45768 (2016/N) k rozšíření cenového rozhodnutí o podporu pro 

výrobny elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (dále jen 

„výrobny elektřiny z KVET“) uvedené do provozu od 1. ledna 2016 včetně. 

Aby byla i těmto výrobnám zachována podpora v maximálním možném rozsahu, 

došlo i k úpravě ustanovení bodu 3.7 cenového rozhodnutí:

„(3.7.) Provozními hodinami uvedenými v bodě (3.2.) se rozumí prvních 

3000/4400/8400 hodin provozu kogenerační jednotky v daném kalendářním roce 

počínaje datem účinnosti cenového rozhodnutí, které stanoví výši podpory pro daný 

typ výroben, a současně maximální počet provozních hodin v daném kalendářním 

roce, pro které je možné uplatnit nárok na podporu elektřiny z KVET v základní 

i doplňkové sazbě.“.

Účelem této právní úpravy bylo umožnit čerpání podpory po celou dobu zvolených 

3000/4400/8400 hodin provozu kogenerační jednotky v daném kalendářním roce.

S ohledem na skutečnost, že pro tyto výrobny byla výše podpory stanovena 

v průběhu kalendářního roku a tyto výrobny již tedy zpravidla vyráběly, provozní 

hodiny pro účely podpory se začaly počítat až ode dne stanovení podpory pro tyto 

výrobny, tedy ode dne 1. dubna 2017.

Navržená úprava tedy měla umožnit výrobci čerpat podporu pro maximální počet 

provozních hodin v daném kalendářním roce.

S účinností ke dni 2. září 2017 bylo vydáno nařízení vlády, které upravilo postup pro 

určení výše podpory elektřiny nebo tepla podle zákona o podporovaných zdrojích 

energie a způsob výplaty podpory za období od uvedení výrobny elektřiny nebo tepla 

do provozu do doby, než Energetický regulační úřad v návaznosti na vydání 

rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti podpory s právem Evropské unie stanoví 

rozsah a výši podpory cenovým rozhodnutím. Stanoví-li Energetický regulační úřad 

pro daný kalendářní rok výši podpory až v průběhu tohoto kalendářního roku, použije 

se podle nařízení vlády tato výše pro celý tento kalendářní rok. Účelem této právní 

úpravy tedy bylo umožnit výrobcům čerpání podpory i za období kalendářního roku, 

pro které nebyla vypsána výše podpory.
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Z výše uvedeného nařízení vlády tedy plyne, že v případě, uplatňuje-li výrobce nárok 

na podporu elektřiny z KVET pro daný kalendářní rok podle nařízení vlády, použije se 

výše podpory stanovená Energetickým regulačním úřadem v průběhu kalendářního 

roku pro celý daný kalendářní rok a stejně tak maximálně stanovený počet 

provozních hodin pro celý daný kalendářní rok.

Lze tedy shrnout, že v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 nařízení vlády má tento 

výrobce nárok na podporu stanovenou cenovým rozhodnutím č. 2/2017 za elektřinu 

vyrobenou během provozních hodin v období celého kalendářního roku včetně 

období leden až březen 2017, avšak pouze do výše maximálního počtu provozních 

hodin zvolených výrobcem pro kalendářní rok 2017.

3. APLIKACE VÝKLADOVÉHO STANOVISKA

Výrobce elektřiny z KVET, který v roce 2017 obdržel podporu podle bodu 3.2.2 

cenového rozhodnutí a v období od 1. dubna 2017 do 31. prosince 2017 

neprovozoval kogenerační jednotku po celou délku provozních hodin zvolených pro 

rok 2017, může požádat o podporu i za elektřinu vyrobenou během provozních hodin 

v období od 1. ledna 2017 až 31. března 2017 tak, aby nebyl překročen maximální 

počet provozních hodin v daném kalendářním roce, pro které je možné uplatnit nárok 

na podporu elektřiny z KVET a jednalo se o souvislé nepřerušované období.

4. UPOZORNĚNÍ NA CHARAKTER VÝKLADOVÉHO STANOVISKA

Toto výkladového stanovisko ERÚ, které není ani právním předpisem, 

ani individuálně závazným správním rozhodnutím, bylo zpracováno návodně 

pro účastníky trhu s elektřinou tak, aby nedocházelo k možným interpretačním 

problémům k ustanovením výše uvedených právních předpisů v oblasti působnosti 

ERÚ.

Energetický regulační úřad bude k tomuto výkladovému stanovisku přihlížet ve své 

rozhodovací činnosti do doby, než dojde ke změně právních předpisů nebo 

rozhodovací praxe ERÚ.

V Jihlavě dne 9. května 2018.

Rada Energetického regulačního úřadu




