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Přiměřenost podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů

Sektorové šetření za roky 2006–2010

Vláda byla o výsledcích sektorového šetření informována ministrem průmyslu a obchodu na

jednání dne 6. dubna 2022. Výsledky sektorového šetření byly následně zveřejněny na

webových stránkách MPO1 dne 7. dubna 2022. V rámci šetření nebylo zjištěno riziko

nadměrné podpory u žádného sektoru u zdrojů nově uvedených do provozu nebo

rekonstruovaných v letech 2006 až 2010.

Individuální opatření k zajištění přiměřenosti podpory

Výrobce se může dobrovolně podrobit individuálnímu opatření k zajištění přiměřenosti

podpory v případě souběhu investiční a provozní podpory. V takovém případě výrobce tento

záměr oznámí OTE vyplněním formuláře, který by měl být k dispozici na jeho webových

stránkách (formulář ovšem dosud není zprovozněn). V důsledku toho má výrobce právo na

podporu sníženou o částku odpovídající poskytnuté investiční podpoře, a to od začátku

12. kalendářního roku následujícího po roce, kdy byl zdroj elektřiny uveden do provozu, po

zbývající dobu životnosti výrobny elektřiny.

Výrobce může oznámit individuální opatření k zajištění přiměřenosti podpory nejpozději do

30 dnů od zveřejnění cenového rozhodnutí ERÚ, které se má vydávat za účelem plošného

snížení provozní podpory z důvodu zjištěného rizika překompenzace; pokud riziko

překompenzace zjištěno nebylo, tak daná lhůta není aplikovatelná a je možné uplatňovat

individuální opatření až do konce roku předcházejícího roku, od kterého by se snižování

provozní podpory o poskytnutou investiční podporu mělo uplatňovat. Tento postup

nicméně nelze použít, pokud výše investiční podpory převyšuje očekávanou celkovou

výši podpory elektřiny od začátku 12. kalendářního roku následujícího po roce, kdy byl

zdroj elektřiny uveden do provozu, po zbytek doby trvání práva na podporu elektřiny,

přičemž způsob určení očekávané výše celkové podpory má stanovit prováděcí právní

předpis – jelikož ovšem vyhláška č. 72/2022 Sb. ani jiný právní předpis uvedený způsob

určení výše podpory nestanovují, nelze aktuálně očekávanou výši celkové podpory určit a

nelze určit výši investiční podpory, pro kterou by nebyl tento postup aplikovatelný.
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https://www.mpo.cz/assets/cz/energetika/2022/4/Zprava-o-vysledcich-sektoroveho-setreni-IRR-pro-zdroje-elektriny-uvede
ne-do-provozu-2006-2010.pdf
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Řízení o žádosti o stanovení individuálních podmínek podpory

Podání žádosti o stanovení individuálních podmínek podpory přichází v úvahu rovněž při
souběhu investiční a provozní podpory. Výrobce podává tuto žádost SEI do 2 měsíců ode

dne zveřejnění výsledků sektorového šetření, tj. do 7. června 2022.

Dle zákona o POZE žádost stanovení individuálních podmínek podpory nemůže podat

výrobce, který při sektorovém šetření nepředložil MPO technické a ekonomické údaje o jím

provozované výrobně elektřiny, přestože byl k jejich předložení vyzván – jelikož sektorová

šetření pro zdroje 2006–2010 probíhala před účinností dotčených ustanovení zákona

o POZE, uvedené omezení se neaplikuje na tyto zdroje. Vzory výkazů pro zjištění rozsahu

technických a ekonomických údajů stanovuje vyhláška č. 72/2022 Sb. v příloze č. 22.

V žádosti může výrobce požádat o rozhodnutí

o o tom, že pro elektřinu vyrobenou ve výrobně elektřiny trvá do uplynutí doby

životnosti výrobny elektřiny právo na podporu ve výši stanovené ERÚ podle

podmínek platných pro rok, ve kterém byla výrobna elektřiny uvedena do

provozu (v případě prokázání, že IRR daného zdroje je nižší, než vyhláškou

stanovené IRR – vyhláška však dosud stanovena nebyla), nebo

o stanovení nejvyššího množství elektřiny v MWh pro období po uplynutí

10. kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém byla výrobna elektřiny

uvedena do provozu.

Řízení o stanovení podmínek podpory z moci úřední

Zákon o POZE stanoví, že řízení o stanovení podmínek podpory zahájí SEI z vlastní iniciativy

tehdy, pokud výrobce, u nějž je souběh podpor, neoznámil OTE individuální opatření k

zajištění přiměřenosti podpory ani nepodal žádost o stanovení individuálních podmínek

podpory. Toto řízení je možné zahájit do 3 let ode dne zveřejnění výsledků sektorového

šetření.

V případě zjištění rizika nadměrné podpory SEI rozhodnutím stanoví nejvyšší množství

podporované elektřiny v MWh pro období po uplynutí 10. kalendářního roku následujícího

po roce, ve kterém byla výrobna elektřiny uvedena do provozu, do uplynutí doby životnosti

výrobny elektřiny. Pokud SEI v řízení zjistí, že došlo k nadměrné podpoře, vydá rozhodnutí,

kterým odejme právo na podporu elektřiny vyrobené ve výrobně elektřiny a uloží povinnost

vrácení prostředků do státního rozpočtu ve výši, která odpovídá nadměrné podpoře
poskytnuté výrobci.

V případě řízení o žádosti o stanovení individuálních podmínek podpory i řízení zahajovaném

SEI z vlastní iniciativy je výsledkem řízení rozhodnutí SEI, vůči němuž může účastník řízení

(výrobce) podat opravný prostředek, případně následně podat žalobu k soudu.

2 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-72
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Na základě skutečností výše uvedených je třeba, aby se každý z výrobců, u kterého došlo k

souběhu provozní a investiční podpory, rozhodl, zda podá žádost o stanovení individuálních

podmínek podpory a pokud ano, aby žádost podal do výše uvedeného termínu 7. června

2022. Případnou žádost je možné následně vzít zpět.
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