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Dne 20. prosince 2017 informovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, že se České Dne  

 

Dne 29. září 2018 zveřejnil Energetický regulační úřad („ERÚ“) na svých internetových 

stránkách cenové rozhodnutí ERÚ č. 3/2018, kterým stanovil výši podpory pro podporované 

zdroje energie pro rok 2019 („CR 3/2018“). 

 

Předmětné cenové rozhodnutí stanovuje podporu pro všechny dosud podporované zdroje 

energie, s výjimkou výroben elektřiny z druhotných zdrojů, které byly uvedeny do provozu od 

1. lednu 2013, včetně. Pro tyto zdroje totiž stále nebylo vydáno notifikační rozhodnutí Evropské 

komise, které by potvrdilo, že podpora je v souladu s pravidly EÚ.  

 

Pro stávající provozovatele výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů (kromě výroben elektřiny 

z biomasy a bioplynu) je důležité zejména potvrzení, že pro rok 2019 došlo k indexaci 

stávajících výkupních cen (dále jen „FIT“) o 2 %. Indexována byla také podpora výroby tepla 

z obnovitelných zdrojů formou zelených bonusů. 

 

U zelených bonusů pro výrobny elektřiny  - které  musejí být (kromě KVET a druhotných zdrojů) 

stanoveny v souladu s § 12 zákona č. 165/2012 Sb. tak, aby jejich výše pokryla pro daný druh 

zdroje alespoň rozdíl mezi výkupní cenou a očekávanou průměrnou roční hodinovou cenou – 

došlo takřka u všech zdrojů pro rok 2019 ke snížení. Důvodem jsou stoupající ceny silové 

elektřiny.  

 

ERÚ při stanovení výše zelených bonusů pro rok 2019 vycházel (a v příštích letech tak i nadále 

hodlá činit) z metodiky pro výpočet tzv. ekvivalentní ceny silové elektřiny (zkráceně „ECSE“).  

ECSE představuje onen rozdíl mezi FIT a zelenými bonusy, přičemž základem pro stanovení 

ECSE je aktuální cena silové elektřiny na lipské energetické burze. Konkrétně se výše ECSE 

stanovuje jako aritmetický průměr tzv. závěrečných cen produktu BL CAL YY - Phelix Power 

Futures pro obchodní zónu DE/AT na následující kalendářní rok (při stanovení ceny na rok 

2019, tedy BL CAL 19) za poslední ukončený kalendářní měsíc před vydáním cenového 

rozhodnutí. Vypořádací ceny jsou následně převedeny z EUR/MWh na CZK/MWh. Na 

výslednou hodnotu ECSE tak má dopad nejenom cena elektřiny, ale v nemalé míře také kurz 

EUR/CZK. Pokud by došlo v následujícím období k oslabení kurzu CZK, bude to znamenat 

další zvýšení cen silové elektřiny a tedy i nižší zelené bonusy. 

Pro případné dotazy Vám rádi zůstáváme k dispozici.  

CENOVÉ ROZHODNUTÍ S PODPOROU PRO 

VÝROBU ELEKTŘINY A TEPLA 

Z PODPOROVANÝCH ZDROJŮ ENERGIE PRO ROK 

2019 

http://www.eru.cz/documents/10540/4697359/ERV_6_2018.pdf/b19eac97-d73e-472d-8105-d4e119a69cb8
http://www.eru.cz/documents/10540/4697359/Informace_CR+POZE_3_2018.pdf/37e3e93f-5537-46ce-bed6-048bd8680d1c
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CENOVÉ ROZHODNUTÍ PRO POZE PRO ROK 2019 

 

bpv BRAUN PARTNERS s.r.o. 

Palác Myslbek 

Ovocný trh 8 

CZ-110 00 Prag 1 

Tel.: (+420) 224 490 000 

Fax: (+420) 224 490 033 

www.bpv-bp.com 

info@bpv-bp.com 

 

 

Tento materiál slouží pouze jako všeobecná 

informace o aktuálních tématech, nejedná se o 

poradenství. Nezohledňují se v něm žádné zvláštní 

okolnosti, finanční situace či zvláštní požadavky 

adresátů. Jeho adresáti by si proto měli vždy vyžádat 

příslušné profesionální služby k uvedeným 

informacím. I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu 

nemůže společnost bpv Braun Partners s.r.o., její 

partneři, spolupracovníci či spolupracující advokáti a 

daňoví poradci zaručit přesnost a úplnost informací 

zde obsažených a nepřebírá jakoukoliv odpovědnost 

za konání nebo zdržení se konání na základě 

informací obsažených v tomto materiálu. 

http://www.bpv-bp.com/
mailto:info@bpv-bp.com

