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V ROCE 2021 MÁ JÍT Z ROZPOČTU NA
PODPORU POZE 27 MLD. CZK
Dne 30. července 2020 zveřejnila vláda České republiky návrh nařízení o stanovení
prostředků státního rozpočtu na financování provozní podpory podporovaných zdrojů
energie podle zákona č. 165/2012 pro rok 2021 („Návrh“).
Návrh počítá se zvýšením dotace ze státního rozpočtu pro financování podpory POZE z 26,185 mld. CZK
pro rok 2020 na 27 mld. CZK pro rok 2021. Jedná se o dosud nejvyšší dotaci ze státního rozpočtu pro
provozní podporu POZE podle zákona č. 165/2012 Sb.:

Vláda má povinnost schválit a vydat nařízení do 30. září 2020. Na základě vládního nařízení následně
Energetický regulační úřad stanoví v cenovém rozhodnutí složky ceny elektřiny na podporu elektřiny z
podporovaných zdrojů energie.
Jak uvádí důvodová zpráva k Návrhu, zvýšení státní dotace je reakcí na zvyšující se náklady na
financování provozní podpory pro POZE v posledních letech. Od roku 2017 totiž nebyla navyšována
částka dotace ze státního rozpočtu, průběžně se ale zvyšuje počet nových zdrojů s nárokem na podporu
– pouze v období 2017 až 2018 přibylo dalších 114.
Kromě toho je důvodem pravidelné navyšování výše podpory dané ustanovením § 6 zákona č. 180/2005
Sb. a ustanovením § 12 zákona č. 165/2012 Sb., které platí u nepalivových zdrojů (tj. malé vodní elektrárny,
FVE a větrné elektrárny).
Státní rozpočet je nejvýznamnějším zdrojem financování provozní podpory obnovitelných zdrojů a
dalších podporovaných zdrojů energie podle již zmiňovaného zákona, když pokrývá zhruba 60 % ročních
nákladů na podporované zdroje energie. Dalšími zdroji jsou tržby z plateb složky ceny služby distribuční
soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny, výnosy z dražeb emisních
povolenek a tržby z plateb za nesplnění minimální účinnosti užití energie při spalování hnědého uhlí.
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