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Dne 26. září 2017 zveřejnil Energetický regulační úřad („ERÚ“) na svých internetových stránkách dvě 

nová cenová rozhodnutí, která se týkají podporovaných zdrojů energie. 

Prvním je Cenové rozhodnutí ERÚ č. 3/2017, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje 

energie pro rok 2018 („CR 3/2017“). V něm ERÚ pro rok 2018 ponechal výši výkupních cen pro nově 

připojované výrobny elektřiny na úrovni podpory pro výrobny připojeny v roce 2017. U starších výroben 

elektřiny došlo k obligatorní 2 % valorizaci výkupních cen. 

U podpory elektřiny ve formě zelených bonusů pro rok 2018 ovšem přistoupil ERÚ k plošnému 

snížení výše podpory. Tento krok ERÚ v tiskové zprávě zdůvodnilo vývojem cen silové elektřiny, kde 

v porovnání se stavem z přelomu let 2016/2017 došlo k jejímu nárůstu, což se dotklo také výše zelených 

bonusů, které se v závislosti na cenách silové energie upravují. Snížení zelených bonusů se pohybuje 

řádově v desítkách Kč/MWh. 

Zatímco u výroby elektrické energie došlo k plošnému snížení výše zelených bonusů, u výroby 

tepla z bioplynu přistoupil ERÚ ke zvýšení podpory ze 780,-- Kč/GJ na 830,-Kč/GJ. Tento krok 

zdůvodnil ERÚ skutečností, že Česká republika v oboru výroby tepla z bioplynových stanic zaostává za 

Národním akčním plánem pro obnovitelné zdroje energie a od zvýšení podpory si ERÚ slibuje 

zatraktivnění sektoru výroby tepla z bioplynu pro nové investory. 

CR 3/2017 zároveň zachovává pro rok 2018 omezení týkající se podpory u vybraných druhů 

podporovaných zdrojů energie. Podmínkou pro čerpání podpory v stanovené výši tak u některých 

podporovaných zdrojů i nadále zůstává např. maximální stáří některých technologických celků (např. u 

některých vodních a větrných elektráren), nebo vymezení maximálního množství podporované 

elektrické energie (u některých vodních elektráren). 

Pro úplnost dlužno dodat, že CR 3/2017 nestanovuje podporu ve vztahu ke všem podporovaným 

zdrojům. ERÚ prozatím stále nevypsal podporu pro výrobny KVET uvedené do provozu v letech 2013 

až 2015 a ani podporu pro druhotné zdroje energie uvedené do provozu po 1. lednu 2013. Ve vztahu 

k těmto zdrojům totiž Evropská komise stále nevydala příslušná notifikační rozhodnutí, bez kterých 

odmítá ERÚ podporu vypsat.  

Druhým cenovým rozhodnutím je Cenové rozhodnutí ERÚ č. 4/2017 z 26. září 2017, kterým ERÚ 

stanovilo cenu za činnost povinně vykupujícího a cenu za vydání záruky původu.  

Obě cenová rozhodnutí nabývají účinnosti od 1. ledna 2018.  

V případě dotazů Vám budeme rádi k dispozici. 

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD VYDAL CENOVÁ 

ROZHODNUTÍ TÝKAJÍCÍ SE PODPOROVANÝCH ZDROJŮ 

ENERGIE PRO ROK 2018 

https://www.eru.cz/documents/10540/2887244/ERV5_2017_titul_u.pdf/1fd6e2b7-5238-4696-ada9-2c9ca52e739b
https://www.eru.cz/cs/-/cenove-rozhodnuti-eru-c-4-2017
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ERÚ VYDAL CENOVÁ ROZHODNUTÍ PRO OZE 

 bpv BRAUN PARTNERS s.r.o. 

Palác Myslbek 

Ovocný trh 8 

CZ-110 00 Praha 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/
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