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Dne 19. listopadu 2015 vydal Energetický regulační úřad (ERÚ) cenové rozhodnutí pro rok 

2016, kterým se stanovuje podpora pouze pro výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů 

energie uvedených do provozu od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015, tedy zdrojů, u nichž 

není dle názoru ERÚ pochybnost o souladu vyplacené podpory s právem Evropské unie.  

Předmětné cenové rozhodnutí tedy mimo jiné nezahrnuje podporu výroby elektřiny 

pro rok 2016 pro výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů energie uvedené do 

provozu do 31. prosince 2012. 

Další rozhodnutí je ERÚ dle vydané tiskové zprávy připraven učinit bezodkladně po obdržení 

a vyhodnocení stanovisek týkajících se správnosti úředního postupu a souladu s právními 

předpisy České republiky i Evropské unie, která si ERÚ vyžádala. Rozhodnutí ERÚ se 

očekává do konce roku 2015.   

V současné době analyzujeme pohnutky a právní základ takového postupu jakož i jeho 

důsledky a z toho vyplývající nároky, včetně případné náhrady způsobené újmy účastníkům 

energetického trhu a jejich investorům. Samostatným tématem jsou i případné nároky 

financujících bank a jiných obdobných institucí.  

Pro případné dotazy Vám rádi budeme k dispozici.  
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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. 
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