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EK SCHVÁLILA REŽIM PROVOZNÍ PODPORY PRO VÝROBU
ELEKTŘINY Z KVET UVEDENÝCH DO PROVOZU V OBDOBÍ LET
2013 AŽ 2015 A PRO VÝROBU TEPLA Z OZE
Dne 20. prosince 2017 informovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, že se České
republice podařilo 15. prosince 2017 získat další rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti
veřejné podpory s vnitřním trhem EÚ, tentokrát pro výrobny KVET uvedené do provozu
v letech 2013–2015 a dále také pro podporu tepla z OZE („Rozhodnutí“).
Předmětné Rozhodnutí by mělo být v následujících týdnech zveřejněno na stránce
Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž. V krátké době se jedná již o druhé kladné
rozhodnutí Evropské komise o přípustnosti veřejné podpory pro KVET s trhem EU.
I když se Rozhodnutí týká podstatně menšího počtu subjektů, než tomu bylo v případě
notifikačního rozhodnutí Evropské komise SA.40171 (2015/NN), kterým Evropská komise
schválila český režim podpory pro výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie
uvedené do provozu v letech 2006 – 2012 zavedený zákonem č. 180/2005 Sb., jedná se o
významný milník nejenom pro provozovatele KVET, ale i pro producenty tepla, pro které dosud
ERÚ odmítal vypsat podporu pro rok 2017 a 2018.
ERÚ na vydané Rozhodnutí okamžitě zareagoval a 21. prosince 2017, vydal dvě nová cenová
rozhodnutí, kterým vypsal podporu pro KVET a výrobu tepla z OZE, jak pro rok 2018 (CR
8/2017), tak dodatečně i pro rok 2017 (CR 9/2017). Cenové rozhodnutí č. 8/2017 nabylo
účinnosti dne 21. prosince 2017, cenové rozhodnutí č. 9/2017 pak 1. ledna 2018.
Na základě cenového rozhodnutí pro rok 2017 by pak v kontextu nařízení vlády České
republiky č. 266/2017 Sb. (dále jen „Nařízení“) měla být provozovatelům KVET a výrobcům
tepla, kteří mají na podporu nárok, vyplacena podpora zpětně i za rok 2017, a to do 120 dní
ode dne vydání Rozhodnutí za předpokladu, že výrobci odevzdali výkazy o výrobě.
Pro případné dotazy Vám rádi zůstáváme k dispozici.

IČ: 27948994, DIČ: CZ27948994
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 128700

NEWSFLASH

1/2018

EK schválila režim provozní podpory pro KVET a teplo

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.

