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Dne 25. listopadu 2016 vydal Energetický regulační úřad („ERÚ“) na svých internetových 

stránkách nová cenová rozhodnutí pro energetiku stanovující pro rok 2017 regulované ceny 

za (i) související službu v elektroenergetice a další regulované ceny (CR č. 7/2016) a (ii) službu 

v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí (CR č.8/2016).  

Obě cenová rozhodnutí nabývají účinnosti od 1. ledna 2017.  

Z výše složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie („Poplatek na 

POZE“) stanovené CR 7/2016 pro rok 2017 ovšem vyplývá, že ERÚ prozatím s financováním 

podpory pro podporované zdroje energie uvedené do provozu do 31. prosince 2012 nepočítá. 

Příspěvek na POZE stanovený v CR 7/2016 totiž postačuje pouze na financování podpory pro 

podporované zdroje uvedené do provozu po 31. prosinci 2012, které příslušnou notifikaci ze 

strany Evropské Komise („Komise“) získaly.  

Dle CR 7/2016 totiž Poplatek na POZE pro rok 2017 závisí u odběrných a předávacích míst 

připojených na napěťové hladině VVN a VN na sjednaném rezervovaném příkonu, přičemž 

výše Poplatku na POZE je prozatím stanovena na částku ve výši 2.640,18 Kč/(rezervovaný 

příkon v)MW/měsíc. Pro hladinu NN se výše Poplatku na POZE odvíjí od jmenovité proudové 

hodnoty hlavního jističe před elektroměrem, přičemž výše Poplatku na POZE je stanovena na 

částku ve výši 0,61 Kč/A/měsíc. Současně opět platí limitace maximální částky, kterou 

odběratel na Poplatku na POZE za fakturační období uhradí. Maximální částka je určena 

součinem částky 495 Kč/MWh a celkového množství elektřiny odebraného ze soustavy za 

fakturované období.  

Pakliže by Poplatek na POZE měl pokrývat podporu pro podporované zdroje dané do provozu 

také v období do 31. prosince 2012, musela by jeho výše dosahovat více než 90.000 

Kč/rezervovaný příkon v MW/měsíc u zdrojů připojených k VVN a VN, a částku více než 20 

Kč/A/měsíc u zdrojů připojených k NN, jak bylo avizováno v návrhu CR 7/2016. 

Tento krok ERÚ přichází navzdory tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu České 

republiky („MPO“) ze dne 24. listopadu, ve které MPO informovalo, že se podařilo uzavřít 

jednání s Komisí v souvislosti s notifikací podpory obnovitelných zdrojů a MPO obdrželo od 

Komise potvrzení, že výplata podpory obnovitelných zdrojům v České republice je v souladu 

s českou i evropskou legislativou a výplatě ani výběru peněz nic nebrání. Tato informace byla 

28. listopadu 2016 potvrzena také ze strany Evropské Komise, která vydala tiskovou zprávu, 

ve které schválení podpory pro obnovitelné zdroje v České republice potvrdila.  

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD VYDAL CENOVÁ 

ROZHODNUTÍ PRO ENERGETIKU PRO ROK 2017 

http://www.eru.cz/documents/10540/2663968/CR_ER%C3%9A_2017_VVN+VN_VKP.pdf/27466b12-6807-4424-bddb-43b3d2c00836
http://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-se-podarilo-prosadit-notifikaci-podpory-obnovitelnych-zdroju-u-evropske-komise--222531/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4083_en.htm
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Předmětný postup ERÚ je tak poněkud nesrozumitelný, neboť ERÚ opakovaně prohlásil, že 

podporu pro podporované zdroje energie vypíše okamžitě po získání příslušné notifikace 

ze strany Komise. Jelikož lze dle tiskové zprávy MPO očekávat vydání tohoto rozhodnutí již 

28. listopadu 2016, lze pouze spekulovat, proč ERÚ nevyčkalo s vydáním příslušného 

cenového rozhodnutí do zveřejnění tohoto rozhodnutí Komise o podpoře. 

Možná lze očekávat, že ERÚ po zveřejnění notifikace ze strany Komise své cenové rozhodnutí 

přehodnotí. Pokud by se tak překvapivě nestalo, bylo by nutné posoudit právoplatnost 

takového postupu, jakož i jeho důsledky a z toho vyplývající nároky, včetně případné náhrady 

způsobené újmy účastníkům energetického trhu a jejich investorům. Samostatným tématem 

by pak byly i případné nároky financujících bank a jiných obdobných institucí.  

Pro případné dotazy Vám rádi budeme k dispozici.  

 

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. 
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