
 

 

 
 

ENERGY LAW NEWSFLASH 2/2020 I. 

 

 

 

 

Energetický regulační úřad („ERÚ“) zveřejnil informaci o záměru změnit metodiku pro výpočet tzv. 

ekvivalentní ceny elektřiny, která je určující pro stanovení výše ročních zelených bonusů pro OZE a 

KVET do 5 MW.  

Účelem stanovování ročních zelených bonusů za využití ekvivalentní ceny elektřiny je zprůhlednit 

systém a v dostatečném předstihu informovat všechny zainteresované strany (tj. zejména 

provozovatele podporovaných zdrojů, konečného spotřebitele a MPO) o výši podpory ve formě ročních 

zelených bonusů pro příští rok.  

ERÚ využívá stávající metodiku stanovení ekvivalentních cen elektřiny od roku 2018. Podle této 

metodiky se ekvivalentní ceny silové elektřiny kalkulují jako aritmetický průměr tzv. závěrečných cen 

předem stanovených burzovních produktů elektřiny (settlement price) za poslední ukončený kalendářní 

měsíc před vydáním cenového rozhodnutí. Pro účely stanovení zelených bonusů je pak takto stanovená 

ekvivalentní cena elektřiny upravena koeficientem, který je pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů 

energie jiný (např. pro rok 2020 byl koeficient u větrných elektráren stanoven na 0,70, pro fotovoltaické 

elektrárny nad 30 kW pak na 0,85).  

ERÚ v rámci změny metodiky stanovení ekvivalentních cen elektřiny nově navrhuje prodloužit délku 

rozhodného období pro stanovení průměrné ceny elektřiny na 6 měsíců (období leden–červen). Tento 

způsob výpočtu se má využít pro stanovení ročních zelených bonusů pro rok 2022. 

Ostatní parametry konzultované metodiky (tj. koeficienty, burzovní produkty pro stanovení aritmetického 

průměru a další návrhy) by měly být zpřesněny během prvního pololetí roku 2020 a v tomto termínu by 

mělo ERÚ také zveřejnit finální podobu metodiky na rok 2022.  

Prozatím platí, že pro stanovení ročních zelených bonusů pro rok 2021 se má vycházet z průměrné 

ceny elektřiny v období měsíce srpna 2020.  

V rámci oznámení se ERÚ zabývá také cenami plynu rozhodnými pro metodiku meziroční úpravy 

ročního zeleného bonusu na elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla ve 

výrobnách s instalovaným výkonem do 5 MW. Pro stanovení cen plynu pro rok 2021 se má pak prozatím 

vycházet z průměrné ceny plynu v období leden–červen 2020.  

Ohledně dalšího vývoje návrhu Vás samozřejmě budeme informovat.  

V případě dotazů Vám budeme rádi k dispozici. 

ERÚ NAVRHUJE ZMĚNU METODIKY PRO ÚPRAVU 

ROČNÍCH ZELENÝCH BONUSŮ  
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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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