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Dne 30. září 2019 zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky („MPO“) na své 

internetové stránce předběžné informace ze sektorového šetření provozní podpory elektřiny z 

obnovitelných zdrojů energie, uvedených do provozu v letech 2006-2008 („Dotčené zdroje“). 

Sektorové šetření je reakcí na rozhodnutí Evropské komise č. SA.40171 ze dne 28. listopadu 

2016, kterým Evropská komise schválila český režim podpory pro výrobny elektřiny, využívající 

obnovitelných zdrojů energie („OZE“¨), uvedený do provozu v letech 2006 až 2012 

(„Mechanizmus podpory“), jako slučitelný s vnitřním trhem Evropské unie. Zároveň byla ale 

České republice tímto notifikačním rozhodnutím uložena povinnost k zavedení kontrolního 

mechanizmu (tzv. revize návratnosti), který zaručí, že v důsledku čerpání podpory podle 

Mechanizmu podpory nedojde u těchto OZE k překompenzaci, tj. nepřiměřené ziskovosti. 

MPO v oznámení dále sdělilo, že při předběžném vyhodnocení sektorového šetření nebylo u 

Dotčených zdrojů zjištěno riziko nepřiměřené provozní podpory elektřiny z obnovitelných 

zdrojů (tj. FIT nebo zelený bonus). U Dotčených zdrojů, kterým byla poskytnuta, vedle provozní 

podpory, rovněž investiční dotace, má být dále postupováno postupem podle připravované 

novely zákona č. 165/2012 Sb. („Novela“), tj. buď individuální kontrolou prověření přiměřenosti 

celkové podpory anebo bude využito opatření k zajištění přiměřenosti podpory, uvedené přímo 

v novele (tj. zákaz uplatňování podpory elektřiny v souběhu s jinou provozní podporou, anebo 

snížení podpory elektřiny nebo způsob určení snížení podpory elektřiny). Návrh předmětné 

novely byl již zveřejněn a v nejbližší době má být projednán vládou ČR. 

Pro případné dotazy, ohledně Novely nebo revizí návratnosti a chystaných opatření, 

směřujících vůči provozovatelům OZE v případně zjištění překompenzace, Vám rádi 

zůstáváme k dispozici. 

K PŘEDBĚŽNÝM VÝSLEDKŮM PROVEDENÉHO 

SEKTOROVÉHO ŠETŘENÍ PROVĚŘENÍ PŘIMĚŘENOSTI 

PODPORY U ZDROJŮ, UVEDENÝCH DO PROVOZU 

V LETECH 2006 AŽ 2008 

https://www.mpo.cz/cz/energetika/elektroenergetika/obnovitelne-zdroje/provereni-primerenosti-podpory-obnovitelnych-zdroju-energie-uvedenych-do-provozu-v-letech-2006-az-2008--249308/
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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. 

http://www.bpv-bp.com/
mailto:info@bpv-bp.com

