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Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky („MPO“) zahájilo avizované sektorové 

šetření provozní podpory poskytované obnovitelným zdrojům energie („OZE“). 

 

Sektorové šetření je podle vyjádření MPO reakcí na rozhodnutí Evropská komise č. SA.40171 

ze dne 28. listopadu 2016, kterým Evropská komise schválila český režim podpory pro výrobny 

elektřiny využívající OZE uvedené do provozu v letech 2006 až 2012 („Mechanizmu 

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.  

 

Započaté sektorové šetření se prozatím týká pouze těch OZE, které byly uvedeny do provozu 

v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2008. Příslušné formuláře již MPO zaslalo dotčeným 

provozovatelům OZE a zároveň je zveřejnilo na internetové stránce MPO.  

 

Interaktivní formuláře zaslané MPO mohou ale jistě být zajímavé také pro provozovatele jiných 

OZE. Obsahují totiž metodiku výpočtu vnitřního výnosového procenta, kterou nastavilo MPO. 

Metodika výpočtu ziskovosti je v těchto formulářích mj. založena na nákladových položkách 

uvedených ve stávajícím účetnictví provozovatelů - potenciální výčet takových (relevantních) 

nákladových položek vstupujících do výpočtu ziskovosti je tedy širší, než tomu bylo v metodice 

stanovení podpory podle Mechanizmu podpory. Tam do vzorců totiž nevstupovaly např. 

náklady provozovatelů OZE na nájem pozemků, na nichž se výrobny OZE nacházejí.  

Probíhající sektorové šetření sice nelze považovat za revize návratnosti ve smyslu, jak je k nim 

jimi zavázána Česká republika na základě notifikačního rozhodnutí, jejich výsledek ovšem 

může posloužit MPO při stanovení rámce, metodiky nebo parametrů samotných revizí 

návratnosti. I když nelze nijak předjímat případné parametry této metodiky, formuláře MPO 

indikují, jakým směrem by se mohla revize návratnosti investic ubírat. 

Pro případné dotazy ohledně připravovaných revizí návratnosti a chystaných opatření 

směřujících vůči provozovatelům OZE v případně zjištění překompenzace Vám jsme rádi 

k dispozici.  

 

 

MPO ZAHÁJILO SEKTOROVÉ ŠETŘENÍ PŘIMĚŘENOSTI 

PODPORY U OZE 
 

https://www.mpo.cz/cz/energetika/sektorove-setreni-primerenosti-podpory--234842/
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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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