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Věcný rozsah současného zákona č. 165/2012 Sb. 
Základní části zákona: 

• Národní akční plán ČR pro energii z OZE 

• Provozní podpora elektřiny z OZE, KVET a DEZ 

• Odvod elektřiny ze slunečního záření 

• Podpora tepla z OZE 

• Financování provozní podpory elektřiny a tepla včetně státní dotace 

• Záruky původu elektřiny z OZE a KVET 

• Osvědčení o původu elektřiny z KVET a DEZ 

• Kontrola (působnost kontroly), přestupky, rozhodová sporů a zmocnění k 
vydání prováděcích předpisů 

Soubor prováděcích předpisů a návazné legislativy k zákonu: 

• Vyhlášky MPO – 6, vyhlášky ERÚ – 5, vyhlášky MZe – 1 

• Nařízení vlády – 2, Cenové rozhodnutí ERÚ - 1 
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Obecný rozsah novely zákona 
Novela novely zákona je rozdělen na tři oblasti: 

• nastavení maximální efektivity současných provozních podpor a nových 
forem podpor s umožněním zvyšovat po roce 2020 energii 
z podporovaných zdrojů (v souladu s novými požadavky EU do roku 2030) 

• zajištění přiměřenosti poskytované podpory podle požadavků uvedených 
ve vydaných rozhodnutích Evropské komise, jimiž se provozní podpora 
považuje za slučitelnou s vnitřním trhem EU (tzv. notifikační rozhodnutí) 

• požadavky vycházející z aplikační praxe zákona tak, aby byl proces 
poskytování podpory odpovídal současným/aktuálním potřebám – úpravy: 

        - definice (nové a úprava současných),  
        - poskytování dotace pro OTE (z poskytování dotace 1 x ¼ na měsíční),  
        - přestupky (nové nebo upravené  povinnosti),  
        - kontroly (SEI – přiměřenost),  
        - zmocnění  (nové formy podpory a tedy vykazování) 
        - působnosti MPO (vnitřní plán ČR v oblasti energetiky a klimatu, zprávy) apod.) 
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Úprava provozních podpor pro výstavbu 
nových výroben v jednotlivých sektorech 

(elektřina a teplo)  
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Podpora elektřiny z OZE  I 

Současnost – elektřina z OZE (§ 4) 

• Rozsah podpory: Všechny druhy OZE (palivové i nepalivové)  včetně 
spoluspalování OZE a NEOZE 

• Podpora pro většinu zdrojů OZE byla zastavena od 1.1. 2014 

        (důvod: rychle rostoucí a velké náklady na provozní podporu) 

• Od 1.1.2014 pokračují v podpoře pouze MVE a reziduální zdroje 
(větrné elektrárny a geotermální elektrárny) 

• Forma podpory 

       - výkupní cena a  

        - zelený bonus (roční nebo hodinový) 
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Podpora elektřiny z OZE  II 

Budoucnost – elektřina z OZE (§ 4) 

• Rozsah podpory: (pouze) nepalivové zdroje (kromě FVE) a skládkový 
nebo kalový plyn 

 Palivové zdroje – přesměrovány do podpory tepla  

• Forma podpory – pouze hodinový zelený bonus  

• Zdroje do 1 MW – podpora formou hodinového zeleného bonusu  

• Zdroje nad 1 MW  (nebo nad 6 MW nebo jednotek v případě VTE) – 
podpora stanovená z aukce formou tzv. „aukčního bonusu“, soulad s  

            platnými pravidly EU o poskytování  státní  podpory v oblasti 

            životního prostředí a energetiky (tzv. EEAG) 

• Doba podpory stejná: po dobu životnosti (20 nebo 30 let) ! 
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Podpora elektřiny z DEZ 
Současnost – elektřina z DEZ  (§ 5) 

• Rozsah podpory: důlní plyny, odpadní teplo a komunální odpad 

• Forma podpory – roční zelený bonus  

 Budoucnost – elektřina z DEZ  (§ 5) 

• Rozsah podpory: (pouze) Důlní plyny  

 Odpadní teplo – investiční podpora 

 Komunální odpad – přesměrován do podpory tepla/investiční 
podpora  

• Zdroje do 1 MW – podpora formou ročního zeleného bonusu  

• Zdroje nad 1 MW – podpora formou tzv. „aukčního bonusu“ 

• Zavedena doba podpory: po dobu životnosti (15 let) ! 
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Podpora elektřiny z KVET 

Současnost – elektřina z KVET  (§ 6) 

• Rozsah podpory: Všechny druhy paliv,   

• Forma podpory – roční zelený bonus 

Budoucnost – elektřina z KVET  (§ 6) 

• Rozsah podpory:  Všechny druhy  

• Podpora na elektřinu z KVET nebude vypsána v případě, že pro daný druh 
PZE bude vypsána jiná provozní podpora – například pokud bude vypsána 
provozní podpora elektřiny z OZE a z DEZ, tak bude vypsána podpora 
elektřiny z KVET pouze pro NEOZE  

• Zdroje do 1 MW – podpora formou ročního zeleného bonusu  

• Zdroje nad 1 MW – podpora formou tzv. „aukčního bonusu“ 

• Zavedena doba podpory: po dobu životnosti (15 let)  
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Podpora tepla z OZE 

Současnost – teplo z OZE  (§ 24 až 27) 

• Rozsah podpory:  

 Bioplyn – podpora výstavby nové výrobny 

 Biomasa a geotermální energie – „kompenzační“ podpora na rozdíl 
palivových nákladů na OZE oproti palivovým nákladům na NEOZE 

• Forma podpory – roční zelený bonus 

Budoucnost – teplo z OZE  (§ 24 až 27) 

• Rozsah podpory: 

 Bioplyn, biomasa a geotermální energie – podpora výstavby nové výrobny 

 Biomasa a geotermální energie – podpora tepla pro zachování výrobny tepla 
v provozu 

• Forma podpory – roční zelený bonus 
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Nové formy a druhy podpory   
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Nové formy a druhy podpory  

Podpora pro výrobny elektřiny a výrobny tepla, které jsou v současné 
době provozu: 
 

• Podpora elektřiny pro zachování výrobny elektřiny v provozu 

• Podpora tepla pro zachování výrobny tepla v provozu 

• Podpora určená pro modernizaci výrobny elektřiny 

• Pravidla na úpravu zařízení výrobny elektřiny bez vlivu na změnu nároku 
na podporu 

 

Podpora pro střední a velké zdroje v sektoru elektřiny – výstavba 
nových výroben elektřiny nebo modernizace výroben elektřiny: 

• Podpora aukčním bonusem 
 

Podpora v novém sektoru – plyn: 

• Podpora biometanu 
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Nové formy a druhy podpory  

Podpora elektřiny pro zachování výrobny elektřiny v provozu 
 

• Podpora je určena k vyrovnání rozdílu mezi 

a) cenou biomasy u výroben elektřiny spalujících biomasu a cenou tuhých 
fosilních NEOZE paliv 

b) provozními náklady a tržní cenou elektřiny a tepla u výrobny elektřiny z 
vysokoúčinné KVET, výrobny elektřiny z DEZ nebo geotermální energii 
 

• Forma podpory 

hodinový nebo roční zelený bonus 
 

• Doba podpory 

min. 3 roky po vyhlášení uvedené podpory a dále pokud platí stejná situace na 
trhu – tj. cena biomasy nebo provozní náklady z OZE jsou vyšší než cena paliva z 
NEOZE (uhlí) nebo provozní náklady z NEOZE 
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Nové formy a druhy podpory  

Podpora tepla pro zachování výrobny tepla v provozu 
 

• Podpora je určena k vyrovnání rozdílu mezi 
a) cenou biomasy u výroben tepla spalujících biomasu a cenou tuhých fosilních 
paliv z NEOZE 

b) provozními náklady a tržní cenou elektřiny a tepla u výrobny tepla využívající 
geotermální energii 

Podpora se vztahuje také na spoluspalování OZE a NEOZE, jedná se o přechod  z 
podpory elektřiny na podporu tepla ! 
 

• Forma podpory 
roční zelený bonus 
 

• Doba podpory 
min. 3 roky po vyhlášení uvedené podpory a dále pokud platí stejná situace na 
trhu – tj. cena biomasy nebo provozní náklady z OZE jsou vyšší než cena paliva z 
NEOZE (uhlí) nebo provozní náklady z NEOZE 
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Nové formy a druhy podpory  

Podpora elektřiny pro modernizaci výrobny elektřiny  I 
 

• Vymezení podpory 
 

Podpora je určena na elektřinu vyrobenou ve výrobně elektřiny, ve které byla 
provedena modernizace za podmínek stanovených ve vyhlášce  

    – rozsah modernizace (částečná/úplná modernizace) 
 

Uplatněním podpory elektřiny pro modernizované výrobny elektřiny zaniká 
právo na podporu elektřiny vzniklé před provedením modernizace výrobny.  
 

Podpora se vztahuje na elektřinu vyrobenou ve výrobně elektřiny splňující 
podmínky, které jsou kladené na nové výrobny (minimální účinnost, 
podporované druhy biomasy apod.). 
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Nové formy a druhy podpory  

Podpora elektřiny pro modernizaci výrobny elektřiny  II 
 

• Forma podpory 

Stejná jako pro upravené provozní podpory pro nové výrobny elektřiny 

         (hodinový nebo roční zelený bonus nebo aukční bonus) 
 

• Doba podpory 

Stejně jako pro nové výrobny elektřiny – po dobu životnosti výrobny elektřiny 
(může být stanovena i na kratší dobu) 
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Nové formy a druhy podpory  

Úprava zařízení výrobny elektřiny bez vlivu na změnu nároku na podporu I 
 

Definovány podmínky, kdy úprava zařízení výrobny elektřiny nemá vliv na 
dosavadní právo na provozní podporu a podmínky poskytnutí podpory  
(= úpravou se nemění instalovaný výkon výrobny elektřiny). 
 

V případě, kdy úpravou zařízení výrobny elektřiny dojde ke zvýšení 
instalovaného výkonu výrobny elektřiny, se dosavadní právo na podporu 
elektřiny u 
 

 nepalivového  zdroje vztahuje na množství elektřiny v poměru            
instalovaného výkonu výrobny elektřiny před provedením úpravy zařízení a 
po jejím provedení, 

 palivového zdroje vztahuje na množství elektřiny odpovídající výrobě 
elektřiny před provedením úpravy zařízení; způsob stanovení množství 
elektřiny stanoví prováděcí právní předpis.  
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Nové formy a druhy podpory  

Podpora biometanu  I 
 

• Důvod zavedené této podpory 

Primárně: Zajištění cíle OZE v dopravě a podcíle pro tzv. pokročilá biopaliva. 

Sekundárně: Příspěvek do plnění cíle OZE ve vytápění a chlazení 
 

• Forma podpory 

Roční zelený bonus 
 

• Doba podpory 

Po dobu životnosti – prováděcí předpis (20 let)  
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Nové formy a druhy podpory  

Podpora biometanu III  

• Oblasti upravené v novele zákona ve vztahu na aukce 
 

 Definice (doplnění: zelený bonus na biometan, výrobna biometanu) 

 Podpora biometanu a forma podpory 

 Zelený bonus na biometan 

 Výše zelených bonusů na biometanu 

 Práva a povinnosti subjektů na trhu s biometanem 

 Podmínky podpory biometanu 

 Požadavky na výrobu biometanu a jeho uplatnění 
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Nové formy a druhy podpory – podpora biometanu  
Obsah novely zákona – provozní podpora - podrobnosti 
 

• Podpora biometanu a forma podpory  
 

Biometan vyrobený ve výrobnách biometanu na území ČR připojených k distribuční 
nebo přepravní soustavě přímo nebo prostřednictvím těžebního plynovodu jiné 
výrobny plynu. 
 

Podpora se vztahuje na biometan vyrobený: 

• v souladu s požadavky na kvalitu biometanu a odorizaci 

• splňující kritéria udržitelnosti pro paliva z biomasy (plynná a pevná paliva 
vyrobená z biomasy)  

• využívající biomasu a bioplyn z podporovaného druhu a parametrů OZE 

• ve výrobnách biometanu provozovaných držitelem licence na výrobu plynu  
 

Forma a registrace: 

• Podpora biometanu se uskutečňuje formou zelených bonusů na biometan 

• Výrobce biometanu je povinen zaregistrovat podporu v systému OTE  
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Nové formy a druhy podpory – podpora biometanu  

Obsah novely zákona – provozní podpora- podrobnosti 
 

• Zelený bonus na biometan a jeho výše  
 

 Forma podpory: je poskytován v ročním režimu.  

 Zúčtovacím obdobím: 1 měsíc. 

 Úhrada bonusu: výrobci biometanu OTE na základě předloženého vyúčtování.  

 Vyúčtování bonusu: na základě naměřených hodnot biometanu v předávacím 
místě a evidovaných OTE.  

 ERÚ stanoví výši bonusu tak, aby součet diskontovaných hotovostních toků za 
dobu životnosti výrobny biometanu byl roven nule, za podmínky splnění 
technických a ekonomických parametrů  

 Maximální výše bonusu: nejvýše 1 700 Kč/MWh. 

 Doba podpory = doba životnosti (viz. výrobny elektřiny a tepla z BPS - 20 let)! 

 



Ing. Pavel Jirásek 
Odbor elektroenergetiky a teplárenství 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 21 

Novela zákona  
o podporovaných zdrojích energie 

Nové formy a druhy podpory – podpora biometanu  

Obsah novely zákona – provozní podpora - podrobnosti 
 

• Práva a povinnosti subjektů na trhu s biometanem 
 

 Provozovatel přepravní soustavy (PPS) nebo provozovatel distribuční soustavy 
(PDS) nebo jiný výrobce plynu (JVP) je povinen přednostně připojit výrobnu 
biometanu k přepravní, distribuční soustavě nebo těžebního plynovodu  
výrobce k nejbližšímu přípojnému místu (pokud splňuje podmínky připojení). 

 PPS, PDS nebo JVP je povinen na vyžádání výrobce biometanu poskytnout 
informace nezbytné pro připojení, odhad nákladů souvisejících s připojením, 
lhůty pro přijetí a vyřízení žádosti o připojení a odhad doby nezbytné pro 
provedení připojení 

 Výrobce biometanu je povinen zaregistrovat předávací místo do přepravní 
soustavy, distribuční soustavy nebo do těžebního plynovodu jiné výrobny 
plynu, ke které vzniká nárok na podporu biometanu, připojené jako výrobní 
předávací místo v systému OTE a dále registrovat všechny změny 
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Nové formy a druhy podpory – podpora biometanu  

Obsah novely zákona – provozní podpora - podrobnosti 
 

• Podmínky podpory biometanu 
 

 Výrobce biometanu je povinen na svůj náklad zajistit měření množství, kvality 
a tlaku vyrobeného biometanu v předávacím místě výrobny biometanu do 
přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo těžebního plynovodu a předávat 
tyto údaje provozovatelům, k nimž je výrobna biometanu připojena 

 

 Výrobce biometanu je povinen předat elektronickou formou OTE úplné a 
pravdivé naměřené hodnoty množství biometanu v předávacích místech 
výroben biometanu a na vyžádání OTE poskytnout další doplňující informace 
týkající se předávaných naměřených hodnot 
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Nové formy a druhy podpory  

Podpora aukčním bonusem  I 
 

• Povinný aukční bonus (od určité výkonové hranice) 

 Podpora elektřiny (nikoliv podpora tepla nebo biometanu)  

 OZE nad 1 MW, větrné elektrárny nad 6 MW nebo 6 jednotek 

 KVET a DEZ nad 1 MW 

 Hranici pro vstup do aukce může nařízení vlády snížit (menší než 1 MW, 6 MW) 
 

• Co se soutěží ? 

OZE – referenční cena, KVET a DEZ – přímo aukční bonus 
 

• Co se poskytuje výrobci – aukční bonus 

KVET a DEZ – přímo vysoutěžený aukční roční bonus 

OZE – aukční hodinový bonus jako rozdíl mezi referenční cenou a hodinovou tržní 
cenou elektřiny 
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Nové formy a druhy podpory  

Podpora aukčním bonusem  II 
 

• Oblasti upravené v novele zákona ve vztahu na aukce 
 

 Vyhlášení aukce  

 Hodnocení doručených nabídek 

 Smlouva o zajištění podpory z aukce 

 Uplatnění a zánik práva z finanční jistoty  

 Zánik práva na podporu z aukce 

 Zveřejnění výsledku aukce 
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Novela zákona  
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Nové formy a druhy podpory  
Podpora aukčním bonusem  III 
 

• Podrobnosti – Vyhlášení aukce 
 

 Provádí MPO 

 Ve vyhlášení se uvede zejména 

      - lhůta pro podání nabídky, náležitost nabídky, druh PZE 

       - celkovou hodnotu soutěženého výkonu 

       - lhůty pro uvedení výroben do provozu nebo dokončení modernizace 

       - formu a způsob podání nabídky, výši finanční jistoty a její formu 

       - koncept smlouvy o zajištění  podpory z aukce 

 Může být také uvedeno – maximální referenční cena nebo bonus.  

 Nutná podmítka pro účast v aukci 

       - prokázání první části finanční jistoty 
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Nové formy a druhy podpory  
Podpora aukčním bonusem  IV 
 

• Podrobnosti – Hodnocení nabídek 
 

 Provádí MPO, může být k tomuto účelu zřízena komise 

 Dva kroky hodnocení 

      - kontrola splnění požadovaných náležitostí  a podmínek vyhlášení 

       - vyhodnocení  nabídek podle výše referenční ceny nebo bonusu 

 Z hodnocení nabídek zpráva – v zákoně obsahové náležitosti.  

 Aukce může být zrušena – musí být uvedeno odůvodnění.  
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Nové formy a druhy podpory  
Podpora aukčním bonusem  V 

• Podrobnosti – Smlouva o zajištění podpory z aukce 
 

 MPO vyzve úspěšné předkladatele k prokázání druhé části finanční 
jistoty a následně dojde k uzavření smlouvy  

 Smlouvu uzavírá: MPO a úspěšný předkladatel nabídky  

      - MPO se zavazuje zajistit poskytování podpory ve výši a způsobem 

          stanoveným ve smlouvě 

       - Výrobce se zavazuje uvést výrobnu do provozu nebo provést modernizaci 

          výrobny  elektřiny a zachovat výrobnu v provozu a vyrábět elektřinu za 

          podmínek stanovených smlouvou a zákonem. 

 Změna smlouvy – písemná dohoda, nelze měnit vysoutěženou výši 
referenční ceny nebo aukčního bonusu  

 Aukční bonus hradí – OTE ! 
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Nová forma regulace PZE 
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Nová regulace podporovaných zdrojů energie 

Regulace je stanovena v rámci několika kroků 

• Stanoven Integrovaný plán – predikce na období 2021-2030 

• Pro provádění Integrovaného plánu se stanoví Nařízení vlády, 
které minimálně na 3 roky dopředu stanoví 

• Nařízení vlády (NV) je stanoveno 12 měsíců před prvním rokem 
období, které je vymezeno v Nařízení vlády a pro následující 
období vláda NV doplní hodnoty pro další období (další rok) 

• Právo na zmíněné formy podpory pro výrobny elektřiny, výrobny 
tepla nebo výrobny biometanu uvedené do provozu od 1.1.2021, 
nebo pro modernizované výrobny a výrobny v „udržovací“ 
podpoře se vztahuje na podporované zdroje uvedené v tomto 
nařízení – nebude již automatický nárok na podporu ze zákona ! 
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Nová regulace podporovaných zdrojů energie 

Obsah nařízení vlády 

• Druhy podporovaných zdrojů, druhy a formy podpory, typy zařízení a velikost 
instalovaného výkonu výroben elektřiny, tepla a biometanu, které budou 
předmětem podpory 

• Maximální výši finanční jistoty a její formu v případě aukce 

• Vymezení druhů PZE pro které bude platit v případě aukcí jako podmínka pro 
účast povolení stavby nebo určení, zda bude společná aukce pro nové a 
modernizované výrobny elektřiny 

• Dobu trvání podpory elektřiny a podpory tepla pro zachování výrobny elektřiny 
a výrobny tepla v provozu 
 

Kontrola dosahování predikovaných hodnot přes instalovaný výkon 
 

• Bude probíhat každý měsíc – prostřednictvím evidence v systému OTE – při 
překročení  nebude podpora dalším výrobnám již poskytována 

 

• Bude stanoven prostor pro dokončení rozpracovaných výroben 
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Přiměřenosti poskytované podpory 
(zdroje uváděné do provozu od 1. ledna 2021) 
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Přiměřenosti poskytované podpory 

Podmínky – zamezení kumulace podpor a jejího vlivu 

• Provozní podporu výroben (elektřiny, tepla, biometanu) nelze 
kumulovat (na stejné způsobilé náklady) s jinou provozní podporou 
poskytovanou podle tohoto zákona  ! 

• Provozní podporu výroben (elektřiny, tepla, biometanu) lze 
kumulovat s investiční podporou ! 

       - Výše provozní podpory se v takovém případě sníží o částku odpovídající 
          výši investiční podpory (to neplatí v případě provozní podpory, která 
          nezahrnuje investiční náklady podporované výrobny) 
 

         - Způsob snížení pomocí „redukčního“ vzorečku již dnes uvedeného v 
           Cenovém rozhodnutí ERÚ pro provozní podporu MVE, KVET a BPS 
           výroben uvedených do provozu od 2016 
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Přiměřenosti poskytované podpory  

Podmínky – neposkytnutí podpory 

• Výrobce, který je ke dni registrace formy podpory v systému OTE 
podnikatelem v obtížích  ! 

• Výrobce, který má ke dni registrace formy podpory nebo její změny v 
systému OTE neuhrazený dluh vzniklý na základě příkazu k vrácení 
veřejné podpory vstaveného v návaznosti na rozhodnutí Evropské 
komise, jimž byla podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou 
s vnitřním trhem ! 

• Informace o výši podpory poskytnuté výrobci, která převýší po 
dobu trvání nároku na podporu 500 tisíc EUR, sděluje OTE do 
informačního systému Evropské komise. 
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Přiměřenosti poskytované podpory 
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Přiměřenosti poskytované podpory 

Postup ověření přiměřenosti podpory 

Podpora elektřiny z OZE je přiměřená, pokud vnitřní výnosové procento investic 
(IRR) po dobu trvání práva na podporu nepřekročí hodnotu 8,4 % (nepalivové 
zdroje) a 10,6 % (palivové zdroje) – pro OZE uvedené do provozu 2006 - 2012. 

• Sektorové šetření – provádí MPO.  
 

• Automatická opatření proti překompenzaci uvedená zákoně (je aplikovaná 
pokud sektorové šetření zjistí riziko překompenzace podpory) – volí si výrobce 

         a) opatření obecné povahy (plošné opatření aplikované MPO) 

          b) opatření dobrovolně zvolené výrobcem  
 

• Provedení individuální kontroly u výrobce – provádí SEI.  
 

• Prověření přiměřenosti podpory se neprovádí: podpora de minimis 
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Přiměřenosti poskytované podpory u KVET 

Zajištění přiměřenosti poskytované podpory – jednotlivé části: 

Sektorové šetření přiměřenosti podpory  

• Provádí MPO 

• Provádí se po 10 letech od 1. dne následujícího kalendářního roku 
po uvedení zdroje elektřiny do provozu  

• Základem šetření je vyplněný výkaz od výrobců vyžádaný MPO 

• Vyhodnocení sektorového šetření - vzor výkazu a určení sektoru je 
stanoveno v prováděcí vyhlášce 

• Pokud je sektorovým šetřením zjištěno riziko nadměrné podpory a 
výrobce nevyužije dobrovolné automatické opatření proti 
nadměrné podpoře, pak se provede kontrola přiměřenosti 
podpory 
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Přiměřenosti poskytované podpory 

Zajištění přiměřenosti poskytované podpory – jednotlivé části: 

Sektorové šetření přiměřenosti podpory II 

• Výstupem sektorového šetření je Zpráva o výsledku sektorového 
šetření  kterou předkládá MPO k informaci vládě 

• MPO informuje veřejnost o výsledku sektorového šetření  

• V případě zjištění rizika nadměrné podpory v rámci sektorového 
šetření nebo v případě souběhu podpory elektřiny z OZE a 
investiční podpory je informován o výsledku výrobce (a o 
možnosti zvolit si dobrovolné opatření proti nadměrné podpoře 
nebo opatření obecné povahy). 



Ing. Pavel Jirásek 
Odbor elektroenergetiky a teplárenství 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 38 

Novela zákona  
o podporovaných zdrojích energie 

Přiměřenosti poskytované podpory 
Zajištění přiměřenosti poskytované podpory – jednotlivé části: 

Jednotlivé opatření zvolené výrobcem proti nadměrné podpoře  

 V případě zjištění nadměrné podpory při sektorovém šetření  u podpory 
elektřiny z OZE – ukončení vyplácení podpory od počátku 12. kalendářního 
roku od uvedení zdroje elektřiny do provozu po zbytek doby trvání práva na 
podporu 

 V případě souběhu podpory elektřiny z OZE a investiční podpory– snížení 
podpory elektřiny z OZE o částku odpovídající výši čerpané investiční 
podpory od počátku 12. kalendářního roku od uvedení zdroje elektřiny do 
provozu po zbytek doby trvání práva na podporu 

 Výrobce požádá o provedení opatření proti nadměrné podpoře OTE 
prostřednictvím systému OTE do 30 dní od doručení oznámení o 
výsledku sektorového šetření 

 Pokud výrobce zvolí opatření proti nadměrné podpoře, kontrola 
přiměřenosti podpory se neprovádí. V takovém případě platí, že podpora 
elektřiny je přiměřená. 

 Opatření provede: OTE a povinně vykupující 
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Přiměřenosti poskytované podpory 

Zajištění přiměřenosti poskytované podpory – jednotlivé části: 

„Plošné“ opatření zvolené výrobcem – opatření obecné povahy 

 Je-li výsledkem sektorového šetření zjištění rizika nadměrné podpory, může 
ministerstvo opatřením obecné povahy (plošně pro celý sektor) stanovit 

a) zákaz uplatňování podpory elektřiny v souběhu s jinou provozní podporou, 

b) snížení podpory elektřiny nebo způsob určení snížení podpory elektřiny. 
 

 Výrobce, který do 30 dnů od vydání opatření obecné povahy nepožádá o 
rozhodnutí o nadměrné podpoře, je povinen dodržet povinnosti nebo zákazy 
stanovené opatřením obecné povahy nebo strpět snížení nebo jinou změnu 
výše podpory elektřiny nebo podmínek jejího poskytování.  

 Platí, že podpora elektřiny, jejíž výše byla snížena nebo jinak změněna 
opatřením obecné povahy, je přiměřenou podporou.  
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Přiměřenosti poskytované podpory u KVET 

Zajištění přiměřenosti poskytované podpory – jednotlivé části: 

Kontrola (individuální) přiměřenosti podpory I 

• Provádí SEI  

• Kontrola se zahájí nejpozději do 6 měsíců od zveřejnění Zprávy o 
výsledku sektorového šetření (postup podle kontrolního řádu) 

• Kontrola zahrnuje prověření výše IRR a vychází z hodnot 
uvedených v předloženém výkazu od výrobců 

• V případě zjištění nadměrné podpory se postupuje podle 
„Rozhodování o nadměrné podpoře“ 

• Výstupem kontroly je protokol o kontrole 
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Přiměřenosti poskytované podpory u KVET 

Zajištění přiměřenosti poskytované podpory – jednotlivé části: 

Kontrola (individuální) přiměřenosti podpory II 

Protokol o kontrole zahrnuje  

• zjištění zda došlo/nedošlo k nadměrné podpoře nebo zda existuje riziko 
vzniku nadměrné podpory v budoucím období, 

• v případě zjištění nadměrné podpory v období do doby provedení kontroly 
přiměřenosti podpory konstatování, že k nadměrné podpoře došlo a v jaké 
výši vyjádřené v Kč, 

• pokud existuje riziko nadměrné podpory vyplývající z čerpání podpory v 
budoucím období po zbývající dobu trvání práva na podporu, konstatování, 
že k nadměrné podpoře by došlo v budoucím období, a vyčíslení 
maximálního množství vyrobené elektřiny v MWh s nárokem na podporu v 
budoucím období, tak aby nedošlo k nadměrné  podpoře v budoucím období 
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Děkuji za pozornost 


