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Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

vydané k problematice uplatnění bodu (5.1.) Cenového rozhodnutí ERÚ č. 5/2012 
ze dne 30. listopadu 2012, kterým se stanovují ceny regulovaných služeb 

souvisejících s dodávkou elektřiny

Právní předpis:

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2012 ze dne 30. listopadu 2012, 
kterým se stanovují ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny (dále jen 
„Cenové rozhodnutí“).

Ustanovení právního předpisu:

Bod 5.1. Cenového rozhodnutí.

Související právní předpisy:

§ 17 odst. 6 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní 
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů,

zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů.

1. Účel výkladového stanoviska

(1.1.) Energetický regulační úřad jako správní orgán s působností výkonu regulace 
v energetických odvětvích a výkonu dozoru nad dodržováním povinností stanovených 
zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává podle 
ustanovení § 17e odst. 1 písm. d) energetického zákona výkladové stanovisko k ustanovení 
bodu 5.1. Cenového rozhodnutí.

(1.2.) Cenové rozhodnutí v bodě 5.1. stanoví:

Pevná cena na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů,
vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a z druhotných zdrojů je 583 Kč/MWh.

Cena je účtována provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy podle jiného právního
předpisu1).

                                                
1)

Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.



2. Odvod pevné ceny na krytí nákladů spojených s podporou 
elektřiny z obnovitelných zdrojů, vysokoúčinné kombinované 

výroby elektřiny a tepla a z druhotných zdrojů

(2.1.) Pevná cena na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných 
zdrojů, vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a z druhotných zdrojů je pro rok 
2013 stanovena Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu č. 5/2012 ze dne 
30. 11. 2012 ve výši 583 Kč/MWh. Tato cena je složkou ceny za přenos elektřiny nebo za 
distribuci elektřiny2) a je účtována provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy podle 
zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů. 
Dle právního stanoviska Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 20. 6. 2013, které je 
nedílnou součástí tohoto výkladového stanoviska, zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných 
zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve věci ceny na 
krytí nákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů plně navazuje na 
předcházející právní předpis zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny 
z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání 
obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů a nepředstavuje změnu dosavadního 
právního stavu. Odvod pevné ceny na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny 
z obnovitelných zdrojů, vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a z druhotných 
zdrojů přímo navazuje na do té doby existující systém výplaty podpor, včetně zpoplatnění 
spotřeby elektřiny za účelem získání potřebných finančních zdrojů na krytí podpory. 
Příspěvkem na podporu výroby elektřiny z podporovaných zdrojů je zatížena spotřeba 
elektřiny podle dosavadních právních předpisů dle bodu 2.2.

(2.2.) Na základě skutečností uvedených v bodu 2.1. je pevná cena na krytí nákladů 
spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů, vysokoúčinné kombinované výroby 
elektřiny a tepla a z druhotných zdrojů účtována provozovatelem přenosové nebo distribuční 
soustavy za množství elektřiny definované dle Cenového rozhodnutí Energetického 
regulačního úřadu č. 5/2011 ze dne 21. listopadu 2011, a to za množství elektřiny 
spotřebované zákazníkem, výrobcem provozujícím výrobnu elektřiny nebo provozovatelem 
přenosové nebo distribuční soustavy, včetně spotřeby zákazníka v ostrovním provozu na 
území České republiky prokazatelně odděleném od elektrizační soustavy, kromě elektřiny pro 
čerpání přečerpávacích vodních elektráren, technologické vlastní spotřeby elektřiny a ztrát 
v přenosové a distribuční soustavě.

(2.3.) Množství elektřiny spotřebované výrobcem provozujícím výrobu elektřiny se 
rozumí lokální spotřeba výrobce podle jiného právního předpisu3).

3. Závěr

(3.1.) Energetický regulační úřad doporučuje držitelům licence postupovat v souladu 
s tímto výkladovým stanoviskem.

(3.2.) Energetický regulační úřad podle tohoto stanoviska bude postupovat a rozhodovat. 

Příloha: Právní stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 20. 6. 2013

                                                
2)

§ 28 odst. 1 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3)

§ 2 odst.1 písm. g) vyhlášky č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a 

provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů.






