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Vážený pane náměstku,
jménem Energetického regulačního úřadu se obracím na Ministerstvo průmyslu a
obchodu jako gestora zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně
některých zákonů, v souvislosti s aplikací zákona č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon
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, a další
související zákony, který uvedený zákon č. 16512012 Sb. také novelizoval a v souvislosti
s vydaným notifikačním rozhodnutím Státní podpora SA. 35177 (2014/NN) - Česká
republika - Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, ze dne 11. června 2014,
Evropskou komisí.
Zmíněná novela zákona s sebou přináší z pohledu provozní podpory dvě záležitosti.
První záležitostí je v ustanovení § 24 zákona zavedení provozní podpory tepla
z obnovitelných zdrojů pro výrobny s instalovaným výkonem do 500 kW využívající bioplyn
vznikající z více než 70 % ze statkových hnojiva vedlejších produktů živočišné výroby anebo
z biologicky rozložitelného odpadu. Druhou záležitostí je úprava přechodného ustanovení
v zákoně č. 310/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích
energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 40712012 Sb. a další související
zákony, a to ve smyslu prodloužení přechodného ustanovení pro výrobny elektřiny z větru,
biomasy a geotermální energie.
Z pohledu Energetického regulačního úřadu je proto vhodné nastavit další postup ve
vyplácení provozní podpory s ohledem na již vydané notifikační rozhodnutí. V bodě 38
zmíněného rozhodnutí je uvedeno, že podporu lze poskytnout pouze na zařízení uvedená do
provozu do 31. prosince 2013 s tím, že zařízením založeným na větrné a geotermální energii a
energii z biomasy však bylo poskytnuto přechodné období pro vstup do režimu podpory do
31. prosince 2015. Další omezení notifikačního rozhodnutí je pro podporu malých vodních
elektráren, kde v bodě 39 a 73 je stanoveno, že české orgány mají v úmyslu podporovat
výrobu elektřiny z vodní energie v zařízeních s instalovanou kapacitou do 10 MW i po
roce 2015. Avšak vzhledem k přijetí nových Pokynů pro státní podporu v oblasti životního
prostředí a energetiky na období 2014 až 2020, bude doba trvání podpory výroby elektřiny
z vodní energie, na níž se vztahuje notifikační rozhodnutí, omezena do 31. prosince 2015.

Obracíme se na Vás, jako gestora odpovědného za notifikaci zákona č. 165/2012 Sb.,
o podporovaných zdrojích energie, s žádostí o odpověď, zda má být na níže uvedené případy
a) výrobny s instalovaným výkonem do 500 kW využívající bioplyn vznikající z více
než 70 % ze statkových hnojiv a vedlejších produktů živočišné výroby anebo
z biologicky rozložitelného odpadu, účinnou od 1. ledna 2016,
b) malé vodní elektrárny uváděné do provozu od 1. ledna 2016,
c) výrobny elektřiny spadající pod novelizované přechodné ustanovení podle zákona
č. 31012013 Sb. uváděné do provozu od 1. ledna 2016
aplikováno ustanovení § 1 odst. 3 zákona č. 16512012 Sb., o podporovaných zdrojích energie
a tedy, zda má být stanovena provozní podpora pro uvedené výrobny a~ po udělení kladného
notifikačního rozhodnutí ze strany Evropské komise, a to z toho důvodu, aby nebylo
překračováno již vydané a zmíněné notifikační rozhodnutí. .
Pro správnou a včasnou implementaci Vašich odpovědí do připravovaného cenového
rozhodnutí je nutné doručení Vašich odpovědí nejpozději do 23.10.2015.
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