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Zástupci obnovitelných zdrojů:
Neexistují důvody pro nevypsání podpory obnovitelných zdrojů na
příští rok
Aliance pro energetickou soběstačnost a Solární asociace nesouhlasí s názorem
předsedkyně Energetického regulačního úřadu Aleny Vitáskové na vypsání podpory pro
obnovitelné zdroje. Opět hrozí zvýšení nestability v energetice v důsledků čekání na to, zda
ERÚ vypíše nebo odmítne vypsat podporu pro podstatnou část obnovitelných zdrojů v ČR
s ohledem na neukončený proces konzultace s Evropskou komisí do konce září. Přitom
z právního hlediska bylo vypsání podpory na konci loňského roku v souladu s naším i
evropským právem. ERÚ tak nic nebrání vydat cenové rozhodnutí i pro příští rok. Neexistuje
totiž žádné závazné rozhodnutí Komise, že jde o protiprávní podporu.
„Podporu pro obnovitelné zdroje by bylo možné zastavit jen v případě, že by Evropská komise
shledala, že je tato podpora neslučitelná s vnitřním trhem unie. To ostatně vyplývá i z textu
cenového rozhodnutí o vypsání podpory z prosince loňského roku. Nic takového však není
projednáváno a Komise ani nic podobného České republice nesdělila,“ říká Martin Sedlák,
ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost.
Během letošního roku běžel intenzivní konzultační proces, kterého se vedle Ministerstva
průmyslu a obchodu účastnily také asociace zastupující jednotlivé obnovitelné zdroje. Podle
včerejšího komentáře náměstkyně ministra průmyslu Lenky Kovačovské platí, že „celý sektor
OZE včetně zdrojů uvedených do provozu v období 2006 až 2012 má jistotu, že podpora je
oprávněná a není požadováno žádné navrácení podpory.“
„Ministerstvo průmyslu udělalo během jednání s Komisí maximum pro stabilizaci
obnovitelných zdrojů energie. Tento moderní obor se však u nás bude moci dále rozvíjet pouze
v případě, že se podaří stabilizovat také situaci na ERÚ. Nejistota, kterou svými kroky
předsedkyně ERÚ vyvolává, ohrožuje využití místních čistých zdrojů energie,“ říká Veronika
Hamáčková, ředitelka Solární asociace.
Fakta ke sporu o vypsání podpory pro obnovitelné zdroje energie:
Alena Vitásková, předsedkyně ERÚ, odmítla vypsat podporu pro obnovitelné zdroje
s odkazem, že některé projekty nemají tzv. notifikaci Evropskou komisí. Týká se to především
instalací z let 2006-2012 a některých malých vodních elektráren. Ovšem:

Samotná Evropská komise nepředpokládá, že by se měla podpora pro „prověřované“
zdroje zastavit. Podobná situace již v minulosti nastala např. v sousedním Německu.
Komise zde několikrát prověřovala systém podpory a podpora byla přitom bez
problémů vyplácena dál.
Z cenového rozhodnutí vydaného na konci roku 2015 vyplývá, že podpora nebude
poskytnuta pouze tehdy, pokud by byla v rozporu se zákonem o podporovaných
zdrojích nebo pokud by nebyla slučitelná s vnitřním trhem Evropské unie. Ani jeden
z těchto faktorů nenastal.
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