Praha 26. listopadu 2015

Vážený pane prezidente,
jako zástupci zaměstnavatelů a podnikatelů se na Vás dovolujeme obrátit v souvislosti
se současným postojem Energetického regulačního úřad (ERÚ). Ten zveřejnil dne 19.
listopadu 2015 cenové rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro obnovitelné zdroje
energie (OZE). V tomto dokumentu však zcela chybí podpora pro zdroje uvedené do
provozu v letech 2006 – 2012, ačkoli k tomu není žádný právní důvod. Naopak, dle
našeho právního názoru, má ERÚ povinnost podporu vypsat. V této souvislosti si
dovolujeme upozornit na skutečnost, že právní úprava poskytování veřejné podpory OZE
se v České republice v posledních dvou letech nezměnila, tj. nedošlo ke změně
ustanovení § 1odst. 3 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve
znění pozdějších předpisů, stejně jako čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské
unie.
Evropská komise při kontrole státní podpory postupuje dvěma různými způsoby:
1. Schvaluje nově zaváděnou podporu v členských státech. Podmínkou přitom
je, aby členský stát oznámil Evropské komisi záměr zavést nový systém
podpory. Aby takový nový systém podpory mohl být uveden do praxe a
podpora vyplácena, musí být schválen ze strany Komise. Postupuje se přitom
podle článku 108 odst. 3 Lisabonské smlouvy.
2. Kontroluje již existující vyplácenou podporu. Za tu je považována i podpora,
která nebyla původně považována za státní podporu, ale v důsledku změny
podmínek a prostředí se státní podporou stala. To je i případ podpory výroby
elektřiny z obnovitelných zdrojů, uvedených do provozu před dnem 1. ledna
2013. V tomto případě může stát podporu vyplácet, pokud mu to Evropská
komise nezakáže příkazem k pozastavení. Komise přitom postupuje podle čl.
108 odst. 1 a 2 Lisabonské smlouvy.
Energetický regulační úřad tedy nesprávně vyhodnotil procesní situaci. V současné době
Komise přezkoumává existující systém podpory postupem podle čl. 108 odst. 1 a 2
Lisabonské smlouvy, neprobíhá tudíž předběžné oznámení zamýšlené podpory
(notifikace) podle čl. 108 odst. 3. Není ani zakázáno další podporu poskytovat.
Na vydání dodatku nebo opravy cenového rozhodnutí zbývá podle zákona čas pouze do
30. listopadu 2015. Pokud tak ERÚ neučiní, dostanou se podnikatelé do existenčně
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nejisté situace. Celé řadě z nich bude reálně hrozit insolvence a budou nuceni přerušit
dodávky energie svým odběratelům.
Vážený pane prezidente, s ohledem na naléhavost situace si Vás dovolujeme požádat o
prozkoumání celé situace a vyvinutí maximálního úsilí k její nápravě.
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