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Cena elektřiny
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Vývoj mýtní těžby - postkůrovcové 

období
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Změna pravidel hry v poločase
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Zastropování cen elektřiny

Vychází z nařízení Rady o intervenci v mimořádné situaci s 
cílem řešit vysoké ceny energie

Určuje obecný strop 180 EUR/MWh

Poskytuje výjimky: 

• Do 1 MW na snížení administrativní zátěže
• Umožňuje stanovit vyšší strop, pokud: jsou vyšší 

výrobní náklady, vedlo by to k omezení výroby ve 
prospěch výroby s vyšší CO2, vyslalo by to špatné 
investiční signály
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Zastropování cen elektřiny

Aktuální návrh: 

Zákonem bude určen strop (aktuálně 200 EUR/MWh 
pro BIOM, 230 EUR/MWh pro BPS )

90 % příjmů nad tento strop odvádí výrobce státu v 
měsíčních zálohách, v březnu 2024 podává 
vyúčtování

Od zastropování jsou osvobozeni výrobci ostatních 
OZE do 1 MW
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Zastropování cen elektřiny

Výjimka do 1 MW pro BIOM a BIOP není 
využita z důvodů možné změny licence

(1) Předmětem odvodu není nadměrný příjem z prodeje elektřiny

a) vyrobené ve výrobně elektřiny s instalovaným výkonem do 1 MW včetně s výjimkou

elektřiny vyrobené z pevného nebo plynného paliva z biomasy, pro účely tohoto

ustanovení je rozhodným dnem určující instalovaný výkon výrobny 1.11.2022 uvedený

v licenci na výrobu elektřiny
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Zastropování cen elektřiny

• 180 EUR/MWh - jednoznačně by vedlo k 
omezování výroby

• 200 EUR/MWh - velmi problematické s 
ohledem na státní disturbance na trhu s 
biomasou, export mimo ČR, hrozí přelévání 
nákladů do ceny tepla

• 230 EUR/MWh zachování výroby, brzdí nové 
investice jako je flexibilita, intenzifikace 
výroby
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Zpětná výplata provozní podpory tepla

Hospodářský výbor schválil 25.10.2022 návrh 

na výplatu zpětné podpory tepla jako 

nepřímou novelu zákona o POZE
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Odložení kritérií udržitelnosti 

Hospodářský výbor schválil 25.10.2022 odložení 

povinnosti KÚ na 30.6.2022 (tedy o půl roku)

Kapacita auditorů je omezená, stejně je nutné se 

připravovat, začínají již běžet následné audity

Zvýšení počtu auditorů závisí na zájmu 

zákazníků 
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Děkuji Vám za pozornost


