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V Plzni 29. 11. 2013 

Stanovisko České fotovoltaické asociace, o. s. k cenovému rozhodnutí ERÚ 

Intenzivní vyjednávání ČFA s ERÚ přineslo výsledek: 

Výše zeleného bonusu pro rok 2014 neklesne 

Česká fotovoltaická asociace (ČFA) vítá, že výše zeleného bonusu pro rok 2014 zůstane na 

stejné nebo vyšší úrovni jako v letošním roce. V původním návrhu cenového rozhodnutí 

stanovujícím výši podpory pro podporované zdroje energie pro příští rok počítal ERÚ až se 

sedmiprocentním snížením zeleného bonusu. Nakonec budou fotovoltaici, kteří uvedli 

elektrárny do provozu nejpozději v letošním roce, získávat v případě zeleného bonusu 

prakticky stejnou podporu jako v roce 2013. 

„Výslednou výši podpory pro rok 2014 vnímáme jako úspěch, je to dobrý výsledek našich vyjednávání 

s ERÚ. Návrh podpory, který úřad zveřejnil na začátku listopadu, způsobil – zvláště mezi fotovoltaiky, 

kteří uvedli do provozu elektrárny v roce 2013 – pozdvižení. Snížení zeleného bonusu bylo pro 

majitele elektráren nečekané,“ říká tajemník ČFA Tomáš Baroch. 

Letošní znepokojivá situace vznikla 

zásahem regulátora, který pro rok 2013 

razantně, až na polovinu, snížil rozdíl mezi 

povinným výkupem a zeleným bonusem, 

aby motivoval majitele zdrojů připojených 

v režimu povinného výkupu k přechodu 

k zeleným bonusům. Tento krok vedl ke 

zvýšení zelených bonusů pro rok 2013 nad 

rámec veškerých očekávání. ERÚ svůj krok 

však dostatečně veřejně nezdůvodnil, a tak 

se majitelé fotovoltaických elektráren 

připojených v režimu zeleného bonusu 

pouze těšili ze vstřícného gesta. 

Provozovatelé připojení v povinném výkupu 

tak k zelenému bonusu nepřešli. 

„ERÚ tak vyhodnotil svůj pokus jako 

neúčinný a chtěl vrátit rozdíl mezi povinným 

výkupem a zeleným bonusem na vyšší 

hladinu, což by způsobilo pokles výše 

zelených bonusů pro rok 2014. Bohužel i 

tento záměr se opět obešel bez potřebného vysvětlení, a způsobil tak v řadách provozovatelů paniku 

a rozhořčení,“ vysvětluje situaci Baroch. 

 

Dvě varianty podpory fotovoltaických elektráren 

uvedených do provozu do roku 2013 včetně 

1. Povinný výkup 

Zdroj připojený v režimu povinného výkupu svou 

veškerou produkci dodává přímo do sítě, za což mu 

náleží podpora za veškerou vyrobenou elektřinu dle 

platného cenového rozhodnutí ERÚ.  

2. Zelený bonus 

Naproti tomu zdroj v režimu zelených bonusů dodává 

vyrobenou elektřinu nejprve do objektu, do jehož 

elektroinstalace je připojen, a ta tam může být přímo 

spotřebována. Případná přebytečná energie odtéká do 

sítě. Pokud se v objektu spotřebovává vyrobená 

elektřina, nedochází k jejímu nákupu ze sítě a 

provozovatel takového zdroje si tím snižuje svůj účet za 

elektřinu. V režimu zelených bonusů je také vyplácena 

podpora za veškerou vyrobenou energii, navíc vstupují 

do hry také zmiňované úspory. 
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Skokové zvýšení zeleného bonusu mezi lety 2012 

a 2013 bylo výsledkem taktického rozhodnutí ERÚ, 

který tímto rozhodnutím sledoval specifický cíl. 

„Nejednalo se o začátek systematického zvyšování 

zeleného bonusu, to je potřeba zdůraznit. Výše 

zeleného bonusu se ani v příštích letech nejspíš 

nebude příliš měnit a bude kolísat kolem současné 

hodnoty,“ dodává Baroch. Legislativní nárok na 

meziroční dvouprocentní zvýšení ceny má pouze 

povinný výkup. Zelený bonus se pak odvíjí od výše 

povinného výkupu a ceny silové elektřiny.  

Vývoj zeleného bonusu zřejmě nebude pro další 

roky stoupající, díky aktivní komunikaci s ERÚ ale 

získala ČFA celý příští rok na vyjednávání o dalším 

vývoji tohoto způsobu podpory a na dostatečnou 

informační kampaň mezi majiteli solárních 

elektráren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomáš Baroch, Česká fotovoltaická asociace, o. s. 

 

 

 

Příklad vývoje výkupních cen 

a zeleného bonusu 
FVE uvedená do provozu v roce 2012 

s instalovaným výkonem do 30 kWp 

rok 2012 

Výkupní cena = 6160,- Kč/MWh 

Zelený bonus = 5080,- kč/MWh 

rozdíl mezi výkupní cenou  

a zeleným bonusem = 1080 Kč/MWh 

 

rok 2013 

Výkupní cena = 6284,- Kč/MWh nárůst o 2 % 

Zelený bonus = 5734,- kč/MWh nárůst o 12,8 % 

rozdíl mezi výkupní cenou  

a zeleným bonusem = 550 Kč/MWh 

 

rok 2014 

Výkupní cena = 6410,- Kč/MWh nárůst o 2 % 

Zelený bonus = 5810,- kč/MWh nárůst o 1,3 % 

rozdíl mezi výkupní cenou  

a zeleným bonusem = 600 Kč/MWh 

 

předpoklad pro rok 2015 

Výkupní cena = 6538,- Kč/MWh nárůst o 2 % 

Zelený bonus = 5788,- Kč/MWh pokles o 0,4 % 

rozdíl mezi výkupní cenou  

a zeleným bonusem = 750 Kč/MWh 

 

kompletní přehled vývoje výkupních cen a 

zelených bonusů na www.cefas.cz 


