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Odškodnění energeticky 

náročných podniků 

Evropská Komise schválila český program 

na kompenzaci energeticky náročných 

podniků ve výši 1,4 miliardy eur za nepřímé 

emisní náklady 

Evropská komise schválila v souladu s pravidly 

EU pro veřejnou podporu v odvětví energetiky 

návrh České republiky na zavedení systému 

podpory pro energeticky náročné společnosti, 

která má podnikům kompenzovat vyšší ceny 

elektřiny v důsledku nepřímých nákladů na 

emisní povolenky. 

Místopředsedkyně EK, Margrethe Vestagerová, 

která má na starosti politiku hospodářské 

soutěže, k tomuto rozhodnutí EK uvedla, že toto 

opatření ve výši 1,4 miliardy eur umožní ČR 

snížit riziko úniku uhlíku pro jeho energeticky 

náročná odvětví. Zároveň budou zachovány 

pobídky pro nákladově efektivní dekarbonizaci 

hospodářství ČR v souladu s cíli Zelené dohody 

(Green Deal) a bude omezeno nepřiměřené 

narušení hospodářské soutěže. 

Podle Komise toto podpůrné opatření má 

přispět ke snížení rizika úniku uhlíku tím, že 

společnosti nebudou přemisťovat svou 

energeticky náročnou výrobu do zemí mimo EU 

s méně ambiciózními klimatickými politikami. 

Přemístění výroby má totiž za následek menší 

ekonomickou aktivitu v EU a nulové 

celosvětové snížení emisí skleníkových plynů. 

Komise dále dospěla k závěru, že poskytnutá 

podpora je omezena na nezbytné minimum a 

nebude mít nepřiměřené negativní účinky na 

hospodářskou soutěž a obchod v EU. Z těchto 

důvodů Komise schválila režim podle pravidel 

EU pro veřejnou podporu v odvětví energetiky, 

zejména podle pokynů pro veřejnou podporu 

ETS (systému pro obchodování s emisemi). 

Vyplácení kompenzace 

Režim podpory oznámený ČR byl schválen 

s odhadovaným rozpočtem ve výši 1,4 miliardy 

EUR. Kompenzace má pokrýt část nákladů 

energeticky náročných podniků na vyšší ceny 

elektřiny, které jim vzniknou v důsledku 

vysokých cen emisních povolenek v letech 

2021 až 2030. Kompenzace bude poskytnuta 

způsobilým společnostem prostřednictvím 

částečné náhrady nákladů na nepřímé emise 

(emisní povolenky) vzniklé vždy v předchozím 

kalendářním roce. Maximální výše podpory se 

bude rovnat 75 % vzniklých nákladů na nepřímé 

emise. Výše podpory se vypočítá tak, aby bylo 

zajištěno, že příjemci jsou motivováni 

k úsporám energie. 

Aby společnosti získaly nárok na kompenzaci, 

musí buď (i) implementovat určitá doporučení 

energetického auditu, nebo (ii) pokrýt alespoň 

30 % své spotřeby elektřiny bezuhlíkovými 

zdroji. 

Z podpory mohou profitovat zejména 

společnosti, u kterých hrozí riziko přesunu 

podnikatelských aktivit mimo území EU. Půjde 

například o podniky zabývající se výrobou a 

hutním zpracováním některých kovů, výrobou 

některých plastů nebo výrobou některých 

anorganických chemických látek. 

Implementaci tohoto systému podpory pro 

energeticky náročné podniky nadále sledujeme. 

V případě jakýchkoliv dotazů Vám rádi 

poskytneme právní podporu v této oblasti. 
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