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Úvodem – aktuální situace celkově I.

 Šetření – ceny vstupů, zejména elektřiny a plynu šokový růst a cca 18 % fatální negativní 
dopady (i přes vysokou různorodost dopadů a ekonomickou situaci firem)  nervozita

 Zajištění dodávek: od začátku podpora a tlak na plnění zásobníků, prosazeny úpravy vyhlášky č. 
344/2012 Sb., úpravy energetického zákona ve smyslu možnosti provozu uhelných zdrojů, 
záruky k zajištění likvidity v energetickém sektoru, diskuse nad aktualizovanými variantními 
krizovými scénáři, úprava hygienických norem, vyhlašování výzev a nastavení v NPO či OPTAK, 
průzkumy pro MPO k dopadům ve firmách, substitučním možnostem, podílům 
technologických spotřeb.

 Dále se řeší: vymezení nezbytných sektorů kroky k předejití zavírání průmyslu a udržení 
technologických spotřeb, změny povolovacích procesů, podpora úsporných opatření, manuály, 
osvěta – i domácnosti a stát k udržení ekonomiky, možnosti dobrovolných úspor, motivace k 
úsporám, pravidelnější jednání a lepší komunikace.
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Úvodem – aktuální situace celkově II.

 PEM – nechceme zavírat průmysl, chceme chránit technologické spotřeby, chceme, aby lidé 
měli práci, chceme maximálně předejít a případně udělat kroky, aby to nebylo čistě dle 
vyhlášky (Svaz tlak na pravidelnější jasnější komunikaci, větší komunikaci s více firmami, 
vymezení kritických a nezbytných sektorů, úpravy, které nebudou zavírat průmysl – MPO či 
MF shoda).

 Potřeba dále hledat úspory dle možností sektorů a firem, spolupracovat a jasně sdílet 
informace – probíhá nyní lépe.
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Opatření ke zmírnění dopadů vysokých cen energie

 Snížení poplatku za POZE v ceně elektřiny

 Na 0 Kč/MWh pro všechny odběratele od října 2022 do konce roku 2023. 

 Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o 
POZE na rok 2022 vládou schváleno

 Nařízení vlády na rok 2023 je na programu jednání vlády 27.7.

 Kompenzace nepřímých nákladů pro odvětví ohrožená únikem uhlíku

 Není nové opatření

 Prostředky (776 mil. Kč) na výplatu v letošním roce za rok 2021 zajištěny

 Pro příští rok příslib ministra průmyslu a obchodu

 Opatření podle Dočasného krizového rámce
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Opatření podle Dočasného krizového rámce

 SDĚLENÍ KOMISE Dočasný krizový rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství po agresi Ruska 
vůči Ukrajině (2022/C 131 I/01)

 2.4. Podpora na dodatečné náklady v důsledku mimořádně prudkého zvýšení cen zemního plynu a elektřiny

 Způsobilé náklady jsou náklady na zemní plyn a elektřinu, které podnik nakoupil v období od 1.2. 2022 do 31.12. 
2022. 

 Výše možné podpory se vypočítá jako rozdíl mezi jednotkovou cenou zaplacenou podnikem v daném měsíci v roce 
2022 a dvojnásobkem ceny zaplacené podnikem v průměru za referenční období od 1.1.2021 do 31.12. 2021

 Podpora nesmí přesáhnout 30 % způsobilých nákladů a 2 mil. EUR s výjimkou:

 1) energeticky náročných podniků (pokud nákup energetických produktů činí alespoň 3,0 % hodnoty produkce)

 2) podniků, které se dostanou kvůli ceně energie do provozní ztráty (50 % provozní ztráty musí být kvůli ceně 
energie)

 Takové podniky mohou dostat až 50 % způsobilých nákladů a 80 % provozních ztrát a max. 25 mil. EUR

 Energeticky náročné podniky ze seznamu odvětví (zvláště postižená odvětví) mohou být podpořeny max. 70 % 
způsobilých nákladů, 80 % provozních ztrát a max. 50 mil. EUR
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Opatření podle Dočasného krizového rámce

 Návrh MPO

 Pro zpracovatelský průmysl

 Podmínka provozní ztráty podniku 

 Podmínka, že nejméně 50 % provozní ztráty je způsobeno zvýšením nákladů na zemní plyn a elektřinu

 Podpora je podmíněna „zelenými“ investicemi

 do konce roku 202X musí podnik pokrýt alespoň X % spotřeby energie z bezemisních zdrojů nebo

 využije minimálně X % obdržených prostředků na investice do OZE, úspor energie, diverzifikaci dodávek nebo XXX.

 Argumenty SP ČR - příklady

 Jediné opatření, které firmám pomůže s cenou plynu

 Německo notifikovalo, Francie notifikovala, obě tyto země nemají zelenou podmínku a pro určitou kategorii/výši 
podpory ani podmínku provozní ztráty (případně podmínku pokles provozní EBITDA). Pro ČR to znamená konkurenční 
nevýhodu

 Podmínka provozní ztráty penalizuje firmy, kterým se podařilo dosáhnout provozního zisku

 „Zelené“ podmínky v případě firem, které jsou v provozní ztrátě, nedává smysl. V případě plynu nereálná podmínka 
50 % z bezemisních zdrojů – toto bylo v různých variantách předmětem diskuse – která se neuzavřela stopnutím 
celého programu
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Opatření podle Dočasného krizového rámce

 Spolupráce s MPO při sestavení dotazníku. Šetření proběhlo mezi členy SP ČR a vlastní šetření si 
provedlo MPO.

 Rozsah dotazníku umožnil přípravu opatření podle různých kritérií a podmínek, které Dočasný 
krizový rámec umožňuje.

 Spolupráce probíhala, řada věcí konstruktivně odladěna.

 2 hlavní bariéry – podmínka provozní ztráty a, nad rámec krizového rámce, přísné „zelené“ 
podmínky.

 SP ČR vyjádřil značný nesouhlas a ministra požádal o přehodnocení. 

 Po měsíci čekání na odpověď MPO sdělilo, že opatření nebude.

 20.7. vydána společná tisková zpráva zaměstnavatelských svazů na podporu opatření.

 Nadále kritika na jednáních, mediálně. Nadále prosazujeme a hledáme řešení, jak alespoň v určité 
podobě a „rychle“ realizovat (není pozitivní vývoj i s ohledem na potřebu rychlosti)
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Backup

 Opatření, která SP ČR prosazuje

 Úprava poplatku za POZE v ceně elektřiny.

 Urychlená notifikace schémat podpor obsažených v zákoně o POZE, urychlené vydání nařízení vlády stanovujícího 
tyto podpory.

 Umožnění provozu uhelných tepláren na nezbytně nutnou dobu

 Nastavení inflačních doložek v případě veřejných zakázek a dotačních programů.

 Urychlení povolovacích procesů na investice do OZE a snížení administrativní zátěže 

 Zohlednění současné situace v nastavení evropských dotačních nástrojů, včetně například Národního plánu obnovy.

 Připravit krizové scénáře v případě úplného přerušení dodávek plynu z Ruska (spolupráce s EU).

 Zvážit poskytnutí státní záruky výrobcům elektřiny a obchodníkům s elektřinou a plynem s ohledem na likviditní krizi 
v energetickém sektoru.

 Úprava vyhlášky č. 344/2012 Sb. o stavu nouze v plynárenství – 1. novela provedena, v létě příprava 2. novely.
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