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Přehled chystaných opatření proti vysokým cenám energií v ČR pro 2022

Na koho se vztahuje 1

ELEKTŘINA PLYN 

Jsem připojen 
na hladinu

Nízkého 
napětí 

Vysokého nebo
velmi vysokého 
napětí  

Jsem typ 
zákazníka platí pro mě opatření

Domácnosti 
„D sazba“

Maloodběratel –
podnikatel 
„C sazba“

cenový strop na 100 %  
spotřeby 

cenový strop na 100 %  
spotřeby 

Malý a střední podnik 2 

Ostatní

strop na 80 % nejvyšší 
spotřeby v měsíci v 
posledních 5 letech 

příspěvek dle 
Dočasného krizového 

rámce veřejné podpory 

Mám roční 
spotřebu 

do 630 MWh

nad 4 200 MWh

Jsem typ 
zákazníka Platí pro mě opatření 

Domácnosti 

Maloodběratel

cenový strop na 100 %  
spotřeby 

cenový strop na 100 %  
spotřeby 

Ostatní 
příspěvek dle 

Dočasného krizového 
rámce veřejné podpory 

1/ Tento přehled se zaměřuje na opatření týkající se firem průmyslu, neobsahuje tudíž další kategorie zákazníků (vládní instituce, školy, nemocnice, sociální služby, vodovody,…, které jsou rovněž pod cenovým stropem).
2/ Malý a střední podnik do 250 zaměstnanců, současně s obratem do 50 mil. EUR, nebo bilanční sumou rozvahy do 43 mil. EUR a splňující podmínku nezávislosti, detailní definice viz. https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/zivnostenske-
podnikani/2020/3/Definice-maleho-a-stredniho-podnikatele-osetrovneOSVC.pdf
3/ A zároveň nevyrábí elektřinu z plynu 
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Střední odběratel 
velikosti Malého 

a středního podniku 2 3

strop na 80 % nejvyšší 
spotřeby v měsíci v 
posledních 5 letech 

od 630 MWh
do 4 200 MWh

https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/2020/3/Definice-maleho-a-stredniho-podnikatele-osetrovneOSVC.pdf


Přehled základních parametrů zastropování a Dočasného krizového rámce 
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Pokud se mě týká zastropování:

• elektřina: 5 Kč/kWh bez DPH (tedy 6,05 Kč/kWh s DPH) pro složku za odebranou energii

• jsem-li malým nebo středním podnikem, zastropování se týká 80 % nejvyšší měsíční hodnoty mého odběru elektřiny 

• plyn: 2,50 Kč/kWh bez DPH (3,03 Kč/kWh s DPH) za složku za odebranou energii

Pokud se mě týká Dočasný krizový rámec:

• dotace je určená pro žadatele, který:

a) nežádá jako Energeticky náročný podnik nebo Podnik ve vybraných odvětvích a činí 30 % způsobilých nákladů, maximálně do výše 45 mil. Kč. 
b) žádá jako Energeticky náročný podnik, činí výše podpory 50 % způsobilých nákladů, maximálně do nižší z částek: 80 % provozní ztráty nebo 200 mil. Kč. Současně

nutná podmínka provozní ztráty, pokud je hodnota EBITDA (zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací) za způsobilé období záporná.
c) žádá jako Podnik ve vybraných odvětvích, činí výše podpory 70 % způsobilých nákladů, maximálně do nižší z částek: 80 % provozní ztráty nebo 200 mil. Kč. 

Současně nutná podmínka provozní ztráty, pokud je hodnota EBITDA (zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací) za způsobilé období záporná.

• základní podmínkou pro čerpání dotace je skutečnost, že firemní náklady na energie vzrostly alespoň dvojnásobně oproti srovnávacímu období roku 2021 
(tzn. míra podpory/způsobilé náklady dle dané kategorie se počítají pouze z ceny energie překračující 200 % hranici)

• splnění podmínky 200 % nákladů na energie v roce 2022 je nezbytné i v případě, že firma bude čerpat dotaci i v té první, „nejjednodušší“ kategorii a) 
(velikost firmy zde nehraje roli), nicméně výhodou je nižší administrace, jelikož podmínkou není prokázání provozní ztráty

• v dalších dvou kategoriích b) a c) je sice větší míra podpory 50 %, respektive 70 %, ale platí tam 2 další omezení:

• žadatel musí být energeticky náročným podnikem (tzn. nákup energetických produktů činí alespoň 3,0 % hodnoty firemní produkce),
• žadatel se nachází v provozní ztrátě a alespoň 50 % této provozní ztráty je způsobeno zvýšením způsobilých nákladů na zemní plyn a elektřinu

• Třetí kategorie c), se 70% mírou podpory, se dále zpřísňuje omezením jen na firmy uvedené v příloze I Dočasného krizového rámce EK 4 (tzn. např. slévaři, skláři, 
textiláři…), pokud je podnik činný v několika odvětvích, pro něž platí různá výše podpory, bude podpora poskytnuta pouze na činnosti převažující kategorie CZ-NACE. Jinak 
stejně jako pro kategorii „50%“ platí povinnost prokázat původ provozní ztráty.

• Podání žádostí se očekává od 8. listopadu 2022 do 31. ledna 2023, způsobilým obdobím Dočasného krizového rámce je období od 1. února 2022 do 31. prosince 2022 5.

4/ https://eagri.cz/public/web/file/700036/Docasny_krizovy_ramec.pdf
5/ Pro zrychlení přístupu k financím bude opatření vyhlášeno nejprve pro období únor-říjen a následně listopad-prosinec.

https://eagri.cz/public/web/file/700036/Docasny_krizovy_ramec.pdf


Požadavky na další opatření pro následné jednání s vládou
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1. Prodloužení Dočasného krizového rámce minimálně do konce roku 2023. Současně se doporučuje úprava omezujících podmínek (např. nahrazení parametru 
EBITDA za EBIT, ideálně podmínku provozní ztráty zcela odstranit), navýšení maximálního limitu podpory a administrativní zjednodušení žádostí o podporu.

2. Úpravu pravidel veřejné podpory tak, aby bylo možné poskytovat národní podporu pro všechny velikosti podniků za stejných podmínek pro všechny členské 
státy.

3. Decoupling ceny plynu od ceny elektřiny - opatření by mělo okamžitý, systémový dopad na trh.

4. Přijetí opatření na zvýšení likvidity na trhu s elektřinou.

5. Zavedení cenového stropu na dovoz plynu do EU dle požadavku 15 členských států EU.

6. Uvolnění emisních povolenek z rezervy tržní stability a kompletní reforma systému obchodování s emisními povolenkami.


