KOMPENZACE ZVÝŠENÝCH NÁKLADŮ NA ENERGIE
KDO může žádat?


podnikatelské subjekty, které mají alespoň jedno odběrné a předávací místo s výjimkou podniků:
o

jejichž podnikatelská činnost dle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE spadá do oborů,
ve kterých se navrhuje uplatnění daně z neočekávaných zisků (bez ohledu na to, zda bude tato daň
zavedena);

o

které mají zastropované ceny elektřiny a plynu dle Nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

NA CO lze získat podporu?


na tzv. způsobilé náklady za období od 1. února 2022 do 31. října 2022 (tzv. způsobilé období);
o

náklady jsou stanoveny součinem objemu jednotek zemního plynu a elektřiny, jež společnost v tomto
období nakoupila,

o

a zvýšením jednotkové ceny za tyto energie, které je dáno rozdílem mezi uhrazenou jednotkovou
cenou ve způsobilém období a dvojnásobkem jednotkové ceny uhrazenou společností v průměru
za období od 1. ledna do 31. prosince 2021 (tzv. referenční období).



způsobilé náklady může žadatel prokázat po jednotlivých měsících či v souhrnu za celé způsobilé období;



zároveň v září a říjnu 2022 nesmí množství zemního plynu a elektřiny použité pro výpočet způsobilých
nákladů překročit 70 % spotřeby příjemce za stejné období roku 2021.

JAKÉ PODMÍNKY musí projekt splňovat?
 dle výzvy lze podniky rozdělit do tří kategorií:
a) Podniky se základní výší možné dotace;
b) Energeticky náročné podniky – jedná se o podniky, u kterých náklady na energie činí alespoň 3 %
hodnoty produkce;
c) Podniky ve vybraných odvětvích – energeticky náročné podniky, u nichž více než 50 % obratu roce 2021
spadá do vybraných odvětví CZ-NACE (např. výroba papíru, dutého skla, mědi, chemických látek atd.).
 žadatele z kategorií energeticky náročných podniků musejí být ve způsobilém období v provozní ztrátě (PZ),
přičemž alespoň polovina této ztráty je zapříčiněna zvýšenými náklady na zemní plyn a elektřinu;
 žadatel má povinnost uchovat související dokumentaci k podpoře po dobu 10 let, po kterou zároveň mohou
příslušné orgány provést kontrolu;
 všichni členové statutárního orgánu společnosti musejí prohlásit, že se v době podání žádosti o podporu
zcela, a nejenom dočasně, vzdávají jakéhokoli navýšení své odměny (včetně všech složek a pohyblivé části
odměny) za probíhající hospodářský rok bez náhrady.
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CO je třeba doložit k žádosti?
 Ke každé žádosti je třeba přiložit:



o

čestné prohlášení žadatele o podporu;

o

výkaz způsobilých nákladů;

o

v případě měsíčního vykazování způsobilých nákladů zprávu nezávislého auditora o ověřovací
zakázce.

Pokud žadatel žádá jako energeticky náročný podnik či podnik ve vybraných odvětvích, dokládá také:
o

upravený výkaz zisku a ztráty;

o

výkaz o energetické náročnosti podniku;

o

zprávu nezávislého auditora o ověřovací zakázce;

o

případně výkaz podniku ve vybraných odvětvích.

KDY a JAK lze žádat?
 Od 15. listopadu 2022 od 9:00 do 31. ledna 2023 do 23:59 prostřednictvím informačního systému AIS MPO.

KOLIK lze získat?


podpora bude mít formu dotace poskytnuté na bankovní účet příjemce na základě rozhodnutí
o poskytnutí dotace vydaného poskytovatelem podpory.

Míra podpory

Segmentace

Výše kompenzace
způsobilých nákladů

Max. do výše (CZK)

Max. výše celkové podpory
u skupiny partnerských či
propojených podniků (EUR)

Žadatel žádající bez provozní
ztráty

30 %

45 mil.

2 mil.

Energeticky náročný podnik

50 %

80 % PZ nebo 200 mil.*

25 mil.

Podnik ve vybraných odvětví

70 %

80 % PZ nebo 200 mil.*

50 mil.

* Podpora je poskytována do výše nižší z těchto dvou částek.

NA KOHO je možné se obrátit?
Ing. Karel Brunclík

.

brunclik@renards.cz

.

731 656 842

Bc. Anna Habrnalová

.

habrnalova@renards.cz .

737 853 524
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