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ZÁKON 

ze dne              2016, 

kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

Čl. I 

V § 11 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně 

některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb., zákona č. 

90/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 107/2016 Sb. a zákona č. 190/2016 Sb., se 

doplňuje odstavec 10, který zní:  

„(10) Výrobna elektřiny z obnovitelných zdrojů využívající energii vody o 

instalovaném výkonu do 10 MW se v případě, že u ní byla v době od 2. října 2013 do 31. 

prosince 2015 ukončena rekonstrukce nebo modernizace technologické části, která zvyšuje 

technickou a ekologickou úroveň stávající výrobny elektřiny na úroveň srovnatelnou s nově 

zřizovanými výrobnami elektřiny, považuje za uvedenou do provozu dnem ukončení 

rekonstrukce nebo modernizace. Výrobce vyrábějící elektřinu ve výrobně podle věty první má 

právo na podporu elektřiny ve výši stanovené Energetickým regulačním úřadem podle roku, 

ve kterém byla rekonstrukce nebo modernizace ukončena.“. 

Čl. II 

Přechodné ustanovení 

  Operátor trhu uhradí výrobci, v případě naplnění podmínek uvedených v § 11 odstavci 

10, podporu ve formě zeleného bonusu v režimu zvoleném výrobcem za množství elektřiny 
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vyrobené v období od 1. ledna 2016 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to do 30 dnů 

ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nebo do 30 dnů po obdržení hodnot o vyrobeném 

množství elektřiny, je-li tento okamžik pozdější; pokud výrobce dříve zvolil podporu ve 

formě výkupní ceny, uhradí operátor trhu výrobci podporu ve výši ročního zeleného bonusu. 

Čl. III 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. 
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