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VI. 

PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 165/2012 SB., O PODPOROVANÝCH ZDROJÍCH 

ENERGIE A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ S VYZNAČENÍM 

NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 

§ 11 

Podmínky podpory elektřiny a výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a 

vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla  

 (1) Základním časovým úsekem pro výkup elektřiny z obnovitelných zdrojů, 

druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla je 1 hodina.  

  (2) Základním časovým úsekem pro vyhodnocování a zúčtování výkupu elektřiny z 

obnovitelných zdrojů, druhotných zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a 

tepla je 1 měsíc nebo jeho celé násobky. V případě výroben elektřiny s instalovaným 

výkonem do 10 kW je základní časový úsek čtvrtletí.  

  (3) Pokud výrobce hodlá nabídnout elektřinu povinně vykupujícímu, musí mu tuto 

skutečnost oznámit v termínu stanoveném prováděcím právním předpisem.  

  (4) V případě dosažení záporné hodinové ceny je výrobce, který využívá podporu 

elektřiny formou výkupní ceny, povinen zápornou hodinovou cenu uhradit povinně 

vykupujícímu, a to za dodané množství elektřiny v dané hodině. Povinně vykupující je 

povinen o takových případech předem informovat výrobce v termínech a způsobem podle 

prováděcího právního předpisu.  

  (5) V případech, kdy na denním trhu s elektřinou organizovaném operátorem trhu 

nedojde k sesouhlasení nabídky a poptávky, nevzniká výrobci, který využívá podporu 

elektřiny formou výkupní ceny nebo formou zeleného bonusu na elektřinu, v těchto hodinách 

k vyrobené elektřině nárok na podporu. Povinně vykupující nebo vykupující je povinen o 

takových případech předem informovat výrobce v termínech a způsobem podle prováděcího 

právního předpisu.  

  (6) V případě podpory formou výkupní ceny, kdy je dosaženo vyšší hodinové ceny, 

než je výkupní cena stanovená Úřadem, je povinen povinně vykupující uhradit operátorovi 

trhu rozdíl mezi hodinovou cenou a výkupní cenou stanovenou Úřadem. Způsob a postup 

stanovení rozdílu mezi hodinovou cenou a výkupní cenou a jeho úhrady operátorovi trhu 

stanoví prováděcí právní předpis.  

  (7) V případě podpory formou zelených bonusů na elektřinu z obnovitelných zdrojů v 

hodinovém režimu, pokud výrobce nabídne elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů k 

výkupu povinně vykupujícímu, je povinen povinně vykupující uhradit výrobci rozdíl mezi 

výkupní cenou a zeleným bonusem na elektřinu. Případné vícenáklady povinně vykupujícího 

vyplývající z rozdílu mezi výkupní cenou a zeleným bonusem na elektřinu podle věty první 

tohoto odstavce Úřad zohlední v ceně za činnost povinně vykupujícího podle § 13 odst. 3.  
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  (8) V případě podpory v režimu hodinového zeleného bonusu podle odstavce 7, kdy je 

dosaženo vyšší hodinové ceny, než je výkupní cena stanovená Úřadem, je výrobce povinen 

uhradit rozdíl mezi hodinovou cenou a výkupní cenou operátorovi trhu. Způsob a postup 

stanovení rozdílu mezi hodinovou cenou a výkupní cenou a jeho úhrady operátorovi trhu 

stanoví prováděcí právní předpis.  

  (9) V případě podpory v režimu hodinového zeleného bonusu, kdy je dosaženo vyšší 

hodinové ceny, než je výkupní cena stanovená Úřadem, nárok na zelený bonus nevzniká. 

(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 Zákona č. ……/2016 Sb. 

 

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 

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. 
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