
III. 

N á v r h  

NAŘÍZENÍ VLÁDY 

ze dne ….. 2017  

o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie  

Vláda nařizuje k provedení 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.,  

zákona č. 190/2016 Sb. a zákona č. 103/2017 Sb. (dále jen „zákon o podporovaných zdrojích 

energie“) a zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),  

ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona  

č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., 

zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona  

č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., 

zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona  

č. 165/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., 

zákona č. 104/2015 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb.: 

§ 1 

 Poskytování podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů a druhotných zdrojů  

a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a provozní podpory tepla  

z obnovitelných zdrojů 

(1) V případech, kdy je poskytování podpory elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů 

energie (dále jen „podpora“) podmíněno vydáním kladného rozhodnutí Evropské komise  

o slučitelnosti podpory s právem Evropské unie1, se podpora poskytuje až po zveřejnění 

oznámení Evropské komise o slučitelnosti podpory s právem Evropské unie prostřednictvím 

dálkového přístupu (dále jen „oznámení Komise“), a to za celé období od vzniku nároku na 

podporu podle zákona o podporovaných zdrojích energie.  

(2) Energetický regulační úřad stanoví cenovým rozhodnutím podporu pro období, pro 

které dosud nebyla stanovena, a to do 30 dnů od oznámení Komise nebo do 30 dnů od účinnosti 

tohoto nařízení, pokud k oznámení Komise došlo před účinností tohoto nařízení. 

(3) Operátor trhu uhradí výrobci za množství elektřiny nebo tepla podporu, na kterou 

má výrobce nárok za období uvedené v odstavci 1, do 30 dnů po obdržení hodnot o množství 

elektřiny nebo tepla nebo do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti cenového rozhodnutí podle 

odstavce 2, nastane-li tento okamžik později. Pokud výrobce dříve zvolil podporu ve formě 

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

 

 

                                                           
1 čl. 3 nařízení Rady (EU) č. 2015/1589 ze dne 13. července 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 
108 Smlouvy o fungování Evropské unie 
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§ 2 

 Zrušovací ustanovení 

         Nařízení vlády č. 402/2015 Sb., o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů 

energie, se zrušuje. 

 

§ 3 

Účinnost 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. 

 

Předseda vlády: 

 

Ministr průmyslu a obchodu: 
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