
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 

Zákon 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., a zákona č. 

131/2015 Sb., se mění takto:  

1. V § 4 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které 

zní: 

„f) přesahující maximální podporované množství elektřiny z obnovitelných zdrojů podle 

odstavce 13.“ 

 

2. V § 4 se doplňují odstavce 13 až 15, které znějí: 

 

„(13) Maximální množství elektřiny pro výrobnu elektřiny, které je podporováno ve výši 

podle § 12 odst. 1 a 2 se vypočte 

 

a) za každý kalendářní rok jako součin instalovaného výkonu výrobny elektřiny, uvedené do 

provozu v období, pro které Úřad stanovil podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů, 

uvedeného v rozhodnutí o udělení licence na výrobu elektřiny nebo v rozhodnutí o změně 

rozhodnutí o udělení licence na výrobu elektřiny a hodnoty ročního využití instalovaného 

výkonu; v případě výroben elektřiny využívajících energii vody, energii slunečního záření 

nebo energii větru umožní Úřad v cenovém rozhodnutí navýšení ročního limitu 

podporovaného množství minimálně o 20 % z důvodu proměnlivého charakteru výroby těchto 

obnovitelných zdrojů, 

 

b) za dobu trvání práva výrobny elektřiny na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů jako 

součin instalovaného výkonu výrobny elektřiny, uvedené do provozu v období, pro které Úřad 

stanovil podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů, uvedeného v rozhodnutí o udělení licence 

na výrobu elektřiny nebo v rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence na výrobu 

elektřiny, doby trvání práva na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo doby 

zachování minimální výše výkupních cen a hodnoty ročního využití instalovaného výkonu.  

 

(14) Dobu trvání práva na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo dobu zachování 

minimální výše výkupních cen a hodnotu ročního využití instalovaného výkonu pro jednotlivé 

obnovitelné zdroje zveřejní Úřad v cenovém rozhodnutí s ohledem na technicko-ekonomické 

parametry nebo jejich kombinaci. Úřad je povinen využít technicko-ekonomické parametry 
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stanovené prováděcím právním předpisem platným v době uvedení výrobny elektřiny do 

provozu. 

 

(15) Výše maximálního podporovaného množství elektřiny z obnovitelných zdrojů podle 

odstavce 13 zůstává zachována i v případech, kdy je výrobna elektřiny v průběhu doby trvání 

práva na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů částečně rekonstruována nebo částečně 

modernizována v celkové hodnotě do 30 % investice vynaložené pouze na výstavbu výrobny 

elektřiny včetně nezbytných součástí před jejím uvedením do provozu nebo do 1. 1. 2006, 

přičemž náklady na pronájem, nebo jiné užívací právo, anebo náklady na pořízení pozemku se 

nepovažují za investici vynaloženou na výstavbu výrobny elektřiny podle tohoto ustanovení. 

V těchto případech se nejedná o nové uvedení výrobny elektřiny do provozu podle § 12 odst. 

1 písm. b).“ 

 

3. V § 12 odstavec 2 zní: 

 

„(2) Pro podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů Úřad stanoví v souladu s § 1 odst. 3 a § 4 

odst. 3, 7 a 8 v daném kalendářním roce na následující kalendářní rok výši ročního zeleného 

bonusu na elektřinu a postup pro stanovení hodinového zeleného bonusu na elektřinu tak, aby 

výše ročního zeleného bonusu na elektřinu pokryla pro daný druh obnovitelného zdroje, 

s výjimkou podle § 12 odst. 8, alespoň rozdíl mezi výkupní cenou a očekávanou průměrnou 

roční hodinovou cenou a výše hodinového zeleného bonusu na elektřinu pokryla pro daný 

druh obnovitelného zdroje, s výjimkou podle § 12 odst. 8, alespoň rozdíl mezi výkupní cenou 

a dosaženou hodinovou cenou. Způsob stanovení hodinového zeleného bonusu na elektřinu a 

hodinové ceny stanoví prováděcí právní předpis.“ 

 

4. V § 12 se doplňuje odstavec 8, který zní: 

 

„(8) V případě výroben elektřiny využívajících energii biomasy je Úřad povinen stanovit 

podporu ve formě ročního zeleného bonusu na množství elektřiny vyrobené nad rámec 

podporovaného množství elektřiny podle § 4 odst. 13 zohledňující zvýšené palivové náklady 

těchto výroben vůči nahrazovaným fosilním palivům.“ 

Čl. II 

Přechodné ustanovení 

Pro stanovení maximálního podporovaného množství elektřiny z obnovitelných zdrojů podle 

§ 4 odst. 13 písm. b) zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona, v případě výroben uvedených do provozu před nabytím účinnosti tohoto 

zákona se do množství elektřiny stanoveného podle § 4 odst. 13 písm. b) zákona č. 165/2012 

Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, započte množství elektřiny 

vyrobené od 1. 1. 2006, na které výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů čerpal podporu. 

Čl. III 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po jeho 

vyhlášení. 
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