
Úplné znění 
 

§ 4 

Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů 

 

(1) Pro účely stanovení podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů podle tohoto zákona 

se za elektřinu z obnovitelných zdrojů považuje elektřina vyrobená využitím obnovitelných 

zdrojů naměřená v předávacím místě výrobny elektřiny
5)

a distribuční soustavy nebo 

přenosové soustavy, nebo naměřená na svorkách generátoru a snížená o technologickou 

vlastní spotřebu elektřiny, anebo poměrná část elektřiny pocházející z obnovitelného zdroje v 

případě společného spalování obnovitelného zdroje a druhotného zdroje nebo 

neobnovitelného zdroje. Odebírá-li výrobce ke krytí technologické vlastní spotřeby elektřinu z 

přenosové nebo distribuční soustavy nebo z jiné výrobny elektřiny, je předmětem podpory 

elektřina v množství naměřeném v předávacím místě výrobny elektřiny a sníženém o 

množství elektřiny odebrané pro technologickou vlastní spotřebu. 

 

(2) Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů se vztahuje na výrobu elektřiny z 

obnovitelných zdrojů ve výrobnách elektřiny na území České republiky připojených k 

elektrizační soustavě České republiky přímo nebo prostřednictvím odběrného místa nebo 

prostřednictvím jiné výrobny elektřiny připojené k elektrizační soustavě České republiky. 

 

(3) Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů se stanoví s ohledem na předpokládané 

hodnoty výroby energie pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů pro jednotlivé roky do 

roku 2020 uvedené v Národním akčním plánu. 

 

(4) Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů se vztahuje na elektřinu vyrobenou ve 

výrobnách elektřiny využívajících obnovitelné zdroje, které splňují minimální účinnost užití 

energie stanovenou prováděcím právním předpisem, a na elektřinu uvedenou v odstavci 5. 

Požadavky na minimální účinnost užití energie se nestanoví pro výrobny elektřiny využívající 

geotermální energii, energii slunečního záření, energii větru a vody. 

 

(5) V případě elektřiny vyrobené 

 

a) spalováním obnovitelného zdroje je podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů stanovena 

odlišně podle druhu a parametrů obnovitelného zdroje a způsobů jeho využití stanovených 

prováděcím právním předpisem, 

 

b) z biomasy nebo biokapalin se podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů vztahuje pouze na 

elektřinu vyrobenou v zařízení schopném vyrábět elektřinu v kombinované výrobě elektřiny a 

tepla, na které ministerstvo vydalo osvědčení podle § 47, 

 

c) z bioplynu se podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů vztahuje pouze na elektřinu 

vyrobenou v kombinované výrobě elektřiny a tepla, která využívá bioplyn vznikající alespoň 

ze 30 % z jiné biomasy, než je cíleně pěstovaná biomasa na orné půdě
6)

 a na travním 

porostu
6)

, a která zajistí efektivní využití pro alespoň 50 % primární energie biomasy, ze které 

je bioplyn vyroben; vlastní technologická spotřeba elektřiny a tepla výrobny elektřiny se 

                                                
5 § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., ve znění zákona č. 158/2009 Sb. 
6 § 3i zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství. 
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přitom nezapočítává; způsob vykazování množství cíleně pěstované biomasy na orné půdě a 

na travním porostu při výrobě bioplynu stanoví prováděcí právní předpis, 

 

d) využitím energie slunečního záření se podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů vztahuje 

pouze na elektřinu vyrobenou ve výrobně elektřiny s instalovaným výkonem výrobny do 30 

kWp, která je umístěna na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy spojené se 

zemí pevným základem evidované v katastru nemovitostí
7)

; podporována je pouze elektřina 

vyrobená v jedné výrobně elektřiny do 30 kWp, která je umístěna na jedné střešní konstrukci 

nebo na obvodové zdi jedné budovy spojené se zemí pevným základem evidované v katastru 

nemovitostí
7)

, 

 

e) energetickým využitím komunálního odpadu se podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů 

vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou z biologicky rozložitelné části komunálního odpadu; v 

případě nevytříděného komunálního odpadu stanoví podíl biologicky rozložitelné a 

nerozložitelné části na energetickém obsahu komunálního odpadu prováděcí právní předpis,  

 

f) z biokapalin se podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů vztahuje pouze na elektřinu 

vyrobenou z biokapalin, které splňují kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím právním 

předpisem. 

 

(6) Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů se nevztahuje na elektřinu z 

obnovitelných zdrojů 

 

a) v případě neoprávněné dodávky elektřiny do elektrizační soustavy podle jiného právního 

předpisu
8)

, 

 

b) vyrobenou ve výrobnách elektřiny uvedených do provozu v období, pro které Úřad podle 

odstavce 8 podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů nestanoví, 

 

c) vyrobenou výrobcem elektřiny z obnovitelného zdroje, který, má-li formu akciové 

společnosti či právní formu obdobnou akciové společnosti, nemá vydány výlučně 

zaknihované akcie, popřípadě, který, je-li zahraniční osobou, nepředloží čestné prohlášení o 

tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % 

základního kapitálu výrobce s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílu akcionářů 

vychází, 

 

d) vyrobenou výrobcem elektřiny z obnovitelných zdrojů, který nesplní některou z povinností 

podle § 11a odst. 1, 2 nebo 4, nebo nesplní povinnost vůči operátorovi trhu podle § 11a odst. 

6, odst. 7 písm. a), 8 nebo 9, nebo 

 

e) naměřenou měřicím zařízením, které 

 

1. zaznamenalo naměřené hodnoty nesprávně tak, že došlo k prospěchu výrobce, v 

důsledku neoprávněného zásahu do tohoto měřicího zařízení nebo do jeho součásti či 

příslušenství, nebo byly v měřicím zařízení provedeny takové zásahy, které údaje o skutečné 

naměřené hodnotě změnily, nebo 

                                                
7 Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 
8  § 52 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 158/2009 Sb. 
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2. vykazuje chyby měření ve prospěch výrobce a na kterém bylo buď porušeno 

zajištění proti neoprávněné manipulaci nebo byl prokázán zásah do měřicího zařízení., 

f) přesahující maximální podporované množství elektřiny z obnovitelných zdrojů podle 

odstavce 13. 

 

(7) Rozsah a výši podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů stanoví Úřad podle tohoto 

zákona v cenovém rozhodnutí. 

 

(8) V případě, že pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů bylo o dva roky dříve, 

než je rok, ve kterém se o podpoře elektřiny z obnovitelných zdrojů rozhoduje, dosaženo nebo 

překonáno skutečnými hodnotami výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů předpokládaných 

hodnot výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů stanovených v Národním akčním plánu
4)

 pro 

rok, ve kterém se o podpoře elektřiny z obnovitelných zdrojů rozhoduje, Úřad pro výrobny 

elektřiny uvedené do provozu od 1. ledna následujícího roku podporu elektřiny z 

obnovitelných zdrojů pro tento rok nestanoví. V případě vodních a větrných elektráren se pro 

porovnání používají přepočtené hodnoty stanovené podle rozhodnutí Komise
4) 

.
 

 

(9) Informace o dosažené hodnotě výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů podle 

odstavce 8 zveřejní Úřad do 30. května v Energetickém regulačním věstníku. 

 

(10) Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů včetně elektřiny pocházející z 

obnovitelného zdroje v případě společného spalování obnovitelného zdroje a neobnovitelného 

zdroje a biokapalin se vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou ve výrobnách elektřiny 

uvedených do provozu do 31. prosince 2013 včetně. Toto se netýká podpory výroby 

elektrické energie využívající energii vody ve výrobnách elektřiny do instalovaného výkonu 

10 MW. V případě biokapalin se podpora vztahuje pouze na elektřinu vyrobenou z biokapalin 

do 31. prosince 2013 včetně ve výrobnách elektřiny uvedených do provozu do 31. prosince 

2013 včetně. 

 

(11) Ustanovení odstavce 6 písm. c) se nepoužije pro výrobce elektřiny z 

obnovitelného zdroje, jehož akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 100 % základního kapitálu 

jsou ve vlastnictví obce nebo obcí podle zákona o obcích nebo ve vlastnictví kraje podle 

zákona o krajích. 

 

(12) Ustanovení odstavce 6 písm. c) se nevztahuje na výrobce, který vyrábí elektřinu z 

bioplynu a jehož hlavním předmětem činnosti je zemědělská výroba. Způsob určení hlavního 

předmětu činnosti zemědělská výroba a způsob vedení seznamu výrobců s hlavním 

předmětem činnosti zemědělská výroba stanoví prováděcí právní předpis. 

 

(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  

 
4) Rozhodnutí Komise 2009/548/ES ze dne 30. června 2009, kterým se stanoví vzor pro národní akční plány pro 

energii z obnovitelných zdrojů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES. 
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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 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). 

 

 

§ 12 

Výše výkupní ceny a zelených bonusů na elektřinu 

 

(1) Úřad stanoví v souladu s § 1 odst. 3 a § 4 odst. 3, 7 a 8 v daném kalendářním roce 

na následující kalendářní rok výkupní cenu samostatně pro jednotlivé druhy obnovitelných 

zdrojů, popřípadě pro skupiny podle velikosti instalovaného výkonu výrobny elektřiny, nebo s 

ohledem na jejich umístění tak, aby při podpoře elektřiny vyrobené ve výrobnách elektřiny 

uvedených do provozu po dni nabytí účinnosti tohoto zákona 

 

a) bylo dosaženo patnáctileté doby prosté návratnosti investic za podmínky splnění 

technických a ekonomických parametrů, kterými jsou zejména náklady na instalovanou 

jednotku výkonu, účinnost využití primárního obsahu energie v obnovitelném zdroji, v 

případě výroben elektřiny využívajících biomasu, bioplyn nebo biokapaliny náklady na 

pořízení paliva a doba využití zařízení stanovených prováděcím právním předpisem, 
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b) zůstala zachována výše výnosů za jednotku elektřiny z obnovitelných zdrojů při podpoře 

od roku uvedení výrobny elektřiny do provozu po dobu trvání práva na podporu jako 

minimální s pravidelným ročním navýšením o 2 %; to neplatí pro výrobnu elektřiny 

využívající biomasu nebo bioplyn nebo biokapaliny; za uvedení výrobny elektřiny do provozu 

se považuje též ukončení rekonstrukce technologické části stávající výrobny elektřiny, nebo 

ukončení modernizace, zvyšující technickou a ekologickou úroveň stávající výrobny elektřiny 

na úroveň srovnatelnou s nově zřizovanými výrobnami elektřiny; za rekonstrukci nebo 

modernizaci se nepovažuje oprava nebo údržba výrobny elektřiny dle požadavků na úpravy 

výrobny vyvolaných právními předpisy, 

 

c) byly případy dosažení záporné hodinové ceny podle § 11 odst. 4 a případy, kdy na denním 

trhu s elektřinou organizovaném operátorem trhu nedojde k sesouhlasení nabídky a poptávky 

podle § 11 odst. 5, zahrnuty pod písmeno a). 

 

(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 alespoň rozdíl mezi výkupní cenou a očekávanou průměrnou roční 

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

obnovitelného zdroje alespoň rozdíl mezi výkupní cenou a dosaženou hodinovou cenou. 

Způsob stanovení hodinového zeleného bonusu na elektřinu a hodinové ceny stanoví 

prováděcí právní předpis. 

 

(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. 

 

(3) V případech dosažení záporné hodinové ceny Úřad při stanovení postupu pro 

hodinový zelený bonus na elektřinu podle odstavce 2 postupuje tak, aby byla hodnota 

hodinového zeleného bonusu na elektřinu rovna nejvýše hodnotě hodinového zeleného 

bonusu na elektřinu při dosažení nulové hodinové ceny. 

 

(4) Úřad stanoví v souladu s § 1 odst. 3, § 5 odst. 9 a § 6 odst. 7 v daném kalendářním 

roce na následující kalendářní rok výši ročního zeleného bonusu na elektřinu pro podporu 

elektřiny z druhotných zdrojů s ohledem na druh druhotného zdroje, umístění a velikost 

instalovaného výkonu výrobny elektřiny, a pro podporu elektřiny z vysokoúčinné 

kombinované výroby elektřiny a tepla s ohledem na umístění a velikost instalovaného 

elektrického výkonu výrobny elektřiny, použité primární palivo a provozní režim výrobny 

elektřiny. Úřad může stanovit odlišnou výši zeleného bonusu na elektřinu také pro 

rekonstruované výrobny elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla. Při 

stanovení zeleného bonusu na elektřinu pro podporu elektřiny z druhotných zdrojů a podporu 
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elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla se nepoužijí a neplatí pravidla 

stanovená v ustanovení odstavců 1 a 2. 

 

(5) Úřad meziročně upravuje výši zelených bonusů na elektřinu k elektřině z 

vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů v závislosti na 

změnách cen elektřiny na trhu, cen tepelné energie, cen primárních energetických zdrojů, 

efektivitě výroby a době využití výrobny elektřiny. 

 

(6) Úřad je povinen stanovit celkovou výši podpory elektřiny tak, aby pro rok, kdy je 

výrobna elektřiny uvedena do provozu, činila výkupní cena nebo zelený bonus na elektřinu 

nejvýše 4500 Kč/MWh. 

 

(7) Při stanovení výkupních cen, ročních zelených bonusů na elektřinu a postupu pro 

stanovení hodinového zeleného bonusu na elektřinu a ceny za činnost povinně vykupujícího 

postupuje Úřad podle zákona o cenách. 

 

(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. 
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