
III. 

ODŮVODNĚNÍ 

Obecná část 

1. Nezbytnost provedení navrhované právní úpravy 

 

Zákonem č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a 

o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, byl novelizován také zákon 

č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie (dále jen „zákon“), a to včetně oblasti, 

týkající se postupů a způsobů měření a výpočtu elektřiny vyrobené společným spalováním 

a vykazování jejího množství, způsobů vykazování skutečného nabytí množství 

obnovitelných zdrojů a jejich kvality a využití při společném spalování, způsobu předávání 

a evidence naměřených nebo vypočtených hodnot elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů 

a ověření vypočtených hodnot u podpory formou zeleného bonusu nebo výkupních cen, 

způsobu a postupu měření, předávání a evidence naměřených hodnot vyrobeného tepla 

z obnovitelných zdrojů, dodaného do rozvodného tepelného zařízení a způsob registrace místa 

předání vyrobeného tepla. 

V současné době je právní úprava evidence a měření elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů 

upravena ve vyhláškce č. 478/2012 Sb., o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z 

podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů 

a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie.. Tato 

právní úprava dostečně nereaguje na požadavky stanovené zákonem. Je proto třeba nově 

upravit způsob, rozsah a termíny předávání a evidence naměřených hodnot užitečného tepla v 

případě výroben uvedených v § 24 odst. 4 zákona, způsob a rozsah měření vyrobené elektřiny, 

technologické vlastní spotřeby, užitečného tepla a spotřebovaného paliva, způsob a rozsah 

měření množství vyrobené elektřiny na svorkách generátoru, užitečného tepla a 

spotřebovaného paliva v případě elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a 

tepla a způsob měření užitečného tepla v případě výroben tepla podle § 24 odst. 4 zákona. 

 

2. Zhodnocení navrhované právní úpravy se zákonem 

Navrhovaná právní úprava stanoví: 

 způsob měření a výpočtu vyrobeného množství elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo 

druhotných zdrojů při výrobě elektřiny z obnovitelného zdroje nebo druhotného zdroje 

společně s neobnovitelným zdrojem, 

 způsob vykazování množství elektřiny z obnovitelného zdroje a neobnovitelného 

zdroje, množství tepla z obnovitelného zdroje a druhotného zdroje, skutečného nabytí 
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množství obnovitelného zdroje a jeho kvality, skutečného využití veškerého nabytého 

množství obnovitelného zdroje, 

 rozsah údajů a termíny a způsob předávání a evidence naměřených nebo vypočtených 

hodnot elektřiny z podporovaných zdrojů a ověření vypočtených hodnot u podpory 

formou zeleného bonusu na elektřinu, 

 rozsah údajů a termíny a způsob předání a evidence naměřených hodnot elektřiny 

z podporovaných zdrojů u podpory formou výkupních cen, 

 způsob, rozsah a termíny předávání a evidence naměřených hodnot vyrobeného 

a dodaného tepla z obnovitelných zdrojů do rozvodného tepelného zařízení soustavy 

zásobování tepelnou energií z výrobny tepla v případě výroben tepla uvedených v § 24 

odst. 3 zákona a užitečného tepla v případě výroben uvedených v § 24 odst. 4 zákona a 

dalších údajů, 

  způsob měření dodaného tepla do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování 

tepelnou energií v případě výroben tepla podle § 24 odst. 3 zákona a užitečného tepla 

v případě výroben tepla podle § 24 odst. 4 zákona, 

 způsob registrace místa předání vyrobeného tepla z výrobny tepla do rozvodného 

tepelného zařízení a její změny u podpory formou zeleného bonusu na teplo, 

 způsob a rozsah měření množství vyrobené elektřiny na svorkách generátoru, 

užitečného tepla a spotřebovaného paliva v případě elektřiny z vysokoúčinné 

kombinované výroby elektřiny a tepla, 

 způsob a rozsah měření vyrobené elektřiny, technologické vlastní spotřeby, užitečného 

tepla a spotřebovaného paliva, 

 způsob a postup uvedení výrobny elektřiny do provozu a způsob a postup uvedení 

výrobny tepla do provozu. 

Návrh vyhlášky je plně v souladu se zmocněním podle § 53 odst. 1 písm. c), d), l), m), n), o), 

p), q) a r) zákona. 

 

3. Zhodnocení navrhované právní úpravy s právem Evropské unie 

 

Z hlediska mezinárodních závazků se na tuto oblast vztahuje Smlouva o přistoupení České 

republiky k Evropské unii a příslušné směrnice. Návrh vyhlášky není v rozporu s právem 

Evropské unie, konkrétně se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. 

dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném 

zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES, se směrnicí Evropského parlamentu a Rady  č. 

2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 

2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES. Předkládaný návrh přímo 

netransponuje žádný předpis Evropské unie a návrh vyhlášky lze hodnotit jako plně slučitelný 

s právem Evropské unie. 
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4. Zhodnocení platného právního stavu a nezbytnost navrhované právní úpravy 

 

Zákonem č. 131/2015 Sb. byl novelizován také zákon v části týkající se postupů a způsobů 

měření a výpočtu elektřiny vyrobené společným spalováním a vykazování jejího množství, 

způsobů vykazování skutečného nabytí množství obnovitelných zdrojů a jejich kvality 

a využití při společném spalování, způsobu předávání a evidence naměřených nebo 

vypočtených hodnot elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a ověření vypočtených hodnot 

u podpory formou zeleného bonusu nebo výkupních cen, způsobu a postupu měření, 

předávání a evidence naměřených hodnot vyrobeného tepla z obnovitelných zdrojů, dodaného 

do rozvodného tepelného zařízení a způsob registrace místa předání vyrobeného tepla. 

Bez úpravy výše uvedených oblastí by nebylo možné vyplácet výrobcům elektřiny a 

výrobcům tepla provozní podporu podle zákona. V podrobnostech viz Závěrečná zpráva o 

hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad – RIA. 

 

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 

 

Předkládaný návrh vyhlášky nemá žádné dopady na státní rozpočet ani na rozpočty územních 

samosprávných celků. Negativní dopady na podnikatele jsou administrativního charakteru a 

jsou minimální. Náklady vyplývající z předkládaného návrhu vyhlášky nebudou převyšovat 

náklady, které vyplývají z dosavadní právní úpravy.  Přínosem pro podnikatele je vyplacení 

podpory. Přínosy mnohonásobně převyšují negativa vyplývající z návrhu vyhlášky. 

V podrobnostech viz. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad – 

RIA. 

 

6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

 

Předkládaný návrh se vztahuje výrobce elektřiny a tepla. Výrobcem elektřiny a tepla může být 

právnická nebo fyzická osoba. Návrh se vlastnickou strukturou výrobců elektřiny a tepla 

nezabývá. Návrh nezakládá nerovnost z hlediska diskriminace. V podrobnostech viz 

Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad – RIA. 

 

7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

 

Z návrhu vyhlášky nevyplývají žádné dopady ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů. V podrobnostech viz Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných 

zásad – RIA 

 

8. Zhodnocení korupčních rizik 
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Na základě předkládaného návrhu vyhlášky dochází k pravidelnému předávání údajů 

uvedených ve vyhlášce, podle kterých se pak vypočítává výše podpory pro konkrétní 

subjekt za konkrétní množství tepla nebo elektřiny vyrobené v konkrétním čase. Podpora 

výroby elektřiny nebo tepla se realizuje formou výkupních cen nebo zelených bonusů. 

Výši podpory stanoví Energetický a regulační úřad za každý rok cenovým rozhodnutím 

podle zákona. Formu podpory si vybere každý výrobce sám. Postupuje přitom podle 

zákona a registrační vyhlášky. Podporu vyplácí operátor trhu. Pravidla pro výpočet jsou 

uvedena v zákoně a výše podpory v cenovém rozhodnutí ERÚ. Pokud výrobce elektřiny 

nebo tepla dojde k závěru, že mu byla vyplacena nesprávná výše podpory, obrátí se na 

operátora trhu se žádostí kontrolu výpočtu. Vzhledem k tomu, že výrobce, který vyrábí 

elektřinu z podporovaných zdrojů nebo teplo z obnovitelných zdrojů má za podmínek 

stanových zákonem a jeho prováděcími právními předpisy na podporu nárok, o 

poskytnutí podpory se nevede řízení ve smyslu správního řízení. Každý, kdo splní 

podmínky pro poskytnutí podpory, ji dostane podle množství vyrobené elektřiny nebo 

tepla. Návrh vyhlášky považujeme z hlediska korupčních rizik za neutrální. 

 

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 

Výroba elektřiny a tepla je strategickým průmyslovým odvětvím, které může mít vztah 

k bezpečnosti státu. Všechny práva a povinnosti výrobců, distributorů i spotřebitelů však 

stanoví energetický zákon a v případě obnovitelných zdrojů také zákon. Předkládaný návrh 

vyhlášky pouze upravuje evidenci a předávání údajů, podle kterých dojde k výpočtu výše 

podpory výroby elektřiny nebo tepla. Navrhovaná právní úprava podle našeho názoru 

neovlivňuje počet výrobců ani volbu výrobních zdrojů, nemá ani vliv na vlastnickou strukturu 

či bezpečnost provozu výroben. Domníváme se, že návrh vyhlášky nemá dopad na bezpečnost 

a obranu státu. 

 

10. Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost  

 

Údaje požadované touto vyhláškou jsou obdobné jako v jiných členských státech, takže 

nepředstavují nadměrnou administrativní zátěž a vyhláška tedy nemá dopady na mezinárodní 

konkurenceschopnost.  
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Zvláštní část 

K §  1  

 

Předmět úpravy je v souladu se zákonným zmocněním uvedeným v § 53 odst. 1 písm. c), d), 

l), m), n), o), p), q) a r) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně 

některých zákonů, ve znění zákona č. 310/2013 Sb., zákona č. 90/2014 Sb. a zákona č. 

131/2015 Sb.  

 

K  § 2 

 

Definují se základní pojmy, používané v dalším textu vyhlášky. Pro účely této vyhlášky se 

jedná o pojem zdroj energie, přímá metoda měření a nepřímá metoda měření.  

 

K § 3 

Ustanovení upravuje vykazovaní údajů o kvalitě skutečně nabytých a využitých zdrojů 

energie. Oproti původní vyhlášce č. 478/2012 Sb., je pro tento účel stanoven již pouze jeden 

společný výkaz uvedený v příloze č. 1, do kterého lze zaznamenat jak skutečně nabyté zdroje, 

tak i skutečně využité zdroje.  

 

Výkaz, kde se zaznamenávají skutečně nabyté zdroje: 

Tento výkaz v příloze č.1, kde se vyplňuje sloupeček „nabyté množství“ vykazuje výrobce při 

výrobě elektřiny společným spalováním obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje nebo 

výrobce tepla při výrobě tepla společným spalováním obnovitelného a druhotného zdroje při 

společném spalování.  

Údaje se zpracovávají a vykazují měsíčně za celou výrobnu elektřiny nebo za jednotlivé 

výrobní zdroje elektřiny, pokud se výrobna elektřiny skládá z více než jednoho výrobního 

zdroje elektřiny, nebo výrobnu tepla.  

Výkazy se předávají nejpozději do patnáctého kalendářního dne po skončení kalendářního 

měsíce, za který jsou údaje předávány. Ustanovení řeší i specifické vykazování v situaci, kdy 

se výrobna elektřiny skládá z více než jednoho výrobního zdroje elektřiny a na vyrobenou 

elektřinu v jednotlivých výrobních zdrojích elektřiny je uplatňována shodná forma podpory se 

shodnou výší podpory uvedenou v Cenovém rozhodnutí Úřad.  

Tento výkaz se předává z důvodu plnění povinnosti podle § 11a odst. 6 písm. b) zákona. 

Výkaz, kde se zaznamenávají skutečně využité zdroje: 

Tento výkaz v příloze č.1, kde se vyplňuje sloupeček „spotřebované množství“ vykazuje 

výrobce nebo výrobce tepla při spalování podporovaných zdrojů energie.  
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Údaje se zpracovávají a vykazují měsíčně za jednotlivé výrobní zdroje elektřiny a za výrobnu 

tepla zaregistrovanou v systému operátora trhu. Výkazy se předávají vždy nejpozději do 

patnáctého kalendářního dne po skončení kalendářního měsíce, za který jsou údaje předávány.  

Tento výkaz doplňuje výkaz předávaný výrobcem elektřiny podle přílohy č. 2 a č. 3 k této 

vyhlášce nebo výrobcem tepla podle přílohy č. 4 k této vyhlášce, kdy údaje v příloze č. 1 jsou 

potřebné ke stanovení parametru minimální účinnosti nebo parametrů vysokoúčinné 

kombinované výroby elektřiny a tepla. V případě výroby elektřiny ze společného spalování 

obnovitelného a neobnovitelného zdroje se tento výkaz předává z důvodu plnění povinnosti 

podle § 11a odst. 6 písm. c) zákona. 

Ustanovení vyhlášky také řeší situaci, kdy výrobna elektřiny nebo výrobna tepla v části 

vykazovaného měsíce spalovala jeden druh zdroje energie a v jiné části vykazovaného měsíce 

probíhalo společné spalování zdrojů energie. V tomto případě se postupuje tak, že výrobce 

nebo výrobce tepla zpracuje výkazy samostatně za každou část vykazovaného měsíce, kdy 

spalovací zařízení spalovalo pouze jeden druh zdroje energie, a za část vykazovaného měsíce, 

kdy spalovací zařízení společně spalovalo různé druhy zdrojů energie. 

 

K § 4 

 

Ustanovení stanoví vykazování a předávání naměřených a vypočtených hodnot elektřiny.   

 

Výkaz vztahující se k tomuto ustanovení vyhlášky je oproti předchozí vyhlášce upraven tak, 

že výkaz uvedený v příloze č. 2 se zabývá pouze elektřinou z obnovitelných zdrojů a 

druhotných zdrojů a výkaz uvedený v příloze č. 3 se zabývá pouze elektřinou z vysokoúčinné 

kombinované výrobně elektřiny a tepla. V případě elektřiny z vysokoúčinné kombinované 

výroby elektřiny a tepla se jedná již jen (oproti vyhlášce č. 478/2012 Sb.) o jeden výkaz 

zahrnující jak údaje za celou výrobnu, tak i údaje za jednotlivé kogenerační jednotky. 

 

V případě, že výrobny elektřiny společně spalují podporované zdroje, pak vyplňují výrobci 

nebo výrobci tepla také výkaz o palivu uvedený v příloze č. 1 této vyhlášky a tyto hodnoty 

uvedené pod části „kontrolní údaje“ tak byly z výkazu k tomuto ustanovení oproti současně 

platné vyhlášce vypuštěny. 

 

Z výkazu byly vypuštěny také informace na odkaz k řádku a sloupci cenového rozhodnutí 

ERÚ o stanovení sazby podpory, jelikož tyto informace jsou generovány v systému operátora 

trhu podle zadaných vstupních hodnot a omezení, které požaduje v tomto smyslu zákon č. 

165/2012 Sb. Dalším důvodem je, že tuto informaci nemůže zadávat přímo výrobce elektřiny, 

jelikož v případě podpory formou hodinového zeleného bonusu tuto hodnotu nezná, a její 

výše se nastavuje výpočtem v systému operátora trhu. 

 

Výrobci elektřiny, s výjimkou výrobců elektřiny společným spalováním a z vysokoúčinné 

kombinované výroby elektřiny a tepla předávají údaje z výkazu operátorovi trhu elektronicky 

prostřednictvím informačního systému operátora trhu vždy nejpozději do desátého 

kalendářního dne po skončení kalendářního měsíce. 
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Výrobce elektřiny využívající společné spalování a výrobce elektřiny z vysokoúčinné 

kombinované výroby elektřiny a tepla předává operátorovi trhu elektronicky prostřednictvím 

informačního systému operátora trhu zbylé vybrané údaje nejpozději do patnáctého 

kalendářního dne po skončení kalendářního měsíce, za který jsou hodnoty předávány nebo 

nejpozději do patnáctého kalendářního dne po skončení zvoleného období vykazování úspory 

primární energie v případě elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla. 

 

Údaje o množství elektřiny může výrobce elektřiny opravit zasláním opravného údaje 

operátorovi trhu nejpozději do tří kalendářních měsíců po termínu, do kterého se mají 

předávat výkazy do systému operátora trhu a operátor trhu následně vyúčtuje výrobci rozdíl 

mezi opraveným údajem a původně předaným údajem v daném termínu. Operátor trhu může 

předávané údaje také ověřit. 

 

K § 5 

 

Ustanovení vyhlášky stanoví vykazování a předávání naměřených a vypočtených hodnot 

tepla. 

 

Výrobce tepla, který uplatňuje nárok na podporu podle § 24 zákona, vykazuje pro každou 

výrobnu tepla měsíční hodnoty o výrobě a dodávce tepla a užitečném teplu ve výkazu, jehož 

vzor je uveden v příloze č. 4. I v tomto případě bylo provedeno zjednodušení výkazu a to 

obdobným způsobem jako tomu bylo v případě vykazování a předávání naměřených 

a vypočtených hodnot elektřiny. 

 

Údaje z výkazu   předává výrobce tepla operátorovi trhu elektronicky prostřednictvím 

informačního systému operátora trhu vždy nejpozději do desátého kalendářního dne po 

skončení kalendářního měsíce, za který jsou hodnoty předávány.  

 

Údaje může výrobce tepla opravit zasláním opravného údaje operátorovi trhu nejpozději do tří 

kalendářních měsíců po termínu, do kterého se mají předávat výkazy do systému operátora 

trhu a operátor trhu následně vyúčtuje výrobci tepla rozdíl mezi opraveným údajem a původně 

předaným údajem v daném termínu. Operátor trhu může předávané údaje také ověřit. 

 

K  § 6 

 

Ustanovení vyhlášky se zabývá způsobem stanovení množství elektřiny nebo tepla vyrobené 

z podporovaných zdrojů energie při výrobě elektřiny nebo tepla z různých zdrojů energie.  

Stanoví, že množství podporované elektřiny nebo tepla jako poměrná část celkového 

množství vyrobené elektřiny nebo tepla postupem uvedeným v příloze č. 5 k této vyhlášce.  
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K § 7 

 

Ustanovení vyhlášky stanoví způsob měření množství paliva, elektřiny a tepla. 

Ve vyhlášce je v rámci způsobu měření provedeno to, co je umožněno zmocňovacím 

ustanovením § 53 zákona a to ve smyslu ustanovení § 11a zákona.  

Jedná se tedy o případy měření elektřiny při společném spalování a technologické vlastní 

spotřeby, o případy měření elektřiny, tepla a paliva při vysokoúčinné kombinované výrobě 

elektřiny a tepla a o případy měření dodaného tepla do rozvodného tepelného zařízení 

soustavy zásobování tepelnou energií pro výrobny tepla podle § 24 odst. 3 zákona a 

užitečného tepla pro výrobny tepla podle § 24 odst. 4 zákona. Všechny ostatní ustanovení, 

týkající se měření jsou již řešena přímo v danném zákoně.  

V případě měření elektřiny při společném spalování a technologické vlastní spotřeby je 

v ustanovení vyhlášky uvedeno, že výrobce zajištuje v případě elektřiny vyrobené 

z obnovitelného zdroje nebo druhotného zdroje při výrobě elektřiny z obnovitelného zdroje 

nebo druhotného zdroje společně s neobnovitelným zdrojem, měření elektřiny vyrobené 

společným spalováním uvedených zdrojů způsobem podle jiného právního předpisu a v 

případě technologické vlastní spotřeby elektřiny, pokud je to po výrobci požadováno podle § 

11a odst. 1 zákona, měření této elektřiny stanoveným měřidlem a způsobem podle jiného 

právního předpisu. 

V případě měření tepla podle ustanovení § 24 zákona je v ustanovení vyhlášky uvedeno, že 

výrobce tepla zajištuje v případě dodaného tepla do rozvodného tepelného zařízení soustavy 

zásobování tepelnou energií a vyrobeného pouze z  obnovitelného zdroje nebo ze společného 

spalování obnovitelného zdroje a druhotného zdroje podle § 24 odst. 3 zákona a také 

v případě užitečného tepla podle § 24 odst. 4 zákona, měření tohoto tepla měřidlem 

využívajícím přímou metodu měření. K měření tepla podle ustanovení § 24 odst. 3 zákona 

vyhláška uvádí určité specifické případy, kdy měřicí zařízení musí být instalováno tak, aby 

zajišťovalo výhradně měření tepla vyrobeného z obnovitelného zdroje nebo společným 

spalováním z obnovitelného a druhotného zdroje v místě jeho předání do rozvodného 

tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií. V případě výrobny tepla, ve které se 

spalují různé druhy paliv v samostatných kotlích, umisťuje se měřicí zařízení tak, aby bylo 

samostatně měřeno teplo vyrobené pouze z obnovitelného zdroje nebo společně 

z obnovitelného zdroje a druhotného zdroje, které je určeno výhradně pro dodávku do 

soustavy zásobování tepelnou energií. 

V případě měření elektřiny, tepla a paliva u výroby elektřiny z vysokoúčinné kombinované 

výroby elektřiny a tepla zajištuje výrobce měření množství vyrobené elektřiny na svorkách 

generátoru stanovenými měřidly a způsobem podle jiného právního předpisu, měření 

množství užitečného tepla měřidly využívajícími přímou metodu měření s výjimkou 

specifických případů uvedených níže a měření množství spotřebovaného paliva měřidly 

využívající přímou metodu měření s výjimkou specifických případů uvedených níže.  

Pokud se jedná o měření užitečného tepla v rámci výroby elektřiny z vysokoúčinné 

kombinované výroby elektřiny a tepla, pak je-li podle posudku energetického specialisty 
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oprávněného ke zpracování energetického auditu a energetického posudku měření přímou 

metodou měření ekonomicky neefektivní, je možné použít nepřímou metodu měření. Součástí 

posudku je také vyjádření, zda lze v případě nepřímé metody měření použít pracovní měřidla. 

V případě použití nepřímé metody měření, kdy je nosným médiem pára, se použijí měřidla 

podle české technické normy ČSN EN ISO 5167. Použije-li výrobce pracovní měřidla, zajistí 

jeho kalibraci podle jiného právního předpisu. Největší dovolená chyba při kalibraci těchto 

měřidel nesmí přesáhnout chybu povolenou pro stanovená měřidla.  

Pokud se jedná o měření paliva v rámci výroby elektřiny z vysokoúčinné kombinované 

výroby elektřiny a tepla, pak je-li podle stanoviska energetického specialisty oprávněného ke 

zpracování energetického auditu a energetického posudku měření tuhého paliva nebo 

bioplynu přímou metodou ekonomicky neefektivní je možné použít nepřímou metodu měření. 

Součástí posudku je také vyjádření, zda lze v případě nepřímé metody měření použít pracovní 

měřidla. Použije-li výrobce nepřímou metodu měření a použije-li přitom pracovní měřidla, 

zajistí jejich kalibraci podle jiného právního předpisu. Největší dovolená chyba při kalibraci 

těchto měřidel nesmí přesáhnout chybu povolenou pro stanovená měřidla. V případě výrobce 

s tuhým palivem se postupuje podle české technické normy ČSN EN 45501. Součástí měření 

spotřebovaného paliva je také určení výhřevnosti paliva, které se provádí podle jiného 

právního předpisu. Pokud lze spotřebované palivo jednoznačně přiřadit k dodávkám paliva a 

dodavatel paliva používá ke stanovení výhřevnosti vzorkovací postupy a akreditovanou 

laboratoř, pak lze použít výhřevnost stanovenou dodavatelem paliva.  

       Toto ustanovení vyhlášky také upravuje situaci, jak postupovat v případě výměny měřidla pro 

měření tepla nebo paliva z důvodu jeho ověřování (jedná-li se o stanovené měřidlo) či 

kalibrace (jedná-li se o pracovní měřidlo) nebo z důvodu jeho poruchy, pokud není možné 

bezodkladně instalovat jiné měřidlo splňující výše uvedené požadavky. Pokud se nejedná o 

měřidlo, na jehož základě se provádí nárokování provozní podpory tepla a není možné 

bezodkladně zajistit instalaci jiného měřidla splňující požadavky, stanoví se nejvýše po dobu 

jednoho měsíce množství tepla nebo paliva výpočtem jako průměr naměřených hodnot za 

předchozí srovnatelné období. V případě měření tepla může být tato lhůta překročena, pokud 

nelze pro výměnu měřicího zařízení provést nezbytné přerušení dodávky tepla, nejdéle však 

po dobu 3 měsíců.  

 

K § 8 

Ustanovení vyhlášky stanoví způsob a postup uvedení výrobny elektřiny do provozu. Zmněna 

této části vyhlášky oproti současně platen vyhlášce č. 478/2012 Sb., je v rámci této nové 

vyhlášky pouze minimální. 

Mezi výše uvedenými podmínky pro uvedení výrobny elektřiny do provozu je take to, že 

příslušným provozovatel bylo provedeno první paralelní připojení výrobny elektřiny k 

elektrizační soustavě.  

Další část tohoto ustanovení vyhlášky, tedy potom popisuje, co všechno obsahuje žádost o 

první paralelní připojení  podané výrobcem příslušnému provozovateli.  
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Příslušný provozovatel pot podle dalších ustanovení v tomto § ověří úplnost žádosti v předem 

stanovené lhůtě a pokud je všechno doloženo správně, tak provede první paralelní připojení 

výrobny elektřiny k elektrizační soustavě.  

Obdobně se postupuje take při rekonstrukci nebo modernizaci výrobny elektřiny. 

 

K § 9 

 

Ustanovení v souvislosti se zavedenou provozní podporou tepla z bioplynových stanic podle 

ustanovení § 24 odst. 4 zákona uvádí způsob a postup uvedení výrobny tepla do provozu.  

Vyhláška stanoví, že výrobna tepla se považuje za uvedenou do provozu, pokud nabylo právní 

moci rozhodnutí o udělení licence na výrobu tepelné energie, je instalováno měřidlo pro 

měření tepla a proběhla úspěšná registrace výrobny tepla v systému operátora trhu podle 

jiného právního předpisu.  

 

Je-li výrobna tepla současně výrobnou elektřiny, která bude připojena k elektrizační soustavě, 

a využívá vysokoúčinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, vztahují se na její uvedení 

do provozu také všechny podmínky, které jsou pro uvedení výrobny elektřiny do provozu 

stanoveny v ustanovení § 8 této vyhlášky.  

 

K § 10 

 

V tomto ustanovení vyhlášky se stanoví způsob registrace místa předání vyrobeného tepla 

nebo užitečného tepla. V ustanovení vyhlášky je uvedeno, že výrobce tepla registruje 

v informačním systému operátora trhu místo předání vyrobeného tepla z výrobny tepla 

vyrábějící teplo z obnovitelných zdrojů do rozvodného tepelného zařízení soustavy 

zásobování tepelnou energií v případě výroben tepla podle § 24 odst. 3 zákona nebo 

užitečného tepla v případě výroben tepla podle § 24 odst. 4 zákona na základě výkazu, jehož 

vzor je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce. 

 

K § 11 

 

Ustanovení vyhlášky zrušuje původní vyhláška č. 478/2012 Sb., o vykazování a evidenci 

elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých 

a využitých zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných 

zdrojích energie. 

 

K § 12 

 

Navrhuje se účinnosti dnem vyhlášení.  
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