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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:          V. 

Část materiálu: MPO 46073/15/32100/01000 

 

Vyhláška o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení 
zákona o podporovaných zdrojích energie 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra průmyslu a obchodu dne 29. září 
2015, s termínem dodání stanovisek do 20. října 2015. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínka: 
K Odůvodnění: Je nutno opravit na správný název, jedná s 
e o vyhlášku, nikoliv o zákon (nejedná se tedy o Důvodovou 
zprávu, ale o Odůvodnění). 
 

 Akceptováno 

Připomínka: 

K § 2: V písmenu b) vložit na konci čárku. 

Akceptováno 

Připomínka: 

K § 3: Text první věty odstavce 2 je podle našeho názoru 
komplikovaný a obtížně srozumitelný, doporučujeme jej 
přeformulovat s tím, že bude rozdělen na kratší věty. Kromě 
toho je třeba vložit poloviční kulatou závorku na odkaz na 
poznámku pod čarou č. 2, a pokud by text zůstal ve 
stávajícím znění, je třeba za slova „zdroje elektřiny“ doplnit 
čárku a dále navrhujeme odstranit slova „a to“ před slovy „ve 
výkazu“ pro nadbytečnost. V poznámce pod čarou č. 2 
vyjádřit slova „o registrace“ slovy „o registraci“, ve slově 
„ustanoveních“ odstranit písmeno „ch“ a na konci věty vložit 
tečku. V odstavci 2 je nutno za slovy "z více než jednoho 
výrobního zdroje elektřiny" vložit čárku. Další čárku je nutno 
vložit za slova "nabytého množství" a vypustit následující 
slovo "se". V odstavci 3 je nutno za slova "spotřebovaného 
množství" vložit čárku. V odstavci 3 rovněž navrhujeme 

Akceptováno 
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odstranit slova „a to“ před slovy „ve výkazu“. 

 

Připomínka: 
K § 4: V odstavci 3 je nutno za slovo "předávány" vložit čárku. 
V odstavci 5 se odkazuje na měsíční údaje podle odstavce 
2, tam však žádné údaje nejsou vymezeny, je tam obsaženo 
pouze ustanovení o lhůtě. Údaje jsou vymezeny v 
odstavcích 3 a 4, a tyto je nutno uvést v odstavci 5 odkaz. 
Před slovo "za" doporučujeme vložit slovo "dále". 
V odstavci 6 doporučujeme slova „2, 3, 4 a 5“ vyjádřit slovy 
„2 až 5“ a slovo „tří“ vyjádřit číslovkou „3“. 
V odstavci 7 doporučujeme slova „3, 4, 5 a 6“ vyjádřit slovy 
„3 až 6“. 

Akceptováno 

Připomínka: 

K § 7: V odstavci 1 vložit poloviční kulatou závorku na odkaz 
na poznámku pod čarou č. 1 a 3. 

 

V odstavci 2 vložit písmeno „m“ ve slově „využívající“. 

 

V odstavci 4 písm. a) vložit poloviční kulatou závorku na 
odkaz na poznámku pod čarou č. 1 a 3.  

 

V písmenu b) větě druhé buď odstranit slova „a to“ nebo 
vložit čárku před slova „a to“ 

a dále vložit poloviční kulatou závorku na odkaz na 
poznámku pod čarou č. 4. Ve větě třetí vložit čárku před 
slovo „kdy“ a dále vložit poloviční kulatou závorku na odkaz 
na poznámku pod čarou č. 4. 

V písmenu c) větě druhé buď odstranit slova „a to“ nebo 
vložit čárku před slova „a to“ a dále vložit poloviční kulatou 
závorku na odkaz na poznámku pod čarou č. 5. Dále vložit 
poloviční kulatou závorku v poznámce pod čarou č. 6 
a  tamtéž vložit čárku za slova „č. 441/2012 Sb.“ 

Akceptováno 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
Akceptováno 
 
Akceptováno  
 
 
 
 
 
Akceptováno 
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Současně k § 7 odst. 4 písm. b) a c) upozorňujeme, že text 
pododstavců označených písmeny by neměl obsahovat věty 
začínající velkým písmenem, stejně tak nemůže text 
písmene b) končit tečkou (dál pokračuje text navazující na 
předvětí). Doporučujeme zvážit, zda by nebylo vhodnější a 
přehlednější obsah jednotlivých písmen přeformulovat do 
samostatných odstavců. 

V odstavci 5 upravit větu poslední tak, aby byla srozumitelná. 

Akceptováno 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 

Připomínka: 

K § 8: V odstavci 1 v úvodní větě považujeme slova „jsou pro 
výrobnu elektřiny splněny všechny následující podmínky“ za 
nadbytečná a doporučujeme je odstranit. 

V písmenu c) odstranit písmena „ho“ ve slově „měřícího“.  

V odstavci 2 písm. e) vložit čárku před slova „jsou-li 
vyžadovány“. 

Vysvětleno 
 
Doporučujeme pro jasnou aplikaci nemožnosti jiných účelových výkladů 
plnění daného ustanovení zachovat v odstavci 1 v úvodní větě slova „jsou 
pro výrobnu elektřiny splněny všechny následující podmínky“.  

Připomínka: 
K § 9: V odstavci 1 písm. b) vložit poloviční kulatou závorku 
v odkazu na poznámku pod čarou č. 2. 

Akceptováno 
 

Připomínka: 
K Odůvodnění: V obecné části chybí zhodnocení dopadů na 
životní prostředí, na ochranu soukromí a osobních údajů a 
zhodnocení korupčních rizik. 

Akceptováno 
 

Připomínka: 
K Odůvodnění: V textu k § 7 pátém odstavci je nutno slovo 
"zákon" nahradit slovy "podle zákona". Citaci vyhlášky č. 
82/2011Sb. je třeba vložit do závorky nebo dát do správného 
mluvnického pádu. V sedmém odstavci první větě je třeba 
slovo "zákon" nahradit slovem "zákona". 

Akceptováno 
 

Připomínka:  
K názvu vyhlášky: Doporučujeme zvážit, zda by nebylo 
možné poměrně dlouhý a komplikovaný název vyhlášky 
zjednodušit a zkrátit, případně alespoň pro účely citací uvést 
zkrácený název. 

Akceptováno 
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Ministerstvo 
pro místní 

rozvoj 
Neuplatňuje připomínky 

 

 Neuplatňuje připomínky  

Ministerstvo 
obrany 

Neuplatňuje připomínky  

 
Ministerstvo 

životního 
prostředí 

Připomínka: 
Vyhláška, pozn. pod čarou č. 1: 
V první poznámce pod čarou doporučujeme, v souladu s 
Legislativními pravidly vlády, doplnit text „ve znění 
pozdějších předpisů“. 

Akceptováno 

Připomínka: 
§ 4 vyhlášky: 
Navrhované ust. § 4 odst. 4 nedává smysl a požadujeme 
jeho změnu tak, aby bylo srozumitelné. 

 

Akceptováno 

Připomínka: 
Vyhláška, pozn. pod čarou č. 7: 
V poznámce pod čarou č. 7 doporučujeme vypustit tečku na 
konci poznámky pod čarou. 
 

Akceptováno 

Ministerstvo 
kultury 

Neuplatňuje připomínky 
 

Ministerstvo 
vnitra 

Doporučující připomínka: 
K § 4 odst. 5 
 Za slova „po skončení“ navrhujeme doplnit slovo 
„kalendářního“, a to za účelem zachování terminologie 
používané v celém předloženém návrhu. Nevidíme důvod, 
proč by v tomto případě měla být zaváděna odchylka. 
 

Akceptováno 

Doporučující připomínka: 
K § 4 odst. 7 

Akceptováno 
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 Ve větě druhé doporučujeme za slova „vyúčtuje 
operátor trhu výrobci“ doplnit slovo „elektřiny“, aby bylo 
jednoznačně zřejmé, o jakého výrobce se jedná. 
 Dále navrhujeme vypustit slova „nebo výrobci tepla“, 
neboť celý § 4 se týká pouze vykazování a předávání 
naměřených a vypočtených hodnot elektřiny a nikoliv tepla, 
tomu je věnován až následující § 5. Zasílání opravných údajů 
je umožněno dle odstavce 6 také jen výrobcům elektřiny. 
 

Doporučující připomínka: 
K § 6  
 Dáváme na zvážení, zda i v případě výroby tepla by 
neměli mít výrobci možnost zaslat opravené údaje o 
množství vyrobeného tepla (jako je tomu u výrobců elektřiny  
v § 5 odst. 6). 
 

Akceptováno 

Doporučující připomínka: 
K § 7 odst. 4 
 Jestliže bylo cílem předkladatele, aby byl výrobce 
povinen plnit všechny uvedené podmínky, doporučujeme 
ustanovení přepracovat, neboť chybí provázání mezi 
písmeny  
b) a c). Vyjádření variant upravuje čl. 42 Legislativních 
pravidel vlády. 
 V písm. b) pak dáváme na zvážení, jestli je skutečně 
nezbytné v normativním textu uvádět datum vydání 
příslušné technické normy ČSN. 
 

Akceptováno 

Doporučující připomínka: 
K § 7 odst. 5 
 Doporučujeme poslední větu přepracovat (doplnit o 
chybějící část textu), neboť v nynější podobě postrádá 
smysl. Stejný text se pak objevuje i v odůvodnění. V této 
souvislosti upozorňujeme na čl. 9 odst. 4 Legislativních 
pravidel vlády, který stanoví, že do odůvodnění jednotlivých 

Akceptováno 
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navrhovaných ustanovení se nepřejímá text těchto 
ustanovení. 
Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
K § 2 písm. b) 
 Navrhujeme na konec textu doplnit čárku. 

Akceptováno 

Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
K § 3 odst. 2 
 V první větě doporučujeme před slova „a to ve 
výkazu“ doplnit chybějící interpunkční znaménko (čárku).  
Dále navrhujeme opravit překlep ve slově „vykazují“. 

Akceptováno 

Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
K § 3 odst. 3  
Navrhujeme před slova „a to ve výkazu“ doplnit chybějící 
čárku. 

Akceptováno 

Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
K § 8 odst. 1 písm. b) 
 Navrhujeme odstranit čárku před spojkou „a“, neboť 
podle čl. 42 odst. 2 Legislativních pravidel vlády se 
kumulativní výčet vyjadřuje tak, že mezi více možností, které 
musejí být splněny současně, se vloží čárky a mezi poslední 
dvě možnosti se vloží slovo „a“, před nímž se čárka nepíše. 

Akceptováno 

Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
K poznámkám pod čarou 
 V celém návrhu doporučujeme podrobit důsledné 
revizi používání poznámek pod čarou, kdy je nutno uvést je 
do souladu s čl. 47 odst. 3 a 4 Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno 

Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
K odůvodnění – k zvláštní části 
 Upozorňujeme, že v odůvodnění § 3 (třetím odstavci, 
větě první) pravděpodobně chybí text, případně je nutné větu 
vhodně stylisticky přeformulovat. 
 Dále doporučujeme celý text odůvodnění podrobit 
jazykové korekci, a to z důvodu vysokého počtu 
gramatických chyb. 

Akceptováno 
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Ministerstvo 
dopravy 

Neuplatňuje připomínky 
 

Ministerstvo 
zemědělství 

Doporučující připomínka: 
Ohledně měření a vykazování údajů požadovaných v příloze 
č. 1 návrhu vyhlášky upozorňujeme na problematičnost 
vykazování vlhkosti paliva u plynných obnovitelných paliv. 
Obsah vody je závislý na teplotě bioplynu a ta se mění 
během toku od skladu k využití. Obdobný problém nastává 
při stanovení množství bioplynu. Bioplyn je agresivní 
médium a provoz měřidel je časem vždy ovlivněn působením 
nežádoucích příměsí. Proto u zařízení využívajících bioplyn 
k výrobě elektřiny nebo kombinované výrobě elektřiny a tepla 
navrhujeme zvážit povolení nepřímých způsobů měření, jako 
je např. výpočet z elektrické účinnosti kogenerační jednotky. 
 

Vysvětlení 
 
Pro podporu energie z OZE u KJ je nutné stanovit celkovou účinnost 
(platí pro všechny zdroje výkonů), kterou porovnávají s prahovou 
účinností 75 %. U KJ nad 1 MWe musí splnit u KVET UPE. Pokud 
by pro výpočet paliva byl stanoven z elektrické účinnosti KJ 
zkouškou, byla by tato zkouška provedena na jmenovité maximální 
hodnoty výkonu KJ. V průběhu měsíce však proces výroby elektřiny 
a tepla může docházet k nutnému snížení výkonu el. i tepla pokud 
není odběr. Účinnost musí být průměrná za daný období, tedy 1 
měsíc atd, což není totožné s maximální hodnotou stanovenou při 
jmenovitých hodnotách výkonu KJ.  
 
Pokud subjekty, chtějí nárokovat provozní podporu je potřeba 
doložit hodnověrné hodnoty pro stanovení toho, že se jedná o 
elektřinu z vysokoúčinné KVET (tedy hodnoty účinnosti a UPE), 
k čemuž je potřeba znát hodnoty Qpal, Esv a Quž a ty lze 
nejprůkazněji získat z měření. 
 
Ohledně problematiky paliva a výhřevnosti uvádíme, že 
akreditovaná laboratoř provede analýzu množství plynu v závislosti 
na jeho vlhkosti. V rámci této analýzy stanoví tabulku spalného tepla 
(nebo výhřevnosti) v závislosti na objemu vlhkosti (množství vodní 
páry). V průběhu měsíce si výrobce prostřednictvím periodického 
měření vlhkosti plynu vypočítá průměrnou hodnotu vlhkosti za 
určené období (např. měsíc) a z tabulky k hodnotě vlhkosti odečte 
příslušnou hodnotu spalného tepla.  
 
Ohledně spalného tepla uvádíme, že v současné době vycházejí 
veškeré výpočty spotřebované energie obsažené v plynu 
prostřednictvím spalného tepla. Pro výpočty účinností není problém 
přepočítat spalné teplo na výhřevnost. Obecně plyn se v současné 
době obsah energie v palivu se vyjadřuje fyzikální veličinou – 
spalným teplem. U všech výrobců a distributorů plynů v obchodním 
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styku by se měla používat tedy stejná fyzikální veličina a tím je 
spalné teplo. 
 
Dále upozorňujeme, že zákon č. 261/2007 Sb. daňově zvýhodňuje 
výrobce elektřiny z OZE využívající KVET také osvobozením od 
platby daní z elektřiny a plynu. Tento zákon však vyžaduje pro toto 
uplatňování, aby byly hodnoty (bioplynu) měřeny a tedy výpočet 
množství bioplynu podle účinnosti zařízení nelze akceptovat. 
 

Doporučující připomínka: 
Z § 4 odst. 5 návrhu vyhlášky vyplývá, že výrobce s provozní 
podporou ve formě hodinových zelených bonusů by měl 
nainstalovat měření vlastní technologické spotřeby 
s  hodinovým průběhem. Vzhledem k vyvolaným investicím 
a technickým obtížím s přímým měřením technologické 
spotřeby navrhujeme zvážit možnost dopočítání vlastní 
technologické spotřeby z naměřených hodnot dodávky 
elektřiny do sítě a ostatní spotřeby, které budou měřeny 

s  hodinovým průběhem. 

 

Vysvětleno 
 
Návrh vyhlášky v § 4 nezavádí žádné požadavky na instalací 
měřících zařízení. Celé ustanovení § 4 a tedy i ustanovení § 4 odst. 
5 vyhlášky uvádí záležitosti vykazování a předávání naměřených a 
vypočtených hodnot elektřiny a to ve smyslu v jakém výkazu a 
v jakém termínu výrobce elektřiny předává údaje operátorovi trhu. 
 
 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Neuplatňuje připomínky  
 

Úřad vlády ČR 
- KOM 

Připomínka-formální: 
Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se vykazování 
slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z 
Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k 
usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických 
pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních 
závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské 
unii, v platném znění. 

Bereme na vědomí 

Připomínka-obsahová: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Bereme na vědomí 
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Předmětu úpravy se dotýkají směrnice 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 a směrnice 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. 

Připomínky a případné návrhy změn:  

V kontextu posuzování slučitelnosti nevznášíme připomínky 

Ministerstvo 
zahraničních 

věcí 

Neuplatňuje připomínky  

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Neuplatňuje připomínky  

Ministerstvo 
práce a 

sociálních věcí 

Neuplatňuje připomínky  

Česká národní 
banka 

Neuplatňuje připomínky  

Úřad vlády ČR 
- VÚV 

Neuplatňuje připomínky  

Úřad vlády ČR 
- RVV 

Neuplatňuje připomínky  

Úřad vlády ČR 
- KML 

Zásadní připomínka: 
Žádáme o následující doplnění závěrečné zprávy (ZZ) 
z hodnocení dopadů regulace (RIA): 
 
Vzhledem k identifikaci klíčových rizik, že v důsledku 
nečinnosti by nebylo možno podporu výrobcům vyplácet 
nebo že by vyplácení podpory nebylo průkazné a mohlo by 

Vysvětleno a akceptováno 
 
Návrh vyhlášky rozvádí pouze to co je umožněno zákonem č. 
165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a to ve znění 
zmocňovacího ustanovení § 53 zákona č. 131/2015 Sb. Vyhláška 
má za účel uvádět podrobnosti u složitějších výroben 
(spoluspalování, kombinovaná výroba elektřiny a tepla apod.), které 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA8HAGA4M)



10 
 

být založeno na netransparentních informacích a údajích, 
žádáme ve vazbě na § 7 odst. 1 návrhu vyhlášky o doplnění 
jejího odůvodnění, jak je (podle návrhu jako povinnost 
stanovená výrobci) zajištěno měření u výroby elektřiny 
produkované spalováním pouze obnovitelných zdrojů.  

 
(Pozn.: § 7 odst. 1 se dle návrhu vztahuje jen na ty případy, 
kdy je společně s obnovitelným zdrojem spalován minimálně 
ještě další zdroj, a to buď zdroj druhotný, nebo zdroj 
neobnovitelný v závislosti na typu provozu.)  

 
Obdobně pak alespoň ve zvláštní části odůvodnění žádáme 
(rovněž u § 7) o vysvětlení nebo o doplnění vysvětlení, jak je 
v současnosti právními předpisy zajištěno měření elektřiny 
v těch případech, kdy k výrobě elektřiny z obnovitelných 
zdrojů nedochází spalováním, ale jiným postupem. 

nebylo možné jednoduchým způsobem popsat přímo v daném 
zákoně. 
 
V případě měření tedy vyhláška upravuje   
 

a) 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, 

b)  způsob a rozsah měření vyrobené elektřiny, technologické 

vlastní spotřeby, užitečného tepla a spotřebovaného paliva, 

c) 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, 

d)  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. 

 

V případě výroby elektřiny produkované pouze spalováním 

obnovitelného zdroje nebo v případě výroben elektřiny, kdy 

nedochází spalování paliva (např. sluneční elektrárny, vodní 

elektrárny nebo větné elektrárny) se jedná o jednodušší výrobu, kde 

způsob měření je popsán přímo v daném zákoně a to v ustanovení 

§ 11a odst. a odst. 2 zákona.  

Uvedené vysvětlení bude doplněno do odůvodnění vyhlášky.  

 

Připomínka: Vysvětleno a akceptováno 
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Úvod 
Žádáme o následující doplnění závěrečné zprávy (ZZ) 
z hodnocení dopadů regulace (RIA): 
 
1. U zhodnocení nákladů doporučujeme (minimálně pro 

oblast vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny 
a  tepla, kde dochází   ke stanovení zcela nových 
povinností) revidovat vyjádření, že navrhovaná vyhláška 
nevyvolá žádné nové náklady, a doplnit ZZ    o vhodnější 
vyjádření jako např., že vyhláška nepřinese žádné 
nadměrné náklady anebo že vyhláška přinese náklady 
především těm výrobcům, kteří budou uplatňovat nárok 
na podporu, ale nikoli náklady ve výši nepřiměřené nebo 
neúměrné cílům dané regulace.   
 
 
 

2. U přezkumu regulace rovněž doporučujeme doplnit 
lhůtu, ve které by měla být tato regulace (nejpozději) 
přezkoumána. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
V případě výroby elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla může 
nová regulace přinést dodatečné náklady, které jsou však adekvátní 
k tomu, že uvedených výrobnám elektřiny je vyplácena dotace 
z prostředků všech zákazníků elektřiny, kteří tuto platbu hradí 
v regulované ceně elektřiny a dnes již také ve větší míře z prostředků 
státního rozpočtu (ročně cca 22 mld. Kč). Výplata pro výrobny elektřiny 
z KVET dnes dosahuje roční hodnoty cca 2 mld. Kč. Pro přiměřenost 
nákladů na zavedení měření je uvedeno ustanovení v § 7 odst. 5, 6 a 7 
vyhlášky, které z důvodu ekonomické neefektivity umožňuje používat 
místo stanovených měřidel měřidla pracovní. Uvedené vyjádření bude 
doplněno do důvodové zprávy. 
 
Lhůta plnění povinnost zavést měření je stanoven přímo v zákoně č. 
165/2012 Sb. ve znění zákona č. 131/2015 Sb. a to v přechodných 
ustanoveních, které časově rozlišují zavedení povinnosti pro menší 
(časově později) a větší (časově dříve) výrobny elektřiny nebo výrobny 
tepla. V přechodných ustanoveních zákona je uvedeno: 
 
1. U výroben elektřiny s instalovaným elektrickým výkonem nad 100 kW 
včetně, na které je uplatňováno právo na podporu a které byly uvedené do 
provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, musí být splněny 
povinnosti podle § 11a odst. 1 až 5 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění 
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 1. ledna 
2017. 
 
2. U výroben elektřiny s instalovaným elektrickým výkonem do 100 kW, na 
které je uplatňováno právo na podporu a které byly uvedené do provozu 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, musí být splněny povinnosti 
podle § 11a odst. 1 až 5 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném ode 
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 1. ledna 
2018. 
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3. Doporučujeme zpracování chybějícího zhodnocení 
korupčních rizik v souladu s Legislativními pravidly vlády 
čl. 16 odst. 4 dle metodiky CIA zveřejněné 
na http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-

temata/cia/metodika-CIA.pdf. 
 

3. U výroben tepla, na které je uplatňováno právo na podporu a které byly 
uvedené do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, musí 
být splněny povinnosti podle § 27 odst. 3 a 8 zákona č. 165/2012 Sb., ve 
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 1. 
Ledna 2018. 
 

Uvedené vyjádření bude doplněno do důvodové zprávy. 
 
 
Akceptováno 

   

Energetický 
regulační 

úřad 

Zásadní připomínka: 

K § 1 písm. i)  

Způsob a rozsah měření technologické vlastní spotřeby 
(TVS) není popsán. Zejména postrádáme popsání situace 
pro § 11a odst. 1 písmeno a), b) zákona č. 165/2012 Sb., 
o podporovaných zdrojích energie a o změně některých 
zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb. (dále též jen 
„zákon o podporovaných zdrojích ve znění zákona č. 
131/2015 Sb.“). Požadujeme zapracovat. Zejména 
požadujeme popsat, co se rozumí měřit „za místem odběru 
vyrobené TVS elektřiny“ a  „před místem  
 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 

 
 
V ustanovení § 11a odst. 1 zákona není uvedena vazba na ustanovení o 
zmocnění v zákoně, které by mělo předmětnou záležitost dále 
rozpracovávat.  
 
Ustanovení § 11a odst. 1 zákona je navíc dle našeho názoru jednoznačný 
a nepotřebuje žádnou další úpravu v legislativě.  
 

Zásadní připomínka: 

K § 4 odst. 7 

Požadujeme upravit větu druhou následovně (tj. vypustit 
slova „nebo výrobci tepla“):  

Akceptováno 
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„Po ověření vyúčtuje operátor trhu výrobci nebo výrobci tepla 
rozdíl mezi opravným údajem a údajem předaným podle 
odstavce 3, 4, 5 a 6.“ 
Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že se jedná o § týkající se 
elektřiny, neměl by být výrobce tepla uveden 
 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Zásadní připomínka: 

K § 5 

Požadujeme doplnit nový odstavec 3 ve znění: 
„(3) V případě zaslání opravných údajů podle odstavce 1 
může operátor trhu tyto údaje ověřit prostřednictvím osoby 
pověřené operátorem trhu. Po ověření vyúčtuje operátor trhu 
výrobci tepla rozdíl mezi opravným údajem a údajem 
předaným podle odstavce 1.“ 
Odůvodnění: Domníváme se, že chybí analogie opravných 
údajů pro výrobce tepla. 
 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Akceptováno 

Zásadní připomínka: 

K § 7 odst. 2 

Požadujeme upravit odstavec 2 takto: 
(2) Výrobce tepla v případě užitečného tepla dodaného do 
rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování 
tepelnou energií a vyrobeného pouze z obnovitelného zdroje 
nebo ze společného spalování obnovitelného zdroje a 
druhotného zdroje zajištuje měření měřidlem využívající 
přímou metodu měření. 
Odůvodnění: Jedná se o povinnost vztaženou k výrobci 
tepla. Požadujeme upravit formulaci tak, aby zahrnovala i 
nové výrobce tepla definované zákonem o podporovaných 
zdrojích ve znění zákona č. 131/2015 Sb., tzn. definované 
BPS, které mají být nově podporovány na užitečné teplo. 
Teplo dodané do rozvodného tepelného zařízení soustavy 

Akceptováno s úpravou 
 
 
Ustanovení § 7 odst. 2 vyhlášky byl upraven tak, aby zahrnoval nově obě 
možnosti výroben tepla, které spadají do provozní podpory tepla. Tedy 
měření 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 měření užitečného tepla podle § 24 odst. 4 
zákona. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA8HAGA4M)



14 
 

zásobování tepelnou energií představuje pouze jeden ze 
způsobů využití tepla jako užitečného tepla. 
 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Zásadní připomínka: 

K § 7 odst. 4 písm. b) 

Požadujeme upravit odstavec 4 písm. b) takto: 
b) měření množství užitečného tepla měřidly 
využívajícími přímou metodu měření. Pokud není použití 
přímé metody měření technicky možné ekonomicky 
efektivní, pak je možné použít nepřímé metody měření a to 
na základě stanoviska energetického specialisty 
oprávněného ke zpracování energetického auditu a 
energetického posudku o ekonomické neefektivnosti použití 
nemožnosti použití přímé metody měření. V případě použití 
nepřímé metody měření kdy je nosným médiem pára, se 
používají měřidla podle české technické normy ČSN EN ISI 
5167 (listopad 2003). Pokud výrobce elektřiny použije u 
nepřímé metody měření pracovní měřidla, pak stanoví lhůty, 
způsob kalibrace a způsob zajištění měřícího řetězce 
vnitřním předpisem a přípustná chyba při kalibraci těchto 
měřidel nesmí překročit povolenou chybu pro stanovená 
měřidla.“ 
Odůvodnění: V současné době je v metodickém pokynu 
MPO k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb. použita pro stejné 
účely formulace “technicky možné”. Požadujeme tuto 
formulaci i do této vyhlášky. Nedomníváme se, že je správné 
v případě měřidel, kdy se jedná o měření ve vztahu k 
vypláceným státním penězům, hovořit o ekonomické 
efektivitě. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
 
Při dnešním stavu techniky, lze v případě neomezených finančních 
prostředků provést a zajistit jakékoliv měření. Proto považujeme za 
vhodné použít definici „ekonomicky efektivní“ s návazností na 
stanovisko energetického auditora. 

Zásadní připomínka: 

K § 7 odst. 4 písm. c) 

Akceptováno s úpravou 
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Požadujeme do druhé věty odstavce 4 písm. c) doplnit 
slova „nebo kapalného“ takto: 
c) měření množství spotřebovaného paliva měřidly 
využívající přímou metodu měření. Pokud není v případě 
měření jiného než plynného nebo kapalného paliva použití 
přímé metody měření ekonomicky efektivní, pak je možné 
použít nepřímé metody měření a to na základě stanoviska 
energetického specialisty oprávněného ke zpracování 
energetického auditu a energetického posudku o 
ekonomické neefektivnosti použití přímé metody měření. 
Odůvodnění: Požadujeme doplnit „nebo kapalného“, a to 
zejména s ohledem k aplikaci na přístřik LTO u bioplynových 
stanic. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Zásadní připomínka: 

K § 7 odst. 5 

Požadujeme upřesnit, o která měřidla v ustanovení 
konkrétně jde. Nutno specifikovat např. DN potrubí nebo 
rozsah měřidla.  
Zároveň do poslední věty navrhujeme doplnit slovo 
„kterého“, (jinak věta nedává smysl) takto: 
„Druhá a třetí věta tohoto odstavce neplatí pro měřidlo 
užitečného tepla na základě kterého  se provádí nárokování 
provozní podpory tepla.“ 
Odůvodnění: Vzhledem k možnosti zneužití vyplácení 
podpory, zejména ve vazbě na množství tepla při podpoře 
na elektřinu z vysokoúčinné KVET, by bylo třeba upřesnit 
dané ustanovení. Je zřejmé, že se toto ustanovení vztahuje 
na výjimečné případy, kdy není možné v krátkém časovém 
období dané měřící zařízení vyměnit, případně kdy dané 
měřící zařízení je specifické a neexistuje náhradní, možný 
příklad Mělník, oproti tomu by se nemělo stávat, že jiná 
energetická zařízení např. bioplynové stanice, KVET s kratší 
dobou využití, atd. využijí (zneužijí) toto ustanovení a po 

Akceptováno s úpravou 
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dobu 3 měsíců budu vykazovat průměrná data za 
předcházející období. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Zásadní připomínka: 

K § 8 odst. 3 

Požadujeme vypustit slova „nebo ve smlouvě o budoucí 
smlouvě o připojení“, následovně: 
„(3) Příslušný provozovatel ověří úplnost žádosti. Ve 
lhůtě do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla úplná 
žádost výrobce elektřiny doručena a výrobce elektřiny splnil 
podmínky sjednané ve smlouvě o připojení nebo ve smlouvě 
o budoucí smlouvě o připojení, provede za nezbytné 
součinnosti výrobce elektřiny první paralelní připojení 
výrobny elektřiny k elektrizační soustavě.“ 
Odůvodnění: Smlouva o smlouvě budoucí se již v rámci 
připravované nové vyhlášky ERÚ o připojení nevyskytuje, 
proto nutno vypustit. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Akceptováno 

Zásadní připomínka: 

K § 8 

Navrhujeme doplnit odstavec 7, který zní: 
„(3) Pro uvedení výrobního zdroje do provozu se 
ustanovení odstavců 1 až 5 použijí přiměřeně.“  
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
 
V uvedeném návrhu vyhlášky není možné zavádět uvedení výrobního 
zdroje do provozu, jelikož toto není uvedeno v příslušném zmocnění v § 
53 zákona č. 165/2012 Sb. 

Zásadní připomínka: 

K § 9 odst. 1 

Požadujeme upravit odstavec 1 písm. a) a b) a doplnit nové 
písm. c) následovně: 
(1) Výrobna tepla se považuje za uvedenou do provozu, 
pokud  

a) nabylo právní moci rozhodnutí o udělení 
licence na výrobu tepelné energie a, 

Akceptováno 
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b) proběhlabyla úspěšně ukončena registrace 
výrobny tepla v systému operátora trhu podle jiného 
právního předpisu2. a 

c) je nainstalováno měřidlo tepla.  
Odůvodnění: Požadujeme přeformulovat, aby bylo zřejmé, 
že registrace skutečně úspěšně proběhla a vzhledem k 
analogii u výroben elektřiny požadujeme doplnit i instalaci 
měřidla tepla. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Zásadní připomínka: 

K příloze č. 4 

Požadujeme na straně druhé přílohy č. 4 do 3. a 7. řádku 
doplnit rovněž výrobny tepla. 
Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že zákon v případě podpory 
nových BPS na užitečné teplo tyto výrobny specifikuje jako 
výrobny tepla, pro případ krácení provozní finanční podpory 
by se mělo vycházet z investičních podpor (nevratných 
dotací) vztažených k výrobně tepla.  
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Akceptováno 

Zásadní připomínka: 

K příloze č. 5 

Požadujeme v písm. a) bodu 1) doplnit níže uvedený text 
následujícím způsobem: 

„
iE  množství elektřiny vyrobené ze zdroje energie 

v procesu vysokoúčinné KVET i [MWh] 

CE  celkové množství vyrobené elektřiny v procesu 

vysokoúčinné KVET [MWh]“ 
Odůvodnění: Dle zákona o podporovaných zdrojích ve znění 
zákona č. 131/2015 Sb. je od 1. 1. 2016 podporováno 
společné spalování pouze pro elektřinu vyrobenou v procesu 
vysokoúčinné KVET. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
 
Považujeme za vhodné zachovat v příloze č. 5, v části a) v odstavci 1 
obecný vzorec stanovení množství elektřiny vyrobené společným 
spalováním různých zdrojů energie, jelikož podle uvedeného vzorce se 
stanovuje také množství elektřiny při spalování různých druhů biomasy.   
 
Postup aplikace vzorce v případě stanovení množství elektřiny 
z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla pocházejícího 
z různých zdrojů energie je v návrhu vyhlášky již také zavedeno a to 
v příloze č. 5, v části a) v odstavci 2. 
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Doporučující připomínka: 

K § 2 písm. b) 

Navrhujeme v § 2 písm. b) nahradit slova „v joulech“ slovy „v 
jednotkách SI“. 

Vysvětleno 
 
Po této úpravě ustanovení by nebylo zřejmé, že se jedná o určitý typ 
měřidla tzv. kalorimetr, což je podstatná informace celého příslušného 
ustanovení a pro uživatele uvedeného předpisu by bylo méně přehledné. 
Jednotka joul patří mezi odvozené jednotky SI. 

Doporučující připomínka: 

K § 3 odst. 1 písm. a) a odst. 2 
Ustanovení považujeme za nejasná, navrhujeme upravit. 
Zatímco ust. odstavce 1 písm. a) upravuje spalování při 
výrobě elektřiny a tepla, odstavec 2, který na odstavec 1 
navazuje, se vztahuje pouze k výrobě elektřiny. Není dále 
zřejmé, zda se tato ustanovení vztahují i na KVET.  

Vysvětleno 
 
Ustanovení vycházejí ze stejné koncepce jako je uvedená v současné 
vyhlášce č. 478/2012 Sb. Pouze pro velkou „podobnost“ dvou § a dvou 
výkazů v původní vyhlášce byla snaha v návrhu této vyhlášky provést vše 
v rámci úpravy již pouze jednoho § a jednoho výkazu, který by se odlišoval 
podle toho, zda by šlo o nabyté množství zdroje (tedy například 
nakoupené a uložené na skládku) nebo o využité množství paliva již přímo 
při výroby elektřiny a tepla. 
 
V případě části § 3 o nabytém množství paliva, což ve vyhlášce značí § 3 
odst. 1 písm. a) (nově § 3 odst. 2 písm. a)), tak to se týká pouze kombinací 
paliv, které jsou uvedeny v této věci v zákoně č. 165/2012 Sb., tedy výroby 
elektřiny ve spoluspalování OZE a NEOZE (viz. § 11a odst. 6 písm. b) 
zákona). Odstavec 2 (nově odstavec 3) pak podrobněji rozvádí dále 
ustanovení odstavce 1 písm. a) (nově odstavce 2 písm. a). 
 
Dále ustanovení § 11a odst. 6 písm. c) zákona se týká informací o 
skutečném využití paliva pro výrobu elektřiny. Toto ustanovení zákona je 
však na základě dalších ustanovení zákona o stanovování parametrů 
minimální účinnosti nebo vysokoúčinné KVET vztaženo na všechny 
výrobny energie (výrobny elektřiny, výrobny tepla a výrobny elektřiny 
z KVET) a všechny druhy paliv (OZE, DEZ a NEOZE), jelikož jinak by se 
nedaly výše uvedené parametry stanovit. 
 
Celé ustanovení § 3 vyhlášky byly v tomto upraveno a značně 
zjednodušeno a zpřehledněno. 
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Doporučující připomínka: 

K § 3 odst. 4 
Doporučujeme přeformulovat. Odstavec je příliš dlouhý 
a  nepřehledný, v uvedených kombinacích spoluspalování 
nejsou uvedeny všechny možné varianty: 
Navrhujeme např. následující znění: 
„(4) V případě, že v průběhu vykazovaného měsíce výrobna 
elektřiny nebo výrobna tepla  
a)spalující pouze obnovitelný zdroj nebo pouze druhotný 
zdroj začne částečně využívat jako palivo jiný druh zdroje 
energie, nebo 
b)spalující společně obnovitelný zdroj nebo druhotný zdroj a 
jiný druh zdroje energie začne využívat jako palivo pouze 
obnovitelný zdroj nebo pouze druhotný zdroj, 
výrobce nebo výrobce tepla zpracuje výkazy podle odstavce 
2 za část vykazovaného měsíce, kdy výrobna elektřiny nebo 
výrobna tepla společně spalovala obnovitelný zdroj nebo 
druhotný zdroj a jiný druh zdroje energie, a výkazy podle 
odstavce 3 zpracuje samostatně za část vykazovaného 
měsíce, kdy výrobna elektřiny nebo výrobna tepla spalovala 
pouze obnovitelný zdroj nebo pouze druhotný zdroj, a za 
část vykazovaného měsíce, kdy výrobna elektřiny nebo 
výrobna tepla společně spalovala obnovitelný zdroj nebo 
druhotný zdroj a jiný druh zdroje energie.“ 

Vysvětleno 
 
Viz. předchozí připomínka 

Doporučující připomínka: 

K § 4 odst. 3 
Uvedené kombinace společného spalování opět nezahrnují 
všechny v praxi možné kombinace, navrhujeme proto 
počátek ustanovení přeformulovat následovně: 

„Výrobce elektřiny využívající společné spalování 
obnovitelného nebo druhotného zdroje a jiného zdroje 
energie…“ 

Akceptováno s úpravou 

Doporučující připomínka: 

K § 4 odst. 6 

Vysvětleno 
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Doporučujeme zvážit soulad s obecnou právní úpravou 
promlčecí lhůty (nový občanský zákoník). 

Doporučujeme zachovat stejnou lhůtu pro zaslání opravených údajů jako 
je zavedena v současné vyhlášce č. 478/2012 Sb. 

Doporučující připomínka: 

K příloze č. 4 

Upozorňujeme, že poznámky pod čarou 2 až 4 nejsou 
vztaženy k žádnému textu. 

Akceptováno 

Hospodářská 
komora ČR 

Zásadní připomínka:  

Připomínka k § 3 

Požadujeme z celého § 3 vypustit úpravu vztahující se 
k výrobci tepla a výrobně tepla.  

Odůvodnění: 
Vykazování kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů 
energie se provádí podle přílohy č. 1 k vyhlášce, která se 
týká výhradně výrobny elektřiny. Rovněž text odstavce 2 se 
týká pouze výrobny elektřiny. Není proto vůbec jasné, jak by 
mělo vykazování probíhat v případě výrobny tepla. Pokud je 
potřebné množství a kvality druhotných zdrojů a 
obnovitelných zdrojů při jejich společném spalování 
v průběhu výroby tepla vykazovat, doporučujeme doplnit tato 
ustanovení do § 5 a přílohy č. 4 k vyhlášce. Rovněž 
upozorňujeme na skutečnost, že název § 3 se vztahuje 
pouze ke kvalitě zdrojů energie, zatímco v textu se uvádí 
povinnost vykazovat i údaje o množství. 

Vysvětleno a částečně akceptováno 
 
Ustanovení vycházejí ze stejné koncepce jako je uvedená v současné 
vyhlášce č. 478/2012 Sb. Pouze pro velkou „podobnost“ dvou § a dvou 
výkazů v původní vyhlášce byla snaha v návrhu této vyhlášky provést vše 
v rámci úpravy již pouze jednoho § a jednoho výkazu, který by se odlišoval 
podle toho, zda by šlo o nabyté množství zdroje (tedy například 
nakoupené a uložené na skládku) nebo o využité množství paliva již přímo 
při výroby elektřiny a tepla. 
 
V případě části § 3 o nabytém množství paliva, což ve vyhlášce značí § 3 
odst. 1 písm. a) (nově § 3 odst. 2 písm. a)), tak to se týká pouze kombinací 
paliv, které jsou uvedeny v této věci v zákoně č. 165/2012 Sb., tedy výroby 
elektřiny ve spoluspalování OZE a NEOZE (viz. § 11a odst. 6 písm. b) 
zákona). Odstavec 2 (nově odstavec 3) pak podrobněji rozvádí dále 
ustanovení odstavce 1 písm. a) (nově odstavce 2 písm. a). 
 
Dále ustanovení § 11a odst. 6 písm. c) zákona se týká informací o 
skutečném využití paliva pro výrobu elektřiny. Toto ustanovení zákona je 
však na základě dalších ustanovení zákona o stanovování parametrů 
minimální účinnosti nebo vysokoúčinné KVET vztaženo na všechny 
výrobny energie (výrobny elektřiny, výrobny tepla a výrobny elektřiny 
z KVET) a všechny druhy paliv (OZE, DEZ a NEOZE), jelikož jinak by se 
nedaly výše uvedené parametry stanovit. 
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Celé ustanovení § 3 vyhlášky byly v tomto upraveno a značně 

zjednodušeno a zpřehledněno. 

Zásadní připomínka: 

Připomínka k § 3 odst. 4 

Požadujeme znění daného ustanovení upravit následovně: 
„(4) V případě, že v průběhu vykazovaného měsíce výrobna 
elektřiny nebo výrobna tepla spalující v části 
vykazovaného měsíce spalovala pouze obnovitelný zdroj 
nebo pouze druhotný zdroj začne částečně nebo úplně 
využívat jako palivo neobnovitelný zdroj nebo druhotný zdroj 
nebo v případě druhotného zdroje obnovitelný zdroj, a v jiné 
části vykazovaného měsíce společně spalovala 
obnovitelný zdroj, druhotný zdroj nebo neobnovitelný 
zdroj podle odstavce 1 písm. a) výrobce nebo výrobce 
tepla zpracuje: 
a) výkazy podle odstavce 2 odstavce 1 písm. a) za část 
vykazovaného měsíce, kdy výrobna elektřiny nebo výrobna 
tepla společně spalovala obnovitelný zdroj a neobnovitelný 
zdroj nebo druhotný zdroj. V případě, že v průběhu 
vykazovaného měsíce výrobna elektřiny nebo výrobna tepla 
spalující pouze obnovitelný zdroj nebo pouze druhotný zdroj 
začne částečně nebo úplně využívat jako palivo 
neobnovitelný zdroj nebo druhotný zdroj nebo v případě 
druhotného zdroje obnovitelný zdroj, výrobce nebo výrobce 
tepla zpracuje a 
b) výkazy podle odstavce 3 odstavce 2 písm. b) samostatně 
za každou část vykazovaného měsíce, kdy výrobna elektřiny 
nebo výrobna tepla spalovala pouze obnovitelný zdroj nebo 
pouze druhotný zdroj, a za část vykazovaného měsíce, kdy 
výrobna elektřiny nebo výrobna tepla společně spalovala 
obnovitelný zdroj a neobnovitelný zdroj nebo druhotný zdroj.“ 
Odůvodnění: 
Navrhujeme zpřehlednění a zjednodušení textu, ze kterého 
by jasně vyplývalo, za jakých podmínek výrobci zpracovávají 

Akceptováno s úpravou 
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výkazy. V souladu s předešlou připomínkou, rovněž 
navrhujeme vypuštění zmínek o výrobně tepla. 

Zásadní připomínka: 

Připomínka k § 7 odst. 4 písm. c) 

Požadujeme na závěr písmena c) doplnit následující větu: 
„V případě bioplynu, kalového plynu a skládkového 
plynu vznikajícího v místě jeho využití, je k měření 
množství spotřebovaného paliva využívána přímá 
metoda měření s použitím pracovních měřidel.“ 
Odůvodnění: 
V praxi je měření bioplynu na úrovni stanovených měřidel 
velmi složité a nákladné. Navíc životnost měřící techniky je 
velice nízká a to kvůli vlhkosti a přítomnosti agresivních 
sloučenin na bázi síry, chloru, křemíku, apod. Ke stanovení 
energie v palivu je třeba stanovit přesný objem a výhřevnost. 
Normovaný objem je nutné stanovit z objemu, tlaku, teploty 
a vlhkosti. Všechna tato měření by musela být stanovenými 
měřidly. Ke stanovení výhřevnosti je nutné zjistit obsah 
metanu. Ten je nejčastěji stanovován měřidly 
s elektrochemickými anebo IR čidly. Elektrochemická čidla 
mají velice krátkou životnost z výše uvedených důvodů a IR 
čidla mají problém se sektivitou metanu a výrazně je 
ovlivňuje přítomnost jiných uhlovodíků. I kalibrované měřidlo 
může vykazovat chybu ve stanovení metanu v řádech 
procent. Z tohoto důvodu není možné udržet a prokázat u 
pracovních měřidel povolenou chybu pro stanovená měřidla. 
Trvání na stanovených měřidlech při stanovení energie 
paliva v případě výrobny využívající k výrobě energií energii 
bioplynu vznikající v místě je iracionální. Bioplyn vzniká bez 
vazby na chod výrobního zdroje elektřiny a ten jej buďto 
využije anebo musí být plyn likvidován. Přehnané nároky na 
měření pak způsobují nerealizovatelnost podpory KVET. 

Akceptováno s úpravou pro bioplyn 

 
Úprava provedena v § 7 odst. 6 vyhlášky. Odůvodnění navrhované výjimky 
je provedeno pouze pro bioplyn. 

Zásadní připomínka: 

Připomínka k Příloze č. 1, části Obnovitelný zdroj energie 

Vysvětleno 
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Požadujeme v tabulce pro výkaz Plynný obnovitelný zdroj 
energie vypustit sloupce „Spalné teplo“ a „Obsah vody“. 
Odůvodnění: 
Stanovení spalného tepla a obsahu vody je u obnovitelných 
plynných paliv komplikované. V praxi je stanovena 
výhřevnost obsahem metanu. Obsah vody jako takový je pro 
další stanovení výhřevnosti nepodstatný. Navíc se tato 
veličina během cesty plynu od zdroje ke spotřebě velmi 
zásadně mění. Z uvedených důvodů je evidence 
a  vykazování těchto hodnot neopodstatněné. 

Ohledně problematiky paliva a výhřevnosti uvádíme, že akreditovaná 
laboratoř provede analýzu množství plynu v závislosti na jeho vlhkosti. 
V rámci této analýzy stanoví tabulku spalného tepla (nebo výhřevnosti) 
v závislosti na objemu vlhkosti (množství vodní páry). V průběhu měsíce si 
výrobce prostřednictvím periodického měření vlhkosti plynu vypočítá 
průměrnou hodnotu vlhkosti za určené období (např. měsíc) a z tabulky 
k hodnotě vlhkosti odečte příslušnou hodnotu spalného tepla.  
 
Ohledně spalného tepla uvádíme, že v současné době vycházejí veškeré 
výpočty spotřebované energie obsažené v plynu prostřednictvím 
spalného tepla. Pro výpočty účinností není problém přepočítat spalné 
teplo na výhřevnost. Obecně plyn se v současné době obsah energie 
v palivu se vyjadřuje fyzikální veličinou – spalným teplem. U všech výrobců 
a distributorů plynů v obchodním styku by se měla používat tedy stejná 
fyzikální veličina a tím je spalné teplo. 

Zásadní připomínka: 

Připomínka k Příloze č. 2 a č. 3 

Požadujeme doplnit výkazy předkládané výrobcem o další 
údaje podle návrhu výkazu o výrobě elektřiny podle návrhu 
vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou a sjednotit 
vykazování podle obou předpisů. 
Konkrétní návrh úpravy výkazu je uveden na závěr 
těchto připomínek. 
Odůvodnění:  
Výkaz by měl obsahovat takové položky, které umožní 
zkontrolovat správnost vykazovaných údajů výrobcem (toto 
lze učinit teprve po vytvoření úplné bilance energie za 
výrobnu elektřiny). Výkaz je vhodné sjednotit s výkazem 
navrženým v rámci vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou, 
která byla 9. 10. 2015 vložena do veřejného konzultačního 
procesu, tak aby výrobce nebyl zatěžován dvojí vykazovací 
povinností, neboť některé údaje vykazované výrobcem ve 
výkazech podle obou zmíněných předpisů se duplikují. 
Zároveň by měla být vypuštěna povinnost pro výrobce 

Vysvětleno 
 
Návrh vyhlášky nemůže v rámci svého rozsahu daného zmocňovacími 
ustanoveními požadovat doplnit v příloze č. 2 a 3, což jsou výkazy zasílané 
výrobcem elektřiny operátorovi trhu o údaje, které nesouvisí 
s poskytováním provozní podpory. 
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předkládat výkaz podle vyhlášky o Pravidlech trhu 
s elektřinou. 

Doporučující připomínka: 

Připomínka k § 2 

Doporučujeme doplnit nové písm. d) následujícího znění: 
„d) výrobním zdrojem jednotlivá zařízení generující 
elektrickou nebo tepelnou energii případně jejich 
kombinaci. V případě, že je instalováno více výrobních 
zdrojů v jedné výrobně, využívající stejné palivo a 
dodávající energii do společného odběrného místa, je 
možné považovat tyto výrobní zdroje za jeden výrobní 
zdroj.“ 
Odůvodnění: 
V případě jedné výrobny, která využívá stejné palivo pro 
všechny výrobní zdroje a současně generované energie jsou 
svedeny do společného místa odběru, je obtížné definovat 
spotřeby a výkony na jednotlivých zdrojích. V tomto případě 
je vhodné vykazovat hodnoty jako za jeden společný zdroj. 
V praxi to znamená zjednodušení měření a snížení počtu 
měřidel. Přitom důvěryhodnost vykazování zůstane na 
stejné úrovni. 

Vysvětleno 
 
Návrh vyhlášky nemůže v rámci svého rozsahu daného zmocňovacími 
ustanoveními doplňovat další nové pojmy nad rámec zákona č. 165/2012 
Sb. 

Doporučující připomínka: 

Připomínka k návětí § 3 odst. 1 

Doporučujeme provést následující úpravy: 
„Výrobce elektřiny nebo výrobce tepla při“ 
Odůvodnění: 
Uvedení do souladu se zákonem č. 165/2012 Sb., který 
definuje pojem výrobce jako výrobce elektřiny. Prováděcí 
vyhláška má používat pojmy shodné se zákonem. 

 

Akceptováno 

Doporučující připomínka: Akceptováno 
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Připomínka k § 6 

Doporučujeme provést následující úpravy: 
„Způsob stanovení množství elektřiny nebo tepla vyrobené 
vyrobeného z podporovaných zdrojů energie při společné 
výrobě elektřiny nebo tepla z různých zdrojů energie“ 
Odůvodnění: 
První úprava je spíše jazyková, slovo „vyrobeného“ se 
vztahuje ke slovu „tepla“, proto navrhujeme úpravu tvaru. 
Doplnění slova „společné“ je nezbytné, neboť stanovení 
množství elektřiny nebo tepla se týká společné výroby těchto 
energií při využití více druhů zdrojů. 

Doporučující připomínka: 

Připomínka k § 7 odst. 4 písm. b) 

Doporučujeme provést následující úpravy: 
„b) měření množství užitečného tepla měřidly využívajícími 
přímou metodu měření.; Pokud pokud není použití přímé 
metody měření ekonomicky efektivní, pak je možné použít 
nepřímé metody měření a to na základě stanoviska 
energetického specialisty oprávněného ke zpracování 
energetického auditu a energetického posudku o 
ekonomické neefektivnosti použití přímé metody měření.; 
V v případě použití nepřímé metody měření kdy je nosným 
médiem pára, se používají měřidla podle české technické 
normy ČSN EN ISI 5167 (listopad 2003).; Pokud pokud 
výrobce elektřiny použije u nepřímé metody měření pracovní 
měřidla, pak stanoví lhůty, způsob kalibrace a způsob 
zajištění měřícího řetězce vnitřním předpisem a přípustná 
chyba při po kalibraci těchto měřidel nesmí překročit 
povolenou chybu pro stanovená měřidla., 
Odůvodnění: 
Formální úprava, písmena a) až c) spolu tvoří jednu větu, 
nelze v jejich rámci mít oddělené věty. 

 

Akceptováno s úpravou 
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Doporučující připomínka: 

Připomínka k § 7 odst. 4 písm. c) 

Doporučujeme provést následující úpravy: 
„c) měření množství spotřebovaného paliva měřidly 
využívající přímou metodu měření.; Pokud pokud není 
v případě měření jiného než plynného paliva použití přímé 
metody měření ekonomicky efektivní, pak je možné použít 
nepřímé metody měření a to na základě stanoviska 
energetického specialisty oprávněného ke zpracování 
energetického auditu a energetického posudku o 
ekonomické neefektivnosti použití přímé metody měření.; 
V v případě použití nepřímé metody měření se používají 
měřidla a postup podle české technické normy ČSN EN 
45501.; Pokud pokud výrobce elektřiny použije u nepřímé 
metody měření pracovní měřidla, pak stanoví lhůty, způsob 
kalibrace a způsob zajištění měřícího řetězce vnitřním 
předpisem a přípustná chyba při po kalibraci těchto měřidel 
nesmí překročit povolenou chybu pro stanovená měřidla.; 
Součástí součástí měření spotřebovaného paliva je také 
určení výhřevnosti paliva, které se provádí podle jiného 
právního předpisu.; Pokud pokud lze spotřebované palivo 
jednoznačně přiřadit k dodávkám paliva, lze použít 
výhřevnost stanovenou dodavatelem paliva.; Předpokladem 
předpokladem je, že dodavatel paliva používá ke stanovení 
výhřevnosti vzorkovací postupy a akreditovanou laboratoř. 
Odůvodnění: 
Formální úprava, písmena a) až c) spolu tvoří jednu větu, 
nelze v jejich rámci mít oddělené věty. Dále je potřeba 
nahradit slovo „při“ slovem „po“ před slovem „kalibraci“, 
neboť přípustná chyba se vztahuje na dobu po ukončení 
kalibrace. 

Akceptováno s úpravou 

Doporučující připomínka: 

Připomínka k § 7 odst. 5 

Doporučujeme provést následující úpravy: 

Akceptováno jinak 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA8HAGA4M)



27 
 

„(5) V případě výměny měřidla pro měření tepla nebo paliva 
z důvodu jeho pravidelného ověřování nebo z důvodu jeho 
poruchy se instaluje jiné měřidlo požadované podle odstavce 
1 až 4. Pokud není možné bezodkladně zajistit instalaci 
jiného měřidla požadovaného podle odstavce 1 až 4, 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 je pro výměnu měřicího 
zařízení nezbytné přerušení dodávky tepla, nejdéle však po 
dobu 3 měsíců. Druhá a třetí věta tohoto odstavce neplatí 
pro měřidlo užitečného tepla, na jehož základě se provádí 
nárokování provozní podpory tepla.“ 
Odůvodnění: 
Formální úprava. 

Doporučující připomínka: 

K příloze 2 + formuláře: 

1) Uvede se název a adresa výrobny elektřiny v souladu 
s rozhodnutím o udělení licence na výrobu elektřiny. 
2) Konečná spotřeba elektřiny spotřebovaná za předávacím 
místem výrobce tímto výrobcem anebo jiným účastníkem 
trhu; do konečné spotřeby elektřiny není zahrnuta 
technologická vlastní spotřeba elektřiny. 
32) Vyhláška o stanovení minimální účinnosti užití energie 
při výrobě elektřiny a výrobě tepla 

4) V případě více odběrných nebo předávacích míst v rámci 
jedné napěťové hladiny se uvádí údaje v rozlišení podle 
těchto míst (tj. uvede se tolik řádků, kolik EAN je na dané 
napěťové hladině). 

5) Uvádí se počet předávacích míst, v nichž je veškerý odběr 
určen pouze pro technologickou vlastní spotřebu. Údaj je 
dopočten operátorem trhu a doplněn po uložení výkazu 
výrobcem do IS OTE. 

Částečně akceptováno 
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6) V případě, že dochází v průběhu měsíce ke změně 
rezervovaného příkonu, uvede se vážený průměr 
rezervovaného příkonu v poměru počtu dní, pro které byla 
konkrétní výše rezervovaného příkonu sjednána. 

7) Údaj o počtu odběrných nebo předávacích míst, v nichž je 
rezervován příkon, je načítán z dat evidovaných v 
informačním systému operátora trhu na základě přiřazených 
EAN pro odběr z elektrizační soustavy, výrobce provede 
pouze kontrolu správnosti údajů. 

8) Uvádí se počet předávacích míst s tzv. záložním 
napájením v případě, že v daném měsíci nebyl přes tato 
místa realizován žádný odběr z elektrizační soustavy. 

9) Barevně označená pole jsou předvyplněna údaji 
evidovanými v informačním systému operátora trhu a 
výrobce pouze ověřuje jejich správnost. 
10) Uvedený vzor výkazu zahrnuje úplný rozsah všech 
údajů. Výrobce vyplňuje pouze relevantní údaje s ohledem 
na jím provozovanou technologii výroby elektřiny, způsob 
zapojení výrobního zdroje a případné zapojení dalších 
technologií za předávacím místem výrobce, přičemž 
odpovídající zúžení rozsahu výkazu výrobci zajistí operátor 
trhu ve svém informačním systému. 

 
Doporučující připomínka: 

K příloze č.3 + formuláře: 

1) Uvede se název a adresa výrobny elektřiny v souladu 
s rozhodnutím o udělení licence na výrobu elektřiny. 
2) Konečná spotřeba elektřiny spotřebovaná za předávacím 
místem výrobce tímto výrobcem anebo jiným účastníkem 
trhu; do konečné spotřeby elektřiny není zahrnuta 
technologická vlastní spotřeba elektřiny. 
3) V případě více odběrných nebo předávacích míst v rámci 
jedné napěťové hladiny se uvádí údaje v rozlišení podle 

Částečně akceptováno 
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těchto míst (tj. uvede se tolik řádků, kolik EAN je na dané 
napěťové hladině). 
4) Uvádí se počet předávacích míst, v nichž je veškerý odběr 
určen pouze pro technologickou vlastní spotřebu. Údaj je 
dopočten operátorem trhu a doplněn po uložení výkazu 
výrobcem do IS OTE. 
5) V případě, že dochází v průběhu měsíce ke změně 
rezervovaného příkonu, uvede se vážený průměr 
rezervovaného příkonu v poměru počtu dní, pro které byla 
konkrétní výše rezervovaného příkonu sjednána. 
6) Údaj o počtu odběrných nebo předávacích míst, v nichž je 
rezervován příkon, je načítán z dat evidovaných v 
informačním systému operátora trhu na základě přiřazených 
EAN pro odběr z elektrizační soustavy, výrobce provede 
pouze kontrolu správnosti údajů. 
7) Uvádí se počet předávacích míst s tzv. záložním 
napájením v případě, že v daném měsíci nebyl přes tato 
místa realizován žádný odběr z elektrizační soustavy. 
82) Podle vyhlášky o elektřině z vysokoúčinné kombinované 
výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů 
93) Týká se pouze výroben s instalovaným výkonem do 5 
MW. Provozní doba za vykazované období se počítá jako 
podíl svorkové výroby elektřiny a instalovaného výkonu 
zdroje 
10) Barevně označená pole jsou předvyplněna údaji 
evidovanými v informačním systému operátora trhu 
a  výrobce pouze ověřuje jejich správnost. 
11) Uvedený vzor výkazu zahrnuje úplný rozsah všech 
údajů. Výrobce vyplňuje pouze relevantní údaje s ohledem 
na jím provozovanou technologii výroby elektřiny, způsob 
zapojení výrobního zdroje a případné zapojení dalších 
technologií za předávacím místem výrobce, přičemž 
odpovídající zúžení rozsahu výkazu výrobci zajistí operátor 
trhu ve svém informačním systému. 
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Zásadní připomínka: 
K § 2, písm. c)  
Upozorňujeme, že vázat metodu na použití stanoveného 
měřidla a ne na metodu měření (tak jak je obvyklé 
v metrologické praxi – přímá měření x nepřímá měření, viz. 
pozn.) není vhodné, a to mj. z důvodu, že v provozu jsou 
např. kogenerační jednotky, které jsou vybaveny měřidly, jež 
jsou druhu stanoveného k ověřování, ale nejsou 
schváleného typu, takže je nelze ověřit. Pak by konstrukce 
metod měření, tak jak je navrhováno, mohla vést k legalizaci 
používání “neověřitelných” měřidel, přestože mají být 
použita stanovená měřidla (ověřitelná, tj. schváleného typu). 
 
Pozn.: 
ČSN IEC 60050-300 - Mezinárodní elektrotechnický slovník - Elektrická 
a  elektronická měření a měřicí přístroje 
- termín 311-02-01 – přímá metoda měření – metoda měření, při níž se hodnota 
měřené veličiny získá přímo, aniž by byly nezbytné dodatečné výpočty na základě 
funkčního vztahu mezi měřenou hodnotou a dalšími veličinami současně měřenými. 
- termín 311-02-02 -nepřímá metoda měření – metoda měření, při níž se hodnota 
veličiny získá z měření prováděných přímými metodami měření jiných veličin 
vážících se k veličině na základě známého vztahu. 
 

Ze zkušeností z posledních let lze potvrdit, že největším 
současným problémem (především v případě kombinované 
výroby elektřiny a tepla ve vazbě na dotační titul KVET) je 
skutečnost, že je snaha legalizovat stávající používaná 
měřidla (původně dodaná pro funkci pracovního měřidla) 
resp. dosáhnout možnosti používat je nyní jako měřidla 
stanovená. Přestože se často jedná o druh měřidel, který je 
uveden v druhovém seznamu vyhlášky (345/2002 Sb.), tak 
rozsah původního dodání a velmi často podmínky 
zabudování neumožňují bez nákladnější rekonstrukce 
takového cíle dosáhnout. 
Máme přitom za to, že se jedná o účel (význam) měření 
uvedený v zákonu o metrologii v § 3, odst. 3, písm. f), tj. při 
ochraně jiných veřejných zájmů chráněných zvláštními 

Akceptováno 

 
V definici § 2 písm. c) byl doplněn odkaz na zákon o metrologii. Dále 
bylo v ustanovení v § 7 odst. 5 a 6 vyhlášky, týkající se možnosti 
použití nepřímé metody měření v případě, kdy posudek 
energetického specialisty prokáže, že použití přímé metody měření 
je ekonomicky neefektivní, že součástí uvedeného posudku bude 
také vyjádření, zda lze v případě využití nepřímé metody měření 
použít pracovní měřidlo. 
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ÚNMZ - 
Úřad  pro 

technickou 
normalizaci, 
metrologii 

a  státní 
zkušebnictví 

(+připomínky 
ČMI) 

právními předpisy (zde zákonem č. 165/2012 Sb.). Pro tento 
účel měření by měla být používána stanovená měřidla, 
pokud je jejich druh uveden ve vyhl. 345 Sb. a pokud jsou 
schváleného typu (nebo byla na trh uvedena způsobem 
posouzení shody dle zákona č.22/1997 Sb.). Teprve pokud 
pro daný účel měření není dostupné stanovené měřidlo, lze 
měření provést vhodným pracovním měřidlem, u kterého je 
jednotnost a správnost měření zajišťována zpravidla 
kalibrací (nebo jiným vhodným způsobem). 
Z uvedených definic pod písmeny b) a c) však vyplývá 
rozlišení metod měření podle toho, zda je k měření použito 
stanovené měřidlo (metoda přímá) pro stanovení hodnoty 
vyjmenované měřené veličiny nebo zda jde o všechny 
ostatní případy. Z toho plyne, že i v případě nepřímé metody 
může být použito stanovené měřidlo, například LPG je 
kapalné palivo a standardně se měří v jednotkách hmotnosti. 
Proto by i u nepřímé metody bylo namístě uvést odkaz na 
zákon o metrologii. Kromě toho zákon o metrologii stanovuje 
povinnost zaručit jednotnost a správnost měřidel a měření, 
tedy i u nestanovených (pracovních) měřidel.  
Pokud nebude navrhovatelem předpisu přehodnocena 
konstrukce rozdělení metod měření, navrhujeme uvést 
odkaz na zákon o metrologii jak v písm. b), tak c). K tomu 
upravit i text. 
 

Připomínka: 
K § 7, odst. 1 
ÚNMZ řešil v nedávné době spolu se SEI případ výroby 
elektřiny z kalového plynu, kdy ale bylo možné na vstup 
kogenerační jednotky přivádět i zemní plyn. Ze strany SEI 
byl požadavek, aby se v takovém případu zajistilo, pro 
účely zjišťování rozdílu (podílu) elektrické energie vyrobené 
ze dvou zdrojů, měření na obou vstupech a to stanoveným 
měřidlem. 
U výroby tepla (odst.2) je toto zohledněno. Doporučujeme 
proto, pokud bude umožněna výroba elektřiny dle odst.1, 

Vysvětleno 
 
Uvedená záležitost je řešena v rámci ustanovení § 11a zákona č. 
165/2012 Sb. a ustanoveních § 6 a přílohy č. 5 této vyhlášky. 
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aby byly podmínky uvedené v odst. 3 uplatněny 
analogicky i pro výrobu elektřiny. 
 

Připomínka: 
K § 7, odst. 4 
V písm. b) je správné označení normy ČSN EN ISO 5167.  
Dále doporučujeme nedatovat vydání normy tak, aby 
v případě jejího nového vydání nepozbylo ustanovení 
vyhlášky aktuálnosti. Současně ale upozorňujeme, že  
takto normu uvádět není ani korektní. Jednak se jedná o 4 
samostatné části normy (5167-1,-2,-3,-4), kde se používají 
různé kombinace s částí 1 pro určité typy primárních prvků, 
kdy ne všechny jsou z pohledu požadované přesnosti měření 
použitelné. Dále je třeba vzít v úvahu, že již dnes je připraven 
finální návrh části 5, která řeší tzv. V-cone (kuželové) 
průtokoměry a ty nejsou použitelné vůbec. Dále není jasné, 
zda má předmětná věta znamenat, že pro páru jako 
teplonosné médium lze využít pouze měření založené na 
principu souboru norem ČSN EN ISO 5167-1 až 4:2003? A 
pokud ano, tak proč. Pro úplnost uvádíme že na měření tepla 
v přehřáté páře existují stanovená měřidla schváleného typu.   
Při vědomí rozhodovací pravomoci energetického specialisty 
by mělo platit, že předmětem rozhodnutí o ekonomické 
efektivitě nesmí být rozdíl mezi pořizovací cenou měřidla 
téhož druhu v provedení ověřitelném a v provedení 
neověřitelném a rozdíl v nákladech na metrologickou 
návaznost (neúměrně zjednodušená kalibrace, neúměrně 
prodloužený rekalibrační interval). 
Ustanovení v poslední větě písm. b) znamená, že výrobce 
elektřiny není vázán podmínkou, že kalibrace (návaznost 
pracovního měřidla) musí být provedena v akreditované 
kalibrační laboratoři nebo v ČMI (obecně uznávaná garance 
jakosti, mj. v případě hlavních etalonů je tato podmínka 
uvedena v zákoně o metrologii). Přitom se jedná o použití 
pracovního měřidla, kde může mít jeho správnost měření 
přímý vliv na vyplácení zeleného bonusu. Dále není zřejmé, 

Vysvětleno a částečně akceptováno 
 
Soubor norem ČSN EN ISO 5167-1 až 4:2003 je uváděn pouze 
v souvislosti s §7, odst. 4, písmeno b, měření „nepřímou metodou“ 
(definovanou v této vyhlášce). Na starších zdrojích tepla jsou pro 
měření páry prakticky výhradně použita měřidla definovaná normou 
ČSN EN ISO 5167-1 až 4:2003. Uvedení této normy je 
jednoznačným stanovením technických požadavků na tato měřidla.  
Připravované vydání části 5 k této normě se této vyhlášky nebude 
týkat. Uvedení normy ČSN EN ISO 5167-1 až 4:2003 v §7, odst. 4, 
písmeno b, v žádném případě neomezuje k měření páry pro účely 
této vyhlášky použít stanovená měřidla, která využívají jiné principy 
měření.    
 

Dle vymezení pojmů je pro účely této vyhlášky „přímá metoda 

měření“ = měření stanoveným měřidlem podle zákon č. 505/1990 

Sb., o metrologii. „Nepřímá metoda měření“ = měření, které 

nesplňuje požadavky na přímou metodu (tedy na stanovená 

měřidla). Vzhledem k rozsahu zařízení a způsobu jejich zapojení 

nelze vždy zajistit, aby všechna použitá měřidla splňovala 

požadavky na stanovená měřidla podle zákon č. 505/1990 Sb., o 

metrologii. Z toho důvodu je ve zvláště zdůvodněných případech 

nutné připustit, že k měření bude možné použít „nepřímou metodu 

měření“ (pracovní měřidla). Tyto zvláště zdůvodněné případy je pro 

účely této vyhlášky oprávněn řešit energetický specialista. 

 

Znázornění všech možných kombinací zapojení výroben pro účely 

této vyhlášky je nereálné. Bude právě úkolem energetického 

specialisty, aby prověřil skutečné zapojení příslušného konkrétního 

zdroje a jeho možné provozní podmínky. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA8HAGA4M)



33 
 

co se myslí termínem „… způsob zajištění měřicího 
řetězce…“, jde o plombování/opatření zajišťovacími 
značkami? Tento způsob, pokud si jej zvolí výrobce elektřiny, 
nebude tedy nijak regulován? Pak by „vnitřní“ plomby 
výrobce ztrácely smysl (mohl by si je kdykoliv obměnit). 
Přitom smyslem ustanovení má zřejmě být garance  daná 
státu, že používaná měřidla budou neovlivnitelná. 
Požadavek na „… přípustnou chybu při kalibraci…“ je z 
metrologického pohledu nepřesný. Vhodnější by byl např. 
požadavek, že pracovní měřidlo musí mít stejné nebo lepší 
metrologické charakteristiky jaké má stanovené měřidlo. Pak 
ale není jasný důvod, proč by přímo stanovené měřidlo 
nemělo být použito. Věcná poznámka -  “povolená”; správně 
má být “největší dovolená chyba”. 
Ustanovení písm. c) vyvolávají pochybnost správné vazby 
na § 2. Pokud je uvedeno, že není-li v případě měření jiného 
než plynného média (čili má se na mysli pevné či kapalné 
palivo) možné použití přímé metody měření, pak se v 
případě použití nepřímých metod použijí měřidla dle ČSN EN 
45501, tedy de facto váhy (a ty jak známo měří hmotnost), 
pak není zřejmé, v čem má být rozdíl mezi přímou a 
nepřímou metodou, když § 2 písm. b) klasifikuje v případě 
pevného paliva přímou metodu jako stanovení hodnoty 
měřené veličiny (u spotřebovaného paliva) v kilogramech. To 
opět vede k závěru, že může dojít k legalizaci pracovních 
měřidel, která nejsou typově schvalitelná resp. 
certifikovatelná. Důsledkem toho je např. chybějící možnost 
zajištění neovlivnitelnosti měřidel. To opět generuje otázku 
celkové smysluplnosti takto nastavených systémů metod 
měření. V případě odkazu na měřidla (váhy 
s neautomatickou činností dle uvedené normy) u nepřímé 
metody měření jde o nesprávné nastavení regulace. Pokud 
se má měřit hmotnost (a je jedno jestli pro přímou nebo 
nepřímou metodu) váhou s neautomatickou činností, musí 
se vážit váhou, která byla na trh uvedena podle směrnice 
2009/23/ES, resp. nařízení vlády č. 326/2002 Sb. a splňuje 

 
Z výše uvedených důvodů nelze pro účely této vyhlášky použití 
pouze stanovená měřidla podle zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii. 
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požadavky opatření obecné povahy č. 0111-OOP-C0025-
09. Dále není zřejmé, jaký postup by měla norma stanovit, 
norma stanovuje postup zkoušek vah (využívaný při 
posuzování shody), nikoliv postup vážení. Dále je též k 
posouzení, zda by připadalo v úvahu vážení na váze s 
automatickou činností - teoreticky asi ano, ale prakticky 
nevíme. 
Navrhujeme znovu posoudit správnost zavedení metod 
měření (viz také zásadní připomínka k §2). 
Z vyhlášky by měl být zřejmý základní princip použití měřidel 
při měření energií vyráběných z obnovitelných zdrojů (bez 
ohledu na princip měření – viz pozn. výše), tj. že se pro dané 
měření použije platně ověřené stanovené měřidlo vždy, 
pokud jeho druh je uveden v druhovém seznamu 
stanovených měřidel (vyhláška č. 345/2002 Sb.) a pokud je 
pro předmětné měření vhodné.  
Jednoduše by se požadavek na jednotnost a správnost 
měření prováděného pro účely vykazování a evidence 
elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů dal vyjádřit takto: 
„Měřidla použitá pro měření množství paliva, elektřiny 
a tepla musí splňovat požadavky jiného právního 
předpisu 1).“ 
1)

 Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii. 

Za průkazné a nezpochybnitelné pro rozhodování 
energetického specialisty bychom považovali vyjmenování 
(v optimálním případě s grafickým zobrazením) možných 
kombinací zapojení výroben elektřiny a/nebo tepla 
s uvedením měřicích míst. Doporučujeme tento výčet 
doplnit. 
 

Zásadní připomínka: 
K § 7, odst. 5  
K první větě. Pokud vůbec bude předpisem připuštěn systém 
měření nestanovenými měřidly, musel by zde být text např.: 
“…z důvodu realizace jeho metrologické návaznosti…” nebo 

Akceptováno 
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“…z důvodu ověření stanoveného měřidla nebo kalibrace 
měřidla pracovního…”, což by mohlo pokrývat jak ověření, 
tak kalibraci. Navrhujeme upravit text. 
K poslední větě – nejasná formulace, zřejmě v ní něco chybí. 
Navrhujeme přeformulovat. 
Připomínka: 
K § 8, odst. 1, písm. c) 
Pokud se bude jednat o stanovené měřidlo, musí být 
provozovatel pro montáž měřicího zařízení registrován 
podle § 19 zákona o metrologie. Proto doporučujeme 
upravit text tak, aby bylo uvedeno, že: “byla zajištěna 
instalace měřicího zařízení v souladu se zvláštním 
právním předpisem…”, kterým je zákon o metrologii. 
Opravit „měřicího“ na „měřicí“. 

Akceptováno  

Připomínka: 
K § 9, odst. 1 
Pokud bude součástí uvádění výrobny tepla do provozu 
instalace měřidel, která budou stanovenými měřidly, 
navrhujeme doplnit odst. o ustanovení analogicky, jak je 
uvedeno v předchozí připomínce. Současně upozorňujeme, 
že by podmínkou uvedení do provozu měla být nějaká 
kontrola instalace měřidel (v měřicím řetězci – viz §7), popř. 
jejich zajištění. 

Akceptováno jinak 
 
Je proveden odkaz na měření tepla uvedeného v ustanovení § 7. 

  

Úřad pro 
ochranu 

hospodářské 
soutěže 

Doporučující připomínka: 
Navrhovaná vyhláška po nabytí své účinnosti nahradí 
předchozí vyhlášku č. 478/2012 Sb. a bude tvořit součást 
právního základu několika režimů státní podpory, které jsou, 
resp. mají být ze strany gestora těchto režimů (jímž je 
Ministerstvo průmyslu a obchodu) oznámeny Evropské 
komisi k posouzení dle čl. 108 Smlouvy o fungování EU. 
Prvními třemi jsou již probíhající řízení o oznámení 1) režimu 
podpory výroby elektřiny z kogenerace a výroby tepla 
z obnovitelných zdrojů energie, 2) režimu podpory výroby 
elektřiny z obnovitelných zdrojů ve výrobnách uvedených do 

Akceptováno 
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provozu od 1. 1. 2006 – 31. 12. 2012, 3) režimu podpory 
výroby elektřiny v malých vodních elektrárnách od 1. 1. 
2016. Dalším je pak připravovaný režim podpory výroby 
tepla v malých bioplynových stanicích využívajících hnojiva 
z živočišné výroby a biologicky rozložitelný komunální 
odpad. O přijetí nové vyhlášky s novými pravidly pro 
vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných 
zdrojů energie je žádoucí informovat v rámci řízení 
o  uvedených režimech státní podpory Evropskou komisi. 

Svaz 
průmyslu a 
dopravy ČR 

  

Zásadní připomínka: 
Připomínka k § 3 
Požadujeme z celého § 3 vypustit úpravu vztahující se k 
výrobci tepla a výrobně tepla.  
 
Odůvodnění: Vykazování kvality skutečně nabytých a 
využitých zdrojů energie se provádí podle přílohy č. 1 k 
vyhlášce, která se týká výhradně výrobny elektřiny. Rovněž 
text odstavce 2 se týká pouze výrobny elektřiny. Není proto 
vůbec jasné, jak by mělo vykazování probíhat v případě 
výrobny tepla. Pokud je potřebné vykazování množství a 
kvality druhotných zdrojů a obnovitelných zdrojů při jejich 
společném spalování v průběhu výroby tepla vykazovat, 
doporučujeme doplnit tato ustanovení do § 5 a přílohy č. 4 k 
vyhlášce. Rovněž upozorňujeme na skutečnost, že název § 
3 se vztahuje pouze ke kvalitě zdrojů energie, zatímco v 
textu se uvádí povinnost vykazovat i údaje o množství. 

Vysvětleno a částečně akceptováno 
 
Ustanovení vycházejí ze stejné koncepce jako je uvedená v současné 
vyhlášce č. 478/2012 Sb. Pouze pro velkou „podobnost“ dvou § a dvou 
výkazů v původní vyhlášce byla snaha v návrhu této vyhlášky provést vše 
v rámci úpravy již pouze jednoho § a jednoho výkazu, který by se odlišoval 
podle toho, zda by šlo o nabyté množství zdroje (tedy například 
nakoupené a uložené na skládku) nebo o využité množství paliva již přímo 
při výroby elektřiny a tepla. 
 
V případě části § 3 o nabytém množství paliva, což ve vyhlášce značí § 3 
odst. 1 písm. a) (nově § 3 odst. 2 písm. a)), tak to se týká pouze kombinací 
paliv, které jsou uvedeny v této věci v zákoně č. 165/2012 Sb., tedy výroby 
elektřiny ve spoluspalování OZE a NEOZE (viz. § 11a odst. 6 písm. b) 
zákona). Odstavec 2 (nově odstavec 3) pak podrobněji rozvádí dále 
ustanovení odstavce 1 písm. a) (nově odstavce 2 písm. a). 
 
Dále ustanovení § 11a odst. 6 písm. c) zákona se týká informací o 
skutečném využití paliva pro výrobu elektřiny. Toto ustanovení zákona je 
však na základě dalších ustanovení zákona o stanovování parametrů 
minimální účinnosti nebo vysokoúčinné KVET vztaženo na všechny 
výrobny energie (výrobny elektřiny, výrobny tepla a výrobny elektřiny 
z KVET) a všechny druhy paliv (OZE, DEZ a NEOZE), jelikož jinak by se 
nedaly výše uvedené parametry stanovit. 
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Celé ustanovení § 3 vyhlášky byly v tomto upraveno a značně 
zjednodušeno a zpřehledněno. 

Zásadní připomínka: 
Připomínka k § 3 odst. 4 
Navrhujeme upravit odstavec takto: 
„(4) V případě, že v průběhu vykazovaného měsíce výrobna 
elektřiny nebo výrobna tepla spalující v části vykazovaného 
měsíce spalovala pouze obnovitelný zdroj nebo pouze 
druhotný zdroj začne částečně nebo úplně využívat jako 
palivo neobnovitelný zdroj nebo druhotný zdroj nebo v 
případě druhotného zdroje obnovitelný zdroj, a v jiné části 
vykazovaného měsíce společně spalovala obnovitelný zdroj, 
druhotný zdroj nebo neobnovitelný zdroj podle odstavce 1 
písm. a) výrobce nebo výrobce tepla zpracuje:  
a) výkazy podle odstavce 2 odstavce 1 písm. a) za část 
vykazovaného měsíce, kdy výrobna elektřiny nebo výrobna 
tepla společně spalovala obnovitelný zdroj a neobnovitelný 
zdroj nebo druhotný zdroj. V případě, že v průběhu 
vykazovaného měsíce výrobna elektřiny nebo výrobna tepla 
spalující pouze obnovitelný zdroj nebo pouze druhotný zdroj 
začne částečně nebo úplně využívat jako palivo 
neobnovitelný zdroj nebo druhotný zdroj nebo v případě 
druhotného zdroje obnovitelný zdroj, výrobce nebo výrobce 
tepla zpracuje a  
b) výkazy podle odstavce 3 odstavce 1 písm. b) samostatně 
za každou část vykazovaného měsíce, kdy výrobna elektřiny 
nebo výrobna tepla spalovala pouze obnovitelný zdroj nebo 
pouze druhotný zdroj, a za část vykazovaného měsíce, kdy 
výrobna elektřiny nebo výrobna tepla společně spalovala 
obnovitelný zdroj a neobnovitelný zdroj nebo druhotný zdroj.“ 
 
Odůvodnění: Navrhujeme zpřehlednění a zjednodušení 
textu, ze kterého by jasně vyplývalo, za jakých podmínek 
výrobci zpracovávají výkazy. V souladu s předešlou 
připomínkou rovněž navrhujeme vypuštění zmínek o 
výrobně tepla. 

Akceptováno s úpravou 
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Zásadní připomínka: 
Připomínka k Přílohám č. 2 a č. 3 
Doporučujeme doplnit výkazy předkládané výrobcem o další 
údaje podle návrhu výkazu o výrobě elektřiny podle návrhu 
vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou a sjednotit 
vykazování podle obou předpisů. Návrh úpravy výkazu je 
uveden níže. 
 
Odůvodnění: Výkaz by měl obsahovat takové položky, které 
umožní zkontrolovat správnost vykazovaných údajů 
výrobcem (toto lze učinit teprve po vytvoření úplné bilance 
energie za  výrobnu elektřiny). Výkaz je vhodné sjednotit s 
výkazem navrženým v rámci vyhlášky o Pravidlech trhu s 
elektřinou, která byla 9. 10. 2015 vložena do veřejného 
konzultačního procesu, tak aby výrobce nebyl zatěžován 
dvojí vykazovací povinností, neboť některé údaje 
vykazované výrobcem ve výkazech podle obou zmíněných 
předpisů se duplikují. Zároveň by měla být vypuštěna 
povinnost pro výrobce předkládat výkaz podle vyhlášky 
o  Pravidlech trhu s elektřinou. 

Vysvětleno 
 
Návrh vyhlášky nemůže v rámci svého rozsahu daného zmocňovacími 
ustanoveními požadovat doplnit v příloze č. 2 a 3, což jsou výkazy zasílané 
výrobcem elektřiny operátorovi trhu o údaje, které nesouvisí 
s poskytováním provozní podpory. 

Doporučující připomínky: 
Připomínka k návětí § 3 odst. 1 
Navrhujeme pasáž upravit takto:   
„(1) Výrobce elektřiny nebo výrobce tepla při“  
 
Odůvodnění: Uvedení do souladu se zákonem č.165/2012 
Sb., který definuje pojem výrobce jako výrobce elektřiny. 
Prováděcí vyhláška má používat pojmy shodně se zákonem. 

Akceptováno 

Doporučující připomínky: 
Připomínka k názvu § 6 
Navrhuje název upravit takto: 
„Způsob stanovení množství elektřiny nebo tepla vyrobené 
vyrobeného z podporovaných zdrojů energie při společné 
výrobě elektřiny nebo tepla z různých zdrojů energie“ 
 
Odůvodnění: První úprava je spíše jazyková, slovo 

Akceptováno 
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„vyrobeného“ se vztahuje ke slovu „tepla“, proto navrhujeme 
úpravu tvaru. Doplnění slova „společné“ je nezbytné, protože 
stanovení množství elektřiny nebo tepla se týká společné 
výroby těchto energií při využití více druhů zdrojů. 
Doporučující připomínky: 
Připomínka k 7 odst. 4 písm. b)  
Navrhujeme odstavec upravit takto:  
„b) měření množství užitečného tepla měřidly využívajícími 
přímou metodu měření. ; Pokud pokud není použití přímé 
metody měření ekonomicky efektivní, pak je možné použít 
nepřímé metody měření a to na základě stanoviska 
energetického specialisty oprávněného ke zpracování 
energetického auditu a energetického posudku o 
ekonomické neefektivnosti použití přímé metody měření. ; V 
v případě použití nepřímé metody měření kdy je nosným 
médiem pára, se používají měřidla podle české technické 
normy ČSN EN ISI 5167 (listopad 2003). ; Pokud pokud 
výrobce elektřiny použije u nepřímé metody měření pracovní 
měřidla, pak stanoví lhůty, způsob kalibrace a způsob 
zajištění měřícího řetězce vnitřním předpisem a přípustná 
chyba při po kalibraci těchto měřidel nesmí překročit 
povolenou chybu pro stanovená měřidla. ,“ 
 
Odůvodnění: Formální úprava, písmena a) až c) spolu tvoří 
jednu větu, nelze v jejich rámci mít oddělené věty. 

Akceptováno s úpravou 

Doporučující připomínky: 
Připomínka k § 7 odst. 4 písm. c)   
Navrhujeme odstavec upravit takto:  
„c) měření množství spotřebovaného paliva měřidly 
využívající přímou metodu měření. ; Pokud pokud není v 
případě měření jiného než plynného paliva použití přímé 
metody měření ekonomicky efektivní, pak je možné použít 
nepřímé metody měření a to na základě stanoviska 
energetického specialisty oprávněného ke zpracování 
energetického auditu a energetického posudku o 
ekonomické neefektivnosti použití přímé metody měření. ; V 

Akceptováno s úpravou 
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v případě použití nepřímé metody měření se používají 
měřidla a postup podle české technické normy ČSN EN 
45501. ; Pokud pokud výrobce elektřiny použije u nepřímé 
metody měření pracovní měřidla, pak stanoví lhůty, způsob 
kalibrace a způsob zajištění měřícího řetězce vnitřním 
předpisem a přípustná chyba při po kalibraci těchto měřidel 
nesmí překročit povolenou chybu pro stanovená měřidla. ; 
Součástí součástí měření spotřebovaného paliva je také 
určení výhřevnosti paliva, které se provádí podle jiného 
právního předpisu. ; Pokud pokud lze spotřebované palivo 
jednoznačně přiřadit k dodávkám paliva, lze použít 
výhřevnost stanovenou dodavatelem paliva. ; Předpokladem 
předpokladem je, že dodavatel paliva používá ke stanovení 
výhřevnosti vzorkovací postupy a akreditovanou laboratoř.“ 
 
Odůvodnění: Formální úprava, písmena a) až c) spolu tvoří 
jednu větu, nelze v jejich rámci mít oddělené věty. Dále je 
potřeba nahradit slovo „při“ slovem „po“ před slovem 
„kalibraci“, neboť přípustná chyba se vztahuje na dobu po 
ukončení kalibrace. 
 

Doporučující připomínky: 
Připomínka k 7 odst. 5 poslední věta   
Navrhujeme větu upravit takto: 
„Druhá a třetí věta tohoto odstavce neplatí pro měřidlo 
užitečného tepla, na jehož základě se provádí nárokování 
provozní podpory tepla.“ 
 
Odůvodnění: Formální úprava, doplnění chybějící čárky a 
slova. 

Akceptováno jinak 

Doporučující připomínky: 
 
K příloze 2 + formuláře: 

1) Uvede se název a adresa výrobny elektřiny v souladu s 
rozhodnutím o udělení licence na výrobu elektřiny. 

Částečně akceptováno 
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2) Konečná spotřeba elektřiny spotřebovaná za předávacím 
místem výrobce tímto výrobcem anebo jiným účastníkem 
trhu; do konečné spotřeby elektřiny není zahrnuta 
technologická vlastní spotřeba elektřiny. 
32) Vyhláška o stanovení minimální účinnosti užití energie 
při výrobě elektřiny a výrobě tepla 
4) V případě více odběrných nebo předávacích míst v rámci 
jedné napěťové hladiny se uvádí údaje v rozlišení podle 
těchto míst (tj. uvede se tolik řádků, kolik EAN je na dané 
napěťové hladině). 
5) Uvádí se počet předávacích míst, v nichž je veškerý odběr 
určen pouze pro technologickou vlastní spotřebu. Údaj je 
dopočten operátorem trhu a doplněn po uložení výkazu 
výrobcem do IS OTE. 
6) V případě, že dochází v průběhu měsíce ke změně 
rezervovaného příkonu, uvede se vážený průměr 
rezervovaného příkonu v poměru počtu dní, pro které byla 
konkrétní výše rezervovaného příkonu sjednána. 
7) Údaj o počtu odběrných nebo předávacích míst, v nichž je 
rezervován příkon, je načítán z dat evidovaných v 
informačním systému operátora trhu na základě přiřazených 
EAN pro odběr z elektrizační soustavy, výrobce provede 
pouze kontrolu správnosti údajů. 
8) Uvádí se počet předávacích míst s tzv. záložním 
napájením v případě, že v daném měsíci nebyl přes tato 
místa realizován žádný odběr z elektrizační soustavy. 
9) Barevně označená pole jsou předvyplněna údaji 
evidovanými v informačním systému operátora trhu 
a  výrobce pouze ověřuje jejich správnost. 
10) Uvedený vzor výkazu zahrnuje úplný rozsah všech 
údajů. Výrobce vyplňuje pouze relevantní údaje s ohledem 
na jím provozovanou technologii výroby elektřiny, způsob 
zapojení výrobního zdroje a případné zapojení dalších 
technologií za předávacím místem výrobce, přičemž 
odpovídající zúžení rozsahu výkazu výrobci zajistí operátor 
trhu ve svém informačním systému. 
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Prohlašuji, že všechny výše uvedené údaje jsou správné 
a  pravdivé. 

Doporučující připomínky: 
 
K příloze 3 + formuláře: 

1) Uvede se název a adresa výrobny elektřiny v souladu 
s rozhodnutím o udělení licence na výrobu elektřiny. 

2) Konečná spotřeba elektřiny spotřebovaná za předávacím 
místem výrobce tímto výrobcem anebo jiným účastníkem 
trhu; do konečné spotřeby elektřiny není zahrnuta 
technologická vlastní spotřeba elektřiny. 

3) V případě více odběrných nebo předávacích míst v rámci 
jedné napěťové hladiny se uvádí údaje v rozlišení podle 
těchto míst (tj. uvede se tolik řádků, kolik EAN je na dané 
napěťové hladině). 

4) Uvádí se počet předávacích míst, v nichž je veškerý 
odběr určen pouze pro technologickou vlastní spotřebu. 
Údaj je dopočten operátorem trhu a doplněn po uložení 
výkazu výrobcem do IS OTE. 

5) V případě, že dochází v průběhu měsíce ke změně 
rezervovaného příkonu, uvede se vážený průměr 
rezervovaného příkonu v poměru počtu dní, pro které byla 
konkrétní výše rezervovaného příkonu sjednána. 

6) Údaj o počtu odběrných nebo předávacích míst, v nichž 
je rezervován příkon, je načítán z dat evidovaných v 
informačním systému operátora trhu na základě 
přiřazených EAN pro odběr z elektrizační soustavy, výrobce 
provede pouze kontrolu správnosti údajů. 

7) Uvádí se počet předávacích míst s tzv. záložním 
napájením v případě, že v daném měsíci nebyl přes tato 
místa realizován žádný odběr z elektrizační soustavy. 

Částečně akceptováno 
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82) Podle vyhlášky o elektřině z vysokoúčinné 
kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z 
druhotných zdrojů 

93) Týká se pouze výroben s instalovaným výkonem do 5 
MW. Provozní doba za vykazované období se počítá jako 
podíl svorkové výroby elektřiny a instalovaného výkonu 
zdroje 

10) Barevně označená pole jsou předvyplněna údaji 
evidovanými v informačním systému operátora trhu a 
výrobce pouze ověřuje jejich správnost. 

11) Uvedený vzor výkazu zahrnuje úplný rozsah všech 
údajů. Výrobce vyplňuje pouze relevantní údaje s ohledem 
na jím provozovanou technologii výroby elektřiny, způsob 
zapojení výrobního zdroje a případné zapojení dalších 
technologií za předávacím místem výrobce, přičemž 
odpovídající zúžení rozsahu výkazu výrobci zajistí operátor 
trhu ve svém informačním systému. 
 

 

 

 

V Praze dne 27. srpna 2017 
 
Vypracoval: Ing. Pavel Jirásek,        Podpis: …………………………….......... 
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