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             IV. 

Platné znění vyhlášky č. 145/2016 Sb., o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k 

provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o 

vykazování energie z podporovaných zdrojů), s vyznačením navrhovaných změn 

 

§ 3 

Vykazované údaje o kvalitě skutečně nabytých a využitých zdrojů energie 

 (1) Výrobce při výrobě elektřiny společným spalováním obnovitelného zdroje a neobnovitelného 

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

vykazuje údaje o množství a kvalitě skutečně nabytých zdrojů energie určených pro toto společné spalování. 

 (2) Údaje podle odstavce 1 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 

elektřiny1), nebo výrobnu tepla, a to ve výkazu, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. Výkazy 

podle věty první se předávají do patnáctého kalendářního dne po skončení kalendářního měsíce, za který 

jsou údaje předávány. Pokud 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 Úřadu, vykazují se údaje za všechny výrobní zdroje 

elektřiny v jednom výkazu. 

 (3) Výrobce nebo výrobce tepla v případě spalování obnovitelných zdrojů nebo druhotných zdrojů a 

výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla v případě spalování neobnovitelného 

zdroje zpracovává a vykazuje údaje o množství a kvalitě zdrojů energie skutečně využitých pro toto spalování. 

 (4) Údaje podle odstavce 3 se zpracovávají a vykazují měsíčně za jednotlivé výrobní zdroje elektřiny 

a za výrobnu tepla zaregistrovanou v systému operátora trhu, a to ve výkazu, jehož vzor je uveden v příloze 

č. 1 k této vyhlášce. Výkazy podle věty první se předávají vždy do patnáctého kalendářního dne po skončení 

kalendářního měsíce, za který jsou údaje předávány. 

 (5) V případě, že 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, pak 

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. 

 (6) Údaje podle odstavců 1 až 5 může výrobce a výrobce tepla opravit zasláním opraveného výkazu 

nejpozději do 3 kalendářních měsíců po uplynutí lhůty stanovené pro od jeho předání. 

 (7) Výkazy předá výrobce nebo výrobce tepla operátorovi trhu prostřednictvím systému operátora 

trhu. 
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§ 4 

Vykazování a předávání naměřených a vypočtených hodnot elektřiny 

 (1) Výrobce, který uplatňuje nárok na podporu, vykazuje měsíční množství elektřiny z podporovaných 

zdrojů pro každý výrobní zdroj elektřiny ve výkazu, jehož vzor je uveden pro obnovitelné zdroje a druhotné 

zdroje v příloze č. 2 k této vyhlášce a pro vysokoúčinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v příloze č. 

3 k této vyhlášce. 

  (2) Výrobci, s výjimkou výrobců uvedených v odstavcích 4 a 5 3 a 4, předávají údaje z výkazu 

nejpozději do desátého kalendářního dne po skončení kalendářního měsíce, za který jsou údaje předávány. 

Výrobce, který zvolil podporu elektřiny formou hodinového zeleného bonusu na elektřinu, předává dále za 

každou obchodní hodinu předcházejícího kalendářního měsíce skutečné hodnoty vyrobené elektřiny snížené 

o technologickou vlastní spotřebu elektřiny. Pokud výrobce nepředá údaje z výkazu ve lhůtě podle věty 

první, vyúčtuje se podpora bez zbytečného odkladu po předání údajů. 

  (3) Výrobce využívající společné spalování obnovitelného zdroje a druhotného zdroje nebo 

neobnovitelného zdroje předává údaje uvedené ve výkazu v příloze č. 2 k této vyhlášce nejpozději do 

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

údajů uvedených ve výkazu v řádcích 1 až 7 přílohy č. 2 k této vyhlášce, které předává výrobce nejpozději do 

desátého kalendářního dne po skončení kalendářního měsíce, za který jsou údaje předávány. Pokud výrobce 

využívající společné spalování obnovitelného zdroje a druhotného zdroje nebo neobnovitelného zdroje 

nepředá údaje z výkazu ve lhůtě podle věty první, vyúčtuje se podpora bez zbytečného odkladu po předání 

údajů. 

  (4) Výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla předává údaje uvedené 

ve výkazu v příloze č. 3 k této vyhlášce nejpozději do patnáctého kalendářního dne po skončení zvoleného 

období vykazování úspory primární energie, s výjimkou údajů uvedených ve výkazu v řádcích 1 až 7 přílohy č. 

3 k této vyhlášce, které předává nejpozději do desátého kalendářního dne po skončení kalendářního měsíce, 

za který jsou údaje předávány. Pokud výrobce elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a 

tepla nepředá údaje z výkazu ve lhůtě podle věty první, vyúčtuje se podpora bez zbytečného odkladu po 

předání údajů. 

  (5) Údaje podle odstavců 1 až 4 může výrobce opravit zasláním opraveného výkazu do 3 kalendářních 

měsíců po uplynutí lhůty stanovené pro od jeho předání. 

  (6) V případě zaslání opraveného výkazu podle odstavce 5 může operátor trhu tyto údaje ověřit u 

provozovatele přenosové soustavy nebo u provozovatele distribuční soustavy (dále jen „příslušný 

provozovatel“) nebo u výrobce. Operátor trhu vyúčtuje výrobci rozdíl mezi opraveným údajem podle 

odstavce 5 a údajem předaným podle odstavců 1 až 4. V případě podpory formou výkupních cen operátor 

trhu informuje povinně vykupujícího o změně zadaných hodnot v systému operátora trhu. 

  (7) Výkazy předá výrobce operátorovi trhu prostřednictvím systému operátora trhu. 
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§ 5 

Vykazování a předávání naměřených hodnot tepla 

 (1) Výrobce tepla, který uplatňuje nárok na podporu, vykazuje pro každou výrobnu tepla množství 

vyrobeného, dodaného a užitečného tepla ve výkazu, jehož vzor je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce, 

nejpozději do desátého kalendářního dne po skončení kalendářního měsíce, za který jsou údaje předávány. 

Pokud výrobce tepla nepředá údaje z výkazu ve lhůtě podle věty první, vyúčtuje se podpora bez zbytečného 

odkladu po předání údajů. 

  (2) Údaje podle odstavce 1 může výrobce tepla opravit zasláním opraveného výkazu nejpozději do 3 

kalendářních měsíců po uplynutí lhůty stanovené pro od jeho předání.  

 (3) V případě zaslání opravených údajů podle odstavce 2 může operátor trhu tyto údaje ověřit. 

Operátor trhu vyúčtuje výrobci tepla rozdíl mezi opraveným údajem podle odstavce 2 a údajem předaným 

podle odstavce 1. 

  (4) Výkazy předá výrobce tepla operátorovi trhu prostřednictvím systému operátora trhu. 
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