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344. Vyhláška o podrobnostech způsobu určení elekřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla založené na
poptávce po užitečném teple a určení elektřiny z druhotných energetických zdrojů

Sdě lení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 334/2009 Sb.



344

VYHLÁŠKA

ze dne 30. září 2009

o podrobnostech způsobu určení elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla
založené na poptávce po užitečném teple a určení elektřiny z druhotných energetických zdrojů

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle
§ 98a odst. 1 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o pod-
mínkách podnikání a o výkonu státní správy v energe-
tických odvětvích a o změně některých zákonů (ener-
getický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., k pro-
vedení § 32 energetického zákona:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo
použitelný předpis Evropských společenství1)

a) způsob určení elektřiny z vysokoúčinné kombino-
vané výroby elektřiny a tepla (dále jen „kombino-
vaná výroba“) nebo mechanické energie,

b) způsob určení elektřiny z druhotných energetic-
kých zdrojů,

c) vyhodnocování a zúčtování elektřiny z kombino-
vané výroby a druhotných energetických zdrojů.

§ 2
Technologie nebo zařízení kombinované výroby

a způsob určení množství elektřiny z kombinované
výroby nebo mechanické energie

(1) Technologií nebo zařízením kombinované vý-
roby nebo mechanické energie se pro účely této vyhláš-
ky rozumí

a) paroplynové zařízení s dodávkou tepla,
b) parní protitlaká turbína,
c) kondenzační odběrová turbína,
d) plynová turbína s rekuperací tepla,
e) spalovací pístový motor s rekuperací tepla,
f) mikroturbína,
g) Stirlingův motor s rekuperací tepla,
h) palivový článek,

i) parní stroj s rekuperací tepla,

j) organický Rankinův cyklus, nebo

k) kombinace technologií a zařízení uvedených v pís-
menech a) až j).

(2) Za elektřinu z kombinované výroby se pova-
žuje elektřina z výroben, pro něž bylo Ministerstvem
průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) vydáno
osvědčení o původu elektřiny z kombinované výroby
(dále jen „osvědčení“) na základě žádosti o vydání
osvědčení, jejíž vzor je uveden v příloze č. 1 k této
vyhlášce. Osvědčení prokazuje schopnost zařízení vy-
rábět elektřinu z kombinované výroby. Osvědčení se
vydává pro soustrojí, sériovou sestavu soustrojí, neu-
možňuje-li to technické provedení, vydává se pro vý-
robnu.

(3) Množství elektřiny z kombinované výroby, na
které je poskytován příspěvek k ceně elektřiny, se za
uplynulý kalendářní rok nebo jeho část stanoví na zá-
kladěměření svorkové výroby na výstupu z generátoru,
poměru elektřiny a tepelné energie způsobem uvede-
ným v příloze č. 3 k této vyhlášce. Nelze-li množství
elektřiny stanovit způsobem uvedeným v příloze č. 3
k této vyhlášce, může vlastník zařízení nebo jeho pro-
vozovatel postupovat jiným způsobem odsouhlaseným
ministerstvem za těchto předpokladů:

a) při kombinované výrobě je oproti oddělené vý-
robě elektřiny a tepla dosaženo měsíční nebo roční
10% úspory primární energie, která se vypočte
způsobem uvedeným v příloze č. 4 k této vyhlášce;
tento požadavek se vztahuje pouze na zdroj s in-
stalovaným elektrickým výkonem vyšším než
1 MW, nebo

b) při dosažení měsíční nebo roční minimální účin-
nosti výroby energie stanovené podle přílohy č. 4
k této vyhlášce.

(4) U zařízení uváděného do provozu za účelem
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1) Rozhodnutí Komise ze dne 19. listopadu 2008 stanovující podrobné pokyny pro provádění a uplatňování přílohy II
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES.
Rozhodnutí Komise ze dne 21. prosince 2006, kterým se stanoví harmonizované referenční hodnoty účinnosti pro od-
dělenou výrobu elektřiny a tepla za použití směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES.



udělení osvědčení se provede výpočet pro první kalen-
dářní rok podle předpokládané výroby a způsobu pro-
vozu.

(5) Množství tepla a elektřiny, případně mecha-
nické energie z kombinované výroby, se při spalování
směsi paliv člení v poměru energetického potenciálu
vstupních paliv.

§ 3

Způsob určení množství elektřiny z druhotných
energetických zdrojů

(1) Za elektřinu z druhotných energetických
zdrojů se považuje elektřina vyrobená ve výrobnách
elektřiny využívajících zcela nebo zčásti energetický
potenciál druhotných energetických zdrojů, pro něž
bylo na základě žádosti vydáno ministerstvem osvěd-
čení o původu elektřiny z druhotných energetických
zdrojů, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 k této vy-
hlášce.

(2) Výpočet množství elektřiny vyrobené z dru-
hotných energetických zdrojů se provádí na základě
stanovení úspory primárního paliva za uplynulý kalen-
dářní rok nebo jeho část. U zařízení uváděného do
provozu se provede výpočet pro první kalendářní rok
podle předpokládané výroby a způsobu provozu. Vý-
počet se provede podle přílohy č. 5 k této vyhlášce.
Nelze-li množství elektřiny stanovit způsobem uvede-
ným v příloze č. 5 k této vyhlášce, může vlastník za-
řízení nebo jeho provozovatel postupovat jiným způ-
sobem odsouhlaseným ministerstvem.

§ 4

Vyhodnocování a zúčtování množství elektřiny
z kombinované výroby a druhotných

energetických zdrojů

(1) O předpokládané výrobě elektřiny v následují-
cím kalendářním roce ze zařízení kombinované výro-
by nebo vyrobené z druhotných energetických zdrojů
o instalovaném elektrickém výkonu vyšším než 1 MW
informuje výrobce provozovatele příslušné distribuční
soustavy přímo připojené na přenosovou soustavu
nebo provozovatele přenosové soustavy do 31. čer-
vence v souladu s vyhláškou č. 140/2009 Sb., o způsobu
regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro
regulaci cen.

(2) Výrobci ze zdrojů o instalovaném elektrickém
výkonu do 1 MW včetně informují provozovatele pří-
slušné distribuční soustavy o předpokládané výrobě
elektřiny v následujícím kalendářním roce jednorázově,
a to pouze při obdržení osvědčení nebo při změně způ-

sobu výroby či změně množství vyráběné elektřiny
o více než 25 %.

(3) Časovým úsekem pro vyhodnocování množ-
ství elektřiny s příspěvkem k ceně elektřiny je 1 měsíc
nebo 1 rok. Vyhodnocení a vyúčtování množství elek-
třiny z kombinované výroby nebo z druhotných ener-
getických zdrojů provádí provozovatel kogenerační
jednotky a předává výkaz provozovateli místně pří-
slušné distribuční soustavy připojené na přenosovou
soustavu nebo provozovateli přenosové soustavy.

(4) Dokladem pro vyhodnocování množství elek-
třiny s příspěvkem k ceně elektřiny je měsíční nebo
roční výkaz o výrobě elektřiny ze zdrojů s kombinova-
nou výrobou, jehož vzor je uveden v příloze č. 6 k této
vyhlášce, a dokladem pro vyhodnocování množství
elektřiny s příspěvkem k ceně elektřiny je měsíční nebo
roční výkaz o výrobě elektřiny z druhotných energe-
tických zdrojů, jehož vzor je uveden v příloze č. 7 k této
vyhlášce. Údaje uváděné v měsíčních nebo ročních vý-
kazech pro vyhodnocování množství elektřiny s pří-
spěvkem k ceně elektřiny musejí vycházet ze skuteč-
ných naměřených provozních hodnot podle zákona
č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších před-
pisů, a jejich vyhodnocení. Předmětem vyhodnocování
je soustrojí nebo sestava soustrojí, neumožňuje-li to
technické provedení, posuzuje se výrobna.

(5) Množství elektřiny vyrobené z kombinované
výroby nebo z druhotných energetických zdrojů se
posuzuje podle velikosti úspory primárních paliv
a účinnosti výroby energie, přičemž dosažené hodnoty
vycházejí ze skutečných naměřených provozních hod-
not a jejich vyhodnocení.

§ 5
Přechodná ustanovení

Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky provede
držitel osvědčení výpočet podle přílohy č. 4 k této vy-
hlášce. U těch zařízení, která nevyhoví parametrům,
ztrácí osvědčení vydané podle předchozích předpisů
platnost.

§ 6
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 439/2005 Sb., kterou se stanoví po-
drobnosti způsobu určení množství elektřiny
z kombinované výroby elektřiny a tepla a určení
množství elektřiny z druhotných energetických
zdrojů.

2. Vyhláška č. 110/2008 Sb., kterou se mění vyhláška
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č. 439/2005 Sb., kterou se stanoví podrobnosti způ-
sobu určení množství elektřiny z kombinované vý-
roby elektřiny a tepla a určení množství elektřiny
z druhotných energetických zdrojů.

§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Ministr:

Ing. Tošovský v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 344/2009 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 344/2009 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 344/2009 Sb.
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. 344/2009 Sb.
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Příloha č. 5 k vyhlášce č. 344/2009 Sb.
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Příloha č. 6 k vyhlášce č. 344/2009 Sb.
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Příloha č. 7 k vyhlášce č. 344/2009 Sb.
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SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

o opravě tiskové chyby

ve vyhlášce č. 334/2009 Sb., o stavech nouze v plynárenství

V § 2 odst. 1 písm. d) mají místo slov „70 % a méně“ správně být slova „70 % a více“.
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