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346

VYHLÁŠKA

ze dne 12. října 2012

o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace podpor u operátora trhu,
termínech a postupech výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu

a termínu nabídnutí elektřiny povinně vykupujícímu
(registrační vyhláška)

Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“) sta-
noví podle § 53 odst. 2 písm. c) až g) a m) zákona
č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie
a o změně některých zákonů, (dále jen „zákon“) k pro-
vedení § 8 odst. 2, 3 a 5, § 9 odst. 4 a 5, § 11 odst. 3,
§ 23 odst. 7, § 32 odst. 2, § 39 odst. 2 a § 54 odst. 2
zákona:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví termíny a postupy výběru
formy podpory a postupy registrace podpory elektřiny,
provozní podpory tepla, podpory biometanu a podpory
decentrální výroby elektřiny u operátora trhu, termíny
a postupy výběru a změn režimů zeleného bonusu na
elektřinu a termín nabídnutí elektřiny výrobcem elek-
třiny z obnovitelných zdrojů povinně vykupujícímu.

§ 2

Evidence údajů

(1) Předpokladem pro registraci podpory elek-
třiny, podpory decentrální výroby elektřiny, podpory
biometanu a podpory tepla u operátora trhu je

a) zaevidování identifikačních údajů výrobce, vý-
robce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny,
výrobce biometanu a výrobce tepla v systému ope-
rátora trhu a

b) zaevidování údajů určujících energetické zařízení
pro výrobu elektřiny určené identifikačním číslem
přiděleným Úřadem při vydání rozhodnutí o udě-
lení licence na výrobu elektřiny (dále jen „identi-
fikační číslo výrobního zdroje z licence“), hodno-
tou instalovaného výkonu a datem uvedení do
provozu (dále jen „výrobní zdroj elektřiny“) nebo

výrobnu biometanu nebo výrobnu tepla v systému
operátora trhu.

(2) Pokud výrobce eviduje zvolenou formu pod-
pory elektřiny nebo její změnu prostřednictvím vyku-
pujícího nebo povinně vykupujícího, provádí vykupu-
jící nebo povinně vykupující evidenci údaje podle od-
stavce 1 u operátora trhu prostřednictvím vlastního za-
bezpečeného přístupu.

§ 3

Identifikace výrobce, výrobce elektřiny
z decentrální výrobny elektřiny, výrobce biometanu

nebo výrobce tepla

(1) Výrobce, výrobce elektřiny z decentrální vý-
robny elektřiny, výrobce biometanu nebo výrobce tep-
la zaeviduje v systému operátora trhu elektronickou
formou se zaručeným elektronickým podpisem svoje
identifikační údaje a další údaje nezbytné pro úhradu
podpory v rozsahu podle přílohy č. 1 k této vyhlášce.

(2) Výrobci, který v systému operátora trhu za-
evidoval údaje podle odstavce 1, operátor trhu postu-
pem podle vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou1)
přidělí registrační číslo, pokud již nebylo přiděleno,
a umožní zabezpečený přístup do systému operátora
trhu pro výběr formy podpory, její registraci a změny
a změnu režimu zeleného bonusu na elektřinu.

(3) Výrobci biometanu, který v systému operátora
trhu zaevidoval údaje podle odstavce 1, operátor trhu
umožní zabezpečený přístup do systému operátora
trhu pro registraci podpory.

(4) Výrobci tepla, který v systému operátora trhu
zaevidoval údaje podle odstavce 1, operátor trhu přidělí
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registrační kód a umožní zabezpečený přístup do sy-
stému operátora trhu pro registraci podpory.

(5) Výrobci elektřiny z decentrální výrobny elek-
třiny, který v systému operátora trhu zaevidoval údaje
podle odstavce 1, operátor trhu postupem podle vy-
hlášky o pravidlech trhu s elektřinou1) přidělí regis-
trační číslo, pokud již nebylo přiděleno, a umožní za-
bezpečený přístup do systému operátora trhu pro re-
gistraci podpory.

§ 4

Identifikace výrobního zdroje elektřiny

(1) Výrobce nebo výrobce elektřiny z decentrální
výrobny elektřiny, který zaevidoval v systému operá-
tora trhu údaje podle § 3 odst. 1 a získal zabezpečený
přístup do systému operátora trhu podle § 3 odst. 2,
dále v systému operátora trhu zaeviduje údaje o výrob-
ním zdroji elektřiny v rozsahu podle přílohy č. 2 k této
vyhlášce.

(2) Pokud výrobna elektřiny z podporovaných
zdrojů nebo decentrální výrobna elektřiny sestává z více
výrobních zdrojů elektřiny, výrobce nebo výrobce
elektřiny z decentrální výrobny elektřiny zaeviduje
v systému operátora trhu údaje v rozsahu podle přílohy
č. 2 k této vyhlášce jednotlivě pro každý výrobní zdroj
elektřiny.

(3) Hodlá-li výrobce nebo výrobce elektřiny z de-
centrální výrobny elektřiny pro jeden výrobní zdroj
elektřiny zaevidovat v systému operátora trhu více fo-
rem podpory, zaeviduje údaje o výrobním zdroji elek-
třiny pouze jednou.

(4) V případě, kdy výrobce nebo výrobce elek-
třiny z decentrální výrobny elektřiny zaeviduje v systé-
mu operátora trhu údaj podle bodu 2 přílohy č. 2 k této
vyhlášce, operátor trhu provede kontrolu shody zaevi-
dovaných údajů podle bodů 1, 3 a 4 přílohy č. 2 k této
vyhlášce s údaji každého již zaevidovaného výrobního
zdroje elektřiny, který má přiřazeno shodné identifi-
kační číslo provozovny z licence, jíž je výrobní zdroj
elektřiny součástí.

(5) Po ověření údajů podle odstavce 4 operátor
trhu neprodleně informuje výrobce nebo výrobce elek-
třiny z decentrální výrobny elektřiny prostřednictvím
systému operátora trhu o tom, zda se údaje podle bo-

dů 1, 3 a 4 přílohy č. 2 k této vyhlášce evidované vý-
robcem nebo výrobcem elektřiny z decentrální vý-
robny elektřiny k jednotlivým výrobním zdrojům elek-
třiny vzájemně shodují. Pokud se některé z údajů ne-
shodují, informuje operátor trhu výrobce nebo výrobce
elektřiny z decentrální výrobny elektřiny, o které údaje
se jedná.

(6) Operátor trhu přidělí výrobci nebo výrobci
elektřiny z decentrální výrobny elektřiny neprodleně
po zaevidování údajů o výrobním zdroji elektřiny v sy-
stému operátora trhu jednoznačný identifikátor výrob-
ního zdroje elektřiny. Pokud výrobce nebo výrobce
elektřiny z decentrální výrobny elektřiny zaevidoval
v systému operátora trhu více výrobních zdrojů elek-
třiny podle odstavce 2, přidělí operátor trhu výrobci
nebo výrobci elektřiny z decentrální výrobny elektřiny
jednoznačný identifikátor výrobního zdroje elektřiny
pro každý evidovaný výrobní zdroj elektřiny.

(7) Uzavřel-li výrobce nebo výrobce elektřiny
z decentrální výrobny elektřiny s provozovatelem pře-
nosové soustavy nebo provozovatelem distribuční sou-
stavy smlouvu o připojení podle energetického zá-
kona2), sdělí provozovatel přenosové nebo distribuční
soustavy výrobci nebo výrobci elektřiny z decentrální
výrobny elektřiny na jeho žádost do 15 pracovních dnů
identifikační číselný kód odběrného nebo předávacího
místa pro účely evidence výrobního zdroje elektřiny.
V této lhůtě provozovatel přenosové nebo distribuční
soustavy zaregistruje identifikační číselný kód odběr-
ného nebo předávacího místa v systému operátora trhu
bez kmenových dat.

§ 5

Identifikace výrobny biometanu

(1) Výrobce biometanu, který zaevidoval v systé-
mu operátora trhu údaje podle § 3 odst. 1 a získal za-
bezpečený přístup do systému operátora trhu podle § 3
odst. 3, dále v systému operátora trhu zaeviduje údaje
o výrobně biometanu v rozsahu podle přílohy č. 3
k této vyhlášce.

(2) Operátor trhu přidělí výrobci biometanu ne-
prodleně po zaevidování údajů o výrobně biometanu
v systému operátora trhu jednoznačný identifikátor vý-
robny biometanu.

(3) Uzavřel-li výrobce biometanu s provozovate-
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některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.



lem přepravní soustavy nebo provozovatelem distri-
buční soustavy smlouvu o připojení podle energetic-
kého zákona3), sdělí provozovatel přepravní nebo dis-
tribuční soustavy výrobci biometanu na jeho žádost do
15 pracovních dnů číselný kód předávacího místa pro
účely evidence výrobny biometanu, pokud není uveden
ve smlouvě o připojení. Ve lhůtě 15 pracovních dnů od
přijetí žádosti nebo uzavření smlouvy o připojení pro-
vozovatel přepravní nebo distribuční soustavy zaregis-
truje číselný kód předávacího místa v systému operá-
tora trhu bez kmenových dat.

§ 6

Identifikace výrobny tepla

(1) Výrobce tepla, který zaevidoval v systému
operátora trhu údaje podle § 3 odst. 1 a získal zabezpe-
čený přístup do systému operátora trhu podle § 3
odst. 4, dále v systému operátora trhu zaeviduje údaje
o výrobně tepla v rozsahu podle přílohy č. 4 k této
vyhlášce.

(2) Pokud výrobce tepla provozuje více výroben
tepla, pro které lze podle zákona uplatňovat právo na
podporu, zaeviduje samostatně jednotlivé výrobny tep-
la v systému operátora trhu v rozsahu podle přílohy
č. 4 k této vyhlášce.

(3) Operátor trhu přidělí výrobci tepla neprodleně
po zaevidování údajů o výrobně tepla v systému ope-
rátora trhu jednoznačný identifikátor výrobny tepla.

§ 7

Evidence a registrace formy podpory elektřiny
a podpory decentrální výroby

(1) Výrobce a výrobce elektřiny z decentrální vý-
robny elektřiny zaeviduje v systému operátora trhu pro
každý výrobní zdroj elektřiny, kterému byl přidělen
jednoznačný identifikátor výrobního zdroje elektřiny
podle § 4 odst. 6, zvolenou formu podpory elektřiny
z podporovaných zdrojů, zvolené zúčtovací období,
změnu formy podpory elektřiny z obnovitelných
zdrojů, změnu režimu zeleného bonusu na elektřinu
a podporu decentrální výroby elektřiny. Dále výrobce
zaeviduje v systému operátora trhu zvolenou kategorii
podpory elektřiny v souladu s cenovým rozhodnutím
Úřadu.

(2) Výrobce a výrobce elektřiny z decentrální vý-
robny elektřiny zaeviduje v systému operátora trhu
zvolenou formu podpory elektřiny z podporovaných
zdrojů podle odstavce 1 pro výrobní zdroj elektřiny
nově uváděný do provozu nejpozději 30 kalendářních
dnů přede dnem účinnosti registrace formy podpory
elektřiny. Výrobce a výrobce elektřiny z decentrální
výrobny elektřiny zaeviduje v systému operátora trhu
změnu zvolené formy podpory elektřiny z obnovitel-
ných zdrojů nebo změnu režimu zeleného bonusu na
elektřinu nejpozději do 30. listopadu daného kalendář-
ního roku pro následující kalendářní rok.

(3) Výrobce, který hodlá nabídnout elektřinu vy-
robenou z obnovitelných zdrojů k výkupu povinně vy-
kupujícímu podle § 11 odst. 12 zákona, oznámí tuto
skutečnost povinně vykupujícímu prostřednictvím sy-
stému operátora trhu pro výrobní zdroj elektřiny nově
uváděný do provozu nejpozději 30 kalendářních dnů
přede dnem účinnosti registrace formy podpory, jinak
nejpozději do 30. listopadu daného kalendářního roku
pro následující kalendářní rok.

(4) Výrobce nebo výrobce elektřiny z decentrální
výrobny elektřiny požádal o úhradu podpory operáto-
rem trhu podle § 9 odst. 3 a § 40 odst. 2 zákona nebo
splnil povinnost podle § 11 odst. 3 zákona, pokud za-
evidoval v systému operátora trhu podporu elektřiny
z obnovitelných zdrojů, podporu elektřiny z druhot-
ných zdrojů nebo vysokoúčinné kombinované výroby
elektřiny a tepla formou zeleného bonusu na elektřinu
nebo podporu decentrální výroby elektřiny formou bo-
nusu na decentrální výrobu elektřiny a zaslal poprvé
výkaz o vyrobené elektřině podle jiného právního
předpisu4).

(5) Výrobce nebo výrobce elektřiny z decentrální
výrobny elektřiny zaeviduje v systému operátora trhu
pro každý výrobní zdroj elektřiny nově uváděný do
provozu, kterému byl přidělen jednoznačný identifiká-
tor výrobního zdroje elektřiny podle § 4 odst. 6,

a) číslo licence na výrobu elektřiny, identifikační čís-
lo provozovny z licence a identifikační číslo vý-
robního zdroje elektřiny z licence a případné
změny údajů o výrobním zdroji elektřiny, které
již byly evidovány, tak, aby odpovídaly údajům
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3) § 72 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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některých zákonů.



o výrobním zdroji elektřiny z rozhodnutí o udělení
licence na výrobu elektřiny, a

b) datum připojení a instalovaný výkon výrobního
zdroje elektřiny a případné změny ostatních vý-
robcem již evidovaných údajů o výrobním zdroji
elektřiny tak, aby odpovídaly údajům z protokolu
o prvním paralelním připojení k elektrizační sou-
stavě nebo jiného dokladu prokazujícího připo-
jení, pokud jej provozovatel přenosové nebo dis-
tribuční soustavy vystavil, a smlouvě o připojení
výrobny elektřiny, a to po připojení výrobny do
elektrizační soustavy nebo po připojení výrobního
zdroje elektřiny v rámci stávající výrobny,

c) datum osazení měřicího zařízení v předávacím
místě.

(6) Výrobce nebo výrobce elektřiny z decentrální
výrobny elektřiny zaeviduje údaje podle odstavce 5
v systému operátora trhu nejpozději 7 pracovních dnů
před požadovaným dnem účinnosti registrace formy
podpory, registrace změny formy podpory nebo regis-
trace změny režimu zeleného bonusu na elektřinu.

(7) Vykupující nebo povinně vykupující postu-
puje při evidenci zvolené formy podpory elektřiny
z obnovitelných zdrojů a její změny obdobně podle
odstavců 1, 2, 5 a 6.

(8) Operátor trhu informuje povinně vykupují-
cího o zaevidování údajů o výrobním zdroji podle od-
stavce 5, pokud výrobce postupuje podle odstavce 3
nebo evidoval podporu formou výkupních cen, a zpří-
stupní mu údaje potřebné pro uzavření smlouvy o po-
vinném výkupu.

§ 8

Evidence a registrace podpory biometanu

(1) Výrobce biometanu zaeviduje v systému ope-
rátora trhu datum, od kterého má být registrace pod-
pory biometanu účinná, a délku zúčtovacího období
pro každou výrobnu biometanu, které byl přidělen jed-
noznačný identifikátor výrobny biometanu podle § 5
odst. 2, a podporu zeleným bonusem na biometan.

(2) Výrobce biometanu zaeviduje podporu zele-
ným bonusem na biometan podle odstavce 1 pro vý-
robnu biometanu nejpozději 30 kalendářních dnů před
dnem účinnosti registrace podpory zeleným bonusem
na biometan.

(3) Výrobce biometanu požádal o úhradu pod-
pory operátorem trhu podle § 33 odst. 3 zákona, pokud

zaevidoval v systému operátora trhu podporu zeleným
bonusem na biometan.

(4) Výrobce zaeviduje v systému operátora trhu
pro každou výrobnu biometanu nově uváděnou do
provozu, které byl přidělen jednoznačný identifikátor
výrobny biometanu podle § 5 odst. 2,

a) číslo licence na výrobu plynu a identifikační číslo
výrobny biometanu z licence a případné změny
údajů o výrobně biometanu, které již byly evido-
vány, tak, aby odpovídaly údajům z rozhodnutí
o udělení licence na výrobu plynu, a to bez zby-
tečného odkladu poté, co nabylo právní moci roz-
hodnutí o udělení licence na výrobu plynu,

b) datum připojení výrobny biometanu, datum insta-
lace zajištění proti neoprávněné manipulaci měři-
cího zařízení pro měření množství vyrobeného
biometanu ze strany provozovatele přepravní sou-
stavy nebo distribuční soustavy a případné změny
ostatních výrobcem biometanu již evidovaných
údajů o výrobně biometanu tak, aby odpovídaly
smlouvě o připojení výrobny biometanu, a to po
připojení výrobny biometanu do přepravní nebo
distribuční soustavy přímo nebo prostřednictvím
jiné výrobny biometanu.

(5) Výrobce biometanu zaeviduje údaje podle od-
stavce 4 v systému operátora trhu nejpozději 7 pracov-
ních dnů před požadovaným dnem účinnosti registrace
podpory biometanu.

(6) Operátor trhu informuje neprodleně prostřed-
nictvím systému operátora trhu o zaevidování údajů
o výrobně biometanu podle odstavce 4 provozovatele
přepravní nebo distribuční soustavy.

§ 9

Registrace podpory tepla

Výrobce tepla požádal o úhradu podpory operá-
torem trhu podle § 26 odst. 6 zákona, pokud zaevido-
val údaje o výrobně tepla v systému operátora trhu
podle § 6. Operátor trhu provede registraci podpory
tepla formou zeleného bonusu na teplo nejpozději do
30 kalendářních dnů.

§ 10

Ověření údajů registrace podpory elektřiny
a ověření nároku na podporu

(1) Nejpozději následující pracovní den po zaevi-
dování údajů o výrobním zdroji elektřiny podle § 7
odst. 5 písm. a) operátor trhu ověří shodu údajů evido-

Sbírka zákonů č. 346 / 2012Částka 129 Strana 4565



vaných výrobcem nebo výrobcem elektřiny z decen-
trální výrobny elektřiny v systému operátora trhu
s údaji poskytnutými Úřadem podle zákona, a to číslo
licence na výrobu elektřiny, identifikační číslo osoby,
identifikační číslo výrobního zdroje elektřiny z licence,
identifikační číslo provozovny z licence a druh podpo-
rovaného zdroje. Operátor trhu dále zaeviduje datum
nabytí právní moci z rozhodnutí o udělení licence na
výrobu elektřiny nebo rozhodnutí o změně rozhodnutí
o udělení licence na výrobu elektřiny a hodnotu insta-
lovaného výkonu výrobního zdroje elektřiny.

(2) Po ověření údajů podle odstavce 1 operátor
trhu neprodleně informuje výrobce nebo výrobce elek-
třiny z decentrální výrobny elektřiny prostřednictvím
systému operátora trhu o tom, zda se údaje shodují.
Pokud se některé z údajů neshodují, informuje ope-
rátor trhu výrobce nebo výrobce elektřiny z decentrál-
ní výrobny elektřiny, o které údaje se jedná a jaké údaje
jsou evidovány Úřadem.

(3) Nejpozději následující pracovní den po zaevi-
dování údajů o výrobním zdroji elektřiny podle § 7
odst. 5 písm. b) operátor trhu informuje provozovatele
přenosové nebo distribuční soustavy prostřednictvím
systému operátora trhu o evidenci údajů o výrobním
zdroji elektřiny. V případě, že se údaje o identifikačním
číselném kódu odběrného nebo předávacího místa,
způsobu připojení výrobního zdroje, hodnotě instalo-
vaného výkonu výrobního zdroje a datu připojení vý-
robního zdroje k přenosové nebo distribuční soustavě
z protokolu o prvním paralelním připojení nebo ob-
dobném dokladu a datu osazení měřicího zařízení pře-
dávacího místa neshodují s údaji evidovanými provo-
zovatelem přenosové nebo distribuční soustavy podle
smlouvy o připojení, provozovatel přenosové nebo dis-
tribuční soustavy o této neshodě informuje operátora
trhu prostřednictvím systému operátora trhu do 2 pra-
covních dnů.

(4) Po ověření údajů podle odstavce 3 operátor
trhu neprodleně informuje výrobce nebo výrobce elek-
třiny z decentrální výrobny elektřiny prostřednictvím
systému operátora trhu o tom, zda se údaje evidované
výrobcem nebo výrobcem elektřiny z decentrální vý-
robny elektřiny shodují s údaji evidovanými provozo-
vatelem přenosové nebo distribuční soustavy. Pokud se
některé z údajů neshodují, informuje operátor trhu vý-
robce, o které údaje se jedná a jaké údaje jsou evido-
vány provozovatelem přenosové nebo distribuční sou-
stavy.

(5) Poté, co operátor trhu obdrží údaje podle od-

stavců 2 a 4, neprodleně ověří shodu hodnoty instalo-
vaného výkonu výrobního zdroje elektřiny z protokolu
o prvním paralelním připojení s instalovaným výkonem
výrobního zdroje elektřiny z licence. Dále ověří splnění
podmínek pro získání podpory. Pokud se údaje nesho-
dují nebo dojde k nesplnění podmínek pro získání pod-
pory, informuje operátor trhu o této skutečnosti nepro-
dleně výrobce nebo výrobce elektřiny z decentrální vý-
robny elektřiny prostřednictvím systému operátora
trhu.

(6) Operátor trhu neprodleně informuje výrobce
nebo výrobce elektřiny z decentrální výrobny elek-
třiny, a pokud výrobce zvolil podporu formou výkup-
ních cen nebo postupuje podle § 7 odst. 3, rovněž po-
vinně vykupujícího o shodě evidovaných údajů.

(7) Forma podpory je registrována s účinností ke
dni, kdy byla operátorem trhu a provozovatelem pře-
nosové nebo distribuční soustavy potvrzena shoda evi-
dovaných údajů a splněny podmínky pro získání pod-
pory a zároveň byla předávacímu místu výrobního
zdroje elektřiny a elektrizační soustavy přiřazena od-
povědnost za odchylku podle vyhlášky o pravidlech
trhu s elektřinou, avšak ne dříve než v termínu podle
§ 7 odst. 2.

§ 11

Ověření údajů registrace podpory biometanu
a ověření nároku na podporu

(1) Nejpozději následující pracovní den po zaevi-
dování údajů o výrobně biometanu podle § 8 odst. 4
písm. a) operátor trhu ověří shodu údajů evidovaných
výrobcem biometanu v systému operátora trhu s údaji
poskytnutými Úřadem podle zákona, a to číslo licence,
identifikační číslo osoby a evidenční číslo výrobny
plynu. Operátor trhu dále zaeviduje datum nabytí
právní moci z rozhodnutí o udělení licence na výrobu
plynu nebo rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení
licence na výrobu plynu.

(2) Po ověření údajů podle odstavce 1 operátor
trhu neprodleně informuje výrobce biometanu pro-
střednictvím systému operátora trhu o tom, zda se
údaje evidované výrobcem shodují. Pokud se některé
z údajů neshodují, informuje operátor trhu výrobce
biometanu, o které údaje se jedná a jaké údaje jsou
evidovány Úřadem.

(3) Nejpozději následující pracovní den po zaevi-
dování údajů o výrobně biometanu podle § 8 odst. 4
písm. b) operátor trhu informuje provozovatele pře-
pravní nebo distribuční soustavy prostřednictvím sy-
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stému operátora trhu o evidenci údajů o výrobně bio-
metanu. Provozovatel přepravní nebo distribuční sou-
stavy do 3 pracovních dnů po zaslání informace ověří
a potvrdí, zda se číselný kód předávacího místa, datum
připojení k přepravní nebo distribuční soustavě, datum
instalace zajištění proti neoprávněné manipulaci měři-
cího zařízení pro měření množství vyrobeného biome-
tanu ze strany provozovatele přepravní nebo distri-
buční soustavy shodují s údaji evidovanými provozo-
vatelem přepravní nebo distribuční soustavy. Dále dle
jím evidovaných údajů ověří a potvrdí, zda se jedná
o výrobnu biometanu připojenou k přepravní nebo dis-
tribuční soustavě přímo nebo prostřednictvím jiné vý-
robny plynu.

(4) Po ověření údajů podle odstavce 3 operátor
trhu neprodleně informuje výrobce biometanu pro-
střednictvím systému operátora trhu o tom, zda se
údaje evidované výrobcem biometanu shodují s údaji
evidovanými provozovatelem přepravní nebo distri-
buční soustavy. Pokud se některé z údajů neshodují,
informuje operátor trhu výrobce biometanu, o které
údaje se jedná a jaké údaje jsou evidovány provozova-
telem přepravní nebo distribuční soustavy.

(5) Forma podpory je registrována s účinností ke
dni následujícímu po dni, kdy byla operátorem trhu
a provozovatelem přepravní nebo distribuční soustavy
potvrzena shoda evidovaných údajů.

§ 12

Ověření údajů registrace podpory tepla
a ověření nároku na podporu

(1) Nejpozději následující pracovní den po zaevi-
dování údajů o výrobně tepla podle § 6 operátor trhu
ověří shodu údajů evidovaných výrobcem tepla v systé-
mu operátora trhu s údaji poskytnutými Úřadem podle
zákona, a to číslo licence na výrobu tepelné energie,
identifikační číslo osoby, evidenční číslo provozovny
a druh obnovitelného zdroje. Operátor trhu dále za-
eviduje datum nabytí právní moci z rozhodnutí o udě-
lení licence na výrobu tepelné energie nebo rozhodnutí
o změně rozhodnutí o udělení licence na výrobu te-
pelné energie.

(2) Po ověření údajů podle odstavce 1 operátor
trhu neprodleně informuje výrobce prostřednictvím
systému operátora trhu o tom, zda se údaje evidované
výrobcem shodují. Pokud se některé z údajů neshodují,

informuje operátor trhu výrobce tepla, o které údaje se
jedná a jaké údaje jsou evidovány Úřadem.

(3) Podpora tepla formou zeleného bonusu na
teplo je registrována vždy k prvnímu dni následujícího
kalendářního měsíce po dni, kdy byla operátorem trhu
potvrzena shoda evidovaných údajů.

§ 13

Přechodná ustanovení

(1) Výrobce, který uplatňuje nárok na podporu
elektřiny za období do 31. prosince 2012 včetně, za-
eviduje u operátora trhu pouze identifikační údaje vý-
robce postupem podle § 3, a to nejpozději do 31. ledna
2013.

(2) Výrobce, který uplatní nárok na podporu elek-
třiny za období do 31. prosince 2012 včetně, oznámí
změnu vybrané formy podpory pro rok 2013 pro vý-
robní zdroj elektřiny provozovateli přenosové nebo
distribuční soustavy do 31. prosince 2012. Vzor ozná-
mení o výběru formy podpory výroby elektřiny z ob-
novitelných zdrojů a o její změně je uveden v příloze
č. 1 k vyhlášce č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona o podpoře využívání obno-
vitelných zdrojů.

(3) Provozovatel přenosové nebo distribuční sou-
stavy, u něhož výrobce postupem podle bodu 2 zvolil
pro rok 2013 podporu formou výkupních cen, nepro-
dleně předá povinně vykupujícímu údaje nezbytné pro
uzavření smlouvy o dodávce elektřiny5) s tímto výrob-
cem, a to v rozsahu bodů 1, 3 až 5, 9, 10, 14, 15 a 18
přílohy č. 1 k této vyhlášce a přílohy č. 5 k této vy-
hlášce, pokud jsou provozovateli přenosové nebo dis-
tribuční soustavy tyto údaje známé.

(4) Výrobce nebo výrobce elektřiny z decentrální
výrobny elektřiny zaeviduje identifikační údaje vý-
robce nebo výrobce elektřiny z decentrální výrobny
elektřiny a výrobního zdroje elektřiny a registruje
formu podpory pro výrobní zdroj elektřiny s prvním
uplatňovaným nárokem na podporu elektřiny po
1. lednu 2013 včetně postupem podle této vyhlášky.

(5) Provozovatel přenosové nebo regionální dis-
tribuční soustavy předá operátorovi trhu údaje o výrob-
cích, kteří uplatní nárok na podporu za období do
31. prosince 2012 a uplatňují ji i pro rok 2013, jejich
výrobních zdrojích elektřiny a zvolených formách pod-
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pory v rozsahu podle přílohy č. 5 k této vyhlášce.
Tímto bude provedena evidence výrobních zdrojů elek-
třiny takových výrobců a registrace zvolených forem
podpory v systému operátora trhu s účinností regis-
trace formy podpory od 1. ledna 2013, s výjimkou vý-
robních zdrojů elektřiny připojených do lokální distri-
buční soustavy, u nichž výrobce ještě následně zaevi-
duje identifikační číselný kód předávacího místa výrob-
ního zdroje elektřiny v systému operátora trhu.

(6) V případě, že výrobci vzniklo právo na pod-
poru formou zeleného bonusu podle dosavadních práv-
ních předpisů a požaduje podporu v režimu hodino-
vého zeleného bonusu pro rok 2013, registruje tento
režim podpory v systému operátora trhu v období od
1. do 8. února 2013. Takto zaregistrovaná změna pod-

pory v režimu hodinového zeleného bonusu je účinná
od 1. ledna 2013.

(7) Výrobce, který se rozhodne od 1. ledna 2013
uplatnit právo podle § 11 odst. 12 zákona, učiní tak
u povinně vykupujícího nejpozději do 30. listopadu
2012. Provozovatel přenosové nebo distribuční sou-
stavy následně na základě žádosti povinně vykupují-
cího neprodleně zpřístupní povinně vykupujícímu
údaje nezbytné pro uzavření smlouvy o dodávce elek-
třiny5) s tímto výrobcem.

§ 14

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 5. listopadu
2012.

Předsedkyně:

Ing. Vitásková v. r.

Sbírka zákonů č. 346 / 2012Strana 4568 Částka 129



Příloha č. 1 k vyhlášce č. 346/2012 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 346/2012 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 346/2012 Sb.
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. 346/2012 Sb.
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Příloha č. 5 k vyhlášce č. 346/2012 Sb.
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347

VYHLÁŠKA

ze dne 12. října 2012,

kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny
a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů

Energetický regulační úřad stanoví podle § 53
odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 165/2012 Sb., o podpo-
rovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
(zákon o podporovaných zdrojích energie), k provedení
§ 7 odst. 3 a § 12 odst. 1 písm. a) zákona o podporova-
ných zdrojích energie:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví technicko-ekonomické pa-
rametry pro stanovení výkupních cen jednotlivých
druhů obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny
a dobu životnosti výroben elektřiny z obnovitelných
zdrojů energie.

§ 2

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) výrobním zdrojem elektřiny energetické zařízení
pro výrobu elektřiny určené hodnotou instalova-
ného výkonu, datem uvedení do provozu a identi-
fikačním číslem přiděleným Energetickým regulač-
ním úřadem při vydání rozhodnutí o udělení li-
cence na výrobu elektřiny,

b) výrobnou elektřiny z obnovitelných zdrojů ener-
gie energetické zařízení pro přeměnu obnovitel-
ného zdroje energie na elektřinu zahrnující všech-
na nezbytná zařízení, včetně zařízení na přeměny
obnovitelného zdroje energie na palivo nebo jeho
úpravy,

c) technologickou vlastní spotřebou elektřiny spo-
třeba elektrické energie na výrobu elektřiny při
výrobě elektřiny nebo elektřiny a tepla v hlavním
výrobním zařízení i pomocných provozech, které
s výrobou přímo souvisejí, včetně výroby, pře-
měny nebo úpravy paliva, ztrát v rozvodu, vlastní
spotřeby i ztrát na zvyšovacích transformátorech
výrobny elektřiny pro dodávku do distribuční
soustavy nebo přenosové soustavy,

d) technologickou vlastní spotřebou tepla z obnovi-

telných zdrojů spotřeba tepla ve výrobním zaří-
zení i v pomocných provozech, které s výrobou
elektřiny přímo souvisejí, včetně výroby, přeměn
nebo úprav paliva a ztrát v rozvodech tepla vý-
robny elektřiny,

e) užitečným teplem z obnovitelných zdrojů teplo
vyrobené v procesu kombinované výroby elek-
třiny a tepla, sloužící pro dodávky do soustavy
zásobování tepelnou energií nebo k dalšímu vy-
užití pro technologické účely mimo vlastní tech-
nologickou spotřebu tepla výrobny elektřiny z ob-
novitelných zdrojů nebo využité k další přeměně
na elektrickou nebo mechanickou energii.

§ 3

Výrobna elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
se skládá z jednoho nebo více výrobních zdrojů elek-
třiny.

§ 4

Předpokladem pro zajištění patnáctileté doby pro-
sté návratnosti investic při podpoře elektřiny vyrobené
z obnovitelných zdrojů výkupními cenami je splnění
hodnot technicko-ekonomických parametrů pro jed-
notlivé druhy obnovitelných zdrojů podle přílohy
k této vyhlášce.

§ 5

Doba životnosti výroben elektřiny z obnovitel-
ných zdrojů je stanovena v příloze k této vyhlášce.

§ 6

Přechodná ustanovení

(1) Pro výrobny uvedené do provozu do dne
31. prosince 2012 včetně platí indikativní hodnoty
technicko-ekonomických parametrů podle přílohy
č. 3 k vyhlášce č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona o podpoře využívání obno-
vitelných zdrojů, ve znění pozdějších předpisů.
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(2) Pro výrobny uvedené do provozu ode dne
1. ledna 2013 včetně postupuje Energetický regulační
úřad při stanovení výkupních cen podle technicko-eko-
nomických parametrů stanovených touto vyhláškou.

§ 7

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí ně-
která ustanovení zákona o podpoře využívání ob-
novitelných zdrojů.

2. Vyhláška č. 364/2007 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá usta-
novení zákona o podpoře využívání obnovitelných
zdrojů.

3. Vyhláška č. 409/2009 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá usta-

novení zákona o podpoře využívání obnovitelných
zdrojů, ve znění vyhlášky č. 364/2007 Sb.

4. Vyhláška č. 300/2010 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá usta-
novení zákona o podpoře využívání obnovitelných
zdrojů, ve znění vyhlášky č. 364/2007 Sb. a vyhláš-
ky č. 409/2009 Sb.

5. Vyhláška č. 338/2011 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá usta-
novení zákona o podpoře využívání obnovitelných
zdrojů, ve znění vyhlášky č. 364/2007 Sb., vyhláš-
ky č. 409/2009 Sb. a vyhlášky č. 300/2010 Sb.

§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 5. listopadu
2012 s výjimkou ustanovení § 7, které nabývá účinnosti
dnem 1. ledna 2013.

Předsedkyně:

Ing. Vitásková v. r.
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Příloha k vyhlášce č. 347/2012 Sb.

Sbírka zákonů č. 347 / 2012Částka 129 Strana 4577



Sbírka zákonů č. 347 / 2012Strana 4578 Částka 129



Sbírka zákonů č. 347 / 2012Částka 129 Strana 4579



Sbírka zákonů č. 347 / 2012Strana 4580 Částka 129



348

VYHLÁŠKA

ze dne 12. října 2012,

kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích
a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a
odst. 2 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., a podle § 53
odst. 2 písm. l) zákona č. 165/2012 Sb., o podporova-
ných zdrojích energie a o změně některých zákonů,
(dále jen „zákon o podporovaných zdrojích energie“)
k provedení § 11 odst. 12, § 13 odst. 3, § 28 odst. 3,
§ 36 odst. 1, § 43 odst. 1 zákona o podporovaných
zdrojích energie:

Čl. I

Vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen
v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen,
ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1. V úvodní větě se slova „a podle § 12 odst. 3
zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny
z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých
zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných
zdrojů)“ nahrazují slovy „a podle § 53 odst. 2 písm. l)
zákona o podporovaných zdrojích energie“.

2. V úvodní větě se slova „§ 4 odst. 10 zákona
o podpoře využívání obnovitelných zdrojů“ nahrazují
slovy „§ 11 odst. 12, § 13 odst. 3, § 28 odst. 3, § 36
odst. 1, § 43 odst. 1 zákona o podporovaných zdrojích
energie“.

3. V § 2 odstavce 7 a 8 znějí:

„(7) Úřad stanoví hodinový zelený bonus pro
elektřinu vyrobenou z obnovitelného zdroje způsobem
uvedeným v příloze č. 6a k této vyhlášce.

(8) Úřad stanoví cenu za činnost povinně vykupu-
jícího způsobem uvedeným v příloze č. 6b k této vy-
hlášce.“.

4. V § 3 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou
č. 10 zní:

„(4) Pro regulovaný rok Úřad stanoví a držiteli
licence oznámí parametry regulačního vzorce, a to v ná-
sledujícím rozsahu:

a) držiteli licence na přenos elektřiny

1. hodnotu indexu spotřebitelských cen,

2. hodnotu indexu cen podnikatelských služeb,

3. hodnotu plánovaných odpisů dlouhodobého
majetku,

4. korekční faktor odpisů,

5. míru výnosnosti regulační báze aktiv,

6. plánovanou hodnotu aktivovaných investic,

7. plánovanou hodnotu zůstatkových hodnot ak-
tiv,

8. vyrovnávací faktor odpisů,

9. vyrovnávací faktor zisku,

10. plánované hodnoty odběru a spotřeby elektřiny
pro výpočet cen regulovaného roku,

11. cenu silové elektřiny pro krytí ztrát v přenosové
soustavě,

12. výnosy z ostatních činností spojených s licenco-
vanou činností,

13. povolenou míru celkových ztrát v přenosové
soustavě,

14. výnosy z aukcí na přeshraničních profilech,
které jsou využity pro snížení povolených vý-
nosů pro činnost přenosu elektřiny,

15. motivační složku zisku za organizování ob-
chodu s podpůrnými službami,

16. eskalační faktor povolených nákladů na nákup
podpůrných služeb,

17. rozdíly mezi výnosy a náklady z vypořádání
rozdílů plynoucích ze zúčtování nákladů na od-
chylky, na regulační energii, na regulační ener-
gii z operativní dodávky elektřiny ze zahraničí
a do zahraničí v rámci spolupráce na úrovni
provozovatele přenosové soustavy, redispečink
a náhrady za neodebranou elektřinu při dispe-
čerském řízení,

18. korekční faktor regulační báze aktiv,

19. korekční faktor zisku,

20. korekční faktor za použití přenosové sítě,
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21. korekční faktor za systémové služby,

22. korekční faktor související s podporou elek-
třiny z obnovitelných zdrojů, kombinované vý-
roby elektřiny a tepla a druhotných energetic-
kých zdrojů,

23. investiční faktor,

24. faktor zohledňující změny v organizaci trhu
s elektřinou mající vliv na činnost zajišťování
systémových služeb souvisejících s provozem
výroben využívajících energii větru a sluneční
energii,

b) držiteli licence na distribuci elektřiny

1. hodnotu indexu spotřebitelských cen,

2. hodnotu indexu cen podnikatelských služeb,

3. hodnotu plánovaných odpisů dlouhodobého
majetku, v členění podle napěťových úrovní,

4. korekční faktor odpisů,

5. míru výnosnosti regulační báze aktiv,

6. plánovanou hodnotu aktivovaných investic,

7. plánovanou hodnotu zůstatkových hodnot ak-
tiv,

8. plánované hodnoty odběru a spotřeby elektřiny
pro výpočet cen regulovaného roku,

9. cenu silové elektřiny pro krytí ztrát v distri-
buční soustavě,

10. výnosy z ostatních činností spojených s licenco-
vanou činností v členění podle napěťových
úrovní,

11. poměrné číslo vyjadřující maximální hodnotu
bonusu nebo penále v oblasti kvality,

12. maximální limitní hodnotu ukazatele kvality,

13. minimální limitní hodnotu ukazatele kvality,

14. horní a dolní hranici neutrálního pásma úrovně
kvality,

15. koeficient rozdělení faktoru kvality na jednot-
livé napěťové úrovně,

16. koeficienty korekce povolených výnosů mezi
napěťovými úrovněmi,

17. salda výnosů a nákladů na přetoky elektřiny
mezi sítěmi provozovatelů distribučních sou-
stav v členění podle napěťových úrovní,

18. procentní přirážku ke koeficientu nerovnoměr-
nosti,

19. korekční faktor regulační báze aktiv,

20. korekční faktor zisku,

21. korekční faktor za činnost distribuce elektřiny,

22. korekční faktor za podpůrné služby na úrovni
distribuční soustavy,

23. korekční faktor související s podporou elek-
třiny z obnovitelných zdrojů, kombinované vý-
roby elektřiny a tepla a druhotných energetic-
kých zdrojů,

c) držiteli licence na obchod s elektřinou, který vy-
konává činnost povinně vykupujícího podle jiného
právního předpisu10),

1. plánované náklady na odchylky v souvislosti
s výkupem elektřiny,

2. plánované administrativní náklady spojené s vý-
kupem elektřiny,

3. plánované náklady spojené s výkupem elektřiny
formou výkupních cen,

4. plánované vícenáklady vyplývající z rozdílu
mezi výkupní cenou a zeleným bonusem na
elektřinu,

5. korekční faktor za činnost povinně vykupují-
cího,

6. plánované množství vykoupené elektřiny v re-
žimu výkupních cen.

10) Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie
a o změně některých zákonů.“.

5. V § 4 odstavec 1 zní:

„(1) Úřad oznámí parametry regulačního vzorce

a) provozovateli přenosové soustavy nejpozději
6 měsíců před začátkem regulačního období, jde-
-li o parametry podle § 3 odst. 2, a nejpozději
6 měsíců před začátkem každého regulovaného
roku, jde-li o parametry podle § 3 odst. 4, s výjim-
kou parametru podle § 3 odst. 4 písm. a) bodu 11,
který Úřad oznámí nejpozději do 10. října roku
předcházejícího regulovanému roku,

b) provozovateli distribuční soustavy nejpozději
5 měsíců před začátkem regulačního období, jde-
-li o parametry podle § 3 odst. 2, a nejpozději
5 měsíců před začátkem každého regulovaného
roku, jde-li o parametry podle § 3 odst. 4, s výjim-
kou parametrů podle § 3 odst. 4 písm. b) bodů 9
a 16, které Úřad oznámí nejpozději do 25. října
roku předcházejícího regulovanému roku,

c) povinně vykupujícímu nejpozději 5 měsíců před
začátkem každého regulovaného roku, jde-li o pa-
rametry podle § 3 odst. 4, s výjimkou parametrů
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podle § 3 odst. 4 písm. c) bodů 1 a 3, které Úřad
oznámí nejpozději do 5. listopadu roku předchá-
zejícího regulovanému roku.“.

6. V § 4 odst. 2 se slova „5. října“ nahrazují slovy
„10. října“.

7. V § 4 odstavec 4 zní:

„(4) Úřad oznámí povinně vykupujícímu do 5. lis-
topadu kalendářního roku předcházejícího regulova-
nému roku vypočtenou cenu za činnost povinně vy-
kupujícího.“.

8. V § 6 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Úřad stanoví složku ceny za přepravu plynu
a ceny za distribuci plynu na krytí nákladů spojených
s podporou biometanu postupem podle § 9b.“.

9. V § 8 odst. 1 se slova „15. září“ nahrazují slovy
„4 měsíce“.

10. § 9a včetně nadpisu zní:

„§ 9a

Způsob regulace a postup tvorby cen za činnosti
operátora trhu v elektroenergetice, plynárenství

a teplárenství

(1) Úřad reguluje cenu za činnosti operátora trhu
v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství způso-
bem uvedeným v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(2) Postup tvorby ceny za činnosti operátora trhu
je stanoven na regulační období prostřednictvím regu-
lačního vzorce.

(3) Pro regulační období Úřad držiteli licence na
činnosti operátora trhu stanoví a oznámí parametry re-
gulačního vzorce, zvlášť pro činnosti v elektroenergetice
a teplárenství a pro činnosti v plynárenství, a to v ná-
sledujícím rozsahu:

a) výchozí hodnotu povolených nákladů,

b) roční hodnotu faktoru efektivity,

c) koeficient indexu cen podnikatelských služeb,

d) koeficient indexu cen poskytovaných služeb v ob-
lasti programování a poradenství.

(4) Změny parametrů regulačního vzorce podle
odstavce 3 jsou v průběhu regulačního období možné
jen v případech

a) změn právní úpravy bezprostředně se vztahující
k licencované činnosti držitele licence, které mají
podstatný dopad na parametry regulačního vzorce,

b) mimořádných změn na trhu s elektřinou nebo

s plynem nebo jiných mimořádných změn v národ-
ním hospodářství hodných zvláštního zřetele,

c) stanovení parametrů na základě nesprávných, ne-
úplných či nepravdivých podkladů nebo údajů.

(5) Pro regulovaný rok Úřad držiteli licence na
činnosti operátora trhu stanoví a oznámí parametry re-
gulačního vzorce, a to v následujícím rozsahu:

a) hodnotu indexu spotřebitelských cen,

b) hodnotu indexu cen podnikatelských služeb,

c) hodnotu indexu cen poskytovaných služeb v ob-
lasti programování a poradenství,

d) hodnotu plánovaných odpisů dlouhodobého ma-
jetku pro činnosti v elektroenergetice a hodnotu
plánovaných odpisů dlouhodobého majetku pro
činnosti v plynárenství,

e) korekční faktor odpisů pro činnosti v elektroener-
getice a korekční faktor odpisů pro činnosti v ply-
nárenství,

f) korekční faktor za činnosti operátora trhu v elek-
troenergetice a teplárenství a korekční faktor za
činnosti operátora trhu v plynárenství podle jiného
právního předpisu10),

g) plánované administrativní náklady spojené s pod-
porou elektřiny z obnovitelných zdrojů, vysoko-
účinné kombinované výroby elektřiny a tepla,
druhotných zdrojů, decentrální výrobou elektřiny,
provozní podporou tepla a podporou biometanu
podle jiného právního předpisu10),

h) plánované náklady spojené s podporou elektřiny
z obnovitelných zdrojů, vysokoúčinné kombino-
vané výroby elektřiny a tepla, druhotných zdrojů,
decentrální výrobou elektřiny a podporou biome-
tanu podle jiného právního předpisu10),

i) plánované hodnoty odběru a spotřeby elektřiny
pro výpočet ceny na regulovaný rok v elektroener-
getice,

j) plánované hodnoty odběru a spotřeby plynu pro
výpočet ceny na regulovaný rok v plynárenství,

k) výnosy z ostatních činností v elektroenergetice
a výnosy z ostatních činností v plynárenství,

l) faktor trhu pro činnosti v elektroenergetice a faktor
trhu pro činnosti v plynárenství,

m) míru výnosnosti povolených nákladů pro činnosti
v elektroenergetice a míru výnosnosti povolených
nákladů pro činnosti v plynárenství.

(6) Úřad oznámí operátorovi trhu parametry re-
gulačního vzorce nejpozději 5 měsíců před začátkem
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regulačního období, jde-li o parametry podle od-
stavce 3, a nejpozději 4 měsíce před začátkem každého
regulovaného roku, jde-li o parametry podle od-
stavce 5.

(7) Úřad oznámí operátorovi trhu do 30. září ka-
lendářního roku předcházejícího regulovaný rok vy-
počtenou cenu za regulované činnosti operátora trhu.

(8) Úřad stanoví ceny do 30. listopadu kalendář-
ního roku předcházejícího regulovaný rok, a to s účin-
ností od 1. ledna regulovaného roku.“.

11. Za § 9a se vkládá nový § 9b, který včetně nad-
pisu a poznámky pod čarou č. 11 zní:

„§ 9b

Způsob stanovení nákladů operátora trhu spojených
s podporou elektřiny, podporou decentrální výroby

elektřiny a podporou biometanu

(1) Úřad stanoví složku ceny za přenos a distribuci
elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou elek-
třiny podle jiného právního předpisu10) způsobem uve-
deným v příloze č. 6 k této vyhlášce, složku ceny za
distribuci elektřiny spojenou s podporou decentrální
výroby elektřiny podle jiného právního předpisu10)
způsobem uvedeným v příloze č. 6c k této vyhlášce
a složku ceny za přepravu a distribuci plynu na krytí
nákladů spojených s podporou biometanu podle jiného
právního předpisu10) způsobem uvedeným v příloze
č. 6d k této vyhlášce.

(2) Postup tvorby složky ceny za přenos a distri-
buci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou
elektřiny, složky ceny za distribuci elektřiny na krytí
nákladů spojených s podporou decentrální výroby
elektřiny a složky ceny za přepravu a distribuci plynu
na krytí nákladů spojených s podporou biometanu je
stanoven na regulační období prostřednictvím regulač-
ního vzorce.

(3) Pro regulovaný rok Úřad držiteli licence na
činnosti operátora trhu podle odstavce 2 stanoví
a oznámí parametry regulačního vzorce, a to v následu-
jícím rozsahu:

a) plánované náklady spojené s úhradou podpory
elektřiny, decentrální výroby elektřiny a biome-
tanu samostatně pro podporu formou výkupních
cen, zelených bonusů a bonusů,

b) plánovanou hodnotu celkové spotřeby elektřiny
pro stanovení složky ceny za přenos a distribuci

elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou
elektřiny a pro stanovení složky ceny za distribuci
elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou
decentrální výroby elektřiny,

c) plánovanou hodnotu celkové spotřeby plynu pro
stanovení složky ceny za přepravu a distribuci
plynu na krytí nákladů spojených s podporou bio-
metanu,

d) plánované prostředky státního rozpočtu na pro-
vozní podporu tepla z obnovitelných zdrojů,

e) korekční faktor operátora trhu související s úhra-
dou podpory elektřiny a podpory biometanu,

f) korekční faktor prostředků státního rozpočtu na
podporu tepla z obnovitelných zdrojů,

g) korekční faktory provozovatele přenosové sou-
stavy a provozovatelů regionálních distribučních
soustav související s podporou elektřiny z obnovi-
telných zdrojů, kombinované výroby elektřiny
a tepla a druhotných zdrojů podle jiného právního
předpisu11).

(4) Úřad oznámí operátorovi trhu parametry re-
gulačního vzorce nejpozději 15. září kalendářního roku
předcházejícího regulovanému roku, jde-li o parametry
podle odstavce 3 písm. e) až g), a nejpozději 5. listo-
padu před začátkem každého regulovaného roku, jde-li
o parametry podle odstavce 3 písm. a) až d).

(5) Úřad oznámí operátorovi trhu do 15. listopadu
kalendářního roku předcházejícího regulovanému roku
vypočtenou složku ceny za přenos a distribuci elek-
třiny na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny,
složku ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů
spojených s podporou decentrální výroby elektřiny
a složku ceny za přepravu a distribuci plynu na krytí
nákladů spojených s podporou biometanu.

(6) Úřad stanoví složku ceny za přenos a distribuci
elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou elek-
třiny, složku ceny za distribuci elektřiny na krytí ná-
kladů spojených s podporou decentrální výroby elek-
třiny a složku ceny za přepravu a distribuci plynu na
krytí nákladů spojených s podporou biometanu do
30. listopadu kalendářního roku předcházejícího regu-
lovanému roku, a to s účinností od 1. ledna regulova-
ného roku.

11) § 54 odst. 18 zákona č. 165/2012 Sb.“.
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12. Přílohy č. 1 až 3 znějí:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 140/2009 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 140/2009 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 140/2009 Sb.
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13. Přílohy č. 5 až 7 znějí:
„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 140/2009 Sb.
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Příloha č. 5a k vyhlášce č. 140/2009 Sb.
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Příloha č. 6 k vyhlášce č. 140/2009 Sb.
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Příloha č. 6a k vyhlášce č. 140/2009 Sb.
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Příloha č. 6b k vyhlášce č. 140/2009 Sb.
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Příloha č. 6c k vyhlášce č. 140/2009 Sb.
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Příloha č. 6d k vyhlášce č. 140/2009 Sb.
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Příloha č. 7 k vyhlášce č. 140/2009 Sb.
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14. V příloze č. 11 v kapitole II. druhý odstavec
návětí zní:
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Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Korekční faktor provozovatele přenosové nebo
regionální distribuční soustavy spojený s podporou
elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované vý-
roby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů vzniklý
před účinností zákona č. 165/2012 Sb., je stanoven po-
dle vyhlášky č. 140/2009 Sb., ve znění účinném do dne
nabytí účinnosti této vyhlášky. Tento parametr stanoví
a sdělí Úřad naposledy pro regulovaný rok 2015.

2. Postup Úřadu pro vyrovnání korekčních fak-
torů podle bodu 1, stanovený v příloze č. 6 k vyhlášce
č. 140/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti této vyhlášky, se uplatní naposledy pro regulo-
vaný rok 2015.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 5. listopadu
2012.

Předsedkyně:

Ing. Vitásková v. r.
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349

SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

ze dne 11. října 2012

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 13. dubna 2013 nové volby do zastupitelstva
obce:

obec okres kraj

Barchovice Kolín Středočeský

Ministr:

Kubice v. r.
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