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180
Â K ON
ZA
ze dne 31. brÏezna 2005
o podporÏe vyÂroby elektrÏiny z obnovitelnyÂch zdrojuÊ energie a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ
(zaÂkon o podporÏe vyuzÏõÂvaÂnõÂ obnovitelnyÂch zdrojuÊ)
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:
Â S T P RVN IÂ
CÏ A

biomasy, energie sklaÂdkoveÂho plynu, energie kaloveÂho
plynu a energie bioplynu.
a)

Ï INY
PODPORA VYÂROBY ELEKTR
Ê ENERGIE
Z OBNOVITELNYÂCH ZDROJU
H L AVA I
OBECNAÂ USTANOVENIÂ

b)

§1
PrÏedmeÏt uÂpravy
(1) Tento zaÂkon upravuje v souladu s praÂvem
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ1) zpuÊsob podpory vyÂroby
elektrÏiny z obnovitelnyÂch zdrojuÊ energie a z duÊlnõÂho
plynu z uzavrÏenyÂch doluÊ a vyÂkon staÂtnõÂ spraÂvy a praÂva
a povinnosti fyzickyÂch a praÂvnickyÂch osob s tõÂm spojeneÂ.
(2) UÂcÏelem tohoto zaÂkona je v zaÂjmu ochrany
klimatu a ochrany zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ
a) podporÏit vyuzÏitõÂ obnovitelnyÂch zdrojuÊ energie
(daÂle jen ¹obnovitelneÂ zdrojeª),
b) zajistit trvaleÂ zvysÏovaÂnõÂ podõÂlu obnovitelnyÂch
zdrojuÊ na spotrÏebeÏ primaÂrnõÂch energetickyÂch
zdrojuÊ,
c) prÏispeÏt k sÏetrneÂmu vyuzÏõÂvaÂnõÂ prÏõÂrodnõÂch zdrojuÊ
a k trvale udrzÏitelneÂmu rozvoji spolecÏnosti,
d) vytvorÏit podmõÂnky pro naplneÏnõÂ indikativnõÂho cõÂle
podõÂlu elektrÏiny z obnovitelnyÂch zdrojuÊ na hrubeÂ
spotrÏebeÏ elektrÏiny v CÏeskeÂ republice ve vyÂsÏi 8 %
k roku 2010 a vytvorÏit podmõÂnky pro dalsÏõÂ zvysÏovaÂnõÂ tohoto podõÂlu po roce 2010.
§2
ZaÂkladnõÂ pojmy
(1) ObnovitelnyÂmi zdroji se rozumõÂ obnovitelneÂ
nefosilnõÂ prÏõÂrodnõÂ zdroje energie, jimizÏ jsou energie veÏtru, energie slunecÏnõÂho zaÂrÏenõÂ, geotermaÂlnõÂ energie,
energie vody, energie puÊdy, energie vzduchu, energie
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c)
d)

e)

(2) Pro uÂcÏely tohoto zaÂkona se rozumõÂ
biomasou biologicky rozlozÏitelnaÂ cÏaÂst vyÂrobkuÊ,
odpaduÊ a zbytkuÊ z provozovaÂnõÂ zemeÏdeÏlstvõÂ a hospodarÏenõÂ v lesõÂch a souvisejõÂcõÂch pruÊmyslovyÂch
odveÏtvõÂ, zemeÏdeÏlskeÂ produkty peÏstovaneÂ pro energetickeÂ uÂcÏely a rovneÏzÏ biologicky rozlozÏitelnaÂ cÏaÂst
vytrÏõÂdeÏneÂho pruÊmysloveÂho a komunaÂlnõÂho odpadu,
elektrÏinou z obnovitelnyÂch zdrojuÊ elektrÏina vyrobenaÂ v zarÏõÂzenõÂch, kteraÂ vyuzÏõÂvajõÂ pouze obnovitelneÂ zdroje, a takeÂ cÏaÂst elektrÏiny vyrobeneÂ z obnovitelnyÂch zdrojuÊ v zarÏõÂzenõÂch, kteraÂ vyuzÏõÂvajõÂ
i neobnovitelneÂ zdroje energie,
hrubou spotrÏebou elektrÏiny v tuzemsku vyrobenaÂ
elektrÏina s prÏipocÏtenõÂm dovozuÊ a odecÏtenõÂm vyÂvozuÊ elektrÏiny,
zelenyÂm bonusem financÏnõÂ cÏaÂstka navysÏujõÂcõÂ trzÏnõÂ
cenu elektrÏiny a hrazenaÂ provozovatelem regionaÂlnõÂ distribucÏnõÂ soustavy nebo prÏenosoveÂ soustavy vyÂrobci elektrÏiny z obnovitelnyÂch zdrojuÊ,
zohlednÏujõÂcõÂ snõÂzÏeneÂ posÏkozovaÂnõÂ zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ vyuzÏitõÂm obnovitelneÂho zdroje oproti spalovaÂnõÂ fosilnõÂch paliv, druh a velikost vyÂrobnõÂho
zarÏõÂzenõÂ, kvalitu dodaÂvaneÂ elektrÏiny,
provozovatelem regionaÂlnõÂ distribucÏnõÂ soustavy
drzÏitel licence na distribuci elektrÏiny, jehozÏ distribucÏnõÂ soustava je prÏõÂmo prÏipojena na prÏenosovou
soustavu.
§3
PrÏedmeÏt podpory

(1) Podpora podle tohoto zaÂkona (daÂle jen ¹podporaª) se vztahuje na vyÂrobu elektrÏiny z obnovitelnyÂch
zdrojuÊ vyrobenou v zarÏõÂzenõÂch v CÏeskeÂ republice vyuzÏõÂvajõÂcõÂch obnovitelneÂ zdroje, s vyÂjimkou veÏtrnyÂch
elektraÂren umõÂsteÏnyÂch na rozloze 1 km2 o celkoveÂm
instalovaneÂm vyÂkonu nad 20 MWe. V prÏõÂpadeÏ vyÂroby
elektrÏiny z biomasy se podpora vztahuje na druhy
a zpuÊsoby vyuzÏitõÂ biomasy, ktereÂ z hlediska ochrany
zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.

) SmeÏrnice EvropskeÂho parlamentu a Rady cÏ. 2001/77/ES ze dne 27. zaÂrÏõÂ 2001 o podporÏe elektrickeÂ energie z obnovitelnyÂch
zdrojuÊ na vnitrÏnõÂm trhu s elektrickou energiõÂ.
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(2) Podpora vyÂroby elektrÏiny z obnovitelnyÂch
zdrojuÊ je stanovena odlisÏneÏ s ohledem na druh obnovitelneÂho zdroje a velikost instalovaneÂho vyÂkonu vyÂrobny a v prÏõÂpadeÏ elektrÏiny vyrobeneÂ z biomasy i podle
parametruÊ biomasy stanovenyÂch provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem.
(3) PrÏi stanovenõÂ podpory podle odstavce 2 EnergetickyÂ regulacÏnõÂ uÂrÏad (daÂle jen ¹UÂrÏadª) ekonomicky
zvyÂhodnõÂ pro uÂcÏely vyÂlucÏneÂho spalovaÂnõÂ pevneÂ biomasy vyuzÏõÂvaÂnõÂ odpadnõÂ biomasy z drÏevovyÂroby a pruÊmysloveÂho zpracovaÂnõÂ drÏeva a v prÏõÂpadeÏ spolecÏneÂho
spalovaÂnõÂ pevneÂ biomasy a neobnovitelneÂho zdroje
energie uÂcÏeloveÏ peÏstovanou energetickou biomasu.
(4) Podpora se rovneÏzÏ vztahuje na vyÂrobu elektrÏiny z duÊlnõÂho plynu z uzavrÏenyÂch doluÊ. Na tuto podporu se pouzÏijõÂ ustanovenõÂ hlavy II a hlavy III obdobneÏ; ustanovenõÂ § 4 odst. 13, 14 a 18 se nepouzÏijõÂ.
HLAVA I I
Ï INY
PODPORA VYÂROBY ELEKTR
Ê
Z OBNOVITELNYÂCH ZDROJU
§4
PraÂva a povinnosti subjektuÊ na trhu s elektrÏinou
z obnovitelnyÂch zdrojuÊ
(1) Provozovatel prÏenosoveÂ soustavy nebo provozovateleÂ distribucÏnõÂch soustav jsou povinni na sveÂm
licencõÂ vymezeneÂm uÂzemõÂ2) prÏednostneÏ prÏipojit k prÏenosoveÂ soustaveÏ nebo k distribucÏnõÂm soustavaÂm zarÏõÂzenõÂ podle § 3 (daÂle jen ¹zarÏõÂzenõÂª) za uÂcÏelem prÏenosu
nebo distribuce elektrÏiny z obnovitelnyÂch zdrojuÊ, pokud o to vyÂrobce elektrÏiny z obnovitelnyÂch zdrojuÊ
(daÂle jen ¹vyÂrobceª) pozÏaÂdaÂ a pokud splnÏuje podmõÂnky prÏipojenõÂ a dopravy elektrÏiny stanoveneÂ zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem2).
(2) Povinnost prÏipojenõÂ zarÏõÂzenõÂ vyÂrobce elektrÏiny z obnovitelnyÂch zdrojuÊ vznikaÂ provozovateli teÂ
distribucÏnõÂ soustavy, kde jsou naÂklady na prÏipojenõÂ nejnizÏsÏõÂ, s vyÂjimkou prÏõÂpaduÊ prokazatelneÂho nedostatku
kapacity zarÏõÂzenõÂ pro distribuci nebo prÏi ohrozÏenõÂ spolehliveÂho provozu distribucÏnõÂ soustavy.
(3) VyÂrobce elektrÏiny z obnovitelnyÂch zdrojuÊ, na
kterou se vztahuje podpora, maÂ praÂvo si vybrat, zda
svoji elektrÏinu nabõÂdne k vyÂkupu podle odstavce 4,
nebo zda za ni bude pozÏadovat zelenyÂ bonus. ZmeÏna
tohoto vyÂbeÏru je mozÏnaÂ nejdrÏõÂve za rok poteÂ, co si
vyÂrobce zaÂvazneÏ z teÏchto dvou mozÏnostõÂ jednu vybral
a zacÏal ji vyuzÏõÂvat. ZmeÏna vyÂbeÏru je provaÂdeÏna vzÏdy
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k 1. lednu naÂsledujõÂcõÂho kalendaÂrÏnõÂho roku. TermõÂny
a podrobnosti vyÂbeÏru zpuÊsobu podpory stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
(4) ProvozovateleÂ regionaÂlnõÂch distribucÏnõÂch soustav a provozovatel prÏenosoveÂ soustavy jsou povinni
vykupovat vesÏkerou elektrÏinu z obnovitelnyÂch zdrojuÊ,
na kterou se vztahuje podpora, a uzavrÏõÂt smlouvu o dodaÂvce, pokud vyÂrobce elektrÏinu z obnovitelnyÂch
zdrojuÊ nabõÂdl, za podmõÂnek podle § 5 a za ceny podle
§ 6. SoucÏaÂstõÂ teÂto povinnosti je i prÏevzetõÂ odpoveÏdnosti
za odchylku podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu3).
(5) ProvozovateleÂ regionaÂlnõÂch distribucÏnõÂch soustav a provozovatel prÏenosoveÂ soustavy vyuzÏõÂvajõÂ elektrÏinu vykoupenou podle odstavce 4 na krytõÂ ztraÂt.
V prÏõÂpadeÏ, zÏe okamzÏityÂ vyÂkon povinneÏ vykupovaneÂ
elektrÏiny z obnovitelnyÂch zdrojuÊ podle odstavce 4
prÏesaÂhne objem elektrÏiny na krytõÂ ztraÂt, je tento prÏesah
hodnocen jako odchylka prÏõÂslusÏneÂho provozovatele regionaÂlnõÂ distribucÏnõÂ soustavy nebo provozovatele prÏenosoveÂ soustavy.
(6) V prÏõÂpadeÏ vyÂroby elektrÏiny vyraÂbeÏneÂ spolecÏneÏ
z obnovitelneÂho zdroje a neobnovitelneÂho zdroje energie je podpora poskytovaÂna pouze formou zelenyÂch
bonusuÊ.
(7) Pokud vyÂrobce elektrÏiny z obnovitelnyÂch
zdrojuÊ, na kterou se vztahuje podpora, nenabõÂdl tuto
elektrÏinu k povinneÂmu vyÂkupu podle odstavce 4 a prodal ji na trhu s elektrÏinou, je provozovatel prÏõÂslusÏneÂ
regionaÂlnõÂ distribucÏnõÂ soustavy nebo provozovatel prÏenosoveÂ soustavy povinen hradit vyÂrobci za tuto elektrÏinu zelenyÂ bonus vyjaÂdrÏenyÂ v KcÏ/MWh.
(8) Odchylky vyÂkonu zarÏõÂzenõÂ z duÊvoduÊ prÏirozeneÂ povahy obnovitelnyÂch zdrojuÊ nesmõÂ byÂt duÊvodem
neplneÏnõÂ povinnostõÂ podle odstavce 4.
(9) ProvozovateleÂ distribucÏnõÂch soustav a provozovatel prÏenosoveÂ soustavy majõÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho
praÂvnõÂho prÏedpisu3) odpoveÏdnost za odchylku spojenou se zajisÏteÏnõÂm ztraÂt ve svyÂch soustavaÂch, kterou
mohou prÏeneÂst na jinyÂ subjekt zuÂcÏtovaÂnõÂ.
(10) NaÂklady spojeneÂ s odchylkou vyÂrobce elektrÏiny z obnovitelnyÂch zdrojuÊ vykoupeneÂ podle odstavce 4 jsou uznatelnyÂmi naÂklady provozovateluÊ distribucÏnõÂch soustav a provozovatele prÏenosoveÂ soustavy
pro vyÂpocÏet regulovanyÂch cen za distribuci a prÏenos
a subjekt zuÂcÏtovaÂnõÂ maÂ praÂvo vyuÂcÏtovat tyto naÂklady
provozovateluÊm distribucÏnõÂch soustav nebo provozovateli prÏenosoveÂ soustavy. Podrobnosti stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.

) ZaÂkon cÏ. 458/2000 Sb., o podmõÂnkaÂch podnikaÂnõÂ a o vyÂkonu staÂtnõÂ spraÂvy v energetickyÂch odveÏtvõÂch a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch
zaÂkonuÊ (energetickyÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
3
) VyhlaÂsÏka cÏ. 373/2001 Sb., kterou se stanovõÂ pravidla pro organizovaÂnõÂ trhu s elektrÏinou a zaÂsady tvorby cen za cÏinnosti
operaÂtora trhu, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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(11) VyÂrobce, kteryÂ vyraÂbõÂ elektrÏinu z obnovitelnyÂch zdrojuÊ spolecÏneÏ s elektrÏinou z neobnovitelnyÂch
zdrojuÊ energie, je povinen zajistit samostatneÂ meÏrÏenõÂ
vyrobeneÂ elektrÏiny nebo vyÂpocÏet vyrobeneÂho mnozÏstvõÂ elektrÏiny z obnovitelnyÂch zdrojuÊ zpuÊsobem podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu4).
(12) VyÂrobce, kteryÂ vyraÂbõÂ elektrÏinu spolecÏnyÂm
spalovaÂnõÂm biomasy a neobnovitelneÂho zdroje energie,
vykazuje mnozÏstvõÂ elektrÏiny z obnovitelnyÂch zdrojuÊ,
skutecÏneÂ nabytõÂ mnozÏstvõÂ biomasy a jejõÂ kvalitu a skutecÏneÂ vyuzÏitõÂ vesÏkereÂ nabyteÂ biomasy pro uÂcÏely vyÂroby
elektrÏiny zpuÊsobem stanovenyÂm provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm
prÏedpisem.
(13) OperaÂtor trhu s elektrÏinou vydaÂvaÂ na põÂsemnou zÏaÂdost vyÂrobce vyraÂbeÏjõÂcõÂho elektrÏinu z obnovitelnyÂch zdrojuÊ potvrzenõÂ puÊvodu elektrÏiny z obnovitelnyÂch zdrojuÊ (daÂle jen ¹zaÂruka puÊvoduª). ZaÂruku puÊvodu vydaÂ operaÂtor trhu s elektrÏinou do 30 kalendaÂrÏnõÂch dnuÊ od obdrzÏenõÂ zÏaÂdosti. Vzor zÏaÂdosti o vydaÂnõÂ
zaÂruky puÊvodu a vzor zaÂruky puÊvodu stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
(14) UznaÂnõÂ zaÂruky puÊvodu vydaneÂ v jineÂm cÏlenskeÂm staÂteÏ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ provaÂdõÂ Ministerstvo pruÊmyslu a obchodu.
(15) VyÂrobce, kteryÂ vyraÂbõÂ elektrÏinu z obnovitelnyÂch zdrojuÊ a uplatnÏuje naÂrok na uÂhradu zeleneÂho bonusu v souladu s odstavcem 7, je povinen uzavrÏõÂt
smlouvu na dodaÂvku elektrÏiny s jinyÂm uÂcÏastnõÂkem trhu
s elektrÏinou v souladu se zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem3). Tato povinnost se nevztahuje na vyÂrobce, kteryÂ
vesÏkerou elektrÏinu, kterou vyrobil z obnovitelnyÂch
zdrojuÊ, saÂm spotrÏebovaÂvaÂ.
(16) PraÂvo na uÂhradu zeleneÂho bonusu se vztahuje i na vyÂrobce, kteryÂ vyraÂbõÂ elektrÏinu z obnovitelnyÂch zdrojuÊ pro vlastnõÂ spotrÏebu. Povinnost hradit zelenyÂ bonus tomuto vyÂrobci vznikaÂ provozovateli regionaÂlnõÂ distribucÏnõÂ soustavy, na jehozÏ vymezeneÂm
uÂzemõÂ se vyÂrobna elektrÏiny tohoto vyÂrobce nachaÂzõÂ.
(17) VyÂrobce, kteryÂ nabõÂdl elektrÏinu k povinneÂmu
vyÂkupu, musõÂ uzavrÏõÂt smlouvu s provozovatelem prÏõÂslusÏneÂ regionaÂlnõÂ distribucÏnõÂ soustavy nebo prÏenosoveÂ
soustavy.
(18) Do podõÂlu elektrÏiny z obnovitelnyÂch zdrojuÊ
na hrubeÂ spotrÏebeÏ elektrÏiny v CÏeskeÂ republice muÊzÏe
byÂt zapocÏten dovoz elektrÏiny z obnovitelnyÂch zdrojuÊ
z ostatnõÂch cÏlenskyÂch staÂtuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ
pouze v prÏõÂpadeÏ, zÏe vyvaÂzÏejõÂcõÂ staÂt maÂ obdobneÂ ustanovenõÂ umozÏnÏujõÂcõÂ zapocÏtenõÂ dovozu. ElektrÏina z obnovitelnyÂch zdrojuÊ bude do indikativnõÂch cõÂluÊ podõÂlu
elektrÏiny z obnovitelnyÂch zdrojuÊ na hrubeÂ spotrÏebeÏ

4
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elektrÏiny cÏlenskyÂch staÂtuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ zapocÏtena pouze jednou. Podrobnosti evidence dovozu
a vyÂvozu elektrÏiny z obnovitelnyÂch zdrojuÊ v CÏeskeÂ
republice stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
§5
PodmõÂnky podpory, vyÂkupu a evidence vyÂroby
elektrÏiny z obnovitelnyÂch zdrojuÊ
(1) ZaÂkladnõÂm cÏasovyÂm uÂsekem pro vyÂkup elektrÏiny z obnovitelnyÂch zdrojuÊ je 1 hodina. U zarÏõÂzenõÂ,
kteraÂ nejsou vybavena pruÊbeÏhovyÂm meÏrÏenõÂm, muÊzÏe
byÂt mezi provozovatelem regionaÂlnõÂ distribucÏnõÂ soustavy nebo provozovatelem prÏenosoveÂ soustavy a vyÂrobcem dohodnut i jinyÂ cÏasovyÂ uÂsek.
(2) ZaÂkladnõÂm cÏasovyÂm uÂsekem pro vyhodnocovaÂnõÂ a zuÂcÏtovaÂnõÂ vyÂkupu elektrÏiny z obnovitelnyÂch
zdrojuÊ je 1 meÏsõÂc, pokud se provozovatel regionaÂlnõÂ
distribucÏnõÂ soustavy nebo provozovatel prÏenosoveÂ
soustavy nedohodnou s vyÂrobcem jinak.
(3) Pokud elektrÏinu z obnovitelnyÂch zdrojuÊ hodlaÂ
jejõÂ vyÂrobce nabõÂdnout k vyÂkupu podle § 4 odst. 4,
oznaÂmõÂ tuto skutecÏnost prÏõÂslusÏneÂmu provozovateli regionaÂlnõÂ distribucÏnõÂ soustavy nebo provozovateli prÏenosoveÂ soustavy. TermõÂny oznaÂmenõÂ teÂto skutecÏnosti
stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
(4) PrÏedaÂnõÂm uÂdajuÊ o mnozÏstvõÂ elektrÏiny z obnovitelnyÂch zdrojuÊ podle odstavce 6 provozovateli regionaÂlnõÂ distribucÏnõÂ soustavy nebo provozovateli prÏenosoveÂ soustavy vznikaÂ vyÂrobci naÂrok na uÂhradu zeleneÂho bonusu stanoveneÂho podle § 6.
(5) VyÂrobce, kteryÂ vyraÂbõÂ elektrÏinu z obnovitelnyÂch zdrojuÊ pro vlastnõÂ potrÏebu, je povinen prÏedaÂvat
nameÏrÏeneÂ nebo vypocÏteneÂ uÂdaje o mnozÏstvõÂ jõÂm vyrobeneÂ elektrÏiny z obnovitelnyÂch zdrojuÊ provozovateli
regionaÂlnõÂ distribucÏnõÂ soustavy nebo provozovateli
prÏenosoveÂ soustavy. SplneÏnõÂm teÂto povinnosti vznikaÂ
tomuto vyÂrobci naÂrok na uÂhradu zeleneÂho bonusu a na
vydaÂnõÂ zaÂruky puÊvodu podle § 4 odst. 13.
(6) O uskutecÏneÏneÂ vyÂrobeÏ a vyÂkupu elektrÏiny
z obnovitelnyÂch zdrojuÊ prÏedaÂvaÂ jejõÂ vyÂrobce nameÏrÏeneÂ
nebo vypocÏteneÂ uÂdaje podle jednotlivyÂch druhuÊ obnovitelnyÂch zdrojuÊ prÏõÂslusÏneÂmu provozovateli regionaÂlnõÂ
distribucÏnõÂ soustavy nebo provozovateli prÏenosoveÂ
soustavy podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu3), 4).
§6
VyÂsÏe cen za elektrÏinu z obnovitelnyÂch zdrojuÊ
a zelenyÂch bonusuÊ
(1) UÂrÏad stanovõÂ vzÏdy na kalendaÂrÏnõÂ rok doprÏedu
vyÂkupnõÂ ceny za elektrÏinu z obnovitelnyÂch zdrojuÊ

) VyhlaÂsÏka cÏ. 218/2001 Sb., kterou se stanovõÂ podrobnosti meÏrÏenõÂ elektrÏiny a prÏedaÂvaÂnõÂ technickyÂch uÂdajuÊ, ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
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(daÂle jen ¹vyÂkupnõÂ cenyª) samostatneÏ pro jednotliveÂ
druhy obnovitelnyÂch zdrojuÊ a zeleneÂ bonusy tak, aby
a) byly vytvorÏeny podmõÂnky pro naplneÏnõÂ indikativnõÂho cõÂle podõÂlu vyÂroby elektrÏiny z obnovitelnyÂch
zdrojuÊ na hrubeÂ spotrÏebeÏ elektrÏiny ve vyÂsÏi 8 %
v roce 2010 a
b) pro zarÏõÂzenõÂ uvedenaÂ do provozu
1. po dni nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona bylo prÏi
podporÏe vyÂkupnõÂmi cenami dosazÏeno patnaÂctileteÂ doby naÂvratnosti investic za podmõÂnky splneÏnõÂ technickyÂch a ekonomickyÂch parametruÊ,
kteryÂmi jsou zejmeÂna naÂklady na instalovanou
jednotku vyÂkonu, uÂcÏinnost vyuzÏitõÂ primaÂrnõÂho
obsahu energie v obnovitelneÂm zdroji a doba
vyuzÏitõÂ zarÏõÂzenõÂ a ktereÂ jsou stanoveny provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem,
2. po dni nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona zuÊstala
zachovaÂna vyÂsÏe vyÂnosuÊ za jednotku elektrÏiny
z obnovitelnyÂch zdrojuÊ prÏi podporÏe vyÂkupnõÂmi
cenami po dobu 15 let od roku uvedenõÂ zarÏõÂzenõÂ
do provozu jako minimaÂlnõÂ se zohledneÏnõÂm indexu cen pruÊmyslovyÂch vyÂrobcuÊ; za uvedenõÂ
zarÏõÂzenõÂ do provozu se povazÏuje teÂzÏ ukoncÏenõÂ
rekonstrukce technologickeÂ cÏaÂsti staÂvajõÂcõÂho
zarÏõÂzenõÂ, zmeÏna paliva, nebo ukoncÏenõÂ modernizace, zvysÏujõÂcõÂ technickou a ekologickou
uÂrovenÏ staÂvajõÂcõÂho zarÏõÂzenõÂ,
3. prÏed dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona byla
po dobu 15 let zachovaÂna minimaÂlnõÂ vyÂsÏe vyÂkupnõÂch cen stanovenyÂch pro rok 2005 podle
dosavadnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ se zohledneÏnõÂm
indexu cen pruÊmyslovyÂch vyÂrobcuÊ.
Â rÏad prÏi(2) PrÏi stanovenõÂ vyÂsÏe zelenyÂch bonusuÊ U
hlõÂzÏõÂ teÂzÏ k zvyÂsÏeneÂ mõÂrÏe rizika uplatneÏnõÂ elektrÏiny z obnovitelnyÂch zdrojuÊ na trhu s elektrÏinou.
(3) PrÏi stanovenõÂ vyÂkupnõÂch cen a zelenyÂch bonusuÊ UÂrÏad vychaÂzõÂ z odlisÏnyÂch naÂkladuÊ na porÏõÂzenõÂ,
prÏipojenõÂ a provoz jednotlivyÂch druhuÊ zarÏõÂzenõÂ vcÏetneÏ
jejich cÏasoveÂho vyÂvoje.
(4) VyÂkupnõÂ ceny stanoveneÂ UÂrÏadem pro naÂsledujõÂcõÂ kalendaÂrÏnõÂ rok nesmõÂ byÂt nizÏsÏõÂ nezÏ 95 % hodnoty
vyÂkupnõÂch cen platnyÂch v roce, v neÏmzÏ se o noveÂm
stanovenõÂ rozhoduje. Toto ustanovenõÂ se poprveÂ pouzÏije pro ceny stanoveneÂ pro rok 2007.
§7
PravidelneÂ vyhodnocovaÂnõÂ
(1) UÂrÏad vzÏdy k 30. cÏervnu zverÏejnõÂ v EnergetickeÂm regulacÏnõÂm veÏstnõÂku2) vyhodnocenõÂ podõÂlu vyÂroby elektrÏiny z obnovitelnyÂch zdrojuÊ na hrubeÂ spotrÏebeÏ elektrÏiny za minulyÂ kalendaÂrÏnõÂ rok a propocÏet
ocÏekaÂvanyÂch dopaduÊ podpory na celkovou cenu elektrÏiny pro konecÏneÂ zaÂkaznõÂky v nadchaÂzejõÂcõÂm kalendaÂrÏnõÂm roce.
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(2) Ministerstvo pruÊmyslu a obchodu ve spoluÂ rÏadem
praÂci s Ministerstvem zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ a U
prÏedklaÂdaÂ vlaÂdeÏ kazÏdorocÏneÏ, poprveÂ v roce 2005, do
30. zaÂrÏõÂ zpraÂvu, kteraÂ zahrnuje analyÂzu pokroku dosazÏeneÂho prÏi plneÏnõÂ ustanovenõÂ § 1 odst. 2 põÂsm. d).
H L AVA I I I
Ï
Â USTANOVENIÂ
SPOLECNA
§8
Kontrola
Kontrolu dodrzÏovaÂnõÂ tohoto zaÂkona provaÂdõÂ
StaÂtnõÂ energetickaÂ inspekce (daÂle jen ¹inspekceª)2).
SpraÂvnõÂ delikty
§9
(1) Provozovateli regionaÂlnõÂ distribucÏnõÂ soustavy
nebo provozovateli prÏenosoveÂ soustavy, kteryÂ nevykoupõÂ elektrÏinu z obnovitelnyÂch zdrojuÊ podle § 4
odst. 4 nebo neuhradõÂ zelenyÂ bonus podle § 4 odst. 7,
se ulozÏõÂ pokuta do 5 000 000 KcÏ.
(2) VyÂrobci, kteryÂ prÏedaÂ nepravdiveÂ meÏrÏeneÂ nebo
vypocÏteneÂ uÂdaje provozovateli regionaÂlnõÂ distribucÏnõÂ
soustavy nebo provozovateli prÏenosoveÂ soustavy
o mnozÏstvõÂ jõÂm vyrobeneÂ elektrÏiny z obnovitelnyÂch
zdrojuÊ podle § 5 odst. 5 a 6, se ulozÏõÂ pokuta do
5 000 000 KcÏ.
(3) VyÂrobci, kteryÂ nezajistõÂ samostatneÂ meÏrÏenõÂ
elektrÏiny z obnovitelnyÂch zdrojuÊ podle § 4 odst. 11,
se ulozÏõÂ pokuta do 1 000 000 KcÏ.
(4) VyÂrobci, kteryÂ nevykaÂzÏe pravdiveÏ spraÂvneÂ
mnozÏstvõÂ elektrÏiny vyrobeneÂ z obnovitelnyÂch zdrojuÊ,
skutecÏneÂ nabytõÂ mnozÏstvõÂ biomasy a jejõÂ kvalitu a skutecÏneÂ vyuzÏitõÂ vesÏkereÂ nabyteÂ biomasy pro uÂcÏely vyÂroby
elektrÏiny podle § 4 odst. 12, se ulozÏõÂ pokuta do
1 000 000 KcÏ.
(5) VyÂrobci, kteryÂ neprÏedaÂ nameÏrÏeneÂ nebo vypocÏteneÂ uÂdaje podle § 5 odst. 6, se ulozÏõÂ pokuta do
100 000 KcÏ.
(6) VyÂrobci, kteryÂ opakovaneÏ prÏedaÂ nepravdiveÂ
meÏrÏeneÂ nebo vypocÏteneÂ uÂdaje o mnozÏstvõÂ elektrÏiny vyrobeneÂ z obnovitelnyÂch zdrojuÊ podle § 5 odst. 5 a 6,
muÊzÏe inspekce rozhodnout o pozastavenõÂ naÂroku na
uÂhradu vyÂkupnõÂ ceny nebo zeleneÂho bonusu, a to azÏ
na 2 roky.
§ 10
(1) Pokuty uklaÂdaÂ, vybõÂraÂ a vymaÂhaÂ inspekce. Na
rÏõÂzenõÂ o ulozÏenõÂ pokuty podle tohoto paragrafu se
vztahuje spraÂvnõÂ rÏaÂd. PrÏi vybõÂraÂnõÂ a vymaÂhaÂnõÂ ulozÏenyÂch pokut se postupuje podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu.
(2) PrÏi stanovenõÂ vyÂsÏe pokuty se prÏihleÂdne k zaÂ-
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vazÏnosti spraÂvnõÂho deliktu, zejmeÂna ke zpuÊsobu jeho
spaÂchaÂnõÂ a jeho naÂsledkuÊm a k okolnostem, za nichzÏ
byl spaÂchaÂn.
(3) OdpoveÏdnost praÂvnickeÂ osoby za spraÂvnõÂ delikt zanikaÂ, jestlizÏe uÂzemnõÂ inspektoraÂt o neÏm nezahaÂjil
rÏõÂzenõÂ do 1 roku, kdy se o neÏm dozveÏdeÏl, nejpozdeÏji
vsÏak do 3 let ode dne, kdy byl spaÂchaÂn.
(4) SpraÂvnõÂ delikty podle tohoto zaÂkona v prvnõÂm
stupni projednaÂvaÂ prÏõÂslusÏnyÂ uÂzemnõÂ inspektoraÂt. O odvolaÂnõÂ proti ulozÏenõÂ pokuty rozhoduje uÂstrÏednõÂ inspektoraÂt.
(5) Na odpoveÏdnost za jednaÂnõÂ, k neÏmuzÏ dosÏlo
prÏi podnikaÂnõÂ fyzickeÂ osoby nebo v prÏõÂmeÂ souvislosti
s nõÂm, se vztahuje ustanovenõÂ § 9.
(6) Pokuty jsou prÏõÂjmem staÂtnõÂho rozpocÏtu.
§ 11
PrÏechodneÂ ustanovenõÂ
PraÂvo volby zeleneÂho bonusu podle § 4 odst. 3
a podle § 4 odst. 7 lze uplatnit od 1. ledna 2006.
§ 12
ZmocneÏnõÂ k vydaÂnõÂ provaÂdeÏcõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ
(1) Ministerstvo zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ vydaÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis k provedenõÂ § 3 odst. 1 a 2.
(2) Ministerstvo pruÊmyslu a obchodu vydaÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis k provedenõÂ § 4 odst. 13 a § 4
odst. 18.
(3) UÂrÏad vydaÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis k provedenõÂ § 4 odst. 3, § 4 odst. 10, § 4 odst. 12, § 5 odst. 3
a § 6 odst. 1 põÂsm. b) bodu 1.
Â S T D RU HA
Â
CÏ A
ZmeÏna zaÂkona o hospodarÏenõÂ energiõÂ
§ 13
ZaÂkon cÏ. 406/2000 Sb., o hospodarÏenõÂ energiõÂ, ve
zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 359/2003 Sb. a zaÂkona cÏ. 694/2004 Sb.,
se meÏnõÂ takto:
1. V § 2 se põÂsmeno b) zrusÏuje.
DosavadnõÂ põÂsmena c) azÏ f) se oznacÏujõÂ jako põÂsmena b)
azÏ e).
2. V § 4 odst. 5 põÂsm. c) se za slovo ¹energieª
vklaÂdaÂ odkaz na poznaÂmku pod cÏarou cÏ. 1, kteraÂ znõÂ:
¹1) ZaÂkon cÏ. 180/2005 Sb., o podporÏe vyÂroby elektrÏiny z obnovitelnyÂch zdrojuÊ energie a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o podporÏe vyuzÏõÂvaÂnõÂ obnovitelnyÂch zdrojuÊ).ª.

DosavadnõÂ poznaÂmka pod cÏarou cÏ. 1 se oznacÏuje jako
poznaÂmka pod cÏarou cÏ. 1a, a to vcÏetneÏ odkazu na poznaÂmku pod cÏarou.

ZmeÏna zaÂkona o ochraneÏ ovzdusÏõÂ
§ 14
ZaÂkon cÏ. 86/2002 Sb., o ochraneÏ ovzdusÏõÂ a o zmeÏneÏ
neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 521/2002
Sb., zaÂkona cÏ. 92/2004 Sb., zaÂkona cÏ. 186/2004 Sb. a zaÂkona cÏ. 695/2004 Sb., se meÏnõÂ takto:
1. V § 2 odst. 1 se za põÂsmenem u) tecÏka nahrazuje
cÏaÂrkou a doplnÏujõÂ se põÂsmena v), w) a x), kteraÂ vcÏetneÏ
poznaÂmek pod cÏarou cÏ. 3c a 3d zneÏjõÂ:
¹v) stanovenyÂm objemem biopaliv minimaÂlnõÂ mnozÏstvõÂ biopaliv nebo jinyÂch paliv z obnovitelnyÂch
zdrojuÊ podle druhu, na ktereÂ je poskytovaÂna
opraÂvneÏnyÂm vyÂrobcuÊm biopaliv financÏnõÂ podpora
biopaliv pro urcÏeneÂ obdobõÂ,
w) opraÂvneÏnyÂm vyÂrobcem biopaliva osoba, kteraÂ vyraÂbõÂ biopaliva za podmõÂnek stanovenyÂch zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem3c) a ktereÂ byl podle vlaÂdou schvaÂlenyÂch zaÂsad zaÂvaznyÂm zpuÊsobem prÏideÏlen podõÂl na stanoveneÂm objemu pro urcÏeneÂ obdobõÂ,
x) urcÏenyÂm obdobõÂm obdobõÂ, po ktereÂ je poskytovaÂna financÏnõÂ podpora biopaliv3d).
3c

) ZaÂkon cÏ. 61/1997 Sb., o lihu a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ zaÂkona
cÏ. 455/1991 Sb., o zÏivnostenskeÂm podnikaÂnõÂ (zÏivnostenskyÂ
zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, a zaÂkona CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady cÏ. 587/1992 Sb., o spotrÏebnõÂch danõÂch, ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, (zaÂkon o lihu), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ.
3d
) CÏlaÂnek 16 odst. 5 smeÏrnice EvropskeÂho parlamentu a Rady
cÏ. 2003/96/ES ze dne 27. rÏõÂjna 2003 o zdaneÏnõÂ energetickyÂch
vyÂrobkuÊ a elektrÏiny.ª.

2. V § 3 odstavec 10 znõÂ:
¹(10) Osoba uvaÂdeÏjõÂcõÂ motoroveÂ benziny a motorovou naftu do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu na danÏoveÂm
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky je povinna zajistit, aby jõÂ uvaÂdeÏnyÂ sortiment pohonnyÂch hmot obsahoval stanovenyÂ
objem biopaliv podle druhu stanovenyÂ provaÂdeÏcõÂm
praÂvnõÂm prÏedpisem. TõÂmto provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem se takeÂ urcÏõÂ obdobõÂ, na ktereÂ se stanovenyÂ objem
vztahuje.ª.
3. V § 3 se za odstavec 10 vklaÂdajõÂ noveÂ odstavce 11 azÏ 13, ktereÂ vcÏetneÏ poznaÂmek pod cÏarou cÏ. 7a a 7b
zneÏjõÂ:
¹(11) Osoba podle odstavce 10 je povinna kazÏdorocÏneÏ k 31. lednu informovat GeneraÂlnõÂ rÏeditelstvõÂ cel
o celkoveÂm mnozÏstvõÂ paliv pro dopravnõÂ uÂcÏely jõÂ uvedenyÂch v uplynuleÂm kalendaÂrÏnõÂm roce do volneÂho danÏoveÂho obeÏhu na danÏoveÂm uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky
a o podõÂlu biopaliv na tomto mnozÏstvõÂ.
(12) Osoba podle odstavce 10 je povinna vykupovat v raÂmci stanoveneÂho objemu od opraÂvneÏnyÂch vyÂrobcuÊ biopaliva jimi vyraÂbeÏnaÂ biopaliva v mnozÏstvõÂ odpovõÂdajõÂcõÂm jejõÂmu podõÂlu na trhu s palivy pro dopravnõÂ uÂcÏely na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky v prÏepocÏtu podle energetickeÂho obsahu, a to za minimaÂlnõÂ vyÂkupnõÂ
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ceny stanoveneÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu7a)
(daÂle jen ¹minimaÂlnõÂ vyÂkupnõÂ cenyª), vyjma bioetanolu
pro dopravnõÂ uÂcÏely (daÂle jen ¹bioetanolª), prÏõÂmo, bioetanol od SpraÂvy staÂtnõÂch hmotnyÂch rezerv7b). Bioetanol SpraÂva staÂtnõÂch hmotnyÂch rezerv vykupuje za minimaÂlnõÂ vyÂkupnõÂ ceny stanoveneÂ podle zvlaÂsÏtnõÂho
praÂvnõÂho prÏedpisu7a) ve stanoveneÂm objemu od opraÂvneÏnyÂch vyÂrobcuÊ ve vyÂsÏi jejich podõÂlu na stanoveneÂm
objemu.
(13) Pokud osoba podle odstavce 10 nevykoupõÂ
mnozÏstvõÂ bioetanolu podle odstavce 12 od SpraÂvy staÂtnõÂch hmotnyÂch rezerv zcela nebo i zcÏaÂsti, je povinna
zaplatit SpraÂveÏ staÂtnõÂch hmotnyÂch rezerv cenu, za kterou SpraÂva staÂtnõÂch hmotnyÂch rezerv nevykoupeneÂ
mnozÏstvõÂ vykoupila, naÂklady s vyÂkupem spojeneÂ
a sankci ve vyÂsÏi jednonaÂsobku ceny podle § 45a za
nevykoupeneÂ mnozÏstvõÂ. VyÂsÏe ceny se stanovõÂ jako pruÊmeÏrnaÂ cena v kalendaÂrÏnõÂm roce, v neÏmzÏ dosÏlo k nesplneÏnõÂ povinnosti.

7a

) ZaÂkon cÏ. 526/1990 Sb., o cenaÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

7b

) § 3 zaÂkona cÏ. 97/1993 Sb., o puÊsobnosti SpraÂvy staÂtnõÂch
hmotnyÂch rezerv, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.

DosavadnõÂ odstavec 11 se oznacÏuje jako odstavec 14.
4. V § 37 se doplnÏujõÂ odstavce 3 a 4, ktereÂ zneÏjõÂ:
¹(3) Ministerstvo zemeÏdeÏlstvõÂ ve spolupraÂci s GeneraÂlnõÂm rÏeditelstvõÂm cel, Ministerstvem pruÊmyslu
Â rÏadem prÏedklaÂdaÂ kazÏdoa obchodu, ministerstvem a U
rocÏneÏ EvropskeÂ komisi a vlaÂdeÏ do 1. cÏervence informaci o
a) opatrÏenõÂch, kteraÂ byla prÏijata na podporu pouzÏõÂvaÂnõÂ biopaliv nebo jinyÂch paliv z obnovitelnyÂch
zdrojuÊ pro dopravnõÂ uÂcÏely mõÂsto motoroveÂ nafty
nebo motorovyÂch benzinuÊ,
b) naÂrodnõÂch zdrojõÂch urcÏenyÂch pro vyÂrobu biomasy
pro jineÂ pouzÏitõÂ nezÏ v dopraveÏ a
c) celkoveÂm prodeji pohonnyÂch hmot a podõÂlu biopaliv, cÏistyÂch i smõÂchanyÂch, a jinyÂch paliv z obnovitelnyÂch zdrojuÊ na trhu v prÏedchaÂzejõÂcõÂm roce,
prÏõÂpadneÏ informaci o vsÏech vyÂjimecÏnyÂch stavech
v dodaÂvkaÂch ropy nebo ropnyÂch vyÂrobkuÊ, ktereÂ
meÏly vliv na prodej biopaliv a jinyÂch paliv z obnovitelnyÂch zdrojuÊ.
(4) V prvnõÂ informaci za rok 2005 uvede Ministerstvo zemeÏdeÏlstvõÂ ve spolupraÂci s Ministerstvem pruÊmyslu a obchodu a ministerstvem vyÂsÏi vlaÂdou stanoveneÂho naÂrodnõÂho indikativnõÂho cõÂle k termõÂnu 31. prosince 2005 a v informaci za rok 2006 vlaÂdou stanovenyÂ
naÂrodnõÂ indikativnõÂ cõÂl k termõÂnu 31. prosince 2010.
V teÏchto informacõÂch zduÊvodnõÂ Ministerstvo zemeÏdeÏlstvõÂ ve spolupraÂci s Ministerstvem pruÊmyslu a obchodu
a ministerstvem rozdõÂl mezi stanovenyÂm naÂrodnõÂm cõÂ-
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lem a dosazÏenou skutecÏnostõÂ. NaÂrodnõÂ indikativnõÂ cõÂle
se stanovõÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem.ª.
5. V § 40 se za odstavec 12 vklaÂdajõÂ noveÂ odstavce 13 azÏ 15, ktereÂ zneÏjõÂ:
¹(13) Pokutu azÏ do vyÂsÏe 100 000 KcÏ ulozÏõÂ CÏeskaÂ
obchodnõÂ inspekce osobeÏ podle § 3 odst. 10, kteraÂ nesplnõÂ informacÏnõÂ povinnost podle § 3 odst. 11.
(14) OsobeÏ podle § 3 odst. 10, kteraÂ nevykoupõÂ
mnozÏstvõÂ biopaliv v rozsahu sveÂho podõÂlu na trhu s palivy, ulozÏõÂ CÏeskaÂ obchodnõÂ inspekce pokutu azÏ do vyÂsÏe
5 000 000 KcÏ za nevykoupeneÂ mnozÏstvõÂ biopaliv.
(15) Pokutu azÏ do vyÂsÏe 5 000 000 KcÏ ulozÏõÂ CÏeskaÂ
obchodnõÂ inspekce osobeÏ podle § 3 odst. 10, kteraÂ nezajistõÂ, aby jõÂ uvaÂdeÏnyÂ sortiment pohonnyÂch hmot obsahoval minimaÂlnõÂ mnozÏstvõÂ biopaliva.ª.
DosavadnõÂ odstavce 13 azÏ 17 se oznacÏujõÂ jako odstavce 16 azÏ 20.
6. Za § 45 se vklaÂdaÂ novyÂ § 45a, kteryÂ vcÏetneÏ
poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 21b znõÂ:
¹§ 45a
Ceny podle § 3 odst. 12 se stanovõÂ nejdeÂle na 6 kalendaÂrÏnõÂch meÏsõÂcuÊ doprÏedu samostatneÏ pro jejich jednotliveÂ druhy tak, aby pro vyÂrobnõÂ zarÏõÂzenõÂ uvedenaÂ do
provozu po nabytõÂ uÂcÏinnosti zaÂkona o podporÏe vyuzÏõÂvaÂnõÂ obnovitelnyÂch zdrojuÊ byla zarucÏena ekonomickaÂ
naÂvratnost obvyklyÂch naÂkladuÊ na vyÂstavbu zarÏõÂzenõÂ na
vyÂrobu biopaliv a zarÏõÂzenõÂ na zpracovaÂnõÂ biopaliv do
pohonnyÂch hmot a prÏimeÏrÏenyÂ zisk21b), aby byly vytvorÏeny podmõÂnky pro splneÏnõÂ indikativnõÂch cõÂluÊ; za
uvedenõÂ do provozu se povazÏuje teÂzÏ ukoncÏenõÂ rekonstrukce technologickeÂ cÏaÂsti staÂvajõÂcõÂho zarÏõÂzenõÂ nebo
ukoncÏenõÂ modernizace zvysÏujõÂcõÂ technickou a ekologickou uÂrovenÏ staÂvajõÂcõÂho zarÏõÂzenõÂ. TechnickeÂ a ekonomickeÂ parametry zarÏõÂzenõÂ, podle kteryÂch jsou ceny stanoveny, stanovõÂ provaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis.
21b

) § 2 odst. 2 vyhlaÂsÏky cÏ. 580/1990 Sb., kterou se provaÂdõÂ zaÂkon o cenaÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.

7. V § 55 se v odstavci 1 za slovo ¹provedenõÂª
vklaÂdajõÂ slova ¹§ 3 odst. 10,ª, slova ¹a § 7 odst. 11ª
se nahrazujõÂ slovy ¹ , § 7 odst. 11, § 37 odst. 4
a § 45aª a v odstavci 3 se slova ¹§ 3 odst. 11ª nahrazujõÂ
slovy ¹§ 3 odst. 14ª.
Â ST CÏ T V RTA
Â
CÏ A
UÂCÏINNOST
§ 15
Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti prvnõÂm dnem trÏetõÂho kalendaÂrÏnõÂho meÏsõÂce naÂsledujõÂcõÂho po dni jeho vyhlaÂsÏenõÂ.

ZaoraÂlek v. r.
Paroubek v. r.

Strana 3732

SbõÂrka zaÂkonuÊ 2005

CÏaÂstka 66

IS S N 1 2 1 1 -1 2 4 4
VydaÂvaÂ a tiskne: TiskaÂrna Ministerstva vnitra, p. o., BartuÊnÏkova 4, posÏt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 ± Redakce:
Ministerstvo vnitra, Nad SÏtolou 3, posÏt. schr. 21/SB, 170 34 Praha 7-HolesÏovice, telefon: 974 832 341 a 974 833 502, fax: 974 833 502 ± Administrace: põÂsemneÂ objednaÂvky prÏedplatneÂho, zmeÏny adres a pocÏtu odebõÂranyÂch vyÂtiskuÊ ± MORAVIAPRESS, a. s., U PoÂny 3061, 690 02 BrÏeclav,
telefon: 519 305 161, fax: 519 321 417, e-mail: sbirky@moraviapress.cz. ObjednaÂvky ve SlovenskeÂ republice prÏijõÂmaÂ a titul distribuuje Magnet-Press
Slovakia, s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 00421 2 44 45 46 27. RocÏnõÂ prÏedplatneÂ se stanovuje za dodaÂvku
kompletnõÂho rocÏnõÂku vcÏetneÏ rejstrÏõÂku a je od prÏedplatiteluÊ vybõÂraÂno formou zaÂloh ve vyÂsÏi oznaÂmeneÂ ve SbõÂrce zaÂkonuÊ. ZaÂveÏrecÏneÂ vyuÂcÏtovaÂnõÂ se
provaÂdõÂ po dodaÂnõÂ kompletnõÂho rocÏnõÂku na zaÂkladeÏ pocÏtu skutecÏneÏ vydanyÂch cÏaÂstek (prvnõÂ zaÂloha na rok 2005 cÏinõÂ 3000,± KcÏ) ± VychaÂzõÂ podle potrÏeby
± Distribuce: MORAVIAPRESS, a. s., U PoÂny 3061, 690 02 BrÏeclav, celorocÏnõÂ prÏedplatneÂ ± 516 205 176, 519 305 176, 516 205 207, 519 205 207,
objednaÂvky jednotlivyÂch cÏaÂstek (dobõÂrky) ± 516 205 174, 519 305 174, objednaÂvky-knihkupci ± 516 205 161, 519 305 161, faxoveÂ objednaÂvky ±
519 321 417, e-mail ± sbirky@moraviapress.cz, zelenaÂ linka ± 800 100 314. InternetovaÂ prodejna: www.sbirkyzakonu.cz ± DrobnyÂ prodej ± BenesÏov:
OldrÏich HAAGER, Masarykovo naÂm. 231; Brno: Ing. JirÏõÂ Hrazdil, VranovskaÂ 16, SEVT, a. s., CÏeskaÂ 14, KnihkupectvõÂ JUDr. OktaviaÂn KociaÂn,
PrÏõÂkop 6, tel.: 545 175 080; BrÏeclav: Prodejna tiskovin, 17. listopadu 410, tel.: 519 322 132, fax: 519 370 036; CÏeskeÂ BudeÏjovice: SEVT, a. s., CÏeskaÂ 3, tel.:
387 432 244; Hradec KraÂloveÂ: TECHNOR, Wonkova 432; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD KnihkupectvõÂ ± AntikvariaÂt,
RuskaÂ 85; KadanÏ: KniharÏstvõÂ ± PrÏibõÂkovaÂ, J. SÏvermy 14; Kladno: eL VaN, Ke Stadionu 1953; Klatovy: Krameriovo knihkupectvõÂ, naÂm. MõÂru 169;
Liberec: PodjesÏteÏdskeÂ knihkupectvõÂ, MoskevskaÂ 28; LitomeÏrÏice: Jaroslav TvrdõÂk, LidickaÂ 69, tel.: 416 732 135, fax: 416 734 875; Most: KnihkupectvõÂ
¹U Knihomilaª, Ing. Romana KopkovaÂ, MoskevskaÂ 1999; Olomouc: ANAG, spol. s r. o., Denisova cÏ. 2, ZdeneÏk Chumchal ± KnihkupectvõÂ Tycho,
OstruzÏnickaÂ 3, KnihkupectvõÂ SEVT, a. s., OstruzÏnickaÂ 10; Ostrava: LIBREX, NaÂdrazÏnõÂ 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., NaÂdrazÏnõÂ 29;
Otrokovice: Ing. KucÏerÏõÂk, Jungmannova 1165; Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., trÏõÂda MõÂru 65; PlzenÏ: TYPOS, a. s. UÂslavskaÂ 2, EDICUM, Vojanova 45, TechnickeÂ normy, LaÂbkova pav. cÏ. 5, VydavatelstvõÂ a naklad. AlesÏ CÏeneÏk, naÂm. CÏeskyÂch bratrÏõÂ 8; Praha 1: DuÊm ucÏebnic a knih CÏernaÂ Labut',
Na PorÏõÂcÏõÂ 25, FISÏER-KLEMENTINUM, Karlova 1, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NEOLUXOR s. r. o., VaÂclavskeÂ naÂm. 41; Praha 2: ANAG,
spol. s r. o., naÂm. MõÂru 9 (NaÂrodnõÂ duÊm), SEVT a. s., SlezskaÂ 126/6; Praha 4: SEVT, a. s., JihlavskaÂ 405; Praha 5: SEVT, a. s., E. PesÏkoveÂ 14; Praha 6:
PPP ± StanÏkovaÂ Isabela, PusÏkinovo naÂm. 17; Praha 7: DonaÂsÏka tisku, V HaÂjõÂch 6; Praha 8: JASIPA, Zenklova 60, SpecializovanaÂ prodejna SbõÂrky
zaÂkonuÊ, SokolovskaÂ 35, tel.: 224 813 548; Praha 9: AbonentnõÂ tiskovyÂ servis-Ing. Urban, JabloneckaÂ 362, po ± paÂ 7 ± 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail:
tiskovy.servis@abonent.cz; Praha 10: BMSS START, s. r. o., VinohradskaÂ 190; PrÏerov: KnihkupectvõÂ EM-ZET, BartosÏova 9, Jana HonkovaÂ ± YAHO ±
i ± centrum, KomenskeÂho 38; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan, K. H. BorovskeÂho 22, tel.: 352 303 402; SÏumperk: KnihkupectvõÂ D & G, HlavnõÂ
trÏ. 23; TaÂbor: Milada SÏimonovaÂ ± EMU, BudeÏjovickaÂ 928; Teplice: KnihkupectvõÂ L & N, Masarykova 15; Trutnov: Galerie ALFA, BulharskaÂ 58; UÂstõÂ
nad Labem: SeverocÏeskaÂ distribucÏnõÂ, s. r. o., HavõÂrÏskaÂ 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplnÏovaÂnõÂ
SbõÂrek zaÂkonuÊ vcÏetneÏ dopravy zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; ZaÂbrÏeh: Mgr. Ivana PatkovaÂ, ZÏizÏkova 45;
ZÏatec: Prodejna U Pivovaru, ZÏizÏkovo naÂm. 76, JindrÏich ProchaÂzka, BezdeÏkov 89 ± Vazby SbõÂrek, tel.: 415 712 904. DistribucÏnõÂ podmõÂnky prÏedplatneÂho: jednotliveÂ cÏaÂstky jsou expedovaÂny neprodleneÏ po dodaÂnõÂ z tiskaÂrny. ObjednaÂvky noveÂho prÏedplatneÂho jsou vyrÏizovaÂny do 15 dnuÊ a pravidelneÂ dodaÂvky jsou zahajovaÂny od nejblizÏsÏõÂ cÏaÂstky po oveÏrÏenõÂ uÂhrady prÏedplatneÂho nebo jeho zaÂlohy. CÏaÂstky vysÏleÂ v dobeÏ od zaevidovaÂnõÂ prÏedplatneÂho do jeho uÂhrady jsou doposõÂlaÂny jednoraÂzoveÏ. ZmeÏny adres a pocÏtu odebõÂranyÂch vyÂtiskuÊ jsou provaÂdeÏny do 15 dnuÊ. Reklamace: informace na
tel. cÏõÂslech 516 205 207, 519 305 207. V põÂsemneÂm styku vzÏdy uvaÂdeÏjte ICÏO (praÂvnickaÂ osoba), rodneÂ cÏõÂslo (fyzickaÂ osoba). PodaÂvaÂnõÂ novinovyÂch
Ï editelstvõÂ v BrneÏ cÏ. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
zaÂsilek povoleno CÏeskou posÏtou, s. p., OdsÏteÏpnyÂ zaÂvod JizÏnõÂ Morava R

