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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. prosince 2022

o postupu pro určení výše podpor a zpětné výplaty podpor podle zákona
o podporovaných zdrojích energie v návaznosti na oznámení nebo rozhodnutí o slučitelnosti podpor

s vnitřním trhem Evropské unie

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 165/2012
Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně
některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012
Sb., zákona č. 310/2013 Sb., zákona č. 90/2014 Sb.,
zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 107/2016 Sb., zá-
kona č. 190/2016 Sb., zákona č. 103/2017 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb., zákona č. 541/2020 Sb., zákona
č. 367/2021 Sb., zákona č. 382/2021 Sb., zákona
č. 143/2022 Sb. a zákona č. 232/2022 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje

a) společná pravidla pro zpětnou výplatu podpory
elektřiny, podpory tepla a podpory biometanu,

b) postup pro určení výše podpory elektřiny,
udržovací podpory elektřiny, podpory tepla,
udržovací podpory tepla a podpory biometanu
podle zákona o podporovaných zdrojích ener-
gie a způsob její zpětné výplaty za období od
vzniku práva na podporu do dne předcházejí-
cího dni účinnosti cenového rozhodnutí Ener-
getického regulačního úřadu vydaného v návaz-
nosti na zveřejnění rozhodnutí Evropské ko-
mise o slučitelnosti podpory s vnitřním trhem
Evropské unie (dále jen „rozhodnutí Komise
o slučitelnosti podpory“),

c) způsob zpětné výplaty přechodné transfor-
mační podpory tepla podle zákona o podporo-
vaných zdrojích energie za období od vzniku
práva na podporu do dne předcházejícího dni
publikace rozhodnutí Komise o slučitelnosti
podpory v Úředním věstníku,

d) postup pro určení výše podpory elektřiny,
udržovací podpory elektřiny, podpory tepla,
udržovací podpory tepla a podpory biometanu
podle zákona o podporovaných zdrojích ener-
gie a způsob její zpětné výplaty za období od
vzniku práva na podporu do dne předcházejí-

cího dni účinnosti cenového rozhodnutí Ener-
getického regulačního úřadu vydaného v případě
oznámení podpory podle nařízení Komise, kte-
rým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy
o fungování Evropské unie prohlašují určité ka-
tegorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem
(dále jen „obecné nařízení o blokových výjim-
kách“),

e) pravidla pro zpětnou výplatu platby na pod-
poru elektřiny za množství trakční elektrické
energie spotřebované při provozování drážní
dopravy na dráze železniční, tramvajové, trolej-
busové a lanové do dne předcházejícího dni pu-
blikace rozhodnutí Evropské komise o slučitel-
nosti nezahrnutí elektrické energie spotřebo-
vané při provozování drážní dopravy do množ-
ství elektřiny, za kterou se hradí platby na
podporu elektřiny, (dále jen „rozhodnutí Ko-
mise o platbách na podporu elektřiny za trakční
elektrickou energii“) v Úředním věstníku.

§ 2

Společná pravidla pro zpětnou výplatu podpory
elektřiny, podpory tepla a podpory biometanu

(1) Operátor trhu hradí podporu elektřiny,
udržovací podporu elektřiny, podporu tepla, udržo-
vací podporu tepla nebo podporu biometanu za ob-
dobí od vzniku práva na podporu do dne předchá-
zejícího dni účinnosti cenového rozhodnutí Energe-
tického regulačního úřadu vydaného v návaznosti na
publikaci rozhodnutí Komise o slučitelnosti pod-
pory v Úředním věstníku nebo v návaznosti na
oznámení podpory podle obecného nařízení o bloko-
vých výjimkách.

(2) Právo na zpětnou výplatu podpory se po
splnění všech podmínek podpory vztahuje na vý-
robny elektřiny, výrobny tepla nebo výrobny bio-
metanu, které byly uvedeny do provozu nebo mo-
dernizovány, anebo byly v provozu pro udržení vý-
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roben elektřiny nebo tepla v roce, pro který je sta-
novena podpora v nařízení vlády o vymezení rozvoje
podporovaných zdrojů energie, nejdříve však ode
dne 1. ledna 2022.

§ 3

Určení výše podpory a její zpětné vyplacení

(1) Stanoví-li Energetický regulační úřad pro
kalendářní rok pro podporu elektřiny, udržovací
podporu elektřiny, podporu tepla, udržovací pod-
poru tepla nebo podporu biometanu výši podpory
až v průběhu tohoto kalendářního roku, použije se
tato výše pro celý tento kalendářní rok.

(2) Nestanovil-li Energetický regulační úřad
pro podporu elektřiny, udržovací podporu elektřiny,
podporu tepla, udržovací podporu tepla nebo pod-
poru biometanu výši podpory pro kalendářní rok,
který již uplynul, použije se pro tento kalendářní
rok výše podpory stanovená Energetickým regulač-
ním úřadem pro nejblíže následující kalendářní rok.

(3) Podporu elektřiny, udržovací podporu
elektřiny, podporu tepla, udržovací podporu tepla
nebo podporu biometanu podle odstavců 1 a 2 ope-
rátor trhu vyplatí do 120 dnů ode dne

a) publikace rozhodnutí Komise o slučitelnosti
podpory v Úředním věstníku, pokud výrobce
elektřiny, výrobce tepla nebo výrobce biome-
tanu předal operátorovi trhu údaje pro vyúčto-
vání podpory před jeho publikací v Úředním
věstníku,

b) nabytí účinnosti cenového rozhodnutí Energe-
tického regulačního úřadu v případě podpory
oznámené podle obecného nařízení o blokových
výjimkách, pokud výrobce elektřiny, výrobce
tepla nebo výrobce biometanu předal operáto-
rovi trhu údaje pro vyúčtování podpory před
vydáním cenového rozhodnutí, nebo

c) předání hodnot pro vyúčtování podpory v pří-
padech neuvedených v písmenech a) a b).

(4) Přechodnou transformační podporu tepla za
období od vzniku práva na podporu do dne před-
cházejícího dni publikace rozhodnutí Komise o slu-
čitelnosti podpory v Úředním věstníku vyplatí ope-
rátor trhu do 30 dnů ode dne

a) publikace rozhodnutí Komise o slučitelnosti
podpory v Úředním věstníku, pokud výrobce
tepla z neobnovitelného zdroje předal operáto-
rovi trhu údaje pro vyúčtování podpory před
jeho publikací v Úředním věstníku, nebo

b) předání hodnot pro vyúčtování podpory v pří-
padech neuvedených v písmenu a).

§ 4

Pravidla pro zpětnou výplatu platby na podporu
elektřiny za trakční elektrickou energii

(1) Zákazník provozující drážní dopravu na
dráze železniční, tramvajové, trolejbusové nebo la-
nové (dále jen „drážní doprava“) může uplatnit po
publikaci rozhodnutí Komise o platbách na podporu
elektřiny za trakční elektrickou energii v Úředním
věstníku vůči provozovateli přenosové nebo distri-
buční soustavy, z jehož soustavy odebírá trakční
elektrickou energii a s nímž má uzavřenou smlouvu
o zajištění služby přenosové nebo distribuční sou-
stavy, právo na úhradu rozdílu platby za složku ceny
služby distribuční soustavy nebo složku ceny služby
přenosové soustavy na podporu elektřiny (dále jen
„rozdíl platby na podporu elektřiny“) podle od-
stavce 3, a to na základě předložení žádosti o úhradu
rozdílu platby na podporu elektřiny a předání údajů
o množství trakční elektrické energie spotřebované
při provozování drážní dopravy v rozdělení na jed-
notlivá zúčtovací období.

(2) Zákazník provozující drážní dopravu může
uplatnit po publikaci rozhodnutí Komise o platbách
na podporu elektřiny za trakční elektrickou energii
v Úředním věstníku vůči dodavateli elektřiny, s nímž
má uzavřenou smlouvu o sdružených službách do-
dávky elektřiny, právo na úhradu rozdílu platby na
podporu elektřiny podle odstavce 3, a to na základě
předložení žádosti o úhradu rozdílu platby na pod-
poru elektřiny a předání údajů o množství trakční
elektrické energie spotřebované při provozování
drážní dopravy v rozdělení na jednotlivá zúčtovací
období. Dodavatel elektřiny uplatní právo na úhradu
rozdílu platby na podporu elektřiny do 10 pracov-
ních dní po obdržení žádosti od zákazníka vůči pro-
vozovateli přenosové nebo distribuční soustavy, z je-
hož soustavy zákazník provozující drážní dopravu
odebral trakční elektrickou energii.

(3) Na základě údajů podle odstavce 1 nebo 2
provede provozovatel přenosové nebo distribuční
soustavy nové stanovení výše platby na podporu
elektřiny za období od 1. ledna 2022 do posledního
zúčtovacího období, v němž byla stanovena platba
na podporu elektřiny za odebrané množství elek-
třiny zahrnující množství trakční elektrické energie
spotřebované při provozování drážní dopravy, a sta-
noví rozdíl uhrazených plateb na podporu elektřiny
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se zahrnutím množství trakční elektrické energie
spotřebované při provozování drážní dopravy podle
§ 28a zákona o podporovaných zdrojích energie
a plateb na podporu elektřiny bez zahrnutí množství
trakční elektrické energie spotřebované při provozo-
vání drážní dopravy podle § 28a zákona o podporo-
vaných zdrojích energie.

(4) Na základě údajů podle odstavce 3 předá
provozovatel regionální distribuční soustavy operá-
torovi trhu rozdíl uhrazených plateb na podporu
elektřiny se zahrnutím množství trakční elektrické
energie spotřebované při provozování drážní do-
pravy podle § 28a zákona o podporovaných zdrojích
energie a plateb na podporu elektřiny bez zahrnutí
množství trakční elektrické energie spotřebované při
provozování drážní dopravy podle § 28a zákona
o podporovaných zdrojích energie. Rozdíl uhraze-
ných plateb na podporu elektřiny provozovatel re-
gionální distribuční soustavy předá operátorovi trhu
v rozdělení na trakční elektřinu, po jejímž zohled-
nění bylo odběrné místo fakturováno podle sjedna-
ného rezervovaného příkonu podle § 28 zákona
o podporovaných zdrojích energie, a trakční elek-
třinu, po jejímž zohlednění bylo odběrné místo
fakturováno podle celkového odebraného množství
elektřiny podle § 28a zákona o podporovaných
zdrojích energie. Ve stejném rozdělení předá provo-
zovatel regionální distribuční soustavy operátorovi
trhu i množství zohledněné trakční elektrické ener-
gie spotřebované při provozování drážní dopravy.

(5) Provozovatel lokální distribuční soustavy
předá údaje podle odstavce 3 provozovateli nadřa-
zené lokální distribuční soustavy nebo nadřazené re-
gionální distribuční soustavy prostřednictvím vý-
kazu podle vyhlášky upravující Pravidla trhu s elek-
třinou. Provozovatel regionální distribuční soustavy
tyto údaje zahrne do údajů předávaných podle od-
stavce 4 operátorovi trhu.

(6) Operátor trhu na základě předložených
údajů uhradí provozovateli přenosové soustavy nebo
provozovateli regionální distribuční soustavy platbu
na podporu elektřiny, kterou provozovatel přeno-
sové soustavy nebo provozovatel regionální distri-
buční soustavy uhradil zákazníkovi přímo nebo pro-
střednictvím provozovatele lokální distribuční sou-
stavy nebo dodavatele elektřiny.

(7) Provozovatel přenosové nebo distribuční
soustavy uhradí rozdíl plateb na podporu elektřiny
podle odstavce 3 do 30 dnů od obdržení žádosti po-
dle odstavce 1 zákazníkovi, nebo podle odstavce 2
dodavateli elektřiny nebo provozovateli připojené
lokální distribuční soustavy. Dodavatel elektřiny
nebo provozovatel lokální distribuční soustavy
uhradí rozdíl plateb na podporu elektřiny zákazní-
kovi do 10 pracovních dnů od jejího obdržení od
provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy.

§ 5

Přechodná ustanovení

(1) Pokud bylo přede dnem nabytí účinnosti
tohoto nařízení zveřejněno rozhodnutí Komise o slu-
čitelnosti podpory nebo provedeno oznámení podle
obecného nařízení o blokových výjimkách, nabylo
účinnosti příslušné cenové rozhodnutí Energetic-
kého regulačního úřadu a byly předány hodnoty
pro vyúčtování podpory, operátor trhu podporu vy-
platí do 120 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto
nařízení.

(2) Pokud bylo přede dnem nabytí účinnosti
tohoto nařízení zveřejněno rozhodnutí Komise
o platbách na podporu elektřiny za trakční elektric-
kou energii a zákazník předal údaje o množství
trakční elektrické energie spotřebované při provozo-
vání drážní dopravy, provozovatel přenosové nebo
distribuční soustavy nebo dodavatel elektřiny uhradí
rozdíl platby na podporu elektřiny do 30 dnů ode
dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

§ 6

Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 266/2017 Sb., o podpoře elek-
třiny a tepla z podporovaných zdrojů energie, se
zrušuje.

§ 7

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2023.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Síkela v. r.
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