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VYHLÁ`KA

ze dne 13. prosince 2012

o elektYin� z vysokoú�inné kombinované v˝roby elektYiny a tepla a elektYin� z druhotn˝ch zdrojo

Ministerstvo promyslu a obchodu stanoví podle
§ 53 odst. 1 písm. g) a h) zákona �. 165/2012 Sb., o pod-
porovan˝ch zdrojích energie a o zm�n� n�kter˝ch zá-
kono:

§ 1

PYedm�t úpravy

Tato vyhláaka upravuje v návaznosti na pYímo
pou~iteln˝ pYedpis Evropské unie1)

a) zposob ur�ení mno~ství elektYiny z vysokoú�inné
kombinované v˝roby elektYiny a tepla,

b) vzor ~ádosti a podmínky pro vydání osv�d�ení
o povodu elektYiny z vysokoú�inné kombinované
v˝roby elektYiny a tepla,

c) vzor ~ádosti a podmínky pro vydání osv�d�ení
o povodu elektYiny z druhotn˝ch zdrojo.

§ 2

Zposob ur�ení mno~ství elektYiny z vysokoú�inné
kombinované v˝roby elektYiny a tepla

(1) Kogenera�ní jednotkou se pro ú�ely této vy-
hláaky rozumí

a) paroplynové zaYízení s dodávkou tepla,

b) parní protitlaká turbína,

c) kondenza�ní odb�rová turbína,

d) plynová turbína,

e) spalovací motor,

f) mikroturbína,

g) Stirlingov motor,

h) palivov˝ �lánek,

i) parní stroj,

j) organick˝ Rankinov cyklus, nebo

k) kombinace zaYízení uveden˝ch v písmenech a)

a~ j), pokud mo~e pracovat v re~imu kombinované
v˝roby elektYiny a tepla.

(2) Mno~ství elektYiny z kombinované v˝roby
elektYiny a tepla se stanovuje pro

a) jednotlivou kogenera�ní jednotku, nebo

b) sériovou sestavu kogenera�ních jednotek,

v nich~ se vyrábí elektYina nebo mechanická energie, na
základ� skute�n� dosa~en˝ch provozních hodnot spo-
tYeby energie v palivu, v˝roby elektYiny, pYípadn� me-
chanické energie a u~ite�ného tepla.

(3) Za elektYinu z kombinované v˝roby elektYiny
a tepla se pova~uje celkové mno~ství vyrobené elek-
tYiny za období podle právního pYedpisu upravujícího
vykazování a evidenci elektYiny, tepla z podporovan˝ch
zdrojo a biometanu, mno~ství a kvalitu skute�n� na-
byt˝ch a vyu~it˝ch zdrojo a provád�jícího n�která dalaí
ustanovení zákona o podporovan˝ch zdrojích energie
(dále jen „vykazované období“), nam�Yené na v˝stupu
hlavních generátoro elektYiny kogenera�ní jednotky
nebo sériové sestavy kogenera�ních jednotek, pokud
celková ú�innost, která je stanovená postupem uvede-
n˝m v pYíloze �. 1 k této vyhláace, za vykazované ob-
dobí dosáhla

a) v pYípad� kogenera�ní jednotky uvedené v od-
stavci 1 písm. b) a d) a~ k) nejmén� 75 %,

b) v pYípad� kogenera�ní jednotky uvedené v od-
stavci 1 písm. a) a c) nejmén� 80 %.

(4) Pro kogenera�ní jednotky nebo sériové sestavy
kogenera�ních jednotek s celkovou ú�inností za vyka-
zované období ni~aí, ne~ je uvedena v odstavci 3, se
mno~ství elektYiny z kombinované v˝roby elektYiny
a tepla za vykazované období stanoví postupem podle
pYílohy �. 1 k této vyhláace.

(5) PYi stanovení mno~ství elektYiny z kombino-
vané v˝roby elektYiny a tepla podle odstavco 3 a 4 se
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1) Provád�cí rozhodnutí Komise 2011/877/EU ze dne 19. prosince 2011, kter˝m se stanoví harmonizované referen�ní hod-
noty ú�innosti pro odd�lenou v˝robu elektYiny a tepla za pou~ití sm�rnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES
a kter˝m se zruauje rozhodnutí Komise 2007/74/ES, v platném zn�ní.



a) nezapo�ítává mno~ství vyrobeného tepla bez sou-
�asné v˝roby elektYiny a mno~ství energie v palivu
spotYebované pYi v˝rob� tohoto tepla,

b) v pYípad� kombinované v˝roby elektYiny a tepla
z obnoviteln˝ch zdrojo místo u~ite�ného tepla po-
u~ije teplo vyrobené v procesu kombinované v˝-
roby elektYiny a tepla, slou~ící pro dodávky do
soustavy zásobování tepelnou energií nebo k dal-
aímu vyu~ití pro technologické ú�ely mimo spo-
tYeby tepla ve v˝robním zaYízení i v pomocn˝ch
provozech, které s v˝robou elektYiny pYímo sou-
visejí, v�etn� v˝roby, pYem�n nebo úprav paliva
a ztrát v rozvodech tepla v˝robny elektYiny nebo
teplo vyu~ité k dalaí pYem�n� na elektrickou nebo
mechanickou energii (dále jen „u~ite�né teplo z ob-
noviteln˝ch zdrojo energie“),

c) v pYípad� kogenera�ní jednotky následující za
pYedYazenou kogenera�ní jednotkou, ve které se
nevyrábí elektYina ani mechanická energie, v sério-
vém zapojení kogenera�ních jednotek, pou~ije pro
v˝po�et spotYeby energie v palivu mno~ství te-
pelné energie na v˝stupu z pYedYazené kogenera�ní
jednotky do kogenera�ní jednotky následující.

(6) Za elektYinu z vysokoú�inné kombinované v˝-
roby elektYiny a tepla se pova~uje mno~ství elektYiny
stanovené podle odstavco 3 a~ 5, pYi její~ v˝rob� se
dosahuje pom�rné úspory primární energie ve v˝ai ale-
spoH 10 % stanovené postupem, kter˝ je uveden v pYí-
loze �. 2 k této vyhláace.

(7) V pYípad� kogenera�ní jednotky s instalova-
n˝m elektrick˝m v˝konem nejv˝ae 1 MW se za elek-
tYinu z vysokoú�inné kombinované v˝roby elektYiny
a tepla pova~uje mno~ství elektYiny z kombinované v˝-
roby elektYiny a tepla, která zajiaeuje kladnou hodnotu
pom�rné úspory primární energie stanovené postupem
podle pYílohy �. 2 k této vyhláace.

§ 3
Osv�d�ení o povodu elektYiny z vysokoú�inné

kombinované v˝roby elektYiny a tepla

(1) Osv�d�ení o povodu elektYiny z vysokoú�inné
kombinované v˝roby elektYiny a tepla se vydává pro
kogenera�ní jednotku nebo sériovou sestavu kogene-
ra�ních jednotek.

(2) Pro ú�el vydání osv�d�ení o povodu elektYiny
z vysokoú�inné kombinované v˝roby elektYiny a tepla
ur�í ~adatel mno~ství elektYiny z vysokoú�inné kombi-
nované v˝roby elektYiny a tepla postupem podle § 2
pro první kalendáYní rok provozu podle pYedpokládané
v˝roby a zposobu provozu kogenera�ní jednotky nebo
jejich sériové sestavy.

(3) Vzor ~ádosti o vydání osv�d�ení o povodu
elektYiny z vysokoú�inné kombinované v˝roby elek-
tYiny a tepla je uveden v pYíloze �. 3 k této vyhláace.

§ 4
Osv�d�ení o povodu elektYiny z druhotn˝ch zdrojo

(1) Osv�d�ení o povodu elektYiny z druhotn˝ch
zdrojo se vydává pro pYísluanou v˝robnu elektYiny.

(2) Vzor ~ádosti o vydání osv�d�ení o povodu
elektYiny z druhotn˝ch zdrojo pro v˝robnu elektYiny
z druhotn˝ch zdrojo je uveden v pYíloze �. 4 k této
vyhláace.

§ 5
Zruaovací ustanovení

Vyhláaka �. 344/2009 Sb., o podrobnostech zpo-
sobu ur�ení elektYiny z vysokoú�inné kombinované
v˝roby elektYiny a tepla zalo~ené na poptávce po u~i-
te�ném teple a ur�ení elektYiny z druhotn˝ch energetic-
k˝ch zdrojo, se zruauje.

§ 6
PYechodné ustanovení

Bylo-li vydáno osv�d�ení o povodu elektYiny z vy-
sokoú�inné kombinované v˝roby elektYiny a tepla pro
jinou ne~ sériovou sestavu kogenera�ních jednotek
pYede dnem nabytí ú�innosti této vyhláaky, pou~ije se
pro ur�ení mno~ství elektYiny z kombinované v˝roby
elektYiny a tepla za vykazované období pro tuto sestavu
jako celek postup podle § 2 odst. 4 obdobn�.

§ 7
Ú�innost

Tato vyhláaka nab˝vá ú�innosti dnem 1. ledna
2013.

Ministr:

MUDr. Kuba v. r.
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PYíloha �. 1 k vyhláace �. 453/2012 Sb.
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PYíloha �. 2 k vyhláace �. 453/2012 Sb.
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PYíloha �. 3 k vyhláace �. 453/2012 Sb.
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PYíloha �. 4 k vyhláace �. 453/2012 Sb.
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