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1 Identifikační údaje 
 

Název a místo stavby: Fotovoltaická elektrárna Řevnice 

Na Bořích 1077, 253 30 Řevnice 

Objednatel: Město Řevnice 

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 74 

252 30 Řevnice 

IČO: 00241636 

Stupeň dokumentace: Studie proveditelnosti 

Zhotovitel studie: Ing. Jan Bartoň, REA Consult 

K Voškovu 285 

267 29 Zadní Třebaň 

IČO: 722 31 955 

Autorizovaný inženýr pro stavby vodního 

hospodářství a krajinného inženýrství,  

ČKAIT – 0009912 

 Rachel Andalaft, REA Consult 
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2 Zkratky 

RES+ Program Nové obnovitelné zdroje v energetice 

FVE Fotovoltaická elektrárna 

SFŽP Státní fond životního prostředí, který je administrátorem 

Modernizačního fondu, resp. jeho programu RES+ 

EK Evropská komise 

EIB Evropská investiční banka 

OZE Obnovitelné zdroje energie 

NECP Vnitrostátní plán ČR v oblasti energetiky a klimatu 

GBER Obecné nařízení o blokových výjimkách (okruh kategorií 

a druhů veřejné podpory, u nichž se za dodržení určitých 

podmínek předpokládá jejich slučitelnost s vnitřním trhem 

EU a lze je bez nutnosti detailního přezkumu ze strany 

Evropské komise relativně jednoduše poskytnout.) 

STC Standartní testovací podmínky (Standard Test Conditions) 

– intenzita záření 1000 W/m2, spektrum AM1,5 Global a 

teplota modulu 25°C. 

PDS Provozovatel distribuční soustavy = ČEZ Distribuce, a.s. 

PNE Podnikové normy ČEZ Distribuce, a.s. 

EZ Energetický zákon 

DS Distribuční soustava 

PPDS Pravidla provozování distribučních soustav 

MTP / MTN Měřící transformátor proudu / měřící transformátor napětí 

HDO Hromadné dálkové ovládání 

ŘJ Řídící jednotka (komunikační jednotka pro sběr informací, 

dat a měření. 

EPC Engineering, Procurement and Construction 

CAPEX Capital Expenditures = Investiční náklady 

OPEX Operating Expenditures = Provozní náklady 

Tabulka 1 – Seznam použitých zkratek 
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3 Úvod 

3.1 Účel studie 

Tato studie proveditelnosti je realizována na základě záměru Objednatele posoudit 

proveditelnost realizace fotovoltaické elektrárny na povrchu tělesa recyklované 

skládky na adrese Na Bořích 1077 v Řevnicích (dále jen FVE Řevnice). 

Tato studie také časově souvisí s informací a výzvou hejtmanky Středočeského kraje, 

paní Petrou Peckovou o možnosti měst a obcí získat dotace na fotovoltaické zdroje 

z nově ustanoveného Modernizačního fondu. Prostředky lze získat na výstavbu 

fotovoltaických zdrojů, vč. akumulace, z programu RES+. Jedním z typů 

podporovaných projektů je výstavba fotovoltaických elektráren „na jinak obtížně 

využitelných územích zasažených průmyslovou, těžební či obdobnou činností.“ 

 

3.2 Legislativní rámec 

3.2.1 Strategické cíle EU 

V roce 2019 představila EK strategickou vizi nazvanou Zelená dohoda pro Evropu, do 

níž byl integrován i výše zmíněný Modernizační fond. Cílem této růstové strategie je 

transformovat EU na spravedlivou a prosperující společnost s moderní a 

konkurenceschopnou ekonomikou efektivně využívající zdroje, která bude v roce 

2050 uhlíkově neutrální a ve které bude hospodářský růst oddělen od využívání zdrojů. 

Dalším jejím cílem je chránit, zachovávat a posilovat přírodní kapitál EU a chránit 

zdraví a blahobyt občanů před environmentálními riziky a dopady. 

Prvky Zelené dohody částečně naplňované Modernizačním fondem jsou zejména: 

• Dodávky čisté, dostupné a bezpečné energie; 

• Snižování emisí skleníkových plynů a zvyšování úspor energie a energetické 

účinnosti; 

• Stavba a renovace budov za účinného využívání energie a zdrojů; 

• Urychlení přechodu k udržitelné a čisté mobilitě. 

Pro snižování emisí skleníkových plynů je stanoven celoevropský cíl do roku 2030 na 

úrovni alespoň 40% snížení emisí skleníkových plynů v porovnání s rokem 1990. 

Součástí rozměru dekarbonizace je také oblast OZE. Zde byl odsouhlasen 

celoevropský cíl do roku 2030 na úrovni 32 % vyjádřený jako podíl OZE na hrubé 

konečné spotřebě energie. 

 

3.2.2 Energetika a klima v ČR 

Vnitrostátní plán ČR v oblasti energetiky a klimatu (NECP) je klíčovým dokumentem, 

který vychází z Politiky ochrany klimatu v ČR z roku 2017. NECP byl zpracován na 
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základě požadavku nařízení Evropského parlamentu a Rady 2018/1999 o správě 

energetické unie a opatření v oblasti a obsahuje cíle a politiky ve všech pěti 

rozměrech Energetické unie na období 2021–2030 s výhledem do roku 2050, kterými 

jsou: 

• Snižování emisí uhlíku; 

• Zvyšování energetické účinnosti; 

• Energetická bezpečnost; 

• Vnitřní trh s energií; 

• Výzkum, inovace a konkurenceschopnost. 

Podle NECP je pro dosažení cílů v oblasti OZE do roku 2030 zapotřebí investiční 

podpory téměř 52 mld. Kč, ze kterých představuje více než třetinu solární energie, dále 

tepelná čerpadla, kotle a kamna na biomasu, a větrné elektrárny. 

 

3.2.3 Prioritní oblasti Modernizačního fondu 

Modernizační fond vznikl na základě čl. 10d Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2003/87/ES ze dne 13.10.2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na 

emise skleníkových plynů v EU a o změně směrnice Rady 96/61/ES, v platném znění. 

Do českého právního řádu je směrnice implementována zákonem č. 1/2020 Sb.  

Za účelem dosažení stanovených energeticko-klimatických cílů navrhuje EK 

v čl. 10d(2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, následující prioritní 

oblasti Modernizačního fondu, které mají zaujímat minimálně 70 % finančních 

prostředků vyhrazených fondu: 

• Výroba a využívání elektřiny z OZE, 

• Zlepšení energetické účinnosti s výjimkou zvyšování energetické účinnosti 

související s výrobou energie využívající tuhá fosilní paliva, 

• Skladování energie, 

• Modernizace energetických soustav včetně sítí dálkového vytápění, sítí pro 

distribuci elektřiny a rozšíření propojení mezi členskými státy, 

• Podpora spravedlivé transformace v regionech závislých na těžbě uhlí, 

konkrétně např. podpora přemístění pracovníků na nová místa, rekvalifikace 

nebo vzdělávání. 

Jedním z programů Modernizačního fondu je program “Nové obnovitelné zdroje v 

energetice” RES+, jehož navržené podmínky jsou uvedeny v kapitole 11. 
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4 POPIS LOKALITY FVE 

4.1 Umístění lokality 

Posuzovaná lokalita se nachází u města Řevnice. Řevnice jsou město nacházející se 

ve Středočeském kraji, na západním okraji okresu Praha – západ. 

 

Obrázek 1 - Umístění lokality na mapě ČR 

Rekultivovaná skládka se nachází ve vzdálenosti cca 2 km jihozápadním směrem  

od Řevnic. Přístup k lokalitě je zajištěn obslužnou komunikací, která odbočuje ze silnice 

č. II/115 spojující Řevnice a Svinaře. 

Vjezd do oploceného areálu na adrese Na Bořích 1077, Řevnice je dán souřadnicemi 

49,8980450N, 14,2173483E. 

 
Obrázek 2 - Poloha lokality vzhledem k Městu Řevnice 
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4.2 Popis území záměru  

Adresa lokality je Na Bořích 1077, Řevnice. 

Těleso skládky má délku cca 350 metrů a šířku cca 120 m, resp. 80 m v její jižní třetině. 

Podélná osa tělesa je orientována směrem k SSZ. Výška tělesa skládky od okolního 

terénu je cca 18 metrů. 

Areál je oplocen. Podél západního, jižního a východního oplocení se nachází keřové 

i stromové patro. 

V celém areálu se kromě skládky nachází také sběrný dvůr provozovaný společností 

EKOS Řevnice, spol. s r.o.  

Na východní straně lokality mezi obslužní komunikací a oplocením se nachází 

nevyužívané železobetonové sloupy již neexistujícího nadzemního vedení. 

V topografické mapě nejsou zakresleny a z důvodu možného stínění osluněné 

plochy modulů se předpokládá jejich odstranění. 

V jihovýchodním roku pozemku se nachází železná vrata. Není známo, jsou-li 

využívána. 

Obslužní komunikace okolo skládky je většinou nezpevněná, kromě přístupu ze 

severní strany, kde je umístěna panelová cesta. Na hřeben skládky je přístup zajištěn 

ze SZ strany. 

Objednatel plánuje umístění kompostárny ploše cca 3000 m2 na SZ části pozemku 

podél západního oplocení, v pokračování panelové komunikace. Plocha je 

zakreslena do situace.  

Na povrchu tělesa skládky nachází zhlaví vrtů a dvě ocelové konstrukce, na kterých 

jsou umístěny datové antény. 
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Obrázek 3 - Ortofotomapa lokality (zdroj Geodis mapy.cz) 

 

4.2.1 Poloha vzhledem k záplavovému území 

Lokalita neleží v aktivní zóně záplavového území ani v záplavovém území Q100.  
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4.2.2 Ochranná pásma 

Přes pozemek p.č. 3659/2 a 3659/24 vede nadzemní elektrické vedení ČEPS a.s. 

V413 400 kV (přenosová soustava). Na pozemku p.č. 3659/2 je umístěn stožár (1) 

tohoto vedení. 

Ochranné pásmo tohoto vedení zasahuje do pozemku pro plánované energetické 

využití. Ochranné pásmo nadzemního vedení 400 kV je souvislý prostor vymezený 

svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vzdálenosti 25 m od krajního 

vodiče na každou stranu měřené kolmo na vedení. Toto pásmo je v topografickém 

plánu zakresleno. 

 

4.2.3 Ochrana území  

Jižní hranice lokality se nachází cca 1 km od hranice nadregionálního biokoridoru  

K-62. Současně východní hranice lokality se nachází cca 1 km od osy nadregionálního 

biokoridoru, která navazuje na nadregionální biokoridor K-56. 

Lokalita se nachází cca 50 m od „hranice pásma 50 metrů od hranice pozemků 

učených k plnění funkcí lesa“, tedy leží mimo toto území. 

Lokalita se nenachází v soustavě chráněných území Natura 2000. 
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4.3 Vlastnické právo k pozemkům 

Sběrný dvůr se nachází na pozemku p.č. 3659/2 v k.ú. Řevnice. Vlastní skládka je 

umístěna na pozemku p.č. 3659/23 ve stejném katastru. Obslužná komunikace ve 

sběrném dvoře je na pozemku p.č. 3659/24. Vlastníkem těchto pozemků je Město 

Řevnice. 

 
Obrázek 4 - Kopie katastrální mapy (zdroj ČÚZK) 
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Katastrální 

území 

Parcelní 

č. 

Způsob 

využití 

Druh 

pozemku 

Výměra 

(m2) 

Vlastnické právo 

Řevnice 

(745375) 

3659/23 skládka ostatní 

plocha 

41248 Město Řevnice,  

nám Krále Jiřího 

z Poděbrad 74, 

Řevnice 

Řevnice 

(745375) 

3659/2 manipulační 

plocha 

ostatní 

plocha 

20752 Město Řevnice,  

nám Krále Jiřího 

z Poděbrad 74, 

Řevnice 

Řevnice 

(745375) 

3659/24 ostatní 

komunikace 

ostatní 

plocha 

1244 Město Řevnice,  

nám Krále Jiřího 

z Poděbrad 74, 

Řevnice 
Tabulka 2 - Vlastnictví dotčených pozemků 
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5 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A VÝPOČET VÝROBY 
 

5.1 Metodika 

Základní návrh uspořádání FVE byl proveden na základě polohopisného a 

výškového plánu ze dne 30.3.2021 poskytnutého Objednatelem. Tento plán 

obsahoval zaměření terénu, komunikací, odvodnění, umístění zhlaví vrtů a stožárů. 

Pro vlastní návrh byl použit software PVsyst 7.2. Tento software slouží ke studii, návrhu 

parametrů a analýze kompletních fotovoltaických elektráren. Používá se k návrhu 

elektráren ostrovních i připojených ke střídavé nebo stejnosměrné síti (veřejná 

doprava) a zahrnuje robustní sadu meteorologických dat i pravidelně 

aktualizovanou databázi komponent FV systémů. 

 

5.2 Základní parametry FVE 

Návrh uspořádání FVE předpokládá rozmístění pevně umístěných modulů v několika 

hlavních sekcích, a to na východní straně (-105°), jižní (-42°) a západní straně (84°) 

tělesa skládky (Azimut 0° určuje Jih.). 

Návrh respektuje plánované umístění kompostárny na západní straně skládky (viz 

Půdorys FVE). Současně je návrh limitován na severní straně ochranným pásmem 

nadzemního 400 kV vedení. Je nutno zmínit, že severní svah není vhodný k umístění 

fotovoltaických modul ze zjevných meteorologických důvodů (nedostatek osvitu). 

Na hřbetech tělesa skládky na jižní straně malý poloměr zakřivení neumožňuje 

standartně využít běžné rámy pro moduly. 

Proud ze střídačů bude sveden do objektu kontejnerové rozvodny. V odděleném 

objektu bude umístěno obchodní měření vyrobené a dodané elektrické energie. 

Celá areál FVE bude oplocen. Součástí oplocení bude zabezpečovací zařízení a 

kamerový systém proti nežádoucímu překonání nebo porušení oplocení. 
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Základní parametry FVE Řevnice jsou následující: 

Sklon modulů /Azimut: 20° /    84° 

20° /   -42° 

20° / -105°   

Počet modulů:   7 192 ks 

Typ modulu:    LONGI LR5-72HPH 550M 550 Wp 

Počet střídačů:   17 ks 

Typ střídače:    HUAWEI SUN2000-185KTL-H1 

Celkový jmenovitý výkon:  3 956 kWp 

Produktové listy a certifikáty TÜV SÜD jsou součástí přílohy.  

 

5.3 Výpočet výroby 

Výpočet výroby je proveden simulací v PVsyst 7.2., na základě meteorologických 

dat pro stanovenou lokalitu, sklonů a směrů modulů, a použitím aktuálních 

parametrů zvolených modulů a střídačů. 

Roční produkce energie:  3 312 MWh 

 

 

Obrázek 5 - Výše výroby v jednotlivých měsících 

 

Legenda 

Lc: Collection Loss (PV-array losses) – Příjmova ztráta (ztráty z FV sekcí)  

Ls: System Loss (inverter) – ztráta v rámci systému (střídač)  

Yf: Produced useful energy (inverter output) – vyrobená efektivní energie (na výstupu ze střídače) 

/day – za den, Normalized Energy – normalizovaná energie, Performance ratio PR – Poměr výkonu  
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 GlobHor 

kWh/m² 

DiffHor 

kWh/m² 

T_Amb 

°C 

GlobInc 

kWh/m² 

GlobEff 

kWh/m² 

EArray 

MWh 

E_Grid 

MWh 

PR 

poměr 

Leden 24,0 15,16 -0,63 22,5 18,7 75,1 70,0 0,785 

Únor 39,2 24,83 0,99 37,1 32,0 128,3 122,2 0,833 

Březen 74,9 40,02 4,06 71,4 63,9 252,6 242,6 0,859 

Duben 121,7 59,76 9,46 116,4 105,7 408,6 393,7 0,855 

Květen 152,9 70,70 14,52 147,1 132,8 496,7 478,0 0,821 

Červen 159,4 85,14 17,15 154,5 139,3 520,1 501,0 0,820 

Červenec 159,6 86,42 19,01 154,5 137,8 510,3 491,7 0,804 

Srpen 137,1 63,48 19,00 132,0 119,5 443,9 427,4 0,819 

Září 93,4 51,68 13,84 89,2 79,9 306,0 294,5 0,835 

Říjen 55,3 32,42 9,31 51,9 45,2 176,5 168,7 0,823 

Listopad 25,0 15,36 4,15 23,7 19,8 77,5 72,4 0,773 

Prosinec 17,8 11,31 0,32 16,5 13,6 54,1 49,4 0,759 

Rok 1060,3 556,27 9,31 1016,7 908,2 3449,9 3311,5 0,823 

 

Legenda 

GlobHor  horizontální záření celkem 

DiffHor  difúzní záření celkem 

T_Amb  teplota prostředí  

GlobInc  celkový výskyt na ploše kolektorů  

GlobEff  celková účinnost zastínění 

EArray  efektivní energie na výstupu ze sekcí  

E_Grid  energie dodaná do sítě 

PR  poměr výkonu 

Podrobný výpočet výroby, vč. ztrát je uveden ve Zprávě o simulaci výroby FVE 

Řevnice, která je uvedena v příloze této studie. 
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6 UMÍSTĚNÍ A POVOLENÍ STAVBY FVE 
 

Plánovaná stavba FVE Řevnice je ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) bod 18. 

energetického zákona a § 2 písm. a) a § 2 písm. a) a l) zákona č. 165/2012 Sb. 

výrobnou elektřiny. 

Ve smyslu § 2 odst. 1 písm. k) bod 2, § 2 odst. 3 a § 3 odst. 2 stavebního zákona nelze 

stavbu nebo výrobní zařízení pro výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů 

považovat za veřejnou technickou infrastrukturu a v důsledku toho není možné využít 

např. ustanovení § 18 odst. 6 stavebního zákona a umístit výrobnu elektřiny na 

nezastavitelných pozemcích (§2 odst. 1 písm. e) stavebního zákona). 

 

6.1 Umístění FVE 

Podkladem pro vydání územního rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu, 

kterým se FVE umisťuje, je závazné stanovisko orgánu územního plánování (§ 96b 

Stavebního zákona). Orgán územního plánování v závazném stanovisku určí, zda je 

záměr přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací 

dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv. 

Orgánem územního plánování pro FVE Řevnice je Městský úřad Černošice. 

V územním plánu (Plán využití území – Změna č. 1, 06/2005, resp. po Změně č. 2, 

2009) je tento pozemek veden jako „SK plocha skládky EKOS“. V aktuálně 

projednávaném územním plánu je využití plochy pro FVE Řevnice vedeno jako 

Zastavěné a zastavitelné území, resp. TI (Technická infrastruktura). 

Regulativy způsobu využití plochy TI – Technická infastruktura jsou hlavní a přípustné. 

Mezi hlavní využití plochy patří: Umístění staveb a zařízení, které slouží pro zřízení a 

provozování technického vybavení a technických služeb obce (zásobovací sítě, 

zařízení na vodních tocích, likvidace odpadů, nakládání s odpady, sběrné dvory), a 

nezbytné stavby a opatření pro snížení nebezpečí ekologické katastrofy. 

Přípustné je využití pro stavby související e zásobováním pitnou a užitkovou vodou, 

s odváděním odpadních a dešťových vod, se zásobováním elektrickou energií, se 

zásobováním zemním plynem a teplem, se spojovými službami (kabelová vedení, 

vysílače atd.) a s protipovodňovými úpravami na vodních tocích. 
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Obrázek 6 - Výřez hlavního výkresu z návrhu ÚP, 2017 

Vzhledem k výše uvedenému využití plochy dle ÚP a na základě komunikace 

s odborem územního plánování, Město Černošice, je možno předpokládat, že 

závazné stanovisko bude kladné. 

 

6.2 Povolení stavby FVE 

Realizace FVE vyžaduje vydání stavebního povolení (§ 108 odst. 1 stavebního 

zákona), které může být nahrazeno veřejnoprávní smlouvou (§ 116 stavebního 

zákona). 

Dle předběžné informace Odboru životního prostředí a zemědělství Středočeského 

kraje záměr umístit FVE na těleso rekultivované skládky Řevnice nenaplní kapacitu 

bodu č. 5 přílohy č. 1 kategorie II. zákona: „Průmyslová zařízení k výrobě elektrické 

energie, páry a teplé vody o výkonu od stanoveného limitu 50 MW“.  Zjišťovacímu 

řízení podléhají záměry, které vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhnou příslušné 

limitní hodnoty.  Záměr zároveň svou kapacitou nenaplní alespoň 25 % příslušné 

limitní hodnoty a nenachází ve zvláště chráněném území nebo jeho ochranném 

pásmu podle zákona o ochraně přírody a krajiny.   

Pro oficiální vyjádření Orgánu posuzování vlivů na životní prostředí je nutné podat 

oficiální žádost o vyjádření z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na 

životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů 

na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. 

FVE lze povolit jedním rozhodnutím, vydaným ve společném územním a stavební 

řízením, jak bylo komunikováno se stavebním úřadem se sídlem v Řevnicích. 
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Pro společné územní řízení a stavební řízení Stavební úřad požaduje následující 

podklady a stanoviska: 

1. 

Projektová dokumentace ve 2 vyhotoveních, v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb.;  

Žádost pro stavební úřad dle vyhl.č.503/2006Sb., lze stáhnout na stránkách 

https://www.revnice.cz/cs/urad/formulare-stavebni-urad/formulare-ke-stazeni-su.html 

2. Závazné stanovisko MěÚ Černošice, odbor územního plánování 

3. 
Závazné stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, OŽP a zem., odd. posuzování 

vlivů na ŽP (Zborovská 81/11,15021 Praha 5, tel. 257 280 111 ) 

4. 

Vyjádření správců inženýrských sítí z hlediska existence vedení na pozemcích, kde má 

být stavba uskutečněna a to vč. pozemků pro uložení přípojek, zřízení příjezd. 

komunikace apod. 

a) EKOS ŘevnIce, spol s.r.o., Na Bořích 1077, 25230 Řevnice, www.ekos-revnice.cz 

b) 
Cetin, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, Tel: +420 238 461 111, 

https://www.cetin.cz/web/dokumentace-site/zadani-zadosti-o-vyjadreni 

c) T-Mobil, Tomíčkova 2144/1, 14900 Praha 4 

d) Gridservices, s r.o. (dříve RWE), Plynárenská 499/1, 657 02 Brno www.rwe-gasnet.cz 

e) 
ČEZ - Distribuce, Teplická 874/8, 40502 Děčín 4, www.cezdistribuce.cz, 

https://geoportal.cezdistribuce.cz  

f) 
Ministerstvo obrany - Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 

772/12; 11005 Praha1, email: ahnm@army.cz,tel. 973 206 218 

g) 
Ministerstvo vnitra ČR, správa kabelů, náměstí Hrdinů, P.O. BOX 1634/3, 14021 Praha 

4, www.mvcr.cz 

h) 
České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 16900 Praha 6 - Břevnov, 

www.radiokomunikace.cz  

i) 
Město Řevnice, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, 25230 Řevnice, www.revnice.cz 

(veřejné osvětlení) 

j) 
Družstvo Eurosignal, Roháčova 263/23, 13000 Praha 3, Jiří Zámečník tel.734 202 858, 

jira@eurosignal.cz 

k) 
ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 10152 Praha 10, www.ceps.cz (sítě VVN- velmi 

vysoké napětí) 

l) 
Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 15500 Praha 5, 

west@vodafone.cz, https://www.zadostovyjadreni.cz/vodafone/ 

m) 
Coprosys a.s., Na Kopci 239, 537 05 Chrudim (sítě vzduchem, dotkly by se jich pouze 

stavby nad 15 m výšky) 

n) DATA CONNECT s.r.o, DATA CONNECT s.r.o, Školní 121, 267 29 Zadní Třebaň 

5. 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Havlíčkova 174, 252 30 Řevnice, tel. 950 

845 123 (124,126) 

6. 

MěÚ Černošice, odbor životního prostředí, Podskalská 19, Praha 2 

a) odd. vodního hospodářství, tel. 221 982 217 

b) odd. ochrany přírody a krajiny, tel. 221 982 320 

c) odd. odpadového hospodářství, tel. 221 982 353 

https://www.revnice.cz/cs/urad/formulare-stavebni-urad/formulare-ke-stazeni-su.html
http://www.ekos-revnice.cz/
https://www.cetin.cz/web/dokumentace-site/zadani-zadosti-o-vyjadreni
http://www.rwe-gasnet.cz/
http://www.cezdistribuce.cz/
https://geoportal.cezdistribuce.cz/
mailto:ahnm@army.cz,tel
http://www.mvcr.cz/
http://www.radiokomunikace.cz/
http://www.revnice.cz/
mailto:jira@eurosignal.cz
http://www.ceps.cz/
mailto:west@vodafone.cz
https://www.zadostovyjadreni.cz/vodafone/
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d) odd. ochrany ovzduší, tel. 221 982 353 

e) odd. zemědělství, lesnictví a myslivosti, tel. 221 982 387 

7. Stanovisko povodí Vltavy s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 2430/14, Plzeň  

8. 

Souhlas provozovatele s napojením objektu na jeho sítě 

a) el. energii: ČEZ - Distribuce, Teplická 874/8, 40502 Děčín 4, www.cezdistribuce.cz 

b) 
Cetin, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, Tel: +420 238 461 111, ID datové schránky 

společnosti: qa7425t 

9. MěÚ Černošice, odbor dopravy, Podskalská 19, Praha 2, tel. 221 982 395 

10. 
Vyjádření Ústavu archeologické památkové péče Stř. Čech, nad olšinami 448/3, Praha 

10, tel. 274 817 993, http://www.uappsc.cz/ 

11. Souhlas ČEPS s činností v blízkosti ochranného pásma 

12. Souhlas orgánu ochrany přírody a krajiny ke kácení dřevin podle  §8 zák. č. 114/92 Sb. 

13. 

Vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy z hlediska existence melioračních 

zařízení v místě stavby - Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, Ing. Dubský,  

tel. 723 647 450, e-mail: v.dubsky@spucr.cz 

14. 
TIČR: Technická inspekce ČR, U Balabenky 1908/6, 180 00 Praha 8, ID DS: yt499qv, 221 

466 830, posta@ticr.cz 

15. 

Závazné stanovisko SEI - státní energetická inspekce (není třeba u samostatně stojících 

budov s roční spotřebou energie do 700GJ), je třeba při energeticky vztažné ploše větší 

než 350 m2 

16. 
Lesy ČR, s.p. oblast povodí Berounky, Plzeň, Slovanská alej 2323/36, Plzeň 32600, idds: 

e8jcfsn 

Tabulka 3 - Seznam podkladů pro spojené územní a stavební řízení 

Doba pro získání stanovisek se předpokládá 1,5 měsíce. 

Doba spojeného stavebního a územního řízení se předpokládá 2,5 - 3 měsíce. 

Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad 

poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech položky 

18 (20.000 Kč) a položky 17 (10.000 Kč; dle Zákona č, 634/2004 Sb. o správních 

poplatcích), tj. 30.000 Kč. 

 

6.3 Užívání FVE 

FVE může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu. Podrobnosti a 

nutné přílohy žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí stanovuje vyhláška 

č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 

stavebního řádu. 

http://www.cezdistribuce.cz/
http://www.uappsc.cz/
mailto:v.dubsky@spucr.cz
mailto:posta@ticr.cz
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7 PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ 
 

7.1 Všeobecné podmínky 

Nově zřizovat výrobnu k DS je možno jen se souhlasným vyjádřením PDS, které je 

vydáváno pouze na základě vyplněné „Žádosti o připojení výrobny elektřiny 

k distribuční soustavě“ a „Dotazníku pro vlastní výrobnu“ včetně povinných příloh 

k těmto formulářům. 

O způsobu připojení výrobny k DS a dodržení podmínek rozhoduje PDS. Volba 

konkrétního způsobu připojení se provádí na základě výpočtů, které zohledňují výkon 

a druh výrobny i parametry místní sítě a její využití ostatními uživateli. 

Všechny výrobny musí být schopny operativního odpojení od DS při stavech nouze 

nebo předcházení stavu nouze. 

Nově připojované výrobny musí umožnovat regulaci činného a jalového výkonu dle 

požadavků PDS. 

Veškerá připojení musí být v souladu s platnou legislativou, zejména s EZ, zákonem č. 

165/2012 Sb., vyhláškou č. 16/2016 SB., PPDS, platnými ČSN a PNE. Provoz výroby 

nesmí v místě připojení zhoršit parametry kvality elektrické energie dle ČSN EN 50160 

a způsobovat nedovolené změny napětí v DS. 

Vztahy mezi provozovatelem výrobny a PDS se řídí oboustranně potvrzenou smlouvu 

o připojení v souladu s vyhláškou č. 16/2016., o podmínkách připojení k elektrizační 

soustavě. 

Technické požadavky na výrobny stanovuje dokument Připojovací podmínky pro 

výrobny elektřiny pro připojení k distribuční soustavě ČEZ Distribuce, a.s., platný od 

1.8.2020. Z něj jsou níže uvedeny některé základní informace. 

 

7.2 Technické požadavky dle výkonu 

Požadavky na technické vybavení výroben jsou předepisovány ve dvou základních 

rovinách: 

• Požadavky na technické zařízení pro řízení činného výkonu ve stavech nouze 

• Požadavky na připojení výrobny do paralelního provozu s DS 

Výrobna musí být musí být schopna víceúrovňového řízení činného výkonu pomocí 

relé přijímače HDO v majetku PDS. Výrobna je ze strany PDS řízena pouze 

v případech stanovených ustanovením § 25 odst. 3 písm. d) a § 26 odst. 5 

Energetického zákona, a to za podmínek stanovených EZ. Jedná se o možnost 

přechodné změny dodávky výkonu výrobny, tj. výrobna nesmí překročit stanovenou 

hodnotu, je ale možné výrobnu provozovat s nižším výkonem dle potřeby, nebo 



FVE Řevnice – Studie proveditelnosti 

   

 
22 

V
.C

Z
.2

0
2

1
.0

0
1

.0
1

0
6

2
0

2
1

 

možnosti provozovatele výrobny, nebo přerušení dodávky výkonu výrobny, tj. 

dočasné (na nezbytně nutnou dobu) snížení činného výkonu výrobny. 

Na dispečink PDS musí být zajištěn přenos měření a signalizace dle požadavků 

obsažených v provozní instrukci. 

U výrobny připojované do sítě VN je zvolena ze strany PDS autonomní funkce nebo 

plynulá regulace na zadanou hodnotu napětí dle místně provozní situace sítě. 

Zadaná hodnota napětí je zadávána a přenášená dálkově z dispečerského řídícího 

systému na ŘJ výrobny. 

V doplňujících podmínkách pro připojení FVE je stanoveno, že regulace změny 

dodávky výkonu výrobny do DS se bude provádět ve všech fázích současně 

v následujících úrovních na 0, 30, 60 a 100 % jmenovitého instalovaného výkonu. 

Regulace mezi jednotlivými stupni musí probíhat bez přechodu na mezistupeň 100 %, 

nebo 0 %. 

V případě FVE Řevnice (FVE s výkonem nad 2 MW) je nutné, aby součástí prováděcí 

projektové dokumentace výrobny a jejího technologického napojení na DS byla 

také I přesná specifikace technického opatření k zamezení nežádoucího vlivu 

vyšších harmonických na kvalitu elektrické energie a jeho možnému vlivu na signál 

HDO, zpracovaná na základě měření v místě připojení k DS v souladu s platnou 

legislativou. Rozsah a způsob řešení uvedené problematiky je nutné předem 

projednat s PDS. 

Výše uvedený dokument Připojovací podmínky dále stanovuje technické 

požadavky na HDO, ovládací relé a ŘJ, také popisuje autonomní charakteristiky, 

elektroměry a elektroměrové rozvaděče. 

 

7.3 Schválení a uvedení výrobny do trvalého provozu 

Pro vlastní připojení výrobny a její uvedení do trvalého provozu je nutné kromě 

splnění technických podmínek uzavřít s PDS smlouvu o připojení. 

První paralelní připojení výrobny k síti je možné provést pouze na základě souhlasu 

PDS. Za účelem kontroly splnění technických podmínek má PDS právo (v souladu se 

zněním PPDS), provést proces tzv. Prvního paralelního připojení výrobny k DS a její 

uvedení do provozu. 

Povinné doklady pro první paralelní připojení výrobny jsou následující: 

• Uzavřená smlouva o připojení nebo podaná žádost o její uzavření a o 

uhrazení plateb podle smlouvy o připojení; 

• PDS odsouhlasená projektová dokumentace; 

• Jednopólové schéma zapojení zdroje (pokud již není součástí PD); 

• Zpráva o výchozí revizi el. zařízení výrobny; 

• Protokol o nastavení ochran; 
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• Zpráva o výchozí revizi el. zařízení – přípojky ve vlastnictví výrobce; 

• Protokoly o úředním ověření MTP/MTN; 

• Místní provozní předpisy; 

Další povinné doklady pro připojení výrobního modulu k distribuční soustavě v rámci 

procesu ověřování souladu s čl. 41 odst. 3 Nařízení komise EU 2016/631 (RfG): 

• Dokument výrobního modulu/výrobny (prokázání souladu výrobního modulu 

s požadavky RfG dle čl. 40 odst. 3 Nařízení komise EU 2016/631 (RfG) 

• Studie provedené vlastníkem výrobny elektřiny k prokázání očekávaného 

chování v ustálením stavu a dynamickém chování (pokud je požadováno 

PDS) 

• Harmonogram poskytnutí systémových údajů, jež jsou pro provedení studií 

potřebné (pokud je požadováno PDS) 

• Certifikáty zařízení, které vydal certifikátor – v případě použití certifikátů jsou 

pro příslušnou kategorii výrobního modulu za vyhovující považovány pouze 

takové certifikáty zařízení, které jsou vydány akreditovaným subjektem dle ES 

č. 765/2008. 

 

 

7.4 Možnosti tras pro připojení k distribuční soustavě 

V této fázi studie FVE se předpokládají dvě alternativy připojení k distribuční síti 22 kV, 

která je napojena na 110 kV rozvodnu ve městě Beroun. 

 

 
Obrázek 7 - Rozvodna Beroun (autor: Petr Staněk) 
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7.4.1 Varianta A 

Tato varianta připojení FVE Řevnice uvažuje napojení na 22 kV nadzemní vedení 

v obci Halouny, k.ú. Svinaře. Délka nové 22 kV je v tomto případě celkem cca 1,8 km 

(0,9 km v zastavěném a 0,9 km v nezastavěném území). 

Předběžně uvažovaná trasa a místo napojení jsou zobrazeny na následujících 

obrázcích. 

 
Obrázek 8 - Připojení nového 22 kV vedení ke sloupu US BE 0287 (Varianta A) 

 
Obrázek 9 - Sloup US BE 0287 

Sloup 

US BE 0287 

FVE 
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7.4.2 Varianta B 

Tato varianta připojení FVE Řevnice uvažuje napojení na 22 kV nadzemní vedení 

umístěné mezi osadou Lhotka v k.ú. Svinaře a Řevnicemi. Délka nové 22 kV je 

v tomto případě celkem cca 1,2 km v nezastavěném území. 

Předběžně uvažovaná trasa a místo napojení jsou zobrazeny na následujících 

obrázcích. 

 
Obrázek 10 - Připojení k nadzemnímu vedení VN 4510 

 

 
Obrázek 11 – Sloup 22 kV linky VN 4510 

FVE 

Sloup vedení 

VN 4510 
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7.5 Žádost o připojení k DS a studie připojitelnosti 

 

Dle návrhu FVE a simulace výroby je instalovaný výkon cca 3,9 MVA.  

Dle informací ČEZ Distribuce a.s. je volná transformační kapacita transformační 

stanice Beroun, na kterou jsou stávající 22 kV linky uvažované pro připojení, 19 MVA. 

Rezervaci kapacity cca 3,9 MVA je nutno provést podáním Žádosti o připojení 

k distribuční soustavě. 

Povinnými přílohami této žádosti jsou: 

• Výpis z obchodního rejstříku 

• Katastrální mapa s vyznačením výrobny 

• Dotazník pro vlastní výrobnu 

• Výpis z katastru nemovitostí  

• Jednopólové schéma dle PPDS 

• Další technické údaje o zařízení výrobce 

Jak je stanoveno ve vyhlášce č. 16/2016 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační 

soustavě, PDS může od žadatele vyžádat zpracování Studie připojitelnosti, je-li s 

přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že zařízení, o jehož připojení žadatel žádá, 

bude mít vliv na provoz přenosové soustavy nebo distribuční soustavy, nebo žádá-li 

se o připojení zařízení k napěťové hladině vysokého napětí a vyšších. 

Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy může 

vyžádat zpracování studie připojitelnosti do 30 dnů od podání žádosti o připojení. 

Zároveň musí vymezit požadovaný rozsah studie připojitelnosti. 

Požádá-li žadatel PDS o podklady pro zpracování studie připojitelnosti nejpozději do 

30 dnů po obdržení žádosti o její zpracování, PDS poskytne žadateli podklady 

nezbytné pro zpracování studie připojitelnosti do 15 dnů od jejich vyžádání. 

Nepožádá-li žadatel PDS o podklady pro zpracování studie připojitelnosti do 30 dnů 

po obdržení žádosti o její zpracování, PDS žádost o připojení neposuzuje. 

Nevyžádá-li PDS zpracování studie připojitelnosti ve výše stanovené lhůtě nebo 

neposkytne-li žadateli podklady nezbytné pro zpracování studie připojitelnosti, má 

se za to, že zpracování studie připojitelnosti nevyžaduje. 

Žadatel o připojení zařízení k DS předá PDS studii připojitelnosti do 90 dnů ode dne, 

kdy PDS předal žadateli podklady nezbytné pro zpracování studie.  

 

  



FVE Řevnice – Studie proveditelnosti 

   

 
27 

V
.C

Z
.2

0
2

1
.0

0
1

.0
1

0
6

2
0

2
1

 

7.6 Způsob stanovení podílu na oprávněných nákladech 

Vyhláška č. 16/2016 Sb. stanovuje také způsob stanovení podílu na oprávněných 

nákladech. 

V případě připojování výrobny k DS hradí vývodové vedení do místa připojení 

žadatel v plné výši. Předpokládané náklady jsou cca: 

• 6,3 mil. Kč (Var. A) 

• 3 mil Kč (Var. B) 

Úhrada podílu na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného 

výkonu (dále jen „podíl na oprávněných nákladech“) se vypočítá jako součin 

měrného podílu podle přílohy č. 8 k této vyhlášce a žadatelem požadovaného 

rezervovaného výkonu.  

Typ připojení k napěťové hladině VN se předpokládá dle přílohy k vyhlášce jako 

připojení, kdy PDS rozšíří DS až do předávacího místa, kterým je např. trafostanice 

nebo rozvodna žadatele o připojení). Pro tento typ připojení je měrný podíl žadatele 

640000 Kč/MW, tedy náklady na rezervaci výkonu FVE Řevnice jsou cca 2,5 mil. Kč. 

Náklady na zpracování studie připojitelnosti výrobny se uvažují cca 50 000 Kč.  
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8 LICENCE PRO VÝROBU ELEKTRICKÉ ENERGIE 
 

Jednou z hlavních podmínek pro možnost výroby elektrické energie ve FVE Řevnice 

je získání licence pro výrobu elektřiny, kterou vydává Energetický regulační úřad. 

Dále jsou popsány nutné předpoklady pro získání této licence. 

Pro účely splnění podmínek programu RES+ (viz kapitola 11 Nové obnovitelné zdroje 

v energetice (RES +) je nutné licenci předložit nejpozději při dokončení realizace 

projektu. Podrobnosti uvádí ERÚ na svých webových stránkách 

https://www.eru.cz/licence/informace-pro-zadatele 

8.1 Všeobecné předpoklady pro udělení licence 

Za všeobecné předpoklady pro udělení licence je nutno považovat dosažení věku 

18 let, svéprávnost, bezúhonnost a odborná způsobilost žadatele o udělení licence 

nebo ustanoveného odpovědného zástupce. Dále je řešen pouze postup pro získání 

licence pro FVE Řevnice. 

8.1.1 Bezúhonnost žadatele o licenci a odpovědného zástupce 

Požadavek na bezúhonnost je vztažen na: 

• všechny členy statutárního orgánu žadatele o licenci – právnickou osobu; 

• všechny členy statutárního orgánu právnické osoby, která je členem 

statutárního orgánu žadatele o licenci; 

• odpovědného zástupce žadatele o licenci (viz dále o odpovědném 

zástupci). 

Za tímto účelem žadatel předkládá výpisy z Rejstříku trestů odpovídající aktuálnímu 

stavu ke dni podání žádosti (originál nebo ověřená kopie) nebo formulář Údaje pro 

informace z Rejstříku trestů (V příloze). 

Nepředpokládá se, že by kdokoliv ze členů statutárního orgánu byl cizím státním 

příslušníkem, proto další detaily k této variantě nejsou uvedeny. 

 

8.1.2 Odborná způsobilost (žadatele o licenci nebo odpovědný zástupce) 

 

Předpoklad odborné způsobilosti musí splňovat: 

• žadatel o licenci - právnická osoba, který musí ustanovit odpovědného 

zástupce. 

(Odborná způsobilost žadatele nebo odpovědného zástupce se neprokazuje pro 

výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů do instalovaného výkonu 20 kW včetně.) 

Odborná způsobilost může být splněna tímto vzděláním a praxí: 

https://www.eru.cz/licence/informace-pro-zadatele
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• ukončeným vysokoškolským vzděláním technického směru a min. 3 roky praxe 

v oboru nebo úplným středním odborným vzděláním technického směru  

s maturitou a min. 6 lety praxe v oboru; 

 

Odborná způsobilost musí být doložena úředně ověřenou kopií diplomu či 

maturitního vysvědčení, výučního listu nebo jiným dokladem o dosaženém vzdělání, 

které bylo vydáno příslušnou školou v souladu s právními předpisy a potvrzením o 

zaměstnání (dokladem o odborné praxi vystavené zaměstnavatelem ve smyslu 

ust. § 313 zákoníku práce) nebo pracovním posudkem, popřípadě jiným 

hodnověrným způsobem, získal-li praxi v oboru v pracovním nebo jiném obdobném 

poměru, v případě vlastního podnikání výpisem z živnostenského rejstříku a daňovým 

přiznáním nebo jiným dokladem, z něhož je patrné, že žadatel nebo odpovědný 

zástupce vykonával danou podnikatelskou činnost v oboru po dobu vyžadovanou 

energetickým zákonem, případně jiným způsobem nevzbuzujícím důvodné 

pochybnosti o odborné způsobilosti. 

8.1.3 Odpovědný zástupce 

Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné předpoklady, bezúhonnost a 

odbornou způsobilost (vše viz výše). 

Ustanovení odpovědného zástupce držitele licence schvaluje Energetický regulační 

úřad.  

K žádosti je nutno připojit: 

• formulář B Ustanovení odpovědného zástupce (V příloze) 

• formulář Prohlášení odpovědného zástupce (V příloze).  

Formulář B musí být podepsán oprávněnou osobou a formulář Prohlášení 

odpovědného zástupce musí být opatřen úředně ověřeným podpisem 

odpovědného zástupce. Ustanovit odpovědného zástupce může pouze osoba 

oprávněná jednat podle obchodního rejstříku, jinak dle plné moci. 

Odpovědným zástupcem právnické osoby nesmí být z důvodu možného konfliktu 

zájmů člen dozorčí rady nebo jiného kontrolního orgánu této právnické osoby. 

Ukončí-li odpovědný zástupce svou činnost, nebo přestane-li splňovat podmínky pro 

výkon této funkce, je držitel licence povinen navrhnout nového odpovědného 

zástupce do 15 dnů od doby, kdy odpovědný zástupce svou činnost ukončil, nebo 

od okamžiku, kdy odpovědný zástupce přestal splňovat podmínky pro výkon této 

funkce. Nedodržení tohoto požadavku je dle § 91 odst. 1 písm. a) správním deliktem. 

Do doby schválení nového odpovědného zástupce odpovídá za výkon 

licencované činnosti držitel licence. 

https://www.eru.cz/documents/10540/741510/B.doc/c50073af-effe-485a-a2fa-f89a3026c9af
https://www.eru.cz/documents/10540/741510/Prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20OZ.doc/7af51a79-687b-40cb-a0ab-a0a10ce6455b
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8.2 Doba zahájení licencované činnosti, předpokládaná doba 

podnikání 

8.2.1 Vznik oprávnění k licencované činnosti 

Oprávnění k výkonu licencované činnosti vznikne nejdříve dnem nabytí právní moci 

rozhodnutí o udělení licence.  

8.2.2 Právní moc rozhodnutí o udělení licence 

Je v zájmu držitele licence, aby si opatřil rozhodnutí o udělení licence doložkou 

právní moci. ERÚ ji vyznačí na žádost držitele licence po nabytí právní moci daného 

rozhodnutí. Doložku právní moci lze vyznačit pouze na originál (stejnopis) rozhodnutí 

o udělení/změně/zrušení licence či na jeho ověřenou kopii. 

Žadatel si může osobně (popř. jeho zástupce s plnou mocí) a po předchozí dohodě 

s příslušnou oprávněnou úřední osobou odboru licencí vyzvednout rozhodnutí o 

udělení/změně/zrušení licence přímo v dislokovaném pracovišti ERÚ v Ostravě, kde 

potvrdí převzetí rozhodnutí a může se také vzdát práva na podání rozkladu. Poté mu 

bude vyznačena právní moc na originál rozhodnutí o udělení/změně/zrušení licence 

(bude-li to požadovat). 

8.2.3 Platnost licence 

Licence pro výrobu elektřiny je udělována na dobu 25 let, a je platná ode dne 

nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence, nejdéle však na dobu, na kterou je 

doloženo vlastnické nebo užívací právo k energetickému zařízení pro výkon 

licencované činnosti. 

 

8.3 Majetkový vztah k zařízení, které bude využíváno pro výkon 

licencované činnosti 

Žadatel je povinen doložit vlastnické nebo užívací právo k energetickému zařízení, 

které má sloužit k výkonu licencované činnosti. V případě FVE Řevnice je vlastníkem 

pozemků, na kterých má být FVE umístěna (p.č. 3659/2 a p.č. 3659/23 v k.ú. 

Řevnice) katastru, Město Řevnice. 

Vlastnické právo se doloží výpisem z katastru nemovitostí. 

Užívací právo se doloží smlouvou nebo jiným dokladem, na základě, kterým žadateli 

vzniká právo užívat dané energetické zařízení (nezapisuje-li se užívací právo do 

katastru nemovitostí). 

8.4 Finanční předpoklady 

Pro udělení licence je podle § 5 odst. 3 energetického zákona žadatel povinen 

prokázat finanční předpoklady k zajištění výkonu licencované činnosti. (Finanční 

předpoklady se neprokazují pro licenci na výroba elektřiny, pokud by byl instalovaný 

elektrický výkon zařízení nižší než 200 kW.) 
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Finanční předpoklady jsou upraveny v § 5 odst. 6 energetického zákona a dle věty 

první tohoto ustanovení se finančními předpoklady rozumí schopnost žadatele 

finančně zabezpečit provozování činnosti, na kterou je vyžadována licence, 

a schopnost zabezpečit současné i budoucí závazky nejméně na období 5 let. 

Způsob prokazování finančních předpokladů stanovuje § 2 licenční vyhlášky. 

Žadatel finanční předpoklady prokazuje: 

• objemem dostupných finančních prostředků: 

o měsíčními výpisy z bankovního účtu o počátečních a 

konečných zůstatcích za posledních 12 předcházejících 

kalendářních měsíců nebo za kratší období, nevykonává-

li podnikatelskou činnost po dobu alespoň jednoho 

roku, nebo 

o vyjádřením banky, u níž má žadatel veden účet, o 

schopnosti žadatele plnit své finanční závazky a o 

pohybech na účtu za posledních 12 předcházejících 

kalendářních měsíců nebo za kratší období, nevykonává-

li žadatel podnikatelskou činnost po dobu alespoň 

jednoho roku, nebo 

o smlouvou o úvěru nebo jinou smlouvou obdobného typu, 

pokud žadatel nemá dostatečné vlastní zdroje; 

• daňovou evidencí nebo záznamem o příjmech a výdajích podle 

zákona o daních z příjmů nebo poslední účetní závěrkou včetně její 

přílohy ve zjednodušeném rozsahu v případě, že žadatel v 

předcházejícím účetním období vykonával podnikatelskou činnost; 

poslední účetní závěrka je předkládána v plném rozsahu v případě, že 

žadatel má povinnost zpracovat audit; 

• podnikatelským plánem obsahujícím popis dlouhodobé schopnosti 

financování licencované činnosti; 

• finanční bilancí obsahující předpokládané náklady a výnosy z 

licencované činnosti; obsah finanční bilance žadatele je uveden v 

příloze č. 22 licenční vyhlášky, v platném znění; 

• výstupem z insolvenčního rejstříku odpovídající aktuálnímu stavu ke dni 

podání žádosti, že v průběhu uplynulých 3 let ode dne podání žádosti 

o udělení licence soud nezrušil konkurz vedený na majetek žadatele 

proto, že bylo splněno rozvrhové usnesení, nebo že soud nezamítl 

insolvenční návrh proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k 

úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo že soud nerozhodl o zrušení 

konkurzu proto, že majetek dlužníka byl zcela nepostačující. V případě, 

že žadatel není zapsán v obchodním rejstříku nebo veden v 

živnostenském nebo obdobném rejstříku, nebo nevykonával v období 

uplynulých 3 let podnikatelskou činnost, prokazuje tyto skutečnosti 

jiným způsobem nevzbuzujícím důvodné pochybnosti – např. 

prohlášením účastníka; 

• potvrzeními (originál, nebo ověřená kopie), že: 

o nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy 

České republiky odpovídající aktuálnímu stavu ke dni 

podání žádosti, a 
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o nemá evidován nedoplatek u orgánů Celní správy České 

republiky odpovídající aktuálnímu stavu ke dni podání 

žádosti, a 

o nemá evidován nedoplatek na pojistném a na penále 

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti vydaným příslušnou okresní správou 

sociálního zabezpečení odpovídající aktuálnímu stavu ke 

dni podání žádosti; 

• způsobem nevzbuzujícím důvodné pochybnosti – např. prohlášením 

účastníka, že nemá evidovány nedoplatky na pojistném na veřejné 

zdravotní pojištění a jiné nedoplatky na pokutách a poplatcích, které 

nelze doložit doklady vydanými podle předchozích dvou bodů. 

 

Za nedoplatek se v souladu s příslušnými právními předpisy považuje také 

předepsané penále. Existence nedoplatku není dotčena uzavřením splátkového 

kalendáře. 

 

8.5 Technické předpoklady 

Technické předpoklady se považují za splněné u energetického zařízení, u kterého je 

osvědčena jeho bezpečnost v rozsahu a za podmínek stanovených právními a 

ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v souladu 

s technickou dokumentací. Pokud je energetické zařízení stavbou, musí žadatel 

o udělení licence rovněž prokázat, že je oprávněn stavbu užívat nebo jinak 

provozovat. 

Žadatel prokazuje splnění technických předpokladů energetického zařízení 

dokladem osvědčujícím bezpečnost energetického zařízení, kterým je u 

energetických zařízení nově uváděných do provozu zpráva o výchozí revizi 

energetického zařízení, pokud jiný právní předpis ukládá povinnost nebo technická 

norma stanoví provedení výchozí revize před uvedením do provozu. 

Revizní zpráva musí zejména obsahovat (dle ČSN 331500.): 

• určení druhu revize (výchozí, pravidelná, mimořádná); 

• vymezení rozsahu revidovaného elektrického zařízení; 

• datum zahájení a ukončení revize, vypracování a předání revizní zprávy; 

• jméno a podpis revizního technika s jeho evidenčním číslem; 

• v závěru zprávy o revizi musí být uvedeno, zda elektrické zařízení je z hlediska 

bezpečnosti schopné provozu. V případě, že při revizi byly zjištěny závady, 

musí být v revizní zprávě uvedeno, s jakým ustanovením normy nebo jiného 

předpisu jsou v rozporu. 

Doklad osvědčující bezpečnost energetického zařízení je možné nahradit znaleckým 

posudkem osvědčujícím bezpečnost energetického zařízení. 
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Doklady prokazující provedení revize, odborné prohlídky nebo zkoušky nebo 

znalecký posudek podle předchozích bodů nesmějí být ke dni, ke kterému jsou 

předkládány ERÚ, starší 6 měsíců, pokud jiný právní předpis nebo technická norma 

nestanoví pro jejich provedení jinou lhůtu. 

Doklady uvedené v předchozích bodech musí osvědčovat bezpečnost celého 

energetického zařízení. U žádostí týkajících se energetických zařízení větších výkonů 

žadatelé pokazují jeho bezpečnost zpravidla několika revizními zprávami. 

Pokud jsou v předmětném energetickém zařízení obsaženy výrobky, u kterých byla 

posouzena shoda podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jejich 

bezpečnost prokazuje označení značkou "CE" na výrobku. 

U žádostí na udělení licence k fotovoltaické elektrárně žadatel dále předkládá 

součet štítkových výkonů jednotlivých FV panelů a jejich typ (počet ks x jednotkový 

výkon panelu). 

Je-li energetické zařízení stavbou podle stavebního zákona, prokazuje žadatel 

splnění technických předpokladů energetického zařízení dále: 

• U předčasně užívaného energetického zařízení povolením stavebního 

úřadu k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením. 

• U energetického zařízení ve zkušebním provozu: 

o stavebním povolením, pokud provedení zkušebního 

provozu uložil stavební úřad ve stavebním povolení, nebo 

o rozhodnutím stavebního úřadu o povolení nebo nařízení 

zkušebního provozu. 

• U ostatních energetického zařízení nově uváděného do provozu: 

o územním rozhodnutím, pokud se jedná o stavbu nebo 

zařízení, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, 

nebo 

o územním souhlasem, pokud se jedná o stavbu nebo 

zařízení, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, 

nebo 

o veřejnoprávní smlouvou, pokud se jedná o stavbu nebo 

zařízení, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, 

nebo 

o regulačním plánem nahrazujícím příslušné územní 

rozhodnutí, pokud se jedná o stavbu nebo zařízení, které 

nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, nebo 

o oznámením záměru započít s užíváním stavby stavebnímu 

úřadu a současně prohlášením žadatele, že stavební úřad 

užívání stavby nezakázal, nebo 

o kolaudačním souhlasem. 

Všechny předkládané dokumenty stavebních úřadů a jiných správních orgánů musí 

být předloženy s vyznačenou doložkou nabytí právní moci, pokud je to možné. 
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Je-li licence udělena na základě dokumentu stavebního úřadu, který osvědčuje 

oprávnění žadatele užívat nebo jinak provozovat energetické zařízení a který má 

omezenou dobu platnosti (např. povolení k předčasnému užívání nebo povolení 

zkušebního provozu), musí žadatel následně před vypršením povoleného termínu 

doložit kolaudační souhlas, případně jiný dokument o prodloužení oprávnění užívat 

nebo jinak provozovat energetické zařízení. 

 

8.6 Správní poplatky a doba pro získání licence 

Doba pro získání licence se předpokládá cca 1 měsíc. 

Správní poplatek pro FVE Řevnice stanovuje ERÚ ve výši 10.000 Kč. 
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9 AUTORIZACE NA VÝSTAVBU VÝROBNY ELEKTŘINY 
 

Výstavba výrobny elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu více než 

1 MW je možná pouze na základě udělené státní autorizace na výstavbu výrobny 

elektřiny (dále jen "autorizace"). Za celkový instalovaný elektrický výkon výrobny 

elektřiny se považuje součet hodnot instalovaných výkonů výrobních jednotek v 

místě připojení do elektrizační soustavy (§30a až §30d energetického zákona). 

Vydání autorizace je specifikováno ve vyhlášce č. 387/2012 Sb., která byla 

novelizována vyhláškou č. 591/2020 Sb. s účinností od 1. ledna 2021. 

Formulář Žádost o udělení státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny, který se 

zasílá na Ministerstvo průmyslu a obchodu, je součástí přílohy. 

Nedílnou součástí žádosti jsou: 

• Výpis z OR nebo ověřená kopie smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení 

právnické osoby ne starší než 3 měsíce, 

• Účetní závěrka žadatele ověřená auditorem, vč. všech příloh a výroční 

zpráva žadatele, případně další dokumenty dokládající předpoklady 

žadatele k zajištění financování výstavby předpokládané výrobny z vlastních 

zdrojů nebo prostřednictvím cizích zdrojů financování, 

• Vyjádření PPDS o zajištění systémových služeb a o vlivu výrobny na bezpečný 

a spolehlivý provoz elektrizační soustavy, smlouva o připojení nebo smlouvy 

s smlouvě budoucí o připojení výrobny k DS 

• Vyjádření operátora trhu OTE a.s. o vlivu výrobny elektřiny na zajištění 

rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou elektřiny, 

• Situační výkres širších vztahů stavby dle přílohy č. 1 části C.1 vyhlášky č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 

• Vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností jako orgánu 

územního plánování o souladu záměru na výstavbu výrobny elektřiny 

s územně plánovací dokumentací, 

• Zákres umístění výrobny elektřiny do katastrální mapy. 

 

Vydání autorizace je správním řízením a trvá 30 dnů od podání žádosti, ve zvláště 

složitých případech lze prodloužit dobu vydání rozhodnutí nejdéle o 30 dnů. Pro 

účely FVE Řevnice se předpokládá 30 dnů. 

Správní poplatek pro vydání autorizace je ve výši 10.000 Kč. 
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10 REGISTRACE U OPERÁTORA TRHU ENERGIEMI 
 

Součástí procesu vydání autorizace (viz kapitola výše) je vyjádření OTE ke vlivu 

výrobny elektřiny na zajištění rovnováhy mezi poptávkou a nabídkou elektřiny a 

plynu (§20a odst. 4 písm. f) energetického zákona). Viz formulář v příloze. 

Na základě §15 Vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou má výrobce 

elektřiny (účastník trhu s elektřinou) povinnost zaregistrovat se do 30 dnů od udělení 

licence u operátora trhu OTE a.s. Následně má povinnost zaregistrovat výrobní zdroj.  

10.1 Registrace výrobce 

Registrace výrobce se provádí na webu https://www.ote-

cr.cz/cs/poze/registrace/registrace-vyrobce . Prvním krokem je zřízení 

bezpečnostního certifikátu, v případě FVE Řevnice na základě IČ, které je shodné s 

IČ uvedeným na licenci vydané ERÚ. 

Pro informaci je registrační formulář uveden v příloze, avšak registrace výrobců 

probíhá pouze zabezpečenou elektronickou formou. 

K přístupu do CS OTE lze využít internetové stránky https://portal.ote-cr.cz . 

 

10.2 Registrace nepodporovaného výrobního zdroje 

Výrobce, který se úspěšně zaregistroval v systému operátora trhu podle vyhlášky 

č. 9/2016 Sb. (viz výše) o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení 

některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační 

vyhláška), § 3 odst. 1 a získal zabezpečený přístup do systému operátora trhu, dále v 

systému operátora trhu zaeviduje údaje o výrobním zdroji elektřiny v rozsahu podle 

přílohy č. 2 k výše uvedené vyhlášce. 

Pro vytvoření nového nároku na podporu se výrobce nejprve přihlásí na stránky OTE 

pod svým certifikátem a v záložce POZE vybere položku Nárok na 

podporu/registrace zdroje, kterou se dostane na stránku sloužící pro registraci nároku 

na podporu/zdroje. 

V systému operátora následně registrovaný výrobce vyplní: 

• Datum podpory 

• Výrobní zdroj 

• Druh podpory: Bez podpory 

• Investiční náklady 

• Adresa výrobny 

• Termíny (datum prvního paralelního připojení, datum instalace měřidla) 

 

https://www.ote-cr.cz/cs/poze/registrace/registrace-vyrobce
https://www.ote-cr.cz/cs/poze/registrace/registrace-vyrobce
https://portal.ote-cr.cz/
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10.3 Zasílání měsíčních výkazů 

Povinnost výrobce vůči OTE, a.s. je zasílání měsíčních výkazů.  

Vyplňování výkazu za nepodporovaný výrobní zdroj se řídí přílohou č. 9, vyhlášky 

č. 408/2015 Sb. o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti 

operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického 

zákona. Ze zadaných měsíčních výkazů se následně účtují poplatky za systémové 

služby připadající provozovateli distribuční soustavy a poplatky na financování 

podpory elektřiny a provozní podpory tepla. Jejich výše je stanovena každoročně 

cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu.  

Výkazy se zadávají v systému CS OTE měsíčně, vždy do 10. dne po skončení daného 

měsíce. Vyúčtování probíhá vždy v závislosti na instalovaném výkonu výrobního 

zdroje, a to buď po skončení daného měsíce nebo čtvrtletí. 

Pro vyplnění výkazu se výrobce musí nejprve přihlásit do Portálu CS OTE. 
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11 Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+) 
 

Tato kapitola popisuje Návrh základních podmínek pro poskytování podpory 

z Modernizačního fondu prostřednictvím programu Nové obnovitelné zdroje v 

energetice (RES+). Potvrzené podmínky budou zveřejněny před vyhlášením „ostré“ 

výzvy pro předkládání žádostí o podporu. 

Níže jsou uvedeny pouze podmínky relevantní pro projekt plánované FVE Řevnice. 

 

11.1 Oprávnění žadatelé 

Dle návrhu základních podmínek pro poskytování podpory z Modernizačního fondu 

prostřednictvím programu Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+) mohou o 

dotaci žádat stávající i budoucí držitelé licence pro výrobu elektrické energie 

v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. Tuto licenci je nezbytné předložit nejpozději při 

dokončení realizace projektu. 

11.2 Typy podporovaných projektů 

Program RES+ dále stanovuje, že mezi podporované typy projektů patří 

fotovoltaické elektrárny (FVE). Systémy pro akumulaci elektrické energie mohou být 

podpořeny pouze jako součást komplexního projektu FVE. 

11.3 Forma a výše podpory 

Podpora má být poskytována formou průběžně vyplácené ex post dotace. 

Program stanovuje výši procentní intenzity podpory v závislosti na region (Praha, 

Ostatní region) a charakteristiku žadatele/podniku (Velký, střední a malý podnik).  

SFŽP na své webové stránce specifikuje, že “definice malých a středních podniků je 

postavena tak, že obce a města ji nesplňují, proto jsou z hlediska veřejné podpory 

velkým podnikem.” 

Pro velké podniky v “ostatním” regionu je max. výše dotace 60 %, tedy se 

předpokládá, že max. výše podpory pro Město Řevnice je 60 %. Tato informace byla 

potvrzena projektovým manažerem SFŽP. 

11.4 Kritéria přijatelnosti projektu 

Doba realizace FVE nesmí od okamžiku schválení projektu přesáhnout 5 let. Projekt 

musí být realizován na území ČR. Žadatel nesmí být podnikem v obtížích. Současně 

nesmí být ve střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. Pokud je 

žadatelem právnická osoba, musí být doložena její vlastnická struktura a skuteční 

majitelé ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. 



FVE Řevnice – Studie proveditelnosti 

   

 
39 

V
.C

Z
.2

0
2

1
.0

0
1

.0
1

0
6

2
0

2
1

 

FVE nesmí být vystavěny na plochách zemědělského půdního fondu (kromě projektů 

agrovoltaiky) anebo pozemcích určených k plnění funkce lesa, pokud nebude 

udělen souhlas k odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu nebo odnětí 

funkce lesa. Umístění a realizace FVE by mělo probíhat v souladu s metodickým 

návodem MŽP ze září 2018 “Vyhodnocení možností umístění větrných a 

fotovoltaických elektráren z hlediska ochrany přírody a krajiny”.  

Podpořeny mohou být pouze výrobny, ve kterých budou instalovány výhradně 

moduly, měniče a akumulátory s nezávisle ověřenými parametry, které budou 

doloženy kopiemi certifikátů vydaných akreditovanými certifikačními orgány 

((Nestačí prohlášení o shodě vydané výrobcem.) Akreditovaný subjekt je stanoven 

podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 (např. TÜV SÜD, TÜV Rheinland, VDE atd.) 

Současně životnost garantovaná výrobcem musí být min. 20 let pro moduly a 10 let 

pro měniče a akumulátory.  

Je také stanovena min. účinnost modulů při STC. Pro posuzovanou lokalitu jsou 

relevantní tyto hodnoty: 

• 19 % pro monofaciální moduly z monokrystalického křemíku, 

• 18 % pro monofaciální moduly z multikrystalického křemíku, 

Minimální účinnost měničů musím být 97 % (Euro účinnost). 

Podpora na vybudování systému akumulace vyrobené elektřiny může být 

poskytnuta pouze pokud: 

- V případě připojení výrobny do sítě nízkého a vysokého napětí bude: 

• Min. kapacita akumulace 20 % instalovaného výkonu 

• Max. kapacity akumulace 60 % instalovaného výkonu 

- V případě připojení výrobny do sítě velmi vysokého napětí bude: 

• Min. kapacita akumulace 10 % instalovaného výkonu 

• Max. kapacity akumulace 60 % instalovaného výkonu 

- V případě, že jsou pro akumulaci elektřiny použity elektrické akumulátory, nesmí 

být použity akumulátory na bázi olova, akumulátory typu NiCd a typu NiMH. 

Výrobce elektřiny je povinen vybavit výrobnu elektřiny zařízením umožňujícím 

dispečerské řízení výrobny a udržovat toto zařízení v provozuschopném stavu 

v souladu s § 23 odst. 2 písm. p) zákona č. 458/2000 Sb. (FVE musí disponovat 

zařízením pro dálkové odpojení v případě, kdy kvalita dodávky neodpovídá 

požadavku na kvalitu dodávky elektřiny do sítě a zařízení pro budoucí implementaci 

a připojení plynulého řízení činného výkonu, které bude disponovat komunikačním 

rozhraním na provozovatele přenosové, resp. distribuční soustavy. 

Výrobna musí splnit minimální požadavky na bezpečnost v rozsahu zákonných 

povinností (např. instalace stejnosměrných jističů, zajištění on-line monitoringu, 

ochrana před bleskem dle ČSN EN 62305, doložení stanoviska a splnění požadavků 

HZS, prvky zamezující vniknutí cizích osob apod.). 
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Žadatel se zaváže k dodržování minimálních standardů údržby jednotlivých částí 

výrobny (on-line monitoring, pravidelná údržba plochy (sekání, mytí), preventivní 

prohlídka celého systému min. 2x ročně, pravidelná revize min. 1x za tři roky). 

 

11.5 Způsob hodnocení žádosti a hodnotící kritéria 

Hodnocení a výběr projektů technologicky specifických FVE bude uplatněna pro 

projekty o instalovaném špičkovém výkonu vyšším než 1 MWp. Projekty jsou 

podávány v uzavřených kolových výzvách (pravděpodobně v půlročním nebo 

ročním cyklu) a hodnoceny dle: 

a) Nákladové efektivity, tj. požadované výše podpory na instalovaný výkon 

(Kč/kWp) s váhou 60 %. 

b) Technické úrovně s celkovou váhou 35 %, z čehož: 

- akumulace (akumulátory na bázi lithia nebo průtočné baterie) činí 65 %. 

- Inovativní akumulace (např. vodíková) je 25 % jako příspěvek k podílu za 

bateriovou akumulaci, tj. celkem max. 90 %. 

- dálkové řízení účiníku 10 %. 

c) Regionální specifika (zvýhodnění pro tzv. Uhelné region) s váhou 5 % - Netýká 

se popisovaného záměru. 

Podpora se poskytuje formou nevratné investiční dotace. 

Žadatel si v žádosti sám určí požadovanou výši podpory, která nesmí překročit 

maximální výši vypočtenou dle vzorce: 

Max. požadovaná výše 

podpory (Kč/kWp) 
= 

Max. způsobilé 

výdaje na kWp 
x 

míra podpory  

(GBER = 0,6) 

 

Žadatelem stanovená maximální požadovaná výše podpory, která musí být stejná 

nebo nižší, než vypočtená dle vzorce výše uvedeného vstupuje do soutěžního 

nabídkového řízení. Maximální způsobilé výdaje (výdaje po odečtení alternativní 

investice) jsou stanoveny v každé výzvě pro předkládání žádostí o podporu. Výzva je 

vyhlašována pro všechny technologické skupiny současně (na základě výstupů 

z výzev pro předkládání projektových záměrů). 
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11.6 Způsobilost výdajů 

Podpora může být poskytnuta pouze na způsobilé výdaje, které splňují všechny 

následující podmínky: 

• Jsou v souladu s právními předpisy ČR a EU, 

• Jsou v souladu s programem, příslušnou výzvou a vydanými metodickými 

pokyny, 

• Jsou vynaloženy v souladu s pravidlem 3E (hospodárnost, efektivnost, 

účelnost) dle písm. m), n), o) § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, 

• Jsou přiměřené, tj. odpovídající cenám v místě a čase obvyklým, 

• Jsou řádně identifikovatelné, prokazatelné, a doložitelné, 

• Jsou přímo a výhradně spojeny s realizací projektu, vznikly v době jeho 

realizace, a jsou součástí jeho rozpočtu,  

• Jsou vzniklé po podání žádosti. 

 

11.6.1 Specifické podmínky způsobilosti výdajů 

 

Mezi základní způsobilé výdaje související s investicí patří zejména: 

Výdaje na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem 

podpory, vč. vyvolaných investic. 

V případě režimu Design & Build (& Operate) lze do přímých realizačních výdajů 

zahrnout např. také výdaje na související projektovou dokumentaci. 

Výdaje   činnost odborného technického nebo autorského dozoru a BOZP 

(koordinátor BOZP) lze považovat za způsobilé maximálně do výše 3 % z přímých 

realizačních výdajů projektů. 

Za vícepráce jsou považovány stavební práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou 

zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy, ale zhotovitel se s objednatelem dohodl na 

jejich provedení. 

Vícepráce lze za způsobilé považovat pouze v případě doložitelných objektivních 

důvodů, kdy je realizace víceprací nezbytná pro dokončení realizace projektu a 

naplnění jeho cílů a parametrů. Současně musí být dodržena pravidla pro zadávání 

veřejných zakázek dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Pravidla pro zadávání 

veřejných zakázek mohou být nad rámec zákona dále upravena speciálním 

pokynem a metodikou. 

Do způsobilých výdajů lze zahrnout pouze vícepráce odpovídající maximálně výši 

způsobilých méněprací na příslušných smlouvách o dílo v rámci téhož projektu. 

Způsobilost víceprací posuzuje Fond. 
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Daň z přidané hodnoty (DPH) lze považovat za způsobilou pouze pro příjemce, kteří 

si nemohou nárokovat odpočet DPH na vstupu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty. 

V případě, že došlo k zápočtu pohledávek/závazků mezi příjemcem podpory a 

zhotovitelem, je vždy nutno předložit písemnou Smlouvu/Dohodu o započtení 

vzájemných plnění stejného druhu, uzavřenou v souladu s občanským zákoníkem. 

 

11.6.2 Nezpůsobilé výdaje 

 

Podporu nelze poskytnout na: 

• Nákup použitého vybavení, 

• DPH (s výjimkou v případě, kdy není žadatel registrovaným plátcem DPH), 

přímé daně, daň darovací a dědická, daň z převodu nemovitosti, silniční 

daň, clo, 

• Výdaje na zajištění relevantních stanovisek, 

• Vyvolané investice, které nejsou spojeny výhradně a přímo s účelem projektu, 

• Splátky úvěrů, úroky, 

• Vícepráce nad výši způsobilých méněprací, 

• Správní poplatky (např. notářské poplatky, poplatky za vydané stavební 

povolení, 

• Rozpočtovou rezervu, 

• Režijní a provozní výdaje. 

 

 

11.7 Přínos projektu a vykazované ukazatele (indikátory) 

 

V rámci realizovaných projektů budou sledovány a vyhodnocovány jak závazné 

indikátory, kterými jsou stanoveny minimální požadavky na přínosy projektu, tak i tzv. 

sledované indikátory. 

Závazné indikátory, které jsou součástí žádosti o podporu a budou předmětem 

smluvního závazku pomáhají sledovat a měřit dosahování stanovených výstupů 

vlastního projektu. Plnění závazných indikátorů je pod přímou kontrolou projektu a 

musí jich být dosaženo v předem stanoveném časovém rámci. Pokud nebudou 

naplněny cílové hodnoty relevantních závazných indikátorů, může být uplatněna 

korekce až do výše 100 %.  

Mezi závazné indikátory, jejichž hodnoty musí být minimálně jednou po dobu 

udržitelnosti projekty doloženy energetickým posudkem, patří: 
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• Snížení spotřeby primární neobnovitelné energie (MWh/rok) 

• Snížení emisí CO2 (tuny CO2/rok) 

• Nově instalovaný výkon OZE (MWp) 

• Výroba energie z OZE (MWh/rok) 

• Nová kapacita akumulace elektrické energie z OZE (MWh) 

 

11.8 Základní technické přílohy žádosti  

Projektová studie / projektová dokumentace / technická zpráva a rozpočet (při 

uplatnění FIDIC P&DB (Žlutá kniha) v takovém rozsahu, který umožní posouzení a 

kontrolu splnění podmínek pro poskytování podpory z hlediska věcného, 

ekonomického a ekologického. 

Energetický posudek dle vyhlášky č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a posudku, 

v platném znění, zpracovaný energetickým specialistou s příslušným oprávněním 

podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění. 

 

11.9 Podmínky a způsob realizace Programu 

Před-registrační formulář projektového záměru na FVE Řevnice byl předložen SFŽP 

dne 28.1.2021. Na základě aktuálních informací od SFŽP se předpokládá vyhlášení 

výzvy počátkem května 2021. Počátkem července 2021 se začnou přijímat žádosti o 

podporu z RES+. Podmínky budou zveřejněny ještě před vyhlášením výzvy. 

Termíny jsou odvislé od výsledků jednání SFŽP s EK a EIB. 
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12 PŘEDBĚŽNÁ FINANČNÍ PROVEDITELNOST 
 

Předběžná finanční proveditelnost tohoto projektu je vyhodnocena na základě 

modelu financovatelných diskontovaných peněžních toků. Finanční model REA 

Consult je chráněným a třetí stranou auditovaným nástrojem, akceptovaným 

hlavními finančními institucemi. Model pracuje s provozní fází 30 let a nebere v 

úvahu žádnou zbytkovou hodnotu ani reverzní logistické náklady.  

V tomto dokumentu jsou uvedeny hlavní komerční předpoklady a použitá logika 

mezi faktickými vstupy a referenčními tržními ukazateli.  

Je třeba upozornit, že dále uvedené předpoklady odrážejí předběžnost současné 

hodnoty. Všechny hodnoty jsou čisté a tam, kde to bylo potřeba, byl použit 

referenční směnný kurz 26 Kč/EUR. V dalším průběhu přípravy projektu 

doporučujeme důslednou formalizaci těchto předpokladů a jejich fakticky 

podložené modelování.  

 

12.1 Předpoklady o příjmech 

Hlavním vstupním údajem pro modelování příjmů je předpoklad výkupních cen 

elektřiny. Stanovení výkupní ceny je odvozeno z cen na energetické burze Power 

Exchange Central Europe (PXE) pod položkou Futures „F PXE CZ BL CAL-22“ 

https://www.pxe.cz/On-Line/Futures/. Dle konzultace se společností ČEZ ESCO, a.s. je 

možný postupný výkup, resp. fixace ceny po jednotlivých krocích. V tom případě se 

použije odečet konstanty ve výši 200,- Kč/MWh, za předpokladu roční výroby vyšší 

než 2000 MWh a každý krok fixace musí být alespoň 1000 MWh. (viz Návrh smlouvy 

ČEZ ESCO o výkupu elektřiny v příloze). Na základě výše uvedeného 

předpokládáme pevnou cenu elektřinu 1 400 Kč/MWh, bez indexace. 

Kromě níže uvedených se nepracovalo s předpokladem odvodů, odpočtů ani 

jiných poplatků. V dalším průběhu přípravy projektu doporučujeme zvážit nezávislou 

zprávu o cenové prognóze a pevné smluvní podmínky pro finanční modelování.  

 

12.2 Předpokládané investiční náklady (CAPEX)  

Základní údaje pro investiční náklady (CAPEX) jsou odvozeny z aktuálních 

evropských tržních ukazatelů: 

• Tržní ukazatele investice podobných projektů budovaných v rámci EPC 

v Evropě se pohybují v rozpětí 480 a 530 EUR/kWp – s vysokou závislostí na 

podmínkách v dané lokalitě a na cenách komodit. Tento model pracuje 

s předpokladem paušální ceny investice 13 780 Kč/kWp; 

https://www.pxe.cz/On-Line/Futures/
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• Náklady na připojení k síti jsou do značné míry dány místní regulací sítě. 

S odkazem na kapitolu 7.6 této zprávy se předpokládají celkové náklady na 

připojení k síti ve výši 6 500 000 Kč;  

• Náklady na práva k projektu jsou předpokládány podle složitosti plánování, 

získávání povolení a udělování licencí. Tento model pracuje s předpokladem 

hodnoty 1 040 Kč/kWp – již včetně poplatků, jak jsou popsány v kapitolách 6. 

a 8. – 10., spolu s jejich odhadem; 

• Dokončení celkových investičních nákladů byly provedeno pomocí odhadu 

výše různých nákladů ve výši 3 120 Kč/kWp. (Mezi ně patří např. pronájem 

kanceláře, spotřeba elektrické energie pří výstavbě, dopravní opatření, režijní 

náklady, cestovní náklady, příprava staveniště apod.); 

• Rezerva pro nepředvídatelné události ve výši 3 120 Kč/kWp. 

 

Při instalovaném výkonu 3 956 kWp jsou předpokládané investiční náklady takto: 

Popis nákladů Jednotkové náklady Celkové náklady 

Hlavní investiční náklady 13 780 Kč/kWp 54 513 680 Kč 

Náklady na připojení k DS  6 500 000 Kč 

Práva k projektu 1 040 Kč/ kWp 4 114 240 Kč 

Různé náklady 3 120 Kč/kWp 12 342 720 Kč 

Investiční náklady celkem  

(bez rezervy) 
 77 470 640 Kč 

Rezerva 3 120 Kč/kWp 12 342 720 Kč 

Investiční náklady celkem  

(vč. rezervy) 
 89 813 360 Kč 

Tabulka 4 - Celkové investiční náklady 

Na základě výše uvedeného lze shrnout, že předpokládané celkové investiční 

náklady jsou v rozpětí 77,5 – 89,8 mil. Kč. Pro nástin předpokládané kapitálové 

struktury a ve finančním modelu je pak použita horní výše investičních nákladů.  

 

12.3 Předpoklad provozních nákladů (OPEX) 

Provoz a údržba FVE v rozsahu instalovaného výkonu do 5 MWp se v současné době 

na trhu pohybuje v rozmezí 3,50 až 4,00 EUR/kWp. Dále se uvažovalo s dalšími 

náklady na výměny střídačů, pojištění, s administrativní náklady a energiemi. 

Náklady za nájem/pronájem se nepředpokládají. 

Na základě výše uvedeného počítá model se 104 Kč/kWp/rok na pravidelnou 

údržbu a celkem cca 788 000 Kč/rok na ostatní náklady. Všechny provozní náklady 

jsou indexovány 2 % ročně.  
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12.4 Předpoklady financování 

Model předpokládá, že 60 % investičních nákladů bude financováno 

z Modernizačního fondu RES+ v rámci nevratného grantu. Z vlastního kapitálu bude 

použita částka 10 miliónů Kč, přičemž příležitostné náklady na kapitál se 

předpokládají ve výši 5 %.  

Ke zbývající části přibližně 26 mil. Kč se předpokládá dluhové financování s dobou 

splatnosti 10 let, úrokovou sazbou 1,5 % ročně a ukazatelem krytí dluhové služby 

(DSCR) 1,1x. 

Výsledná kapitálová struktura po zahájení projektu je následující:  

Zdroj financování Hodnota investice 

Vlastní kapitál 10 000 000 Kč 

Dluh 25 925 344 Kč 

Modernizační fond (účtováno jako mezaninové 

financování – podřízený dluh) 

53 888 016 Kč 

Celková investice 89 813 360 Kč 

Tabulka 5 - Kapitálová struktura 

 

12.5 Shrnutí finanční proveditelnosti 

Na základě výše uvedených předpokladů se nejen ukazuje, že je projekt 

proveditelný, ale také, že má tržní návratnost. Je nutné upozornit, že finanční 

proveditelnost a atraktivita projektu je z velké části umožněna použitím 

Modernizačního fondu.  

Nasazení Modernizačního fondu poskytne zvýrazněný pákový efekt, který znamená 

zvýšení výnosu pro investora nad úroveň kapitálových nákladů. Důsledkem toho 

předložené finanční schéma povede k výnosu nad 12 % v horizontu 30 let. 

Úplný přehled o finančních výstupech je obsažen ve finančním modelu v příloze této 

zprávy.  
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13 ESTETICKÉ PŮSOBENÍ FVE V KRAJINĚ 
 

Dle názoru Zhotovitele studie, FVE na tělese skládky tak, jak je uvažovaná, nebude 

zhoršovat estetický dojem na pohled vzhledem k okolní krajině, a to zejména 

z následujících důvodů: 

1. Sekce fotovoltaických modulů jsou umístěny na východním, jižním a západním 

svahu, nikoliv však na hřebeni tohoto tělesa, a nenavyšují tedy stávající celkovou 

výšku skládky. Na hřbetu skládky zůstává neobsazený pruh v šířce cca 15 m. Na 

severním svahu nejsou moduly umístěny. 

 

2. Výška tělesa skládky je cca 18 m. Kóty okolních kopců patřících do SV části 

Brdské vrchoviny („Hřebeny“), které se nacházejí jižním směrem jsou cca 500 m 

n.m., a výrazně opticky převyšují skládku. Na obrázku č. 15 jsou schématicky 

uvedeny výškové poměry. Současně při pohledu z Hřebenů skládka výhled 

nezakrývá. Pro lepší představu by bylo vhodné vytvořit vizualizaci FVE jako zákres 

do fotografie zachycené z místa veřejně přístupného. 

 
Obrázek 12 - Porovnání výšky skládky (vpravo) s terénem (Pohled od SV) 

3. Fotovoltaické moduly jsou tmavé, aby pohlcovali energii slunečního záření. 

Protože jakékoliv sluneční záření odražené od povrchu fotovoltaického panelu 

se nepřemění na elektrickou energii, a tak se připočítává ke ztrátám celého 

systému, je snaha o minimalizaci tohoto odrazu. Povrch fotovoltaických panelů 

má několikanásobně menší odrazovou schopnost než nová plastová okna 

s pokovenou vrstvou uvnitř. Na následujících obrázcích jsou ukázky FVE Dubno 

(umístěné na místě dřívější skládky směsného odpadu) a Příbram I. 
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Obrázek 13 - FVE Dubno 748 kWp 

 
Obrázek 14 - FVE Dubno – boční pohled na moduly 

 
Obrázek 15 - FVE Příbram I (uprostřed v pozadí) 
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14 SOUHRN NĚKTERÝCH ČASOVÝCH PŘEDPOKLADŮ 
 

Na následujícím obrázku je uvedeno shrnutí časových předpokladů zmíněných 

v předchozích kapitolách.  

 
Obrázek 16 - Souhrn některých časových předpokladů 

 

Harmonogram celého projektu může být sestaven po podrobnějším zkoumání a 

získání některých dalších informací. Je třeba zmínit, že výzva k podání žádostí o 

dotaci z programu RES+ nebyla k datu vydání této studie vypsána. 
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15 ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ 
 

Tato studie ukazuje, že FVE Řevnice umístěná na tělese recyklované skládky je 

proveditelný projekt. Významnou vstupní výhodou je vlastnictví pozemků, které jsou 

v majetku Objednatele, tedy potenciálního Investora. Umístění FVE na jinak těžko 

využitelném pozemku je přínosem, neboť jiné využití možné není. 

Posouzením parametrů a limitů lokality se uvažuje s instalovaným výkonem 

3 956 kWp, což na základě parametrů technologie a meteorologických dat 

představuje roční výrobu 3 312 MWh. 

Stavbu FVE Řevnice je možné povolit na základě spojeného územního a stavebního 

řízení. Pro povolení umístění stavby je klíčové získání závazného stanoviska orgánu 

územního plánování, kterým je v tomto případě Městský úřad Černošice. V souladu 

s projednávaným územním plánem a na základě komunikace se zmíněným úřadem 

je možno předpokládat, že toto stanovisko bude kladné. 

S odkazem na zákon č. 100/2001 Sb. (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 

není třeba provádět posuzování vlivů, ani zjišťovací řízení, což bylo potvrzeno 

Odborem životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje, a tedy stanovisko 

tohoto úřadu se předpokládá kladné. 

Klíčovým prvkem tohoto projektu je možnost připojení k DS. Je doporučeno nechat 

vypracovat projekt/studii připojitelnosti a požádat o připojení co nejdříve.  

Pro možnost výroby elektřiny (na základě hodnoty instalovaného výkonu) je nutné 

získat licenci na výrobu elektrické energie vydané Energetickým regulačním 

úřadem. Pro tento účel musí Objednatel ustanovit odpovědnou osobu 

s odpovídajícím vzděláním a profesní zkušeností. Následující úkony související se 

získáním licence, získání nutné autorizace výrobny MPO a registrace u operátora 

trhu jsou pouhé administrativní úkony. 

Z finančního hlediska je projekt FVE Řevnice proveditelný. Významnou měrou 

k návratnosti investice může přispět Modernizační fond (Program RES+) ve formě 

nevratné dotace. 

Na základě výše uvedených zjištění doporučujeme provést následující kroky: 

• Zadat a nechat vypracovat Projekt/Studii připojitelnosti pro účely potvrzení 

možnosti připojení k DS a požádat o připojení u PDS; 

• Nechat vypracovat Energetický posudek dle vyhlášky č. 480/2012 Sb. o 

energetickém auditu a posudku, v platném znění, zpracovaný energetickým 

specialistou s příslušným oprávněním podle zákona č. 406/2000 Sb., 

o hospodaření energií; 

• Zvážit možnost podání žádosti o licenci na prodej elektrické energie.  
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16 PŘEHLED RELEVANTNÍCH ÚŘADŮ 
 

Název, IČO Adresa Kontakty Pozn. 

Energetický 

regulační úřad  

IČO: 70894451 

 

Masarykovo  

náměstí 5,  

586 01 Jihlava 

 

 

Dislokované 

pracoviště Praha 

Jankovcova 1566/2b  

170 00 Praha 7 

+420 564 578 666 – ústředna 

podatelna@eru.cz  

ID datové schránky: eeuaau7 

 

 

+420 255 715 555 podatelna 

Ing. Petr Kusý 

člen Rady ERÚ 

petr.kusy@eru.cz 

+420 724 060 201 

 

Ing. Kristián Titka 

ředitel odboru POZE 

kristian.titka@eru.cz 
 

Registrace licence 

pro výrobu 

elektrické energie 

 

ERÚ není plátcem 

DPH 

OTE, a.s. 

IČO: 26 46 33 18 

DIČ: CZ26463318 

Sokolovská 192/79, 

186 00 Praha 8 

+420 234 686 100 

ote@ote-cr.cz 

ID datové schránky: azefhvx 

Jindřich Hons 

Poze@ote-cr.cz 

+420 234 686 300 

 

Operátor trhu  

s energiemi 

Městský úřad 

Černošice 

 

Karlštejnská 259, 

252 28 Černošice 

 

(Riegrova 1209,  

252 28 Černošice) 

 

Ing. Hana Špírková 

referent 

+420 221 982 502 

+420 601 378 509 

hana.spirkova 

@mestocernosice.cz 

ID datové schránky: u46bwy4 

 

Odbor územního 

plánování 

 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu ČR 

IČO: 47609109 

Na Františku 32 

110 15 Praha 1 

Ing. Milan Balcer 

balcer@mpo.cz  

tel.: +420 224 851 111 

fax: +420 224 811 089 

posta@mpo.cz 

datová schránka ID: bxtaaw4 

 

Autorizace na 

výstavbu výrobny 

elektřiny 

Středočeský kraj 

Odbor životního 

prostředí a 

zemědělství 

Zborovská 11 

150 21 Praha 5 

 

Ing. Hana Švingrová 

vedoucí oddělení posuzování vlivů 

na ŽP 

+420 257 280 857 

svingrova@kr-s.cz 
Mgr. Darina Hanusková 

referent 

hanuskova@kr-s.cz  

 

Odbor životního 

prostředí 

  

mailto:podatelna@eru.cz
mailto:petr.kusy@eru.cz
mailto:kristian.titka@eru.cz
mailto:ote@ote-cr.cz
mailto:Poze@ote-cr.cz
https://www.mestocernosice.cz/kontakty/mesto-a-mestsky-urad/organizacni-struktura/osoba-ing-hana-spirkova-687.html
tel:221982502
tel:601378509
mailto:hana.spirkova@mestocernosice.cz
mailto:hana.spirkova@mestocernosice.cz
mailto:balcer@mpo.cz
mailto:posta@mpo.cz
mailto:svingrova@kr-s.cz
mailto:hanuskova@kr-s.cz
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Městský úřad 

Řevnice, 

Stavební úřad 

nám. Krále Jiřího  

z Poděbrad 74 

252 30 Řevnice 

 

Ing. Barbora Šimůnková 

Vedoucí stavebního úřadu 

+ 420 603 293 322 

simunkova@revnice.cz 

 

 

Stavební úřad 

ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8,  

405 02 Děčín  

 

Radim Stehlík 

Technik smluvních vztahů (VVN, 

VN III) 

+ 420 311 114 337 

+ 420 602 535 467 

Stehlík Radim 

radim.stehlik@cezdistribuce.cz 

 

 

Provozovatel 

distribuční soustavy 

ČEZ ESCO, a.s. Duhová 3,  

140 53 Praha 4 

 

Jaroslav Kindl 

Manažer odboru Řízení produktů – 

Komodity 

+420 606028189 
jaroslav.kindl@cez.cz 

 
 

Výkup vyrobené 

elektrické energie 

Tabulka 6 - Seznam relevantních úřadů 

  

mailto:simunkova@revnice.cz
mailto:radim.stehlik@cezdistribuce.cz
mailto:jaroslav.kindl@cez.cz
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17 Fotodokumentace 

 
Obrázek 17 - Komunikace na SV a 400 kV nadzemní vedení 

 
Obrázek 18 - Jižní svah skládky 

 
Obrázek 19 - Pohled z jihu na zadní vjezd 
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Obrázek 20 - Prostor vymezený pro kompostárnu (východ) 

 
Obrázek 21 – Východní strana lokality 

 
Obrázek 22 - Hřeben – Pohled z jihu k severu 
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Obrázek 23 – Prostor vymezený pro kompostárnu 

 
Obrázek 24 - Antény na stožárech na hřebeni skládky 

 
Obrázek 25 - Pohled na sběrný dvůr ze severního ostrohu 
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18 Odkazy na legislativu 

Zákon č. 1/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách 

obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní 

správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 

zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 

Vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v 

energetických odvětvích 

Vyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě 

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění 

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu, v platném znění 

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů, v platném znění 

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění 

Vyhláška č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a posudku, v platném znění 

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění  

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád) 

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

(zákon o správních poplatcích) 

Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, a o změně některých 

zákonů 

Vyhláška č. 387/2012 Sb., o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny 

Vyhláška č. 591/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 387/2012 Sb., o státní 

autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny 

Vyhláška č. 408/2015 Sb., pravidlech trhu s elektřinou 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 

opatření a stavebního řádu 

Nařízení komise (EU) 2016/631 ze dne 14. dubna 2016, kterým se stanoví kodex sítě 

pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě 
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví 

požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh 

a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 

Zákon č. 262/2006 Sb., Zákon zákoník práce 

Vyhláška č. 9/2016 Sb. o postupech registrace podpor u operátora trhu a 

provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích 

energie (registrační vyhláška) 

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 

některých zákonů 

Vyhláška č. 145/2016 Sb. o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a 

k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích 

energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů) 
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