330/2010 Sb.
ZÁKON
ze dne 3. listopadu 2010,
kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých
zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I
Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (zákon o podpoře využívání
obnovitelných zdrojů), ve znění zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 137/2010 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odstavec 1 zní:
„(1) Podpora podle tohoto zákona (dále jen „podpora“) se vztahuje na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů ve
výrobnách elektřiny na území České republiky připojených do elektrizační soustavy České republiky přímo, prostřednictvím
odběrného místa nebo prostřednictvím jiné výrobny elektřiny připojené k elektrizační soustavě České republiky, s výjimkou
větrných elektráren umístěných na rozloze 1 km2 o celkovém instalovaném výkonu nad 20 MWe. V případě výroby elektřiny z
biomasy se podpora vztahuje na druhy a způsoby využití biomasy, které z hlediska ochrany životního prostředí stanoví
prováděcí právní předpis.“.
2. V § 3 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:
„(5) V případě elektřiny vyrobené využitím energie slunečního záření se podpora vztahuje pouze na elektřinu
vyrobenou ve výrobně elektřiny s instalovaným výkonem výrobny do 30 kWp, která je umístěna na střešní konstrukci nebo na
obvodové zdi jedné budovy spojené se zemí pevným základem evidované v katastru5).
5) Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Právo na podporu výroby elektřiny ze zdrojů využívajících energii slunečního záření připojených do přenosové
nebo distribuční soustavy vzniklé podle dosavadních právních předpisů zůstává zachováno.
2. Připojí-li výrobce elektřiny ze zdroje nepřipojeného do přenosové nebo distribuční soustavy uvedeného do provozu
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona takový zdroj do přenosové nebo distribuční soustavy do 12 měsíců ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, právo na podporu podle dosavadních předpisů zůstává zachováno. Pro účely stanovení podpory se
takový zdroj považuje za zdroj uvedený do provozu dnem, kdy došlo k jeho připojení k přenosové nebo k distribuční soustavě.

Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 2 a čl. II bodu 1, která nabývají
účinnosti dnem 1. března 2011.
Němcová v. r.
Nečas v. r.

