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� Krátké představení společnosti

� Klíčové změny v legislativě pro oblast POZE

� Změny v oblasti povinného výkupu - formy podpory a vyplácení

� Změny v oblasti povinného výkupu - postup pro rok 2013

� Postup výrobce pro uplatnění podpory v roce 2013 ve formě 
výkupních cen 

� Fakturace výkupu s využitím self-billingu

� Kontakty ČEZ Prodej pro dotazy, smlouvy, dodatky, přílohy

AGENDA



KRÁTKÉ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

ČEZ Prodej, s.r.o. je významným členem Skupiny ČEZ:

� Spolehlivě dodáváme elekt řinu i plyn všem zákazníkům v ČR

� Poskytujeme individuální p řístup a nadstandardní péči o zákazníky

� Pomůžeme Vám vyřešit Vaše distribuční požadavky

� Poradíme Vám s nákupem komodit s ohledem na vývoj cen energií

� Šetříme Váš čas i peníze, optimalizujeme Vaše náklady na energie

� Poskytujeme Vám nadstandardní energetické poradenství

� Neustále Vás informujeme o novinkách a změnách v legislativě

� Poskytujeme kvalitní služby certifikované obecně uznávaným osvědčením ISO

� Pečujeme o zákazníky všech velikostí po celou dobu smluvního vztahu

od 1.1. 2013 - povinn ě vykupující na distribu čním území ČEZ Distribuce, a. s.



KLÍČOVÉ ZMĚNY V LEGISLATIVĚ PRO OBLAST POZE 
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� Změna v oblasti povinného výkupu je dána změnou legislativy (zákon 
a vyhlášky)

� V roce 2012 upravoval podmínky podpory zákon č. 180/ 2005 Sb., o podpo ře 
výroby elekt řiny z obnovitelných zdroj ů energie a o zm ěně některých 
zákonů (zákon o podpo ře využívání obnovitelných zdroj ů), ve znění 
pozdějších předpisů

� Nově upravuje podporu zákon 165/ 2012 Sb., o podporovaných zdrojích 
energie a o zm ěně některých zákon ů, publikovaný ve Sbírce zákonů dne 
31. května 2012

� Zákonem se m ění celý systém podpory výroby elektřiny z podporovaných 
zdrojů, nově se upravuje podpora biometanu a tepla vyrobeného z obnovitelných 
zdrojů energie a právní vztahy mezi ú častníky trhu v četně způsobu 
financování podpory

� Dochází ke zm ěně subjekt ů - zejména v oblasti povinného výkupu, výplaty 
zeleného bonusu a vykazování výroby elektřiny

Zdroj: EEX



� Povinn ě vykupujícího obchodníka s elektřinou (vykupuje elektřinu od výrobce 
z obnovitelného zdroje vyrobenou ve výrobně elektřiny na vymezeném území), 
určuje tento zákon nebo jej vybere Ministerstvo pr ůmyslu a obchodu

� Do doby rozhodnutí o výběru povinně vykupujícího Ministerstvem pr ůmyslu 
a obchodu je pro příslušné vymezené území povinn ě vykupujícím dodavatel 
poslední instance ( §10, odst. (1) zákona 165/2012)

„Do doby rozhodnutí o výběru povinně vykupujícího je pro příslušné vymezené území 
povinně vykupujícím dodavatel poslední instance. O výběru povinně vykupujícího 

informuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup“

� Dodavatelem poslední instance pro území ČEZ Distribuce je ČEZ Prodej, s.r.o.
a stává se tak povinn ě vykupujícím obchodníkem na tomto území .

� Pro povinný výkup je tak nutné uzav řít smluvní vztah s ČEZ Prodej, s.r.o.!

KLÍČOVÉ ZMĚNY V LEGISLATIVĚ PRO OBLAST POZE 
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Zdroj: EEX



ZMĚNY V OBLASTI POVINNÉHO VÝKUPU:
FORMY PODPORY A JEJICH VYPLÁCENÍ

� Jaké budou v roce 2013 formy podpory?

� Výkupní ceny - nově si formu povinného výkupu může zvolit pouze výrobce 
vyrábějící elektřinu z obnovitelných zdrojů ve výrobnách o instalovaném 
výkonu do 100 kW nebo v případě malých vodních elektráren do 10 MW, 

� Zelené bonusy - podpora formou zelených bonusů se vztahuje na všechny 
ostatní případy výroby elektřiny z podporovaných zdrojů nebo pokud si 
výrobce nezvolil podporu formou povinného výkupu, tedy prodeje za 
stanovené výkupní ceny. 

� Kdo bude výrobci podporu vyplácet?

� Výkupní ceny - elektřinu z obnovitelných zdrojů bude vykupovat a pevnou 
výkupní cenu (povinný výkup) bude hradit spole čnost ČEZ Prodej, s.r.o. 
na vymezeném území ČEZ Distribuce, a. s.

� Zelené bonusy za vyrobenou elektřinu bude výrobcům nově hradit 
spole čnost OTE, a. s. jako operátor trhu

Nová právní úprava se vztahuje jak na výrobu elektřiny ve výrobnách elektřiny nově uváděných do provozu, 
tak i na výrobce, kteří již vyrábí elektřinu ve výrobnách elektřiny uvedených do provozu do 31. prosince 
2012 včetně.



GRAFICKÝ MODEL NOVÉHO STAVU OD 1. LEDNA 2013



ZMĚNY V OBLASTI POVINNÉHO VÝKUPU:
POSTUP REGISTRACE FORMY PODPORY PRO 
ROK 2012 1/3

� ČEZ Distribuce, a. s. >>> Výrobce

� 24 - 31. října 2012 - dopis všem výrobc ům o nutnosti úpravy smluvních 
vztahů (smlouva o podpoře elektřiny k 31.12. 2012 ze zákona zaniká, vyjma 
ujednání, která se netýkají povinného výkupu, nebo výplaty zelených bonusů)

� Výrobce >>> ČEZ Distribuce, a. s.

� úprava smluvních vztah ů po 1.1.2013 mezi výrobcem a ČEZ Distribuce, 
a.s.

� do 30. listopadu 2012* - registrace/potvrzení zvolené formy podpory pro rok 
2013 pro zdroje zprovozněné nejpozději do konce listopadu 2012

� do 31. prosince 2012 - registrace/potvrzení zvolené formy podpory pro rok 
2013 pro zdroje zprovozněné v průběhu prosince 2012

� Výrobce >>> OTE, a. s.

� zřízení přístupu do IS OTE pro registraci, zasílání výkazů o výrobě a pro 
doplnění některých registračních údajů
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� ČEZ Prodej, s.r.o. (povinn ě vykupující) >>> Výrobce

� 24 - 31. října 2012 - informace povinn ě vykupujícího zaslaná všem 
výrobcům na DÚ ČEZ Distribuce ve formě neadresného dopisu (příloha 
dopisu, který bude rozesílat ČEZ Distribuce, a. s.), který vysvětlí principy 
změn a další postup.

� 1 - 31. prosince 2012 - návrh Smlouvy o výkupu elekt řiny 
z obnovitelných zdroj ů všem výrobcům na DÚ ČEZ Distribuce, kteří si zvolí 
podporu ve formě výkupních cen (povinný výkup), včetně průvodního dopisu 
a informačního letáku o self-billingu



ZMĚNY V OBLASTI POVINNÉHO VÝKUPU:
POSTUP REGISTRACE FORMY PODPORY PRO 
ROK 2012 3/3

� Výrobce >>> ČEZ Prodej, s.r.o. (povinn ě vykupující)

� do 31. prosince 2012 - uzavření Smlouvy o výkupu elekt řiny 
z obnovitelných zdroj ů s účinností od 1.1.2013. Návrh Smlouvy zaslaný 
povinně vykupujícím je ze strany výrobce nutné zkontrolovat, popř. upravit, 
podepsat a obratem poslat zpět povinně vykupujícímu.

� Pokud výrobce nesjedná do 31. prosince 2012 novou Smlouvu o výkupu 
elektřiny, bude jeho dodávka elekt řiny do elektrizační soustavy po 1. lednu 
2013 klasifikována jako neoprávn ěná a výrobce tak u takto dodané 
elektřiny ztratí nárok na podporu.



Co je to self-billing?

� Jedná se moderní formu fakturace, která umož ňuje odb ěrateli (v tomto případě 
povinně vykupujícímu - společnosti ČEZ Prodej, s.r.o.) vystavovat da ňové doklady 
za své dodavatele (v tomto případě výrobce z OZE) a uhradit je běžným způsobem.

� Tato forma fakturace je možná podle ustanovení § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Standardně využívá například OTE, a.s. 

� V případě self-billing od společnosti ČEZ Prodej, s.r.o. jsou faktury vystavovány ve 
fakturačním systému SAP s využitím validovaných dat získaných z IS OTE, a. s.

� Spole čnost ČEZ Prodej, s.r.o . takto ověřená data (zadaná výrobcem/ distributorem) 
zpracuje a jménem p říslušného výrobce vystaví fakturu adresovanou společnosti 
ČEZ Prodej, s.r.o. Faktura obsahuje veškeré náležitosti daňového dokladu a zároveň 
odpovídá zákonu č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie.

� Faktura je dostupná pomocí dálkového přístupu

� Služba je poskytována zdarma a u self-billingové fak tury prob ěhne platba výrobci 
o cca týden d říve než v případě příjmu faktury vystavené výrobcem. 

� Celkově pak na stran ě dodavatele (výrobce) dochází ke snížení náklad ů (na 
vystavení, tisk, odeslání faktury), snížení objemu plateb po splatnosti a také snížení 
chybovosti ve vystavovaných fakturách

FAKTURACE VÝKUPU S VYUŽITÍM SLUŽBY SELF-BILLING



� Každá faktura (resp. daňový doklad) musí být vystaven(a) z dat
o měření PDS poskytnutých prost řednictvím informa čního systému 
operátora trhu (CS OTE)!!!

� Self-billing (faktura vystavená ČEZ Prodej za výrobce)

vystavení faktury – 2 běhy pro data zadaná a validovaná do 15. a do 25. kal. 
dne
úhrada – 2 běhy nejpozději 25. resp. 35. kal. dne po posledním dni základního 
časového úseku pro vyhodnocování a zúčtování dodávek, pro který jsou konečná 
data dostupná v informačním systému operátora trhu

� Faktura vystavená výrobcem

splatnost takovéto faktury bude 21 dnů ode dne jejího doručení Vykupujícímu, 
nejd říve však 31. kalendá řní den po posledním dni základního časového úseku 
pro vyhodnocování a zúčtování dodávek

TERMÍNY ÚHRAD VYKOUPENÉ ELEKTŘINY
FAKTURACE SELF-BILLING vs. FAKTURA OD VÝROBCE



POSTUP VÝROBCE PRO UPLATNĚNÍ PODPORY V ROCE 
2013 VE FORMĚ VÝKUPNÍCH CEN
SHRNUTÍ

� V termínu nejpozd ěji do 30. listopadu 2012 oznámit potvrzení nebo vol bu 
podpory ve formě výkupních cen u provozovatele distribuční soustavy (např. 
společnost ČEZ Distribuce, a. s.) pozn. nemusí konat = f. podpory z r. 2012

� Pokud neobdrží návrh Smlouvy na základě registrace formy podpory,
kontaktovat povinn ě vykupujícího (např. ČEZ Prodej, s.r.o.) za účelem 
uzavření Smlouvy o povinném výkupu resp. o výkupu elektřiny.

� Po obdržení návrhu smlouvy o povinném výkupu resp. o výkupu elektřiny 
zkontrolovat uvedené údaje, Smlouvu podepsat a obra tem zaslat zp ět
na adresu uvedenou v návrhu.

� Pro bezpečné zpracování je nezbytné zaslat podepsanou Smlouvu co nejd říve 
v prosinci 2012 . U později zaslaných smluv hrozí riziko komplikací při registraci 
odpovědnosti za odchylku v systému OTE, a.s., což může mít negativní dopad na 
výrobce v podobě omezení čerpání podpory. 

Př.: Po prvním období dodávky v 2013 a při využití služby self-billing pak vystaví 
ČEZ Prodej, s.r.o. na základě naměřených hodnot zadaných/uvedených v IS OTE, 
a.s. automaticky příslušný daňový doklad (ten ve formě .pdf zpřístupní výrobci 
vzdáleným přístupem) a následně poukáže odpovídající podporu na účet výrobce.

Zdroj: EEX



KONTAKTY ČEZ PRODEJ (POVINNĚ VYKUPUJÍCÍHO) 
PRO DOTAZY, SMLOUVY, DODATKY, PŘÍLOHY

� Korespondenční adresa pro zaslání podepsaných smluv, dodatk ů a příloh 
povinn ě vykupujícímu společnosti ČEZ Prodej, s.r.o.:

ČEZ Zákaznické služby, s. r. o.
odbor Nákup z obnovitelných zdrojů
Guldenerova 2577/19
326 00 Plzeň

� V případě dotazů, nebo nesprávn ě vypln ěných údaj ů v návrhu smluvní  
dokumentace, nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese:

dodavatel@cez.cz

nebo na zákaznické telefonní lince , po-pá od 8.00 do 16.00 hodin

Tel: 371 100 200

nebo prostřednictvím Obchodního zástupce , pokud je Vaší společnosti přidělen



Děkuji Vám za pozornost …

Pavel Maxa
Manažer povinného výkupu

ČEZ Prodej, s.r.o.
Duhová 1/425
140 53  Praha 4

Email: pavel.maxa01@cez.cz
Web: www.cez.cz/poze

ZÁVĚR


