
 

 

  

 

Informace povinn ě vykupujícího ke zm ěnám v legislativ ě  
o podporovaných zdrojích energie 
 

V Praze dne 20. října 2012 

 

Vážení obchodní partneři, 

dovolujeme si Vás informovat o některých změnách v oblasti podpory elektřiny vyráběné 
z obnovitelných a druhotných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla, a to 
v souvislosti s přijetím nového zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie 
a o změně některých zákonů. 

Jednou ze zásadních změn je změna povinně vykupujícího, kdy povinnost výkupu elektřiny 
přechází z místně příslušného provozovatele distribuce elektřiny na povinně vykupujícího 
obchodníka s elektřinou a dodavatele poslední instance, kterým je na distribučním území 
ČEZ Distribuce, a. s., pro roky 2013 a 2014 společnost ČEZ Prodej, s.r.o. 

Vzhledem k tomu, že nezaniká Váš nárok na podporu elektřiny vyrobené z obnovitelných  
a druhotných zdrojů, ale dochází ke změně povinně vykupujícího, je nutné uzavřít novou 
smlouvu o podpoře výroby elektřiny s povinně vykupujícím obchodníkem - ve Vašem 
případě se společností ČEZ Prodej, s.r.o. 

Protože povinně vykupující nese odpovědnost za odchylku v předávacím místě výrobny 
elektřiny, je nutné novou smlouvu sjednat tak, aby její účinnost nastala k datu 1. ledna 2013, 
aby Vaše případná dodávka elektřiny do distribuční soustavy nebyla hodnocena jako 
neoprávněná.  

V případě, že si pro rok 2013 zvolíte formu podpory výroby elektřiny v režimu výkupních cen, 
budete následně osloveni povinně vykupujícím, společností ČEZ Prodej, s.r.o., s návrhem 
na uzavření nové smlouvy o podpoře. 

Případnou změnu formy podpory pro rok 2013 provedete ještě stávajícím způsobem  
u příslušného provozovatele regionální distribuční soustavy, s termínem do 30. listopadu 
2012. 

V případě dotazů týkajících se formy podpory výroby elektřiny v režimu výkupních cen od 
1. 1. 2013 je možné využít speciálně zřízené kontaktní linky povinně vykupujícího na 
telefonním čísle 371 100 200, která je Vám k dispozici v pracovní dny od 8.00 do 16.00,  
e-mailu dodavatel@cez.cz nebo adresy ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., odbor Nákup 
z obnovitelných zdrojů, Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň. 

 

S přáním příjemného dne 

 

 

Martin Ludvík 
ředitel podpory prodeje 
ČEZ Prodej, s.r.o. 


