
Návod pro výrobce elekt řiny z podporovaných zdroj ů energie 
k přechodu na nový systém podpory  

1. Jaké zm ěny pro výrobce vyplývají z nového systému podpory?  

Podle dosavadní právní úpravy si mohl výrobce vyrábějící elektřinu z obnovitelných 
zdrojů zvolit, zda elektřinu nabídne ČEZ Distribuce, a.s. k výkupu za výkupní cenu 
stanovenou Energetickým regulačním úřadem (podpora formou výkupních cen) nebo zda 
elektřinu nabídne a prodá na trhu s elektřinou (nebo sám spotřebuje) a bude za ni po ČEZ 
Distribuce, a.s. požadovat uhrazení zeleného bonusu (podpora formou zeleného bonusu). 

Od 1. ledna 2013 se mění určení subjektů povinných k výkupu elektřiny a k úhradě 
podpory za vyrobenou elektřinu. Zatímco podle dosavadní právní úpravy byl tímto subjektem 
ČEPS, a.s. jako provozovatel přenosové soustavy nebo ČEZ Distribuce, a.s. na jeho 
vymezeném území, podle nového zákona č. 165/2012 Sb. bude od 1. ledna 2013 elektřinu 
z obnovitelných zdrojů energie vykupovat ČEZ Prodej, s.r.o. a v případě podpory formou 
zelených bonusů bude výrobcům zelené bonusy za vyrobenou elektřinu hradit společnost 
OTE, a.s. jako operátor trhu.  

V souvislosti se změnou určení subjektů povinných k výkupu elektřiny a k úhradě 
podpory za vyrobenou elektřinu zanikají k 31. prosinci 2012 smluvní ujednání mezi výrobcem 
a ČEZ Distribuce, a.s. týkající se výkupu elektřiny nebo podmínek úhrady zeleného bonusu.  

2. Jak má v roce 2012 výrobce z obnovitelných zdroj ů postupovat? 

Registrace podpor 

Proces registrace podpory bude zahrnovat tři mezifáze – evidence údajů o výrobci, 
evidenci údajů o výrobně elektřiny a samotnou evidenci zvolené formy podpory. Pro rok 2013 
provede registraci formy podpory ještě provozovatel distribuční soustavy1. Uplatňoval-li 
výrobce pro výrobu elektřiny před 1. lednem 2013 podporu formou  

a) zelených bonusů, bude provozovatelem distribuční soustavy do 30 dnů od účinnosti 
zákona č. 165/2012 Sb., tj. do 30. ledna 2013, registrován u operátora trhu jako 
výrobce s podporou formou ročních zelených bonusů na elektřinu, 

b) výkupních cen, bude provozovatelem distribuční soustavy do 30. ledna 2013 
registrován u operátora trhu jako výrobce s podporou formou výkupních cen. 

Výrobce bude muset pro rok 2013 provést registraci podpory pouze v případě, pokud 
by hodlal využívat podporu formou zeleného bonusu v hodinovém režimu. V takovém 
případě bude podle registrační vyhlášky registrovat tento režim podpory v systému operátora 
trhu v období od 1. do 8. února 2013. Pokud tak výrobce učiní, bude podpora v režimu 
hodinového zeleného bonusu účinná zpětně od 1. ledna 2013. 

Smlouvy o povinném výkupu/dodávce elekt řiny, odpov ědnost za odchylku 

Výrobce je povinen pro dodávku elektřiny do elektrizační soustavy sjednat smlouvu 
o dodávce elektřiny, jinak by dodávka do elektrizační soustavy byla hodnocena jako 
neoprávněná dodávka, na kterou se podpora výroby elektřiny nevztahuje. 

                                                           
1) § 54 odst. 14 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých 
zákonů.  



V případě podpory formou výkupních cen je výrobce povinen sjednat smlouvu 
o dodávce elektřiny/povinném výkupu se společností ČEZ Prodej, s.r.o. Společnost ČEZ 
Prodej, s.r.o. nebo jím pověřená osoba zašle nejpozději v průběhu prosince 2012 výrobcům, 
kteří budou mít pro rok 2013 vybranou jako formu podpory povinný výkup, návrh smlouvy 
o povinném výkupu. Doporučuje se výrobcům zaslat akceptovaný návrh smlouvy o povinném 
výkupu bez zbytečného odkladu zpět na kontaktní adresu uvedenou v návrhu smlouvy nebo 
v korespondenci připojené k návrhu smlouvy tak, aby akceptovaný návrh smlouvy byl 
doručen ještě před koncem roku 2012. 

V případě podpory formou zelených bonusů je třeba, aby výrobce prověřil, zda 
smlouva o dodávce elektřiny, na základě které prodával elektřinu na trhu jinému účastníkovi, 
bude trvat i po 31. prosinci 2012 a zda má výrobce elektřiny i po období po 31. prosinci 2012 
smluvně upravenou odpovědnost za odchylku. V případě, že by smluvní vztah trval pouze do 
31. prosince 2012 nebo zanikl i dříve, je třeba, aby výrobce sjednal novou smlouvu 
o dodávce elektřiny.        

Změna formy podpory pro rok 2013 

Pokud výrobce, který již v roce 2012 uplatňuje právo na podporu podle dosavadní 
právní úpravy, hodlá pro rok 2013 změnit zvolenou formu podpory, musí postupovat tak, že: 

a) nejpozději do 30. listopadu 2012 oznámí změnu formy podpory u společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s.; ČEZ Distribuce, a.s. následně provede registraci formy podpory 
stejným způsobem a ve stejném termínu jako v případě výrobců, kteří formu podpory 
pro rok 2013 nemění, 

b) v případě formy podpory výkupními cenami sjedná s ČEZ Prodej, s.r.o. v prosinci 
2012 smlouvu o povinném výkupu, 

c) v případě výběru podpory formou zelených bonusů sjedná v prosinci 2012 s některým 
z účastníků trhu (nejčastěji s obchodníkem s elektřinou) smlouvu o dodávce elektřiny; 
sjednání smlouvy však bude záležet na aktivitě samotného výrobce.    

Přístup do systému OTE 

 Přestože pro rok 2013 provede registraci formy podpory za výrobce provozovatel 
distribuční soustavy, je třeba, aby si výrobce elektřiny zajistil u OTE, a.s. zabezpečený 
přístup do informačního systému OTE, a.s. Je tomu tak především proto, aby výrobce 
elektřiny mohl ověřit aktuálnost údajů registrovaných provozovatelem distribuční soustavy 
(např. číslo bankovního účtu, na které by měla být poukazována podpora apod.) a také aby 
v zákonem stanovených případech mohl elektronicky vykazovat u OTE, a.s. vyrobenou 
elektřinu a uplatňovat nárok na úhradu zelených bonusů.  

V souladu s registrační vyhláškou2) by měl výrobce v systému OTE, a.s. ověřit 
aktuálnost údajů evidovaných provozovatelem distribuční soustavy nejpozději do 31. ledna 
2013. Proto je třeba, aby v této době již měl zabezpečený přístup do systému OTE, a.s. 
zajištěn. Další informace viz www.ote-cr-cz.   

                                                           
2) Vyhláška č. 346/2012 Sb., o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace 
podpor u operátora trhu, termínech a postupech výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu 
a termínu nabídnutí elektřiny povinně vykupujícímu (registrační vyhláška) 


