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1. Předmět úpravy 

1.1. OTE, a.s., se sídlem na adrese Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8, IČ 26463318  

(dále jen „OTE“) vykonává činnosti operátora trhu podle § 20a zákona 

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

odvětvích a o změně některých zákonů, v platném znění (energetický zákon). 

 

1.2. Tato Pravidla OTE pro výplatu podpory podporovaných zdrojů energie (dále jen 

„Pravidla“) upravují postupy operátora trhu při úhradě podpory podle zákona 

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

(dále jen „Zákon POZE“). 

 

1.3. Pravidla jsou závazná pro OTE a všechny výrobce elektřiny, tepla a biometanu 

z obnovitelných zdrojů energie, druhotných energetických zdrojů, vysokoúčinné 

kombinované výroby elektřiny a tepla a decentrální výroby elektřiny, kteří podle 

Zákona POZE požádali o úhradu podpory formou zelených bonusů na elektřinu, teplo 

nebo biometan nebo bonusů na decentrální výrobu elektřiny. 

 
2. Definice pojmů a zkratek 

 
Cenové rozhodnutí – příslušné Cenové rozhodnutí ERÚ, kterým se stanovuje podpora 

pro podporované zdroje energie v období, kterého se týká výplata 
podpory 

CS OTE – informační systém operátora trhu 

OTE – OTE, a.s. 

Podporované energie – elektřina, teplo a biometan z obnovitelných zdrojů energie, 
druhotných energetických zdrojů, vysokoúčinné kombinované 
výroby elektřiny a tepla a decentrální výroby elektřiny 

Výrobce – výrobce podporované energie 

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

Zákon POZE - zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně   
některých zákonů 

Zelený bonus – zelený bonus na elektřinu, teplo nebo biometan 
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3. Nárok na podporu 

Nárok na podporu formou Zeleného bonusu nebo bonusu na decentrální výrobu elektřiny 

vzniká Výrobci, který tuto formu podpory zaregistroval a předal naměřené nebo vypočtené 

hodnoty vyrobené energie a další požadované údaje do systému CS OTE řádně, 

v termínech a ve struktuře v souladu s prováděcími předpisy k zákonu POZE. 

 
4. Vyúčtování podpory 

Vyúčtováním podpory se rozumí výpočet částky podpory na základě hodnot vyrobené 

energie předaných Výrobcem do CS OTE a podle příslušného Cenového rozhodnutí 

a vystavení zúčtovacího dokladu pro výplatu podpory operátorem trhu v elektronické podobě. 

Zúčtovací doklad OTE pro výplatu podpory OTE zpřístupní Výrobci prostřednictvím CS OTE 

v den provedení vyúčtování. Vyúčtování podpory provádí OTE jedenkrát za měsíc (měsíční 

vyúčtování) nebo jedenkrát za čtvrtletí (čtvrtletní vyúčtování). 

Zúčtovací doklad OTE pro výplatu podpory není daňovým dokladem ve smyslu Zákona 

o DPH. Výplata podpory formou Zelených bonusů a bonusů na decentrální výrobu elektřiny 

není zdanitelným plněním ve smyslu Zákona o DPH a bude vyplácena bez DPH v souladu 

se zápisem z jednání Koordinačního výboru Generálního finančního ředitelství s Komorou 

daňových poradců ČR konaného dne 23. 10. 2012. 

(viz webové stránky GFŘ http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/2062.html?year=PRESENT) 

V případě podpory elektřiny vyrobené využitím slunečního záření je na zúčtovacím dokladu 

vyúčtován odvod podle § 14 až 20 Zákona POZE. 

Měsíční vyúčtování  

Měsíční vyúčtování se provádí v případě výplaty zeleného bonusu na elektřinu u výroben 

elektřiny s instalovaným výkonem 10 kW a více, pro výplatu zeleného bonusu na biometan a 

bonusu na decentrální výrobu elektřiny. Základním časovým úsekem pro měsíční vyúčtování 

je jeden kalendářní měsíc, tedy období od 00:00 hod. prvního dne do 24:00 hod. posledního 

dne kalendářního měsíce. 

Na základě hodnot předaných Výrobcem do CS OTE do 10. kalendářního dne v měsíci 

následujícím po skončení měsíce, jehož se hodnoty týkají, provede OTE měsíční vyúčtování 

vždy do 15. kalendářního dne měsíce následujícího po skončení měsíce, jehož se hodnoty 

týkají. V případě, že budou hodnoty předány Výrobcem později než 10. kalendářního dne 

v měsíci následujícím po skončení měsíce, jehož se hodnoty týkají, budou tato data zahrnuta 

do následujícího měsíčního vyúčtování.  

Čtvrtletní vyúčtování 

Čtvrtletní vyúčtování se provádí v případě výplaty zeleného bonusu na elektřinu u výroben 

elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kW a zeleného bonusu na teplo. Základním 

časovým úsekem pro čtvrtletní vyúčtování je jedno kalendářní čtvrtletí, tedy období 

od 00:00 hod. prvního dne do 24:00 hod. posledního dne kalendářního čtvrtletí. 

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/2062.html?year=PRESENT
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Na základě hodnot předaných Výrobcem do CS OTE do 10. kalendářního dne v měsíci 

následujícím po skončení čtvrtletí, jehož se hodnoty týkají, provede OTE čtvrtletní vyúčtování 

vždy do 15. kalendářního dne měsíce následujícím po skončení kalendářního čtvrtletí, jehož 

se hodnoty týkají.  

V případě, že hodnoty za všechny měsíce uplynulého kalendářního čtvrtletí budou předány 

Výrobcem do CS OTE později než 10. kalendářního dne v měsíci následujícím po skončení 

posledního měsíce čtvrtletí, jehož se hodnoty týkají, budou tyto hodnoty zahrnuty 

do následujícího čtvrtletního vyúčtování. 

5. Splatnost 

Splatností se rozumí den připsání peněžní částky na účet příjemce. 

Podpora zeleným bonusem na elektřinu 

Podpora zeleným bonusem na elektřinu z obnovitelných zdrojů, druhotných energetických 

zdrojů a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny bude hrazena vždy ve dvou platbách 

s rozdílnou splatností uvedenou na zúčtovacího dokladu OTE pro výplatu podpory. 

Splatnost tří čtvrtin částky podpory je stanovena na 21 kalendářních dnů od data vystavení 

zúčtovacího dokladu OTE pro výplatu podpory. Splatnost zbývající jedné čtvrtiny částky 

podpory je stanovena na poslední den druhého měsíce následujícího po skončení 

kalendářního čtvrtletí, jehož se týkají předané hodnoty vyrobené energie.  

V případě podpory elektřiny vyrobené využitím slunečního záření je odvod podle § 14 až 20 

Zákona POZE sražen z celkové částky podpory a zbývající částka bude uhrazena ve dvou 

platbách s rozdílnou splatností. Splatnost tří čtvrtin částky podpory po odečtení odvodu je 

stanovena na 21 kalendářních dnů od data vystavení zúčtovacího dokladu OTE pro výplatu 

podpory. Splatnost zbývající jedné čtvrtiny částky podpory po odečtení odvodu je stanovena 

na poslední den druhého měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí, jehož se 

týkají předané hodnoty vyrobené energie. 

Podpora zeleným bonusem na biometan a teplo a bonusem na decentrální výrobu 

elektřiny 

Splatnost podpory zeleným bonusem na biometan a bonusem na decentrální výrobu 

elektřiny je stanovena na 21 kalendářních dnů od data vystavení zúčtovacího dokladu OTE 

pro výplatu podpory. 

Splatnost podpory zeleným bonusem na teplo je stanovena na poslední den druhého měsíce 

následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí, jehož se týkají předané hodnoty vyrobené 

energie. 
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6. Způsob úhrady podpory 

Částky podpory jsou uhrazeny v české měně bankovním převodem na bankovní účet 

Výrobce registrovaný v CS OTE pro účely výplaty podpory podle Zákona POZE. Bankovní 

účet je vedený v české měně u banky nebo její pobočky na území České republiky. 

 

7. Změny pravidel 

Změny pravidel schvaluje představenstvo OTE. Aktuální znění pravidel je uveřejněno 

na internetových stránkách OTE www.ote-cr.cz vždy nejméně 14 kalendářních dní před 

dnem nabytí jejich účinnosti.  

 

8. Účinnost pravidel 

Tato Pravidla byla schválena představenstvem OTE dne 26. listopadu 2012 a nabývají 
účinnosti dnem 1. ledna 2013. 

http://www.ote-cr.cz/

