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Principy k volbě formy podpory u migrovaných dosud připojených výrobců s nárokem na podporu

Právní rámec umožňuje více způsobů připojení výroben na energetickou soustavu a obecně 

umožňuje výrobcům právo volby formy podpory, aniž by určil postup pro konkrétní typy připojení. 

Prováděcí předpisy v několika případech nabízí určité řešení (např. rozpočet naměřeného objemu 

přetoku v poměru vykázaných objemů výroby), ale tyto možnosti nepokrývají celou existující 

problematiku. Implementace rozpočtu objemu přeteklé elektřiny do elektrizační soustavy, ať už by ji 

prováděl kdokoli, by přinesla v některých případech nekontrolovatelné a matematicky nelogické 

výsledky.

Při řešení zpracování datových toků s cílem získat transparentní výsledky je nutné nastavit 

mechanismus tak, že dojde v určitých specifických případech k omezení práva volby formy podpory 

v důsledku technického řešení připojení a možnosti zpracování dat. Jakékoli jiné řešení by zároveň 

vyvolalo omezení výrobce/zákazníka v jeho zákonném právu měnit obchodníka/dodavatele.  Toto 

zákonné právo považujeme za prioritní. Omezení práva na volbu formy podpory nepovažujeme za 

zásadní. Jedna z možných forem podpory bude vždy umožněna. Pokud by výrobce trval na jiné formě 

podpory, má možnost projednat s distributorem změnu svého připojení.  

K výrobním zdrojům, s nárokem na podporu, připojeným do lokální distribuční soustavy se přistupuje 

při řešení datových toků stejně jako ke všem ostatním.

1. Výrobny, příp. výrobní zdroje připojené do soustavy prostřednictvím jiné výrobny /tzv. 

vnořená konfigurace/ a tudíž bez vlastního předacího místa EAN mohou mít zvolenu jako 

formu podpory pouze zelený bonus. Forma podpory výkupní cenou bude umožněna pouze 

v případech, kdy všechny výrobní zdroje zapojené v tzv. vnořené konfiguraci jsou vykupovány 

za stejnou cenu, jedná se o zdroje jednoho výrobce a ten bude zadávat jeden výkaz výroby.

2. Forma podpory výkupní cenou nebude možná ani u tzv. etapové výstavby, kdy stejné druhy 

zdrojů byly uváděny v do provozu v různých letech.

3. Výrobci, jehož zdroj je připojen prostřednictvím jiné výrobny (výrobna v tzv. vnořené 

konfiguraci) nebude umožněno využití ustanovení paragrafu 11, odst. 12 na tzv. vynucený 

výkup s konstrukcí ceny podle tohoto ustanovení. Cena přetoku bude cenou smluvní, 

rozúčtování vykoupené elektřiny mezi více subjektů nebude zajišťovat CS OTE a případné 

vypořádání je věcí obchodníka, který vykazuje přetok za OPM/EAN.

4. Výrobní zdroj jiného právního subjektu, připojený v tzv. vnořené konfiguraci, nebude mít 

možnost, ani přestože splňuje podmínku formy podpory zeleným bonusem, čerpat bonus za 

decentrální výrobu. Podpora bonusem za decentrální výrobu bude vyplácena pouze prvnímu 

subjektu za jeho výrobní zdroj, který vykazuje přetok do soustavy. Případné vypořádání je 

věcí dohody subjektů
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