
 
 
Dopis výrobc ům zasílaný s návrhem smlouvy 2012   
     
 
 
 
Vážená paní, vážený pane,  
 

v souvislosti s přijetím nového zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie  
a o změně některých zákonů, dochází ke změnám i v oblasti podpory elekt řiny vyráb ěné 
z obnovitelných a druhotných zdroj ů.  

Klíčovou změnou je změna subjektu povinn ě vykupujícího , kdy povinnost výkupu elektřiny 
z podporovaných zdrojů přechází z místně příslušného provozovatele distribuce elektřiny na 
povinně vykupujícího obchodníka s elektřinou. Ministerstvo průmyslu a obchodu pověřilo pro 
roky 2013 a 2014 touto činností na distribučním území ČEZ Distribuce, a. s., společnost 
ČEZ Prodej, s.r.o. 
 
Na základě Vámi zvolené formy podpory - povinného výkupu - Vám v příloze tohoto dopisu 
zasíláme k podpisu Smlouvu/Dodatek ke Smlouvě o výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů 
ve dvou stejnopisech. S ohledem na nastavení principů výplaty podpory a informačního 
systému OTE, a.s. Vám návrh smlouvy zasíláme na každý jednotlivý zdroj samostatně. 
Jelikož je tato smlouva nezbytnou podmínkou řádného fungování celého procesu povinného 
výkupu, žádáme Vás o důkladnou kontrolu všech vyplněných údajů a následný podpis 
smlouvy. Jeden podepsaný výtisk nám prosím, co nejdříve pošlete zpět na adresu: 

ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., odbor Nákup z obnovit elných zdroj ů, Guldenerova 
2577/19, 326 00 Plzeň.  
 
Protože řádné a včasné uzavření smlouvy se společností ČEZ Prodej, s.r.o., jako povinně 
vykupujícím je nezbytnou podmínkou výplaty Vámi zvolené podpory, zašlete nám 
podepsanou smlouvu se správnými údaji zpět co nejdříve, nejpozději však do 31. 12. 2012. 
V opačném případě může být Vaše dodávka do energetické soustavy hodnocena  
podle § 52 zákona 458/2000 ve znění pozdějších předpisů jako neoprávn ěná.  
 
V zásilce naleznete ve formě letáku také informace o nově využívaném způsobu fakturace, 
tzv. self-billingu . Využití self-billingu nám umožní výrazně urychlit platební proces vůči Vám, 
resp. výrobci. Prosím věnujte tomuto materiálu náležitou pozornost. 
 
V případě dotazů nebo zjištění nesprávně vyplněných údajů ve smluvní dokumentaci nás 
prosím kontaktujte na e-mailové adrese dodavatel@cez.cz  nebo na Zákaznické telefonní 
lince 371 100 200 , která je Vám k dispozici v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hodin.  
 
V případě, že má Vaše společnost přiděleného obchodního zástupce ČEZ Prodej, s.r.o., 
využijte jeho služeb i pro oblast povinného výkupu a s důvěrou se na něj obraťte. 
 
Těším se na spolupráci s Vámi a jsem s přátelským pozdravem 

 

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


