Praha, 29. října 2012

Vážená paní / Vážený pane,
jako držitele licence na výrobu elektřiny ekologicky šetrným způsobem Vás v minulých dnech Váš
současný smluvní partner, který vykupuje Vámi vyrobenou elektřinu, informoval o změnách způsobu
poskytování podpory od ledna 2013. Důležitou roli v novém mechanismu přebírá společnost
OTE, a.s., a proto Vám chceme touto cestou poskytnout základní informace.
Společnost OTE se dosud zabývá zúčtováním odchylek v dodávkách elektřiny a plynu, organizováním
krátkodobého obchodu pro obě komodity a vystavováním záruk původu elektřiny z ekologicky šetrné
výroby. Od 1. ledna 2013 bude naše společnost zodpovědná za evidenci všech výrobních zdrojů
s nárokem na podporu, dále za výplatu podpory formou zeleného bonusu výrobcům elektřiny a
výplatu provozní podpory výrobcům tepla, kterým vzniká nárok podle zákona č. 165/2012 Sb.,
o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů.
Jako výrobce máte podle daného druhu výrobního zdroje možnost prodávat elektřinu:
 obchodníkovi podle vlastního výběru za sjednanou cenu a finanční podporu inkasovat formou
tzv. zeleného bonusu prostřednictvím OTE, a.s.
 za pevně stanovenou výkupní cenu povinně vykupujícímu obchodníkovi pro daný region.
Zřejmě se Vám již představil spolu s dopisem současného odběratele Vaší elektřiny.
 povinně vykupujícímu obchodníkovi za současně zvolené podpory formou zeleného bonusu,
kdy Vám povinně vykupující bude za vykupovanou elektřinu hradit rozdíl mezi výkupní cenou a
zeleným bonusem (§ 11, odst. 12 zákona 165/212 Sb.).
Podpora formou zeleného bonusu je dostupná pro výrobce, kterým vzniká nárok podle výše
uvedeného zákona a vztahuje se i na elektřinu vyrobenou pro vlastní spotřebu.
Povinný výkup je omezen pro zdroje do určitého instalovaného výkonu, podpora se vztahuje jen na
prodanou elektřinu.
Druh podpory si můžete zvolit a platí po celý kalendářní rok. Pokud si budete chtít změnit typ
podpory na rok 2013, musíte tak učinit u svého provozovatele distribuční soustavy nejpozději do
konce listopadu 2012.
Výši finanční podpory pro oba způsoby stanoví Energetický regulační úřad ve svém cenovém
rozhodnutí na rok 2013. K financování podpory budou využity prostředky vybrané provozovatelem
přenosové soustavy a provozovateli distribučních soustav na krytí nákladů spojených s podporou
elektřiny podle výše spotřeby elektřiny v ČR a prostředky poskytnuté přímo ze státního rozpočtu.
Od roku 2013 bude podporované výrobce registrovat naše společnost v centrálním informačním
systému (CS OTE). Všechny výrobce připojené k elektrizační soustavě v roce 2012 zaregistrují v CS
OTE provozovatelé distribučních soustav (PDS) nejpozději pátý pracovní den měsíce ledna 2013. Při
registraci se mimo jiné přenesou informace o zvoleném typu podpory pro příslušný výrobní zdroj,
technická data zdroje a údaje o výrobci včetně bankovního spojení výrobce a další. Abyste mohli i
nadále dostávat podporu formou zeleného bonusu, nebo formou výkupní ceny, bude z Vaší strany
nezbytné:
 potvrdit správnost některých údajů převedených z evidence PDS do CS OTE, zejména pak údaje
z licencí k Vámi provozovaným zdrojům, kontaktní adresy a bankovní spojení
 potvrdit v systému CS OTE registrovaný nárok na podporu, zvolený druh podpory
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Předávání naměřených hodnot budete provádět v CS OTE přímo, elektronickou formou chráněnou
bezpečnostními prvky vydanými certifikační autoritou. Stejně tak i veškeré další změny a nové
registrace budete moci provádět v informačním systému OTE sami.
V případě podpory formou zeleného bonusu budete fakturovat dodávky komodity Vámi zvolenému
obchodníkovi. Po dohodě s obchodníkem můžete také zvolit pro Vás jednodušší případ, kdy
obchodník vystaví fakturu za Vás Vaším jménem. Podpora zeleným bonusem nebude předmětem
fakturace. Vyúčtování a výplatu zeleného bonusu bude zajišťovat OTE na základě měsíčního Výkazu o
výrobě elektřiny z podporovaných zdrojů a hodinových dat o Vámi vyrobeném množství elektřiny,
v obou případech předaných elektronicky za dané období do CS OTE.
Pokud zvolíte možnost prodávat svoji produkci povinně vykupujícímu obchodníkovi za výkupní cenu,
nebude mezi Vámi a OTE probíhat žádné zúčtování. Jako výrobce však budete prostřednictvím CS
OTE předávat pouze měsíční Výkaz o výrobě elektřiny z podporovaných zdrojů.
Pro přístup do systému bude každý uživatel povinen mít svůj elektronický certifikát, který mu vydá
jeden ze dvou akreditovaných poskytovatelů:
 Česká pošta, s. p. – certifikační autorita PostSignum http://www.postsignum.cz/
 První certifikační autorita, a. s. http://www.ica.cz/
Typ certifikátu bude osobní komerční, ale systém bude moci ověřit totožnost uživatele i na základě
kvalifikovaného certifikátu. Při použití certifikátu s uvedením IČ vydaného autoritou PostSignum
nebude nutné využívat datovou schránku, odesílání dat do CS OTE bude možné přímo z formuláře.
Ve druhém případě bude pro Vás nutné si datovou schránku také zřídit a data do CS OTE odesílat
jejím prostřednictvím.
Detailní návod, jak získat přístup do CS OTE, najdete v přiloženém materiálu a také na našich
internetových stránkách:
http://www.ote-cr.cz/poze/informace
Na uvedeném odkazu najdete v dohledné době také kontakt na informační telefonní linku, kterou
plánujeme zřídit.
Uděláme maximum pro plynulý přechod na nový systém podpory výroby elektřiny. Věříme, že
jednotný registr podporovaných zdrojů přispěje ke zjednodušení a zpřehlednění rozsáhlého sektoru
podporovaných zdrojů energie. O termínech výplaty podpory Vás budeme informovat, jak nejdříve to
bude možné, abyste případně upravili řízení svých peněžních toků.
S pozdravem

Ing. Jiří Šťastný
předseda představenstva
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