Připomínka:
Vyúčtování dodávek elektřiny je neúplné. Část C neobsahuje dostatečné informace týkající se
obnovitelných zdrojů energie (viz. Směrnice Evropského parlamentu a rady 2009/28/ES ze dne 23.
dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení
směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES a další legislativy EU týkající se tohoto tématu).
Odůvodnění připomínky:
Z důvodu chybějících údajů v připravovaném návrhu vyhlášky hrozí České republice odpojení od
mezinárodní registrační databáze záruk původu, na kterou je OTE (Operátor trhu s elektřinou, a.s.)
připojen (s vyjímkou) do prosince tohoto roku.
Návrh neřeší uplatnění záruk původu vůči koncovému spotřebiteli. Pokud několik různých subjektů
na trhu používá své vlastní metody započítávání elektřiny z obnovitelných zdrojů, může docházet k
dvojímu započítávání téže elektřiny. Využívání systému záruk původu toto řeší. Zákazník, který
chce nakoupit elektřinu z obnovitelných zdrojů, nemá momentálně zajištěno, že ji opravdu dostává.
Ve vyúčtování by toto mělo být dohledatelné.
Pokud je určitý typ elektřiny prodán, v tomto případě elektřina z obnovitelných zdrojů, musí být
odebrán z celkové směsi elektřiny. Tak vzniká tzv. zbytková směs. Tento návrh by měl zbytkovou
směs zohlednit a popsat.
Návrh promítnutí připomínky do vyhlášky:
Část C, odstavec a, bod 4. - podíl elektřiny vyrobené ze zdrojů využívajících obnovitelné zdroje
energie
Vyúčtování dodávek elektřiny a souvisejících služeb by dále mělo v případě obnovitelných zdrojů
energie obsahovat informace o původu elektřiny.
a)
Pro prokázání původu elektřiny z obnovitelných zdrojů se využívá záruk původu.
b)
Původ dodané elektřiny z obnovitelných zdrojů je znám, pokud je záruka původu zrušena
pro tuto jednotku elektřiny v registru OTE a to v požadovaném termínu a podle provádějících
předpisů.
c)
Původ elektřiny z obnovitelných zdrojů se považuje za neznámý v případě, kdy záruka
původu není zrušena pro tuto jednotku elektřiny v registru OTE ve stanovené lhůtě a v souladu s
provádějícími předpisy.
d)
Lhůta pro zrušení záruk původu pro účely zveřejnění v daném roce X je 31. březen roku X +
1. Výpočet a zveřejňování dat o zbytkové směsi je ve shodě s dalšími evropskými státy.
e)
Informace v prohlášení o původu elektřiny musí být založeny na údajích o zbytkové směsi a
změnách vzniklých díky zrušení záruk původu. Zbytkovou směsí se rozumí směs elektřiny
dodávaná spotřebitelům, kteří nemají uzavřenou smlouvu o dodávce konkrétního typu elektřiny.
Rozdíl mezi celkovou prodanou elektrickou energií a zrušenými zárukami původu se musí shodovat
se zbytkovou směsí. Zbytková směs je vypočítávána oficiálně stanoveným orgánem (nejlépe v
souladu s doporučením RE-DISS/EPED).

