Příloha č. 2 k vyhl. č. 9/2016 Sb.
Údaje o výrobním zdroji elektřiny pro registraci podpory v systému operátora trhu
1. Umístění výrobního zdroje elektřiny - kraj2), obec, případně její části, název ulice, číslo
popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo, dále název a číselný kód
katastrálního území3), kde je výrobní zdroj elektřiny umístěn, parcelní číslo pozemku podle katastru
nemovitostí, na kterém je výrobní zdroj elektřiny umístěn.
2. Číslo licence na výrobu elektřiny.
3. Identifikace provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy, ke které je nebo má být
připojena výrobna elektřiny, jejíž součástí je evidovaný výrobní zdroj (dále jen "výrobna elektřiny")
včetně uvedení, zda je výrobna elektřiny připojena do soustavy
a) přímo nebo prostřednictvím vlastního odběrného elektrického zařízení,
b) prostřednictvím výrobny elektřiny jiného účastníka trhu, nebo
c) prostřednictvím odběrného elektrického zařízení jiného účastníka trhu.
4. EAN předávacích míst výrobny elektřiny nebo EAN předávacích míst, prostřednictvím
kterých je výrobna elektřiny přímo nebo nepřímo připojena do soustavy; v případě, že bude předávací
místo výrobního zdroje elektřiny jako dvě výrobní místa, uvádí se EAN, pro který budou předávány
skutečné hodnoty z měření za dodávku elektřiny do elektrizační soustavy. EAN může výrobce měnit
tak, aby byl výrobní zdroj elektřiny vždy evidován pod EAN, pro který bude provozovatel přenosové
nebo distribuční soustavy zasílat naměřené údaje o elektřině dodané do přenosové nebo distribuční
soustavy.
5. Instalovaný elektrický výkon výrobního zdroje elektřiny v MW.
6. Druh podporovaného zdroje využívaného výrobním zdrojem elektřiny.
7. Termín prvního paralelního připojení výrobního zdroje elektřiny podle smlouvy o připojení.
8. Datum instalace měřicího zařízení v předávacím místě výrobny elektřiny připojené do
přenosové nebo distribuční soustavy nebo do odběrného místa zákazníka nebo do předávacího místa
jiné výrobny elektřiny.
9. Má-li výrobce evidováno v systému operátora trhu více bankovních účtů, přiřazuje k
výrobnímu zdroji elektřiny číslo konkrétního bankovního účtu.
10. Napěťová hladina distribuční soustavy, ke které je nebo má být připojena výrobna
elektřiny.
11. Datum vydání osvědčení o původu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby
elektřiny a tepla a elektřiny z druhotných zdrojů (bylo-li osvědčení vydáno).
*12. Investiční náklady na pořízení nebo rekonstrukci/modernizaci výrobny/výrobního zdroje
elektřiny z podporovaného zdroje energie v Kč bez DPH v členění:
a. Výše investičních nákladů, z toho
(i) do technologie,

(ii) do stavební části,
(iii) ostatní.
b. Specifikace účelu investice (výstavba, rekonstrukce, modernizace, nákup).
Investičními náklady se pro účely této vyhlášky rozumí investice související s pořízením,
instalováním nebo zprovozněním výrobny nebo výrobního zdroje, provedené nejpozději do 12 měsíců
od uvedení výrobny nebo výrobního zdroje elektřiny do provozu. Náklady na pronájem nebo jiné
užívací právo a náklady na pořízení pozemku se do výše investičních nákladů nezahrnují.
*13. Nevratná investiční podpora z veřejných prostředků na výstavbu
rekonstrukci/modernizaci výrobny/výrobního zdroje elektřiny (dále jen "dotace") v členění:

nebo

a. Výše dotace.
b. Název dotačního programu/akce.
c. Poskytovatel dotace.
d. Specifikace účelu poskytnutí dotace.
e. Identifikace rozhodnutí o udělení dotace (číslo rozhodnutí, datum nabytí právní moci) nebo smlouvy
o udělení dotace (číslo smlouvy, účinnost).
V případě kumulace několika dotací se výše požadované údaje uvedou pro každou dotaci
zvlášť. Je-li dotace součástí větší nevratné investiční podpory z veřejných prostředků, uvede se výše
dotace poměrově podle výše investičních nákladů na výstavbu nebo rekonstrukci/modernizaci
výrobny/výrobního zdroje elektřiny k celkovým investičním nákladům podporované investiční akce.
Pro stanovení investičních nákladů se použijí ustanovení bodu 12 obdobně.
* Tento údaj není povinný pro výrobny uvedené do provozu do 31. 12. 2012 včetně.
____________________
2) Zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavného
zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.
3) § 9 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).

