Příloha č. 3 k vyhl. č. 9/2016 Sb.
Údaje o výrobně tepla pro registraci podpory v systému operátora trhu
1. Umístění výrobny tepla - kraj2), obec, případně její části, název ulice, číslo popisné a
orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo, dále název a číselný kód katastrálního území 3),
kde je provozovna umístěna, parcelní číslo pozemku podle katastru nemovitostí, na kterém je
provozovna umístěna.
3. Identifikace rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií, do
kterého je tepelná energie z výrobny tepla dodávána, včetně čísla licence na rozvod tepelné energie.
4. Identifikace místa měření užitečného tepla v případě výroben podle § 24 odst. 4 zákona o
podporovaných zdrojích energie.
5. Instalovaný tepelný výkon výrobny tepla v MW.
6. Druh obnovitelného zdroje využívaného výrobnou tepla.
*7. Investiční náklady na pořízení nebo rekonstrukci/modernizaci výrobny tepla 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 tepla, provedené nejpozději do 12 měsíců od uvedení
výrobny tepla do provozu. Náklady na pronájem nebo jiné užívací právo a náklady na pořízení
pozemku se do výše investičních nákladů nezahrnují.
*8. Nevratná investiční podpora z veřejných prostředků
rekonstrukci/modernizaci výrobny tepla (dále jen "dotace") v členění:

na

výstavbu

nebo

a. Výše dotace.
b. Název dotačního programu/akce.
c. Poskytovatel dotace.
d. Specifikace účelu poskytnutí dotace.
e. Identifikace rozhodnutí/smlouvy o udělení dotace (číslo rozhodnutí/smlouvy, datum nabytí právní
moci/účinnosti).
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
tepla k celkovým investičním nákladům podporované investiční akce. Pro stanovení investičních
nákladů se použijí ustanovení bodu 7 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).

