
Připomínky k obchodním podmínkám operátora trhu společnosti OTE, a.s., pro výplatu 

podpory podporovaných zdrojů energie

Návrh obchodních podmínek operátora trhu společnosti OTE, a.s., pro výplatu podpory 

podporovaných zdrojů energie byl zveřejněn na internetových stránkách Energetického 

regulačního úřadu od 28. ledna 2013 s možností zaslání připomínek do 11. února 2013.

K uvedenému byly vzneseny v souladu s § 97a odst. 7 energetického zákona následující 

připomínky:

1. Společnostmi FVE SUN VIK 2 s.r.o., FVE VIT SUN s.r.o., FVE VT SUN C2 s.r.o., FVE 

KLARA1 SUN s.r.o., FVE složiště, s.r.o., FVE AREA SUN s.r.o., FTVA Alfa s.r.o., a 

Business Park Benátky s.r.o., byla uplatněna připomínka k čl. 5 bodu 3 návrhu s tím, že 

splatnost podpory by měla být v obchodních podmínkách nastavena tak, aby splatnost celé 

podpory byla stanovena ve lhůtě 21 kalendářních dnů od data vystavení zúčtovacího dokladu 

OTE.

Připomínka neakceptována.

Odůvodnění: Zákon o podporovaných zdrojích energie nestanovuje termíny, v nichž by se 

měla podpora formou zeleného bonusu operátorem trhu poskytovat. V tomto směru bylo třeba 

v obchodních podmínkách vyvážit dva faktory. Jednak je třeba zvážit skutečnost, že operátor 

trhu je limitován tvorbou zdrojů pro výplatu podpory ze strany státu, a jednak skutečnost, že 

dle tvrzení subjektů oprávněných z podpory způsobuje zdvojení plateb podpory s rozdílnou 

splatností určité platební komplikace, spočívající např. v neschopnosti platby úvěrů. 

Energetický regulační úřad považuje za vyvážený a rovnoměrně účastníky trhu zatěžující 

právě postup rozdělení výplaty podpory formou zeleného bonusu na elektřinu na dvě platby, 

kdy je splatnost tří čtvrtin částky podpory stanovena na 21 kalendářních dnů od data vystavení 

zúčtovacího dokladu OTE pro výplatu podpory (tj. v termínech obvyklých doposud mezi 

účastníky trhu), a kdy je dále splatnost zbývající čtvrtiny částky podpory stanovena na 

poslední den druhého měsíce následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí, jehož se týkají 

předané hodnoty vyrobené energie. Stanovení splatnosti čtvrtiny částky podpory odvisí od 

ustanovení §§ 28 a 29 zákona o podporovaných zdrojích energie, kdy podle ustanovení § 29 

odst. 1 zákona o podporovaných zdrojích energie dotaci na úhradu nákladů spojených 

s podporou elektřiny poskytuje ministerstvo operátorovi trhu čtvrtletně na základě jeho 

žádosti předložené do konce měsíce následujícího po ukončení čtvrtletí. Vzhledem k tomu, že 

ustanovením § 28 zákona o podporovaných zdrojích energie není operátorovi trhu 

jednoznačně zaručena úhrada nákladů spojených s podporou elektřiny výhradně ze strany 

provozovatelů regionálních distribučních soustav a provozovatele přenosové soustavy, 

přičemž by nedostatek finančních prostředků pro výplatu podpory mohl být pro operátora trhu 

likvidační, jeví se jako zcela přiměřené posunutí splatnosti jedné čtvrtiny částky podpory 

k okamžiku, kdy nejdéle obdrží operátor trhu finanční prostředky ze strany ministerstva. 



2. Společností ČEZ, a.s., byly uplatněny následující připomínky:

- bod 3 navrhujeme doplnit: „V případě, že registrace formou migrace neproběhla 

řádně a nebylo by možné provést řádně registraci, opravu registrace nebo opravu 

namigrovaných dat, může tak výrobce učinit náhradním způsobem, kterým je 

reklamace na mailovou adresu Operátora trhu poze@ote.cr.cz.“

Připomínka neakceptována.

Odůvodnění: Kompetence ke změně evidovaných údajů v systému operátora trhu určuje 

právní předpis. Chybně evidované údaje může opravit pouze oprávněný subjekt.

- bod 4: „Na základě hodnot předaných Výrobcem do CS OTE v termínech podle 

vyhlášky 478/2012 Sb. provede OTE měsíční vyúčtování vždy do 5 kalendářních dnů 

po termínech po předání údajů uvedených ve vyhlášce 478/2012 Sb. V případě, že 

budou hodnoty předány Výrobcem po termínech pro předání údajů uvedených ve 

vyhlášce 478/2012 Sb. V případě, že budou hodnoty předány Výrobcem po termínech 

pro předání údajů uvedených ve vyhlášce 478/2012 Sb., budou data zahrnuta do 

následujícího měsíčního vyúčtování. Základním časovým úsekem pro měsíční 

vyúčtování je jeden kalendářní měsíc, tedy období od 00:00 hodin prvního dne do 

24:00 hodin poslední dne kalendářního měsíce. V případě nefunkčnosti systému přijme 

OTE data náhradním způsobem na mailové adrese poze@ote-cr.cz.“

Připomínka částečně neakceptována.

Odůvodnění: Do bodu 4 doplněna věta: „Toto ustanovení neplatí pro výrobce předávající 

údaje uvedené v § 4 odst. 4 a 5 vyhlášky č. 478/2012 Sb.“

- bod 5: „Splatnost vyúčtování je 21 kalendářní od data, ve kterém je OTE povinen 

provést vyúčtování podle bodu 4.“

Připomínka neakceptována.

Odůvodnění: viz výše ad 1.
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