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Dne 26. června 2018 vstoupila v účinnost novela vyhlášky č. 145/2016 Sb. o vykazování energie z 

podporovaných zdrojů („Novela“), která upravuje dříve nejednoznačný text vyhlášky č. 145/2016 Sb. 

(„Vyhláška“) ohledně dopadů opožděného předání údajů o výrobě a dalších požadovaných údajích za 

předchozí kalendářní měsíc/čtvrtletí na nároky provozovatelů výrob elektřiny a tepla na podporu. 

Novela jednoznačně stanovuje, že v případě opožděného předání údajů výrobcem nedochází ke ztrátě 

nároku na podporu, pouze se podpora vyúčtuje v bezprostředně následujícím vyúčtovacím 

termínu po předání údajů. 

Řeší se tím několikaměsíční dohady o možné ztrátě nároku výrobců na podporu v případě opožděného 

odevzdání údajů o výrobě. Tyto dohady odstartovalo OTE v dubnu 2018 když uvedlo, že od 1. června 

2018 by údaje a provozní data, které provozovatel POZE nezadal do systému operátora trhu do 10. 

kalendářního dne (vyjma KVET), resp. 15. kalendářního dne (pro KVET), následujícího měsíce, nebyla 

zahrnuta do vyúčtování, podpora nebude vyplacena a nárok na podporu za toto období definitivně 

zaniká.  

Proti tomuto výkladu Vyhlášky se ostře postavil ERÚ, který ještě v dubnu 2018 uvedl, že nedodržení 

termínu zadání údajů do systému OTE by nemělo být vykládáno jako automatická ztráta podpory za 

příslušný měsíc a vyplývá z něj pouze odpovídající posunutí výplaty do nadcházejícího období. Zároveň 

Rada ERÚ požádala Ministerstvo průmyslu a obchodu („MPO“), jako autora Vyhlášky, o jednoznačný 

výklad ustanovení Vyhlášky. MPO v návaznosti na tuto žádost přislíbilo navrhnout technickou úpravu 

dotčených ustanovení Vyhlášky, jejíž výsledkem je Novela. 

Závažnost situace ilustruje rychlost, s jakou byla Novela připravena. Podle původních neoficiálních 

informací z legislativního oddělení MPO z počátku června 2018 se totiž vydání Novely očekávalo až 

v závěru roku 2018.  

V návaznosti na Novelu vstoupily v účinnost dne 28. června 2018 také nové Obchodní podmínky OTE, 

a.s. pro elektroenergetiku, které v bodech 12.4.3 až 12.4.5 uvádějí, že opožděné zadání údajů do 

systému OTE nebude znamenat ztrátu nároku na podporu, pouze se posune datum jejího vyúčtování. 

Navzdory výše uvedenému důrazně doporučujeme dodržovat termíny pro zadávání hodnot výroby, aby 

nedošlo k narušení cash-flow u provozovatelů POZE.  

V případě souvisejících dotazů jsme Vám samozřejmě kdykoli k dispozici. 

OPOŽDĚNÉ ZADÁNÍ ÚDAJŮ VÝROBY DO SYSTÉMU OTE 

NEBUDE ZNAMENAT ZTRÁTU NÁROKU NA PODPORU  

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-133
http://www.ote-cr.cz/registrace-a-smlouvy/files-registrace-a-smlouvy/Obchodni_Podminky_OTE.pdf
http://www.ote-cr.cz/registrace-a-smlouvy/files-registrace-a-smlouvy/Obchodni_Podminky_OTE.pdf
http://www.ote-cr.cz/registrace-a-smlouvy/files-registrace-a-smlouvy/obchodni-podminky-ote-zmenove.pdf
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Tento materiál slouží pouze jako všeobecná 

informace o aktuálních tématech, nejedná se o 

poradenství. Nezohledňují se v něm žádné zvláštní 

okolnosti, finanční situace či zvláštní požadavky 

adresátů. Jeho adresáti by si proto měli vždy vyžádat 

příslušné profesionální služby k uvedeným 

informacím. I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu 

nemůže společnost bpv Braun Partners s.r.o., její 

partneři, spolupracovníci či spolupracující advokáti a 

daňoví poradci zaručit přesnost a úplnost informací 

zde obsažených a nepřebírá jakoukoliv odpovědnost 

za konání nebo zdržení se konání na základě 

informací obsažených v tomto materiálu. 
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mailto:info@bpv-bp.com

