
PŘIMĚŘENOST PODPORY ELEKTŘINY V PORTÁLU OTE 

 

§30 - §37 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně 
některých zákonů (dále jen ,,zákon o POZE“) 
Vyhláška 72 ze dne 28. března 2022 o zajištění přiměřenosti poskytované provozní 
podpory zdrojů energie 
 

Posouzení přiměřenosti vyplácené podpory je povinností, k níž Českou republiku 

zavazuje notifikační rozhodnutí Evropské komise. 

 

Podpora elektřiny je podle zákona o POZE přiměřená, pokud vnitřní výnosové 

procento investic za dobu trvání práva na podporu nepřekročí hodnoty v intervalu 8,4 

% až 10,6 %. Hodnoty vnitřního výnosového procenta investic pro jednotlivé druhy 

obnovitelných zdrojů stanoví vláda nařízením. 

 
 
 

Pro výrobce je připraven nový webový formulář s volbou individuálního opatření. 

Formulář se nachází v menu: POZE → Individuální opatření k zajištění přiměřenosti 

podpory. 

 



Pro výběr zdroje klikněte na tlačítko „Hledat zdroj“. 

 

 

Následně se načtou zdroje automaticky (k výběru budou zobrazeny pouze zdroje, u 

kterých ještě nebylo zadáno výrobcem individuální opatření a které patří do rizikového 

sektoru.). Vyberete požadovaný zdroj a klikněte na Zadat opatření. 

 

 
 
 
 

Následně po výběru zdroje se zobrazí zbytek sekce s detailem k danému zdroji. Šedě 

vyznačená políčka jsou needitovatelná, automaticky předvyplněná. Vyberete jednu 

z možností: 

1) Ukončení podpory elektřiny (dle § 33 odst. 1 zákona o POZE může výrobce 
oznámit operátorovi trhu, že se vzdává práva na podporu elektřiny 
s platností od začátku dvanáctého kalendářního roku následujícího po roce, 
kdy byl zdroj elektřiny uveden do provozu). Lze zvolit v případě, že výrobní 
zdroj je v sektoru, který byl označen jako překompenzovaný, a pokud nebyla 
čerpána investiční podpora. 

 
2) Uplatnění práva na podporu sníženou o částku odpovídající poskytnuté 

investiční podpoře (dle § 33 odst. 2 zákona o POZE může výrobce oznámit 
operátorovi trhu, že hodlá uplatňovat právo na podporu sníženou o částku 
odpovídající poskytnuté investiční podpoře). Lze uplatnit v případě, že 
byla čerpána investiční podpora (u zdrojů uvedených do provozu v období 
od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2015 do 20 % celkových investičních nákladů). 



Pozn: Podle zákona o POZE u zdrojů elektřiny uvedených do provozu v období 
od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015 se souběhem podpory elektřiny s investiční podporou, jejíž výše 
je nad 20 % z celkových investičních nákladů, trvá po zbývající dobu životnosti zdroje elektřiny právo 
na podporu ve výši stanovené podle pravidel platných pro rok, ve kterém byl zdroj elektřiny uveden do 
provozu, snížené o poměrnou část poskytnuté investiční podpory. Tato podpora bude systémem OTE 
nadále krácena jako v minulosti.  
Pozor! V případě, že podpora KRÁCENA nebyla, protože výrobce neuvedl do systému OTE výši investic 
a výši investiční podpory, je třeba tyto údaje do systému OTE uvést (na kartě registrace zdroje). 

 
 
V dalším kroku v případě volby zvolíte podvariantu: 
 

a) snížení o redukční faktor snižující výši podpory na vyrobenou jednotku elektřiny, 
nebo 

b) redukční faktor snižující podporu elektřiny za zúčtovací období  
 
Dále je třeba formulář Uložit. 

 

 

!!! Zvolený způsob snížení podpory (a nebo b) nemůže 
výrobce později měnit !!! 


