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Evidence záruk původu
Doplnění údajů o výrobně pomocí formuláře POZE
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Evidence záruk původu
Formulář obsahuje položky, které jsou nutné, aby výrobce ke zdroji doplnil, pro vydání záruky
původu. Nachází se v menu „POZE“, položka „Evidence záruk původu“.

Kliknutím na tlačítko „Hledat“ se v sekci „Data“ zobrazí seznam zdrojů výrobce. Výběr je možno
omezit přímo na konkrétní zdroj, vyplněním údaje „ID výrobního zdroje“.

V sekci „Data“ vyberte řádek s údaji o zdroji, pro který budete požadovat vydání záruky původu.
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V detailu se zobrazí údaje o zdroji evidované v modulu „POZE“, které bude nutno doplnit o údaje
potřebné pro vydání záruky původu. Detail je rozdělen do několika částí:

Základní data výrobce – „Název výrobce“ a jeho „Licence“. Údaje již zadané v modulu „POZE“
pouze se zobrazují a jsou needitovatelná.

Technologická data zdroje. Zde se zobrazuje ID vybraného výrobního zdroje, ke kterému se bude
vztahovat záruka původu. Výrobce musí upřesnit „Typ použitých zdrojů energií“ a „Typ použité
technologie“ výběrem z nabízených možností.
Je možno označit více typů použitých zdrojů energie podržením tlačítka „Ctrl“ na klávesnici a
klikáním levým tlačítkem myši na jednotlivé řádky v tabulce.
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Primární adresa zdroje a Sekundární adresa výrobny. Údaje jsou přeneseny z údajů zdroje
evidovaných v modulu „POZE“, není možno je zde měnit. Jestliže nejsou tyto údaje vyplněny, je
nutné je doplnit ve formuláři POZE – Nárok na podporu (postup najdete v sekci „Nárok na
podporu“).

Ostatní data. Zde si výrobce zvolí, zda chce ve vydané záruce původu zobrazovat vedle EAN
výrobny také její název. Pokud zvolí, že ne, bude zde pouze EAN výrobny. Jestliže není zobrazen
údaj „Název výrobny“, je nutné jej doplnit ve formuláři POZE – Nárok na podporu (postup
najdete v sekci „Nárok na podporu“).
Na základě výběru „Využívané podpory“ se v položce „Uplatňovaná podpora“ nabídne k označení
několik variant. Opět je možno označit jednu nebo několik položek podržením tlačítka „Ctrl“ na
klávesnici a klikáním levým tlačítkem myši na jednotlivé řádky v tabulce.
Dále je nutno připojit „Schéma výrobního zařízení“, které je povinné. Jedná se o schéma zapojení
výrobního zdroje do distribuční soustavy, tedy přehled zapojení generátoru, odběru energie pro
technologickou, nebo ostatní vlastní spotřebu a případné zapojení libovolného koncového odběru
energie již v rámci daného odběrného místa. Jinak řečeno jde o přehled toků vyrobené a spotřebované
energie ještě v rámci daného odběrného předávacího místa. Schéma může být ve formátu pdf, jpg, aj.
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Nárok na podporu
V tomto formuláři musí být nezbytně doplněny některé (pro POZE nepovinné) údaje, aby se v systému
EZP správně zobrazila data o výrobnách. U každého zdroje musí být vyplněna adresa výrobny (buď
klasickou adresu, nebo formou GPS souřadnic) a také název výrobny. Tyto položky je nutno doplnit
ve formuláři POZE - Nárok na podporu, ve formuláři POZE - Evidence záruk původu se budou pouze
zobrazovat, bez možnosti editace.
Formulář se nachází v menu „POZE“, položka „Nárok na podporu“.

Pro vyhledání registrovaných zdrojů a nároků na podporu slouží tlačítko Hledat:
Zobrazeny budou všechny registrované nároky na podporu přihlášeného výrobce. Pokud chcete
vyhledávat podle určitého kritéria, před samotným hledáním vyplňte dané políčko ve Filtru. Veškeré
dohledané nároky na podporu se výrobci zobrazí níže v záložce Data.
Detail konkrétního nároku na podporu se uživateli zobrazí po kliknutí na příslušný řádek s nárokem na
podporu.
Po stisknutí tlačítka „Editovat“ má výrobce možnost doplnit požadované údaje a tuto změnu potvrdit
stisknutím tlačítka „Uložit“. Po podepsání a odeslání zprávy s uloženými daty jsou provedeny kontroly
správnosti zadaných dat a data uložena.
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