revue dobré regulatorní praxe

K PoZE § 13:
§ 13 [VYÚČTOVÁNÍ PODPORY ELEKTŘINY]

(1)
Operátor trhu účtuje provozovateli regionální distribuční soustavy a provozovateli přenosové soustavy složku ceny služby
distribuční soustavy a složku ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny ve výši, v jaké je povinen ji vyúčtovat
provozovatel regionální distribuční soustavy nebo provozovatel přenosové soustavy podle § 28 a provozovatel regionální
distribuční soustavy a provozovatel přenosové soustavy je povinen ji hradit operátorovi trhu. Způsob a termíny účtování a hrazení
složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny mezi operátorem trhu a
provozovatelem přenosové soustavy a provozovatelem regionální distribuční soustavy a mezi provozovateli distribučních soustav
stanoví prováděcí právní předpis.
(2)
Povinně vykupující účtuje operátorovi trhu rozdíl mezi výkupní cenou a hodinovou cenou a cenu za svoji činnost podle množství
povinně vykupované elektřiny z jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů evidovaných operátorem trhu podle § 10 odst. 3 a
operátor trhu je povinen hradit rozdíl mezi výkupní cenou a hodinovou cenou a cenu za činnost povinně vykupujícího.
(3)
Výši ceny za činnost povinně vykupujícího stanovuje Úřad v daném kalendářním roce na následující kalendářní rok. Způsob
výpočtu ceny stanoví prováděcí právní předpis.
(4)
Právo účtovat podle odstavce 2 vzniká zaplacením výkupní ceny výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů, a to v rozsahu
naměřených nebo vypočtených hodnot podle § 11a evidovaných operátorem trhu.
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VÝROBCI ENERGIE NEPLATÍ ZA LOKÁLNÍ SPOTŘEBU PŘÍSPĚVEK NA
OZE
09/12/2016 / Barbora Šafaříková

JŠK, advokátní kancelář, s.r.o.

Okresní soud v Českých Budějovicích ve svém rozhodnutí č.j. 27 C 256/2015 – 205 potvrdil výklad, podle kterého nemusí výrobci
energie z obnovitelných zdrojů platit z lokální spotřeby žádný příspěvek na OZE.
Soud ve svém rozhodnutí řekl, že „Ze znění ustanovení § 13, § 28 a § 43 zákona č.165/2012 Sb., ve znění účinném v posuzovaném
období, vyplývá pro žalovaného jako provozovatele regionální distribuční soustavy povinnost hradit žalobci složku ceny za přenos
elektřiny a ceny za distribuci elektřiny na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny. Uvedená ustanovení zákona hovoří pouze
o složce ceny za přenos a za distribuci elektřiny. Z kontextu těchto ustanovení zákona lze podle názoru soudu vyvodit, že
povinnost žalovaného se podle těchto ustanovení vztahuje pouze k elektřině, která je přenášena a distribuována. S ohledem na
skutečnost, že lokální spotřeba výrobců představuje elektřinu vyrobenou ve výrobně elektřiny a spotřebovanou, aniž by došlo
k jejímu přenosu či distribuci, nelze podle názoru soudu z ustanovení § 13, §28 či §43 zákona č.165/2012 Sb. takovou povinnost
pro žalovaného dovodit. Takovou povinnost pro žalovaného nelze vyvodit ani z kontextu jiných ustanovení zákona č. 165/2012Sb.,
o podporovaných zdrojích, ve znění účinném do 1.10.2013.“
Celý text rozhodnutí je k dispozici na: http://portal.justice.cz/…ud/soud.aspx?… pod číslem žádosti 60 Si 70/2016.
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