
ČR-Státní energetická inspekce 

územní inspektorát pro Jihočeský kraj 
Lipenská 17, 370 01 České Budějovice 

 

Čj.: 
 

Protokol č. 
 

 
o výsledku kontroly podle § 12 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění, kterou 
provedli kontrolní pracovníci: 

 

 

 

 

Předmětem kontroly bylo dodržování ustanovení § 3, § 4 a § 5 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (dále zákon č. 180/2005 Sb.), ve 
znění účinném do 31.12.2012, s přihlédnutím k ustanovení § 48 zákona č. 165/2012 Sb., o 
podporovaných zdrojích energie, účinnému od 01.01.2013, jehož dikcí kontrolu dodržování tohoto 
zákona provádí Státní energetická inspekce.  
 

Kontrola byla zahájena dne  

 

     

 



  ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. 
Adresa: Křižíkova 788 

 500 03 Hradec Králové 

Telefon: 492 112 821 

Fax:        492 112 708 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
 Číslo účtu:  27-2016940207/0100 

IČ:       25938924 

DIČ:       CZ25938924 

Statutární zástupce:  

Ing. Karel Čipera, jednatel  

 Odpovědný zástupce: 
  

  

  

  

  

  

  

Zápis do obch. rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, spisová značka C 16087,  
datum zápisu 1.7.2000 

  

  

  

  

  

Místo kontroly:  Fotovoltaická elektrárna Bežerovice, 391 65 Sudoměřice u Bechyně 

 

 

 

Kontrolou bylo zjištěno: 
 

Dne 03.05.2013 bylo zahájeno kontrolní šetření licencované výrobny elektřiny Fotovoltaická 
elektrárna Bežerovice, 391 65 Sudoměřice u Bechyně. 

 



      
 

Fyzická kontrola výrobního zařízení FVE 

V katastrálním území Bežerovice se nachází fotovoltaická elektrárna firmy ČEZ Obnovitelné zdroje, 
s.r.o. Elektrárna je tvořena solárními panely umístěnými na fixních konstrukcích. FVE je složena z 13 
104 kusů fotovoltaických polykrystalických panelů Canadian Solar CS6P-230P o jmenovitém výkonu 
230 Wp. Panely jsou napojeny do 126 kusů String Control boxů Fronius a následně do 63 kusů střídačů 
Fronius IG 500. Vyrobená energie je poté transformována v pěti transformátorech (o výkonech 
4×630kVA a 1×400kVA), svedena do rozvodny VN a na úrovni 22 kV vyvedena do distribuční soustavy. 
Celkový instalovaný elektrický výkon výrobny je 3 013 920 Wp.  
 Kontrolovaná osoba je držitelem licence č. 110100339 na výrobu elektřiny, licence zahrnuje 
provozovnu Fotovoltaická elektrárna Bežerovice, 391 65 Sudoměřice u Bechyně, s termínem zahájení 
30.12.2009, provozovna je licencována na jeden zdroj s instalovaným výkonem 3,013 MW. Skutečně 
instalovaný výkon výrobny je v souladu s licencí. 
 

Měření 
Vyráběná elektrická energie je měřena na úrovni dodávky do distribuční soustavy digitálním 
vícekvadrantovým elektroměrem Actaris DB472T, se značkou ověření 2011, který je ve vlastnictví 
provozovatele distribuční soustavy. Nepřímé měření typu A je instalováno na VN straně zvyšovacího 
transformátoru.  
 

Ostatní a technologická vlastní spotřeba 

Provozní spotřeba elektrárny je vykazována jako technologická vlastní spotřeba. Její hodnota je 
určována z rozdílu velikosti svorkové výroby zjišťované z měničů a z velikosti dodávky do distribuční 
soustavy měřené výše zmíněným elektroměrem. Na technologickou spotřebu není uplatňována podpora. 
Ostatní vlastní spotřeba je vykazována jako nulová. 

 

Objem výroby 



 

 



Fotovoltaická elektrárna byla v kontrolovaném roce 2012 provozována v režimu zeleného bonusu, na 
výrobu uplatňoval výrobce cenu pro FVE s instalovaným výkonem nad 30 kW uvedené do provozu od 
1.1.2009 do 31.12.2009, tyto nárokované částky podpory rovněž vykazoval v Měsíčních výkazech.  
 

Kontrolovaná osoba k doložení začátku provozu výrobny FVE Bežerovice předložila Žádost o povolení 
zkušebního provozu, ze dne 22.12.2009 a dále Stanovisko k žádosti o připojení fotovoltaického systému 
o instalovaném výkonu 3 013,92 kW v k.ú. Bežerovice p.č. 895/1,2,3,4, 909/3,11,35, okr. Tábor, 
k distribuční soustavě - Povolení zkušebního provozu (dále jen Stanovisko). Ve Stanovisku, ze dne 

12.05.2010, provozovatel distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s., zpětně povoluje zkušební provoz 
výrobny v termínu od 23.12.2009 do 23.07.2010. Kontrolovaná osoba považuje takto určené datum 
23.12.2009, tj. datum zahájení zkušebního provozu, za datum uvedení nové výrobny do provozu. Toto 

datum uvádí kontrolovaný výrobce v měsíčních výkazech. 
 

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008, účinné od 1. ledna 2009, stanoví v bodě 

(1.10.) U nově zřizované výrobny elektřiny nebo zdroje se uvedením do provozu rozumí den, kdy 

výrobce začal v souladu s rozhodnutím o udělení licence a vzniku oprávnění k výkonu licencované 
činnosti vyrábět a dodávat elektřinu do elektrizační soustavy při uplatnění podpory formou výkupních 
cen nebo začal vyrábět elektřinu při uplatnění podpory formou zelených bonusů. 
 Shodná podmínka byla stanovena i v Cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu 
č. 4/2009, účinném od 1. ledna 2010, v bodě (1.9.). 
 

Kontrolovaná osoba nedoložila, že by výrobna FVE Bežerovice v roce 2009 začala vyrábět a dodávat 
elektřinu do distribuční soustavy, čímž by vyhověla podmínce uvedení do provozu dle příslušného 
Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.  
 Podle evidence provozovatele distribuční soustavy byl dne 06. 01. 2010 namontován elektroměr, 
ve 12 hodin 15 minut se pak uskutečnila první dodávka elektrické energie do distribuční soustavy. 
 

Smluvní vztahy 

Přeměnou struktury společností skupiny ČEZ je s účinností od 01. 11. 2012 vlastníkem pozemků 
a energetického zařízení výrobny FVE Bežerovice společnost ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s., 
kontrolovaná osoba jako licencovaný výrobce elektřiny pak má na základě Nájemní smlouvy, ze dne 
17.09.2012, pronajatu  kontrolovanou výrobnu a tuto výrobnu i nadále provozuje.  
 Kontrolovaný výrobce elektřiny z obnovitelného zdroje má s provozovatelem distribuční 
soustavy E.ON Distribuce, a.s. uzavřenu Smlouvu o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě 
z hladiny vysokého napětí a Smlouvu o úhradě zeleného bonusu k elektřině vyrobené z obnovitelného 
zdroje. S obchodníkem E.ON Energie, a.s. pak má uzavřenu Smlouvu o dodávce elektřiny s převzetím 
závazku dodat elektřinu do elektrizační soustavy, viz. seznam pořízených dokladů. 
 

 

Závěr: 
 

Kontrolou bylo zjištěno porušení ustanovení § 5 odst. 5 a 6 zákona č. 180/2005 Sb., ve znění účinném 
do 31.12. 2012, s přihlédnutím k ustanovení § 48 zákona č. 165/2012 Sb.,  účinnému od 01.01.2013. 
Kontrolovaná osoba, tj. ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., Křižíkova 788, 500 03 Hradec Králové, jako 
výrobce, který v provozovně Fotovoltaická elektrárna Bežerovice vyrábí elektřinu z obnovitelného 
zdroje a uplatňuje nárok na úhradu zeleného bonusu, předával provozovateli regionální distribuční 



soustavy pravdivé údaje o  množství vyrobené a spotřebované elektřiny. Vykazovala však nepravdivé 
datum uvedení do provozu a nesprávnou celkovou částku za zelené bonusy.  
 

 

 

Poučení 
Proti tomuto protokolu lze podle ustanovení § 17 zákona č. 552/1991 Sb. podat výše uvedenému 
územnímu inspektorátu ČR-Státní energetické inspekce písemné a zdůvodněné námitky do 5 dnů ode 
dne seznámení s protokolem. 
Při písemném styku s orgány SEI uvádějte vždy číslo jednací. 
 

České Budějovice 24.05.2013 

 

Kontrolní pracovník ČR-Státní energetické inspekce: 

 

 

S protokolem byli seznámeni: 

Ing. Karel Čipera 

jednatel 

 

1x vyhotovení převzali dne: 
 

 

Seznam pořízených dokladů: 
 

* Výpis z obchodního rejstříku 

* Plná moc pro
* Rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence č. 110100339 

* Seznam nemovitostí na LV 821, k.ú. Bežerovice 

* Nájemní smlouva na užívání energetického zařízení, ze dne 17.09.2012 

* Smlouva o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě z napěťové hladiny vysokého napětí č. 
700167846000010, ze dne 25.06.2010, se společností E.ON Distribuce, a.s. zastoupenou společností 
E.ON Česká republika, s.r.o., včetně Protokolu o schválení výrobny ze dne 07.07.2010 

* Smlouva o úhradě zeleného bonusu k elektřině vyrobené z obnovitelného zdroje č. 2012-S710608, ze 

dne 21.12.2011, se společností E.ON Distribuce, a.s.  



* Smlouva o dodávce elektřiny s převzetím závazku dodat elektřinu do elektrizační soustavy č. 2012- 

S710608, ze dne 21.12.2011, se společností E.ON Energie, a.s.  
* Hlášení o předpokládaném množství elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů pro rok 2012  
* Žádost o povolení zkušebního provozu, ze dne 22.12.2009 

* Stanovisko k žádosti o připojení fotovoltaického systému o instalovaném výkonu 3 013,92 kW v k.ú. 
Bežerovice p.č. 895/1,2,3,4, 909/3,11,35, okr. Tábor, k distribuční soustavě - Povolení zkušebního 
provozu, ze dne 12.05.2010 

* Oznámení o výběru formy podpory elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů a o její změně, ze dne 
29.11.2011 

* Faktury-daňové doklady+Podklady pro fakturaci na dodávku el. energie za měsíce 1-12/2012 

* Faktury-daňové doklady+Podklady pro fakturaci  za zelený bonus+Měsíční výkazy o výrobě elektřiny 
z obnovitelných zdrojů za měsíce 1- 12/2012 

* Prohlášení o shodnosti kopií dokladů s originálními  
* Výpis došlých plateb za dodávku elektřiny FVE Bežerovice v roce 2012 

* Pasport FVE Bežerovice - revize 0, 15.4.2011 

* Jednopólové schéma VN - FVE Bežerovice 

* Situace - FVE Bežerovice 

* Dopis - Žádost o poskytnutí informací nezbytných pro výkon kontrolní činnosti, ze dne 13.06.2013 

* Dopis - FVE Bežerovice, poskytnutí informací nezbytných pro výkon kontrolní činnosti, ze dne 
26.08.2013 

* Fotodokumentace  
 


