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Úvod
Synthesia, a. s. je držitelem licence na výrobu elektrické energie č. 110100939, udělenou od
ERÚ 1. 1. 2002. Podle § 23 zákona číslo 458/2000 Sb., Energetický zákon, v účinném znění, je
Synthesia, a. s. výrobce elektřiny. Podle odstavce (3) § 23 tohoto zákona má výrobce
povinnosti. Tyto legislativní povinnosti budeme požadovat u svých zákazníků, kteří jsou
připojení k elektrickým rozvodům v majetku Synthesia, a. s., které je tímto tzv. přímým
vedení dle § 2 odst. 2 písm. a) bod 9 Energetického zákona.

Proces připojení nového zdroje
V procesu připojení nového zdroje je postavení Synthesie, a. s. jako zprostředkovatele mezi
žadatelem a ČEZ Distribucí, a. s. Za tímto účelem je uzavřena smlouva mezi žadatelem a
Synthesií, a. s.
Žadatel poskytuje součinnost a vyplněné podklady, které následně Synthesia, a. s. předkládá
ČEZ Distribuci, a. s.
Proces připojení nového zdroje se tak řídí podmínkami ČEZ Distribuce, a. s. pro připojování
zdrojů prostřednictvím jiné výrobny elektřiny.

Provozování vnořeného zdroje
Legislativní požadavky na výrobce elektřiny stanovují, že výrobce vyplňuje na OTE 1x měsíčně
výkaz vnořeného výrobce. Tuto činnost zajišťuje Synthesia, a. s., neboť je vlastníkem
připojovacího místa k distribuční soustavě ČEZ Distribuce, a. s.
V případě, že nová vnořená výrobna je úspěšně uvedena do provozu, tak provozovatel této
nové výrobny posílá Synthesii, a. s. 1x měsíčně údaje, které jsou nutné pro vyplnění výkazu
vnořeného výrobce na OTE dle termínu stanoveném OTE.
Žadatel nového zdroje, který bude připojen k přímému vedení Synthesie, a. s., tak bere na
vědomí, že dodávky vyrobené elektrické energie do Synthesia, a. s. jsou možné pouze za
předpokladu, že žadatel uzavře smlouvu se Synthesií, a.s. Pokud taková smlouva není
uzavřena, dodávka elektrické energie je nelegální výroba elektrické energie a Synthesie, a. s.
může takové místo odpojit od svých elektrických rozvodů.
Synthesia a. s. není držitelem licence na distribuci, legislativně tak nemůže žadateli zajistit
služby jiného obchodníka s elektřinou registrovaného na OTE.
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