VÝKUP krok
za KROKEM

1.

Určení distribučního území
Podle mapky prosím najděte kraj ve kterém se Vaše FVE nachází, podle určení
distribučního území, vyberte další krok jak postupovat.

2.

Distribuční území ČEZ a PRE
Pokud se Vaše FVE nachází na distribučním území ČEZU nebo PRE, a chcete s
námi řešit výkupy, je důležité provést i změnu dodavatele energií. Na tomto
distribučním území, není bohužel možné mít rozdílné dodavatele na výkup a
dodávku energií.
1.1.2023 by se díky novele Energetického zákona mělo toto nastavení změnit, a
distribuce ČEZ a PRE, by měli zákazníkovi přiřazovat výrobní EAN, díky výrobnímu EANU, můžete mít rozdílené dodavatele, pro výkup přebytků z FVE a
dodávku energií.

!

POZOR: Toto neplatí pro majitele licence na výrobu elektřiny, kteří mají přidělený výrobní EAN

3.

Distribuční území E.GD (E.ON)
Pokud se nacházíte na distribučním území E.DG (E.ON),
máme pro Vás dobrou zprávu, s Vámi můžeme řešit výkup
Vašich přebytků z FVE, aniž by bylo nutné měnit dodavatele
energií.
Přebytky nebo vyrobenou elektřinu od Vás vykoupíme a
dodavatel se Vám nemění.

Postup je následující:
1. Důležité je požádat distributora o výrobní/výkupní EAN
2. Posat mailem žádost o přidělení výrobního EANu
3. Email pošlete na vyrobny@egd.cz
4. Předmět emailu: Žádost o přidělení výrobního EANu
5. Text emailu:
Dobrý den,
tímto emailem Vás chci požádat o přidělení výrobního EANu.
Děkuji s pozdravem.
Váš podpis

6. Jakmile Vám distribuce výrobní EAN příděli přepošlete ho na
7.

info@freeforyou.cz
Registrace do Energobankingu - zákaznického portálu

4.

Potřebné dokumenty
Dokumenty, které potřebujeme k úspěšnému dořešení výkupů

1. Podepsanoou plnou moc FREE for YOU
- plná moc slouží k připojení výrobního EANu
- plná moc slouží ke komunikaci na distribuci
- na základě plné moci, můžeme vypovědět Vaší stávající smlouvu na
výkup přebytku, pokud smlouvu máte uzavřenou

2. Vaší fakturu za odběr elektřiny - všechny stránky
3. Dodání technické speciﬁkace Vaší FVE (výrobny)

www.freeforyou.cz

