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Sektorové šetření 2011

• 27.10.2022 MPO zveřejnilo zprávu o výsledku sektorového šetření za 
rok 2011 Hodnoty IRR (%) – provozní podpora elektřiny z 

OZE

Sektor Váha dle 

instalovaného výkonu

Váha dle výroby elektřiny

BIOP 6,13 6,29
VTE 8,60 8,60
SKP 8,30 8,30
MVE 1, 5 a 11,0 1,5 a 11,0
MVErek 3,92 6,54
FVE 8,32 8,32
BIOM - -
DUP - -



Sektorové šetření 2011

• Zpráva vyšla o 4 měsíce později a byla vydána až po cenovém 
rozhodnutí ERÚ

• Do výpočtu nebyly zahrnuty BPS se záporným/žádným IRR

• Výsledné IRR je bez vlivu investiční podpory

• Ve zprávě je doplněna informace i pro BPS z roku 2010 – 6,23%

• Překompenzace nebyla shledána = nebude krácena podpora

• Doporučení:

Do dvou měsíců mohou výrobny se souběhem podpor 
(dotace/provoz) požádat SEI o individuální podmínky podpory. 
Členové CZ Biom obdrží info s postupem a připravenou žádostí.



Sektorové šetření 2012

• Z kraje roku 2023 budou osloveni MPO provozovatelé výroben 
uvedených do provozu v roce 2012 – dotazník přiměřenosti podpory

• Předložení dotazníku je základní předpoklad pro možnost žádání o 
individuální podmínky podpory

• CZ Biom bude dělat tradiční semináře k IRR v Čechách a na Moravě 

• Doporučení:

Vyplnění dotazníku není nic jednoduchého a proto doporučujeme být 
připraven ideálně na on-line kalkulačce www.prekompenzace.cz



IRR 8,4 % - pro všechny

• Vláda schválila jednotné IRR pro všechny OZE ve výši 8,4%

• Rozhodnutí padlo přímo na jednání vlády (dvakrát pro nedostatek 
času bylo projednání odloženo)

• Výsledek je překvapující a jiný, než připravené materiály a také ujištění 
některých vládních činitelů

• Praktická ukázka „podpory“ OZE v době energetické krize



Žádost o individuální podmínky podpory

• Do dvou měsíců od zveřejnění výsledků sektorového šetření  je možné 
požádat o individuální podmínky dle §

• V roce 2021 několik BPS požádalo SEI

• Všechny žádosti byly zamítnuty 

• Následně SEI zpustila kontroly z moci úřední dle §35

• Žadatelé s podporou CZ Biom podali správní žalobu na SEI kvůli 
postupu v rozporu se zákonem   



Roční zelený bonus/hodinový zelený bonus 
roční
• Ke zvážení: přechod u BPS z roku 2012 a starší z ročního zeleného 

bonusu na hodinový zelený bonus

• V některých obchodních hodinách s nízkou cenou elektřiny může být 
zelený bonus

• „Motivace“ vyrábět v čase s nižší cenou, což jde proti požadavkům 
trhu 

• Přechod je třeba řádně promyslet, pro další naváznosti



Odkup těžebních plynovodů

• Řídí se přílohou č. 6 cenového rozhodnutí o regulovaných cenách 
souvisejících s dodávkou zemního plynu (konzultační proces)

• Po dokončení těžebního plynovodu může investor požádat 
provozovatele místní distribuční sítě plynu a distributor musí vykoupit 
za obvyklou cenu pořízení 

• Cena obvyklá – výběrové řízení dle zákona, odborný posudek, 
investiční ceník X koeficienty

• výpočet ceny = koeficient využití závisí od délky a výkonu, 95% ceny 
získá za potrubí připojující výrobnu biometanu o výkonu více jak 100 
Nm3/km, jinak redukce ceny 



Zakrývání koncových skladů/sólo plynojemy 

• MZe připravuje na žádost CZ Biom dotační titul, který by měl být 
vyhlášen cca v polovině roku 2023

• Rozpočet titulu cca 150 mil Kč

• Zaměřeno na zvyšování bioplynové kapacity
• Zakrývání koncových skladů digestátu (obzvláště vhodné pro biometan) 

• Samostatně stojící plynojemy (obzvláště vhodné pro poskytování flexibility) 



Navýšení výkonu BPS 2013 nad rámec 550 kW

• ERÚ má na stole náš požadavek na vyjádření 

• Stávající zdroj po navýšení výkonu bude zastropován na výši podpory 
dle průměru tří nejlepších let v pětileté historii

• U BPS 2013 při navýšení výkonu nad 550 kW však klesá výše ZB

• Tuto nelogičnost se snažíme vysvětlit úřadům 

• Několik BPS z roku 2013 realizuje navýšení – zatím nevíme jak to 
dopadne 



Výkaz paliv/Hlášení cíleně pěstované biomasy

• OTE je naprosto zaneprázdněno a nemají kapacitu řešit naše 
připomínky a měnit výkaz paliv

• Současný stav výkazu musíme zatím považovat za finální 

• Cílem výkazu je zajistit data o provozu, která předchozí výkaz 
neposkytoval

• Dříve se při splnění podmínek CPB vypsal ve výkazu paliv jeden řádek

• Dnes má každý druh biomasy vlastní řádek…ale…

• Výrobny plnící kritéria udržitelnosti duplicitně vyplňují výkaz paliv a 
také ¼ roční hlášení 



Výkaz paliv
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