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Vyhláška o modernizaci výrobny 
68/2022:

Tato vyhláška stanoví

a) podmínky a požadavky na modernizaci výrobny elektřiny u jednotlivých druhů 

podporovaných zdrojů energie,

b) způsob stanovení množství elektřiny odpovídající výrobě elektřiny před provedením 

úpravy zařízení u palivového zdroje elektřiny a

c) rozsah uchovávaných dokladů prokazujících provedení modernizace výrobny 

elektřiny.
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Vyhláška o modernizaci výrobny 
68/2022 – rozsah modernizace:

d) V případě výrobny elektřiny využívající energii bioplynu se vyžaduje provedení

1. výměny nebo generální opravy spalovacího motoru,

2. výměny nebo generální opravy generátoru,

3. výměny nebo generální opravy plynojemu,

4. výměny nebo generální opravy fermentoru a skladovací jímky,

5. výměny nebo generální opravy regulačních zařízení a

6. výměny nebo instalace nového automatizovaného systému řízení.

Vyhláška o TEP 72/2022 říká:
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Vyhláška o modernizaci výrobny 
68/2022 – úprava výrobny:

§4 Způsob stanovení množství elektřiny při úpravě palivového zdroje elektřiny

(2) V případě, že je zdroj elektřiny v provozu více než 5 kalendářních let, stanoví 

operátor trhu roční maximální množství elektřiny, na které se vztahuje právo na 

podporu po provedení úpravy zařízení výrobny elektřiny, z aritmetického průměru 3

kalendářních let, ve kterých výrobce vykázal nejvyšší množství elektřiny, na které 

byla vyplacena podpora, z období posledních 5 kalendářních let provozu palivového 

zdroje elektřiny předcházejících úpravě zařízení výrobny elektřiny.
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Vyhláška o zajištění přiměřenosti 
poskytované provozní podpory zdrojů 

energie 72/2022:
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Vyhláška o překompenzaci 72/2022:

• Zajišťuje rozdělení zdrojů

• Poskytuje vzory výkazů 

• Definuje způsob výpočtu snížení výše podpory 

• Určuje pravidla pro zohlednění investiční podpory 

• Stanový výpočet redukce množství podporované elektřiny 
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Vyhláška o technicko-ekonomických
parametrech pro stanovení referenčních 

výkupních cen a zelených bonusů a k 
provedení některých dalších ustanovení 

zákona o podporovaných zdrojích 
energie 79/2022:



11

Vyhláška o TEP 79/2022:

• Definuje technicko-ekonomické parametry pro stanovení 

referenčních výkupních cen

• Udává výši diskontní míry (6,12%) 

• Určuje dobu životnosti podporovaných zdrojů   

• Stanový tvorbu ceny tepla pro udržovací podporu tepla
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Vyhláška o stanovení druhů a 
parametrů podporovaných 

obnovitelných zdrojů a kritérií 
udržitelnosti a úspory emisí skleníkových 
plynů pro biokapaliny a paliva z biomasy 

79/2022:
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Vyhláška - druhy biomasy 110/2022:

• Definuje druhy a parametry podporovaných obnovitelných zdrojů 

využívajících biomasu s dělením na pokročilé suroviny

• Udává způsob využití biomasy pro výrobu elektřiny, tepla a 

biometanu 

• Určuje podíl biologicky rozložitelného odpadu ve směsném 

komunálním odpadu   

• Stanový kritéria udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů
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Vyhláška - druhy biomasy 110/2022:

• Zapomeňte na pojem „Cíleně pěstovaná biomasa“ teď jsou tu 

pokročilé suroviny a ostatní biomasa (platí pro bioplyn)

• Vyhláška nevyžaduje uvádět plochy pro pěstování energetické 

biomasy do jednotné žádosti (ani pro spalování ani pro bioplyn)

• Dále nutí uchovávat dokumenty ke každé fakturované dodávce 

biomasy dle přílohy č. 3 (A,B) 

• Obsahuje vzor prohlášení pro splnění podmínek udržitelnosti



Jaká je emisní stopa odpadu z potravin? 

Papírově NULA, ale ve skutečnosti? Opad je dle 

společenského dopadu nejdražší palivo!   
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Cesta 
vstupů a 
podíl na 
energii

2% zemědělské půdy

5 TWh v bioplynu

8 mil tun/rok 

1 TWh v bioplynu

2 Mil tun/rok 

60-130 g CO2/kWh el
0 g CO2/kWh el



Precizní 
využití 
odpadů 
2TWh

Pěstovaná 
biomasa*

20 TWh

Další 
obnovitelné 

plyny 

20-30 TWh?
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Potenciál bioplynu a spotřeba ZP   

Největší naší snahou kromě využití odpadů má být snížení množství 
odpadů a tím uspořit potřebné zdroje

* Pěstovaná biomasa nemusí být jen kukuřice, ale vojtěška, směsky, trávy a další tržně nevyužité zlepšující plodiny  

Současná 
spotřeba ZP 

90TWh+

Tlak na úspory, 
přechod na 
čistá řešení 
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Digestát ročně spoří 
tolik  průmyslových 
hnojiv, co spotřebuje  
Olomoucký a k 
tomu Pardubický 
kraj     Úspora hnojiv = úspora emisí CO2! Jen z 

výroby hnojiv to dělá 150 tis tun CO2ekv + 

úspora 2/3 emisí N2O (další desítky tisíc tun 

CO2ekv dle kvality půdy)


