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Koho se povinnost plnit kritéria 
udržitelnosti týká?



Kritéria udržitelnosti a úspor emisí se 
týkají bioplynových stanic
produkujících elektřinu, vytápění a 
chlazení s tepelným příkonem více 
než 2 MW.

2 MW



Bioplynové stanice

+ Rozhodující je výše příkonu v palivu nikoliv 
elektrický výkon 
+ údaj v technické specifikaci kogenerace 
+ v provozním řádu 

+ BPS s elektrickým výkonem mezi 780-850 kWel by 
měly ověřit, zda se jich nařízení týká 



Kritéria udržitelnosti a úspor emisí se 
týkají zařízení spalujících nebo 
spoluspalujících pevnou biomasu v 
sektoru výroby elektřiny, vytápění a 
chlazení s tepelným příkonem více 
než 20 MW.
Pokud je biomasa spalována 
odděleně, tak počítáte pouze výkon 
kotlů na biomasu a ne uhlí.

20 MW



Certifikace kritérií udržitelnosti

+ Kritéria udržitelnosti nemusí plnit pouze 
bioplynové stanice a teplárny spalující nebo 
spoluspalující biomasu, ale také celý jejich 
dodavatelský řetězec biomasy



Podpora CZ Biom svým 

členům



Příprava dokumentace dle KZR INiG

V ČR 3 schémata
+ KZR INiG / ISCC / SURE

Tým CZ Biom se úspěšně zorientoval v požadavcích na 

přípravu dokumentace dle certifikačního schématu KZR 

INiG
+ certifikační firmy URS nebo Bureau Veritas

http://www.kzr.inig.eu/en/menu2/issued-certificates/
https://www.iscc-system.org/certificates/valid-certificates/
https://certification.sure-system.org/SearchVerifications
https://www.urs-czech.cz/
https://www.bureauveritas.cz/


Příprava dokumentace dle KZR INiG

1. Kontaktovat CZ Biom dajcl@biom.cz
+ My Vám zašleme seznam podkladů, které od Vás budeme 

potřebovat k přípravě dokumentace

+ Na základě těchto informací s Vámi nastavíme rozsah Vaší 

certifikace



Příprava dokumentace dle KZR INiG

2. Kontaktovat certifikační firmu URS/Bureau Veritas
+ Firma připraví na základě dotazníku smlouvu

+ Podpis smlouvy s certifikační firmou, která Vás bude 

následně auditovat ve smluveném rozsahu



Příprava dokumentace dle KZR INiG

Ve spolupráci s URS jsme připravili již 

přes 60 podniků, z nichž zhruba dvě 

třetiny mají již za sebou audit



Jak určit rozsah certifikace podle 
KZR INiG



Individuální zemědělská výroba a uvádění na trh 
(15)

+ Pokud máte vlastní produkci zemědělské biomasy, 
se kterou dále nakládáte v rámci certifikovaných 
činností
+ Biomasa od Vaší dceřiné firmy s jiným IČEM, se nepovažuje 

za vlastní produkci, ale za nákup od producenta 
zemědělské biomasy nebo odpadu/zbytku, který je 
provázen Vlastním prohlášením producenta, které se 
vyplňuje jednou ročně



Individuální zemědělská výroba a 
uvádění na trh (15)

+ (15a) Se skladem = pokud biomasu skladujete 
+ (15b) Bez skladu = pokud ji rovnou spotřebujete 

nebo pokud ji ihned prodáte a odvezete odběrateli 
bez změny objemu, hmotnosti, stavu a bez smíchání 
s jinými dodávkami



První sběrné místo (16/17)

+ Pokud nakupujete biomasu nebo odpady/zbytky od 
primárních producentů
+ Tzn. od zemědělce, který toto vypěstoval (NE přeprodal)
+ Nebo odpady/zbytky přímo od zdroje, který je 

vyprodukoval (NE přeprodal)
+ Tito producenti Vám jednou za rok podepíší Vlastní 

prohlášení producenta zemědělské biomasy nebo
Vlastní prohlášení producenta odpadů/zbytků



První sběrné místo

+ Plodiny = obilí, kukuřice, siláž, senáž, RRD atd.
+ Zemědělské odpady/zbytky = pouze posklizňové zbytky přímo z pole, odřezky ze 

sadů a plantáží RRD, sláma
+ Ostatní odpady/zbytky = štěpka a odpadní/zbytkové dřevo z pil a jiného 

dřevozpracujícího průmyslu, kejda, hnůj, staré pečivo, lihovarské výpalky, 
cukrovarnické řízky a vše co nevzniká přímo na poli a není odebráno přímo z pole, 
sadu nebo RRD (odpad z čištění obilí atd.)

+ Pokud biomasu prodáváte, tak fakturu doprovází dokument PoS s Vaším číslem certifikace



První sběrné místo

+ (16) Se skladem = pokud nakoupenou biomasu 
skladujete

+ (17) Bez skladu = pokud nakoupenou biomasu 
rovnou spotřebujete nebo pokud ji ihned prodáte a 
odvezete odběrateli bez změny objemu, hmotnosti, 
stavu a bez smíchání s jinými dodávkami



Obchod (18)

+ Pokud nakupujete biomasu, odpady/zbytky od překupníka = 
certifikovaného dodavatele a následně ji prodáváte
+ tzn. od někoho, kdo není primárním producentem
+ resp. od někoho, kdo je již druhým majitelem této biomasy, 

odpadu/zbytku
+ Takový dodavatel Vám ke každé dodávce nebo sérii dodávek musí 

dodat Doklad o udržitelnosti (PoS) s číslem jeho certifikace

+ Vámi prodanou biomasu doprovází PoS s Vaším číslem certifikace



Obchod (18)

+ Se skladem = pokud jednotlivé dodávky biomasy, 

odpadu/zbytku skladujete

+ Bez skladu = pokud nakoupenou biomasu ihned 

prodáte a odvezete odběrateli bez změny objemu, 

hmotnosti, stavu a bez smíchání s jinými dodávkami



Jiné – místo původu odpadu/zbytku (35)

+ Pokud máte například chovy hospodářských zvířat 

pod stejným IČO jako bioplynku a produkujete kejdu 

a hnůj nebo jiné odpady/zbytky, které krmíte do BPS 

musíte v rozsahu certifikace doplnit kolonku 

35 – Jiné: místo původu odpadu/zbytku 



Pokud sami štěpkujete

a štěpku prodáváte teplárnám
+ Výroba pevných paliv z biomasy (29)

a štěpku prodáváte dalším obchodníkům
+ Jednotka na zpracování pevné biomasy (32)



Bioplynová stanice

Je navíc
+ Zařízením na výrobu bioplynu (27)

+ (Zařízením na výrobu biometanu (28))

+ Výrobcem tepla a/nebo elektřiny (34)



Teplárny

Jsou navíc
+ Výrobcem tepla a/nebo elektřiny (34)



Bioplynka tedy může mít rozsah
✓ individuální zemědělská produkce a prodej

Pokud produkujete biomasu nebo odpady, které zpracováváte v BPS
✓ první sběrné místo

Pokud nakupujete přímo od producentů plodiny, zemědělské odpady/zbytky,
ostatních odpady/zbytky

✓ obchod
Pokud nakupujete suroviny (kejdu, pečivo) od překupníků (certifikovaných 
dodavatelů) a tuto biomasu prodáváte dál

✓ zařízení na výrobu bioplynu
Každý kdo provozuje BPS

✓ výrobce tepla a/nebo elektřiny
Každý kdo provozuje BPS

✓ jiné – místo původu odpadů/zbytků
Pokud u vás vznikají odpady/zbytky (hnůj, kejda atd.)



Teplárna může mít rozsah
✓ první sběrné místo

Pokud nakupujete přímo od producentů lesnické zbytky přímo od majitele 
lesů nebo ostatní odpady/zbytky, tzn. štěpku z pily, na které odpadní biomasa 
vzniká jako zbytek ze zpracování dřeva
✓ obchod

Pokud nakupujete a prodáváte štěpku od překupníků (certifikovaných 
dodavatelů)

✓ výroba pevných paliv z biomasy 
Pokud sami biomasu štěpkujete

✓ výrobce tepla a/nebo elektřiny
Každý kdo provozuje teplárnu



Děkuji Vám za pozornost
Julie Dajčl

dajcl@biom.cz


