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Výsledky sekce

• 190 členů (v roce 2021 + 10, -4)

• schůze sekce Bioplyn – 2.2.2021 online

• konference Bioplyn a legislativa – 25.5.2021 fyzicky i online

• školení IRR – Průhonice 9.9.2021 fyzicky

• školení IRR – Olomouc 14.9.2021 fyzicky

• školení provozu BPS – Choťovice 12.-14.10.2021 fyzicky

• konference Biomasa, bioplyn a energetika – Třebíč 9.-10.11.2021 
fyzicky i online



Hospodaření (bez režie a dalších 
zaměstnanců)

• Výdaje celkem 2.421.871 Kč

• auto, servis, leasing, palivo, pojištění 415.700 Kč

• právní služby 821.718 Kč

• analýzy 295.954 Kč

• cestovné, podíl režie, materiál 54.505 Kč

• členský příspěvek EBA 80.587 Kč

• Moravec mzda 747.789 Kč

• příjmy celkem 6.616.100 Kč



Programové prohlášení vlády

Ukončíme podporu biopaliv 1. generace a bioplynových stanic, které 
zpracovávají technické plodiny. (Vhodným dopln ̌kem energetického
mixu je naopak bioplyn z odpadu.) Budeme bojovat s negativními vlivy 
pru ̊myslového zemědělství. 



Kritéria udržitelnosti

• 0,8 MW prověřte 
si povinnost

• Chytni si svého 
auditora 

• Vyber si 
certifikační systém



Výběr vhodného systému

Bureau Veritas TUV SUD URS

SURE Ano Ano Zem. + lesnictví

ISCC Ano Ano Ano Jen zemědělství

KZR Ano Zem. + lesnictví

Kontakt Michal Woloszcuk Pavel Hrubý Jiří Krejčí

michal.woloszcuk@
bureauveritas.com

pavel.hruby@tuvsu
d.com

jiri.krejci@urs-
czech.cz

+420 735 191 324 +420 239 046 766 +420 603 560 929

Profesionální příprava auditů: radka.cucova@rexsolutions.cz, http://www.rexsolutions.cz/

Připravujeme také školení po členy CZ Biomu, 26.1.2022 online

mailto:radka.cucova@rexsolutions.cz
http://www.rexsolutions.cz/


Do 30.6. možno doložit čestným 
prohlášením

• Registrace u poskytovatele certifikačního systému (noty)

• Smlouva s auditorskou firmou (kapela)

• Příprava na audit, zejména: 

• Hmotnostní bilance

• Schéma procesů a dodavatelů

• Vnitřní směrnice o postupu, zodpovědná osoba, řešení rizik

• Kritéria musí mít také všichni dodavatelé



Ceny energií a výkup vyrobené elektřiny



PŘEKOMPEN-
ZACE  



Postup kontroly přiměřenosti podpory 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Sektorové šetření 
(SŠ) 

Vyhodnocení sektorového 
šetření a zveřejnění zprávy 

do 30. června 

Cenové rozhodnutí 
zahrnující zprávu o 

výsledku SŠ

Individuální opatření 
a stanovení IRR z 

moci úřední 

11 }

Roky provozu 



Sektorové šetření – podmínky  
• Sektorové šetření - Výrobce je povinen poskytnout ministerstvu 

na vyžádání úplné a pravdivé technické a ekonomické údaje o 
výrobně elektřiny a jejím provozu. (§31 (4))

• Kdo nebude osloven MPO, nemusí výkaz podávat – ALE – kdo 
neodevzdá výkaz nemůže žádat o individuální přístup 

• Výsledkem SŠ je buď „riziko nadměrné podpory“ a nebo „nebylo 
zjištěno riziko nadměrné podpory“ 

• V případě zjištění rizika nadměrné podpory vláda nařídí ERÚ aby 
plošně snížilo podporu

• V případě nezjištění rizika nedochází k žádné akci (pro BPS bez 
souběhu podpor překompenzace skončila) 



Sektorové šetření – riziko nadměrné podpory 
→ plošná redukce podpory → individuální 
podmínky podpory (§34)      

• Při překompenzaci bude plošná redukce podpory stanovena 
cenovým rozhodnutím 

• BPS bez investiční podpory může požádat o původní výši 
podpory, která mu dříve náležela = uhájí před SEI výši IRR pod 
max. hranicí

• BPS s investiční dotací může požádat o stanovení nejvyšší výroby 
v MWh na kterou bude pobírat podporu (i v případě bez plošné redukce podpory)

• Žádost o individuální podmínky podpory musí být podána do 2 
měsíců od zveřejnění výsledků sektorového šetření



Sektorové šetření – bez rizika nadměrné 
podpory → původní výše podpory →
individuální opatření (§33)      

• Při sektorovém šetření BPS vykazuje překompenzaci, celý sektor 
je však OK a nedošlo k plošné redukci podpory. Přesto může BPS 
s investiční podporou využít individuální opatření pro eliminaci 
nadměrné podpory a to:
a) Od 12 roku se vzdá podpory 
b) Požádá o snížení podpory odpovídající výši investiční dotace
c) Jestliže je výše dotace větší než výše podpory po zbytek 
podporovaného období bod b) se nepoužije

• O individuální opatření může být požádáno do 30 dnů od vydání cenového rozhodnutí 



Individuální kontrola – Řízení o stanovení 
podmínek podpory z moci úřední (§35)      

• Inspekce zahájí řízení do 3 let od zveřejnění výsledků SŠ u BPS se 
souběhem podpor (s dotací), které nevyužili žádné dobrovolné 
individuální nástroje pro redukci podpory

• V případě zjištění rizika nadměrné podpory Inspekce stanový 
maximální množství podporované výroby v MWh do konce 
podpory

• Zjistí-li Inspekce, že došlo k nadměrné podpoře tak odejme právo 
na podporu a uloží povinnost vrácení prostředků 

• Není-li zjištěna překompenzace, řízení bude zastaveno



DAŇ Z PLYNU 
POUŽITÉHO NA 
VÝROBU TEPLA  



Bioplyn je předmětem daně ANO/NE?

• Od 1.1.2021 Celní úřad vyžaduje podávat daňová přiznání a 
odvádět daň z bioplynu použitého na výrobu tepla

• Naše stanovisko – Bioplyn není předmětem daně
• Vyzve-li Celní úřad k podání daňového přiznání tak je třeba tak 

učinit, ale výše daně je NULA
• Vydá-li Celní úřad Rozhodnutí o stanovení výše daně, je nutné 

daň uhradit a hned rozporovat Rozhodnutí s žádostí o vrácení 
daně – (správní řízení běží v několika případech) 

• Při použití shodné argumentace celní úřad další správní řízení 
nespouští a odkazuje se na již probíhající.    



V případě kontroly/kontaktování Celním 
úřadem ve věci daně z plynu přepošlete 
dokumenty na mail moravec@biom.cz a 
přepravíme pro vás odpověď.  

mailto:moravec@biom.cz


ÚPRAVY 
BPS



Modernizace

• Modernizace = masívní investice do obnovy celé BPS po jejímž 
ukončení zařízení disponuje vlastnostmi srovnatelnými s novým 
zařízením. 

• Minimální rozsah modernizace bude definovat vyhláška.
• Ukončení modernizace je provedeno oznámením na OTE 

potvrzujícím provedení minimálního rozsahu, přitom  
modernizované části nesmí být starší 5 let. 

• Modernizované BPS náleží podpora dle platného cenového 
rozhodnutí a technicko-ekonomických parametrů    

• Délka podpory pro BPS 20 let



Úprava

• Úprava BPS nemá vliv na výši ani délku podpory
• V rámci úpravy zařízení je možné provádět jakoukoliv změnu a to 

jak v rámci technologie BPS (fermentory, sklady, zastřešení, atd.) 
tak v rámci KJ (výměna za různý počet jednotek, změna výkonu)

• Investice do Úpravy zařízení je možné zařadit mezi splnění 
podmínek Modernizace (např. v roce 2022 bude vyměněna KJ -
do 2027 je možné investici zařadit mezi úkony Modernizace)

• Při navýšení instalovaného výkonu el. dojde k zastropování
ročního objemu podporované výroby ve výši průměru tří 
nejlepších let    



Flexibilita

• Díky možnosti provádět úpravy BPS je také možné pracovat s 
akumulací plynu a změnou výkonu. 

• Při navýšení výkonu je však nutné postupovat v souladu s 
energetickým zákonem – žádost a smlouva o připojení, změna 
licence, úprava povolení zdroje znečištění, atd.

• První stupeň flexibility je pouhé snížení výkonu z maxima
• Zavedení nové U/Q regulace umožní nárůst instalovaného 

výkonu (ČEZ v některých lokalitách nabízí 20%)
• Stále častěji bude důležitější vyrábět když je třeba a nikoliv 

pořád        



Biometan

• Zde se budou dít velké věci… 
• Pro zájemce o diskuzi ohledně tvorby podmínek rozvoje zakládá 

CZ Biom pro své členy pracovní skupinu Biometan - zájemci se 
mohou hlásit na schwarz@biom.cz        



Změna výkaznictví substrátů

• Probíhá změna vyhlášky č. 477/2012 (evidence biomasy)  a také 
změna vyhlášky č. 145/2016 (vykazovací vyhláška)

• Bude zrušena evidence cíleně pěstované biomasy a pro BPS větší 
jak cca 830 kWel nahrazena evidencí splnění kritérií udržitelnosti 
biomasy

• Výkaz paliv se výrazně rozšíří co do seznamu vstupních substrátů
• Vstupní substráty budou děleny na pokročilé a ostatní
• Kromě množství zřejmě bude požadována i cena pořízení paliva 

– neoblíbený lež důležitý údaj pro valorizaci podpory  
• Dále platí že je pouze kategorie AF       



TAXONOMIE



K čemu je Taxonomie?

• Je to nástroj, který nám dává jistotu, že jak obnovitelná elektřina, 
teplo, chlad, plyn je správná cesta a že ani v budoucnu tomu 
nebude jinak

• Definuje vývoj podmínek, podle kterých se posuzuje 
realizovatelnost projektu 

• Dává jasný signál, že máme v oblasti OZE opravdu máknout!          



Co to je ta Taxonomie?

• Jde o manuál definující podmínky financování z veřejných zdrojů
• Tvoří transparentní klasifikační systém co je a co není 

ekonomicky/environmentálně udržitelné 
• Je odrazem plánu EU v dekarbonizaci a demokratizaci 

hospodářství opírající se o výzkum a vědecké závěry
• Má definované cíle, které byly zakotveny Pařížskou dohodou 2015         



Co říká Taxonomie?

• Jestli chcete uznat investice do zemního plynu jako za zelené, 
musí být v roce 2026 podíl obnovitelných plynů 30% a v roce 
2030 již 55%        

Podíl zeleného plynu dle sektorů TWh

Rok

Teplárenství + 

KVET*+

Elektrárny

podíl zeleného 

plynu

celková 

spotřeba ZP

podíl zeleného 

plynu

2025 18,4 5,5 98,6 29,6

2030 36,9 20,3 125,2 68,9

*Kombinovaná výroba elektřiny a tepla



DALŠÍ INFO



Co nás čeká

• Vyříkat si s vládou co si představuje pod pojmem „Technické 
plodiny“ a vysvětlit jak důležitou roly hraje energie co roste

• Masivní rozvoj FVE a díky tomu přebytky elektřiny v některých 
obchodních hodinách, tlak na flexibilitu       

• Vytvořit právní rámec pro udržitelné plyny (vodík, syngas) a 
umožnit výstavbu zařízení Power to Gas pro stabilizaci soustavy

• Rozvoj technologie BioCNG a BioLNG a H2 pro čistou mobilitu a 
to hlavně střední a těžkou 

• Diskuze na téma AgriFotovoltaika (územní plán, vynětí z PF, 
platby na ha, oplocení, bezpečnost/poškození, atd.)



Děkuji Vám za pozornost


