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Program schůze sekce 

> 10:00 – 12:30 Dopolední blok našlapaný důležitými informacemi

> 12:30 – 13:30 Obědová pauza

> 13:30 – 14:30 Odpolední blok - Projekt biometan Litomyšl

> 14:30 – 16:00 Exkurze po skupinách + zkušenosti s SUV ID.4 + možnost 
testovací jízdy

> 16:00 – 18:00 Pauza na ubytování, změnu dresscode a účesu

> 18:00 – 00:00 Společenský večer  



Sekce Bioplyn/Biometan v roce 2022

• 198 členů (oproti 2021 + 8)

• schůze sekce Bioplyn – 18.1. Choťovice a 19.1. Kozojídky, fyzicky i 
online 

• konference Bioplyn a legislativa – 24.5. hotel Naháč, fyzicky i online

• školení IRR – Průhonice 29.3., fyzicky 

• školení IRR – Olomouc 31.3., fyzicky 

• seminář k udržitelnosti a kvartální hlášení, online

• seminář k SEI – Želatovice 2.12., fyzicky

• konference Biomasa, bioplyn a energetika – zámek Valeč 8.-9.11. 
fyzicky i online



Členové 
sekce Bioplyn 
v roce 2011

Advokátní kancelář Šikola a partneři, s.r.o.

agriKomp Bohemia s.r.o., Brno

AGRO CS a.s., Česká Skalice
BD Tech, s.r.o.

Bioplyn CS s.r.o.

BIOPROFIT s.r.o., Lišov

BIOPROJECT s.r.o. 

Bureš František, Ing., Švábenice

CORAMEXPORT s.r.o., Moravská Třebová

DESIN s.r.o.

EGLIN a.s.

Ekologie s.r.o., Lány

Ekora s.r.o., Praha 4

Enserv Bohemia s.r.o.

EnviTec Biogas Central Europe spol. s r.o., Velké Meziříčí

EPS s.r.o., Veselí nad Moravou

FARMA SEVER s.r.o.

Farmtec a.s., Jistebnice

JOHANN HOCHREITER s.r.o., Horšovský Týn

K&H Kinetic, Klatovy

KLOR s.r.o., Praha 

Městské vodovody a kanalizace Úpice

MT-Energie Česká republika s.r.o.

NRG flex, s.r.o. (SK)

Proagro Nymburk, a.s.
SCHNELL MOTOR Česká republika

Statek Kuthan, Ing.Karel Kuthan,Miroslav u Brna

TRIOL CZ, a.s.

Vítkovice Power Engineering a.s.

WELtec BioPower ME s.r.o, Náchod

WOLF SYSTEM spol. s r.o., Horoměřice

GA Energo technik s.r.o. 
Klastr Bioplyn z.s.p.o.



Počet členů sekce jak šel čas 

Zavedení kontrol 
překompenzace

Zavedení cíleně 
pěstované 
biomasy



Hospodaření (bez režie a dalších zaměstnanců)

• auto, servis, leasing, palivo, pojištění 691.026 Kč

• akce 216.544 Kč

• právní služby (DŠA, EY) 949.049 Kč

• analýzy, studie, poradenství 1.786.500 Kč

• cestovné 61.233 Kč

• spotřební materiál 43.152 Kč

• členské příspěvky (EBA. KOZE) 375.629 Kč

• Moravec mzda 760.000 Kč

• podíl mzdy dalších zaměstnanců 1.200.000 Kč

• podíl na režii 730.000 Kč

• příjmy (členství + studie) celkem 7.075.239 Kč



Legislativní novinky 
Nařízení EU –

zásady pro 
zrychlení OZE

REPowerEU

RED IV JEP 

LEX OZE IILEX OZE I



Legislativní novinky – EU 

• REPowerEU – Úspory, diverzifikace zdrojů + vodík, akcelerace OZE (ČR = 
35 % OZE, a to včetně biometanu – plán pro ČR 1,2 miliardy m3 v roce 
2030)

• Nařízení Rady o urychlení zavádění obnovitelných zdrojů energie – v 
národní podobě LEX OZE I

• RED IV (návrh) – zavedení zón k akceleraci výstavby OZE, rekonstrukce 
povolené do 6 měsíců, nové stavby do 9 měsíců. Mimo zóny akcelerace 
do 18 měsíců. Do 50 kW nebo navýšení stávající výrobny do 15 % 
připojení do 3 měsíců



Legislativní novinky – LEX OZE I 



Legislativní novinky – LEX OZE I 

• Čeká na podpis prezidenta republiky (snad do konce ledna)

• Nové zdroje po splnění bezpečnostních hledisek (statik, hasič) mohou být na stavbách, 

zastavěném, zastavitelném území instalovány bez stavebního povolení (do 50 kW)

• Nejdůležitější institucí je územní plán určující podmínky a správa chráněných území

• Velké stavby OZE posuzovány jako technická infrastruktura a mohou získat status 

stavby ve veřejném zájmu nebo převažujícího veřejného zájmu (např. i těžební 

plynovody)

• Zpětná výplata podpory, projekt může zahájit činnost před notifikací 

(nedoporučujeme)

• Odklad kritérií udržitelnosti (blíže Julie)



LEX OZE I: Co jsme prosazovali

• Odebrání nových kompetencí SEI

• Valorizace provozní podpory bioplynu a biomasy

• Obnovení provozní podpory pro bioplyn malých výkonů

• Upozornili jsme na nefunkční podporu BPS přes teplo -

špatně nastavená metodika



LEX OZE I: doprovodné usnesení senátu

I. žádá vládu České republiky, aby zajistila vypracování návrhu novely zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o

změně některých zákonů, nebo zahájila diskusi s ERÚ o přípravě metodiky, která zabezpečí efektivní uplatňování valorizace provozní

podpory pro palivové zdroje elektrické energie, neboť se jedná o opatření doplňující projednávaný návrh zákona, který vytváří podmínky

pro zvýšení energetické soběstačnosti České republiky; výsledek opatření by měl být promítnut do podpory již v roce 2024;

II. žádá vládu České republiky, aby byly v následující novele zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně

některých zákonů, upraveny kompetence Státní energetické inspekce tak, aby odpovídaly stavu před schválením návrhu zákona, kterým se

mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů

(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, projednávaného jako senátní tisk č. 32 ve 14. funkčním

období;

III. žádá vládu České republiky, aby zvážila zavedení provozní podpory výstavby menších bioplynových stanic u malých a středních

zemědělců zaměřených zejména na zpracování statkových hnojiv, odpadů a další lokálně dostupné biomasy;

IV. žádá vládu České republiky, aby zajistila ochranu zemědělského půdního fondu tak, aby se důsledně hájil veřejný zájem na ochraně

zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany jako cenného a nenahraditelného přírodního bohatství České republiky a aby pro zřízení a

provozování výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více a

nízkouhlíkových výroben elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více a staveb pro ně sloužících a s nimi

souvisejících odnímaly tuto nejkvalitnější zemědělskou půdu pouze výjimečně a v nezbytném rozsahu a jedině za předpokladu, že nebude

možné dosáhnout jiného uspokojivého řešení;

V. žádá vládu České republiky, aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto usnesení, a to do 30. června 2023;

VI. pověřuje předsedu Senátu Parlamentu ČR, aby toto usnesení postoupil předsedovi vlády České republiky.



Vaše otázky…

• Jaký je odhad či výhled ceny na rok 2024

• Bude nějaký zelený bonus a jaká bude metodika pro jeho 

stanovení?

• Budu moci postavit BPS do 50 kW bez stavebního povolení?



Legislativní novinky – LEX OZE II 

• Energetická společenství a Společenství pro obnovitelné zdroje

• Sdílení elektřiny, aktivní a chráněný zákazník

• Datové centrum 

• Zavedení definice energetických plynů (vodík a jeho směsi)

• Očekávaná účinnost od poloviny roku 2023, sdílení od 1.1.2024 

• Nyní po meziresortním připomínkovém řízení > vláda > sněmovna



JEP – Jednotné environmentální povolení

• Nový zákon v prvním čtení sněmovny

• Vytváří v místech s podobnou definicí jednotný environmentální proces 

pro posouzení výstavby – předběžná EIA

• Snížení administrace, obstrukcí při výstavbě, zkrácení povolovacích 

procesů 

• Návrh RED IV jde ještě dál – zóny akcelerace výstavby musí být 

připraveny do jednoho roku od přijetí Nařízení  



Vaše otázky…

• Komunitní elektřina – jaké budou možnosti převodu na jiné 

odběrné místo? Můžu posílat elektřinu z výrobny do jiné budovy v 

rámci obce/města/okresu – tzn. sobě nebo jinému subjektu?

• Určitě se budou muset platit přenosové poplatky distributorovi -

budou stejné, nebo vymyslí zase něco extra navýšené, aby 

případné zájemce odradili?

• Kdy bude konečně možné vyrábět a využívat vodík pro regulaci 

elektřiny v síti?



Vývoj zastropování cen

• Reakce na skokové zvýšení cen elektřiny (a zemního plynu), bez 
podstatného tržního důvodu, tzv. panická cena

• Návrh evropského nařízení vznikl v září, postupně krystalizoval do 
stropu 180 EUR/MWh s možností výjimky pro zdroje < 1 MW a možnosti 
zvýšení stropu pro zdroje s vyššími provozními náklady (Nařízení Rady 
(EU) 2022/1854 o intervenci v mimořádné situaci s cílem řešit vysoké 
ceny energie

• Během října a listopadu se rodila implementace v ČR

• Výsledek znáte: 240 EUR/MWh > 1 MW

• V jiných členských státech výrazně horší podmínky



Odvod nadměrných tržních příjmů –
základní podmínky 

• inst. výkon na výrobnu
Více než 1 

MWel

• cena prodané elektřinyVíce než 240 
EUR / MWh



Odvod nadměrných tržních příjmů –
stanovení odvodu

• Určení tržního příjmu definuje vyhláška č. 407/2022 Sb.

• Pro většinu provozovatelů OZE bude znamenat odvod 90 % z 

rozdílu z “ceny, za kterou byla elektřina prodána” a “ceny 

elektřiny stanovené stropem tržního příjmu”.

• Hlášení zálohy a vyúčtování odvodu lze podat pouze elektronicky 

(datovou schránkou) a řídí se řádem o hlášení a vyúčtování plátce 

daně.

• Vláda pro účely odvodu z nadměrných příjmů stanoví nařízením 

formát a vzor formulářového podání (po schválení vládou vás budeme 

informovat). 



Odvod nadměrných tržních příjmů –
první období odvodu

• První období odvodu je pouze prosinec 2022

• Povinnost podat vyúčtování odvodu do 28. února 2023

• Ve stejné lhůtě také zaplatit stanovený odvod

• Za první období se nehradí záloha, ale podává se jen 
vyúčtování 



Odvod nadměrných tržních příjmů –
druhé období odvodu

• Druhé období odvodu je celý rok 2023

• Za každý měsíc roku se podává záloha

• Povinnost podat zálohy je do 25. dne následujícího měsíce

• Ve stejné lhůtě také zaplatit stanovený odvod

• Vyúčtování záloh se provede do dvou měsíců po ukončení 
druhého období



Odvod nadměrných tržních příjmů –
stanovení odvodu

• Nadměrný tržní příjem rozdíl mezi stropem tržního příjmu a 
skutečným tržním příjmem

NPi = max(0; (TPi – STROPi))

• i - odvodové období

• TP - tržní příjem z výroby elektřiny za odvodové období v Kč,

• STROP - strop tržního příjmu za odvodové období v Kč.



Odvod nadměrných tržních příjmů –
stanovení odvodu

• Strop tržního příjmu za odvodové období STROPi v Kč se určí:

STROPi = ∑ij [(MVEj – TVSj – OVSj – MEPj – MREj) × STPj],

○ j - způsob výroby elektřiny nebo použité palivo,

○ MVE - množství vyrobené elektřiny v MWh,

○ TVS - technologická vlastní spotřeba v MWh,

○ OVS - ostatní vlastní spotřeba v MWh, jen vlastní spotřeba!

○ MEP - množství elektřiny vyrobené a dodané do odběrného místa poplatníka prostřednictvím 
přenosové nebo distribuční soustavy v MWh,

○ MRE - množství vyrobené a dodané regulační energie provozovateli přenosové soustavy 
elektřiny v MWh,

○ STP - strop tržního příjmu (240 EUR/MWh z bioplynu, 210 EUR/MWh z biomasy,….)



Zastropování spotřebitelských cen

• Řídí se nařízením vlády č. 298/2022 Sb.

• Ceny energií jsou zastropovány na 2.500 Kč a 5.000 Kč/MWh u 

zemního plynu a elektřiny bez DPH

• Platí i pro dodávky přímým vedením od výrobce elektřiny/plynu

• Zastropování hlídá obchodník + OTE, podnikatelé předkládají 

výkaz dle přílohy č. 1

• Účel využití ZP musí spotřebitel uvést v prohlášení dle 

odpovídající přílohy nařízení



Vaše otázky…

• Bude Wind Fall Tax pro malé zdroje do 1MW?

• Pokud mám dohodnutou vyšší cenu pro přímého odběratele v okolí 
BPS (mimo DS), platí zde také zastropování ceny silové elektřiny ve 
výši 6 Kč/kWh (vč. DPH)?

• Dají se k takto zastropované ceně přičíst nějaké administrativní a 
distribuční poplatky? Budou se zde počítat také kompenzace pro 
dodavatele elektřiny?

• Jak se počítá zastropování pro nákup elektřiny u malých i velkých 
(limit 80 %) podniků s uzavřenou fixní cenou a jak při ceně ve spotu?



DAŇ Z PLYNU 
POUŽITÉHO NA 
VÝROBU TEPLA



Je bioplyn předmětem daně ANO/NE?      

• Jde o daň z plynu použitého pro výrobu tepla dle zákona o 
stabilizaci veřejných rozpočtů.

• Probíhají již desítky kontrol a správních řízení.

• Zatím žádné správní řízení není ukončeno, ale celníci pokračují dál 
v kontrolách

• Jelikož jde o vleklý spor, který nás vysiluje a státní kasu stojí nemalé 
prostředky, zvažujeme Ústavní žalobu

• Tento krok je však složitý a schizofrenní – je třeba řádně posoudit



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


Vaše otázky…

• Nemohli by celníci dělat něco pořádnýho a nezdržovat nás 

od práce?

• Má již někdo za sebou ukončené správní řízení?



Sháníme dodavatele slámy

• Společnost Fortum má záměr v Německu vytvořit a mezi lety 
2028/2029 spustit novou biorafinerii na udržitelný textil ze slámy

• Oslovili nás s prosbou o 
analýzu dostupnosti slámy a 
následnou pomoc se 
sháněním dodavatelů

• Projev zájmu je nezávazný a v 
podstatě znamená, že budete 
v budoucnu osloveni spol. 
Fortum s návrhem smlouvy



Kritéria udržitelnosti

• KZR nejlevnější a 
nejdostupnější systém

• Připravili jsme na 70 
dokumentací nutných 
pro audit a vydání  
certifikace

• Tlačíme náklady spojené 
s certifikací na minimum

• Zajistili jsme odklad 

povinnosti



Před podpisem je zákon LEX OZE I, který 
umožňuje splnění povinnost kritérií 

udržitelnosti  do 30.6.2023 doložením 
čestného prohlášení.

Ti, kteří již mají certifikát, postupují dle 
podmínek kritérií udržitelnosti.



PŘEKOMPENZACE 
pro ročník 2012  



Postup kontroly přiměřenosti podpory 

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 opatření 

• Příprava každé výrobny může probíhat na webu 
www.prekompenzace.cz

• Dotazy je možné posílat na irr@biom.cz

http://www.prekompenzace.cz
mailto:irr@biom.cz


Individuální podmínky podpory (§ 34)      

• V roce 2021 SEI až na výjimky všechny žádosti zamítla 

• Zamítnutí nebylo v souladu se zákonem a obratem SEI zahájila 
kontrolu z moci úřední (§ 35) 

• Podali jsme správní žalobu na SEI kvůli nevhodnému postupu, 
soud si vyžádal stanoviska obou stran, očekáváme vyřízení bez 
řízení s osobní účastí 

• Žádostem podaným v roce 2022 se SEI pečlivě věnuje a vyzývá k 
doplnění žádostí  



Vaše otázky…

• SEI při posuzování naší žádosti nás vyzvala k doplnění 

podkladů. Chtějí neskutečný množství dokladů a to ještě za 

deset let. To nejsme schopni připravit a v rozumné podobě 

předat. Co s tím?



Co zde ještě nezaznělo?      

• Dořešil se odprodej těžebních plynovodů - bude možné jim odprodat 
i kompresory či chromatograf nebo odorizaci?

• Jak to vypadá s dotacemi na biometan a zastřešení koncáků?

• Jak vyrábět a nakupovat dle ceny na spotu? 

• Je nějaký program na optimalizaci výroby/spotřeby dle aktuální ceny?

• Do konce Ledna je třeba nahlásit kategorii výrobce elektřiny! 



Co nás čeká    
● Zřízení meziresortní pracovní skupiny pro bioplyn a biometan.

● Vypracování nové strategie rozvoje bioenergetiky s odkazem na 
REPowerEU a její představení vládě/ministrům/úředníkům.

● Definice biomasy, jejího potenciálu a možností uplatnění v 
energetice/teplárenství/dopravě a flexibilitě.

● Zapracování valorizace podpory do zákona nebo metodiky ERÚ.

● Notifikace podpory biometanu.

● Zavedení podpory flexibilní dodávky elektřiny.

● Změna programového prohlášení vlády.

● Navýšení členského příspěvku CZ BIOM o 30 %.



Děkuji a ať vám to pěkně plynuje :o)
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