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Svaz průmyslu a dopravy ČR předkládá připomínky v rámci veřejného konzultačního procesu k návrhu 

metodiky meziroční úpravy výše ročního zeleného bonusu účinné od 1. ledna 2021. 

OBECNÉ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 

1. K úpravě koeficientů „K“ 

 Znění připomínky 

Vítáme, že ERÚ konzultuje návrhy na úpravy postupů pro budoucí období takto v předstihu a že již v 

navržené metodice zohlednil závěry z předcházejících konzultačních procesů. Nicméně návrh metodiky 

upravuje koeficienty pro stanovení ECSE u jednotlivých zdrojů tak, že: 

 navyšuje koeficienty (kromě FVE) na základě jím provedené analýzy trhu, které logicky negativně 

ovlivní výši zeleného bonusu pro příjemce podpory a zhorší ekonomiku provozu podporovaných 

zdrojů, 

 zjednodušuje, resp. sjednocuje pohled na jednotlivé kategorie podporovaných zdrojů, které je však 

v některých případech zavádějící, neboť postavení jednotlivých druhů zdrojů a tedy jejich 

uplatnitelnost na trhu s elektřinou (která má být právě prostřednictvím koeficientu K reflektována) 

jsou bezpochyby rozdílné. 

V této souvislosti bychom uvítali, kdyby nás ERÚ mohl seznámit blíže se vstupy, které byly relevantní pro 

takovéto úpravy, a navržené úpravy více odůvodnil. 

V praxi se velmi často setkáváme s odlišnými závěry a postupy. Např. v minulém roce v období od srpna 

(referenčního měsíce pro stanovení výše podpor) až do prosince 2019, kdy většina výrobců prodávala 

elektřinu na rok 2020, došlo k poklesu ceny silové elektřiny až o 18 %. Datum uzavření kontraktu se tak 

může u jednotlivých skupin výrobců lišit, a tedy stanovit na základě těchto dat jednoznačně a správně 

relevantní koeficient může být problematické. 

Při nastavení koeficientů „k“ by rovněž měla být vzata v potaz současná situace, kdy v souvislosti s pandemií 

COVID-19 probíhá celosvětová krize ovlivňující celou ekonomiku, výrazný útlum spotřeby energií (a to nejen 

elektřiny, ale i tepla, které navíc ovlivňuje provoz kogenerací) a zásadní pokles cen silové elektřiny na 

velkoobchodních trzích. Přitom nelze minimálně pro rok 2021 očekávat zotavení ekonomiky tak, aby 

korespondovala se situací, ve které byla prováděna analýza a šetření ze stran ERÚ. Pokud by byly 

koeficienty pro většinu zdrojů navýšeny tímto způsobem, lze reálně očekávat, že  
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 velká část zdrojů, které budou mít tu možnost/právo, přejdou do výkupních cen (což logicky zvýší 

nároky na státní rozpočet), 

 v případě zdrojů bez práva na volbu povinného výkupu to povede pouze ke zhoršení ekonomiky 

jejich provozu a zhoršení postavení na trhu (zejména vůči těm s právem na povinný výkup); v 

některých případech to může vést i ke snížení zájmu o využívání OZE (u těch výroben, kde je možná 

volba mezi OZE a fosilním palivem), což však nekoresponduje s cíli politiky ochrany klimatu v ČR a v 

dlouhodobějším horizontu může negativně ovlivnit plnění deklarovaných klimaticko-energetických 

cílů.  

Proto žádáme ERÚ o přehodnocení navrženého postupu a úpravu koeficientů ve smyslu níže uvedených 

konkrétních připomínek. 

Zároveň v předloženém návrhu metodiky nejsou uvedeny průměrné předpokládané ceny odchylek pro 

jednotlivé obnovitelné zdroje energie, přičemž výše nákladů na odchylku pro jednotlivé kategorie 

výrobců je pro stanovení výše koeficientů a výsledné výše zelených bonusů také rozhodující. Považujeme 

za nešťastné diskutovat nastavení změn v metodice stanovení výše zelených bonusů takto per partes, neboť 

parametry jsou navzájem provázané. Uvítali bychom proto dopracování předloženého návrhu metodiky i o 

další parametry a předložení komplexního pohledu na tuto problematiku. 

KONKRÉTNÍ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 

1. Připomínka k bodu č. 1 "Metodika pro meziroční úpravu ročního zeleného bonusu 

na elektřinu z OZE a DEZ" – tabulka č. 1 

Znění připomínky  

V případě biomasy doporučujeme snížit navrhovaný koeficient k alespoň na úroveň 0,93, případně i nižší. V 

případě malých vodních elektráren (MVE) a větrných elektráren (VTE) doporučujeme zachovat koeficient 

kECSE na úrovni pro rok 2020, tj. u VTE 0,70 a u MVE 0,75. 

Odůvodnění připomínky 

V případě biomasy ne zcela platí, že se jedná o vyrovnanou dodávku v každé hodině odpovídající produktu 

BL v jednotlivých hodinách a obdobích roku. Dostupnost biomasy je v průběhu roku proměnlivá, a přes její 

dosavadní relativně rozumnou dostupnost jsou výhledy na postupný úbytek. Z pohledu obchodníka 

vykupujícího biomasu je pak rovněž vnímáno jako negativní u těchto výrobních zdrojů, že dochází k 

častějším výpadkům dodávek a s tím souvisejícímu nárůstu nákladů na odchylku. Snížení koeficientu kECSE 

zhorší ekonomiku tepláren, které se zároveň řadí mezi největší výrobce z OZE v ČR. 

MVE mají velmi variabilní podmínky pro provoz a uplatnění na trhu. Ovlivňovány jsou zejména úhrnem 

srážek, které jsou napříč ČR velmi odlišné. Vývoj počasí v posledních letech velmi negativně ovlivňuje 

výrobu z MVE, kdy se střídají období sucha a nedostatku výroby s obdobími s nadměrným úhrnem srážek. 

Tyto výkyvy ztěžují výkup elektřiny z MVE zejména z pohledu predikce a přinášejí navýšení nákladů na 

odchylky u všech MVE.  

V případě VTE jsou mezi jednotlivými roky i měsíci největší rozdíly ve výrobě elektřiny (rozdíly mezi 

plánem/predikcí/skutečností) a tím i dokupy/odkupy (nutnost vyrovnání bilance) na denním trhu. Tyto 

rozdíly jsou mezi roky tak zásadní, že obchodník s elektřinou je nucen upravovat každoročně výši nákladů na 

odchylku. Současně toto logicky vede k tomu, že takovému výrobci je rovněž upravována cena za 

vyrobenou elektřinu. 
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Návrh promítnutí připomínky do návrhu metodiky: 

Druh OZE a důlní plyny Koeficient ECSE pro jednotlivé druhy 
OZE a důlní plyny od roku 2021 

Malé vodní elektrárny 0,75 

Větrné elektrárny 0,70 

Biomasa 0,93 

…  

2. Připomínka k bodu č. 2 – kapitola "Stanovení ekvivalentní ceny silové elektřiny pro 

kalkulaci KVET" 

Znění připomínky  

Ve vzorci pro výpočet ECSEKVET je nesprávně zohledněn pouze produkt peak load (PL) a navržená výše 

koeficientu kECSE KVET neodpovídá reálným podmínkám provozu výroben KVET. 

Odůvodnění připomínky 

Zásadně nesouhlasíme s návrhem použít ve vzorci pro výpočet ECSEKVET pouze produkt PL, ani s navrženým 

koeficientem ve výši 0,95 z následujících důvodů: 

 produkt PL je méně likvidní, a proto není ze strany obchodníků nabízen, resp. je pro prodejce 

elektřiny z KVET nevýhodný; většina smluv na prodej elektřiny je tak fixována k ceně BL, který je 

dostatečně likvidní; 

 použití pouze produktu PL ve vzorci pro výpočet ECSE by mělo smysl, pokud by KGJ byly 

provozovány pouze v době platnosti produktu PL, což není reálné. Doba produktu PL je 3144 hodin 

ročně. Při zohlednění ceny odchylky a zvýšené marže obchodníka pro pokrytí rizika likvidity 

produktu PL by výrobce mohl koeficient blížící se 0,95 dosáhnout v případě, že by KGJ v režimu 

3000 h/rok provozoval pouze v dobách PL. V režimu 4400 h/rok takový provoz vůbec není možný.  V 

případě provozu 3000 h/rok je navíc třeba vzít v úvahu riziko výpadků zařízení a rovněž potřebu 

provozu KGJ primárně ve vazbě na požadavky dodávek tepla (tedy v zimním období častější potřeba 

provozu mimo PL a v ostatních měsících nelze vzhledem k nižší poptávce po teple potenciál PL zcela 

využít). Je proto nezbytné nastavit správné ocenění reflektující reálný provoz a reálné uplatnění KGJ 

na trhu. 

 Dle argumentu ERÚ navržený koeficient 0,95 vychází z nabídek obchodníků a monitoringu trhu. 

Upozorňujeme však, že vedle toho, že takto vysoký koeficient považujeme z výše uvedených 

důvodů v reálném provozu za nedosažitelný, je koeficient aktuálně zvýšen i tím, že PL-BL spread na 

denním trhu je nyní výrazně nižší (přibližně poloviční) oproti spreadu forwardových cen na rok 

2022. Jelikož dodávka elektřiny z KVET je pouze cca 50 % v peak hodinách, tak proměnlivá výše 

spreadu by výši koeficientu v každém roce výrazně ovlivňovala. 

Návrh promítnutí připomínky do návrhu metodiky: 

Konkrétní návrh na úpravu textu metodiky bude předložen po vzájemném odsouhlasení principů. Filozofie 

úprav je následující: 

 Dle našeho názoru je navržený vzorec pro výpočet ECSE v rozporu s deklarovanými cíli poskytovat 

investorům stabilní prostředí, minimalizovat dopad nákladů spojených s podporou POZE na 

konečného spotřebitele a státní rozpočet a udržet významný podíl elektřiny z OZE v tržním 
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prostředí. Připomínáme, že během posledních pěti let ZB klesl o třetinu, tedy dopad podpory 

elektřiny z plynové KVET do 5 MW na spotřebitele se díky nastavenému systému meziroční úpravy 

ZB výrazně snížil. 

 Metodika ERÚ by měla i nadále zajistit stabilitu podmínek pro provozovatele a transparentní a 

reálnému trhu odpovídající metodiku určení meziroční změny ZB. Požadujeme proto zachovat 

stávající konstrukci výpočtu podle vzorce  

𝐸𝐶𝑆𝐸𝐾𝑉𝐸𝑇 = (X ∗ PEAK L + Y ∗ OFF P) ∗ 0,97 

která dovoluje váženým výpočtem zohlednit cenu PEAK L (PL) i OFF P (Off-peak), a reflektuje tak 

reálné provozování KJ i obchodování s elektřinou z KVET.  

 Dále vznášíme připomínku, že v současné době nastavené zastoupení PL:Off-peak ve výpočtu ECSE 

(5:2) neodpovídá reálným podmínkám provozování KGJ. Zatímco ERÚ uvažuje s poměrem 

2480:1020, skutečné hodnoty projezdu se pohybují na úrovni 1600:1400 (při přepočtu na 3500 h je 

to pak 1867:1633). Vycházíme ze skutečnosti, že v kalendářním roce je 249 pracovních dnů, v 

měsících říjen–březen je průměrný projezd 8,5 h a v měsících duben–září pak 4,5 h. Tento fakt se 

výrazně promítá do výpočtu ceny elektřiny. V návaznosti na výše uvedené požadujeme aktualizovat 

výpočet ECSE tak, aby poměr provozních hodin projezdu PL:Off-peak byl 1867 : 1633. Vzorec proto 

navrhujeme upravit následovně: 

𝐸𝐶𝑆𝐸𝐾𝑉𝐸𝑇 = (0,53 ∗ PEAK L + 0,47 ∗ OFF P) ∗ 0,97 

 

 Pro výpočet ceny produktu Off-peak pak bude použit vzorec, pomocí kterého počítá cenu Off-peak i 

Lipská burza. 

Off − peak =  

počet hodin v kalendářním roce 2020 (8 784) ∗  aktuální hodnota Baseload 
–  počet hodin o víkendech a svátcích (3 144) ∗  aktuální hodnota Peakload

počet hodin v pracovní dny (5640)
 

 


