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Svaz průmyslu a dopravy ČR předkládá připomínky k návrhu nařízení vlády o vymezení rozvoje 

podporovaných zdrojů energie. 

OBECNÁ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

1. Připomínka ke všem přílohám 

V případě, že daná podpora není stanovena, měla by v daném poli být uvedena nula. Proškrtnutí by mělo být 

uváděno pouze v případech, kdy vyplnění daného pole postrádá smysl. 

Odůvodnění:  

Proškrtnutí pole je v přílohách vyhlášky používáno v různém významu, což je matoucí. Pokud pro daný rok 

není stanovena podpora, měla by být v kolonce instalovaný elektrický výkon, instalovaný tepelný výkon nebo 

energetický výkon pro daný rok uvedena nula. Proškrtnutí by se mělo používat pouze v případě, kdy vyplnění 

daného pole nemá smysl. 

Tato připomínka je zásadní. 

KONKRÉTNÍ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 

2. Připomínka k § 2 odst. 3 – k nevyužitým instalovaným výkonům výroben 

Navrhujeme upravit § 2 odst. 3 následovně: 

„Hodnoty výkonu, na které nebyla ve skončeném kalendářním roce přidělena provozní podpora, mohou být 

jsou převedeny do následujícího období.“ 

Odůvodnění:  

Ustanovení § 2 odst. 3 návrhu nařízení vlády má následující formulaci: „Hodnoty výkonu, na které nebyla ve 

skončeném kalendářním roce přidělena provozní podpora, mohou být převedeny do následujícího období.“ 

Toto ustanovení sice stanovuje, že nevyužité hodnoty instalovaného výkonu mohou být převedeny do dalšího 

období, ale výslovně nestanovuje, za jakých podmínek k takovému převodu skutečně dojde nebo kdo o 

takovém převodu rozhoduje. Navrhujeme proto úpravu formulace tohoto ustanovení, ze kterého bude 

vyplývat, že nevyužité hodnoty výkonu budou vždy automaticky přecházet do dalšího období.  

Tato připomínka je zásadní. 
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3. Připomínka k Příloze č. 1, k tab. 1 - Podpora elektřiny vyrobené využitím energie 

slunečního záření 

Tabulka č. 1 - Podpora elektřiny vyrobené využitím energie slunečního záření v Příloze č. 1 nestanovuje 

žádnou podporu pro výrobny elektřiny ze slunečního záření nově uvedené do provozu. Takový postup 

považujeme za nevyvážený, nevhodný a neopodstatněný vůči výrobnám elektřiny ze slunečního záření. Navíc 

takový postup ohrožuje plnění závazku České republiky stran podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé 

konečné spotřebě do roku 2030. Navrhujeme proto do Přílohy č. 1, konkrétně do Tabulky č. 1, návrhu nařízení 

vlády uvést pro období 2022–2024 hodnoty souhrnného instalovaného výkonu výroben elektřiny ze 

slunečního záření ve výši 1325 MW pro výrobny s instalovaným výkonem nad 1 MW a 100 MW pro výrobny 

s instalovaným výkonem do 1 MW. 

Odůvodnění:  

Návrh nařízení vlády stanovuje v Příloze č. 1 u jednotlivých druhů podporovaných zdrojů maximální 

souhrnnou hodnotu instalovaného výkonu výroben elektřiny, pro které bude v období 2022–2024 možné 

získat nárok na podporu. Jednotlivé výrobny podporovaných zdrojů jsou přitom v Příloze č. 1 rozděleny podle 

toho, jestli se jedná o výrobny nově uváděné do provozu, nebo jestli se jedná o modernizované výrobny, a 

podle velikosti instalovaného výkonu. Ze všech druhů podporovaných zdrojů uvedených v Příloze č. 1 přitom 

není stanovena naprosto žádná souhrnná hodnota instalovaného výkonu pouze pro výrobny elektřiny ze 

slunečního záření. To tedy znamená, že nové výrobny elektřiny ze slunečního záření nemají podle návrhu 

nařízení vlády získat žádný nárok na provozní podporu v letech 2022–2024. 

Takový postup je vzhledem k současné transformaci energetického sektoru nevhodný. Rozvoj výroben 

elektřiny využívajících energii slunečního záření považujeme za nedílnou součást postupné transformace 

energetického sektoru. Domníváme se pak, že je nezbytné vhodně kombinovat cílení podpory jak formou 

investiční podpory, tak formou podpory provozní (v tomto případě vzhledem k dané technologii bez možnosti 

souběhu investiční a provozní podpory, i když takový postup by si vyžadoval změnu podmínek poskytování 

investiční podpory, který by takový souběh podpor znemožnil).  

Námi navržené hodnoty souhrnného instalovaného výkonu výroben elektřiny ze slunečního záření vycházejí 

z našeho odhadu toho, jak by se v následujících letech mohl rozvíjet počet a instalovaný výkon těchto 

výroben. Podporu těchto výroben formou aukčního bonusu považujeme za vhodné doplnění k investiční 

podpoře z Modernizačního fondu a Národního plánu obnovy, protože z pohledu vynaložených prostředků na 

provozní podporu a skutečně vystavěných a dlouhodobě provozovaných výroben považujeme provozní 

podporu za efektivnější ve srovnání s investiční podporou. Podle našeho názoru je vhodné nastavit podporu 

pro velké výrobny elektřiny ze slunečního záření jak na investiční, tak i na provozní podpoře (bez případné 

možnosti jejich vzájemného souběhu). Je to z toho důvodu, že v současné době počítají investoři při výstavě 

výroben za pomoci investiční dotace s vysokou cenou silové elektřiny, která je však podle našeho názoru 

dlouhodobě neudržitelná. Stran volatility cen elektřiny poukazujeme na zvýšené riziko tzv. kanibalizace cen 

elektřiny, když cena elektřiny bude výrazně klesat v období, kdy jsou podmínky pro výrobu elektřiny z výroben 

využívajících energii slunečního záření příznivé. Za takové situace je návratnost velkých výroben elektřiny 

využívajících sluneční záření bez provozní podpory nejistá. Pokud tedy v budoucnu dojde ke snížení ceny 

silové elektřiny, nemusí mít investoři motivaci projekt výrobny vůbec realizovat/dokončit, vzhledem k nízkým 

vlastním nákladům již vloženým do realizace výrobny. Naopak, pokud by investor vysoutěžil provozní 

podporu v rámci aukce (v rámci které by případně musel doložit i povolení stavby výrobny a složit jistotu ve 
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stanovené výši), byla by pro něj realizace výrobny více zavazující a samotný projekt by pro něj byl finančně 

více předvídatelný.  

Na vhodnost zavedení provozní podpory pro výrobny elektřiny ze slunečního záření je nutné nahlížet 

i optikou současných extrémně vysokých cen energií. Díky principu nastavení referenční ceny v zákoně 

o POZE, zejména pak § 11 odst. 8, kdy: 

„(8) V případě podpory zeleným bonusem na elektřinu v režimu hodinového zeleného bonusu na elektřinu 

a aukčního bonusu, kdy je dosaženo vyšší hodinové ceny, než je výkupní cena, referenční výkupní cena nebo 

referenční aukční cena, nárok na podporu v dané hodině nevzniká a výrobce je povinen uhradit rozdíl mezi 

hodinovou cenou a referenční výkupní cenou nebo referenční aukční cenou operátorovi trhu. Způsob a 

postup úhrady rozdílu mezi hodinovou cenou a referenční výkupní cenou nebo referenční aukční cenou 

operátorovi trhu stanoví prováděcí právní předpis.“ 

by při vysokých cenách elektřiny výrobci vypláceli zpět rozdíl mezi hodinovou cenou a referenční aukční 

cenou. V případě aukcí sedá očekávat obdobná výše vysoutěžené referenční ceny pro tyto výrobny jako 

v Německu, kde se tato cena pohybuje v aktuálních aukcích na úrovni kolem 55 EUR/MWh. Pokud vysoké 

ceny energií zůstanou na stávající úrovni i v budoucnu, budou výrobny elektřiny ze slunečního záření při 

zavedené provozní podpory vracet prostředky zpět do systému financování příspěvku na POZE, a tedy budou 

snižovat celkové výdaje vynaložené na podpory.  

 Pokud by naopak v budoucnu došlo k poklesu cen energií, tak by dopad podpory výroben elektřiny ze 

slunečního záření byl akceptovatelný vzhledem k relativně nízké referenční ceně. Vzhledem k uvedenému je 

tedy zřejmé, že celková zátěž státního rozpočtu se zavedením provozní podpory i pro tyto výrobny by závisela 

na ceně elektřiny na trhu v době výroby elektřiny těchto výroben, přičemž pokud by tato cena byla vyšší jak 

referenční cena, tak by celkový roční dopad na státní rozpočet byl naopak pozitivní (s příjmem do rozpočtu).  

Vzhledem k výše uvedenému máme za to, že podpora výroben elektřiny postavená jak na provozní, tak na 

investiční podpoře přispěje k větší jistotě státu, že bude docházet k efektivnímu využití podpůrných 

prostředků a cílené přeměně českého energetického mixu bez zvýšení dopadů na spotřebitele. 

Projekty výroben s instalovaným výkonem pod 1 MW jsou mimo Modernizační fond podporovány i z jiných 

dotačních titulů, proto je navržený instalovaný výkon těchto výroben výrazně nižší oproti výrobnám 

s instalovaným výkonem nad 1 MW. 

Konstatujeme, že jsme si vědomi toho, že zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie 

a o změně některých zákonů, nezakazuje souběh pobírání investiční i provozní podpory. Pokud by se 

u výroben elektřiny využívajících energii slunečního záření měl tento souběh podpor vyloučit, muselo by to 

být stanoveno v podmínkách jednotlivých dotačních titulů pro investiční podporu. Podmínky dotačních titulů 

mohou například stanovit, že příjemce investiční podpory je povinen vyplacenou podporu vrátit v případě, že 

na provoz výrobny získá provozní podporu.  Případně je možný i model, ve kterém by se v případě souběhu 

investiční a provozní podpory provozní podpora poměrně krátila v rozsahu poskytnuté investiční podpory.  

Hodnoty maximální výše finanční jistoty pro účast v aukci a podmínku povolení stavby výrobny elektřiny pro 

účast v aukci v rámci této připomínky neuvádíme – je obecně obsažena v připomínce následující.  
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Promítnutí návrhu do návrhu nařízení vlády 

Navrhujeme upravit Tabulku č. 1 v Příloze č. 1 návrhu nařízení vlády následovně: 

Podpora 

pro 

výrobu 

elektřiny 

Vymezení  

instalovan

ého 

výkonu 

Form

a 

podp

ory 

Instalovaný elektrický 

výkon 

 

 

 

(MWe) 

Podpora 

určená 

také pro 

zdroj 

elektřiny 

 

(ANO/N

E) 

Společná 

aukce pro 

nové a  

modernizo

vané 

výrobny 

elektřiny 

(ANO/NE) 

Maximální 

výše finanční 

jistoty pro 

účast v aukci 

 

 

(Kč/MWe) 

Podmínka povolení 

stavby výrobny 

elektřiny pro účast v 

aukci 

 

 

(ANO/NE) 

2022 2023 2024 
2022-

2024 
2022-2024 2022-2024 2022-2024 

Výrobny 

uvedené do 

provozu  

Od 1 MW 

včetně 

Aukční 

bonus 

200 

 

375 750 

 

ANO NE    - - 

Modernizovan

é výrobny 

Od 1 MW 

včetně 

Aukční 

bonus 

- 

 

- 

 

- 

 

- - - - 

Výrobny 

uvedené do 

provozu 

Nižší než 1 

MW 

Zelený 

bonus 

22,5 

 

27,5 

 

50 

 

ANO - - - 

Modernizovan

é výrobny 

Nižší než 1 

MW 

Zelený 

bonus 

- 

 

- 

 

- 

 

- - - - 

 

Tato připomínka je zásadní. 

4. Připomínka k Příloze č. 1, tab. 1, 2 a 3 – výše finančního jištění u obnovitelných zdrojů 

energie 

Navrhujeme upravit Tabulky č. 1, č. 2 a č. 3 v Příloze č. 1 návrhu nařízení vlády tak, že v nich bude přiměřeně 

navýšena částka Maximální výše finanční jistoty pro účast v aukcích pro výrobny využívající energii slunečního 

záření, energii větru a energii vody, případně že v nich bude uvedena podmínka povolení stavby výrobny 

elektřiny pro účast v aukci.     

Odůvodnění:  

Navrhovaná Maximální výše finanční jistoty pro účast v aukci pro zdroje OZE (výrobny využívající energii 

slunečního záření, energii větru a energii vody) je nedostatečná. U těchto zdrojů není vyžadována ani 

podmínka povolení stavby výrobny elektřiny pro účast v aukci. 



 

5 

Účelem Maximální výše finanční jistoty by mělo být zajištění, že se aukcí budou účastnit pouze zájemci, kteří 

mají o aukci skutečný zájem a v případě úspěchu v ní budou výrobny po určenou dobu provozovat. Výše 

finanční jistoty by tedy měla odradit zájemce, kteří pouze spekulují se svojí účasti v aukci, a kteří svým 

nepoctivým jednáním mohou zhatit účel aukce, co může mít za následek až neplnění klimatických cílů ČR.  

Navržené výše Maximální finanční jistoty u OZE je stanovena pouze na částku 100 000 Kč (u výroben 

využívajících energii slunečního záření není stanovena žádná z důvodu, že návrh nařízení vlády s jejich 

podporou nepočítá). Taková výše je podle našeho názoru příliš nízká a nezabrání nepoctivě jednajícím 

uchazečům v účasti na aukci. Navrhovaná výše Maximální finanční jistoty je nepřiměřeně nízká i ve srovnání 

s dalšími druhy podporovaných zdrojů uvedených v návrhu nařízení vlády, u kterých jsou výše finanční jistoty 

uvedené v násobně vyšších částkách.  

Inspiraci co do výše požadované maximální výše finanční jistoty může poskytnout například právní úprava 

finančního jištění pro účast v aukcích v Německu (upravena v kontextu tuzemských podmínek). Ta pro aukce 

instalovaného výkonu výroben využívajících energii slunečního záření vyžaduje, aby účastník aukce složil 

finanční jistotu o velikosti 50 EUR/kW (5 €/kW při přihlášení + 45 €/kW po úspěchu v aukci) – tj. cca 1,2 mil. 

Kč/MW.   

Jako variantu k navýšení Maximální výše finanční jistoty ve smyslu výše uvedeného navrhujeme případně 

zavést u zdrojů OZE požadavek na povolení stavby výrobny elektřiny pro účast v aukci. Máme za to, že nutnost 

splnění této podmínky bude vést u zájemců o aukci k obdobnému účinku jako navýšení částky Maximální 

finanční jistoty. Takový požadavek zajistí, že se aukcí budou účastnit pouze uchazeči, kteří mají skutečně 

rozpracovaný projekt a skutečný zájem o účast na aukci.   

Pro jednotlivé druhy podporovaných zdrojů je možné stanovit různě tyto dvě kritéria pro jednotlivé druhy 

podporovaných zdrojů, z tohoto důvodu prozatím nenavrhujeme konkrétní výši jištění resp. požadavku na 

podmínku povolení stavby.  

Tato připomínka je zásadní. 

5. Připomínka k označení „Výrobny uvedené do provozu“ u výroben, které se mohou 

ucházet o aukční bonus, v tabulkách přílohy č. 1 

Navrhujeme v tabulkách č. 1, 2, 3, 4, 5, 8 a 9 přílohy č. 1 v případě aukčního bonusu nahradit označení 

„Výrobny uvedené do provozu“ označením „Nové výrobny“. 

V tabulkách je uveden pojem „Výrobny uvedené do provozu“, co je však zřejmě nesprávné označení, když 

tyto výrobny nemusí být uvedeny do provozu v tom samém roce, ve kterém si podporu v aukci vysoutěžily. 

Odůvodnění:  

Uvedené označení je zřejmě nesprávné, když ve smyslu § 2 odst. 2 druhá věta návrhu nařízení vlády platí, že 

„V případě hodnot instalovaného elektrického výkonu uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení pro výrobny 

elektřiny, u kterých je jako forma podpory stanoven aukční bonus, se jedná o hodnoty instalovaného 

elektrického výkonu, pro které je možné v kalendářním roce vyhlásit aukci na podporu elektřiny.“ Je tedy 

zřejmé, že výrobny ucházející se v daném kalendářním roce o podporu formou aukčního bonusu nemusí být 

v tom samém roce uvedené do provozu (na rozdíl od výroben ucházejících se o podporu formou zeleného 
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bonusu, u kterých se uvedení do provozu ve stejném roce předpokládá, viz. § 2 odst. 2 první věta návrhu 

nařízení vlády).  

Tato připomínka je zásadní. 

6. Připomínka k Příloze č. 1, tabulky 1-9 

Požadujeme ve všech tabulkách nahradit: 

a) nadpis „Instalovaný elektrický výkon“ nadpisem „Celkový instalovaný elektrický výkon výroben elektřiny, 

které jsou předmětem podpory při jejich uvedení do provozu nebo na jejichž podporu je vyhlášena aukce“ a 

b) nadpis „Vymezení instalovaného výkonu“ nadpisem „Instalovaný elektrický výkon výrobny elektřiny“. 

Odůvodnění:  

Je potřeba jednoznačně vymezit význam předmětných sloupců. V obou případech jsou použity podobné 

názvy, aniž je určeno, co přesně znamenají.  

Tato připomínka je zásadní. 

7. Připomínka k Příloze č. 1, tab. 4 – Instalované výkony pro výrobny elektřiny ze 

skládkového plynu 

Požadujeme podporu pro modernizované výrobny nižší než 1 MW zvýšit v každém roce z 0,46 MW na 3 MW. 

Současně požadujeme vypustit údaje ze sloupců „Maximální výše finanční jistoty pro účast v aukci“ 

a „Podmínka povolení stavby výrobny elektřiny pro účast v aukci“. 

Odůvodnění:  

Objemy modernizací do 1 MW jsou extrémně nízké. I když nelze dopředu předjímat, kolik ze stávajících 

výroben bude modernizaci provádět, nařízení vlády by mělo modernizace a tedy pokračování jejich provozu 

umožnit v maximálním rozsahu, vzhledem k ekologickým přínosům těchto instalací. Sloupce „Maximální výše 

finanční jistoty pro účast v aukci“ a „Podmínka povolení stavby výrobny elektřiny pro účast v aukci“ se týkají 

aukcí a netýkají se tedy výroben pod 1 MW. 

Tato připomínka je zásadní. 

8. Připomínka k Příloze č. 1, tab. 4 a tab. 8 - Výše jistiny pro výrobny elektřiny z důlního 

plynu 

Navrhujeme výši jistiny změnit z 750 tis.  Kč/MW na 300 tis. Kč/MW. 

Odůvodnění:  

Touto změnou dojde ke sjednocení výše jistiny na úroveň jistiny u elektřiny z plynové KVET 300 tis. Kč/MW.   

Není žádný důvod, aby výrobny na důlní plyn měly jistinu výrazně vyšší než ostatní zdroje. 

Tato připomínka je zásadní. 
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9. Připomínka k Příloze č. 1, tab. 9 - Podpora elektřiny z vysokoúčinné kombinované 

výroby elektřiny a tepla využívající zemní plyn 

Požadujeme navýšit souhrnný instalovaný výkon pro tyto výrobny z 25 MW na 30 MW na každý rok období 

2022-2024. 

Podpo

ra pro 

výrob

ny 

elektři

ny 

Vymeze

ní 

instalov

aného 

výkonu 

Forma 

podpory 

Instalovaný elektrický 

výkon 

 

 

 

(MWe) 

Podpora 

určená 

také pro 

zdroj 

elektřiny 

 

 

(ANO/NE) 

Společná 

aukce pro  

nové a  

modernizo

vané 

výrobny 

elektřiny 

 

(ANO/NE) 

Maximální 

výše 

finanční 

jistoty pro 

účast v aukci 

 

 

(Kč/MWe) 

Podmínka 

povolení 

stavby 

výrobny 

elektřiny 

pro účast v 

aukci 

(ANO/NE) 

2022 2023 2024 2022-2024 2022-2024 2022-2024 2022-2024 

Výrobny 

uvedené 

do 

provozu 

Od 1 MW 

včetně 

Aukční 

bonus 

1000 1000 1000 ANO ANO 300 000 NE 

 

Moderniz

ované 

výrobny 

Od 1 MW 

včetně 

Aukční 

bonus 

30 30 30 ANO 

 

ANO 300 000 NE 

 

Výrobny 

uvedené 

do 

provozu 

Nižší než  1 

MW 

Zelený 

bonus 

25 30 

 

25 30 

 

25 30  

 

ANO 

 

- - - 

Moderniz

ované 

výrobny  

Nižší než  1 

MW 

Zelený 

bonus 

30 

 

30 

 

30 

 

ANO 

 

- - - 

Odůvodnění:  

Ze statistik posledních let plyne, že sice průměr nárůstu výroben KVET je cca 25 MW instalovaného 

elektrického výkonu ročně, ale např. v roce 2020 to bylo 31 MW souhrnného instalovaného výkonu. 

Požadujeme proto navýšení limitu souhrnného instalovaného elektrického výkonu těchto výroben alespoň 

na 30 MW, aby nebyl zbytečně omezován růst instalovaného výkonu výroben elektřiny z KVET využívajících 

zemní plyn. Takový nárůst instalovaného výkonu těchto výroben je v souladu i s Vnitrostátním energeticko-

klimatickým plánem, který uvádí celkový limit instalovaného výkonu nových výroben KVET mimo CZT na 
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35 MW za rok. Hodnoty souhrnného instalovaného výkonu výroben KVET s instalovaným výkonem do 1 MW 

využívajících zemní plyn by proto měly být v návrhu nařízení vlády stanoveny s určitou rezervou překryvem, 

aby nedošlo zbytečně k administrativním omezením rozvoje těchto KVET. 

Tato připomínka je zásadní. 

10. Připomínka k Příloze č. 2, tabulky 1-3 

Požadujeme ve všech tabulkách nahradit nadpis „Instalovaný tepelný výkon“ nadpisem „Celkový instalovaný 

tepelný výkon výroben tepla, které jsou předmětem podpory při jejich uvedení do provozu“. 

Odůvodnění:  

Jednoznačné vymezení významu předmětného sloupce. 

Tato připomínka je zásadní. 

11. Připomínka k Příloze č. 2, tabulky 1-3 

Požadujeme ve všech tabulkách vypustit sloupec „Vymezení instalovaného výkonu“ bez náhrady. 

Odůvodnění:  

Na jaké výkony výroben se provozní podpora tepla vztahuje, je již vymezeno v § 24 odst. 2 zákona a postrádá 

smysl toto vymezení duplikovat v nařízení vlády a ani to není možné. V případě udržovací podpory tepla je v 

§ 25a odst. 7 zákona uvedeno, že na tuto podporu dále platí požadavky, podmínky a pravidla uvedené v § 23 

a 24, což se podle našeho názoru týká také instalovaného výkonu uvedeného v § 24 odst. 2. Neplatí tedy, že 

ohledně instalovaného výkonu je tato podpora bez omezení. Nicméně i v tomto případě postrádá smysl 

vymezení instalovaného výkonu v zákonu duplikovat v nařízení vlády. 

Tato připomínka je zásadní. 

12. Připomínka k Příloze č. 2, tabulky 1-3 

Požadujeme ve všech tabulkách vypustit sloupec „Forma podpory“ bez náhrady. 

Odůvodnění:  

V § 23 odst. 2 zákona je uvedeno, že se provozní podpora tepla uskutečňuje formou zeleného bonusu na 

teplo, není tedy důvod tuto skutečnost duplikovat v nařízení vlády. 

Tato připomínka je zásadní. 

13. Připomínka k Příloze č. 2, tabulka 1 

Požadujeme název sloupce „Množství tepla z obnovitelného zdroje dodaného do rozvodného tepelného 

zařízení soustavy zásobování tepelnou energií z biomasy nebo v případě společného spalování obnovitelného 

a neobnovitelného zdroje“ nahradit názvem: „Množství tepla z obnovitelného zdroje dodaného do 

rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií v případě společného spalování 

obnovitelného a neobnovitelného zdroje, které je předmětem podpory“. 
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V tomto sloupci pak v řádku „spalování pouze biomasy“ nahradit číselné hodnoty proškrtnutím. 

Odůvodnění:  

Zmocnění v zákonu v § 3 i předmět nařízení vlády v § 1 stanoví omezení množství tepla, které je předmětem 

podpory pouze v případě společného spalování obnovitelného a neobnovitelného zdroje, nikoli tedy 

v případě spalování pouze biomasy. S ohledem na navrženou změnu názvu sloupce pak nedává vyplnění 

hodnot v řádku „spalování pouze biomasy“ smysl, proto navrhujeme příslušná pole proškrtnout. 

Tato připomínka je zásadní. 

14. Připomínka k Příloze č. 2, tabulka 2 

Požadujeme v tabulce č. 2 ve sloupci „Instalovaný tepelný výkon“ a řádku „Udržovací podpora tepla“ nahradit 

číselné hodnoty slovy „bez omezení“. Ve sloupci „Doba udržovací podpory tepla“ a řádku „Udržovací podpora 

tepla“ je pak potřeba doplnit „2022-2024“. 

Odůvodnění:  

V případě udržovací podpory tepla nedává smysl omezovat instalovaný tepelný výkon, takové omezení by 

bylo v praxi neproveditelné. Je potřeba doplnit, že se udržovací podpora vztahuje na roky 2022-2024. 

Tato připomínka je zásadní. 

15. Připomínka k Příloze č. 3 

Požadujeme v tabulce vypustit sloupec „Forma podpory“ bez náhrady. 

Odůvodnění:  

V §26d odst. 1 zákona je uvedeno, že se přechodná transformační podpora tepla uskutečňuje formou bonusu 

k transformaci výroby tepla. Není tedy důvod toto ustanovení zákona duplikovat v nařízení vlády. 

Tato připomínka je zásadní. 

16. Připomínka k Příloze č. 4 

Požadujeme ve všech tabulkách vypustit sloupec „Forma podpory“ bez náhrady. 

Odůvodnění:  

V § 27a odst. 1 zákona je uvedeno, že se podpora biometanu poskytuje formou zeleného bonusu. Není tedy 

důvod toto ustanovení duplikovat v nařízení vlády. 

Tato připomínka je zásadní. 

17. Připomínka k Příloze č. 4 

Požadujeme ve všech tabulkách nadpis „Energetický výkon“ nahradit nadpisem „Celkový energetický výkon 

výroben biometanu, které jsou předmětem podpory při jejich uvedení do provozu“. 
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Odůvodnění:  

Je potřeba jednoznačně vymezit význam předmětného sloupce. 

Tato připomínka je zásadní. 

18. Připomínka k Příloze č. 4, Vymezení podpory biometanu – tabulka 1. až 3.   

V případě podpory biometanu požadujeme nerozdělovat objemy podporovaného biometanu podle toho, zda 

bude vyroben v nové výrobně nebo ve výrobně vzniklé úpravou stávající BPS vyrábějící elektřinu, či výrobnu 

zahrnující pouze úpravu bioplynu na biometan a navrhujeme objemy podporovaného biometanu 

v jednotlivých letech sloučit do jedné tabulky. V této jedné tabulce by neměl být ani rozdělován původ 

vyrobeného biometanu, tj. zda bude vyráběn z biomasy, kalového plynu nebo skládkového plynu. 

Odůvodnění:  

Z úrovně státu by se vymezení podpory biometanu mělo nastavit tak, aby bylo vyrobeno odpovídající 

množství biometanu v jednotlivých letech bez rozdílu toho, zda bude vyroben v nové výrobně nebo ve 

výrobně vzniklé úpravou stávající BPS vyrábějící elektřinu, či výrobně zahrnující pouze úpravu bioplynu na 

biometan. Stejně tak není důležité, zda bude vyráběn z biomasy, kalového nebo skládkového plynu. Jakékoliv 

dělení na výše uvedené kategorie by jenom mohlo zkomplikovat situaci při stanovení např. nízkého objemu 

v dané kategorii, který by vedl k nepřipojení nové výrobny v příslušném roce a snížení množství vyrobeného 

biometanu.  

Z hlediska skučně vyrobeného biometanu v jednotlivých letech pro statistické a další účely je samozřejmě 

situace jiná a takovéto rozdělení dává smysl, ale to je podchyceno v návrhu nové vyhlášky o vykazování 

elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, konkrétně v příloze č. 5. 

Tato připomínka je zásadní. 

19. Připomínka k Příloze č. 4, Vymezení podpory biometanu – tabulka 1. až 3., objem 

podporovaného biometanu v r. 2024 

Požadujeme zvýšit celkový objem podporovaného biometanu v r. 2024 z 62 mil. m3 na 80 mil. m3, přičemž 

v návaznosti na naši připomínku č. 18 jde o souhrnný objem za všechny druhy výroben. 

Odůvodnění:  

Vedle toho, že se zdárně rozvíjí zájem investorů o připojení výroben biometanu především k distribuční 

společnosti GasNet a na řadu z nich jsou již uzavřeny smlouvy o připojení, je třeba vzít v úvahu nárůst 

odloženého zájmu investorů, kteří čekají se svými záměry na vypsání podpory pro výrobce biometanu 

v návaznosti na přijatou novelu zákona č. 165/2012 Sb. a lze jej zcela logicky reálně očekávat. Zároveň 

s ohledem na současnou úroveň cen plynu lze také předpokládat scénář, že cena plynu během následujících 

let výrazně neklesne a že cena CO2eq zůstane na současné úrovni. Pokud by kvóta pro provozní podporu v ČR 

byla nízká a EU poptávka rostoucí a koupěschopná, pak lze reálně předpokládat, že bude domácí produkce 

biometanu končit mimo systém podpory ČR. To by znamenalo, že domácí dodavatelé paliv a výrobci tepla 

budou své emise povinně snižovat za vyšší cenu – tj. bez biometanu z domácí produkce, a to bychom neměli 

dopustit. 

K navýšení objemu podporovaného biometanu nad úroveň Vnitrostátního plánu pro energetiku a klima je 

třeba přistoupit především z důvodů doplňkového nařízení EK k taxonomii, které povede k výraznému zvýšení 
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poptávky po obnovitelných plynech včetně biometanu. Jen pro účely částečného nahrazení uhlí plynem v 

teplárenství se bude dodatečná potřeba zelených plynů v roce 2035 blížit miliardě m3. K tomu se přidávají 

cíle pro dopravu a nejspíše budou i pro průmysl (viz návrh RED III). 

Tato připomínka je zásadní. 

20. Připomínka k frekvenci a termínu aukcí 

Navrhujeme do návrhu nařízení vlády doplnit ustanovení, které bude obsahovat frekvenci a termíny konání 

aukcí v jednotlivých letech. 

Odůvodnění: 

Návrh sice stanoví souhrnné instalované výkony výroben, které se budou soutěžit v aukcích v jednotlivých 

letech, nestanoví však, frekvenci ani termíny jednotlivých aukcí. Tyto nejsou stanoveny ani v jiných právních 

předpisech.   

Pokud by to mělo být vždy až ve vyhlášení konkrétní aukce, tak to účastníkům nedává dostatek času na 

plánování přípravy projektů a přípravu na aukci. Navrhujeme proto, aby nařízení vlády stanovilo konkrétní 

termíny aukcí pro každý rok nebo aspoň počet aukcí v jednotlivých letech (navrhujeme min. 2x ročně). Dále 

předpokládáme, že nevyužité objemy v jednom roce budou přičteny k objemům dalšího roku. 

Tato připomínka je zásadní. 

DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKY 

21. Připomínka k Příloze č. 3 

Doporučujeme v posledním sloupci tabulky nahradit slovo „podpora“ slovy „přechodná transformační 

podpora tepla“. 

Odůvodnění: 

Upřesnění, o jakou podporu se jedná. 

22. Připomínka k Příloze č. 3 

Doporučujeme ve větě pod tabulkou slova „toto nařízení“ nahradit slovem „se“. 

Odůvodnění: 

Není potřeba uvádět, že se jedná o toto nařízení. 


