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E-MAIL jharnych@spcr.cz 

Svaz průmyslu a dopravy ČR předkládá připomínky k návrhu vyhlášky o technicko-ekonomických parametrech 

pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení 

zákona o podporovaných zdrojích energie. 

KONKRÉTNÍ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 

1. Připomínka k § 1 

Požadujeme doplnit do věty druhé předmětu úpravy: 

„Dále stanoví rozsah a celkovou výši měrných provozních nákladů ke stanovení udržovací podpory elektřiny 

rozsah a celkovou výši měrných provozních nákladů a způsob tvorby ceny tepla ke stanovení udržovací 

podpory tepla.“  

Zároveň doporučujeme rozdělit § 1 do písmen. 

Odůvodnění:  

Uvedené ustanovení je třeba dát do souladu se zmocněním v § 53 odst. 2 písm. l), které zní: „l) rozsah 

a celkovou výši měrných provozních nákladů ke stanovení udržovací podpory elektřiny a rozsah a celkovou 

výši měrných provozních nákladů a způsob tvorby ceny tepla ke stanovení udržovací podpory tepla.“. 

2. Připomínka k § 3 

Požadujeme upravit ustanovení § 3 takto: 

„Dobu životnosti pro výrobnu elektřiny, modernizovanou výrobnu elektřiny, výrobnu tepla a výrobnu 

biometanu odpovídá době ekonomického hodnocení investice. Dobu životnosti stanoví příloha č. 1 k této 

vyhlášce.“ 

Odůvodnění: 

Čemu doba životnosti odpovídá, je mimo zmocnění vyhlášky. Tuto informaci je možné uvést do odůvodnění 

vyhlášky.  

3. Připomínka k § 5 odst. 1 

Požadujeme odstavec 1 upravit jako odstavce 1 a 2 a to v následujícím znění: 
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„(1) Měrnými provozními náklady ke stanovení udržovací podpory elektřiny nebo tepla při využití biomasy 

nebo tuhých fosilních paliv se pro účely této vyhlášky rozumí provozní náklady, které souvisí s nezbytným 

zajištěním provozu výrobny elektřiny nebo výrobny tepla zahrnující Měrné provozní náklady ke stanovení 

udržovací podpory elektřiny nebo tepla při využití biomasy nebo tuhých fosilních paliv se stanoví jako podíl 

provozních nákladů a dodané elektřiny nebo tepla.   

(2) Provozní náklady souvisí s nezbytným zajištěním provozu výrobny elektřiny nebo výrobny tepla 

a zahrnují: 

a) osobní a mzdové náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění, 

b) náklady na servisní opravy a údržbu včetně nezbytných nákladů souvisejících s běžnými provozními 

opakujícími se činnostmi pro bezproblémový provoz výrobny, s výjimkou nákladů na reinvestice zařízení 

výrobny, 

c) ostatní náklady včetně pojištění budov, 

d) náklady na palivo při využití biomasy, nebo náklady na palivo a náklady na emisní povolenky při využití 

tuhých fosilních paliv a  

e) náklady na uskladnění paliva, manipulaci s palivem a jeho úpravu (předsoušení) a náklady na ověření 

plnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů.“ 

Odůvodnění: 

Vyhláška má stanovit výši měrných provozních nákladů, nikoliv absolutních provozních nákladů. 

Náklady na palivo, které jsou ve výpočtu navrženy, jsou náklady na nákup paliva a jeho dopravu na bránu 

teplárny. Tím ovšem náklady související se zajištěním paliva na vstupu do kotle zdaleka nekončí. Palivo je 

třeba odpovídajícím způsobem uskladnit, mít k dispozici techniku pro manipulaci s palivem a v případě 

biomasy je potřeba počítat s předsoušením. Obecně jsou tyto náklady v případě biomasy podstatně vyšší než 

v případě využití fosilního paliva.  

4. Připomínka k  Příloze č. 1, výše diskontní míry 

Požadujeme upravit výši diskontní míry s ohledem na níže uvedené odůvodnění. Pro malou plynovou KVET 

do 1 MW doporučujeme hodnotu 9,7 %.  Zároveň požadujeme revizi a navýšení tohoto parametru 

i u ostatních kategorií podporovaných zdrojů alespoň na hodnotu 8,7 %. 

Odůvodnění:  

Navržená výše tohoto parametru nezohledňuje vývoj na trhu a v případě malých KVET do 1 MW nezohledňuje 

specifické podmínky financování a provozu. Důvod pro úpravu spatřujeme především v následujících 

3 parametrech: 

a) Riskfree rate 

RFR ve výši 2,04 % považujeme za příliš nízkou z těchto důvodů: 

- je pod současnou hodnotou výnosů na 10letých státních dluhopisech. Jejich průměrný výnos za listopad 

2021 dosahoval 2,62 % dle databáze ARAD (viz graf níže) 
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- je také výrazně pod aktuálními krátkodobými sazbami na mezibankovním trhu PRIBOR. Roční PRIBOR dosáhl 

v listopadu 3,5 %, 3M Pribor byl 2,97 %. Od PRIBOR se odvíjejí výše úrokových sazeb na úvěrech.  

- je také pod aktuální úrovní inflace, kterou ČNB očekává v 4Q 2021 ve výši 4,1 % a ČNB očekává, že inflace 

bude setrvávat nad 2% inflačním cílem po celý rok 2022.  

- ČNB zvýšila v prosinci základní sazbu (2T repo) o 100 bps. na 3,75 % a oznámila další zpřísňování měnové 

politiky.  

Současně navržená RFR tak neodpovídá skutečným nákladům na financování a představuje zápornou reálnou 

míru zhodnocení. Vzhledem k současné situaci i předpokládanému střednědobému vývoji navrhujeme zvýšit 

tuto sazbu o 1,5 %, tj. z 2,04 % na 3,5 %. 

 

b) ßnezadlužená 

Výrobny KVET mají mnohem komplexnější charakter výroby, než je tomu v případě výroben z OZE (zejména 

těch nepalivových), a to jak technicky, tak smluvně a legislativně, s čímž je spojena celá řada rizik (odpojování, 

zateplování/snižování odběru tepla, emisní limity, změny v energ. daních či v budoucnu zpoplatnění CO2 atd.). 

Proto navrhujeme použít hodnotu 0,8 namísto hodnoty 0,58. 

c) Size premium 

V případě plynových kogeneračních jednotek do 1 MW jde o malé projekty, které jsou typicky realizovány 

malými a středními podniky (firmy, městské firmy apod.), kde je uplatňování size premium ze strany 

finančních institucí běžnou praxí. Navrhujeme proto doplnit do výpočtu tento parametr, a to ve výši 2 %. 

Tato připomínka je zásadní. 
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5. Připomínka k Příloze č. 1, doba ročního využití instalovaného výkonu 

Požadujeme v případě výroben KVET do 1 MW navýšit hodnotu v tomto sloupci na hodnotu 4 000 hod/rok 

a doplnit poznámku, že se jedná o maximální dobu ročního využití maxima. Výpočtová hodnota ve výši 3 300 

hod/rok bude zachována. 

Odůvodnění:  

V návrhu vyhlášky se pro výrobny KVET do 1 MW uvádí "doba ročního využití max. instalovaného výkonu" ve 

výši 3 300 h/rok. V souladu s diskusemi vedenými v rámci návrhu metodiky stanovení podpor vnímáme, že 

takto navržená hodnota je nominální, při níž dojde k vyčerpání podpory přesně za 15 let.  Stejně jako 

v současném režimu 3 000/4 400 hod/rok by však byli nuceni provozovatelé plánovat provoz tak, aby každý 

rok projeli minimálně tuto dobu, přičemž pokud z nějakých technických důvodů (problémů se zařízením) 

v daném roce tento počet hodin nenajedou, nezískají tak odpovídající výši podpory. 

Doba životnosti stanovená provozními hodinami však umožňuje nastavit systém podpory flexibilněji. Doba 

ročního využití může být stanovena na hodnotu vyšší než výpočtová hodnota 3 300 hod/rok, což umožní 

provozovat zařízení KVET "volněji" a např. v případě, že v daném roce neprojede nominálních 3 300 hod 

(např. z důvodu opravy či ne úplně přesného plánování provozu), bylo by možné odpovídající počet hodiny 

„projet“ v následujících letech. Samozřejmě stále platí podmínka, že nebude překročena doba životnosti 

49 500 hod a 15 let. 

Tato připomínka je zásadní. 

6. Připomínka k Příloze č. 1, měrné investiční náklady 

Požadujeme  

 navýšit měrné investiční náklady u všech kategorií podporovaných zdrojů alespoň o 20 – 30 % 

oproti navrhovaným hodnotám. 

 v případě výroben KVET v kategorii 0 – 50 kW stanovit výši měrných investičních nákladů na 

hodnotu 80 000 Kč/kW.  

 pro fotovoltaické elektrárny do 30 kWp stanovit výši měrných investičních nákladů na 

28 000 Kč/kWp. 

Odůvodnění:  

V důsledku covidové pandemie (při níž došlo ke snížení produkce některých surovin, přerušením 

dodavatelských řetězců a logistickým problémům) v kombinaci s následným ekonomickým oživením i snaze 

dodavatelů minimalizovat předchozí ztráty dochází k prudkému zvýšení cen celé řady komponent výroben 

elektřiny i tepla.  

Dochází též k nepředvídatelným výpadkům dodávek a prodlužování dodacích lhůt, což též zvyšuje rizika 

u všech článků dodavatelsko-odběratelského řetězce a vede k tlaku na růst cen. 

Níže uvádíme přehled zvýšení cen některých položek z aktuálních zkušeností investorů:  

stavební materiály  15-30 %  hutní materiál    až 30 %  

předizolované potrubí  až 30 %   nerez. komíny   20 % 

katalyzátory   až 50 %   oleje    10-14 % 
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kontejnery, kapoty  10-15 %  akumulační nádrže  30-40 % 

výměníky   10-15 %  rozvaděče   20-25 % 

generátory   10-15 %   transformátory   20-40 % 

komponenty MaR  10-200 %  mzdové náklady  10-20 % 

Statistiky ČSÚ tento trend potvrzují. Za období leden až říjen 2021 došlo ke zvýšení indexu cen průmyslových 

výrobců (Souhrn BCDE, IR15) o 12 %. Index cen průmyslových výrobců zpracovávaný ČSÚ vykazuje za říjen 

meziroční index v sektoru obecných kovů a kovodělných výrobků 126,9 % a vzhledem k vývoji na trhu se 

důvodně obáváme, že bude dále akcelerovat. Výrazně rostou i ceny stavebních prací, které se ovšem do 

statistik promítají se zpožděním.  

Zároveň průměrná mzda vzrostla v 3. čtvrtletí meziročně o 6 %. Rostoucí míra inflace (v listopadu meziročně 

6 %) vyvolá zvýšení úrokových sazeb i další růst cen výrobků a mezd. Měrné investiční náklady, s nimiž návrh 

vyhlášky pracuje, tak již neodpovídají realitě. 

Pokud budou uvedené trendy pokračovat, a nic nenaznačuje opak, lze předpokládat další nárůst investičních 

nákladů celé výrobny pro rok 2022 a současně i růst servisních nákladů. 

Navíc v případě kogeneračních zařízení v kategorii do 50 kW navržená hodnota 70 000 Kč/kWe neodpovídá 

skutečně potřebným nákladům pro referenční výrobnu o výkonu 25 kW. Hodnota by dále měla reflektovat 

výrazně se zvyšující měrné náklady u zařízení ve spodní polovině této kategorie. 

Měrné investiční náklady pro nové výrobny fotovoltaických elektráren, zejm. do 30 kW považujeme za 

podhodnocené a nejsou v souladu s podklady, které pro své výpočty používá Ministerstvo průmyslu 

a obchodu. 

Měrné investiční náklady uvedené v návrhu vyhlášky nekorelují s realitou cenových nabídek na trhu a výrazně 

se liší od nákladů, se kterými pro výpočet míry podpory počítá Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci 

Národního plánu obnovy. Podklady pro stanovení výše celkových způsobilých výdajů v rámci Národního plánu 

obnovy přitom vycházejí z vysokého počtu reálných projektů, které byly podány a proplaceny v rámci 

operačních programů. 

Přikládáme srovnání výše měrných způsobilých výdajů stanovených MPO a hodnoty stanovené v návrhu 

vyhlášky. Zdrojem dat je návrh „Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva“. Doporučujeme sjednotit 

očekávané náklady pro výstavbu FVE napříč státní správou (MPO, SFŽP). 

 Měrné náklady (Kč / kWp) Rozdíl v % 

Výkon FVE Návrh vyhlášky MPO  

10 kWp 24 500 28 455 16,1% 

20 kWp 24 500 27 849 13,7% 

29 kWp 24 500 27 304 11,5% 

Tato připomínka je zásadní. 

7. Připomínka k příloze č. 1 – sloupec Výrobna 

Doporučujeme u všech kategorií výroben s rozdělením do výkonových pásem jednoznačně vymezit, který 

z hraničních výkonů přísluší do konkrétní kategorie. 

Odůvodnění: 
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Jsou-li parametry uváděny odlišné pro různé výkonové kategorie výroben, je nezbytné jednoznačně stanovit 

uzavřenou hranici pro jednotlivé intervaly. Typicky např. u FVE 30 kW není zřejmé, zda přísluší do kategorie 

„Fotovoltaická elektrárna <30 kW“ anebo do kategorie „Fotovoltaická elektrárna 30-100 kW“. Obdobně se 

problém dotýká i KVET. KGJ jsou typicky specifikovány jmenovitým výkonem zaokrouhleným na desítky či 

stovky. Navrhujeme proto použít formulaci „od… do… včetně“. 

Tato připomínka je zásadní. 

8. Připomínka k Příloze č. 1, sloupec Doba životnosti 

Požadujeme: 

 doplnit údaje o životnosti výroben o velikosti 1 MW a více, a to pro všechny relevantní kategorie 

podporovaných zdrojů (OZE, KVET…), přičemž v případě KVET nad 1 MW doporučujeme stanovit 

dobu životnosti ve výši 60 000 hod (s okrajovou podmínkou max. 20 let) a v případě ostatních 

podporovaných zdrojů stanovit životnost ve stejné výši jako v případě výroben do 1 MW v téže 

kategorii; 

 upravit popis jednotek tak, aby bylo zcela jednoznačné, které z dob životnosti jsou uváděny 

v letech a které v hodinách. 

Zároveň velmi doporučujeme upravit tento parametr v samostatné tabulce v rámci přílohy č. 1 nebo ideálně 

přímo v samostatné příloze a to pro všechny druhy a kategorie podporovaných zdrojů. 

Odůvodnění:  

Ačkoliv ERÚ stanovuje výši bonusů pro výrobny a zdroje do 1 MW, v případě doby životnosti je v souladu 

s § 53 odst. 2 písm. b) zmocněn stanovit tento parametr obecně pro všechny zdroje a výrobny bez ohledu na 

velikost instalovaného výkonu a to tak, aby byl řádně proveden § 40 zakotvující právo na podporu elektřiny, 

tepla a biometanu pro všechny výrobny, a dále rovněž k zohlednění investiční podpory v délce poskytování 

podpory podle § 37. Návrh vyhlášky však tuto úpravu zcela absentuje. Je proto nezbytné stanovit a doplnit 

do návrhu vyhlášky i dobu životnosti pro výrobny, u nichž bude podpora formou aukčního bonusu. 

Pokud jde o zpřesnění popisu jednotek v tomto sloupci, považujeme za velmi nešťastné a nevhodné uvádět 

v záhlaví takto nejednoznačné časové vymezení („rok/hod“), kdy není zcela zřejmé, který číselný údaj se 

vztahuje k rokům a který k hodinám. Vzhledem k tomu, že tento parametr garantuje dobu nároku na čerpání 

provozní podpory, je nezbytné, aby byl stanoven zcela jednoznačně, bez jakýchkoliv pochyb. Doporučujeme 

proto doplnit jednotky vždy ke každému jednotlivému číslu, případně zvolit jinou formu vymezení, která bude 

jednoznačná. 

Zároveň považujeme za velmi vhodné vyjmout parametr „doba životnosti“ z tabulky a uvést jej buď 

v samostatné tabulce v rámci přílohy č. 1 nebo spíše ve zcela samostatné příloze za účelem zpřehlednění. 

Rozumíme přístupu, kdy je snahou uvést veškeré parametry vztahující se ke konkrétní kategorii 

podporovaného zdroje v jednom řádku, nicméně tímto způsobem nabývá tabulka nepřehlednosti, zejména s 

ohledem na skutečnost, že budou uváděny i životnosti u výroben a zdrojů, u nichž nebudou stanoveny jiné T-

E parametry, a s ohledem na skutečnost, že u většiny výroben je životnost velmi podobná (životnosti se 

pohybují na úrovni 15 resp. 20 let), velmi se kloníme k jednodušší a srozumitelnější formě vymezení v rámci 

vyhlášky. 

Tato připomínka je zásadní. 
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9. Připomínka k Příloze č. 1 – vložit nový sloupec „Měrné ostatní provozní náklady“ 

Požadujeme doplnit nový sloupec zahrnující konkrétní hodnotu parametru „měrné ostatní provozní náklady“. 

Odůvodnění: 

Při stanovení výsledné výše provozní podpory je logické zohlednit i další kategorie provozních nákladů (nejen 

nákladů na palivo).  V tomto smyslu Energetický regulační úřad v létě 2021 konzultoval návrh metodiky 

a některých technicko-ekonomických parametrů, mezi nimiž byl mj. nastaven i parametr „měrné provozní 

náklady“, které byly v rámci VKP vymezeny takto: 

„Měrné provozní náklady zahrnují náklady na údržbu a servis související s činností, na kterou výrobce 

uplatňuje provozní podporu ve smyslu cenových rozhodnutí. U palivových výroben je hodnota vztažena na 

jednotku vyrobené (brutto) elektrické energie popř. jednotku vyrobené (brutto) tepelné energie (biomasa - 

výtopna), u biometanu na jednotku vyrobeného bioplynu. Pro účely konzultačního procesu se nejedná o měrné 

provozní náklady pro udržení výroben v provozu. Výše provozních nákladů reprezentuje průměrnou hodnotu 

provozních nákladů za dobu životnosti zařízení.“ 

V návrhu vyhlášky však tento parametr chybí a doporučujeme jej do vyhlášky doplnit s přihlédnutím  

a) ke skutečnosti, že měrnými provozními náklady se dle zákona rozumí náklady včetně nákladů na 

palivo, a tedy je třeba upravit pojmosloví, neboť náklad na palivo se vyjadřuje samostatně; 

b) k připomínkám, které byly ERÚ v rámci VKP k tomuto parametru doručeny. 

Tato připomínka je zásadní. 

10. Připomínka k Příloze č. 1 – sloupec Měrné palivové náklady 

Požadujeme nadpis sloupce „Měrné palivové náklady“ nahradit nadpisem „Náklady na pořízení paliva“ 

a poznámku č. 4 vypustit.  

Odůvodnění: 

V daném případě tak, jak jsou konkrétní parametry palivových nákladů navrženy, se nejedná o měrné 

palivové náklady, neboť ty by musely být vztaženy k vyrobené elektřině nebo teplu. Jedná se o náklady na 

pořízení paliva, jak ukazuje poznámka č. 4 (tedy měrný náklad na energii v palivu jako takovém). Je tedy 

vhodnější použít rovnou správný název sloupce a poznámku vypustit.  

Tato připomínka je zásadní. 

11. Připomínka k Příloze č. 1 - sloupec Měrné palivové náklady, řádky 12 až 14  

Požadujeme 

 navýšit měrné palivové náklady v kategorii O2 na úroveň 130 Kč/GJ, 

 navýšit měrné palivové náklady v kategorii O1 na úroveň 186 Kč/GJ, 

 zakotvit do vyhlášky eskalaci palivových nákladů o inflaci (např. index cen průmyslových výrobců), 

resp. periodicky (např. každé 2 roky) hodnotu revidovat dle vývoje situace na trhu 

Odůvodnění: 

Aktuálně navržená cena pro kategorii O2 100 Kč/GJ je velmi nízká a neodpovídá reálně dosažitelným cenám 

na trhu (při započítání nákladů na pořízení paliva a manipulaci). 
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Aktuální situace na trhu s lesní biomasou je ještě ovlivněna kůrovcovou kalamitou. S ohledem na očekávaný 

vývoj dostupnosti biomasy v souvislosti s rozšiřováním výroben využívajících biomasu (transformace 

teplárenství a přechod většího množství teplárenských zdrojů na toto palivo) a vyčerpání dosavadního 

objemu kalamitní biomasy navrhujeme implementovat do vyhlášky mechanismus indexace měrných 

palivových nákladů alespoň o inflaci; pokud by tato varianta nebyla akceptovatelná, považujeme za žádoucí 

pravidelně (ideálně každé 2 roky) revidovat parametr měrných palivových nákladů (a tedy novelizovat 

vyhlášku). 

V případě pěstované biomasy je zásadním faktorem zdražení nafty a dramatický nárůst cen umělých hnojiv. 

Tato připomínka je zásadní. 

12. Připomínka k Příloze č. 1 – k rozsahu vymezených T-E parametrů biomasových 

TEPLÁREN (řádek 13) 

Požadujeme doplnit T-E parametry o  

 uvažovanou sezónní účinnost (netto a brutto) výroby tepelné energie, 

 prodejní cenu tepla ze zdroje, 

 prodejní cenu elektřiny ze zdroje, 

 uvažovaný poměr mezi instalovaným elektrickým a tepelným výkonem zdroje. 

Odůvodnění: 

Výše zmíněné parametry (jak uvažovaná prodejní tepla cena ze zdroje, tak sezónní účinnost výroby tepelné 

energie) jsou nezbytnými údaji pro výpočet potřebné sazby zeleného bonusu na teplo. Jejich výše nebo 

alespoň způsob stanovení by tak měly být jednoznačně vymezeny v rámci vyhlášky o technicko-

ekonomických parametrech. 

Tato připomínka je zásadní. 

13. Připomínka k Příloze č. 1 - k rozsahu vymezených T-E parametrů biomasových 

VÝTOPEN (řádek 14) 

Požadujeme doplnit T-E parametry o  

 uvažovanou sezónní účinnost (netto a brutto) výroby tepelné energie, 

 prodejní cenu tepla ze zdroje. 

Odůvodnění: 

Výše zmíněné parametry (jak uvažovaná prodejní tepla cena ze zdroje, tak sezónní účinnost výroby tepelné 

energie) jsou nezbytnými údaji pro výpočet potřebné sazby zeleného bonusu na teplo. Jejich výše nebo 

alespoň způsob stanovení by tak měly být jednoznačně vymezeny v rámci vyhlášky o technicko-

ekonomických parametrech. 

Tato připomínka je zásadní. 

14. Připomínka k příloze č. 1 – sloupec Měrné palivové náklady (řádky 17 a 18) 

Požadujeme odstranit vazbu na tržní cenu komodity a nastavit rozumnou fixní hodnotu měrných palivových 

nákladů pro skládkový a kalový plyn.  



 

9 

Odůvodnění: 

V případě skládkového a kalového plynu pokládáme vazbu na cenu plynu na burze za zcela nevhodnou. Jedná 

se principiálně o odpadní produkty, jejichž provozní náklady souvisí pouze s jímáním a případně zpracováním 

do využitelné podoby, jsou v zásadě fixní a rozhodně nijak nesouvisí s vývojem ceny komodity zemního plynu 

na burze. Využití hodnot z burzy pro zemní plyn povede v současné situaci k nadměrným ziskům 

provozovatelů těchto zařízení a současně ke zcela neopodstatněným výdajům na jejich podporu. 

15. Připomínka k Příloze č. 1, marže obchodníka se zemním plynem 

Navrhujeme zvýšení marže obchodníka v metodice ECSE. 

Souhlasíme s úmyslem ERÚ zafixovat metodiku ECSE na delší dobu, změnu konkrétního parametru však 

nepovažujeme za změnu metodiky, pouze její aktualizaci dle reálných podmínek na trhu. 

Odůvodnění:  

Tento parametr sice byl řešen v samostatném VKP ECSE v roce 2020, považujeme však za potřebné upozornit, 

že současné marže překračují v modelu v současnosti uvažovanou marži 2 EUR/MWh z těchto důvodů: 

 I když referenční období pro určení ceny plynu 01-06 platí již několik let, teprve v poslední době, 

v souvislosti s tím, že stejné období bylo stanoveno i pro elektřinu a obecně zvyšující se snahu 

minimalizovat rizika spojená se zvýšenou volatilitou v posledních letech provozovatelé KVET začínají 

nakupovat plyn postupně v období 01-06. Zvýšený počet tranší zejména u menších výroben (nový 

model bude platit pouze pro výrobny do 1 MW) vede ke zvýšení nákladů obchodníka a zvyšování 

marže. 

 Cena plynu je v modelu určena z forwardových cen německé burzy v EUR, avšak do modelu je tato 

cena přepočtena na Kč denním kurzem ČNB. Provozovatelé tedy v souladu s modelem ERÚ požadují 

od obchodníka fixaci ceny v Kč. Vzhledem k rozdílu úrokových sazeb EUR a Kč si musí obchodník cenu 

v Kč zajistit, což pro něho znamená vyšší náklady, které ve vyšší marži přenáší na kupujícího.  

 Vývoj na trzích plynem vede nejen k vyšší a volatilnějším výkyvům ceny plynu, ale i ke zvýšení marže, 

která zohledňuje i zvýšené náklady a rizika, která ze současné situace plynou. Jde zejména o důsledek 

zvyšujícího se rozdílu cen plynu v zimě a v létě, zvyšující se náklady při převzetí zodpovědnosti za 

rozdíl plánovaných a skutečných objemů dodávek i zvyšování rozdílu cen plynu v Německu a Česku. 

Ke zvýšení marží došlo i v důsledku ukončení činnosti celé řady obchodníků a tím snížení konkurence. 

Tato připomínka je zásadní. 

16. Připomínka k Příloze č. 2 

Požadujeme přílohu č. 2 přepracovat se zohledněním následujících požadavků: 

1. Měrné provozní náklady na palivo jsou provozní náklady na palivo připadající na jednotku vyrobené 

elektřiny nebo tepla v dané výrobně.  

2. Je potřeba zohlednit odlišnou účinnost kotlů při využití fosilního paliva a biomasy (vyšší obsah vody 

v biomase vede za jinak stejných podmínek k nižší celkové účinnosti) 

3. Palivové náklady zahrnují kromě vlastního pořízení paliva a jeho dopravy do výrobny také uskladnění paliva, 

manipulaci s palivem a jeho úpravu před použitím (v případě biomasy obvykle předsoušení). 

4. Náklady na pořízení paliva mají v případě biomasy kategorie 1 činit 186 Kč/GJ a v případě kategorie 2 pak 

130 Kč/GJ.  
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5. Náklad na emisní povolenky má být vztažen na jednotku vyrobeného tepla. Pokud bude stanovena 

přechodná transformační podpora tepla, použije se místo tržní ceny povolenky cena povolenky na emise 

skleníkových plynů zajišťující přechod k transformaci výroby tepla stanovená nařízením vlády podle 

§ 3 zákona. 

Odůvodnění:  

Příloha č. 2 má podle § 5 odst. 3 návrhu vyhlášky stanovit výši měrných provozních nákladů na palivo 

a nákladů na emisní povolenky. 

Příloha č. 2 obsahuje v současné podobně náklady na pořízení paliva a nikoliv měrné palivové náklady. Měrné 

palivové náklady mají být vztaženy k jednotce vyrobené energie (elektřiny nebo tepla) a nikoliv k teplu 

v palivu. Je tedy potřeba do výpočtu zahrnout účinnost využití paliv a vzít v úvahu, že tato účinnost je 

v případě lesní štěpky s ohledem na vysoký obsah vody v palivu významně nižší. 

Je potřeba vycházet z celkových nákladů na palivo, které kromě nákladů na pořízení paliva obsahují také 

náklady na jeho skladování, manipulací s ním a je ho úpravu před spálením (v případě biomasy např. 

předsoušení). Náklady na skladování a manipulaci s biomasou jsou s ohledem na výrazně menší energetickou 

hustotu a větší náchylnost např. k sebevznícení významně vyšší než v případě uhlí. 

Navržená hodnota pro kategorii O2 100 Kč/GJ je velmi nízká a neodpovídá reálně dosažitelným cenám na 

trhu s lesní biomasou, který je ještě ovlivněn kůrovcovou kalamitou. S ohledem na očekávaný vývoj 

dostupnosti biomasy v souvislosti s rozšiřováním výroben využívajících biomasu (transformace teplárenství 

a přechod většího množství teplárenských zdrojů na toto palivo) a vyčerpání dosavadního objemu kalamitní 

biomasy lze očekávat růst cen. V případě pěstované biomasy je zásadním faktorem zdražení nafty 

a dramatický nárůst cen umělých hnojiv. 

Jelikož se má jednat o měrné provozní náklady, má být také náklad na povolenky vztažen na jednotku 

vyrobeného tepla, nelze tedy uvádět jen cenu emisní povolenky. Pokud bude rozhodnuto a stanovení 

přechodné transformační podpory tepla, pak pro teplárny, které budou mít na tuto podporu nárok, bude 

fakticky tržní cena povolenky pro výrobu tepla snížena na hodnotu ceny povolenky zajišťující přechod 

k transformaci výroby tepla stanovené nařízením vlády. V tomto případě je pak pro účely stanovení výše 

zeleného bonusu potřeby vycházet z této snížené ceny povolenky. 

Tato připomínka je zásadní. 

 


