
 1 

III. 

Odůvodnění k návrhu vyhlášky, o stanovení technicko-ekonomických parametrů 

a doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie 

 

Obecná část 

Zhodnocení platného právního stavu 

Podpora výroby elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů je s účinností od 1. ledna 2013 

upravena zákonem č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých 

zákonů (dále jen „zákon o podporovaných zdrojích“), kterým se k 1. lednu 2013 zrušil zákon 

č. 180/2005, o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů.  

Energetický regulační úřad byl ustanovením § 53 zákona o podporovaných zdrojích 

zmocněn k vydání prováděcích právních předpisů (k provedení ustanovení § 7 odst. 3, 

§ 8 odst. 5, § 11 odst. 4 písm. a), odst. 5 a odst. 11, § 12 odst. 1 písm. a), § 27 odst. 6 a 

§ 36 odst. 3). Energetický regulační úřad vydal k provedení § 7 odst. 3 a § 12 odst. 1 písm. a) 

v roce 2012 vyhlášku č. 347/2012 Sb., kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry 

obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny 

z podporovaných zdrojů. Předmětem této vyhlášky je specifikace technických a 

ekonomických parametrů, kterými jsou podle zákona především náklady na instalovanou 

jednotku výkonu, účinnost využití primárního obsahu energie v obnovitelném zdroji, doba 

využití zařízení a v případě výroben elektřiny využívající biomasu, bioplyn, skládkový plyn, 

kalový plyn nebo biokapaliny, náklady na pořízení paliva. Dodržením těchto parametrů je 

výrobci elektřiny zajištěno dosažení patnáctileté prosté doby návratnosti investic při podpoře 

výkupními cenami stanovenými Energetickým regulačním úřadem.  

V souvislosti s novelou zákona o podporovaných zdrojích zákonem č. 310/2013 Sb. došlo 

k 1. 1. 2014 k zastavení podpory na biometan, biokapaliny a provozní finanční podpory na 

elektřinu pro nové výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie, s výjimkou 

malých vodních elektráren (MVE) a při splnění podmínek popsaných v přechodných 

ustanoveních tohoto zákona také s výjimkou výroben elektřiny využívajících vítr, biomasu 

nebo geotermální energii. Úřad tak již neměl při přípravě cenového rozhodnutí na rok 2014 ze 

zákona zmocnění na stanovení podpory pro elektřinu, která vznikne využíváním biokapalin, 

bioplynu, kalového nebo skládkového plynu a dále využitím slunečního záření. Úřad proto 

v roce 2013 novelizoval vyhlášku č. 347/2012 Sb. a v této novele vyhlášky vydané pod číslem 

350/2013 Sb. stanovil technicko-ekonomické parametry pouze těch obnovitelných zdrojů, pro 

které měl zmocnění ke stanovení výkupních cen na rok 2014.  

Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku  

V roce 2015 došlo k rozsáhlé novele zákona o podporovaných zdrojích zákonem 

č. 131/2015 Sb., kdy byla podpora na biometan a podpora na decentrální výrobu elektřiny ze 

zákona o podporovaných zdrojích energie ke dni 1. 1. 2016 zrušena. Dále došlo k prodloužení 

období, kdy bude Úřad povinen vypisovat výkupní ceny pro nové výrobny elektřiny 

využívající k výrobě elektřiny větrnou energii, energii biomasy a geotermální energii i po roce 

2015.  
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Citovaná novela zákona nově zavádí od 1. 1. 2016 pro nové výrobny tepla z bioplynu - 

bioplynové stanice s instalovaným elektrickým výkonem do 500 kW a s definovanými vstupy 

paliva, kdy bioplyn vzniká z více než 70 % ze statkových hnojiv a vedlejších produktů 

živočišné výroby anebo z biologicky rozložitelného odpadu, novou provozní finanční podporu 

na užitečné teplo formou zeleného bonusu. Podle nové textace novelizovaného zákona o 

podporovaných zdrojích je Úřad povinen stanovit pro tyto výrobny výši zeleného bonusu na 

teplo v cenovém rozhodnutí tak, aby bylo dosaženo patnáctileté prosté doby návratnosti 

investic za podmínky splnění technicko-ekonomických parametrů, kterými jsou zejména 

náklady na instalovanou jednotku výkonu, účinnost využití primárního obsahu energie 

v obnovitelném zdroji, náklady na pořízení paliva a doba využití zařízení, přičemž právo na 

podporu u těchto výroben tepla trvá po dobu životnosti výrobny tepla. Technicko-ekonomické 

parametry a dobu životnosti stanoví Úřad vyhláškou. 

Energetický regulační úřad je na základě zákona o podporovaných zdrojích zmocněn 

k vydání prováděcí vyhlášky (k provedení ustanovení § 7 odst. 3, § 12 odst. 1 písm. a) zákona 

o podporovaných zdrojích), kterou stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných 

zdrojů pro výrobu elektřiny a dobu životnosti těch výroben elektřiny z podporovaných zdrojů, 

pro které má současně zmocnění stanovit podporu formou výkupních cen, a dále k provedení 

ustanovení § 26 odst. 4 a § 27 odst. 9 zákona o podporovaných zdrojích, kdy stanoví 

technicko-ekonomické parametry výroben tepla z bioplynu a dobu životnosti výrobny tepla 

z bioplynu. 

Vzhledem k novému rozsahu zmocnění, kdy ERÚ stanoví technicko-ekonomické 

parametry i pro definované výrobny tepla, přičemž stávající vyhláška č. 347/2012 Sb., ve 

znění vyhlášky č. 350/2013 Sb., stanovuje na základě původního zmocnění technicko-

ekonomické parametry pouze pro výrobny elektřiny, bylo rozhodnuto tuto skutečnost řešit 

formou nové vyhlášky, a nikoliv novely stávající vyhlášky (dochází také ke změně názvu 

vyhlášky). Technické a ekonomické parametry pro výrobny elektřiny a výrobny tepla jsou 

stanoveny v příloze vyhlášky a za podmínky jejich splnění je výrobci elektřiny zajištěno 

dosažení patnáctileté prosté doby návratnosti investic při podpoře výkupními cenami, nebo je 

výrobci tepla zajištěno dosažení patnáctileté prosté doby návratnosti investic při podpoře 

zelenými bonusy na užitečné teplo stanovenými Energetickým regulačním úřadem. 

Hodnoty technicko-ekonomických parametrů podle přílohy návrhu vyhlášky jsou 

hodnotami uvažovanými Energetickým regulačním úřadem při stanovení výše podpory 

elektřiny z obnovitelných zdrojů formou výkupních cen nebo při stanovení výše podpory 

tepla z bioplynu formou zelených bonusů a jejich nesplnění pro daný zdroj nemá vliv na 

přiznání provozní podpory. 

S ohledem na neustálý vývoj a zdokonalování technologií využívajících obnovitelné 

zdroje na jedné straně a změny cen vstupů na straně druhé je nezbytné tyto technické 

a ekonomické parametry v čase měnit. Návrh vyhlášky, kterou se stanoví technicko-

ekonomické parametry a doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z podporovaných 

zdrojů energie, vychází z větší části z posledního platného znění vyhlášky č. 347/2012 Sb. 

Jednou z klíčových oblastí v předkládaném  návrhu vyhlášky je v příloze vyhlášky aktualizace 

hodnot technicko-ekonomických parametrů výroben využívajících energii vody, biomasy a 

větru tak, aby byla dodržena kontinuita již vyhlášených technicko-ekonomických parametrů 

ve vyhlášce č. 347/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Technicko- ekonomické parametry 

pro biomasu (s výjimkou biologicky rozložitelné části komunálního odpadu spalované ve 

spalovnách komunálního odpadu) a geotermální energii jsou v neměnném vztahu k vyhlášce 

č. 347/2012 Sb., ve  znění pozdějších předpisů, jelikož z analýzy současného stavu 

nevyplynula nutnost tyto parametry měnit. V případě větrných elektráren došlo na základě 

připomínky obdržené v rámci veřejného konzultačního procesu k mírnému navýšení 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACKA3JHE58B)



 3 

technicko-ekonomického parametru využití instalovaného výkonu. V případě vodních 

elektráren Úřad na základě potvrzeného klesajícího trendu investičních nákladů v tomto roce 

přikročil k snížení tohoto parametru pro nové výrobny, které budou uváděné do provozu od 

1. 1. 2016. Další klíčovou oblastí návrhu vyhlášky je v příloze vyhlášky stanovení technicko-

ekonomických parametrů pro výrobny tepla, které v souladu s novou textací zákona využívají 

bioplyn pro výrobu elektřiny a tepla v procesu vysokoúčiné kombinované výroby elektřiny a 

tepla. 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

vyhláška navržena, a akty práva Evropské unie 

Předkládaný návrh vyhlášky je zcela v souladu se zákonem o podporovaných zdrojích a 

rovněž s dalšími právními předpisy upravujícími podnikání a výkon státní správy 

v energetice. K vydání návrhu vyhlášky je Energetický regulační úřad zmocněn na základě 

ustanovení § 53 odst. 2 písm. a) a b) zákona o podporovaných zdrojích a provádí ustanovení 

tohoto zákona. Samotný zákon o podporovaných zdrojích přitom transponuje  směrnici 

Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání 

energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 

2003/30/ES. Na tento zákon pak navazuje rozhodnutí Komise SA.35177 z 11. června 2014. 

Vlastní předmět navrhované vyhlášky není již žádným dalším předpisem evropského práva 

upraven.   

V souvislosti s chystaným řízením o oznámení režimu podpory výroby elektřiny 

v malých vodních elektrárnách od 1. 1. 2016 je třeba zdůraznit, že vyhláška nemá dopad na 

povolený režim podpory. 

Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální 

dopady a dopady na životní prostředí 

Navrhovaná vyhláška, která stanoví technicko-ekonomické parametry a doby životnosti 

výroben elektřiny a výroben tepla z podporovaných zdrojů energie, nepředstavuje žádné 

dodatečné nároky na rozpočet Energetického regulačního úřadu, stejně tak se v důsledku 

vydání této vyhlášky nepředpokládá potřeba navýšení počtu pracovníků.  

V souvislosti s možnými finančními dopady je třeba zdůraznit, že navrhovaná vyhláška 

stanoví výši technicko-ekonomických parametrů, které mohou ovlivnit výši podpory (finálně 

může být vyšší/nižší než na základě současných platných technicko-ekonomických 

parametrů), která bude vyhlášena v příslušném cenovém rozhodnutí Energetického 

regulačního úřadu. Konkrétní vyčíslení, respektive výše finančního dopadu této změny není 

však možná, protože výše podpory je kalkulována až při přípravě cenového rozhodnutí a výše 

technicko-ekonomického parametru je pouze jeden ze vstupů pro výpočet výše podpory. 

Finanční dopad je tedy primárně určen již samotným zákonem o podporovaných zdrojích a 

vyhláška respektive cenové rozhodnutí může tento dopad ovlivnit pouze do určité omezené 

míry. Samotné vyčíslení finančních dopadů zákona o podporovaných zdrojích lze odhadnout 

od nové aktualizace Národního akčního plánu České republiky pro energii z obnovitelných 

zdrojů energie, ze kterého lze vycházet při určení očekávaného rozvoje počtu jednotlivých 

obnovitelných zdrojů energie a který se v současné době nachází v meziresortním 

připomínkovém řízení. V tomto ohledu lze očekávat náklady spojené s podporou 

obnovitelných zdrojů energie až 0,8 mld. Kč do konce roku 2020, přičemž podstatnou část 

těchto nákladů tvoří náklady spojené s nově zavedenou podporou výroben tepla z bioplynu, 

kde lze do roku 2020 odhadovat náklady až 0,5 mld. Kč   
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Pokud jde o dopad na životní prostředí, pak pozitivní dopady na životní prostředí přináší 

již samotný zákon. Pozitivní dopady přináší i navrhovaná vyhláška, neboť uvedené 

ekonomické a technické parametry regulují efektivitu výroby elektřiny a tepla, a přímo tak 

ovlivňují možnosti vstupu nových subjektů do oblasti výroby elektřiny a výroby tepla 

z obnovitelných zdrojů energie. Protože Energetický regulační úřad navrhovanou vyhláškou 

reaguje na aktuální stav a předpokládaný rozvoj technologií využívajících podporované zdroje 

a rovněž zohledňuje vývoj cen vstupů pro výrobu elektřiny a výrobu tepla z obnovitelných 

zdrojů, je dopad navrhované právní úpravy pozitivní, i když je obtížné tento pozitivní dopad 

blíže kvantifikovat. V praxi to znamená, že v důsledku úpravy technických a ekonomických 

parametrů bude nadále podporována efektivní výroba elektřiny a efektivní výroba tepla. 

V důsledku vydání navrhované vyhlášky se nepředpokládají žádné přímé sociální dopady 

ani žádný přímý finanční dopad na podnikatele. Samotná vyhláška finanční dopad nemá, 

finanční dopad lze najít v zákoně, který rozšířil počet možných subjektů s nárokem. Samotnou 

úpravu podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie formou výkupních cen nebo 

úhrady zelených bonusů při podpoře užitečného tepla z bioplynu zavádí zákon o 

podporovaných zdrojích, včetně principu patnáctileté prosté doby návratnosti vloženého 

kapitálu a zahrnutí nákladů na úhradu výkupních cen nebo zelených bonusů do regulovaných 

cen.  

Je očekáván zprostředkovaně pozitivní dopad ve snížení růstu regulovaných cen 

elektřiny. Navrhovaná vyhláška ve svém důsledku, při akceptování podmínek daných 

zákonem č. 165/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů povede velice pravděpodobně pro 

nové výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje, které budou uvedeny do provozu 

v příštím roce, k minimálním změnám výkupních cen.  V případě zavedení podpory pro nové 

bioplynové stanice formou zelených bonusů na teplo se očekává, že bude mít dopad do 

nákladů na podporu tepla, které budou stejně jako náklady na podporu elektřiny hrazeny 

prostřednictvím operátora trhu a dotace ze státního rozpočtu. Tento dopad však nevyplývá 

z vyhlášky, ale ze zákona. 

V důsledku navrhované právní úpravy se nepředpokládá přímý dopad do ostatních 

veřejných rozpočtů a do rozpočtů územních samosprávných celků. 

Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Návrh vyhlášky plně respektuje principy právní úpravy ochrany soukromí osob a jejich 

osobních údajů tak, jak jsou zakotveny zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zhodnocení korupčních rizik 

Návrh vyhlášky nepředpokládá založení korupčních rizik ani jejich nárůst. 
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Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace – RIA 

 

1. Důvod předložení a cíle 

1.1. Název 

Vyhláška o stanovení technicko-ekonomických parametrů a doby životnosti výroben 

elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie. 

1.2. Identifikace problému 

V roce 2015 došlo k rozsáhlé novele zákona o podporovaných zdrojích zákonem 

č. 131/2015 Sb., kdy byla podpora na biometan a podpora na decentrální výrobu elektřiny 

ze zákona o podporovaných zdrojích energie ke dni 1. 1. 2016 zrušena. Dále došlo 

k prodloužení období, kdy bude Úřad povinen vypisovat výkupní ceny pro nové výrobny 

elektřiny využívající k výrobě elektřiny větrnou energii, energii biomasy a geotermální 

energii i po roce 2015. Citovaná novela zákona nově zavádí od 1. 1. 2016 pro nové výrobny 

tepla z bioplynu - bioplynové stanice s instalovaným elektrickým výkonem do 500 kW a 

s definovanými vstupy paliva, kdy bioplyn vzniká z více než 70 % ze statkových hnojiv a 

vedlejších produktů živočišné výroby anebo z biologicky rozložitelného odpadu, novou 

provozní finanční podporu na užitečné teplo formou zeleného bonusu. Podle nové textace 

novelizovaného zákona o podporovaných zdrojích je Úřad povinen stanovit pro tyto výrobny 

výši zeleného bonusu na teplo v cenovém rozhodnutí tak, aby bylo dosaženo patnáctileté 

prosté doby návratnosti investic za podmínky splnění technicko-ekonomických parametrů, 

kterými jsou zejména náklady na instalovanou jednotku výkonu, účinnost využití primárního 

obsahu energie v obnovitelném zdroji, náklady na pořízení paliva a doba využití zařízení, 

přičemž právo na podporu u těchto výroben tepla trvá po dobu životnosti výrobny tepla. 

Technicko-ekonomické parametry a dobu životnosti stanoví Úřad vyhláškou.  

Energetický regulační úřad je na základě zákona o podporovaných zdrojích zmocněn 

k vydání prováděcí vyhlášky (k provedení ustanovení § 7 odst. 3, § 12 odst. 1 písm. a) zákona 

o podporovaných zdrojích), kterou stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných 

zdrojů pro výrobu elektřiny a dobu životnosti těch výroben elektřiny z podporovaných zdrojů, 

pro které má současně zmocnění stanovit podporu formou výkupních cen, a dále k provedení 

ustanovení § 26 odst. 4 a § 27 odst. 9 zákona o podporovaných zdrojích, kdy stanoví 

technicko-ekonomické parametry výroben tepla z bioplynu a dobu životnosti výrobny tepla 

z bioplynu. 

1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Podpora výroby elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie je s účinností 

od 1. ledna 2013 upravena zákonem o podporovaných zdrojích, kterým se k 1. lednu 2013 

zrušuje zákon č. 180/2005, o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Energetický regulační úřad byl ustanovením § 53 zákona o podporovaných zdrojích 

zmocněn k vydání prováděcích právních předpisů. Energetický regulační úřad vydal 

k provedení § 7 odst. 3 a § 12 odst. 1 písm. a) citovaného zákona v roce 2012 vyhlášku 

č. 347/2012 Sb., kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro 

výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů. Předmětem 

této vyhlášky je specifikace technických a ekonomických parametrů, kterými jsou podle 

zákona především náklady na instalovanou jednotku výkonu, účinnost využití primárního 
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obsahu energie v obnovitelném zdroji, doba využití zařízení a v případě výroben elektřiny 

využívající biomasu, bioplyn, skládkový plyn, kalový plyn nebo biokapaliny, náklady na 

pořízení paliva. Za podmínky splnění těchto parametrů je výrobci elektřiny zajištěno dosažení 

patnáctileté prosté doby návratnosti investic při podpoře výkupními cenami stanovenými 

Energetickým regulačním úřadem. 

V souvislosti s novelou zákona o podporovaných zdrojích zákonem č. 310/2013 Sb. došlo 

k 1. 1. 2014 k zastavení podpory na biometan, biokapaliny a provozní finanční podpory na 

elektřinu pro nové obnovitelné zdroje energie, s výjimkou MVE a při splnění podmínek 

popsaných v přechodných ustanoveních tohoto zákona také s výjimkou výroben elektřiny 

využívajících vítr, biomasu nebo geotermální energii. Úřad tak již neměl při přípravě 

cenového rozhodnutí na rok 2014 ze zákona zmocnění na stanovení podpory pro elektřinu, 

která vznikne využíváním biokapalin, bioplynu, kalového nebo skládkového plynu a dále 

využitím slunečního záření. Úřad proto v roce 2013 novelizoval vyhlášku č. 347/2012 Sb. a 

v této novele vyhlášky vydané pod číslem 350/2013 Sb. stanovil technicko-ekonomické 

parametry pouze těch obnovitelných zdrojů, pro které měl zmocnění ke stanovení výkupních 

cen na rok 2014. 

1.4. Identifikace dotčených skupin 

Dotčenými skupinami jsou výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů a výrobci tepla 

z bioplynu (§ 24 odst. 4 zákona o podporovaných zdrojích). 

Pro stanovení počtu subjektů, na které se budou vztahovat nově navržené t-e parametry, 

je třeba vycházet ze skutečnosti, že na základě zákona č. 131/2015 Sb. se tato možnost bude 

týkat kromě provozovatelů malých vodních elektráren, kde podpora zákonem zastavena 

nebyla, výlučně těch výroben elektřiny, kterým byla před 2. 10. 2013 udělena autorizace od 

Ministerstva průmyslu a obchodu a kteří uvedou výrobnu do provozu do 6 let od udělení 

autorizace, nebo o umístění výrobny elektřiny bylo zahájeno územní řízení před 18. 8. 2011 a 

uvedou výrobnu do provozu do 6 let od vydání územního rozhodnutí.  

V prvním případě (podmínkou autorizace) lze vycházet z počtu udělených autorizací od 

MPO, kde lze řádově uvažovat desítky výroben za všechny druhy obnovitelných zdrojů. 

Uvedení konkrétních počtů v současné době není možné, jelikož získání autorizace je pouze 

prvním krokem při úvaze o výstavbě výrobny elektřiny a nelze tedy s jistou tvrdit, že všechny 

výrobny s autorizací budou realizovány.  

Pokud se týká případů, kdy bylo před 18. 8. 2011 zahájeno územní řízení, 

předpokládáme, že se jedná pouze o jednotky výroben. Pro stanovení počtu nových MVE, 

které budou uvedeny do provozu v příštím roce v nové lokalitě, vzhledem k tomu, že podpora 

pro MVE nebyla zastavena, lze vycházet z posledních let, kdy se jedná ročně max. o jednotky 

až desítky nových výroben. Pro stanovení počtu subjektů MVE, které v rámci rekonstrukce 

své výrobny elektřiny dosáhnout na výši podpory odvíjející se od technicko-ekonomických 

parametrů pro MVE rekonstruované, lze vycházet obecně z celkového počtu současně 

instalovaného výkonu MVE, který ještě nebyl rekonstruovaný; dle odhadu asociací za MVE 

se jedná celkem zhruba o 60 MW. 

Při určení počtu subjektů, kterých se bude týkat nová podpora na teplo pro nové 

bioplynové stanice, lze vycházet z důvodové zprávy k zákonu č. 131/2015 Sb. Dle 

předpokladů se bude jednat o desítky subjektů za rok. 

1.5. Popis cílového stavu 

Cílem navrhované vyhlášky je stanovit technicko-ekonomické parametry elektřiny 

z obnovitelných zdrojů na základě ustanovení § 12 odst. 1 písm. a) zákona o podporovaných 
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zdrojích tak, aby v případě podpory formou výkupních cen bylo při dodržení těchto parametrů 

dosaženo patnáctileté doby prosté návratnosti investic pro nové výrobny elektřiny využívající 

obnovitelné zdroje energie, které budou uvedeny do provozu v příštím roce. S tím úzce 

souvisí i stanovení životnosti nových výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů. 

Současně je cílem navrhované vyhlášky stanovit technicko-ekonomické parametry pro 

nově definované bioplynové stanice tak, aby dle ustanovení § 26 odst. 4 zákona 

o podporovaných zdrojích bylo dosaženo patnáctileté doby návratnosti investic za podmínky 

splnění technicko-ekonomických parametrů, kterými jsou zejména náklady na instalovanou 

jednotku výkonu, účinnost využití primárního obsahu energie v obnovitelném zdroji, náklady 

na pořízení paliva a doba využití zařízení, přičemž právo na podporu u těchto výroben tepla 

trvá na základě § 27 odst. 9 po dobu životnosti výrobny tepla, která je opět stanovena touto 

vyhláškou.  

1.6. Zhodnocení rizika nečinnosti  

Vyhláška, kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry a doby životnosti výroben 

elektřiny a výroben tepla z podporovaných zdrojů energie, je prováděcím právním předpisem 

zákona o podporovaných zdrojích. Pokud by nová vyhláška nebyla vydána, nebylo by od 

1. 1. 2016 v plné míře naplněno zmocnění zákona, neboť v současné chvíli vyhláška 

č. 347/2012 Sb., ve znění vyhlášky č. 350/2013 Sb., neupravuje technicko-ekonomické 

parametry a dobu životnosti pro výrobny tepla podle § 24 odst. 4 zákona o podorovaných 

zdrojích. 

Dále by vyhláška nereagovala na změny na trhu v oblasti obnovitelných zdrojů a ceny by 

pak neodrážely reálnou situaci na trhu. 

 

2. Návrh variant řešení 

2.1. Vydání vyhlášky 

Zákon o podporovaných zdrojích ukládá Úřadu nově od 1. 1. 2016 na základě zmocnění 

stanovit vyhláškou technicko-ekonomické parametry nově i pro výrobny tepla, nové 

bioplynové stanice, definované zákonem. Stávající vyhláška o technicko-ekonomických 

parametrech, respektive vyhláška č. 347/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanovuje 

technicko-ekonomické parametry pouze pro výrobny elektřiny. 

Varianta I. – rezignace na vydání nové vyhlášky 

Pokud by se nepřistoupilo k tvorbě nové vyhlášky, nebyly by od 1. 1 .2016 stanoveny 

technicko-ekonomické parametry pro výrobny tepla z bioplynu a Úřad by nemohl v cenovém 

rozhodnutí stanovit podporu formou zelených bonusů na užitečné teplo pro bioplynové 

stanice, protože stanovení těchto parametrů je předpokladem pro stanovení podpory. 

V případě podpory na elektřinu by nebyly aktualizovány stávající parametry a nebyla by na 

základě neaktualizovaných parametrů ani vypsána odpovídající výše podpory na elektřinu pro 

výrobny elektřiny uvedené do provozu od příštího roku. 

Varianta II. - příprava nové vyhlášky 

Navržená úprava vyhlášky umožní dát do souladu prováděcí právní předpis se zákonnou 

právní úpravou. Vydání vyhlášky naplňující zmocnění zákona o podporovaných zdrojích 

v celém jeho rozsahu, tak jak vyplývá z novely energetického zákona č. 131/2015 Sb., je 

nezbytným předpokladem pro stanovení podpory pro výrobny tepla podle § 24 odst. 4 zákona 
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o podporovaných zdrojích cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu. Současné 

technicko-ekonomické parametry budou aktualizovány. 

Vyhodnocení nákladů a přínosů 

Varianta I. 

Varianta I. má zprostředkovaně přímý finanční dopad na podnikatelské prostředí v České 

republice. Jedná se však o přímý dopad daný zákonem, samotná vyhláška přináší dopad pouze 

zprostředkovaně a konkrétní vyčíslení není možné. V souvislosti s možnými finančními 

dopady je třeba zdůraznit, že navrhovaná vyhláška stanoví výši technicko-ekonomických 

parametrů, které mohou ovlivnit výši podpory (finálně může být vyšší/nižší než na základě 

současných platných technicko-ekonomických parametrů), která bude vyhlášena v příslušném 

cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. Konkrétní vyčíslení, respektive výše 

finančního dopadu, této změny není však možná, protože výše podpory je kalkulována až při 

přípravě cenového rozhodnutí a výše technicko-ekonomického parametru je pouze jeden ze 

vstupů pro výpočet výše podpory 

Vzhledem k tomu, že by nebyly stanoveny technicko-ekonomické parametry pro nové 

výrobny tepla, nebylo by možné ani stanovit podporu formou zelených bonusů na teplo. 

Došlo by k ušetření prostředků řádově až 0,5 mld. Kč do roku 2020 (při postupném 

rozvoji zdrojů až 100 mil. Kč ročně) ze státního rozpočtu na podporu těchto nových BPS, 

nicméně nedošlo by k naplnění zákonných ustanovení nově upravujících podporu pro výrobny 

tepla z bioplynu. 

Pokud by nebyly aktualizovány parametry pro nové obnovitelné zdroje, které budou 

uvedeny do provozu v příštím roce, konkrétně v případě nových MVE, nových větrných 

elektráren a nových spaloven komunálního odpadu, byla by vypisována jiná výše podpory, 

než by odpovídala výši podpory podle aktualizovaných technicko-ekonomických parametrů. 

V případě podpory pro nové MVE v příštím roce, vypsané na základě neaktualizovaných 

parametrů pro MVE (tzn. při uvažované hodnotě stávajících měrných investičních nákladů 

150 tis. Kč/kWe), by výše vyplacené podpory navíc oproti aktualizované hodnotě měrných 

investičních nákladů 140 tis. Kč/kWe mohla být ve výši řádově jednotek milionů korun.  

Varianta II. 

Má zprostředkovaně přímý dopad na podnikatelské prostředí, protože v případě stanovení 

technicko-ekonomických parametrů pro výrobny tepla, bude moci Úřad stanovit novou 

podporu pro nové bioplynové stanice formou zeleného bonusu na užitečné teplo. V důsledku 

vypsané podpory se předpokládá realizace nových bioplynových stanic. Jedná se však o přímý 

dopad daný zákonem, samotná vyhláška přináší dopad pouze zprostředkovaně a konkrétní 

vyčíslení není možné. V souvislosti s možnými finančními dopady je třeba zdůraznit, že 

navrhovaná vyhláška stanoví výši technicko-ekonomických parametrů, které mohou ovlivnit 

výši podpory (finálně může být vyšší/nižší než na základě současných platných technicko-

ekonomických parametrů), která bude vyhlášena v příslušném cenovém rozhodnutí 

Energetického regulačního úřadu. Konkrétní vyčíslení, respektive výše finančního dopadu, 

této změny není však možné, protože výše podpory je kalkulována až při přípravě cenového 

rozhodnutí a výše technicko-ekonomického parametru je pouze jeden ze vstupů pro výpočet 

výše podpory. 

 

V případě aktualizace technicko-ekonomických parametrů pro nové výrobny elektřiny 

dojde u nově instalovaného výkonu MVE k úspoře řádově jednotek milionů korun. 
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Návrh řešení 

Jako návrh řešení byla vybrána varianta II, která: 

1) umožňuje vypsat na základě technicko-ekonomických parametrů novou podporu na 

užitečné teplo pro nové bioplynové stanice,  

2) zajistí žádoucí aktualizaci měrných investičních nákladů pro malé vodní elektrárny, 

3) zavede parametr horního rozsahu ročního využití instalovaného výkonu v případě 

nových obnovitelných zdrojů energie jak v případě podpory na elektřinu, tak 

v případě podpory na teplo. Zavede tak prvek proti přílišné překompenzaci veřejnou 

podporou požadovaný Evropskou komisí. Tento parametr má pozitivní dopad na 

lepší predikci množství elektřiny s nárokem na podporu v konkrétním roce. 

V případě MVE se současně jedná o prvek, který chrání lokalitu před jejím 

znehodnocením. 

Pokud by se měly vyčíslit zprostředkované finanční dopady této varianty, nelze odhadnout 

v případě nových výroben elektřiny, kolik z výroben elektřiny (využívajících k výrobě 

elektřiny čistou biomasu, vítr nebo geotermální energii), které jsou držiteli autorizace nebo 

bylo zahájeno územní řízení na základě zákona č. 131/2015 Sb., opravdu danou výrobnu 

v termínu daném zákonem zrealizují. Dle našeho odhadu se bude týkat nová podpora řádově 

celkem desítek výroben elektřiny. V případě biomasy byla autorizace vydána zhruba na 

40 MW. U větrných elektráren předpokládáme celkové navýšení podpory v řádech stovek 

milionů Kč. Další skutečností je, že reálně vyplacená podpora pro nové výrobny elektřiny 

bude záviset na finálně aktualizovaném Národním akčním plánu (NAP) pro OZE, protože 

konkrétně v případě biomasy je možné, že nebude možné v horizontu do roku 2020 podporu 

na elektřinu vypsat z důvodu překročení NAP. Při odhadnutí počtu nových MVE, které budou 

uvedeny do provozu v příštím roce v nové lokalitě, vzhledem k tomu, že podpora pro MVE 

nebyla zastavena, lze vycházet z posledních let, kdy se jedná ročně max. o jednotky až desítky 

nových výroben. Pokud bychom měli odhadnout počet subjektů MVE, které v rámci 

rekonstrukce své výrobny elektřiny dosáhnou na výši podpory odvíjející se od technicko-

ekonomických parametrů pro MVE rekonstruované, lze vycházet obecně z celkového počtu 

současně instalovaného výkonu MVE, který ještě nebyl rekonstruovaný; dle odhadu asociací 

za MVE se jedná celkem zhruba o 60 MW.  

Při určení počtu subjektů, kterých se bude týkat nová podpora na teplo pro nové 

bioplynové stanice, lze vycházet z důvodové zprávy k zákonu č. 131/2015 Sb. Dle 

předpokladů se bude jednat o desítky subjektů za rok. 

Samotné vyčíslení finančních dopadů zákona o podporovaných zdrojích lze odhadnout od 

nové aktualizace Národního akčního plánu České republiky pro energii z obnovitelných 

zdrojů energie, ze kterého lze vycházet při určení očekávaného rozvoje počtu jednotlivých 

obnovitelných zdrojů energie a který se v současné době nachází v meziresortním 

připomínkovém řízení. V tomto ohledu lze očekávat náklady spojené s podporou 

obnovitelných zdrojů energie až 0,8 mld. Kč do konce roku 2020, přičemž podstatnou část 

těchto nákladů tvoří náklady spojené s nově zavedenou podporou výroben tepla z bioplynu, 

kde lze do roku 2020 odhadovat náklady až 0,5 mld. Kč   
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2.2. Parametr horní hranice rozsahu ročního využití instalovaného výkonu 

Účelem parametru „horní hranice rozsahu ročního využití“ je, v souladu s notifikací 

podpory výroben elektřiny, u kterých nebyla zastavena podpora, stanovit technicko-

ekonomický parametr sloužící jako prvek zabraňující přílišné překompenzaci veřejnou 

podporou v souladu s požadavky Evropské komise. Parametr v podstatě říká, že výrobna by 

neměla uplatnit podporu zahrnující návratnost vloženého kapitálu na množství elektřiny nebo 

tepla výrazně vyšší, než je množství, se kterým je kalkulována výkupní cena, respektive 

zelený bonus. V případě MVE má tento parametr ještě další specifickou, neméně důležitou 

funkci, a to ochránit lokalitu před jejím znehodnocením. Zavedení tohoto parametru bude 

motivovat k vyššímu zhodnocení potenciálu lokality. 

Horní hranice rozsahu ročního využití instalovaného výkonu vychází z průměrného 

ročního využití instalovaného výkonu za dobu životnosti, přičemž jeho hodnota je vždy vyšší 

než hodnota průměrného ročního využití instalovaného výkonu za dobu životnosti. V případě 

výroben využívajících energii biomasy, geotermální energii a energii bioplynu je hodnota 

horního rozsahu využití zvýšena o 5 % a jejím cílem je tak zohlednit mírné odchylky od 

průměrného využití, které jsou dány především provozními situacemi výroben a v případě 

výroben využívajících energii vody a větru jsou zvýšeny o 20 %, jelikož u těchto zdrojů 

dochází k zohlednění závislosti na klimatických podmínkách, které se mohou v jednotlivých 

letech výrazně měnit. Cílem je tyto odchylky za dobu životnosti výrazně zmírnit a přiblížit tak 

na hodnotu průměrné doby využití instalovaného výkonu za dobu životnosti. 

Princip využití tohoto parametru bude specifikován přímo v cenovém rozhodnutí, 

přičemž Úřad k tomu využije své zákonné zmocnění § 4 odstavce 7: „Rozsah a výši podpory 

elektřiny z obnovitelných zdrojů stanoví Úřad podle tohoto zákona v cenovém rozhodnutí“. 

Výše podpory má být přitom stanovena tak, aby byla zajištěna patnáctiletá  doba prosté 

návratnosti investic. Výše podpory bude proto „odstupňována“, kdy do horní hranice rozsahu 

ročního využití bude cena nastavena tak, aby byla zajištěna zákonem daná návratnost, výše 

podpory nad touto horní hranicí bude pouze pokrývat náklady související s provozními 

náklady a nebude již přímo ovlivňovat návratnost samotné investice (např. pro nepalivové 

zdroje je uvažováno o rozdílu mezi výkupní cenou a zeleným bonusem). V případě podpory 

ve formě výkupních cen (kterou mají v současné době umožněnu pouze malé zdroje 

s výkonem do 100 kW a malé vodní elektrárny bez omezení) bude splnění podmínky 

§ 10 odstavec 2 realizováno „dvojí“ výkupní cenou, jejíž výše bude ovlivněna právě 

parametrem horní hranice rozsahu doby využití.  

 

Cíl zavedení parametru 

a) Zajištění patnáctileté doby prosté návratnosti investic, minimalizovat 

pravděpodobnost kratší doby prosté návratnosti, a tím překompenzace veřejnou 

podporou. 

b) Minimalizace pravděpodobnosti, že podpora bude uplatňována na výrazně vyšší 

množství, než které vstupovalo do výpočtu výkupní ceny. 

c) Lepší predikovatelnost alokace finančních prostředků k zajištění podpory 

konkrétních zdrojů. 

 

Konstatování 

d) Parametr se uplatňuje pouze na nové výrobny/zdroje, které budou uvedeny do 

provozu od 1. 1. 2016. 
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e) Parametr má pomoci zajistit právě 15letou dobu prosté návratnosti investic 

(nikoliv kratší) – té má být dosaženo za předpokladu splnění technicko-

ekonomických parametrů, kterým je mj. i doba využití zařízení - 

§ 12 odst. 1 písm. a) zákona. 

f) Podpora se bude vztahovat i na elektřinu vyrobenou po překročení horní hranice 

rozsahu ročního využití instalovaného výkonu, bude však stanovena v takové 

výši, že výkupní cena již nebude mít vliv na návratnost investic, ale bude 

výrobcům zajišťovat zejména rentabilitu další výroby elektřiny.    

g) Parametr neomezuje výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. 

h) Zavedením parametru není dotčena zákonná povinnost subjektu povinně 

vykupujícího vykoupit veškerou elektřinu z obnovitelných zdrojů, na kterou se 

vztahuje podpora (§10 odstavec 2 zákona). 

i) Aplikace parametru bude upřesněna v cenovém rozhodnutí, kterým se stanovuje 

podpora pro podporované zdroje energie. 

j) Parametr nenahrazuje „kontrolu po deseti letech“, ke které se ČR zavázala v rámci 

notifikace zákona č. 165/2012 Sb. Cílem je snížení možných dopadů „kontroly po 

deseti letech“.  

Varianta I: Zavedení parametru horní hranice rozsahu ročního využití instalovaného 

výkonu 

Horní hranice rozsahu využití je parametr, který je jedním ze základních údajů pro 

možnost stanovení limitu, do kterého bude Úřad vypisovat výši podpory, jež má za cíl zajistit 

patnáctiletou dobu prosté návrtanosti investic. Při využití nad tuto horní hranici bude moci 

výrobce nárokovat nižší výkupní cenu (zelený bonus pro výrobny tepla), jejímž cílem bude 

především ekonomická udržitelnost výroby, bez kalkulace návratnosti investic v této ceně. 

Omezení výše podpory elektřiny nebo tepla je žádoucí z pohledu plnění notifikačních závazků 

a v souladu s poskytováním podpory podle Pokynů pro státní podporu v oblasti životního 

prostředí a energetiky na období 2014 - 2020 (2014/C 200/01) a z toho vyplývající omezení 

možné překompenzace veřejnou podporou. Další nespornou výhodou tohoto opatření je lepší 

predikce finančních prostředků, které je nutné alokovat ve státním rozpočtu na  podporu podle 

zákona o podporovaných zdrojích. V případě malých vodních elektráren pak zavedení horní 

hranice rozsahu roční doby využití instalovaného výkonu chrání lokalitu před nevyužitím 

jejího potenciálu.  

Varianta II: Nezavedení parametru horní hranice rozsahu ročního využití instalovaného 

výkonu 

Nezavedením tohoto parametru dojde k zachování současného stavu, kdy v řadě případů 

může docházet k překompenzaci veřejnou podporou z důvodu uplatnění výkupní ceny, 

respektive zeleného bonusu, na daleko vyšší množství elektřiny nebo tepla, než kterému 

odpovídá stanovená výkupní cena/zelený bonus. V těchto případech je pak podpora 

poskytována v rozporu s pokyny Evropské komise. 

Stejně tak není možné odvodit maximální množství finančních prostředků potřebných na 

podporu těchto nových výroben a může tak docházet k podcenění nebo naopak přecenění 

těchto prostředků.  

V případě malých vodních elektráren může při důrazu na maximalizaci doby využití 

docházet k nevyužití plného potenciálu lokality a jejímu znehodnocení. 
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Návrh řešení 

Vzhledem k nesporným přínosům zavedení tohoto opatření pro nově zřizované výrobny 

byla vybrána varianta I. 

3. Konzultační proces 

Navrhované technicko-ekonomické parametry byly konzultovány se zástupci výrobců 

elektřiny z obnovitelných zdrojů a se zástupci výrobců tepla. Vznesené připomínky byly na 

jednáních projednány a v případě jejich oprávněnosti zapracovány do předkládaného návrhu 

vyhlášky. Na všech technicko-ekonomických parametrech, které jsou součastí přílohy 

vyhlášky, byla dosažena shoda. 

3.1. Cíl konzultace 

Cílem konzultace bylo navržené změny předkládané právní úpravy předložit k posouzení 

adresátům právní normy, resp. zástupcům asociací zastupujících adresáty právní normy 

(výrobce elektřiny a výrobce elektřiny a tepla), na něž bude mít případná změna právní 

úpravy přímý finanční dopad, a objektivním způsobem zvážit a promítnout do právní úpravy 

případné připomínky těchto subjektů. 

3.2. Cílové skupiny 

Cílovou skupinou jsou adresáti předkládané právní normy, kterými jsou výrobci elektřiny 

a výrobci elektřiny a tepla, kteří mají nárok na podporu podle zákona o podporovaných 

zdrojích.  

3.3. Průběh konzultace 

Navrhované technicko-ekonomické parametry byly před zahájením meziresortního 

připomínkového řízení a veřejného konzultačního procesu konzultovány se zástupci sektorů 

jednotlivých obnovitelných zdrojů - Asociací pro využití obnovitelných zdrojů energie, 

Svazem pro využití energetických zdrojů, Českou bioplynovou asociací, Českým sdružením 

pro biomasu, Komorou obnovitelných zdrojů. V případě návrhu parametrů pro nové výrobny 

elektřiny využívající biomasu, vítr a v případě nových výroben tepla – definovaných 

bioplynových stanic, došlo ke shodě nad hodnotou navržených parametrů. V případě MVE 

byl původní návrh Úřadu upraven po dohodě se zástupci asociací. 

Současně s průběhem mezirezortního připomínkového řízení byl ve stejném termínu jako 

meziresortní připomínkové řízení návrh vyhlášky zveřejněn na internetových stránkách 

Energetického regulačního úřadu v rámci veřejného konzultačního procesu a dán k dispozici 

k připomínkám všem výrobcům elektřiny a tepla, jichž se právní úprava dotýká. 

Shrnutí konzultačního procesu. 

V rámci veřejného konzultačního procesu vznesly připomínky následující subjekty; 

Teplárenské sdružení (TSČR), Agrární komora České republiky (AK ČR), Česká asociace 

odpadového hospodářství (ČAOH), Komora OZE a další dva subjekty, které si nepřály, v 

souladu s Úřadem nastavenými a zveřejněnými pravidly konzultačního procesu, aby jejich 

připomínky byly zveřejněny. Vznesené připomínky z tohoto procesu byly obdobného 

charakteru jako připomínky v rámci meziresortního připomínkového řízení. Vypořádání 

připomínek tohoto procesu proběhlo písemně a výstupy z vypořádání byly zveřejněny na 

internetových stránkách Energetického regulačního úřadu. 

Na základě vypořádání připomínek jak v rámci vypořádání meziresortního 

připomínkového řízení, které proběhlo 3. 9. 2015 na Energetickém regulačním úřadu, tak 
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písemného vypořádání veřejného konzultačního procesu, došlo k úpravě návrhu vyhlášky, 

přičemž se dané úpravy promítly i do odůvodnění.  

4. Implementace, vynutitelnost a přezkum 

Samotná implementace předpisu do praxe by neměla přinést žádnou komplikaci pro 

držitele licencí. U všech navrhovaných úprav se předpokládá bezkonfliktní implementace. 

Je stanovena roční perioda přezkumu navržené vyhlášky vzhledem k aktualizaci 

navržených technicko-ekonomických parametrů. V příštím roce tedy dojde opět ke sběru dat a 

v případě zjištění nesouladu mezi zjištěnými daty a hodnotami z vyhlášky, bude vyhláška 

novelizována.   

5. Kontakty a prohlášení o schválení RIA 

Závěrečnou zprávu RIA zpracoval a kontaktní osobou pro případné připomínky a dotazy 

je: 

 

Ing. Martin Laštůvka, útvar: odbor podporovaných zdrojů,  

e-mail: poze@eru.cz. 
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Zvláštní část 

K § 1 

Vyhláška vymezuje předmět úpravy, kterým je stanovení technicko-ekonomických 

parametrů pro stanovení výkupních cen těch druhů obnovitelných zdrojů pro výrobu 

elektřiny, pro které má Úřad na základě zmocnění výkupní ceny stanovit a dále stanovení 

technicko-ekonomických parametrů pro stanovení zeleného bonusu na teplo pro výrobny 

tepla a doby životnosti pro výrobny elektřiny a výrobny tepla. 

 

K § 2 

Stanovuje předpoklad pro zajištění 15leté doby prosté návratnosti investic ve vazbě 

na technicko-ekonomické parametry, které jsou stanoveny přílohou vyhlášky.  

Stanovuje doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla v příloze vyhlášky. 

  

K § 3 

Stanoví, že pro výrobny elektřiny uvedené do provozu před nabytím účinnosti této 

vyhlášky platí technicko-ekonomické parametry a doba životnosti podle dosavadních 

právních předpisů. 

Zmocnění ze zákona opravňuje ERÚ k stanovení hodnot technicko-ekonomických 

parametrů, přičemž se jedná o hodnotu, která může uzavírat interval této hodnoty technicko-

ekonomického parametru. 

 

K § 4 

Vymezuje, které vyhlášky se zrušují. 

 

K § 5  

Stanovení účinnosti vyhlášky dnem 1. ledna 2016. 

 

K příloze 

Technicko-ekonomické parametry a doby životnosti výroben elektřiny z obnovitelných 

zdrojů energie a výroben tepla z bioplynu 

V příloze jsou pro výrobny elektřiny stanoveny doby životnosti podle jednotlivých druhů 

obnovitelných zdrojů, v případě malých vodních elektráren (MVE) na dobu 30 let, pro energii 

biomasy, větru a geotermální energii na dobu 20 let. Jedná se o stejnou dobu životnosti, jaká 

byla stanovena ve vyhlášce č. 347/2012 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů. V této 

části nově navrhovaná vyhláška nebyla měněna oproti stávající vyhlášce č. 347/2012 Sb. 

V příloze jsou dále uvedeny indikativní hodnoty technických a ekonomických parametrů, 

kterými jsou zejména náklady na instalovanou jednotku výkonu, účinnost využití primárního 

obsahu energie v obnovitelném zdroji, náklady na pořízení paliva a doba využití zařízení. Pro 

energii biomasy (s výjimkou biologicky rozložitelné části komunálního odpadu v případě 

spalování komunálního odpadu) a geotermální energii dochází k zachování výše technických 

a ekonomických parametrů (měrné investiční náklady, roční využití instalovaného výkonu za 
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dobu životnosti, náklady na palivo) oproti stávající vyhlášce č. 347/2012 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. V případě malých vodních elektráren dochází k snížení parametru 

měrných investičních nákladů pro nové výrobny, které budou uváděné do provozu 

od 1. 1. 2016, a k vypsání parametrů pro malé vodní elektrárny rekonstruované a ve 

stávajících lokalitách. V případě větrných elektráren došlo k mírnému navýšení ročního 

využití instalovaného výkonu. 

V příloze vyhlášky je dále nově stanoven technicko-ekonomický parametr průměrná doba 

využití instalovaného výkonu za dobu životnosti a horní hranice rozsahu využití 

instalovaného výkonu pro jednotlivé podporované zdroje energie.  

Parametr „průměrného využití“ lze interpretovat jako dobu využití instalovaného výkonu 

použitou ve výpočtu výkupních cen, respektive zelených bonusů. Význam a užití parametru je 

zcela shodné s parametrem doby využití instalovaného výkonu z vyhlášky č. 347/2012 Sb., 

pouze se v současné vyhlášce zpřesňuje jeho interpretace. Hodnota parametru průměrné roční 

využití instalovaného výkonu za dobu životnosti výrobny elektřiny nebo tepla je, s výjimkou 

větrných elektráren, v případě všech výroben elektřiny ve stejné výši jako hodnota technicko-

ekonomického parametru roční využití instalovaného výkonu uvedená ve vyhlášce 

č. 347/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Navazuje se tak na dlouhodobější trend 

neměnnosti tohoto parametru, jelikož je nutné ho interpretovat jako průměr za dobu 

životnosti. 

Účelem parametru „horní hranice rozsahu ročního využití“ je, v souladu s notifikací 

podpory výroben elektřiny, u kterých nebyla zastavena podpora na elektřinu z obnovitelného 

zdroje, stanovit technicko-ekonomický parametr sloužící jako prvek zabraňující přílišné 

překompenzaci veřejnou podporou v souladu s požadavky Evropské komise. Parametr 

v podstatě říká, že výrobna by neměla uplatnit podporu zahrnující návratnost vloženého 

kapitálu na množství elektřiny nebo tepla výrazně vyšší, než je množství, se kterým je 

kalkulována výkupní cena, respektive zelený bonus. V případě MVE má tento parametr ještě 

další specifickou, neméně důležitou, funkci, a to ochránit lokalitu před jejím znehodnocením. 

Zavedení tohoto parametru bude motivovat k vyššímu zhodnocení potenciálu lokality. 

 

a) Malé vodní elektrárny 

Současný trend výstavby MVE ukazuje jen velmi malý přírůstek nového instalovaného 

výkonu, přičemž vznikají spíše projekty s nižším instalovaným výkonem, které jsou 

často realizovány s určitým podílem svépomocných prací. Dále je možné konstatovat, 

že postupně dochází k vyčerpání vhodných lokalit pro výstavbu malých vodních 

elektráren a v současnosti (a nejbližší budoucnosti) se dá očekávat spíše důraz na 

rekonstrukce vodních děl. Situace ohledně stanovení t-e parametrů je v posledním 

období v případě malých vodních elektráren ze všech nejproblematičtější. Sběr dat 

vykazuje v posledním období značnou nesourodost a velmi značný rozptyl u parametru 

měrných investičních nákladů. To je dáno především jedinečností každé výstavby 

vodní elektrárny, která je ve většině případů dána podmínkami konkrétní lokality. 

V řadě případů se projeví jistě také určitý podíl svépomocných prací, jelikož velká část 

projektů jsou výkonově v řádech 10 kW. Tato skutečnost způsobuje, že nejsou vždy 

dodrženy již v minulosti stanovené předpoklady, že nižší náklady na výstavbu lze 

očekávat u elektráren ve stávajících nebo rekonstruovaných lokalitách a nejvyšší pak 

v nových lokalitách. Zároveň i v samotných kategoriích lze pozorovat značný rozptyl 

investičních nákladů. Nicméně již několik posledních let lze vypozorovat spíše 

klesající trend investičních nákladů a je tak nutné na tento trend zareagovat aktualizací 

tohoto parametru. Z toho důvodu dochází ke snížení hodnoty měrných investičních 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACKA3JHE58B)



 16 

nákladů ze 150 tis. Kč/kWe na hodnotu 140 tis. Kč/kWe pro výrobny uvedené v nových 

lokalitách v příštím roce. 

 

V případě rekonstruovaných děl zdaleka ne ve všech případech platí, že investiční 

náklady na rekonstrukci jsou vždy nižší než výstavba v nové lokalitě. To je opět dáno 

rozsahem rekonstrukce a konkrétní lokalitou, kde je rekonstrukce prováděna. Nicméně 

lze v takových případech očekávat alespoň částečné nebo kompletní využití stávajících 

stavebních objektů. Za tohoto předpokladu lze doporučit pro kategorii 

rekonstruovaných malých vodních elektráren a malých vodních elektráren ve 

stávajících lokalitách hodnotu parametru nižší, než v případě elektráren v nových 

lokalitách, z toho důvodu navrhujeme hodnotu parametru měrných investičních 

nákladů stanovit na úrovni 115 tis. Kč/kWe, která odpovídá dnešnímu stavu a zaručuje 

dostatečnou míru motivace k realizaci opatření, která vedou k zefektivnění výroby a 

provozu malých vodních elektráren. 

 

Situace ohledně stanovení optimálních a jednoznačných t-e parametrů pro malé vodní 

elektrárny je vzhledem ke skutečnostem uvedeným výše (jedinečnost každé lokality) 

velmi problematická. Současné schéma podpory založené na podpoře formou 

výkupních cen a zelených bonusů se stále více ukazuje jako nevhodné pro projekty, 

u kterých není jednoduše možné určit referenční projekt pro jejich výpočet. Vzhledem 

k očekávaným výstupům z notifikace nových pokynů Evropské komise pro 

poskytování státní podpory v oblasti životního prostředí se Úřad v současné době 

nepřiklání k zásadním změnám ve struktuře podpory pro malé vodní elektrárny a 

s přihlédnutím k předvídatelnosti a zachování kontinuity podpory, která v současnosti 

zaručuje pozvolný nárůst projektů i instalovaného výkonu malých vodních elektráren, 

navrhuje pouze úpravu parametrů měrných investičních nákladů bez zásadních změn 

do kategorizace malých vodních elektráren, jelikož ty mohou být v budoucnu vyvolány 

závěry notifikačního řízení podpory malých vodních elektráren.   

 

Hodnota ročního využití instalovaného výkonu by měla odpovídat dlouhodobému 

průměru po celou dobu životnosti výrobny, při kterém dochází k optimálnímu využití 

vodní lokality, tedy průměrná hodnota ročního využití instalovaného výkonu za dobu 

životnosti, a ta byla stanovena na hodnotu 4 000 kWhe/kWe odpovídající současné výši 

parametru ročního využití instalovaného výkonu ve vyhlášce č. 347/2012 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. Hodnota horní hranice rozsahu ročního využití instalovaného 

výkonu 4 800 kWhe/kWe ochraňuje vodní lokalitu před jejím znehodnocením, jelikož 

v případě vyšších hodnot ročního využití instalovaného výkonu by mohlo docházet 

ke znehodnocení vodních lokalit pouze snahou o co největší dobu využití za využití 

levnější techologie. Vzhledem k vyčerpávání vhodných lokalit je nutné tyto lokality 

využívat na maximum jejich potenciálu. Všechny navržené parametry byly 

konzultovány a výše uvedené důvody k poklesu parametru diskutovány se zástupci 

asociací pro obnovitelné zdroje (pro malé vodní elektrárny) a nad výší navržených 

parametrů došlo ke shodě.  

 

b) Zdroje využívající biomasu  

Průzkum neprokázal meziroční změnu technicko-ekonomických parametrů, a proto 

doporučujeme v návrhu nové vyhlášky ponechat technicko-ekonomické parametry 

ve výši uvedené ve vyhlášce č. 347/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Měrné 

investiční náklady ve výši 75 000 Kč/kWe a průměrné roční využití instalovaného 

výkonu za dobu životnosti ve výši 5 000 kWhe/kWe. Parametr horní hranice rozsahu 

využití instalovaného výkonu na hodnotě 5 250 kWhe/kWe. Zvýšení cen biomasy by 
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dle názoru oslovených odborníků vedlo pouze ke zvýšení přepravních vzdáleností 

biomasy. Naopak snížení navrhované ceny by mohlo vést k existencionálnímu 

ohrožení dodavatelů biomasy z důvodu poklesu její ceny pod hranici rentability jejího 

zpracování. Z toho důvodu doporučujeme zachování cen biomasy ve výši stanovené 

vyhláškou č. 347/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů takto: O1=170 Kč/GJ, 

O2=120 Kč/GJ, O3=70 Kč/GJ 

Výše hodnoty ročního využití instalovaného výkonu odpovídá teplárenskému režimu 

výroben elektřiny, které využívají k výrobě elektřiny biomasu v procesu vysokoúčinné 

kombinované výroby elektřiny a tepla. 

 

c) Spalování komunálního odpadu  

V případě stanovení technicko-ekonomických parametrů výroben elektřiny 

využívajících komunální odpad je nutné přistupovat odlišným způsobem, než 

u klasických výroben elektřiny, kdy je ve většině případů projekt přizpůsobován 

požadavkům na dodávku elektřiny a tepla. U spaloven je primárním požadavkem 

množství zpracovaného komunálního odpadu. Elektrický a tepelný výkon ve většině 

případů nekoresponduje s mírou vynaložených investic do projektu spalovny, protože 

primárním cílem spalovny je zpracování odpadů, nikoliv výroba elektřiny a tepla. 

Měrné investiční náklady je tedy nutné v tomto případě vztahovat k množství 

zpracovaného odpadu za určité období, v případě spaloven je využíváno množství (t) 

zpracovaného komunální odpadu za rok.  

Z pohledu nově plánovaných výroben je v současné době relevantní pravděpodobně 

pouze jediná spalovna komunálního odpadu. Hodnota t-e parametrů by vždy měla 

reflektovat parametry typické pro jednotlivé skupiny výroben, nikoliv konkrétní 

projekty, kterým je určena především podpora investičních forem nikoliv provozní 

plošné podpory tak, jak ji stanovuje zákon č. 165/2012 Sb. Hodnota těchto parametrů 

se tak zákonitě nalézá v určitém intervalu hodnot, které je možné pro výpočet 

referenčního projektu použít. Je pak na předkladateli právního předpisu (v tomto 

případě ERÚ), pro kterou výši parametru se v závislosti na dalších objektivních 

skutečnostech rozhodne. Parametr ve výši 20 000 Kč/t zpracovaného odpadu se poprvé 

objevil ve vyhlášce v roce 2013, kde byla mimo jiné hodnota tohoto parametru 

potvrzena ze strany Teplárenského sdružení ČR, Hospodářské komory ČR a Svazu 

průmyslu a dopravy ČR, přičemž stejné subjekty v současnosti požadují zvýšení 

investičních nákladů o téměř 5 000 Kč/t zpracovaného odpadu, což u projektu 

zpracovávajícího 100 kt odpadu/rok činí navýšení investice o 0,5 miliardy Kč. 

S přihlédnutím k hodnotám výroby elektřiny s nárokem na provozní podporu elektrické 

energie stanovené NAP, kde meziročně (roky 15/16) dochází k navýšení výroby 

z 379  TJ na 422 TJ, se Úřad rozhodl pro zvýšení parametru investičních nákladů pouze 

o 1 000 Kč/t zpracovaného odpadu na hodnotu 21 000 Kč/t zpracovaného odpadu, 

který v důsledku umožní mírně vyšší motivaci pro výrobu elektřiny z biologicky 

rozložitelného komunálního odpadu. 

 

Spalovny komunálního odpadu jsou energetická zařízení, která jsou mimo běžné 

odstávky pro opravy a údržbu zařízení v provozu téměř po celý rok, lze tedy počítat 

s celkovou dobou provozu 8 000 h/rok. Z pohledu průměrného ročního využití 

instalovaného elektrického výkonu za dobu životnosti se zařízení pro energetické 

využití odpadů vyznačují vysokou mírou technologické vlastní spotřeby elektřiny. Do 

vyhlášky doporučujeme stanovit tuto hodnotu na úrovni nad 4 400 kWhe/kWe. Pro 

parametr horní hranice rozsahu využití instalovaného výkonu pak na hodnotě 

4 620 kWhe/kWe. Zatímco u podporovaných výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů 

(např. v případě čistého spalování biomasy) činí palivo v rozvaze nákladovou položku, 
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u spaloven komunálního odpadu je palivo složkou příjmů, a z toho důvodu je do 

návrhu vyhlášky navržena hodnota 0 Kč/GJ. 

 

d) Větrné zdroje  

V posledních letech je ve vyhlášce č. 347/2012 Sb. hodnota ročního využití 

instalovaného výkonu stanovena ve výši 2 100 kWhe/kWe. Pro návrh nové vyhlášky 

došlo na základě veřejného konzultačního procesu z analýzy dat od odborné asociace 

k mírnému navýšení průměrného ročního využití instalovaného výkonu na hodnotu 

2 150 kWhe/kWe. Předmětná analýza dat předpokládá používání technologií s větší 

využitelností instalovaného výkonu. Tento stoupající trend je možné předpokládat i do 

budoucna, kdy je pravděpodobné, že se budou zvyšovat i měrné investiční náklady, ale 

stejně tak lze do budoucna předpokládat i projekty, kdy budou instalovány technologie 

s nižšími parametry využitelnosti než u nejmodernějších modelů větrných elektráren. 

Vzhledem k možným trendům budou v příštím roce navržené technicko-ekonomické 

parametry znovu analyzovány a přehodnocovány. V případě parametru horní hranice 

rozsahu využití instalovaného výkonu doporučujeme hodnotu na úrovni 

2 580 kWhe/kWe. Měrné investiční náklady se dle analýzy pohybují na velice podobné 

úrovni jako v loňském roce, ponecháváme proto ve stejné hodnotě na 44 000 Kč/kWe. 

 

e) Geotermální zdroje 

V případě tohoto obnovitelného zdroje energie nedošlo zatím k realizaci žádného 

projektu, přesto vzhledem k prodlouženému přechodnému ustanovení zákona 

č. 310/2013 Sb. zákonem č. 131/2015 Sb. musí Úřad stanovit technicko-ekonomické 

parametry. V návrhu nové vyhlášky navrhujeme měrné investiční náklady ve výši 

stanovené vyhláškou č. 347/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů na hodnotě 

275 tis. Kč/kWe. Hodnota průměrného ročního využití instalovaného výkonu za dobu 

životnosti na úrovni hodnoty stanovené vyhláškou č. 347/2012 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů na úrovni 5 700 kWhe/kWe. Horní hranice rozsahu využití instalovaného  

výkonu pak na úrovni 5 985 kWhe/kWe. 

Využití geotermální energie nelze v podmínkách České republiky považovat za příliš 

významné. Pro nastavení parametrů se již v roce 2005 vycházelo z relevantních údajů 

jediného poměrně velkého projektu. Od té doby nejsou k dispozici relevantní data a 

nebyl realizován zatím jediný projekt. Využití geotermální energie pro výrobu 

elektřiny bez souběžného využití tepla nelze považovat za racionální, proto hodnota 

ročního využití instalovaného výkonu předpokládá teplárenský režim výrobny 

elektřiny. 

 

 

 

Technicko-ekonomické parametry a doba životnosti výroben tepla z bioplynu 

V případě podpory na užitečné teplo pro bioplynové stanice (dále jen BPS) definované 

zákonem lze v případě stanovení doby životnosti vycházet z doby životnosti stanovené 

vyhláškou č. 347/2012 Sb. pro BPS, které byly podporovány na elektřinu z obnovitelného 

zdroje. V návrhu nové vyhlášky je v případě BPS stanovena doba životnosti na 20 let. 

Průzkum ukázal, že na základě současných BPS, které jsou podporované na výrobu 

elektřiny a které ve větší míře využívají k výrobě bioplynu statková hnojiva nebo biologicky 

rozložitelné odpady, je pravděpodobné uvažovat se dvěma kategoriemi technicko-

ekonomických parametrů, právě v závislosti na používaném vstupu.  
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Jsou navržené stejné druhy technicko-ekonomických parametrů jako v případě výroben 

elektřiny, tzn. měrné investiční náklady, využití instalovaného výkonu, náklady na palivo. 

Veličina, ve které jsou uvedeny náklady na palivo u výroben tepla, tzn. v Kč/kWhe 

představuje přepočtené náklady na kWh elektřiny, na rozdíl od výroben elektřiny, kdy 

veličina náklady na palivo je uváděna v Kč/GJ a odráží cenu tepla v palivu.  

V rámci navržených t-e parametrů byly navrženy odlišné hodnoty parametru pro BPS 

zpracovávající převážně statková hnojiva a vedlejší produkty živočišné výroby a pro BPS 

zpracovávající převážně biologicky rozložitelný odpad. V případě BPS zpracovávající 

převážně statková hnojiva se předpokládá, že budou vznikat převážně menší projekty o 

velikosti cca 250 kW v blízkosti vzniku statkových hnojiv. 

BPS, které by ve větší míře zpracovávaly převážně biologicky rozložitelný odpad, by 

měly být vybaveny investičně náročnou hygienizační linkou, která výrazně navyšuje 

investiční náklady na výstavbu takové výrobny. V případě tohoto druhu bioplynových stanic 

se předpokládá finanční příjem za likvidaci odpadu. 

Pro bioplynové stanice zpracovávající převážně statková hnojiva a vedlejší produkty 

živočišné výroby jsou navrženy měrné investiční náklady na hodnotě 100 tis. Kč/kWe, 

průměrné roční využití instalovaného výkonu za dobu životnosti ve výši 4 000 kWht/kWt a 

horní hranice rozsahu využití instalovaného výkonu ve výši 4 200 kWht/kWt. Cena paliva je 

navržena na hodnotě 1,2 Kč/kWhe. 

V případě bioplynových stanic zpracovávajících převážně biologicky rozložitelný odpad 

se navrhují měrné investiční náklady na hodnotu 300 tis. Kč/kWe, průměrné roční využití 

instalovaného výkonu za dobu životnosti ve výši 5 000 kWht/kWt a horní hranice rozsahu 

využití instalovaného výkonu ve výši 5 250 kWht/kWt. Vyšší hodnota tohoto parametru 

vychází ze skutečnosti, že hygienizace, která je vynucena právními předpisy, je považována 

za užitečné teplo. Protože se předpokládá, že palivo by mělo u těchto výroben tvořit 

příjmovou položku, je cena paliva navržena ve výši 0 Kč/kWhe. 
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