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V Praze dne 21. 12. 2016 

 

 

Připomínky k Návrhu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu 

č. X/2016, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního 

úřadu č. 5/2016 ze dne 26. září 2016, kterým se stanovuje podpora pro 

podporované zdroje energie, ve znění cenového rozhodnutí ERÚ č. 9/2016 
zveřejněného dne 14. prosince 2016 
 

Vážení, 

dne 14.12.2016 zahájil Energetický regulační úřad veřejný konzultační proces k Návrhu cenového 

rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. X/2016, kterým se mění cenové rozhodnutí 

Energetického regulačního úřadu č. 5/2016 ze dne 26. září 2016, kterým se stanovuje podpora pro 

podporované zdroje energie, ve znění cenového rozhodnutí ERÚ č. 9/2016.  

Níže předložené návrhy předkládáme společně s našimi členy, oborovými asociacemi jednotlivých 

obnovitelných zdrojů: Cech aplikovaných fotovoltaických technologií – CAFT, Cech provozovatelů 

malých vodních elektráren – Cech MVE, Česká geotermální asociace – ČGTA, Česká společnost pro 

větrnou energii – ČSVE, České sdružení pro biomasu – CZ Biom, Asociace pro využití obnovitelných 

zdrojů energie - AVOZE. 

Vítáme zrychlený postup Úřadu se zkráceným konzultačním procesem a deklarovaným cílem vydání 

cenového rozhodnutí do konce roku s účinností od 1. 1. 2017.   

K uvedenému návrhu si dovolujeme ve stanoveném termínu podat následující připomínku: 

1. Připomínka/nový bod - není vypsána provozní podpora na elektřinu z vysokoúčinné 
kombinované elektřiny a tepla pro výrobny elektřiny spalující bioplyna v bioplynové stanici 
uvedené do provozu od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 

Odůvodnění připomínky: 

Při stanovení podpory pro bioplynové stanice spuštěné v roce 2013 byl snížen zelený bonus s 

odůvodněním, že pro zvýšení motivace využití tepla bude navýšen zelený bonus KVET, který snížení 

základní podpory dorovná. Z tohoto důvodu mají BPS spuštěné v roce 2013 jako jediné o řád vyšší 

zelený bonus KVET oproti starším výrobnám spalující bioplyn. Jednalo se tedy o rozdělení podpory do 

dvou složek vzájemně provázaných. Tuto myšlenku současné cenové rozhodnutí popírá a výrobnám 
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spalující bioplyn z roku 2013 neumožňuje pobírat podporu v původní výši. Máme za to, že probíhající 

podpora kombinované výroby elektřiny a tepla může být zastavena pouze na základě rozhodnutí 

komise o neslučitelnosti s vnitřním trhem EU, takové rozhodnutí neexistuje. 

Návrh promítnutí připomínky do návrhu cenového rozhodnutí: 

Navrhujeme vypsat provozní podporu KVET pro výrobny elektřiny spalující bioplyn uvedené do 
provozu od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 takto: 
 

 

Podporovaný druh 
energie 

Datum uvedení výrobny do 
provozu 

Instalovaný 
výkon výrobny 

[kW] 
Kategorie 
biomasy a 

proces 
využití č.ř. od (včetně) 

do 
(včetně) 

od 
do 

(včetn
ě) 

Zelené 
bonusy 

[Kč/MWh] 

774 
Výrobna elektřiny 
spalující bioplyn 

v bioplynové stanici 
1.1.2013 

31.12.201
3 

0 2 500 AF 455 

 

 

V úctě, 

 

 

 

Štěpán Chalupa  

předseda Komory OZE 

 

 

 

Kontakty: 

Štěpán Chalupa – stepan.chalupa@komoraoze.cz, tel: 603 420 387 

Jan Habart – jan.habart@komoraoze.cz , 603 273 672 
 

 


