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Časopis
o energii, co roste

CO PŘINÁŠÍ NOVELA
ZÁKONA O POZE?
Dlouho očekávaná novela zákona
o podporovaných zdrojích energie je
konečně venku. Přináší kromě změny
v podpoře tepla z obnovitelných zdrojů
také novou povinnost splnit kritéria
udržitelnosti pro velké zdroje spalující biomasu nebo bioplyn. V čísle se
věnujeme stále nevyřešené valorizaci
výkupní ceny elektřiny z bioplynu
nebo změně upravující připojení
výrobny biometanu do plynárenské soustavy. Nahlédneme také pod
pokličku přípravy nového zákona.

Valorizace bioenergie

Valorizace výkupní ceny elektřiny z bioplynu
Pro zahájení diskuze o valorizaci výkupní ceny, a tedy podpory elektřiny
z bioplynu, je asi nejlepší položit si otázku: „Znáte někdo nějakou komoditu,
která si drží 12 let stále stejnou cenu?“ Nevím, jak dlouho každý bude hledat
odpověď na tuto otázku, a proto hned jedna správná: „Podpora elektřiny
vyráběná z bioplynu!“ Ta je totiž od roku 2009 stálých 4,12 Kč/kWh.
Jde o takovou technicko-ekonomickou
anomálii. Pro oblast obnovitelných
zdrojů je podpora vymezena zákonem
č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie. Tento zákon společně s dalšími dává Energetickému regulačnímu
úřadu (ERÚ) kompetence pro to, aby
mohl stanovit výkupní cenu pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů tak, aby:
a)	bylo dosaženo patnáctileté doby
prosté návratnosti investic za podmínky splnění technických a ekonomických parametrů, kterými jsou
zejména náklady na instalovanou
jednotku výkonu, účinnost využití
primárního obsahu energie v obnovitelném zdroji, v případě výroben
elektřiny využívajících biomasu,
bioplyn nebo biokapaliny náklady
na pořízení paliva a doba využití
zařízení stanovených prováděcím
právním předpisem,
b)	
zůstala zachována výše výnosů za
jednotku elektřiny z obnovitelných
zdrojů při podpoře od roku uvedení výrobny elektřiny do provozu po
dobu trvání práva na podporu jako
minimální s pravidelným ročním
navýšením o 2 %; to neplatí pro výrobnu elektřiny využívající biomasu nebo bioplyn nebo biokapaliny.
Pevná valorizace podpory na úrovni 2 %
zakotvená v zákoně neplatí pro bioma-

su ani bioplyn záměrně, protože při projednávání zákona byl přijat argument,
že palivové náklady těchto zdrojů tvoří
významný nákladový prvek a je tedy
nutné jej posuzovat samostatně. V průběhu času se může klidně stát, že cena
paliva bude kromě růstu i klesat. Vliv
změny provozních, a hlavně tedy palivových nákladů na výkupní cenu elektřiny může být jak kladný, tak záporný.
ERÚ měl tedy v průběhu let sledovat
vývoj nákladů a na základě toho výkupní cenu (výši podpory) upravovat. Bohužel se tak nestalo a výše podpory pro
zdroje uvedené do provozu až do roku
2013 je stále stejná. Úřad hájí svůj postoj tím, že zákon valorizaci nepřipouští,
a to ve smyslu dovětku „to neplatí pro
výrobnu elektřiny využívající biomasu nebo bioplyn“. Překročit tuto výkladovou překážku se nepovedlo ani předložením rozkladu zákona, na kterém se
podílel sám nynější předseda rady ERÚ
v době, kdy byl ještě „na druhé straně
barikády“.
Není asi třeba nijak dlouze dokazovat,
že během více jak desíti let došlo k nárůstu cen úplně všeho. V běžném životě
se zdražování děje většinou pomalým
tempem s efektem vařící se žáby. Nejlépe si růst cen člověk uvědomí, když
se podívá na data seřazená pěkně za
sebou, tak jak ukazuje graf. Ano, je to

Graf 1: Růst cen vybraných komodit od roku 1989 do roku 2018 (z dat ČSÚ)
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velké vzpomínání, ale je to tak. Tužková
baterie stála 1,4 Kč a známka na dopis
1 Kč (Graf 1).
Podobně se vyvíjely i ceny ovlivňující
zemědělskou produkci a je úplně jedno,
jestli se bavíme o ceně biomasy pěstované pro energetické účely (převážně
zelená píce) anebo vedlejších produktů
zemědělské výroby. Vše, na co musí sáhnout lidská ruka, je rok od roku dražší
(Graf 2). Je to znát v ceně strojního vybavení, servisu a údržby, polních prací,
manipulace, osiva atd. Zkrátka náklady
neustále rostou.
Konkrétně se jednalo u jednotlivých
složek ve sledovaném období desíti let
o tento průměrný meziroční růst:
	náklady práce v zemědělství – 3,35 %
za rok,
zelená píce – 1,19 % za rok,
motorová nafta – 1,46 % za rok,
orná půda – 11,73 % za rok.
Vlivem růstu nákladů a stabilní výše
podpory se obor bioenergetiky dostává
do tíživé situace tvořené pomyslnými
nůžkami trhu, kdy příjmy klesají pod
náklady. Projekty využívající bioplyn
se dostávají do záporného cash-flow.
Provozovatelé již dlouhou dobu provádí
optimalizace provozu, aby své výrobny udrželi v kladných číslech. Většina
z nich ještě nemá splacené úvěry u bankovních domů, a proto udržení kladného výsledku je důležité i pro ratingové
hodnocení klientů. ERÚ uvědomující si
svoji roli ve snaze alespoň nějakým způsobem situaci trochu pomoci sloučil kategorie AF1 a AF2. To znamená, že pro dosažení vyšší výkupní ceny 4,12 Kč/kWh
elektrické energie již není třeba dodržet minimálně 50% zastoupení cíleně
pěstované biomasy ve vstupních substrátech. Tímto krokem se měla otevřít
možnost provozovatelů používat ve
větší míře „levnější“ vstupní substráty v podobě vedlejších produktů, případně odpadů a snížit spotřebu cíleně
pěstované biomasy. Právě ta podle ERÚ
nejvíce prodražuje vstupní substráty,
a navíc má v poslední době nezávidění
hodnou pozici u společnosti.
Odborníci na zemědělství však kroutí
nad tímto postojem hlavou, protože na
pěstování kukuřice na siláž anebo obilí sklizeného v zeleném stavu na senáž
není nic špatného. Samozřejmě tak jako
ve všech oborech se najdou příklady,
které by se následovat neměly. Zemědělství dnes má pozici otloukánka a je
svazováno stále přísnějšími pravidly,
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které však v konečném důsledku i přes
všechny pozitivní přínosy vedou k dalšímu zdražování zemědělské produkce.
Společnost by ráda viděla místo zemědělců spíše zahradníky pečující o krajinu jako o kulturní park. Zahradník
je však placená funkce a zemědělec
naproti tomu je samostatně výdělečná
jednotka starající se jak nejlépe dovede
o to, co mu přináší obživu a výdělek –
tedy o půdu. I když téma zemědělství
a pěstování energie na polích je v současné době nepochopitelně velmi kontroverzní téma, není to předmětem tohoto článku.
Vraťme se tedy zpět k růstu nákladů
a potřebě valorizace výkupní ceny. Růst
nákladů svázaný s růstem příjmů ve stejné úrovni je tzv. inflace. Hodnota inflace
je vyhlašována a částečně i regulována
Českou národní bankou a jde tedy o oficiální hodnotu. Ruku v ruce s inflací
by měly růst i mzdy, protože rostoucí
náklady musí být kryty rostoucími příjmy, v opačném případě klesá kupní síla
obyvatelstva a ekonomika se zastavuje.
V poslední době jsme svědky výrazného
růstu inflace, která je držena na uzdě národními bankami. Inflace v přiměřené
míře je označována za „zdravou“ inflaci.
Je to jev z velké části modelovaný uměle,
a to jen samotným vědomím, že inflace
je a bude. Jak se vyvíjela a jak spolu s ní
rostla průměrná mzda názorně ukazuje
následující graf 3.
Jak zobrazuje výše uvedený graf, tak
u obou položek je patrný růst cen, konkrétně se jedná o průměrný meziroční růst:
inflace – 1,37 % za rok,
průměrné mzdy – 3,31 % za rok.
Nejvyšší představitelé ČR demonstrativně pro pobavení široké veřejnosti
bojují proti „darmotratům“ pobírajícím
podporu na výrobu zelené elektřiny,
a přitom zde uniká základní myšlenka
původního zákona, který zaručoval investorům stabilní podnikatelské prostředí a návratnost investic. Nastavené
podmínky měly být motivační, aby vyvolaly aktivitu investorů do oboru OZE,
a tím došlo k naplnění národního závazku ČR vůči EU. Není cílem zde nijak zakrývat chyby, které se při nastavování
podpory v čase poklesu realizační ceny
FVE udělaly, ale cílem je poukázat na to,
že mezi podporované zdroje patří i bioenergetika, která nemá pravidelnou
roční valorizaci a po dobu 12 let nedošlo
k úpravě výše podpory, i když provozní
náklady výrazně vzrostly.
Naději měl přinést nový zákon o podporovaných zdrojích, který by již nebránil ERÚ v jeho regulační činnosti.
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Graf 2: Vývoj cen složek určující výslednou cenu vstupních substrátů
pro BPS (z dat ČSÚ)

Graf 3: Vývoj inflace a průměrných mezd (z dat ČSÚ)

Během projednávání novely zákona
o podporovaných zdrojích byl podán
i pozměňovací návrh, který by umožnil
valorizovat výkupní cenu pro palivové
zdroje na základě všech výrobních nákladů. Byla to snaha o změnu vládního
návrhu, který počítal jen se sledováním
palivových nákladů. Tento pozměňovací návrh nebyl hospodářským výborem
doporučen ke schválení. Úlohou ERÚ
tedy bude připravit metodiku pro valorizaci výkupní ceny pouze s ohledem
na změnu výše palivových nákladů, a to
ještě s ohledem na tlak MPO požadující
snížení nákladů na podporované zdroje.
Nyní tedy stojíme opět na rozhraní
s očekáváním, jak se postaví nový kabinet k podpoře OZE a jak se vypořádá ERÚ s novým zákonem. CZ Biom se
bude snažit, co nejvíce komunikovat
a vysvětlovat. Bude to asi nelehký úkol,
protože koaliční smlouva nové vládní
koalice sice má několik světlých bodů,

ale také některé, pro nás, naprosto nepochopitelné. Takto tedy v praxi vypadá přechod na čistou a odpovědnou
energetiku. Na jedné straně zvyšujeme
požadavky a zpřísňujeme regule vedoucí k růstu nákladů a na straně druhé
neprovádíme ani zákonnou valorizaci
výkupní ceny z čistě populistických
důvodů. Však Čech se nějak přizpůsobí a nějak si poradí, vždyť zemědělství
je už tak z velké části sociální program
venkova. Nezbývá nám než trpělivě vysvětlovat zákonodárcům stávající situaci, předkládat důkazní materiál a snažit
se oslovit co největší počet zainteresovaných stran. Poslední možností je pak
připravit vzorek skutečně poškozených
investorů a zažalovat stát pro selhání
zákonných principů. Stále věříme, že
to však nebude třeba, protože nás čeká
opravné cenové rozhodnutí, které může
vše napravit.
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BiOMETAN DO PlyNáRENSKé SOUSTAVy

Pro těžební plynovody platí od letoška nová
pravidla a možnosti
letošní rok 2021 přináší velké legislativní změny, které nově upravují
připojení výrobny biometanu do plynárenské soustavy. Některé zákony
a vyhlášky již byly vydány a jsou jasné. Na některých dalších podzákonných
normách se nyní ještě pracuje. Budoucí obsah těchto norem můžeme zatím
jen odhadovat z konzultačních procesů, z diskusí se zástupci ministerstev
a regulačního úřadu a z naší účasti v odborných pracovních skupinách,
které se na přípravě dokumentů podílejí.
První podzákonnou normou, která vyšla
dne 19. února 2021 ve Sbírce zákonů, je
vyhláška č. 78/2021 Sb. Touto vyhláškou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb.,
o měření plynu a o způsobu stanovení
náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné
přepravě nebo neoprávněné distribuci
plynu, ve znění pozdějších předpisů,
a vyhláška č. 459/2012 Sb., o požadavcích na biometan, způsobu měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční
soustavy nebo podzemních zásobníků
plynu. Hlavními změnami, které tato
vyhláška zavádí jsou:
rozšíření působnosti vyhlášky i na
těžební plynovody,
limit obsahu dusíku se zvýšil na
≤ 3 % mol,
limit obsahu amoniaku se zvýšil na
≤ 10 mg/m3,
limit obsahu organických sloučenin
křemíku (tzv. siloxany) se snížil na
≤ 0,3–1 mg/m3,
zrušení povinnosti výrobce upravovat spalné teplo biometanu (tzv. propanizace),
změna minimální četnosti měření
kvalitativních parametrů biometanu.
Tou podstatnou změnou je zrušení povinnosti propanizace, tedy přidávání
propanu do biometanu za účelem zvýšení spalného tepla. Tento postup zbytečně navyšuje emise skleníkových plynů,
a proto je přidávání fosilního propanu
do obnovitelného biometanu z hlediska
ochrany životního prostředí samozřejmě nežádoucí. Měřit množství metanu,
resp. spalného tepla v biometanu, a předávat tyto údaje provozovateli soustavy bude muset výrobce plynu i nadále.
Provozovatel distribuční soustavy (PDS)
plynu musí s velmi nepatrnou odchylkou stanovit spalné teplo ve fakturovaném objemu plynu, aby nemohlo dojít
k event. poškození účastníků trhu s plynem při fakturaci.
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Biometan má nižší spalné teplo než distribuovaný plyn, a proto by provozovatel plynárenské distribuční soustavy
mohl mít v některých místech připojení
problém s přesným stanovením spalného tepla fakturovaného plynu. i když
povinnost úpravy spalného tepla pro
výrobce biometanu již nadále netrvá,
neznamená to, že bude možné v každém místě připojit výrobnu biometanu

výrobny biometanu, a určení hodnot
spalného tepla v těchto zónách. Toto
bude nově upraveno v novele vyhlášky
č. 62/2011 Sb., o podmínkách připojení
k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví
Pravidla provozu přepravní soustavy
a distribučních soustav v plynárenství.
Konzultační proces novelizace této vyhlášky, který zajišťuje Energetický regulační úřad (ERÚ), právě probíhá a my
se jej aktivně účastníme.
i když novela vyhlášky o připojení ještě
nevyšla ve Sbírce zákonů, čekáme, že
připojování výroben biometanu do vysokotlaké distribuční soustavy (VTl) by
mělo být bez problémů a PDS by neměl
požadovat vyšší než 95% obsah metanu
v plynu. Přesné stanovení spalného tepla v daných zónách kvality vypočítává
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do distribuční sítě. Práva a povinnosti
budou specifikovány ve smlouvě o připojení výrobny biometanu do distribuční soustavy. V této smlouvě bude
stanovena i hodnota obsahu metanu ve
vtláčeném biometanu. Konkrétní hodnotu v daném místě připojení stanovuje
příslušný provozovatel přepravní soustavy, distribuční soustavy, zásobníku
plynu a těžebního plynovodu.
Dále vyhláška č. 78/2021 Sb. odkazuje
na navazující předpis (vyhlášku o připojení), ve kterém bude uveden konkrétní postup stanovení/vymezení nových
zón kvality, souvisejících s připojením
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dynamicky specializovaný program Simone. Programem vypočtené hodnoty
se budou u prvních připojených výroben kontinuálně ověřovat i kontrolním
měřením na distribuční soustavě a výpočtový algoritmus se bude podle naměřených výsledků vylepšovat.
Připojování do středotlaké distribuční
soustavy (STl) už tak jednoduché není.
Připojení výrobny plynu do STl, kde
je i v létě dostatečná spotřeba, bude
v budoucnu možné, ale výrobce by měl
počítat buď s propanizací, nebo s omezením výroby v letních měsících, nebo
s vyšším požadovaným obsahem meta4

nu v plynu. V některých částech STl se
pohyb plynu v letní sezóně velmi zpomalí až zastaví, a právě to může být problém pro připojení výrobny biometanu.
řešením, na kterém se pracuje, by mohl
být reverzní tok plynu v letním období.
Prakticky by to znamenalo, že v zimě by
plyn proudil z VTl do STl. V létě, kdy
je výroba biometanu větší než spotřeba
STl větve, by se směr toku plynu obrátil z STl do VTl. Znamenalo by to navýšení tlakové úrovně a přetlačení plynu reverzním tokem z místa připojení
výrobny biometanu do VTl. Z původní
části STl by se tak v létě stal VTl s vyšším tlakem.
Druhým legislativním milníkem, který
nastal na podzim 2021, bylo medializované schválení zákona o podporovaných zdrojích energie, který nikomu z
Vás určitě neunikl. Možná jste nevěnovali hlavní pozornost pozměňovacímu
návrhu, kterým se ukládá nová povinnost pro PDS: „Pokud o to výrobce plynu
z obnovitelných zdrojů požádá, je provozovatel distribuční soustavy, ke které je
výrobna plynu z obnovitelných zdrojů
energie připojena, povinen těžební plynovod a související technologické objekty od výrobce plynu odkoupit, a to za

cenu odpovídající hodnotě zařízení zahrnované do ceny související služby v plynárenství. Povinnost odkupu těžebního
plynovodu podle věty první nevzniká,
pokud výrobce plynu nezadal zhotovení
těžebního plynovodu v zadávacím řízení
podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek nebo byl těžební plynovod zřízen v rozporu s podmínkami připojení nebo technickými požadavky na
výstavbu těžebního plynovodu stanovenými prováděcím právním předpisem.“
Prováděcím právním předpisem k tomuto ustanovení je již výše zmíněná
vyhláška o připojení, jejíž uveřejnění
ve Sbírce zákonů se připravuje. Pozornosti výrobce biometanu, který chce
požádat PDS o odkup těžebního plynovodu, by neměla uniknout příloha č. 9
této vyhlášky, která vymezuje technické požadavky na výstavbu těžebního
plynovodu odkupovaného provozovatelem distribuční soustavy. Součástí
požadavků je také vybudování souvisejících technologických objektů,
kterými jsou:
a) zařízení pro odorizaci biometanu,
které zajistí odpovídající úroveň odorizace vyrobeného biometanu,
b) zařízení pro navýšení hodnoty spal-

ného tepla vyrobeného biometanu
na úroveň hodnoty spalného tepla
zemního plynu a biometanu, pokud
jsou taková zařízení nezbytná a výslednou hodnotu spalného tepla plynu dodávaného připojeným zákazníkům v oblasti dotčené výrobnou
biometanu nelze s odpovídající přesností určit jiným způsobem,
c) stanice katodické ochrany, pro zajištění dostatečného ochranného
potenciálu těžebního plynovodu,
pokud nebude možné tento ochranný potenciál zajistit z existujících
stanic katodické ochrany provozovatele distribuční soustavy, k níž se
výrobna plynu bude připojovat, a to
na základě posouzení tímto provozovatelem.
Tyto související technologie musí na
svůj náklad výrobce plynu vybudovat
a uvést do provozu. Dosud bylo zřízení
technologie odorizace povinností PDS.
Po změně energetického zákona, která
bude účinná od 1. 1. 2022, je tato povinnost nově uložena výrobci plynu.
Znamená to tedy, že výrobce biometanu
bude muset vybudovat a uvést do provozu i technologii, která bude do bio-

ěkuji za pozornost

Studie proveditelnosti
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metanu dávkovat látku, která umožní
čichovou identifikaci eventuálního úniku plynu, který je jinak prostý zápachu.
K tomu se používají pachově výrazné
látky – thioly neboli merkaptany.
Výrobce biometanu bude moci využít
svého práva o požádat PDS o odkoupení
těžebního plynovodu včetně souvisejících zařízení, a to za cenu odpovídající
hodnotě zařízení zahrnované do ceny
související služby v plynárenství. Hodnota, za kterou budou plynovod a související technologie odkoupeny, bude také
stanovena předmětnou vyhláškou ERÚ.
Upozorňuji, že bude nutné při výběru
dodavatele postupovat podle zákona
o zadávání veřejných zakázek. Pokud
investor zvolí jiný zadávací postup, právo na odkup plynovodu mu nevzniká.
Z dosavadních jednání s PDS a ERÚ
vyplývá, že cena odkupu těžebního plynovodu v délce do 2 km by neměla být
nijak krácena. cena odkupu těžebního
plynovodu v délce od 2 do 5 km může
být krácena podle kapacity výroby biometanu. Výrobce s malou kapacitou
vtláčení biometanu tedy nemůže čekat
plnou úhradu nákladů vynaložených na
související technologie a stavbu těžebního plynovodu v délce nad 2 km.
Nová vyhláška o připojení, na kterou
se odkazuji, by měla a mohla platit od
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doporučený postup připojení výrobny biometanu:
Nezávazný dotaz na místo připojení a výši kapacity (žádá výrobce)
žádost o prověření volné kapacity pro výrobnu plynu (žádá výrobce)
Vystavení Protokolu o zajištění kapacity (vystavuje PDS)
Uzavření Smlouvy o připojení výrobny plynu k distribuční soustavě (výrobce a PDS)
Výběr dodavatele těžebního plynovodu a související technologie podle zákona o zadávání veřejných zakázek a smlouvy o připojení (výrobce) – tento
bod a další dle návrhu nové vyhlášky o připojení a změny v energetickém
zákoně od 1. 1. 2022
Uvedení výrobny plynu, těžebního plynovodu a související technologie do
provozu (zajišťuje výrobce, kolaudační rozhodnutí)
žádost výrobce plynu o odkup těžebního plynovodu a související technologie (žádá výrobce)
Uzavření smlouvy o odkupu těžebního plynovodu a související technologie
(výrobce a PDS)
1. 1. 2022. Není to však jisté, protože
jednání o její přesné podobě a veřejný
konzultační proces nejsou ukončeny
a stále probíhají. Je možné, že vyhláška
o připojení bude ve Sbírce listin zveřejněna až v průběhu příštího roku a je
také možné, že obsah vyhlášky bude
oproti dnešnímu stavu modifikován
podle výsledků konzultačního procesu a vyjednávání. i když tedy nevíme,
kdy a v jaké podobě bude vyhláška zveřejněna, máme jistotu v zákoně, který

jasně stanovil povinnost PDS odkoupit
těžební plynovod a související technologické objekty, pokud o to výrobce biometanu požádá.
-msSeznam zkratek:
PDS ........ Provozovatel distribuční soustavy
VTL ........ Vysokotlaká distribuční soustava
STL ......... Středotlaká distribuční soustava
ERÚ ....... Energetický regulační úřad
EZ ........... Energetický zákon
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Novela POZE

Provozní podpora tepla pro pevnou biomasu
V současné době se většina poskytovaných podpor obnovitelných zdrojů
týká pouze výroby elektřiny. V Evropské unii je pro podporu elektřiny
alokováno 81 % dotací určených na obnovitelné zdroje. Pouze 11 % dotací
je určeno na podporu výroby tepla. Je to dáno řadou faktorů. Na teplo
se bohužel často zapomíná a na provozní podporu tepla je také obvykle
potřeba menší částka pro překonání tržních bariér. Jsme proto rádi, že Česká
republika na rozvoj obnovitelného tepla nezapomíná. Provozní podpora je
výrobcům tepla poskytována již od roku 2012. S novelou zákona přichází
úprava, která provozní podporu tepla mění a doplňuje.
Podpora pro stávající
provozovatele
Stávající provozovatelé dosud využívali provozní podpory definované v § 26,
kde byla podpora taxativně stanovena na 50 Kč/GJ s pravidelným ročním
navýšením o 2 %. Tento paragraf však
byl zrušen a věcně jej nahradil § 25a,
který stanoví udržovací podporu následovně:
“Úřad (ERÚ) stanoví udržovací podporu
tepla tak, aby došlo k vyrovnání rozdílu
mezi měrnými provozními náklady při
použití biomasy u výroben tepla spalujících biomasu … a měrnými provozními náklady při použití tuhých fosilních
paliv.”

Ilustrační foto
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Znamená to tedy, že se tato podpora bude
počítat především z rozdílu paliv, biomasy
a uhlí a popř. dalších provozních nákladů.
Předpokládáme, že vstupními parametry
bude biomasa kategorie 2 s dosud uvažovanou cenou 120 Kč/GJ. Palivové náklady
na uhlí byly dosud uvažovány 70 Kč/GJ.
Další provozní náklady na spalování biomasy se oproti uhlí příliš neliší, ale je zde
složitější manipulace s palivem z důvodů
biologických rozkladných procesů a náklady na údržbu zařízení, které spalování
biomasy vyvolává. Předpokládáme, že
rozdíl těchto nákladů, respektive podpora stanovená z rozdílu těchto nákladů,
bude na úrovni 50–60 Kč/GJ. V tuto chvíli
probíhá příprava vyhlášek o technicko-

Foto: Adam Moravec

Ilustrační foto

Foto: TTS Energo

-ekonomických parametrech a věříme, že
brzy proběhne také konzultační proces
k cenovému rozhodnutí.
Podmínkou vydání této podpory je schválení alespoň této části zákona Evropskou
komisí v rámci procesu notifikace, na kterém nyní pracuje Ministerstvo průmyslu
a obchodu. Není zcela jisté, zda se to podaří do začátku ledna 2022 připravit.
Podpora pro nové
výrobny tepla
Novela zákona pamatuje také na provozovatele nových zdrojů, kteří nemají
svou investici zaplacenou. Na nové výtopny se vztahuje § 26a. Podpora tepla by měla být stanovena tak, aby byl
součet diskontovaných peněžních toků
za dobu životnosti výrobny tepla roven
nule, za splnění technických a ekonomických parametrů a zohlednění příjmů z prodeje tepla a popř. elektřiny.
Součástí technicko-ekonomických parametrů je také přiměřený zisk z investovaných prostředků.
Energetický regulační úřad (ERÚ) by
měl v nejbližších dnech zahájit konzultační proces. Dle našich odhadů mohou
činit celkové náklady na výrobu 1 GJ
tepla z biomasy pro projekt s životností
20 let zhruba 510 Kč. To je základ pro
výpočet zeleného bonusu, nikoli celková výše podpory. Zelený bonus by měl
být stanoven rozdílem této “hypotetické výkupní ceny” a tržní ceny, za které
provozovatel teplo prodá. Předpokládáme, že cena tepla by měla být na úrovni
komodity zemního plynu, tedy zhruba
245–270 Kč/GJ a zelený bonus pro nové
výrobny tepla z biomasy by se tak měl
pohybovat na úrovni 240–265 Kč/GJ.
Podmínky této podpory jsou obdobné,
jako dosud. Podpora tedy bude vyplácena na teplo dodané do tepelného rozvodného zařízení a budou ji moci využívat výrobny se jmenovitým tepelným
výkonem vyšším než 200 kW.
-jhBiom 03/2021

Jak šla příprava novely zákona

Report z politického zákulisí přípravy
novely POZE
Novela zákona o podporovaných zdrojích se začala připravovat již v roce
2017. V průběhu příprav byla schválena směrnice o obnovitelných zdrojích
RED II (2018/2001) a do již připraveného podkladu se začala zapracovávat
transpozice směrnice. V té době se předpokládalo, že budou novely dvě,
a tak se připravovala transpozice pouze částečná. Velkým tématem novely
byla překompenzace a vnitřní výnosové procento. V rámci příprav byla
snaha hledat řešení na jednotném IRR. Bohužel ani Ministerstvo průmyslu
a obchodu vedené ministrem Havlíčkem ani vláda neměly odvahu dát do
předlohy zvýšení solární daně.
Po třech letech příprav zákon projednala
vláda a vnitřní výnosové procento (IRR)
změnila na tabulku, která poškozovala
sektory malých vodních elektráren a větrných elektráren. Následně jej předala
parlamentu, kam předloha dorazila již
v květnu 2020. Téměř rok tam byla zaparkovaná a zřejmě se čekalo, až se přiblíží
volby, kdy bude situace méně přehledná.
Reálně se tak zákon začal projednávat
až v roce 2021. V parlamentu bylo nutné vyřešit řadu nejasností a chybějících
transpozičních bodů. Zejména díky spolupráci s Marianem Jurečkou se podařilo

vyřešit příliš ambiciózní požadavky na
využití tepla modernizovaných zařízení.
Ten následně úspěšně předložil návrh na
přechodné období v oblasti kritérií udržitelnosti, takže je jejich ostrý start o půl
roku odložen, tedy na 1. 7. 2022.
Ministr Havlíček bohužel nedokázal
nebo nechtěl najít spravedlivější řešení
v oblasti překompenzace. Do senátu tak
z parlamentu odešla verze obsahují nespravedlivý přístup překompenzace, který schválila vláda Andreje Babiše.
Za vypjaté atmosféry se hledalo spravedlivé řešení, aby neměly některé obory

IRR 7 % (voda a vítr) a jiné 9,5 % (biomasa) nebo 10,6 % (bioplyn).
Pověření senátoři a senátorky měli snahu
najít spravedlivé řešení. Nebyli však v jednoduché pozici, protože museli své pozměňovací návrhy pečlivě zvažovat a vyjednávat s parlamentem, který mohl jejich
návrh vetovat a zůstala by tak nespravedlivá vládní předloha. Většina v parlamentu
zastoupená především představiteli ANO
však neustále trvala na tom, že jediná varianta, kterou nebudou vetovat, je stanovení
intervalu IRR od 8,4 -10,6 %.
A takto nerozhodně celá anabáze s IRR
bohužel dopadla. Zákon je sice schválen,
ale hodnota přiměřené podpory není
přesně stanovena. Pouze rozmezí. Je to
jako by v dopravních předpisech bylo
napsáno, že nejvyšší povolená rychlost
v obci je 40–65 km/h.
Konečné řešení tak musí najít až nová
vláda. Věříme, že toto řešení bude spravedlivé a bude respektovat to, že kontroly překompenzace jsou retroaktivní
a v době, kdy provozovatelé činili svá investiční rozhodnutí, o tomto požadavku
nikdo nevěděl.
-jh-, -ms-
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Kritéria udržitelnosti

Příprava na certifikace udržitelné elektřiny
a tepla z pevné biomasy a bioplynu
Novelizovaný zákon o podporovaných zdrojích (č. 382/2021 Sb.), který
nabude účinnosti 1. ledna 2022, zavádí v Česku kritéria udržitelnosti
a úspor emisí skleníkových plynů pro elektřinu a teplo z pevné biomasy
a bioplynu, na které výrobce nárokuje veřejnou podporu. Zákon vychází
z evropské směrnice na podporu využívání energie z obnovitelných zdrojů
(2018/2001), která platí od července 2021. Legislativa klade nové požadavky
na příjemce podpory, které se týkají udržitelné produkce biomasy,
dokumentace k dodávkám biomasy v celém dodavatelském řetězci
a úsporu emisí skleníkových plynů. Provozovatelé bioplynových stanic
nebo elektráren a tepláren spalujících dřevní štěpku nebo slámu musí
splnit podobné požadavky, jako dosud plnili výrobci biopaliv (a biometanu)
spotřebovaných v dopravě. Zájemců o certifikaci dodavatelského
a výrobního řetězce jsou stovky a nezbývá mnoho času. Český zákon sice
obsahuje přechodná ustanovení, ale i tak je nejvyšší čas se na novou
regulaci a první audit připravit. V tomto článku se pokoušíme přiblížit,
jak se na novou certifikaci mohou připravovat výrobci elektřiny a tepla
z bioplynu a pevné biomasy v zařízeních zprovozněných před rokem 2021.
Necháváme tedy malinko stranou sektor biopaliv pro dopravu a biokapalin
a pouze okrajově zmiňujeme problematiku úspor emisí skleníkových
plynů. Nevěnujeme se také výrobnám biometanu, kterých je v Česku zatím
jen malý počet, ať již vyrábí biometan, který skončí v dopravě nebo jako
palivo při výrobě elektřiny a tepla.
Pravidla se týkají „jen”
velkých bioplynek a tepláren
Pravidla se týkají pouze velkých zařízení: bioplynových stanic se jmenovitým
tepelným příkonem větším než 2 MW
a elektráren a tepláren spalujících
pevnou biomasu jako je štěpka nebo
sláma s příkonem větším než 20 MW.
Zákon nehovoří o elektrickém výkonu.
Zpozornět by měli všichni provozovatelé bioplynových stanic s elektrickým
výkonem vyšším než 800 kW (pokud
uvažujeme účinnost výroby elektřiny
40 %) a zdroje spalující pevnou biomasu s elektrickým výkonem vyšším než
5 MW.
Kritéria udržitelnosti řeší
původ biomasy
Kritéria udržitelnosti říkají, jakým způsobem se zemědělci nebo vlastníci lesů
mají starat o půdu, ze které paliva z biomasy pochází. Obecně jde o ochranu
klimatu (v centru pozornosti jsou ekosystémy, které ukládají velké množství
uhlíku) a životního prostředí (zejména
biodiverzity). Zájmem, který zákonodárci sledují, jsou zdravé lesy nebo dobrý
stav zemědělské půdy.
Směrnice rozděluje biomasu na tři
základní kategorie:
	zemědělskou (agricultural biomass,
AGRI),
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lesní (forest biomass, FOREST),
	odpady a zbytky z ostatních sektorů
(waste and residue, WaR).
Zemědělská biomasa zahrnuje také
odpady a zbytky ze zemědělství, takže
kromě kukuřičné siláže nebo senáže
do této kategorie (AGRI) patří sláma
jako zbytek z pěstování obilovin. Lesní
biomasa zahrnuje například lesní těžební zbytky. Odpad, který vzniká na
pile nebo v dřevozpracujícím průmyslu
však spadá do kategorie odpadů a zbytků z ostatních sektorů (než je lesnictví
a zemědělství). Občas může přiřazení
materiálu překvapit, kejda z živočišné
výroby je například v systému SURE
odpadem a zbytkem mimo zemědělství
a lesnictví (WaR).
Pravidla směrnice a českého zákona se
týkají biomasy bez ohledu na její geografický původ. Mnohým požadavkům,
které se týkají samotného pěstování
biomasy, nebude problém dostát díky
legislativě, kterou musí zemědělci nebo
vlastníci lesů v Česku a EU dodržovat
tak jako tak.
Zemědělská biomasa
Zemědělská biomasa nesmí pocházet
z orné půdy, kvůli které se vykácel les
nebo vysušil mokřad. Musí být zajištěna péče o kvalitu půdy a obsah organické hmoty. V průběhu auditu, bude certifikační orgán například zkoumat, zda je

zemědělec příjemcem dotací, a pokud
ano, také splnění požadavku kontrol
podmíněnosti a hospodaření v souladu se standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy
(DZES). Auditor/-ka může zkoumat, zda
byl půdní blok, na kterém zemědělec
vypěstoval kukuřičnou siláž pro bioplynovou stanici, v roce 2008 evidován
jako orná půda nahlédnutím do databáze LPIS. Pokud senáž pochází z chráněného území, bude se zajímat o příslušné
povolení orgánu ochrany přírody.
Lesní biomasa
Získávání lesní biomasy nesmí ohrožovat produkční kapacitu lesů, musí být
zajištěna obnova lesa po těžbě, splněny
požadavky ochrany přírody, biodiverzity a půdy. Systém SURE například požaduje vypracování analýzy rizik, která
zhodnotí, zda české zákony zaručují
péči o lesy, která je v souladu s požadavky směrnice, a že si stát pravidla
dokáže ohlídat. Území České republiky
by pak bylo oblastí s nízkým rizikem neudržitelného tlaku na lesní ekosystémy.
V budoucnu je šance, že by se producenti lesní biomasy mohli prokazovat
platnými certifikáty běžnými v tomto
odvětví jako je např. PEFC, kterým je
certifikována velká část lesů v Česku.
Odpady a zbytky
Odpady a zbytky mimo lesnictví, zemědělství a akvakulturu nemusí dokládat
kritéria udržitelnosti týkající se využívání půdy. Má se za to, že odpad nebo
zbytek vznikl u původce odpadu.
Úspory emisí
skleníkových plynů
Zařízení zprovozněná v roce 2021 a později musí kromě zajištění udržitelných
paliv pro výrobu bioenergie dosáhnout
zákonem stanovené úspory emisí skleníkových plynů elektřiny nebo tepla z biomasy ve srovnání s fosilními palivy.
Úspora pro nová zařízení, která vyrábí
elektřinu a teplo, zprovozněná od roku
2021 by měla dosahovat nejméně 70 %
a pro zařízení zprovozněná od roku
2026 pak 80 % při srovnání s emisemi
referenčního fosilního paliva (v sektoru
elektřiny 183 gCO2eq/MJ a v sektoru vytápění 80 gCO2eq/MJ). V sektoru biopaliv
a biometanu spotřebovaných v dopravě,
kterým se v tomto článku více nevěnujeme, musí úspora dosahovat 50, 60 nebo
65 % podle data zprovoznění výrobny paBiom 03/2021

liva (a referenční fosilní palivo v dopravě má emise 94 gCO2eq/MJ).
Používá se metodika ze směrnice, která
sleduje emise oxidu uhličitého, oxidu
dusného a metanu na jednotku energie
(gCO2eq/MJ). V případě spalovacích
procesů se sledují pouze emise N2O
a CH4. Počítají se emise spojené s pěstováním biomasy, zpracováním na palivo, přepravou, distribucí a použitím
paliva.
Většině velkých zdrojů, kterých se nová
certifikace týká, se zatím povinnost prokázat úsporu emisí vyrobené elektřiny
a tepla vyhne, protože jde o zařízení,
která jsou již delší dobu v provozu.
Na pozoru by se však měli mít hlavně
investoři rozšiřující výrobu elektřiny
a tepla v kogeneračních jednotkách
o čištění bioplynu a dodávání biometanu do plynárenské soustavy nebo
přímo ke spotřebě v dopravě. V článku
se sice věnujeme elektřině a teplu, pravidla se však týkají i biometanu vtláčenému do sítě. Biometan používaný v dopravě musí podobná pravidla splňovat
již delší dobu, díky původní směrnici
RED 2009/28.
Sledovatelnost
Legislativa požaduje, aby s dodávkou
biomasy putovala také data o zemi původu nebo o tom, že palivo bylo vypěstováno udržitelně (viz výše). Jde o zavedení či ověření, že ve firmě funguje
systém řízení, který umožňuje zpětně
dohledat kdo, kdy, kde a jak vyrobil
paliva a energii z biomasy. To se týká
každého článku dodavatelského řetěz-
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ce elektřiny a tepla z bioplynu a pevné
biomasy.
Zajišťovací řetězec v obecné rovině znamená, že společně s dodávkou biomasy, paliva z biomasy nebo výsledného
produktu (elektřiny a tepla z biomasy)
putují informace o zemi původu, typu
materiálu, množství, dodavateli, odběrateli, emisích CO2eq nebo certifikačním
systému.

skou společnost, od které siláž nakupuje), sběrným místem pro odpady (kejda z
živočišné výroby, odpad z potravinářského průmyslu), výrobcem bioplynu a výrobcem elektřiny z bioplynu.
Jednotlivé systémy (ISCC, SURE, REDcert,
KZR INiG, apod.) tyto role resp. rozsah
certifikace rozdělují podobně a základní
myšlenka je stejná. Názvy a popisy jednotlivých kategorií se však mohou lišit.

Rozsah certifikace
Každá firma, která je součástí dodavatelského a výrobního řetězce, hraje jednu nebo více rolí podle toho, jak s biomasou, palivy z biomasy nebo energií
z biomasy nakládá. Dodavatelský a výrobní řetězec tvoří:
producent zemědělské biomasy,
producent lesní biomasy,
producent odpadu,
	první sběrné místo pro zemědělskou
biomasu (subjekt, který nakupuje
biomasu od pěstitele),
první sběrné místo pro lesní biomasu,
	sběrné místo pro odpady,
	zpracovatel biomasy,
	výrobce bioplynu,
	výrobce elektřiny,
	výrobce tepla,
	obchodník,
	apod.

Bilance vstupů a výstupů
Každý článek řetězce (rozhraní) musí
dokumentovat množství a další charakteristiky biomasy (paliva z biomasy,
elektřiny/tepla z biomasy), kterou nakupuje, a kterou prodává dalším subjektům.
Povinná je bilance vstupů a výstupů
pro každé rozhraní za zvolené období.
Může jít o jeden den, měsíc, čtvrtletí
nebo v případě producentů biomasy
a sběrných míst o jeden rok.
Množství odchozí udržitelné biomasy
(paliva, produktu), které má určité charakteristiky, jako například:
	zemi původu,
	druh (siláž, senáž nebo lesní těžební
zbytky),
	hmotnost v tunách pro pevnou biomasu, objem v metrech krychlových
pro plynná paliva z biomasy, energii
v megajoulech pro elektřinu a teplo,
	emise skleníkových plynů v gCO2eq/kg
sušiny pro paliva nebo gCO2eq/MJ pro
elektřinu a teplo) apod.,
nesmí být ve zvoleném období větší než
množství přijaté udržitelné biomasy
(paliva).

Zemědělské družstvo, které provozuje
bioplynovou stanici je tak zároveň producentem zemědělské biomasy (siláž, senáž), prvním sběrným místem zemědělské biomasy (jak pro vlastní produkci,
tak i například pro přespolní zeměděl-
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Zdroj: ISCC EU 201 System Basics

Jako „udržitelná” se označuje biomasa,
která splňuje pravidla režimu: udržitelné pěstování, možnost dosledovat původ a množství a pochází od subjektu,
který má platný certifikát nebo dodal
tzv. vlastní prohlášení výrobce biomasy
nebo původce odpadu.
Každý má na výběr, zda sledovatelnost
zajistí:
	fyzickým oddělením každé dodávky
(hard identity preservation) i v rámci
vnitřních procesů ve firmě (skladování, zpracování na palivo, spálení),
kdy je zachována identita každé dodávky na vstupu i výstupu.
	oddělením udržitelné a neudržitelné
biomasy (soft identity preservation),
kdy je zachována identita alespoň
mezi dodávkami udržitelné a neudržitelné biomasy.
	systémem hmotnostní bilance (mass
balance) při smíchání dodávek nebo
03/2021 Biom

materiálů s různými charakteristikami, které se na výstupu rozdělují tak,
aby výsledný součet těchto dodávek
– které již nelze jednoznačně identifikovat – odpovídal množství materiálu a příslušným vlastnostem, které
byly na začátku.
Systém hmotnostní bilance je možné
ilustrovat na příkladu fermentoru bioplynové stanice, do kterého vstupují
různé substráty, ať již co se týče jejich
druhu nebo původu. Ke vznikajícímu
bioplynu je potřeba přiřadit odpovídající charakteristiky jako je množství,
druh materiálu, země původu na základě obsahu vody v původní hmotě a výtěžnosti bioplynu (příklad konverzního
faktoru).
Směrnice neumožňuje odděleně obchodovat s fyzickou biomasou a dokumenty o ní (book and claim).

Certifikace
Veřejná podpora jako je zelený bonus
bude nově vyplácena pouze těm zařízením, která výše uvedené nároky splní
a nechají si je ověřit u certifikační orgánů podle národních nebo mezinárodních
režimů schválených Evropskou Komisí.
Společnost čeká uzavření spolupráce
s certifikačním orgánem, registrace u vybraného systému, naplánování vstupního auditu, příprava na audit a po jeho
úspěšném ukončení vydání certifikátu
s platností na jeden rok. Certifikát uvádí,
jaké role firma v řetězci hraje (pěstitel,
obchodník, výrobce elektřiny) a s jakou
biomasou nakládá (biomasa ze zemědělství, lesnictví, odpad).
Česká republika, na rozdíl od Finska,
národní standard nepřipravila. České
firmy proto musí spoléhat na mezinárodní standardy. Žádný mezinárodní
režim ještě nebyl schválen oficiálně
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(listopad 2021), ale Evropská komise
vyzvala členské státy, aby ty, které Komise „předschválila”, uznávaly. Mezi
13 takto předběžně schválených režimů patří systémy SURE, iScc, REDcert
nebo KZR iNiG.

S certifikací jsou spojené vstupní a roční poplatky správci vybraného systému
a platba certifikačnímu orgánu za audit.
Poplatky systému se většinou odvíjí od
množství udržitelné biomasy nebo paliva, se kterou subjekt nakládá, nebo

od obratu společnosti a jsou veřejně
dostupné na webových stránkách. O nákladech na certifikační orgán rozhoduje počet dní, který je potřeba věnovat
auditu, a cenová politika certifikační
firmy.
Bureau Veritas, TÜV SÜD a United Registrar of Systems (URS) jsou podle našich informací jediné firmy, které se na
certifikaci připravují v České republice.
Nabízí certifikaci podle iScc a SURE
(Bureau Veritas, TÜV SÜD) a KZR iNiG
(URS). cZ Biom je národním partnerem
systému SURE, za kterým stojí evropská
asociace Bioenergy Europe a německý
systém REDcert.
PRoVoZujI BIoPlyNoVou STaNIcI
NeBo TePláRNu. co TeĎ?
Provozovatel velké bioplynové stanice,
teplárny nebo elektrárny spalující pevnou biomasu se musí:
rozhodnout pro jeden z certifikačních režimů (systémů),
splnit požadavky příslušného systému podle oficiální dokumentace ve
své společnosti,
následně svoji firmu nechat každý
rok projít úspěšným auditem, který
provede akreditovaný certifikační
orgán,
stát se tak držitelem platného certifikátu a
pohlídat si, že články řetězce před ním
udělají to samé (pokud nejsou pěstitelé biomasy nebo původci odpadů, kterým stačí „pouze” dokládat tzv. vlastní
prohlášení a být předmětem kratší inspekce během auditu sběrného místa).
Biom 03/2021

Při plánování vstupního auditu je důležité správně určit všechny role, které
moje firma v řetězci zastává. Mnoho
společností v řetězci udržitelné elektřiny z bioplynu – příjemci podpory ve
formě zeleného bonusu na vyrobenou
elektřinu – jsou zároveň pěstiteli zemědělské biomasy, původcem odpadu,
prvním sběrným místem pro zemědělskou biomasu, sběrným místem pro odpady, výrobcem bioplynu a výrobcem
elektřiny z bioplynu.
Klíčové je také správně zařadit jednotlivá paliva nebo substráty do tří
základních kategorií (souvisí to s doporučením v odstavci výše). Týká se to
hlavně problematiky odpadů a zbytků
mimo lesnictví a zemědělství a zda jde
skutečně o odpady či zbytky nebo spíše
(vedlejší) produkty. Příkladem mohou
být zbytky z výroby cukru a lihu z cukrové řepy, které jsou častým substrátem
v bioplynových stanicích.
V průběhu samotného auditu již není
prostor jeho rozsah doplňovat. Podcenění tohoto kroku může znamenat nutnost
audit opakovat.
SHRNuTí PRVNícH KRoKů
V PříPRaVě Na ceRTIfIKace
Příkon: Zkontrolovat si, zda se na mě
tato nová povinnost vztahuje. Hranice je dána celkovým jmenovitým tepelným příkonem zařízení, nikoli instalovaným elektrickým výkonem
(v českém zákoně se hovoří o příkonu výrobny).
dodavatelé: Zjistit počet dodavatelů, kteří budou také potřebovat certifikát. Zemědělec, který z vlastního
pole dodává například kukuřičnou
siláž, certifikát mít nemusí, ale subjekt, který siláž nakupuje – takzvané
první sběrné místo – již ano. Samotní
pěstitelé zemědělské nebo lesní bio03/2021 Biom

masy a původci odpadů sice certifikát nutně nepotřebují (i když ho smějí získat), ale mohou být předmětem
inspekce při auditu sběrného místa,
pokud jsou vybráni do vzorku.
Standard: Zvolit jeden z mezinárodních režimů jako je SURE, iScc nebo
KZR iNiG.
certifikační orgán: Uzavřít smlouvu s certifikačním orgánem, vyplnit
vstupní dotazník a naplánovat termín prvního auditu.
PřecHodNá uSTaNoVeNí
ČeSKéHo ZáKoNa
Zákon č. 382/2021 Sb., jež tuto část kritérií udržitelnosti transponuje do českého práva, obsahuje přechodná ustanovení, která mohou ovlivnit rozhodování
firem, kdy projít vstupním auditem.

Ilustrační foto

Výrobce elektřiny a tepla může do
30. 6. 2022 ve formě čestného prohlášení prokázat, že nová pravidla splňuje.
Jde o jiný dokument, než jsou tzv. vlastní prohlášení výrobců zemědělské nebo
lesní biomasy. Vzor prohlášení by měl
být podle našich informací součástí vyhlášky, která se připravuje.
Biomasa vyprodukovaná do konce roku
2021 – tedy před účinností zákona – je
také chápána jako udržitelná. Výrobce
tak může nechat certifikaci třeba až na
první polovinu roku 2022, i když všem
raději doporučujeme brzkou certifikaci.
Problémem je, že zatímco výrobce bioenergie se první půlrok 2022 může
prokázat čestným prohlášením, články
dodavatelského řetězce před ním tuto
výjimku podle českého zákona nemají.
-jd-

Foto: Nancy Dressel@Dreamstime.com
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Výběrové řízení

Výrobci biometanu potřebují dodavatele, který
zná českou legislativu
Provoz stanice pro výrobu obnovitelné varianty zemního plynu je poměrně
náročný, zejména má-li být udržitelná. Souvisí s ním i zisk certifikace,
prodej získané energie, a další administrativa. Energy financial group
a provozovatelé jejích bioplynek na gastroodpad mají s produkcí zeleného
plynu zkušenost jako jediní v Česku. Teď hledají nového dodavatele
technologie. Chtějí tak připravit cestu dalším tuzemským výrobcům.
Zatímco bioplyn se využívá jen pro výrobu elektrické a tepelné energie, jeho
vyšší verzi v podobě biometanu lze využít také pro distribuci do plynárenské
sítě a jako pokročilé biopalivo. BioCNG
má přitom podle posledních zpráv nahradit až 40 % zemního plynu v dopravě. Zelený plyn z obnovitelných zdrojů
řeší nejen emise, ale také nakládání
s biologicky rozložitelným odpadem,
který jinak končí nevyužitý na skládkách. Proto má v budoucí dekarbonizaci energetiky a dopravy nezastupitelné
místo a počítá s ním jak EU, tak národní
klimaticko-energetický plán.

„V ČR může do deseti let
vyrůst až padesát výroben
biometanu.“
Ve chvíli, kdy máme v České republice přes 500 bioplynových stanic (BPS),
bylo by potřeba využívat alespoň polo-
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vinu z nich pro výrobu biometanu, aby
pokryly aktuální spotřebu zemního plynu. Do deseti let by tak podle odhadů
mělo v Česku vyrůst alespoň 50 biometanových BPS. Nyní u nás ale funguje
jen jedna, která dodává zelený plyn do
sítě, a to EFG Rapotín BPS poblíž Šumperka.
Zdroj: Energy financial group a.s.

Spolehlivý dodavatel ušetří
peníze i problémy
Po zkušenostech s výstavbou první výrobny biometanu v Čechách nyní hledá
skupina EFG nového dodavatele technologie. Chce tak pomoci i dalším producentům. Pro příští instalace vybírá
dodavatele, který bude splňovat technologické požadavky legislativy, spojené s výstavbou a optimalizací provozu
biometanových stanic. Ta je v Česku
bohužel stále nedostatečně připravena,
což zdržuje navýšení výroby.
„Prioritně nás nezajímá obchodní zastoupení, díváme se na to z komplexního

pohledu provozovatele. První výrobci
se budou potýkat s mnohými problémy,
kvůli kterým se jim samotná výstavba či
přestavba provozovny může prodražit.
My už si vším prošli a chceme pomoci.
Také proto jsme v rámci naší skupiny
spustili projekt EFG Engineering, skrze
který majitelům bioplynových stanic
poskytujeme poradenství ohledně rozšíření výroby bioplynu na biometan.
Pomáháme tak jak životnímu prostředí,
tak výrobcům samotným,“ uzavírá vedení společnosti.
Energy financial group a.s.
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BioBANG® od Soldo Cavitators zvyšuje výnos Vašich
Bioplynových /Biometnových stanic!
Snížení velikosti částic a následné zvýšení kontaktní plochy v důsledku řízené
kavitace umožňuje bakteriím efektivně strávit jakoukoli biomasu.
Například sláma má velmi dlouhou retenční dobu, až 200 dní. S BioBANG ®
může být tato doba snížena až na pouhých 40 dní. Sláma tak může být
účinně trávena v normální retenční době stanice.
BioBANG® proto umožňuje provozovatelům bioplynových a biometanových
stanic:
Původní sláma

• Efektivně používat jakýkoli
zemědělský produkt bez
obavy ze snížení produkce

• Ovládat viskozitu ve
fermentorech a tím přímo
zabraňovat krustování
nebo stratiﬁkaci.
• Efektivně používat jakýkoli
zemědělský produkt bez
obavy ze snížení produkce
plynu.
•Chcete více podrobností o
naší technologii?
Kontaktujte nás!
03/2021 Biom

VS

Ošetřena systémem
BioBANG ®

roliol@roliol.com
www.roliol.cz

Obchodní zástupce pro Česko a Slovensko
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iNZERcE

Staňte se součástí
energie, co roste...
cZ Biom je profesní spolek,
který podporuje udržitelnou bioenergetiku
a chytré nakládání s bioodpady.
Členové získávají
» hlas při přípravě zákonů, které
ovlivňují stabilitu a další rozvoj
bioenergetiky doma a v Evropě,
» informační servis o legislativě,
která má vliv na provoz
bioplynových stanic, výtopen na
biomasu nebo kompostáren,
» prostor pro výměnu zkušeností
a kontaktů,
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