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Souvislosti – politická příležitost

Návrh evropské směrnice o podpoře obnovitelných zdrojů
energie: poprvé o podpoře výroby čistého tepla

Pro dosažení 13% cíle podílu OZE na konečné spotřebě
energie do 2020 je třeba nastartovat i využívání čistého 
tepla (nejen elektřiny a vhodných biopaliv) 

Potenciál výroby tepla z obnovitelných zdrojů je 171 PJ 
(15 % veškeré nynější spotřeby energie v ČR) 

Podpora čistého tepla narovná podmínky na trhu             



Co musí koncepční podpora splňovat
Finanční udržitelnost systému: rovnoměrné rozprostření
nákladů a nulové zatížení státního rozpočtu

Zajištění stability podnikatelského prostředí v oboru:  

dlouhodobost a transparentnost podpůrného 

mechanismu a jeho zakotvení v zákoně

Nástroje podpory musí být zejména motivační, ne 

restriktivní

Nákladová efektivita systému: garance přiměřených 

zisků a zamezení rychlého zbohatnutí



Co musí koncepční podpora splňovat

Administrativa: jednoduchost a finanční nenáročnost

Soulad s platnou legislativou a pravidly fungování

energetického trhu

Politická prosaditelnost, tedy

a) možnost pozitivní komunikace veřejnosti

b) přijatelnost pro klíčové hráče na trhu



Návrh podpory - domácnosti

Podpora instalací v 
domácnotech by měla být 
nejlépe formou 
mandatorních a 
administrativně
jednoduchých dotací ze 
SFŽP, s dostatečnou alokací
prostředků



Návrh podpory – obce, firmy

Pro výrobu tepla ve 
větších, tedy 
obecních, 
blokových/domovníc
h a podnikových 
kotelnách navržen 
systém bonusů



Bonusový model
Pro zdroje nad 200 kW tepelného výkonu

Důvody: a) administrativní zvládnutelnost

b) tyto zdroje jsou registrovány podle zákona o 
ochraně

 
ovzduší příslušnými obecními a 

krajskými úřady

Hlavní princip vychází z logiky podpory elektřiny z OZE -

dlouhodobě garantovaný příplatek za každý čistý

gigajoul vyrobeného tepla 

Inspirace modelem, který pro německé MŽP připravil 

Öko-Institut



Hlavní principy (1) 
Každá výrobna obnovitelného tepla s instalovaným výkonem 
nad 200 kWt získá garantovaný příplatek („bonus“) za každý
vyrobený GJ vyrobeného tepla

Bonus bude rozlišen podle technologie a spalovaného 

materiálu a bude se týkat I spoluspalování s fosilním palivem

Výše bonusu bude garantována po dobu 10 let a valorizována 
indexem cen průmyslových výrobců, pro nové zdroje nesmí

výše bonusu meziročně klesnout o více než 5 %

Stejná doba garance bonusu se vztahuje i na zdroje, které
byly uvedeny do provozu před datem platnosti podpůrného 

systém



Hlavní principy (2) 
Bonus bude měsíčně hrazen z fondu, do kterého budou 
přispívat výrobci tepla z fosilních zdrojů ve zdrojích nad 200 
kWt               

Odvod příspěvku do fondu bude měsíční a bude vztažen na GJ  

vyrobeného neobnovitelného tepla

Platba do fondu bude probíhat buď formou nového poplatku, 

nebo budou využity stávající poplatky za vypouštění

znečišťujících látek do ovzduší

Předpokládaná výše bonusu: 20 až 50 Kč/GJ

Předpokládaná výše odvodu: desítky haléřů za GJ                            



Hlavní principy (3) 
Fond bude administrovat vybraná instituce (např. Celní správa 
ČR - již dnes vybírá tzv. ekologickou daň), při využití
stávajících fondů pro hrazení bonusu by přirozeným 
administrátorem byl Státní fond životního prostředí

Výši bonusů pro obnovitelné zdroje a výši poplatků pro 

neobnovitelné zdroje v tomto systému stanovuje Energetický
regulační úřad

Návrh je ve fázi tezí, pro další rozpracování je třeba připravit 

studii proveditelnosti, následně paragrafové znění



Jen peníze nestačí
Vláda by měla též:

Vést informační kampaň pro domácnosti a veřejnou 

správu

Nastartovat vzdělávací a certifikační programy pro firmy

Zavést standardy zásobování z OZE pro nové a 

rekonstruované budovy

Prosadit nižší sazbu DPH pro biomasu a technologie 

OZE

Urychlit účinnou ekologickou daňovou reformu



Co dál
Podpůrné schéma bude nabídnuto ministerstvům a 
poslancům k rozpracování

Kampaň Hnutí DUHA a sdružení Calla za prosazení

zákona na podporu čistého tepla

Výzvu pro zákonodárce podepsalo již 92 obcí a 65 

podnikatelských subjektů, vč. zemědělských družstev



Děkuji vám za pozornost
Edvard Sequens, Calla – Sdružení pro záchranu prostředí

email: edvard.sequens@calla.cz

mobil: 602 282 399

ve spolupráci s:

Martin Mikeska, Hnutí DUHA

email: martin.mikeska@hnutiduha.cz

mobil: 603 780 670
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