
PŘÍLOHA Č. 1 Schéma sloužící pro správný výběr turbíny pro MVE 

 

Zdroj:  TOMORROW SYSTEMS, s.r.o. [online]. Dostupný z WWW: http://www.wodagreen.com/jaknato/voda/voda.htm  



PŘÍLOHA Č. 2 Mapa rozmístění VTE s výkonem nad 100 kW 

 

Zdroj:  CZECH RE AGENCY [online]. Dostupný z WWW: http://www.czrea.org/cs/druhy-oze/vetrna-energie. 
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Cenové rozhodnutí pro MVE, spalování biomasy, bioplynové stanice, VTE a využití 
geotermální energie 

DATUM UVEDENÍ DO PROVOZU 
Výkupní 

ceny 
elektřiny 

Zelené 
bonusy v 
Kč/MWh 

Malá vodní elektrárna uvedená do provozu v nových lokalitách od 1. 
ledna 2010 do 31. prosince 2010 

3000 2030 

Malá vodní elektrárna uvedená do provozu v nových lokalitách od 1. 
ledna 2008 do 31. prosince 2009 

2760 1790 

Malá vodní elektrárna uvedená do provozu v nových lokalitách od 1. 
ledna 2006 do 31. prosince 2007 

2600 1630 

Malá vodní elektrárna uvedená do provozu po 1. lednu 2005 včetně a 
rekonstruovaná malá vodní elektrárna 

2350 1380 

Malá vodní elektrárna uvedená do provozu před 1. lednem 2005 1830 860 

Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O1 v nových 
výrobnách elektřiny nebo zdrojích od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2010 

4580 3610 

Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O2 v nových 
výrobnách elektřiny nebo zdrojích od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2010 

3560 2560 

Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O3 v nových 
výrobnách elektřiny nebo zdrojích od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2012 

2630 1660 

Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O1 v nových 
výrobnách elektřiny nebo zdrojích před 1. lednem 2008 

3900 2930 

Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O2 v nových 
výrobnách elektřiny nebo zdrojích před 1. lednem 2008 

3200 2230 

Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O3 v nových 
výrobnách elektřiny nebo zdrojích před 1. lednem 2008 

2530 1560 

Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O1 ve stávajících 
výrobnách 

2830 1860 

Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O2 ve stávajících 
výrobnách 

2130 1160 

Výroba elektřiny spalováním čisté biomasy kategorie O3 ve stávajících 
výrobnách 

1460 490 

Výroba elektřiny společným spalováním palivových směsí biomasy 
kategorie S1 a fosilních paliv 

- 1370 

Výroba elektřiny společným spalováním palivových směsí biomasy 
kategorie S2 a fosilních paliv 

- 700 

Výroba elektřiny společným spalováním palivových směsí biomasy 
kategorie S3 a fosilních paliv 

- 50 

Výroba elektřiny společným spalováním palivových směsí biomasy 
kategorie P1 a fosilních paliv 

- 1640 

Výroba elektřiny společným spalováním palivových směsí biomasy 
kategorie P2 a fosilních paliv 

- 970 

Výroba elektřiny společným spalováním palivových směsí biomasy 
kategorie P3 a fosilních paliv 

- 320 

Spalování bioplynu v bioplynových stanicích kategorie AF1 4120 3150 
Spalování bioplynu v bioplynových stanicích kategorie AF2 3550 2580 
Spalování skládkového plynu a kalové plynu z ČOV po 1. lednu 2006 2470 1500 
Spalování skládkového plynu a kalové plynu z ČOV od 1. ledna 2004 do 
31. prosince 2005 

2790 1820 

Spalování skládkového plynu a kalové plynu z ČOV před 1. lednem 2004 2900 1930 
Spalování důlního plynu z uzavřených dolů 2470 1500 

Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1. ledna 2010 do 31. prosince 
2010 

2230 1830 
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Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1. ledna 2009 do 31. prosince 
2009 

2390 1990 

Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1. ledna 2008 do 31. prosince 
2008 

2610 2210 

 
Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1. ledna 2007 do 31. prosince 
2007 

 
2680 

 
2280 

Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1. ledna 2006 do 31. prosince 
2006 

2730 2330 

Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1. ledna 2005 do 31. prosince 
2005 

2990 2590 

Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1. ledna 2004 do 31. prosince 
2004 

3140 2740 

Větrná elektrárna uvedená do provozu před 1. lednem 2004 3480 3080 

Výroba elektřiny využitím geotermální energie 4500 3530 
Zdroj:  ERÚ [online]. Dostupný z WWW: http://www.eru.cz/user_data/files/cenova%20rozhodnuti/CR%20elektro/ 

OZ/ER%20CR%204_2009_OZE_KVET_DZl.pdf 
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Cenové rozhodnutí pro fotovoltaické elektrárny 

DATUM UVEDENÍ DO PROVOZU 
Výkupní 

ceny 
elektřiny 

Zelené 
bonusy v 
Kč/MWh 

Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj s instalovaným výkonem 
do 30 kW včetně a uvedeným do provozu od 1. ledna 2010 do 31. prosince 
2010 

12250 11280 

Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj s instalovaným výkonem 
nad 30 kW včetně a uvedeným do provozu od 1. ledna 2010 do 31. prosince 
2010 

12150 11180 

Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj s instalovaným výkonem 
do 30 kW včetně a uvedeným do provozu od 1. ledna 2009 do 31. prosince 
2009 

13150 12180 

Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj s instalovaným výkonem 
nad 30 kW včetně a uvedeným do provozu od 1. ledna 2009 do 31. prosince 
2009 

13050 12080 

Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu od 1. 
ledna 2008 do 31. prosince 2008 

1410 13040 

Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu od 1. 
ledna 2006 do 31. prosince 2007 

14370 13400 

Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu před 
1. lednem 2006 

6850 5880 

Zdroj: ERÚ [online]. Dostupný z WWW: http://www.eru.cz/user_data/files/cenova%20rozhodnuti/CR%20elektro/ 
OZ/ER%20CR%205_2009_slunce.pdf 

 



PŘÍLOHA Č. 5 Tabulka kritérií, jejich vah a koeficientů. 

Tabulka kritérií, jejich vah a koeficientů. 
KRITÉRIA - váha 

K1 - 0,28 K2 - 0,12 K3 - 0,24 K4 - 0,18 K5 - 0,06 K6 - 0,12 

životnost koeficient 
náročnost  
na plochu koeficient 

narušení  
vzhledu krajiny koeficient 

demontáž a  
návrat do původního  
stavu koeficient 

náročnost  
přípravné části koeficient zaměstnanost koeficient 

0 až 10 0,8 velká 0,9 zásadní 0,9 snadná a rychlý  1 
časově  
náročné 0,9 

jen po dobu  
realizace a  
servisu 1 

10 až 20 0,9 malá 1 neznatelné 1 složitá a zdlouhavý 0,9 
časově  
nenáročné 1 

nutní zaměstnanci  
pro provoz 1,1 

20 až 30 1 žádná 1,1 žádné 1,1             

30 a více 1,2                     
 Zdroj: Vlastní zpracování. 

 


