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Seznam zkratek 

BPS  bioplynová stanice 

ČOV  čističky odpadních vod 

EP  Evropský parlament 

EU  Evropská unie 

ERÚ  Energetický regulační úřad 

MPO  Ministerstvo obchodu a průmyslu 

OZE  obnovitelné zdroje energie 

Sb.  Sbírky 

TKO  technický komunální odpad 
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1 Úvod 
Energetické využívání obnovitelných zdrojů dnes představuje rozsáhlý program 

vědecko – výzkumných aktivit, vývoje technologií a jejich promyšleného uplatňování a 

v celkovém kontextu snah o maximální využití všech zdrojů energie při minimalizaci 

negativních vlivů jejich využívání na životní prostředí. Nejenže nabízí pokrytí 

významného podílu spotřeby energie, ale také rozšiřuje oblast poznání o tak závažných 

problémech, k jakým patří mimo jiné možnosti růstu globální spotřeby energie a jeho 

vliv na rovnovážný biosystém Země. Bioplyn není žádným novodobým vynálezem, 

nýbrž je tak starý jako život na naší planetě. S ohledem na vyčerpatelnost stávajících 

zásob fosilních paliv, je nutno, v maximální možné míře zajišťovat jejich náhradu 

obnovitelnými alternativními zdroji energie. Bioplynové stanice jsou důležité nejen 

proto, že jsou v nich zpracovány odpady, ať už rostlinného nebo živočišného původu, 

které mají za běžných okolností negativní vliv na životní prostředí, ale také jsou tyto 

odpady přeměňovány vhodnými procesy na využitelné složky, které snižují zatížení 

životního prostředí. Na mysli máme bioplyn, který v mnoha těchto zařízeních používán 

pro vlastní spotřebu a to jak ve formě vyrobené elektřiny, tak i tepla. Zařízení, ve 

kterých je výroba těchto energií větší, něž je jejich nutná spotřeba, mohou tuto energii 

dále prodávat a to do elektrické sítě nebo jiným spotřebitelům. Samozřejmě, že ne každá 

bioplynová stanice má takovou produkci bioplynu, která by pokryla jejich spotřebu, 

proto je nutné odebírat energie přímo ze sítě. 

Bioplynové stanice jsou v naší zemi již dost rozšířené a do budoucna můžeme 

doufat v ještě větší rozmach, také v důsledků státních podpor a z dotací plynoucí z EU. 

Určitě velký vliv na budování dalších stanic bude mít i vydání nového cenového 

rozhodnutí. Energetický regulační úřad, který podporuje výrobu elektřiny 

z obnovitelných zdrojů elektřiny, tato podpora je zajištěna také v zákoně č. 185/2005  

Sb., ve znění pozdějších předpisů o podpoře výroby elektřiny obnovitelných zdrojů 

elektřiny. Tato podpora je založena na výkupních cenách a tzv. zelených bonusech, 

jejichž výše se stanovuje pro každý druh obnovitelných zdrojů odlišně, dle jeho 

ekonomických parametrů. Energetický regulační úřad ve svém rozhodnutí zvýšil 

výkupní cenu za elektřinu jak z biomasy, tak z bioplynu [1 ,3 ,5 ,7]. 
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V této práci Vás chci seznámit s bioplynem jakožto s jedním ze základních druhů 

obnovitelných zdrojů energie. Cílem práce je vyhodnotit výrobu elektrické energie 

z hlediska investičních a provozních nákladů. 
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2 Výroba tepla a elektrické energie z bioplynu, zdroje 

bioplynu 
 

Bioplyn je směs plynů vznikající anaerobním1) odbouráváním látek a je využíván 

jako palivo. Bioplyn je vždy směsí methanu a oxidu uhličitého. Obsah methanu se může 

pohybovat v rozmezí 50 až 85 %, přičemž zbytek složení do 100 % je téměř tvořen 

oxidem uhličitým [2]. 

Obrázek č. 1: Složení bioplynu 

 

Pramen: [24] 

                                                 
1) Anaerobním odbouráváním se rozumí proces, kdy za nepřístupu vzduchu dochází při určité teplotě 
pomocí bakterií k rozkladu organické hmoty. 
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2.1 Zdroje bioplynu 
 

2.1.1 Druhy bioplynových stanic 

 

1. Zemědělské bioplynové stanice (zpracovávají výhradně statková hnojiva ve 

smyslu zákona o hnojivech č. 156/1958 Sb2). v posledním znění). 

2. Bioplynové stanice zpracovávají vedlejší produkty živočišného původu (ve 

smyslu nařízení EP a Rady EU č. 1774/2002 Sb3). v posledním znění). 

3. Bioplynové stanice zpracovávající odpady (ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb4). 

v posledním znění). 

4. Bioplynové stanice jako součást ČOV nebo reaktivní skládky TKO. 

5. Bioplynové stanice pro zpracování průmyslových organických odpadů. 

6. Kombinované bioplynové stanice. 

7. Zemědělské bioplynové stanice (zpracovávají výhradně statková hnojiva ve 

smyslu zákona o hnojivech č. 156/1958 Sb. v posledním znění). 

8. Bioplynové stanice zpracovávají vedlejší produkty živočišného původu (ve 

smyslu nařízení EP a Rady EU č. 1774/2002 Sb. v posledním znění). 

9. Bioplynové stanice zpracovávající odpady (ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. 

v posledním znění). 

 

                                                 
2) Zákon č. 156/1958 Sb. – Zákon o hnojivech v posledním znění. 

3) Legislativa EU – Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1774/2002 z 3. října 2002, kterým se 
stanoví hygienická pravidla týkajících se vedlejších živočišných produktů, které nejsou určeny k lidské 
spotřebě. 

4) Česká legislativa 185/2001 Sb. – Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
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10. Bioplynové stanice pro zpracování průmyslových organických odpadů. 

11. Kombinované bioplynové stanice [21]. 

 

Podle převažujícího zdroje zpracovaného substrátu můžeme BPS rozdělit do 

čtyř následujících skupin: 

a) Bioplynové stanice komunálních čistíren odpadních vod; 

b) Zemědělské bioplynové stanice; 

c) Průmyslové bioplynové stanice; 

d) Skládkové bioplynové stanice. 

 

ad a) Bioplynové stanice komunálních čistíren odpadních vod 

První čistírny odpadních vod s anaerobní stabilizací kalu byly v ČR v provozu již 

v polovině minulého století. Až donedávna byla anaerobní stabilizace kalu, tj. snížení 

obsahu organických látek, chápána hlavně jako nevyhnutelné zlo spojené s čištěním 

odpadních vod, které odčerpává až 50 % provozních nákladů čistírny a vzniklý bioplyn 

slouží k vytápění reaktorů a v lepším případě provozních budov. V některých případech 

je využívána k vlastní spotřebě. Zvýšení výkupních cen elektrické energie, vyráběné 

z obnovitelných zdrojů energie, dává majitelům a provozovatelům čistíren možnost 

přehodnotit přístup k anaerobní stabilizaci a následné produkci a využití bioplynu. 

Vznikající bioplyn je využíván k výrobě tepla a případně elektrické energie. 

ad b) Zemědělské bioplynové stanice 

První bioplynová stanice (BPS) zpracovávající odpad ze zemědělské výroby – 

kejdu5) prasat, byla uvedena do provozu v Třeboni v roce 1974. V minulosti sloužila 

hlavně ke zpracování kejdy. Dnes je hlavní pozornost zpracování věnována zpracování 

                                                 
5) Kejda je směs tekutých a tuhých výkalů hospodářských zvířat a zbytků krmiv s podílem technologické 
vody. 
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jatečních odpadů a fytomasy6), hlavně kukuřici a trávě. Oba substráty mají vzhledem 

k vyšší sušině, v porovnání s kejdou, i vyšší produkci bioplynu na jednotku hmotnosti. 

Současné ceny zemědělských produktů jsou relativně nízké a růst jejich cen není 

v souladu s růstem cen vstupů. Ekonomicky zajímavých substrátem pro výrobu 

bioplynu se v ČR jeví fytomasa z trvalých travních porostů. Trvalé travní porosty – 

louky a pastviny, tvoří přibližně čtvrtinu výměry (950 000 ha) obhospodařované 

zemědělské půdy v ČR. 

ad c) Průmyslové bioplynové stanice 

V současné době evidujeme v ČR 13 funkčních průmyslových čistíren odpadních 

vod s produkci bioplynu. Všechny jsou z oblasti potravinářského a farmaceutického 

průmyslu. Je potřeba si uvědomit, že biologický odpad některých průmyslových 

odpadních vod bude vyžadovat přítomnost dalších živin, minerálních nebo dodávaných 

s jinou vhodnou odpadní vodou, potřebných pro růst mikroorganismů. 

ad d) Skládkové bioplynové stanice 

Výrazně se liší od předchozích skupin. Reaktorové nádrže jsou zde zastoupeny 

vlastním tělesem skládky, v němž se uložené odpady rozkládají. Vznikající bioplyn, 

skládkový plyn, je ze skládek odsáván [6]. 

                                                 
6) Fytomasa-objem rostlinné hmoty (zejména jejích organických látek) vytvořená díky působení 
fotosyntézy. 
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Tabulka č. 1: Tabulka udávající produkci bioplynu a elektřiny r.2008 

Počet BPS a jejich produkce bioplynu a elektřiny 

Počet 
zařízení 

Instalovaný 
elektrický 
výkon 

Výroba 
elektřiny  

Vlastní 
spotřeba 
vč.ztrát 

Bioplynové stanice 
(r.2008) 

[ks] [kW] [MWh] [MWh] 

Komunální ČOV 72 17 206 74 036,3 59 312,5 

Průmyslové ČOV 9 1029 4 016,4 3 176,4 

Bioplynové stanice 99 28 946 15 608,3 15 608,3 

Skládkový plyn 80 23 850 8 324,8 8 324,8 

celkem 260 71 031 86 422,0 86 422,0 

Pramen: [8] 

Produkci bioplynu a elektřiny z roku 2009 jsem uvedla do Přílohy č.4. 

Bioplynové stanice se dále dělí na malé a centralizované bioplynové stanice  

Malé bioplynové stanice 

Malé zemědělské BPS jsou samostatné jednotky, zpracovávající anaerobní 

stabilizaci organický odpad vznikající na farmě. Jedná se o kejdu nebo slamnatý hnůj 

z chovu hospodářských zvířat. Menší část představují organické odpady z domácí 

farmy. Z hlediska ekonomie provozu BPS je účelné zpracovat i jiné vhodné odpady. 

Praxi prověřené je například zpracování odpadů ze stravovacího zařízení, hlavně tukové 

odpady. V tomto případě se dosáhne dvojího efektu, zvýší se produkce bioplynu a získá 

se finanční úhrada za likvidaci odpadů od producenta. Teplo a elektrická energie se 

využívá na farmě, čímž se snižují provozní náklady farmy. Případný přebytek se 

prodává do veřejné sítě. Velikost zemědělských BPS závisí na velikosti a zaměření 

farmy. 
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Centralizované BPS v zemědělství na rozdíl od malých BPS zpracovávají odpad 

z několika samostatných zemědělských farem. Z důvodu srovnatelnosti co do množství 

zpracovaného odpadu, technologie zpracování apod. je vhodné k centralizovaným 

stanicím řadit i BPS vybudované při velkochovech hospodářských zvířat ve státech 

střední a východní Evropy. 

Výhodou bioplynových stanic je: 

• nižší jednotkové ceny investic a jejich efektivnější využití; 

• kvalifikovanější obsluha bioplynové stanice; 

• vzhledem k větší produkci bioplynu, možnost komplexnějšího uplatnění přebytků 

tepla, elektrické energie; 

• vyrovnanější kvalita anaerobně stabilizovaného odpadu, menší potřeba stavebních 

pozemků, lepší možnosti získaní úvěrů a dotací [3]. 

Obrázek č. 2: Schéma bioplynové stanice 

 

Zdroj: [11] 
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2.2 Výroba tepla a elektrické energie z bioplynu 

2.2.1 Kogenerace 

Pojem kogenerace znamená kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla. 

Oproti klasickým elektrárnám, ve kterých je teplo vzniklé při výrobě elektrické energie 

vypouštěno do okolí, využívá kogenerační jednotka teplo k vytápění a šetří tak palivo i 

finanční prostředky potřebné na jeho nákup. Velká část tepla však není využita a je bez 

užitku vypouštěna do ovzduší. 

2.2.2 Jak pracuje kogenerační jednotka 

V kogenerační jednotce vzniká elektrická energie stejným způsobem jako 

v jiných elektrárnách roztočením elektrického generátoru, a to pomocí pístového 

spalovacího motoru. Motory však mohou spalovat i jiná kapalná či plynná paliva. 

Teplo, které se ve spalovacím motoru uvolňuje, je prostřednictvím chlazení motoru, 

oleje a spalin efektivně využíváno a díky tomu se účinnost kogeneračních jednotek 

pohybuje v rozmezí 80 – 90 %. 

2.2.3 Výhody kogenerace 

• úspora paliva – představuje zhruba 40 % úspory paliv. Převedeno na finanční 

prostředky znamená, že za stejné množství energie zaplatí pouze 60 % finančních 

prostředků (v letních měsících spotřebujeme bioplynu méně, v zimních měsících 

více); 

• úspora nákladů na nákup energie; 

• minimalizace nákladů na rozvod tepla - teplo i elektrická energie navíc vznikají 

v místě své potřeby, čímž odpadají náklady na rozvod energie i ztráty tímto 

dálkovým rozvodem způsobené. Teplo vznikající v kogenerační jednotce je využito 

k vytápění budov, přípravě teplé užitkové vody nebo k přípravě technologického 

tepla; 

• energie pro případ nouze – kogenerační jednotky slouží často též jako nouzové 

zdroje elektrické energie v místech její nepřetržité potřeby; 
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• ekologický způsob výroby - protože se použití kogeneračního způsobu výroby 

elektřiny a tepla ušetří asi 40 % paliva, zatěžuje kogenerace z ekologického hlediska 

přibližně o totéž procento méně životní prostředí; 

• výroba chladu – pomoc absorpčního výměníku je vyrobené teplo možno využít 

k výrobě chladu pro technologické účely nebo klimatizaci. V tomto případě se 

hovoří o tzv. trigeneraci, kombinované výrobě elektrické energie, tepla a chladu 

[22]. 

Obrázek č. 3: Schéma kogenerační jednotky 

 

zdroj: [10] 

Technologie výroby 

Naprostá většina aplikací bude v Česká republice založena na tzv. mokré 

technologii pracující se sušinami v reaktoru kolem 10 - 12 %. Návrh na BPS pro farmy, 

kde se vyskytují pouze vysokosušinové substráty, se tedy řeší odpovídajícím ředěním 

biomasy vodou nebo nugátem, separovaným z fermentačního7) zbytku. Nadměrný obsah 

slámy nebo dokonce podestýlka na bázi pilin může u mokrých technologií působit 

vážné provozní problémy např.: poruchy míchacího systému, tvorba krust, ucpávání 

                                                 
7) Fermentace – kvašení, je přeměna látky za účasti mikroorganismů, při němž probíhají v důsledků 
metabolické aktivity mikroorganismů a chemické přeměny organických látek. 
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čerpadel, apod. Je tedy nutně pečlivě vážit použitou technologii, systémy míchání, 

přípravy surovin tak, aby celý proces mohl bezproblémově fungovat. 

Technologie suché fermentace pracující s vyšší sušinou budou pravděpodobně 

tvořit malou část aplikací, a to z důvodu doposud nedokončeného technologického 

vývoje a nedostatku referencí na zařízení realizovatelných v podmínkách České 

republiky [2]. 
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3 Provozované a projektované využívání bioplynu 

v ČR 

3.1 Provozované BPS v ČR 

Provozované BPS nad 0,5 MWe součtového instalovaného výkonu jsem uvedla 

v Příloze č. 1.Přehled elektráren jsem získala z roční zprávy o provozu ES 2008 – ERÚ. 

3.2 Projektované bioplynové stanice 

V posledních letech výrazně stoupá zájem o technologii bioplynu. To se projevuje 

nejen rostoucím počtem projektovaných a budovaných stanic, nýbrž i velkým zájmem 

mnoha zemědělců, obcí, firem, politiků a soukromých osob o vývoj v této oblasti [5]. 

Návrh BPS je oborovou záležitostí, kde se prolíná celá řada legislativních 

předpisů. Doporučuje se všem zájemcům a investorům věnovat náležitou pozornost v 

předrealizační přípravě projektu BPS [13]. 

Běžný postup při realizaci projektu : 

1. úvodní posouzení záměrů; 

2. studie proveditelnosti; 

3. zpracování žádostí o investiční podporu a zajištění financování projektu; 

4. projektová dokumentace pro územní řízení; 

5. projektová dokumentace pro stavební řízení; 

6. realizace projektu; 

7. monitoring provozu BPS [13]. 
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Tabulka č. 2: Parametry jedné z plánovaných bioplynových stanic (model) 

Instalovaný elektrický výkon 2 126 kW 

Instalovaný tepelný výkon 2 176 kW 

Počet provozních hodin 7 848 ročně (v průměru 21,5 hodin denně) 

Suroviny 62 % kukuřičná siláž, 38 % vedlejší 
cukrovarské produkty (řepné řízky, 

kořínky) 

Elektrická účinnost 40,8 % 

Vyrobené teplo: 13 GWh (46 000 GJ) ročně 

Vyrobená elektřina 15,7 GWh ročně 

Množství surovin za den 111 tun 

Množství surovin za rok 40,5 tisíce tun 

Fermentory průměr 30 m, výška 8 m, objem 10 000 m3 
(2 x 5 000 m3) 

Plynojem 3 000 m3 (2 x 1 500 m) 

Nádrže na kal 22.000 m3 (4 x 5 500 m) 

Stavební plocha 23 521 m2 

Pramen: [13] 

3.3 Kde umístit bioplynové stanice 

Největším problémem při výstavbě BPS stále zůstává jejich lokalizace. Je to 

důsledek toho, že většina zemědělských areálů je v těsné blízkosti obytných lokalit měst 

a vesnic, kde je největším problémem zápach, který se z těchto zařízení šíří do okolí. 

BPS zpracovávají rozmanité látky organického původu za nepřístupu vzduchu a jsou 

tedy producenti tohoto zápachu. Zapáchat může díky obsahu sirovodíku a dalších 

sirných a dusíkatých sloučenin, které zapáchají i v nízkých koncentrátech. 

Hlavním původcem zápachu v BPS však stále zůstávají zpracované suroviny, a to 

jak na vstupu tak na výstupu fermentačního procesu. Tomuto problému lze předcházet a 
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to odborným řízením celého procesu, ale i kvalitními technickými zařízeními, které jsou 

schopny pachy efektivně omezit (biofiltry). Důležitým faktorem je, jaké suroviny jsou 

zde zpracovávány a v neposlední řadě také jejich skladování (zakrytí vstupních jímek, 

skladovací nádrže fermentovaného zbytku). 

V důsledku těchto obav mnoho projektů na výstavbu nových BPS ztroskotalo 

nevydáním stavebního povolení. Se stále zhoršujícím stavem životního prostředí se totiž 

zpřísňují podmínky pro jeho vydání a to v rámci procesu EIA 8), kdy se posuzují vlivy na 

životní prostředí, které by taková stavba a její zásah do krajiny měl [1, 3, 5]. 

                                                 
8) Proces EIA. Je popsán v zákoně č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Výsledkem 
procesu může být doporučení záměr nerealizovat nebo se stanoví soubor omezujících podmínek, které by 
měly zajistit přiměřenost dané průmyslové aktivity. 
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4 Investiční a provozní náklady 

4.1  Investiční náklady a podmínky pro úspěšnou instalaci 

1. Výběr lokality (topografické, morfologické a geologické poměry); 

2. Správná volba dispozičního řešení BPS; 

3. Vlastní spotřeba vyrobené elektrické energie nebo její dodávka do veřejné sítě; 

4. Zpracování důkladné ekonomické rozvahy, která vychází ze zajištění reálných 

způsobů vytápění pro daný objekt, spotřeby elektrické energie, investičních a 

provozních nákladů, návratnosti vložených finančních prostředků; 

5. V případě prodeje elektrické energie, je nutné zažádat Energetický regulační 

úřad (ERÚ) o udělení licence na výrobu a prodej elektrické energie. Uzavřít 

smlouvu o odběru elektrické energie s distribuční společnosti např. JME, a.s., 

SME, a.s., JČE,a.s. atd. 

4.2 Investiční náklady 

Celkové investiční náklady jsou celkové náklady, které je nutno vynaložit pro 

vybudování bioplynové stanice. Důležitou složkou jsou fixní aktiva, která vycházejí 

z fixních investičních nákladů a předvýrobních kapitálových výdajů. 

Mezi fixní investice patří: 

• náklady na pořízení pozemku; 

• náklady na přípravu staveniště; 

• náklady stavební části; 

• technologie výroby; 

• náklady na vyvedení výkonu. 

Do předvýrobních kapitálových výdajů zahrnujeme položky, které je potřeba 

vynaložit v různých fázích přípravy a realizaci projektu. Jsou to např.: náklady a 

poplatky souvisejícím se založením firmy realizující a provozující bioplynové stanice, 
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náklady související s výběrem lokality, náklady na zpracování například 

technickoekonomické studie, zpracování auditu, zpracování projektové dokumentace, 

financování výstavbového týmu, úroky z půjček během období výstavby. 

4.3 Provozní náklady 

Provozní náklady se nejčastěji rozdělují do tří skupin: 

a) mzdové náklady; 

b)  náklady na údržbu; 

c) ostatní provozní náklady. 

Vzhledem k tomu, že stavba BPS je převážně zařízení, která je „šito na míru“, pro 

místní podmínky, nelze jednoznačně stanovit, že pro daný výkon BPS jsou investiční a 

provozní náklady právě takové. 

4.4 Ekonomické zhodnocení bioplynové stanice 

4.4.1 Hodnocení investice 

Porovnáním sumy příjmů a výdajů, můžeme konstatovat zda investice bude 

výhodná či nikoliv. Kladná hodnota znamená výhodnou investici. Záporná značí, že 

investice výhodná nebude. 

4.4.2 Metoda čisté současné hodnoty 

Čistá současná hodnota (Net Prezent Value – NPV) je součet všech současných 

hodnot všech peněžních toků investice. Používá se jako hodnotící kritérium investic. 

Pokud je hodnota kladná, může být tato investice přijata, při více možnostech 

investování se vybírá ta, která vykazuje nejvyšší čistou současnou hodnotu. 

Čistou současnou hodnotu stanovíme tak, že vypočteme současnou hodnotu 

každého dílčího peněžního toku investic a tyto současné hodnoty sečteme. Je-li čistá 

současná hodnota kladná, investici můžeme přijmout. Je-li v diskontní míře zahrnuta i 

riziková prémie, pak můžeme investici přijmout i přes její riziko. Je-li současná hodnota 
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rovna 0, bylo dosaženo právě požadované výnosnosti investovaných peněz. Je-li 

současná hodnota záporná, investici bychom měli odmítnout. 

Vzorec pro výpočet : ČSH = ∑
=

n

t 1
t

t

k

CF

)1( +
 

• t - období 1 až n 

• n - doba životnosti u BPS 30 let 

• CF - očekávaná hodnota cash flow v období t 

• IN - investiční náklad 

• k - podniková diskontní sazba, (pro BPS 7 %) 

4.4.3 Doba návratnosti investic 

Doba návratnosti investice je doba (počet let), za kterou peněžní příjmy 

z investice vyrovnají počáteční kapitálový výdaj na investici. Za efektivní a přijatelnou 

investici lze považovat investici, jejíž doba návratnosti je kratší než doba její životnosti 

či technické využitelnosti. 

Prostá doba návratnosti: Ts=
CF

IN
 

4.4.4 Výpočet čisté současné hodnoty ČOV Praha 

Tabulka č. 3: Základní údaje o lokalitě - ČOV Praha 

Lokalita  Praha 
Rok uvedení do 
provozu 2002 
Instalovaný výkon 5,395 MWe 
Doba životnosti 30 let 
IN celkem 212 500 000 Kč 
Roční provozní 
náklady 11 500 000 Kč 

Zdroj: [vlastní zpracování] 

Celý výpočet čisté současné hodnoty je uveden v Příloze č. 4. 
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Teoreticky možná roční výroba elektřiny při 100 % využití instalovaného 

výkonu: 

5395*365*24=47 260 200 kWh 

Skutečné využití: 

27 863 000/42 260 200=58,9 % 

Komentář k Příloze č. 4. 

Příjmy jsou vypočteny jako součin vyrobeného množství v kWh a jednicové ceny 

elektrické energie (výkupní cena je státem dotovaná výkupní cena 3,55 Kč/kWh v roce 

2008 za výkup elektrické energie z obnovitelných zdrojů podle rozhodnutí ERÚ 

s průměrným meziročním růstem o 2 %). 

Z hlediska provozních nákladů, jejichž roční hodnota činí 11 500 000 Kč, jsem ve 

výpočtu zohlednila roční nárůst provozních nákladů ve výši 2,5 % ze základu. 

Vycházela jsem pouze z údajů, které mi poskytl manažer podniku, avšak mi neuvedl 

podrobnější informace o tom, co všechno je v provozních nákladech zahrnuto. 

Pohledem do tabulky vidíme, že doba návratnosti ČOV je v 7. roce užívání. Ve 

výpočtu nejsou zahrnuty úroky z kapitálů, daně z příjmů, odpisy a pojištění. 
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5 Ovlivnění ekonomiky využíváním bioplynu 

legislativními opatřeními 

5.1 Ekonomika provozu 

5.1.1 Výkupní ceny 

ERÚ cenovým rozhodnutím stanovuje pro elektřinu vyráběnou spalováním 

bioplynu v bioplynových stanicích tzv. garantovanou výkupní cenu a zelený bonus. 

Výkupní cena pro rok 2009 činila 3,55 – 4,12 Kč/kWh (režim tzv. zelených bonusů 

stanovuje 2,01 – 2,58 Kč/kWh). Je tedy samozřejmě několikanásobně dražší než např. 

elektřina z elektrárny Temelín, ale podstatě převyšuje i výkupní cenu elektřiny 

vyrobené z větru [13]. Výkupní ceny a zelené bonusy pro výrobu elektrické energie 

z bioplynu jsem uvedla v Příloze č.3. 

Při stanovení výkupních cen a zelených bonusů úřad vychází z odlišných 

nákladů na pořízení, připojení a provoz jednotlivých druhů zařízení většinou 

jejich časového vývoje. 

• Výkupní ceny a zelené bonusy jsou stanovovány Energetickým regulačním 

úřadem; 

• Výkupní ceny jsou fixovány na 15 let s tím, že jsou každoročně upravovány 

indexem cen průmyslových obchodů; 

• Výkupní ceny mají být stanoveny tak, aby zajistily 15 let doby návratnosti 

investice a součastně mají být nastaveny tak, aby byly vytvořeny podmínky pro 

splnění národního indikativního cíle v podílu elektřiny z OZE na hrubé spotřebě 

elektřiny; 

• Výkupní ceny jsou stanoveny tak, že pro zdroje uvedené do provozu v různých 

letech mohou platit různé výkupní ceny elektřiny; 

• Výkupní cena pro daný projekt je ta cena, která platila v roce, kdy byl zdroj uveden 

do provozu a pak je fixována na 15 let. Aby se zajistila stabilita pro investory, 
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obsahuje zákon ustanovení, že výkupní cena v následujícím roce může být nižší 

pouze o 5 % než v roce předchozím [13, 14]. 

5.1.2 Zelené bonusy 

Zelené bonusy spočívají v tom, že výrobce bioplynu si sám najde kupce pro tuto 

energii a po prodeji za tržní cenu dostane navíc tzv. „ zelený bonus“, což je finanční 

částka za prodanou MWh. Zelený bonus se hodí spíše pro většího kupce, poněvadž 

shánět kupce sebou přináší větší náklady. Úřad při stanovení výše zelených bonusů 

přihlíží též ke zvýšení míře rizika uplatnění elektřiny z OZE na trhu s elektřinou. 

Hlavní výhody zelených bonusů je možnost výrobu přímo ovlivnit výši výnosů za 

vyrobenou elektřinu a dosáhnout tak vyššího výnosů než v případě režimu výkupních 

cen. K tržní ceně elektřiny je vyplácen výrobci zelený bonus, který je pevně určen ERÚ. 

Nevýhodou zelených bonusů je určitá míra nejistoty, protože výrobce nemá 

zaručen 100% odbyt vyrobené elektřiny na trhu, jako tomu je v režimu výkupních cen. 

Výpočet zeleného bonusu 

ZB i = Cmin,i*OTC ei, 

i   i-tý druh OZE; 

Cmin,i* minimální cena elektřiny pro i-tý druh OZE přepočtená na 

odpovídající vyšší diskont respektující vyšší riziko; 

OTCei  odhadovaná tržní cena elektřiny pro i-tý druh OZE. 

Jaký je rozdíl mezi výkupní cenou a zeleným bonusem ?  

V případě podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů ve formě výkupních 

cen má provozovatel regionální distribuční soustavy nebo provozovatel přirozené 

soustavy povinnost od výrobce vyrobené elektřiny z daného zdroje. Výkupní ceny i 

zelené bonusy výrobci vždy hradí provozovatel regionální distribuční soustavy nebo 

provozovatel přenosové soustavy a záleží na tom, ke které soustavě je připojen [23]. 
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5.1.3 Dotace 

Na výstavbu či rekonstrukci BPS lze získat dotace. Dotační podmínky se mění, je 

nutno sledovat aktuální informace. 

5.1.4 Program obnovitelné zdroje 

Jedná se o formu přímých dotací projektů, jejichž cílem je zvýšit využívání OZE 

pro výrobu elektrické energie a tepla. Cílem programu je podpora projektů výroby 

elektrické energie z OZE, jenž jsou vymezeny vyhláškou č. 542/2006 Sb9). 

5.2 Legislativa 

Jedním ze základních legislativních dokumentů je energetický zákon 458/2000 

Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích. 

Podnikání v oblasti energetiky zahrnuje: výrobu, distribuci, prodej el. energie, tepla, 

nebo plynu. Toto je možné pouze na základě udělené licence, jenž uděluje Energetický 

regulační úřad (ERÚ). Ústředním orgánem státní správy v oblasti energetiky je 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). To vydává autorizaci ke stavbě velkých 

zdrojů el. energie a přímého vedení. Tento zákon dále zřizuje Státní energetickou 

inspekci, která kontroluje dodržování legislativy. 

5.2.1 Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií 

Zákon stanovuje pravidla pro co nejúspornější využívání energie s ohledem na 

trvale udržitelný rozvoj. Na základě tohoto zákona je zpracována Státní energetická 

koncepce. Tj. strategický dokument, který vyjadřuje energetické cíle státu s výhledem 

na 30 let dopředu. Aktualizován je každých 5 let. Dle této koncepce pak vypracovávají 

kraje Územní energetické koncepce na období 20 let. Koncepce obsahují hodnocení 

využitelnosti energetických zdrojů a kombinované výroby elektřiny či tepla. Dále 

hodnotí dosažené úspory z racionálního využití energií a řeší energetické hospodářství. 

Naplňování koncepce se vyhodnotí minimálně jednou za 4 roky. 

                                                 
9) Vyhláška č. 542/2006 Sb. – Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu. 
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5.2.2 Zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z 

obnovitelných zdrojů energie 

Tento zákon implementuje do právního řádu ČR evropskou směrnici 2001/77/ES. 

Upravuje způsob podpory výroby el. energie z OZE, výkon státní správy, práva a 

povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené. Účelem zákona je v zájmu 

ochrany životního prostředí vytvořit podmínky pro naplnění indikativního cíle podílu 

elektřiny z OZE na hrubé spotřebě energie v ČR ve výši 8 ℅ k roku 2010. Vytvořit 

podmínky pro další zvyšování tohoto podílu i po roce 2010. 

OZE jsou dle tohoto zákona: energie biomasy, bioplynu, kalového plynu, 

geotermální půdy, slunečního záření, skládkového plynu, větru, vody a vzduchu. 

Výrobce vyrábějící el. energii z OZE má právo na přednostní připojení k distribuční, 

popř. přenosové síti. Tento výrobce musí splňovat podmínky připojení a dopravy 

elektřiny stanovené zvláštními předpisy 

5.2.3 Vyhláška ERÚ č. 364/2007 Sb. o podpoře využívání 

obnovitelných zdrojů 

Navazuje na zákon č. 180/2005 Sb. Upravuje podrobnosti výběru způsobu 

podpory elektřiny z OZE, termíny a oznámení záměru nabídnout el. energii k 

povinnému výkupu a technicko-ekonomické parametry. Tyto parametry jsou rozvrženy 

pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů [15, 16, 17, 18]. 
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6 Ekologické aspekty 

6.1 Výhody využívání bioplynu 

Hlavní výhodou použití bioplynu je vysoká účinnost zařízení s možností 

nepřetržitých dodávek elektřiny nebo tepla. BPS není závislá na tom, jestli fouká vítr 

nebo svítí sluníčko. 

Další výhody jsou zejména: 

• jednoduchý proces úpravy bioplynu; 

• snadná a bezpečná distribuce existujících sítí rozvodu bioplynu; 

• minimální spotřeba energie ,vysoká účinnost, vysoká provozní bezpečnost; 

• nízké emise a úspora nákladů; 

• možnost preference u spotřebitelů, kteří se zaměřují na ekologický životní styl; 

• snížení skleníkového efektu; 

• zvýšení úrodnosti; 

• vyšší zužitkovatelnost výživných látek rostlinami; 

• snižování kyselosti půdy [19]. 

 

6.2 Nevýhody a problémy využívání bioplynu 

Mezi nevýhody patří: 

• nevýhodou je nestabilní produkce plynu, protože anaerobní fermentační procesy 

probíhají nejlépe při teplotě 40˚C, takže v zimních měsících je nutno část 

vyrobeného plynu použít na vyhřívání fermentoru (v zimě, kdy potřebujeme více 
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elektrické energie a tepelné energie máme bioplynu nedostatek a v létě zase 

přebytek); 

• další nevýhodou je jeho omezené množství a lokální možnost použití; 

• pořizovací náklady - ceny se pohybují v rozmezí miliónů a desítek miliónů. 

6.3 Využití 

• získání tepla; 

• ohřev vody; 

• výroba chladu [20]. 
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7 Využitelný potenciál bioplynu v ČR 

V České republice dosavadně funguje 110 zemědělských bioplynových stanic, 

které zpracovávají plodiny, živočišné zbytky a z bioplynu zpracovávají elektrickou 

energii a teplo. Do roku 2013 by jejich počet mohl vzrůst téměř trojnásobně na 310, 

vyplývá to z údajů, které poskytla Agrární komora. Ročně by tyto stanice v roce 2013 

spotřebovaly plodiny ze 77 500 hektarů půdy [1, 9]. 

Náklady na vybudování BPS činí zhruba 40 – 50 miliónů korun, farmáři na ně 

mohou čerpat dotace z Programu rozvoje venkova, který má na starosti Ministerstvo 

zemědělství a programu Ministerstev životního prostředí, Ministerstva průmyslu a 

obchodu. Dotace mohou dosáhnout zhruba 40 % ceny na vybudování stanice, doba 

návratnosti investice je zhruba 10 – 12 let [3]. 

V roce 2008 bylo k energetickým účelům využito 175,6 miliónů m3 bioplynu, což 

je víc než v rce 2009 (150,9 miliónů m3). Nejvíce se na tomto nárůstu podílela produkce 

bioplynových stanic, kde objem vyrobeného bioplynu vzostl z 28 na 51 miliónů m3. 

Energetický obsah veškerého využitého bioplynu činil 3, 8 PJ. 

Během roku 2008 byl zaznamenán více než dvojnásobný nárůst počtu zařízení na 

výrobu elektrické energie v bioplynových stanicích zpracovávajících odpady z 

živočišné zemědělské výroby. Dále je široce rozšiřeno využití bioplynu z komunálních 

a z průmyslových čistíren odpadních vod jako produktu anaerobních fermentačních 

procesů. Takových zařízení na výrobu elektřiny v Čr ke konci roku 2008 pracovalo 

81.V případě využití skládkového plynu byl zaznamenán nárůst o 5 zařízení [8]. 
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8 Závěr 

Česká republika si stanovila cíl do roku 2010 dosáhnout 8% podíl výroby 

elektrické energie z obnovitelných zdrojů z celkové spotřeby elektrické energie. 

Vzhledem k vysokému podílu biologicky snadno odbouratelných látek jsou zemědělské 

odpady vhodné ke zpracování v bioplynových stanicích. V agrárním sektoru 

jednoznačně převažuje výroba bioplynu z exkrementů hospodářských zvířat 

s přídavkem energetických plodin. Použití travních porostů může stabilizovat činnost 

bioplynových stanic. Produkce bioplynu je však podstatně nižší než u energetických 

plodin typu kukuřice, řepky nebo slunečnice. Zásadním hlediskem při rozhodování pro 

tuto investici, je důkladný rozbor případných zdrojů pro výrobu bioplynu. Jedná se 

zejména o eliminaci balastních vod, které výrazně zhoršují ekonomiku provozu. 

Nejméně důležité je zajištění trvalého přísunu dostatečného množství substrátu 

vhodného pro fermentaci. Z ekonomického hlediska je důležité maximální využití 

vyráběného tepla a elektrické energie [3]. 

V mé bakalářské práci jsem se zabývala bioplynem. Při psaní této práce jsem 

vycházela z faktů, které jsem se snažila vybrat z věrohodných zdrojů. Nejnovější 

informace jsem čerpala z internetu. Jelikož byl problém se zjištěním údajů, které se 

týkaly hlavně investičních nákladů, které jsou nedílnou součástí konkurenčního boje. 

Ekonomické vyhodnocení doby návratnosti investice do bioplynových stanic 

jsem prováděla na základě údajů zjištěných podle zákonů a rozhodnutí Energetického 

regulačního úřadu (ERÚ), dále jsem vycházela ze vzorců a tabulkového procesoru 

Microsoft Excel. 

Pro výpočet ekonomické efektivnosti jsem zvolila zjednodušenou formu výpočtu 

(vzhledem k obtížnosti získat informace, které jsou nedílnou součásti výpočtu). Podařilo 

se mi získat informace pouze z Ústřední čističky odpadních vod (ÚČOV), která se 

nachází v Praze. V tomto výpočtu nejsou zohledněny odpisy majetku, úroky z kapitálu a 

daň z příjmů. 

Došla jsem k závěru, že investiční a provozní náklady se vrátí zhruba po 7 letech 

užíváni, což je zapříčiněno výhodnými dotovanými cenami výkupu elektřiny po dobu 
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20 let, jak je uvedeno ve vyhlášce č. 150/2007 Sb.a vyhlášce č. 364/2007 Sb. Pokud by 

ovšem tyto zvýhodněné podmínky neplatily a výkupní ceny by se pohybovaly 

v rozmezí cen za energii z fosilních paliv nebo z jaderné energie. 
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