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Zakládající skupina členů



Energetický mix ČR, 2017



Rozvoj obnovitelných zdrojů



Státní energetická koncepce:
až 50 % jaderné energetiky



Státní energetická koncepce:
očekávané využití obnovitelných 
zdrojů



Státní energetická koncepce:
kontext

� Přepočet tabulky:

� Vítr: 80 EUR/MWh + akumulace

� FVE: 100 EUR/MWh + 
akumulaceakumulace

� Jádro: 73 EUR/MWh vč. 
nákladů na likvidaci



Úspěch obnovitelných zdrojů

� Aukce nových kapacit solárních 
elektráren v Německu dostaly 
cenu k 40 EUR/MWh

� V případě větrných elektráren � V případě větrných elektráren 
pod 60 EUR/MWh



Úspěch obnovitelných zdrojů



Rozvoj moderní energetiky v ČR –
aktuálně vyčkáváme

� Solární energetika: 

� investiční podpora pro malé solární elektrárny na střechách pro 
domácnosti včetně možnosti podpory pro baterie, ročně cca +1000 
systémů

� Investiční podpora pro střešní solární elektrárny na firmách včetně 
možnosti podpory pro baterie, cca 650 podaných žádostí –
momentálně však bez nově vypsané výzvy

� Větrná energetika: aktuálně bez možnosti získat podporu (mezi 
lety 2014-2017 pouze jediný nový větrný park, +26 MW)

� Podpora pro nové bioplynové stanice vázaná na využití teplené 
energie a podmínku zdroje palivo bioodpad

� Investiční podpora projektů energetických úspor ve firmách



Potenciál solární energetiky –
střešní instalace

� Technický potenciál / Realizovatelný potenciál

� 4 500 MW / 2 200 MW obytné budovy 

� 7 300 MW / 5 100 MW ostatní budovy (průmysl, služby…)

4,5 GW (2,2 GW)

7,3 GW (5,1 GW)



Případová studie – projekt solární 
elektrárny pro domácnosti

� Dobu návratnosti může zkrátit

� rostoucí cena elektřiny

� zrušení antidumpingových opatření vůči čínských solárním panelům

� očekávaný pokles cen baterií� očekávaný pokles cen baterií

� O pořízení vlastní solární elektrárny uvažuje každá druhá domácnost. 
Motivací je především možnost úspory nákladů za energie



Případová studie – projekt solární 
elektrárny pro firmy

� Investiční podpora dle velikosti podniku
� dotace 300 tis. – 100 mil. Kč

� max. míra podpory: malý podnik 80%, střední podnik 70%, velký podnik 60%

� Ilustrační příklad: projekt pořízení fotovoltaické elektrárny 509,87 kWp k pokrytí 
vlastní spotřeby společnosti 

� Výzva: Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní 
spotřebu – Výzva II

� Investiční náklady (bez DPH):15 mil. Kč / Dotace: 6,1 mil. Kč

� Procento pokrytí vlastní spotřeby pomocí FVE: 16,1 %

� Návratnost pod 10 let



Bateriové systémy

� V současné době naistalováno cca 2 000 systémů zejména v domácnostech

� Očekávaný potenciál (studie pro OTE a. s.):

� V rámci naplnění energetické koncepce: 4,3 GWh

� Při decentralizaci energetiky: 19,4 GWh� Při decentralizaci energetiky: 19,4 GWh

� Stacionární baterie: 3 projekty 1,2 MWh Solar Global / 1,75 MWh E.On / 1, 3 MWh
Energon

� Momentálně však bez možnosti fungovat na trhu, v rámci regulace sítě (kodex ČEPS) lze 
pouze se zařízeními, které jsou instalovány u točivých zdrojů  



Příležitost moderní energetiky v rámci 
českých firem, domácnostní, města a obcí



Příležitost moderní energetiky v rámci 
českých firem, domácnostní, města a obcí



Rozvoj moderní energetiky v ČR –
očekávaný impuls

� Novela zákona o podporovaných zdrojích: 

� Aukční mechanismus pro nové projekty obnovitelných zdrojů a 
kogeneračních jednotek

� Novela energetického zákona� Novela energetického zákona

� Rámec pro rozvoj stacionárních baterií pro regulaci sítí

� Klimaticko-energetický plán

� Rámec pro rozvoj moderní energetiky do roku 2030 (naplnění 
českého závazku OZE – růst na cca 20 %)



Rozvoj moderní energetiky v ČR –
očekávaný impuls

� Implantace EU energetického balíčku

� Společný cíl EU: 32 % energie z obnovitelných zdrojů do roku 2030,

� podpoří firmy a domácnosti, které si chtějí část energie vyrobit samy, 
pomocí obnovitelných zdrojů energie (domácnosti, obchodní zóny či pomocí obnovitelných zdrojů energie (domácnosti, obchodní zóny či 
uzavřené distribuční systémy)

� budou moci vyrábět, skladovat, spotřebovávat a prodávat elektřinu 
bez zbytečných překážek

� energii lze i prodávat, ovšem nesmí jít o hlavní podnikatelskou 
aktivitu. Současně se však na tyto samovýrobce nebudou vztahovat 
pravidla pro dodavatele energie



Moderní energetika – evropské 
impulsy

Čistá energie pro všechny Evropany: Nové cíle v OZE, energetické účinnosti a 
snižování emisí přinesou investice ve výši 180 mld. Euro/rok

Přínosy vyššího cíle OZE pro EU ekonomiku (IRENA): EU může zdvojnásobit podíl 
OZE do roku 2030, tedy cíl 34 % energie z obnovitelných zdrojů je realistický

+ uspoří 24 mld. euro ročně za nespotřebovaná fosilní paliva + uspoří 24 mld. euro ročně za nespotřebovaná fosilní paliva 

+ ekonomická úspora v podobě zmírnění dopadů na zdraví a životní 
prostředí cca 35 mld euro ročně

Čistá mobilita: cíl až 440 000 veřejných nabíjecích stanic od 2020, příležitost v 
objemu až 4 mld. euro / ABB předpokládá, že od roku 2020 bude polovina 
nových autobusů čistě s elektropohonem

Akumulace: EU Battery Alliance – v EU může vznikonut až 20 gigatováren, do 
roku 2025 může evropský trh s bateriemi dosáhnout objemu 250 miliard eur

Inteligentní domy bez fosilních paliv: EPBD III - integrace nabíjení elektromobilů, 
chytré systémy řízení spotřeby energie, boj proti hrozbě energetické chudoby 
renovací budov



Rozvoj moderní energetiky v ČR –
očekávaný impuls

Zimní energetický balíček EU: národní diskuze

� Jednodušší pravidla pro sdílení elektřiny z obnovitelných zdrojů 
(virtual net metering). Města nebo obce využijí elektřinu ze 
solárních elektráren na střechách škol nebo jiných areálů v rámci 
města/obceměsta/obce

� Vlastníci baterií mají mít zajištěny spravedlivé tržní podmínky a 
připojení k sítí bez zbytečných překážek

� Tarifní struktura má zohledňovat výhody decentralizované 
energetiky i přínosy obnovitelných zdrojů

� Členské země mají i nadále zajišťovat přednostní připojení 
malých obnovitelných instalací s výkonem nepřesahujícím 500 
kW nad klasickými zdroji



Moderní energetika – evropské 
impulsy



Další příležitosti – zvyšování energetické 
efektivity ekonomiky



Další příležitosti – zvyšování energetické 
efektivity hospodářství



Děkuji za pozornost

W: modernienergetika.cz
E: martin.sedlak@modernienergetika.cz


