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Tato akce je realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 - Program EFEKT 2 na rok 2018.



                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    

Program semináře 

9:00 – 9:30 

Registrace 

9:30 – 9:45 

Úvodní slovo 

Frank Bold 

9:45 – 10:15 

Možnosti podpory energeticky 

úsporných opatření z pohledu 

MPO 

Ing. Jana Sedláčková, vedoucí 

oddělení programů na podporu 

úspor energie, odbor energetické 

účinnosti a úspor MPO 

10:15 – 10:45 

Akumulační a bateriové systémy 

v návrhu novely energetického 

zákona 

Mgr. Filip Nečas, advokát, Frank Bold 

Advokáti 

10:45 – 11:00 

Přestávka na kávu 

11:00 – 11:20 

Perspektivy rozvoje akumulace 

v ČR 

Mgr. Jan Fousek, AKUT-BAT.cz 

11:20 – 11:40 

Kdy se obci vyplatí využití 

solárních panelů s akumulátory? 

Ing. Pavel Hrzina, Ph. D., UCEEB 

11:40 – 12:00 

Provoz akumulačních systémů 

v praxi 

Michal Klečka, GWL Power 

12:00 – 12:15 

Diskuze 

12:15 – 13:00 

Přestávka na oběd  

13:00 – 13:30 

Akumulační systémy pro 

fotovoltaiku – město Litoměřice 

Ing. Jaroslav Klusák, energetický 

manažer SMART CITY Litoměřice 

13:30 – 14:00 

Dotační podpora pro 

podnikatelské subjekty na 

akumulaci energie a zavádění 

elektromobility 

Ing. Ondřej Tomšej, vedoucího 

oddělení Prioritní osy 3 OP PIK MPO 

14:00 – 14:15 

Akumulace elektrické energie do 

vodíku a jeho další využití 

Ing. David Řeháček, Green Remedy 

s.r.o. 

14:15 – 14:45 

Závěrečná diskuze a ukončení 

  



                    

Možnosti podpory energeticky 

úsporných opatření z pohledu 

MPO 

Úspory energie, zvyšování energetické 

účinnosti či snižování provozních nákladů v 

objektech měst a obcí jsou v současné době 

velmi aktuálním tématem. Čím dál více se 

klade důraz na ochranu životního prostředí a 

snižování závislosti lidstva na neobnovitelných 

zdrojích energie. Proto, abychom mohli 

naplňovat tyto cíle, je nutné realizovat 

energeticky úsporné projekty, do kterých 

budou do určité míry jako zdroje energie 

zahrnuty obnovitelné zdroje energie. Pro 

úspěšné realizování takovýchto projektů je 

však nezbytnou podmínkou jejich kvalitní 

příprava. Ministerstvo průmyslu a obchodu 

proto podporuje v rámci Státního programu 

na podporu úspor energie, tzv. programu 

EFEKT, přípravu těchto projektů ve formě 

vypracování studií, posouzení objektů a 

hledání vhodných opatření vedoucích ke 

snížení energetické náročnosti objektů. Tato 

podpora je zvláště vhodná pro kraje a města. 

Ing. Jana Sedláčková, MPO 

Vedoucí oddělení 

programů na podporu 

úspor energie v odboru 

energetické účinnosti a 

úspor MPO. Po 

ukončení Střední 

odborné školy v roce 

1996 pracovala na 

centrále v Komerční 

bance, v Hotelu 

Pyramida, či v 

kanceláři ředitele odboru pro reformu veřejné 

správy na Ministerstvu vnitra ČR. Následně 

vystudovala Provozně ekonomickou fakultu 

České zemědělské univerzity v Praze, kterou 

absolvovala v roce 2006. V letech 2003 - 2014 

pracovala na Státním zemědělském intervenčním 

fondu, kde se věnovala metodické přípravě čtyř 

evropských dotačních programů a po vstupu 

České republiky do EU jejich následné 

administraci. V roce 2014 nastoupila po 

rodičovské dovolené na MPO jako vedoucí 

referátu programu EFEKT v odboru 

elektroenergetiky. Od roku 2015, kdy vznikl odbor 

energetické účinnosti a úspor, zastává pozici 

vedoucí oddělení programů na podporu úspor, 

kde jsou administrovány veškeré dotace z 

programu EFEKT. 

 

Akumulační a bateriové 

systémy v návrhu novely 

energetického zákona 

Příspěvek představí postavení akumulačních a 

bateriových systémů v současné právní 

úpravě, jakož i koncept pojetí systémů 

akumulace v připravované novele 

energetického zákona. Ta měla vstoupit do 

připomínkovacího řízení nejpozději ke konci 

září tohoto roku, nicméně práce na ní mohou 

trvat až do konce tohoto kalendářního roku. 

Cílem příspěvku je seznámit posluchače s 

možnostmi využití akumulačních systémů z 

hlediska požadavků právních předpisů. 

Mgr. Filip Nečas, Frank Bold Advokáti 

Vystudoval magisterský 

obor Právo a právní 

věda na Právnické 

fakultě a bakalářský 

obor Podniková 

ekonomika a 

management na 

ekonomicko-správní 

fakultě Masarykovy 

univerzity v Brně. 

Během studií 

absolvoval stáž u Nejvyššího správního soudu a 

začal se intenzivně věnovat energetickému právu. 

Od roku 2014 je členem České advokátní komory. 



                    

V současné době je trvale spolupracujícím 

advokátem u advokátní kanceláře Frank Bold 

advokáti, s.r.o. Vystupuje jako specialista 

v oblasti energetického práva se zaměřením na 

obnovitelné zdroje. Poskytuje právní poradenství 

provozovatelům fotovoltaických a větrných 

elektráren i obchodníkům s elektřinou a plynem. 

Dlouhodobě se angažuje při obhajování práv 

klientů, kterým byl neoprávněně sražen solární 

odvod. Podílel se na právních stanoviscích a 

analýzách pro nejvýznamnější organizace 

v oblasti obnovitelných zdrojů a přednáší na 

renomovaných akcích o energetice 

 

Perspektivy rozvoje akumulace 

v ČR  

V úvodu přednášky budou posluchači 

seznámeni s činností Asociace pro akumulaci 

energie a baterie, AKU-BAT, následovat bude 

přehled možností praktického využití 

bateriových systémů. Hlavní zaměření 

prezentace bude na aktuální legislativní situaci 

kolem akumulace v ČR a její zastoupení ve 

strategických dokumentech. Po bližším 

pohledu na existující bateriové systémy na 

území ČR bude přednáška uzavřena 

zajímavými příklady ze zahraniční praxe. 

Mgr. Jan Fousek, AKU-BAT.cz 

Jan Fousek je 

výkonným ředitelem 

Asociace pro 

akumulaci energie a 

baterie AKU-BAT, která 

podporuje rozvoj všech 

druhů akumulace v ČR, 

zejména v oblasti 

změny legislativy a 

osvěty odborné i laické 

veřejnosti. Působí 

rovněž jako předseda dozorčí rady Solární 

asociace ČR, kde je zodpovědným za evropskou 

agendu, pravidelně vystupuje na tuzemských i 

mezinárodních konferencích a komunikuje s 

médii. Jan Fousek je také členem představenstva 

Svazu moderní energetiky, který sdružuje 

profesní organizace a asociace v oblasti nové 

energetiky. Na energetických trzích se pohybuje 

od roku 2007. V letech 2011-2016 byl 

spolumajitelem a jednatelem jednoho z 

největších evropských obchodníků s povolenkami 

a elektřinou, společnosti Virtuse Energy. V 

minulosti pomáhal také rozbíhat čínský trh s 

emisními povolenkami na základě zkušeností z 

Evropy. 

 

Kdy se obcím vyplatí využití 

solárních panelů 

s akumulátory?  

Příspěvek zhodnotí z technického hlediska 

současný stav akumulace elektrické energie 

do baterií (BES) a shrne fakta o využití 

fotovoltaických modulů pro výrobu energie. 

Dále se budeme věnovat technickým obtížím 

spojeným s aplikací BES do infrastruktury obcí. 

Pokusíme se nastínit budoucí vývoj v oblasti 

sdílené energetiky a položíme několik 

otevřených otázek vedoucích k diskusi o 

budoucím vývoji zásobování obcí elektrickou 

energií.  

Ing. Pavel Hrzina, Ph. D., UCEEB 

Vystudoval ČVUT v 

Praze FEL, obor 

Elektrotechnologie a 

materiály. Studium 

ukončil v roce 2010 

obhajobou disertační 

práce v oblasti 

spínaných zdrojů. Od 

roku 2010 se kromě 

problematiky zdrojů, 

střídačů a 

elektrochemických zdrojů zabývá také 

fotovoltaikou, je manažerem kvality a 



                    

metrologem akreditované Laboratoře diagnostiky 

fotovoltaických systémů na ČVUT FEL, kde také 

vyučuje předměty zaměřené na akumulaci 

energie a fotovoltaické systémy. V UCEEB se 

orientuje na problematiku fotovoltaických 

systémů z komplexního hlediska. Zároveň působí 

v Solární asociaci, kde vede skupinu pro 

akumulaci a malé zdroje, spolupracuje aktivně i s 

asociací Aku-Bat. 

 

Provoz akumulačních systémů 

v praxi  

Během 30 minut se Michal Klečka pokusí 

srozumitelně a stručně vysvětlit, kde lze v obci 

již dnes smysluplně využít bateriové systémy, 

jak tato zařízení pomohou občanům a ušetří 

starosti vedení obce, jak si mohou tyto 

systémy na sebe vydělat a proč se bez nich 

moderní obec za 5 - 10 let neobejde. 

Michal Klečka, GWL Power 

Je spolumajitelem 

společnosti GWL Power, 

evropského distributora 

lithium-železo-

fosfátových baterií a 

kompletního sortimentu 

pro fotovoltaiku. Mezi 

jeho zkušenosti patří 

tvorba systémů 

elektrické akumulace 

pro stavebnictví, 

průmyslovou automatizaci a elektromobilitu.  

 

Akumulační systémy pro 

fotovoltaiku  

– město Litoměřice  

 

 

Město Litoměřice plánuje v roce 2019 

vybudovat akumulační systémy ke třem 

městským fotovoltaickým elektrárnám, které 

budou využívány jak pro spotřebu energie 

v objektu, tak i pro dobíjení e-kol a e-mobilů. 

Příspěvek bude zaměřen zejména na 

praktickou zkušenost města Litoměřice 

s realizací projektu. 

Ing. Jaroslav Klusák, SMART CITY Litoměřice 

Ukončil 

doktorandské 

studium na Vysoké 

škole ekonomické v 

Praze, na katedře 

Ekonomiky životního 

prostředí v roce 

2006. Od roku 2011 

pracuje jako 

energetický manažer 

města Litoměřice. 

Má praxi v oboru 

municipální energetiky od roku 2004, publikuje 

články, podílel se na řešení národních i 

mezinárodních projektů v oblasti udržitelné 

energetiky např. projekty MODEL; Indikátory 

udržitelné energetiky na úrovni měst a obcí; 

MARUEL (Místní Agenda a rozvoj udržitelné 

energetiky v Litoměřicích); MAESTRO (Místní 

Agenda, energetika a strategický rozvoj); READY 

21, ProgRESsHEAT, POCACITO, ad. Je členem 

Výboru pro udržitelnou energetiku při Radě vlády 

pro udržitelný rozvoj. 

 

Dotační podpora pro 

podnikatelské subjekty na 

akumulaci energie a zavádění 

elektromobility 

V rámci Operačního programu Podnikání a 

inovace pro konkurenceschopnost, konkrétně 

Prioritní osy 3, programu Úspory energie 

podporujeme instalace akumulačních 

systému, případně fotovoltaických systému s 

akumulací energie. Současně v programu 



                    

Nízkouhlíkové technologie podporujeme 

pilotní projekty v oblasti samostatné 

akumulace energie, a také se zaměřujeme na 

zavádění elektromobility silničních vozidel pro 

podnikatelské subjekty. Příspěvek shrne 

důležité informace pro žadatele o dotace. 

Ing. Ondřej Tomšej, MPO 

Na Ministerstvu 

průmyslu a obchodu 

pracuje od roku 

2019. Začínal na 

oddělení podpory 

obnovitelných zdrojů 

energie a následně se 

po 2 letech přesunul 

do odboru 

strukturálních fondů, 

kde byl hlavním 

gestorem programu Eko-energie (OPPI). Od 1. 

června 2015 působí na pozici vedoucího oddělení 

Prioritní osy 3 OP PIK. 

 

Akumulace elektrické energie 

do vodíku a jeho dalš využití 

V současné době je hlavním trendem, nejen 

pro akumulaci, využití bateriových systémů. Ty 

mají sice řadu výhod, ale i řadu omezení. Jako 

alternativu nebo doplněk k bateriím lze použít 

vodíkové systémy, jejichž škála použití sahá od 

akumulace přes vodíkovou mobilitu až po 

řešení pro snižování emisi CO2. 

Ing. David Řeháček, Green Remedy s.r.o. 

David Řeháček se věnuje oblasti bezpečnosti a 

vodíkovým technologiím. Ve společnosti GREEN 

REMEDY má na starosti rozvoj projektu vodíkové 

ekonomiky, který si klade za cíl zvýšit povědomí 

laické i odborné veřejnosti o využití vodíku jako 

energetického média. Tento projekt nabízí 

komplexní řešení vodíkové ekonomiky od 

ukládání přebytečné zelené energie do vodíku po 

následné využití pro 

energetickou 

soběstačnost, 

vodíkovou mobilitu 

až po využití vodíku 

při snižování emisí 

CO2. Spolu se svými 

kolegy pracuje mimo 

jiné na realizaci 

otevřeného 

demonstrátoru, který 

bude přístupný všem zájemcům o tuto 

problematiku s možností získat data a informace 

z reálného provozu.



                    

Frank Bold je značka mezinárodního týmu právníků, který je již od roku 

1995 partnerem firem, občanů a společnosti. Poskytujeme etické právní 

služby, chráníme klienty před nezákonnými zásahy státu, zapojujeme se 

do řešení aktuálních společenských výzev v oblastech jako je 

odpovědnost firem, systémová korupce nebo degradace životního 

prostředí. Frank Bold - anglicky upřímný a odvážný. Těchto hodnot si 

ceníme jak v obchodních vztazích, tak ve stylu podnikání. Před třemi 

roky jsme založili konsorcium Frank Bold, které propojuje podnikání se 

společensky prospěšnými cíli. V roce 2016 jsme se stali první B 

Corporation v České republice. 

 

Zajímá vás víc? Podívejte se, co všechno Frank Bold dělá 

(www.frankbold.org) nebo jaké právní služby nabízí v rámci advokátní 

kanceláře Frank Bold Advokáti (www.fbadvokati.cz), specializované na 

veřejné právo a energetiku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizátor akce: 

Frank Bold, zájmové sdružení právnických osob 

Údolní 33, Brno, 60200 

IČO 021 19 901 

 

www.frankbold.org 

+420 545 213 975 

info@frankbold.org 

mailto:info@frankbold.org


                    

 

  

Tato akce je realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na 

období 2017 – 2021 – Program EFEKT 2 na rok 2018. 

 

 

 



Sekce surovin a energetiky
Odbor energetické účinnosti a úspor

seminář „Akumulátory v energetické koncepci 
obce: Jak je využít a kdy se vyplatí?“ 1

Možnosti podpory energeticky úsporných 
opatření z pohledu MPO

Ing. Jana Sedláčková

oddělení programů na podporu úspor

seminář „Akumulátory v energetické koncepci obce: Jak je 

využít a kdy se vyplatí“

Praha, 24. 10. 2018



Sekce surovin a energetiky
Odbor energetické účinnosti a úspor

seminář „Akumulátory v energetické koncepci 
obce: Jak je využít a kdy se vyplatí?“ 2

Státní program na podporu úspor energie

medializován jako program EFEKT

programová dokumentace schválena na období 2017 – 2021

rozpočet programu na celé období max. 750 mil. Kč, tj. max. 150 mil. Kč ročně

realizován podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění 
pozdějších předpisů

fungování programu
každoroční kolové výzvy k podávání žádostí o dotaci
• výzvy pro rok 2019 vyhlášeny 28. 8. 2018 na www.mpo-efekt.cz
• termín pro podávání žádostí posunut na 31.10.2018 (VO),

ostatní do 30.11.2018
• dotace většinou poskytována ex ante, tj. dopředu

http://www.mpo-efekt.cz/


Sekce surovin a energetiky
Odbor energetické účinnosti a úspor

seminář „Akumulátory v energetické koncepci 
obce: Jak je využít a kdy se vyplatí?“ 3

Program EFEKT – neinvestiční podprogram P2
2A Energetická konzultační a informační střediska (EKIS)

2B Akce zaměřené na aktivní rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie (kurzy)

2C Publikace, podklady a nástroje pro rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie, 
včetně podpory mezinárodní spolupráce

2D Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu

2E Zpracování dokumentů pro přípravu energeticky úsporného projektu řešeného metodou 
EPC

a zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na projekt řešený metodou EPC

2F Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe

2G Zpracování územní energetické koncepce

2H Zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce

2I Specifické projekty, projekty vzdělávání a studie



Sekce surovin a energetiky
Odbor energetické účinnosti a úspor

seminář „Akumulátory v energetické koncepci 
obce: Jak je využít a kdy se vyplatí?“ 4

Podstata EPC projektů  (Energy Performance Contracting)

vypršení smlouvyinstalace opatření 

p
ro

vo
zn

í n
ák

la
d

y

spotřeba s použitím EPC

úspory

zaručené úspory pro krytí 
splácených finančních nákladů

spotřeba bez použití EPC



Sekce surovin a energetiky
Odbor energetické účinnosti a úspor

seminář „Akumulátory v energetické koncepci 
obce: Jak je využít a kdy se vyplatí?“ 5

Podpora EPC ze strany státu

zpracování standardních dokumentů (poprvé v roce 2012, 
aktualizováno v roce 2014 a bude opět) – uveřejnění na webu MPO

vzorová smlouva (poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem)

metodika aplikace projektů EPC ve veřejném sektoru

popis procesu přípravy a organizace veřejné zakázky na projekt EPC

etický kodex pro projekty EPC

odkaz: http://www.mpo.cz/dokument105425.html

seznam poskytovatelů energetických služeb na stránkách MPO 
odkaz: https://www.mpo.cz/dokument170967.html

http://www.mpo.cz/dokument105425.html
https://www.mpo.cz/dokument170967.html


Sekce surovin a energetiky
Odbor energetické účinnosti a úspor

seminář „Akumulátory v energetické koncepci 
obce: Jak je využít a kdy se vyplatí?“ 6

2E Zpracování dokumentů pro přípravu energeticky 
úsporného projektu řešeného metodou EPC

oprávněným žadatelem jsou kraje, obce, městské části, státní podniky, 
společnosti vlastněné 100 % obcí či městskou částí, podnikatelské subjekty a 
další

podpora se vztahuje na zpracování podrobné analýzy stavu a potenciálu 
úspor v objektu a posouzení vhodnosti pro realizaci EPC projektu

maximální výše dotace 200 tis. Kč a 70 % způsobilých výdajů

výplata dotace po výběru zpracovatele analýzy (ex ante)

zpracovatelem analýzy nemusí být budoucí ESCO firma



Sekce surovin a energetiky
Odbor energetické účinnosti a úspor

seminář „Akumulátory v energetické koncepci 
obce: Jak je využít a kdy se vyplatí?“ 7

2E Zpracování dokumentů pro přípravu energeticky 
úsporného projektu řešeného metodou EPC

zpracovaná analýza musí obsahovat následující informace
návrh vhodných úsporných opatření
odhad objemu investičních výdajů na realizaci úsporných opatření
odhad potenciálu úspor energie
doporučení, zda je objekt vhodný pro zařazení do projektu EPC

projekt je ukončen při doložení
analýzy se seznamem objektů vhodných pro realizaci EPC projetu
usnesení Rady města o schválení seznamu objektů a zahájení VŘ
kopie Oznámení o zakázce v Informačním systému o veřejných zakázkách
v případě zakázky malého rozsahu Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek



Sekce surovin a energetiky
Odbor energetické účinnosti a úspor

seminář „Akumulátory v energetické koncepci 
obce: Jak je využít a kdy se vyplatí?“ 8

2E Zpracování dokumentů pro přípravu energeticky 
úsporného projektu řešeného metodou EPC

v případě, že analýza prokáže nevhodnost metody EPC pro 
všechny posuzované objekty, potom žadatel dotaci nevrací

v případě, že analýza prokáže vhodnost nějakého opatření, je 
nutné toto opatření realizovat, pokud je jeho realizace 
ekonomicky výhodná



Sekce surovin a energetiky
Odbor energetické účinnosti a úspor

seminář „Akumulátory v energetické koncepci 
obce: Jak je využít a kdy se vyplatí?“ 9

2F Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných 
projektů se zásadami dobré praxe

podpora komplexní přípravy kvalitního energeticky úsporného 
projektu s návrhem kombinace energeticky úsporných opatření  
v podobě studie proveditelnosti

nejedná se o energetický posudek

tj. komplexní posouzení dané budovy

nemusí vypracovávat energetický specialista

dotace vyplácena EX POST, tj. po zpracování a zaplacení studie



Sekce surovin a energetiky
Odbor energetické účinnosti a úspor

seminář „Akumulátory v energetické koncepci 
obce: Jak je využít a kdy se vyplatí?“ 10

2F Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných 
projektů se zásadami dobré praxe

oprávnění žadatelé o dotaci
vlastníci rodinných domů (dotace 30 tis. Kč, max. 70 % způsobilých výdajů)
vlastníci bytových domů (dotace 50 tis. Kč, max. 70 % způsobilých výdajů)
vlastníci objektů ve veřejném sektoru (dotace 100 tis. Kč, max. 70 % ZV)
vlastníci objektů pro podnikatelské účely (dotace 200 tis. Kč, max. 70 % ZV)

dotaci lze kombinovat s investiční podporou ze SF, NF a dalších 
dotačních titulů
vybraná varianta kombinace úsporných opatření musí být realizována 
do tří let od data poskytnutí dotace



Sekce surovin a energetiky
Odbor energetické účinnosti a úspor

seminář „Akumulátory v energetické koncepci 
obce: Jak je využít a kdy se vyplatí?“ 11

2F Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných 
projektů se zásadami dobré praxe

„Metodický pokyn pro žadatele o dotaci na přípravu realizace kvalitních 
energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe v programu EFEKT“

k dispozici na stránkách www.mpo-efekt.cz (https://www.mpo-
efekt.cz/upload/6cd6d069e64a28ff10122424d61b29ea/efekt_metodicky
-pokyn-pro-zadatele-o-dotaci-na-priklady-dobre-praxe.pdf)

je návodem, co má obsahovat studie proveditelnosti

http://www.mpo-efekt.cz/
https://www.mpo-efekt.cz/upload/6cd6d069e64a28ff10122424d61b29ea/efekt_metodicky-pokyn-pro-zadatele-o-dotaci-na-priklady-dobre-praxe.pdf


Sekce surovin a energetiky
Odbor energetické účinnosti a úspor

seminář „Akumulátory v energetické koncepci 
obce: Jak je využít a kdy se vyplatí?“ 12

2F Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných 
projektů se zásadami dobré praxe

studie proveditelnosti musí obsahovat

zhodnocení aktuálního stavu příslušného objektu

návrh technicky realizovatelných opatření

návrh optimální a proveditelné kombinace opatření

návrh způsobu realizace včetně financování

souhlas investora s vybranou kombinací opatření

harmonogram prací
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2F Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných 
projektů se zásadami dobré praxe

termíny uvedené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD)
termín realizace (řádek 2018 v RoPD)

do stanoveného termínu provést výběr dodavatele prostřednictvím VŘ

předložit nabídku vítězného uchazeče, případně smlouvu

vše předložit se závěrečnou zprávou

termín zaslání podkladů pro ZVA (řádek 2042 v RoPD) – až 3 roky

do stanoveného termínu realizovat vybraná opatření

předložit fotodokumentaci a informaci o průběhu realizace



Sekce surovin a energetiky
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2D Zavedení systému hospodaření s energií v podobě 
energetického managementu

vhodné pro kraje, obce, městské části, státní podniky, společnosti 100 % vlastněné 
obcí či městskou částí a další

dotace ve výši 500 tis. Kč (70 % způsobilých výdajů)

neinvestiční dotace vyplácena formou ex ante, tj. dopředu

dotace se vztahuje na tvorbu dokumentů, definici procesů, toků informací, 
odpovědností a přípravu systémů pro monitorování a vyhodnocování spotřeby 
energie



Sekce surovin a energetiky
Odbor energetické účinnosti a úspor

seminář „Akumulátory v energetické koncepci 
obce: Jak je využít a kdy se vyplatí?“ 15

Program EFEKT - Žádosti o dotaci
podávání elektronicky na adrese http://dotace.edssmvs.cz

žadatel
poradenská společnost

listinná podoba žádosti
doručení do 7 dnů od konečného termínu pro podávání žádostí

rozhoduje razítko na poště nebo na podatelně MPO

nutný podpis žadatele o dotaci i v případě elektronického podání poradenskou společností, 
případně plná moc k podpisu žádosti

u všech aktivit na webových stránkách programu EFEKT jsou návody na vyplnění 
elektronické žádosti

bližší informace ve znění programu EFEKT zde: https://www.mpo-
efekt.cz/upload/6cd6d069e64a28ff10122424d61b29ea/program_efekt_2017-
2021_pro-2019_final.pdf

http://dotace.edssmvs.cz/
https://www.mpo-efekt.cz/upload/6cd6d069e64a28ff10122424d61b29ea/program_efekt_2017-2021_pro-2019_final.pdf
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Program EFEKT
Kontakty

Rekonstrukce veřejného osvětlení
Ing. Regina Dulavová,  tel. 224 852 408, email: dulavova@mpo.cz

Energetická konzultační a informační střediska
Mgr. Jana Trechová, tel. 224 853 247, email: efekt@mpo.cz

Kurzy, publikace, územní energetické koncepce a zprávy
Ing. Jakub Hříbal, tel. 224 852 366, email: efekt@mpo.cz

Projekty dobré praxe, pilotní projekty, energetický management, posouzení vhodnosti 
pro EPC, Program Úspory energie s rozumem

Ing. Jana Sedláčková, tel. 224 852 118, email: sedlackova@mpo.cz

mailto:dulavova@mpo.cz
mailto:efekt@mpo.cz
mailto:efekt@mpo.cz
mailto:sedlackova@mpo.cz
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Děkuji za pozornost

Jana Sedláčková

sedlackova@mpo.cz





Akumulační a bateriové systémy 
v českém právním řádu

Akumulátory v energetické koncepci obce
Brno, listopad 2018



Novela energetického zákona

- v MPŘ od 9. 11. 2018

- účinnost: druhá polovina 2019 nebo začátek 2020

- reakce na formální připomínky Komise

- reakce na technologický pokrok v odvětví

3



Pojem akumulačního zařízení



Definice v energetickém zákoně

- definice výrobny: „energetické zařízení pro přeměnu různých 
forem energie na elektřinu, zahrnující všechna nezbytná zařízení“

- definice akumulačního zařízení: „zařízení provozovatele 
přenosové soustavy, provozovatele distribuční soustavy, výrobce 
elektřiny nebo odběrné zařízení zákazníka sloužící k ukládání 
elektřiny“

- definice ukládání elektřiny: „ukládání elektřiny akumulačním 
zařízením do formy energie, která může být uložena a následně 
přímo použita nebo převedena na elektřinu nebo jinou formu 
energie a použita v pozdějších okamžik, nežli v okamžik, kdy byla 
vyrobena“

5



Definice v PPDS

- akumulačního zařízení: „zařízení schopné absorbovat elektrickou 
energii, po určitou dobu ji v různých formách uskladnit a poté 
elektrickou energii uvolnit“

- na elektrická akumulační zařízení v režimu dodávky elektřiny se 
vztahují ustanovení platná pro výrobny

6



Pojetí akumulace v navrhované úpravě

a) akumulační zařízení jako součást výrobny

b) akumulační zařízení jako odběrné zařízení

7



Oprávnění k provozu akumulačního zařízení



Typ provozu akumulačního zařízení

a) pro nepodnikatelské účely

b) pro podnikatelské účely

9



Provoz akumulace pro nepodnikatelské účely

10



Akumulace ve stávající úpravě

- součástí výrobny jsou také veškerá nezbytná zařízení

- součástí mikrozdroje může být také akumulační zařízení

- k provozu není potřeba další licence ERÚ, avšak k provozu 
výrobny nad 10 kW může být licence vyžadována

11



Akumulace v připravované úpravě (§ 28 odst. 5 a 6 EZ)

- akumulace jako součást výrobny do 10 kW

- právo dodávky do sítě jen do instalovaného výkonu výrobny

- nesmí jít o podnikání

- nesmí představovat o neoprávněnou dodávku

- musí být smluvně zajištěn subjekt zúčtování

- podmínky:

a) provoz pro vlastní spotřebu zákazníka

b) společně s výrobnou elektřiny do 10 kW

c) propojení výrobny s distribuční soustavou

d) v odběrném místě není připojena jiná výrobna

e) smlouva o připojení zahrnující výrobnu

12



Akumulace v připravované úpravě (§ 28 odst. 8 a 9 EZ)

- akumulace bez vazby na výrobnu

- dodávka do sítě není omezena co do svého objemu ani účelu

- nesmí jít o podnikání (zákon neomezuje, důvodová zpráva ano)

- nesmí představovat neoprávněnou dodávku

- musí být smluvně zajištěn subjekt zúčtování

- podmínky:

a) smlouva o připojení zahrnující také akumulační zařízení

b) provoz pouze „ve svém odběrném místě“

13



Provoz akumulace pro podnikatelské účely

14



Oprávnění k provozu v současné úpravě

- pokud jsou naplněny podmínky živnosti, postačuje volná 
živnost na činnost neuvedené v přílohách č. 1 až 3 zákona

- živností není podnikání v energetických odvětvích, které podléhá 
licenci podle energetického zákona

- ERÚ nevydává licence na provoz akumulačního zařízení ani 
nepovažuje akumulační zařízení za výrobnu

15



Oprávnění k provozu v navrhované úpravě

a) licence na výrobu elektřiny

b) licence na přenos elektřiny

c) licence na distribuci elektřiny

16



Licence na výrobu elektřiny

- předpoklad, že akumulační zařízení je součástí výrobny

- provoz akumulačního zařízení výslovným právem výrobce

- podmínky:

a) pravomocné rozhodnutí o udělení licence na výrobu elektřiny

b) uzavřena smlouva o připojení zahrnující akumulační zařízení

c) možnost dodávat elektřinu do PS/DS nejvýše v rozsahu instalovaného 
výkonu výrobny

17



Licence na distribuci elektřiny

- chybí předpoklad akumulace jako součásti výrobny

- provoz akumulačního zařízení výslovným právem distributora

- podmínky:

a) pravomocné rozhodnutí o udělení licence na distribuci elektřiny

b) schválení Energetickým regulačním úřadem

- využití akumulačního zařízení

zákaz prodeje elektřiny uložené v akumulačním zařízení

zákaz poskytování podpůrných služeb ve prospěch PPS/PDS

zákaz poskytování ukládání elektřiny ve prospěch jiného účastníka 
trhu s elektřinou s výjimkou:

zabezpečení dodávek elektřiny při vzniku poruch zařízení PS

zabezpečení dodávek elektřiny při omezení/přerušení dodávek

zajištění plynulé dodávky elektřiny a kvality dodávané elektřiny

18



Licence na přenos elektřiny

- chybí předpoklad akumulace jako součásti výrobny

- provoz akumulačního zařízení výslovným právem PPS

- podmínky:

a) pravomocné rozhodnutí o udělení licence na přenos elektřiny

b) schválení Energetickým regulačním úřadem

- využití akumulačního zařízení

zákaz prodeje elektřiny uložené v akumulačním zařízení

zákaz poskytování podpůrných služeb ve prospěch PDS

zákaz poskytování ukládání elektřiny ve prospěch jiného účastníka 
trhu s elektřinou s výjimkou:

zabezpečení dodávek elektřiny při vzniku poruch zařízení PS

zabezpečení dodávek elektřiny při omezení/přerušení dodávek

zajištění plynulé dodávky elektřiny a kvality dodávané elektřiny

19



Oznámení o zahájení ověřovacího provozu

- lze pouze pro provoz výrobny elektřiny či plynu

- pouze v nezbytném rozsahu a na určitou dobu

- obdobná práva a povinnosti jako výrobce

20



Připojení k distribuční soustavě



Energetický zákon

- povinnost připojit každého, pokud splňuje podmínky připojení a 
„obchodní“ podmínky stanovené PPDS

- oprávnění stanovit podmínky a termín připojení

- nepřipojení pouze v těchto případech:

a) prokazatelný nedostatek kapacity zařízení pro distribuci

b) ohrožení spolehlivého a bezpečného provozu DS/PS

- spory o připojení řeší ERÚ

22



Vyhláška o podmínkách připojení

- upravuje pouze připojování vybraných zařízení:

- výrobny (s akumulačním zařízením)

- odběrné elektrické zařízení (akumulační zařízení) 

- při připojování mikrozdroje se počítá s akumulačním zařízením 
jako možnou součástí mikrozdroje

- mikrozdroj: „zdroj elektrické energie a všechna související zařízení 
pro výrobu elektřiny, určený pro paralelní provoz s distribuční 
soustavou nn se jmenovitým střídavým fázovým proudem do 16 A 
na fázi včetně a celkovým instalovaným výkonem do 10 kW včetně“

23



Pravidla provozování distribuční soustavy

- možné způsoby připojení:

a) odběrné elektrické zařízení s akumulací

b) výrobna s akumulací

c) samostatná akumulace

- v režimu dodávek obdobné požadavky jako na výrobny

- instalovaný výkon akumulace určuje výkon střídače

- posuzují se zpětné vlivy při dodávce do DS

- modely připojení v přílohách

24
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Mgr. Jan Fousek

AKU-BAT CZ
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PERSPEKTIVY 
ROZVOJE 
AKUMULACE 
ENERGIE



OBSAH PREZENTACE

1. O asociaci AKU-BAT 

2. Využití bateriových systémů

3. Legislativní proces v ČR

4. Stávající a chystané bateriové systémy v ČR

5. Zkušenosti ze zahraničí



1. O ASOCIACI PRO AKUMULACI 
ENERGIE A BATERIE (AKU-BAT CZ)



› Úsilí o změnu legislativy
› Zavedení pojmu akumulace (i P2G, P2H apod., nejen baterie!) do energetického zákona
› Podmínky pro vydání licencí pro akumulační zařízení (vydává ERÚ)
› Změny Kodexu PS

› vše v souladu s legislativou EU

› Spolupráce s významnými institucemi v ČR i v zahraničí
› MPO, ERÚ, provozovatelé DS, nově i ČEPS 
› EK, EP, PSP ČR, Stálé zastoupení v Bruselu

› Vzdělávání odborné i laické veřejnosti
› Účast na konferencích, seminářích aj.
› Články a rozhovory v médiích, osvěta

› Spolupráce s ostatními asociacemi a svazy 
› Solární asociace, Svaz moderní energetiky, SolarPower Europe aj. 

AKTIVITY ASOCIACE

Hlavní cíl:
Přispět k vnímání baterií a dalších 
forem akumulace jako běžného 
stabilizačního prvku elektrizační 
soustavy



ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA



DALŠÍ ČLENOVÉ ASOCIACE



PARTNEŘI ASOCIACE



2. VYUŽITÍ BATERIOVÝCH SYSTÉMŮ



a) Bezpečnostní
› Nižší riziko blackoutů
› Rychlý nástup v případě blackoutu
› Zajištění ostrovních provozů při poruchových 

stavech
› Podpora záchranných složek, strategických vojenských zařízení, 

nemocničního provozu, řízení letového provozu apod.

b) Stabilizační
› Snazší začlenění OZE do ES
› Rozvoj decentralizované energetiky
› Usnadnění nástupu elektromobility (snížení 

nároků na kapacitu vedení) 
› Zajištění nevýkonových služeb (např. minimalizace přetoků jalové 

energie/regulace napětí)

VYUŽITÍ BESS* 

*Battery Energy Storage Systems / Bateriové Energetické Skladovací Systémy



c) Finanční
› Vyrovnávání odchylek obchodníků s elektřinou 
› Nabíjení a vybíjení dle aktuální ceny elektřiny
› Poskytování PpS (nově tzv. služby výkonové 

rovnováhy)

d) Průmyslové
› „Black start“
› Zálohová energie a bezpečné odstavení 

technologie
› Kompenzace nafty/paliva
› Řízení zatížení ve špičkách a kompenzace 
› Snížení rezervovaného příkonu, ¼ hodinového 

maxima

VYUŽITÍ BESS 



› První projekty již v roce 2015 
(Melbourne, Austrálie)

› Střídající se režimy provozu
› Distribuční síť
› Ostrovní provoz

› Funkce systému 
› Ostrovní provoz (v případě 

výpadku sítě)
› Zvýšení kvality a stability 

systému napájení
› Pokrytí špičkového zatížení 

(snížení ¼ hod maxima)
› Posun výroby/spotřeby v čase

PŘÍKLAD OD ABB: PowerStore™



DOBA NABÍJENÍ VS. VÝKON SYSTÉMU

Zdroj: Pavel Hrzina, FEL ČVUT/Solární asociace



› Majitelé FVE mohou přebytek elektřiny dodat do sítě a vyzvednout si ji „zadarmo“ 
(po zaplacení poplatku) později, kdy ji budou potřebovat

› Obdoba tzv. net-meteringu
› Zatím není příliš rozšířené, protože:

› Distributoři nenabízí dostatečně výhodné nabídky
› Zákazníkům se nechce přecházet k jinému dodavateli elektřiny
› Existují výhodnější způsoby, jak s vyrobenou elektřinou naložit

› Cena služby zpravidla ve formě paušálních poplatků –
distributor musí pokrýt náklady při prodeji a nákupu 
elektřiny za různé ceny
› Elektřina je dodávaná do sítě v době přebytku – cena nízká, 

distributor prodává za méně
› a odebírána v době nedostatku – cena vysoká, distributor 

nakupuje za více

POTENCIÁL VIRTUÁLNÍCH BATERIÍ



POROVNÁNÍ „VIRTUÁLNÍCH BATERIÍ“ OD RŮZNÝCH DODAVATELŮ

› BOHEMIA ENERGY: 
› Zvýhodněný výkup elektřiny z FVE s tím, že výnosy započtou oproti ročnímu účtu za elektřinu

› E.ON: 
› Za každou uloženou MWh se platí 588 Kč, ale lze ukládat jen po MWh, tudíž nasmlouvaná kapacita nemusí být během roku 

zcela využita (ale platí se za celou MWh)

› ČEZ: 
› Při vyzvedávání elektřiny z baterie sleva 40 % na cenu silové elektřiny



› Sdílení BESS v určité oblasti (např. v obci, satelitním městečku, lokalitě s více FVE)
› Jednotliví dodavatelé ukládají elektřinu do baterie a berou si, kdy potřebují
› Efektivnější než menší baterie v rodinných domech:

› Sdílená baterie je hlídaná a servisovaná
› Výrazně nižší investiční náklady

› Nevýhoda – placení distribučních poplatků
› Potřeba řešit v rámci cenových úprav

› Zajímavé obchodní příležitosti pro vlastníka sdíleného BESS
› Prodej elektřiny
› „Pronájem“ traderům s elektřinou
› Výhodné ceny elektřiny pro vlastníka od obchodníků

SDÍLENÁ BATERIOVÁ ÚLOŽIŠTĚ



3. LEGISLATIVNÍ PROCES V ČR



› Pracovní skupina pro akumulaci
› Účastníci: MPO, ERÚ, AKU-BAT, ČS RES (ČEZ, E.ON, PRE, ČEPS), AEM, EPH

› Příprava návrhu novely energetického zákona (původní záměr do ledna 2018)
› Nutný soulad se zimním energetickým balíčkem EU

› Hledání řešení v přechodném období (pro 2 existující BESS)

› Již půl roku se neschází

› Pracovní skupiny NAP SG (Flexibilita, E-mobilita aj.)
› Pravidelná setkání

› Osobnosti napříč názorovým spektrem v energetice

› Na workshopech se již otevřeně mluví o budoucí potřebě 
akumulace pro stabilizaci ES (+ DSR, flexibilita, agregace aj.)

PRACOVNÍ SKUPINY NA MPO



› V lednu 2018 úvahy o odložení příprav – NEBYL DŮVOD, 
protože novela:

a) …není předčasná – NAP SG počítá s úpravou v roce 2017
b) …není nekoncepční – národní strategické dokumenty s akumulací počítají
c) …nehrozí nárůst nákladů – novela nepočítá s žádnou provozní podporou, ani se 

změnami v cenové regulaci

Práce byly na cca 3 měsíce pozastaveny…

› V dubnu 2018 obnoveny přípravy nového paragrafového znění – obsahuje 
akumulaci

› V listopadu 2018 novela dokončena a předána do mezirezortního 
připomínkového řízení, ALE…

REALITA PŘÍPRAVY EZ



› Návrh energetického zákona spolu se zákonem o podporovaných zdrojích 
energie podán 9. 11.

› Připomínky možné podávat do 7. 12.

› Připomínková místa: 
› ERÚ
› Hospodářská komora ČR
› Úřad vlády ČR
› Ministerstva (MD, MF, MK, MMR, MO, MPSV, 

MSP, MŠMT, MV, MZD, MZE, MZV, MŽP)
› Svaz měst a obcí
› Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

AKTUÁLNÍ NÁVRH NOVELY EZ



Původně mělo MPO připraveno 2 verze:
I. Akumulace v rámci licence na výrobu

› Jednoduchá legislativní úprava – seznam výroben je pouze 
rozšířen o akumulaci a nikde jinde není akumulace zmíněna

II. Akumulace samostatně definována včetně licence
› Původní kompromisní návrh
› Akumulace definována jako samostatná oblast, vč. nutnosti 

vydávat licenci aj.

› Aktuální znění návrhu:
› „Akumulačním zařízením (se rozumí) zařízení provozovatele přenosové soustavy, 

provozovatele distribuční soustavy, výrobce elektřiny nebo odběrné zařízení zákazníka sloužící 
k ukládání elektřiny“

=> Akumulaci nelze provozovat samostatně, ani na licenci na výrobu, ale jen 
jako součást existující výrobny elektřiny

AKTUÁLNÍ NÁVRH NOVELY EZ



› Nemůže vydat licenci, dokud akumulace energie nebude výslovně 
uvedena v EZ
› Akumulace není výrobna či jiná kategorie pro vydání licence podle 

platného znění EZ

› Plánovala vydávat licence po schválení novelizace EZ

› S akumulací již do budoucna počítá

ERÚ



LEDNOVÁ NOVELA KODEXU PS A REAKCE 
EVROPSKÉ KOMISE

› Lednová novela Kodexu PS od ČEPSu začíná pracovat s pojmem 
akumulace, ale BESS pouze jako součást fiktivního bloku – tj. 
spolu s turbogenerátory (tzv. točivé stroje)

› Klaus-Dieter Borchardt, ředitel direktorátu pro vnitřní trh s 
elektřinou (DG Energy), na změnu Kodexu reagoval



› Nyní ve veřejném připomínkovém řízení na ERÚ

› Novela reaguje na Nařízení Komise EBGL, avšak nedůsledně: Neumožňuje 
poskytování služeb výkonové rovnováhy (flexibility) samostatně fungujícím 
akumulačním zařízením

› Změny oproti stávajícímu Kodexu:
› Podpůrné služby mohou poskytovat všechny druhy výroben elektřiny – vč. FVE a VTE
› Akumulační zařízení (v tzv. fiktivním bloku s výrobnou) mohou poskytovat všechny druhy 

podpůrných služeb, nejen minutové zálohy

› Nedostatky návrhu novely pro zapojení akumulačních zařízení:
› Omezení dodávek elektřiny z akumulačního zařízení na velmi krátký časový úsek (v řádu 

desítek sekund), poté musí být nahrazeno napojenou výrobnou
› Nastavení hranice max. možného vybití akumulačního zařízení po dobu poskytování 

podpůrné služby (zpravidla 5 % jmenovité hodnoty kapacity)

AKUTÁLNÍ NOVELA KODEXU PS



NAP SG
› Do roku 2015/2016 vytvořit podmínky pro postupné nasazování akumulace
› Do roku 2017 zavést licenci na provozování akumulace
› => skluz cca 2 roky

ASEK
› Podpora rozvoje distribuovaných i centralizovaných systémů akumulace
› Výzkum a vývoj v oblasti akumulace

Studie OTE: Očekávaná dlouhodobá rovnováha mezi nabídkou a poptávkou 
elektřiny a plynu – výhled do roku 2050
› 4 varianty budoucího vývoje, 2 z nich počítají s akumulací na denní úrovni:

› Koncepční varianta: 4,3 GWh
› Decentrální varianta: 19,4 GWh

AKUMULACE VE STRATEGICKÝCH DOKUMENTECH



› Akumulace nedílnou součástí tzv. Zimního energetického balíčku
› Schválení se očekává do konce roku

› Připravované Nařízení o vnitřním trhu s elektřinou
› Požadavek na přístup všech (i provozovatelů BESS) na trh pro zajištění výkonové 

rovnováhy

› Připravovaná Směrnice o společných pravidlech pro 
vnitřní trh s elektřinou
› Úprava akumulace – především požadavek na otevřené, 

tržní a nediskriminační prostředí

› Schválené Nařízení Komise 2017/2195 – Rámcový pokyn pro obchodní 
zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice (tzv. GLEB/EBGL)
› Všechna TSO povinna do poloviny roku 2018 předložit návrh harmonizace vyrovnávání 

odchylek (musí být umožněno i vlastníkům BESS)

AKUMULACE A EU



4. STÁVAJÍCÍ A CHYSTANÉ BATERIOVÉ 
SYSTÉMY V ČR



▪ Investor: Solar Global

▪ Dodavatel: Alfen (NL)

▪ Výkon: 1 MW

▪ Kapacita: cca 1,2 MWh

BESS PRAKŠICE

› Zahájení v listopadu 2017

› První velkokapacitní úložiště v ČR

› Náklady cca 20 mil. Kč (část pokryta z fondů 
EU – OP PIK)

› V areálu FVE



BESS MYDLOVARY

› Zahájení v únoru 2018

› Náklady cca 22 mil. Kč (část pokryta z fondů 
EU – OP PIK)

› V areálu teplárny na biomasu

› V případě pozitivních provozních výsledků 
možné rozšíření až na 10 MW

▪ Investor: E.ON ČR

▪ Dodavatel: Siemens, s.r.o.

▪ Výkon: 1 MW

▪ Kapacita: cca 1,75 MWh



BESS OBOŘIŠTĚ

› Představení v srpnu 2018

› Náklady cca 25 mil. Kč (část pokryta z fondů 
EU – OP PIK)

› Demonstrační projekt, zatím bez uživatele

› Kupcem může být teplárna, energetická 
společnosti nebo třeba velký průmyslový 
podnik z ČR i zahraničí

▪ Dodavatel: Energon
Advanced Energetics

▪ Výkon: 1 MW

▪ Kapacita: cca 1,3 MWh



BESS PLANÁ NAD LUŽNICÍ 
(PLÁNOVÁNO)

› Očekávané zahájení na konci roku 2019

› Tendr vypsán na FVE s akumulací

› Náklady cca 65 mil. Kč (část pokryta 
z fondů EU – OP PIK)

› BESS umožní vytvoření výkonové 
zálohy pro poskytování PpS se 
startem do 5 minut  (MZ5)

› V rámci teplárny v Plané nad Lužnicí
› Typické spojení baterie s točivým zdrojem

▪ Investor: C-Energy Planá

▪ Dodavatel: Siemens s.r.o.

▪ Výkon: 4 MW

▪ Kapacita: cca 2,5 MWh



BESS TUŠIMICE 
(PLÁNOVÁNO )

› Očekávané zahájení na přelomu let 2018 a 
2019

› V areálu elektrárny Tušimice II

› Pilotní projekt společnosti ČEZ

› K testování různých režimů poskytování PpS

▪ Investor: ČEZ

▪ Dodavatel: není uvedeno

▪ Výkon: 3 MW

▪ Kapacita: není uvedeno



5. ZKUŠENOSTI ZE ZAHRANIČÍ



› Přes 354 MW BESS (nejvíce v Evropě) -> do konce roku 700 MW

› BESS se pravidelně účastní tenderů na primární regulaci
› Tender 1x týdně
› Z celkového výkonu 760 MW jsou baterie 150 MW
› Nabídky pro celý integrovaný trh (Německo, Francie, Dánsko, Belgie, Rakousko, 

Švýcarsko)

› Cena za primární regulaci cca 450-500 Kč/MW/hod

› V červnu 2018 zprovozněno největší BESS v Evropě
› Výkon 48 MW a kapacita přes 50 MWh
› Primární regulace a vyrovnávání výroby OZE (hl. větrné elektrárny)

NĚMECKO



› 200 MW BESS vítězí v tenderu na nejkratší regulaci
› Enhanced Frequency Response (EFR) – tzv. vylepšená regulace frekvence

› Doplněk ke stávajícím službám (primární a sekundární regulace) – regulační záloha do 1 sekundy

› Spuštění na jaře 2018, smlouva na 4 roky

› 8 poskytovatelů (EDF Energy Renewables, Vattenfall, 2x Low Carbon, E.ON UK, 
Element Power, RES, Belectric)

› Očekávané úspory až 200 mil. £

› Na trhu s podpůrnými službami poprvé uspěla virtuální elektrárna
› Srpen 2018 

› Britská společnost Limejump

› Provozuje výrobní zdroje, baterie a jednotky řízení spotřeby

› I malé subjekty se tak mohou účastnit trhu s podpůrnými službami

VELKÁ BRITÁNIE



V roce 2018 se očekává nárůst 
celkového výkonu 
velkokapacitních BESS na 500 
MW

› Zahrnuty jsou BESS > 1 MW

› Jen v roce 2018 má být 
instalováno 250 MW

VELKÁ BRITÁNIE



› V roce 2012 první BESS ve Švýcarsku i v celé Evropě
› Výkon 1 MW

› Primární výkonová rezerva

› Od začátku propojeno s přenosovými soustavami v Holandsku, Německu a Rakousku

› Začátkem roku 2018 instalováno největší BESS v zemi
› Výkon 18 MW

› Projekt distribuční společnosti Kantonu Zürich (EKZ)

ŠVÝCARSKO



› V květnu 2018 instalace 140 baterií Tesla

› Výkon 18,2 MW a kapacita 21,7 MWh

› Virtuální propojení s několika průmyslovými podniky => díky tomu má 
belgický PPS regulační výkon 30-40 MW ke stabilizaci soustavy

› Cena 11 mil. EUR

BELGIE



› Koncem srpna 2018 uvedeno do provozu první BESS

› Výkon 10 MW a kapacita cca 6 MWh

› Kromě bilancování sítě má přispět k dalšímu rozvoji obnovitelných zdrojů

› Ekonomicky konkuruje současnému systému, ve kterém podpůrné služby 
zajišťují plynové turbíny a elektrárny

MAĎARSKO



www.akubat-asociace.cz

Mgr. Jan Fousek
fousek@akubat-asociace.cz
+420 777 889 640

DĚKUJI ZA POZORNOST!

mailto:fousek@akubat-asociace.cz


Kdy se obci vyplatí využití 

fotovoltaických panelů s 

akumulátory?

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D.

2018, Solární asociace a ČVUT v Praze



FV jako zdroj energie

• V průměru je k 
dispozici 5 kW z 
každé vhodně 
orientované střechy 
rodinného domu v 
obci

• Množství energie 
silně závisí na 
počasí a roční době



Vhodná orientace



FV moduly na každé střeše…

• FV moduly mění ráz obce – otázkou je zda 

k lepšímu nebo horšímu?



Akumulace elektrické 

energie

• Bateriové systémy

– Domácí systém 

• 2 kWh až 15 kWh

– Malé systémy (firma)

• do 50 kWh

– Vetší a velké systémy

• stovky kWh

© Tesla



Energetická úložiště 

• Současný trend 

– Kontejnerové systémy

– Sestava z menších bloků

– Stavebnicové řešení

– Lithiové baterie

Africa GreenTec is planning to install solar-plus-storage containers across 

hundreds of villages in Mali and Niger. Pic: Africa GreenTec.



Jak velké ?

• Plynulý meziroční 

nárůst

• Větší objem v 

asijských zemích

100 MW

1 MW



Kde je ta 

exponenciála ?

• Výzkum elektrochemických 
zdrojů je velmi náročný

• Jedná se o evoluci-nikoliv 
revoluci

• Klíčové objevy se prosazují 
pomalu

• Dlouhá cesta od prototypu k 
celku

• Snaha o využití současné 
technologie 
– 18650 → 2170



Akumulace - cena

• 1,3 MWh uložená do „kontejneru“ 

odpovídá cca. 20 mil. Kč (24 mil.)

– 18 tis. / kWh

• 7,6 kWh uložené do „Energy

cloudu“ odpovídá 200 tis. Kč

– 26 tis. / kWh

– dotace NZÚ 100 tis Kč => 13 tis./ kWh



Zjednodušená ekonomika…

• kapacita úložiště: 7,6 kWh , cena 26 000 Kč za kWh

• životnost: cca 10 000 cyklů nebo 15 let

• cena za uložení: 26 000 / 10 000 = 2,60 Kč / kWh

• výkup přebytků z FVE: cca. 0,9 Kč / kWh

• cena elektřiny (nákup): cca. 4,10 Kč / kWh

• cena nevyužité elektřiny: 4,10 - 0,9 = 3,20 Kč/ kWh

• Počet cyklů za 3,20- : 26 000 / 3,20 = 8 125 cyklů

• Počet cyklů „zdarma“: 10 000 – 8 125 = 1 875 cyklů 

• Zisk za životnost úložiště: 1 875 . 3,20 = 6 000 Kč / kWh

Pozor toto není návod na zbohatnutí, ale jen kupecké počty se zanedbáním ceny peněz a dalších ekonomicko/účetních 
kliček. 

Tedy kompletně bez záruky ☺



Využitelnost BES 

• Bateriové systémy pomáhají 
vyrovnávat odběrový diagram

• Bateriové systémy neslouží k 
sezónní akumulaci

• Baterie jsou schopny reagovat 
okamžitě

• Baterie mají značnou 
přetížitelnost, která více méně 
závisí jen na použitém střídači



Individuální systémy
• FV a bateriový systém je 

dimenzován v souladu s NZÚ 

– možná dotace

• Kapacita kryje spotřebu 
rodinného domu jen z části

• Malé přebytky energie

• Snížení odběru objektu v 
sezóně

• Nedostatečné krytí mimo 
sezónu

• Při přebytku energie dodávka do 
sítě za nízkou výkupní cenu



Kolektivní systémy

• FV systém dimenzován 
na maximální výrobu

• Kapacita kryje spotřebu 
a zároveň poskytuje 
přebytky do „společné 
sítě“

• Bateriové úložiště je 
společné 

• Rozhraním z/do 
nadřazené sítě proudí 
elektřina s lepším 
odběrovým diagramem



Realita

• Problematický „zisk“ 
infrastruktury

• Problematický „zisk“ 
koncového zákazníka

• Legislativní omezení na 
trhu s elektřinou

• Relativně vysoká cena 
bateriových systémů

• Jediné plus
– Levné FV systémy



Smart grid řešení

• Virtuální elektrárny

• Problematická 
predikce výroby

• Virtuální síť – není 
potřeba infrastruktura

• Pokročilé algoritmy 
řízení výroby i 
spotřeby

• Velký územní rozsah



Využití OZE v budoucnosti



Shrnutí

• Pokud se podaří dosáhnout následujících cílů, tak lze, již při 
současné ceně energií, uvažovat o reálném využití 
akumulace v obcích:
– FVE na maximální ploše dostupných střech

– Centrální bateriové úložiště

– Sezónní akumulace do plynu / bioplyn

– Řízení výroby FVE / akumulace

– Zapojení do obchodu s elektřinou (virtuální elektrárna)

• Celková návratnost investice v horizontu 12 až 18 let (odhad) 
je reálná. Vzhledem k životnosti především bateriového 
systému, ale nelze očekávat v současné době velký zisk.



Ing. Pavel Hrzina, Ph.D.

Odborný asistent na katedře elektrotechnologie ČVUT FEL.

Manažer kvality a metrolog Laboratoře diagnostiky fotovoltaických systémů, ČVUT FEL. 

Vedoucí skupiny  pro malé zdroje a akumulaci, Solární asociace.

Výzkumný pracovník Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT.

Kontakt:  hrzinap@fel.cvut.cz

pasan.feld.cvut.cz



3.800 m2 sklad, zde 1 mil. Ah (3,2 MWh) 
Ročně zpracováno 37.000 objednávek
60% prodeje mimo ČR 



Co děláme?

• Velkoobchod s lithiovými akumulátory

• Návrhy energetických systémů s fotovoltaikou 
a akumulací elektřiny

• Konzultace v oboru, školení, workshopy

• Jsme hlavní partner pro energetiku 
v projektu Český Ostrovní Dům



Bezpečnost

Ekonomika



Inspirace pro obce

• Veřejné osvětlení
• ČOV
• Vodárna
• Nabíjecí stanice
• Obecní rozhlas
• Obecní WiFi

• Automaty (parking)
• Kamerový systém
• EZS
• Telefonní ústředna
• Klíčové IT
• Čerpadla topení



Poruchy u ČEZ v roce 2017

Průměrně 
neplánovaný 

výpadek u každého 
zákazníka 
5,5 hodiny



Příklad z šumavské obce

• 2 dny bez dodávky elektřiny (Herwart, říjen 2017)
• Nefunguje ČOV
• Nefunguje vodárna
• Nefunguje blízká BTS, nelze volat mobily
• Na OÚ se netopí = > omezení nelze zde vůbec 

pracovat, nejdou PC, ochromená komunikace 
=> na***ní občané ☺



Jak tomu předejít?

• Záloha ČOV a vody nejméně na 24 hodin
• Klíčové body veřejného osvětlení min 12 hodin
• Zálohované připojení k internetu (24 hodin)
• Zálohovat oběhová čerpadla ke kotlům a topení (24 

hodin)
• Zálohovat servery a pracovní stanice (min 12 hodin 

provozu) 



Elektrocentrála či UPS?



Elektrocentrála či UPS?



• Každý týden startovat
• Každých 6 měsíců vyměňovat benzín (50 litrů)
• Každý rok vyměnit olej
• nekvalitní sinus (IT…)
• Neefektivita (20W črpadlo versus 1 kW motor)
• Hluk, exhalace, prodlužovačky…

Elektrocentrála. Ano či ne?



Příklady bateriového úložiště



Příklady bateriového úložiště



Proč bateriové úložiště?

Samo se:
• Dobijí (FV)

• Testuje
• Zapíná (výpadek)

• Vypíná (obnova)

• Chladí (není třeba)

Nepotřebuje:
• Startovat
• Udržovat
• Benzín / olej
• Testovat
• Odhlučnění
• Větrání



Další výhody

Cena: 2 kWh záloha (8 hodin) za cca 90 tis. Kč
Záruka: 10 let na baterie, 3 roky na elektroniku
Bez vendor lock-up: open source řešení
Servis: lze servisovat třetí stranou
Modularita: lze přidávat další funkce (FV ?)



Díky za pozornost!

EVPower a.s.
www.gwlpower.cz
michal@9g.cz
 776 696 601
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Akumulační systémy pro fotovoltaiku 

– město Litoměřice



• Záloha proti výpadku

• Mírnění výrobních špiček

• Zvýšení lokálního využití energie

? Použití baterií



• Záloha proti výpadku

• Mírnění výrobních špiček

• Zvýšení lokálního využití energie

? Použití baterií

1) Školy a baterie

2) První aktivní veřejná budova - PAVE



Školy a baterie



ZŠ U Stadionu



ZŠ U Stadionu
• Výkon 29,75 kWp

• Výroba 25,3 MWh/rok

• elektromobilita



ZŠ U Stadionu
Analýza UCEEB



ZŠ U Stadionu
Analýza UCEEB

Prodej 700 kč/MWh

Nákup 1200 kč/MWh

Distribuce 2800 kč/MWh

Návratnost pro samotnou školu 

60 až 80 let.

Návratnost pro elektromobilitu?

Možnost zmenšit jistič?



První aktivní veřejná budova - PAVE 



Současný 
stav -

ubytovna 
300



První aktivní veřejná budova - PAVE 











Děkuji za pozornost

Jaroslav Klusák 

energetický manažer 

jaroslav.klusak@litomerice.cz

+420 773 165 574
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Operační program podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost (2014 -2020):

Dotační podpora pro podnikatelské subjekty na akumulaci 
energie a zavádění elektromobility

Praha,24.10.2018
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Zaměření intervencí v prioritních osách OP PIK

PO 1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“ - 1 352 544 411 €

VaVaI

• PO 2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP“ - 892 130 143 € 

Infrastruktura a služby

• PO 3 „Účinné nakládání  energií, rozvoj energetické infrastruktury a 
obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v 
oblasti nakládání energií a druhotných surovin“ - 1 217 129 658 € 

Efektivní Energie

• PO 4 „Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a 
informačních a komunikačních technologií“ - 743 657 589 € 

ICT
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SC 3.2: Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru
ÚSPORY ENERGIE

Cíl programu: Snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru

Finanční alokace - 746 247 226 EUR

Výsledky, kterých chce ČR dosáhnout s podporou Unie

Příspěvek k naplnění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o
energetické účinnosti, která stanovuje zavedení orientačních vnitrostátních
cílů energetické účinnosti do roku 2020. Vnitrostátní orientační cíl ČR je na
základě současných analýz stanoven ve výši 50,67 PJ úspor v KSE.

Posílení konkurenceschopnosti a zvýšení možnosti podniků rozvíjet svou
činnost, investovat do výzkumu, vývoje a inovací díky snížení nákladů na
energie při výrobních procesech.

Konečná úspora energie u projektů podpořených z OP PIK: 21 PJ
(indikativní cíl výsledků z projektů)
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SC 3.2: Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru
ÚSPORY ENERGIE

Podporované aktivity:

Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů 
za účelem zvýšení účinnosti či snižování ztrát

zavádění a modernizace systémů měření a regulace,

modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti,

modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové 
vysoce efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod (LED),

snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace 
otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace 
vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla),

využití odpadní energie ve výrobních procesech, 

snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů,

instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku,

instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku,

instalace akumulace elektrické energie (akumulátor musí být provozován v energetickém hospodářství, které má vlastní 
zdroj elektrické energie z OZE (např. FVE), nebo z KVET (mimo uhlí, LTO, TTO). Nelze realizovat jako samostatné opatření!
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SC 3.2: Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru
ÚSPORY ENERGIE

Hlavní cílová skupina: Podnikatelské subjekty (malé, střední a případně velké podniky); 

▪ pro intervence v oblasti úspor energie (zateplování výrobních a podnikatelských objektů, komplexní řešení úspor
energie) rovněž zemědělští podnikatelé, podnikatelé v potravinářství, a maloobchodní organizace.

▪ Na rozdíl předchozího programového období budou dále podporovány akciové společnosti se 100% podílem veřejného
sektoru, národní podniky a státní podniky.

▪ Podporovány nebudou komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně a restaurace.

Cílové území: celá ČR, kromě hl. m. Prahy – platí pro celou prioritní osu 3

✓ Za ZV lze považovat výdaj, který vznikl po datu přijatelnosti projektu (den podání žádosti).

Způsobilé výdaje v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, oddílem 7 –
Podpora na ochranu životního prostředí (článek 38 Investiční podpora na opatření ke zvýšení energetické
účinnosti):

✓ Je-li Příjemcem dotace malý podnik, je podpora poskytována až do výše 50 % ZV, pro střední podnik až do výše 40% ZV
a pro velký podnik až do výše 30% ZV.

✓ Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 400 mil. Kč a současně maximálně
do výše 15 mil. EUR.

✓ Maximální absolutní výše dotace na Energetický posudek činí 350 tis. Kč a zároveň podíl nákladů na zpracování
energetického posudku nesmí být vyšší než 2% celkových způsobilých výdajů.

✓ Podrobné vymezení ZV je uvedeno v příloze č. 2 (Projektová dokumentace stavby, inženýrské sítě,
rekonstrukce/modernizace staveb, ostatní stroje a zařízení včetně řídicího SW, energetický posudek).
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Základní parametry IV. Výzvy :

➢ Datum vyhlášení 29.6. 2018

➢ Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 2.7. 2018 do 29.4. 2019 

➢ Doba realizace projektu nesmí překročit 3 roky od data přijatelnosti 
projektu.

➢ Míra podpory 50% pro malé podniky, 40 % pro střední podniky, 30% pro 
velké podniky 

➢ Min. výše dotace 0,3 mil. Kč – max. 400 mil. Kč

➢ Jednostupňový sběr žádostí (pouze žádost o podporu) - Průběžná výzva

➢ Plánovaná alokace 6 mld. Kč (60% pro VP). K 22.10. 2018 podáno 81 
projektů v úhrnné požadované výši dotace 305 mil. Kč
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Změny a zjednodušení ve IV. Výzvě:
➢ Snížení minimální výše bodového hodnocení ze 60 na 50 bodů.

➢ Není nutné dokládat podrobný položkový rozpočet, ale pouze souhrnný kumulativní 
(hospodárnost je posuzováno prostřednictvím nákladové efektivity).

➢ Zvýšení míry podpory na zpracování energetického posudku: Je-li příjemcem dotace malý 
podnik, je podpora poskytována až do výše 80 % ZV, v případě středního podniku až do 
výše 70 % ZV, v případě velkého podniku až do výše 60%.

➢ Nově je možné získat podporu na zpracování výběrového řízení v režimu de minimis
(Podíl dotace 80%,70%,60%), Maximální absolutní výše způsobilých výdajů na organizaci 
výběrového řízení činí 200  tis. Kč a zároveň podíl nákladů na administraci  výběrového 
řízení  nesmí být vyšší, než je uvedeno tabulce týkající se rozsahu zakázky na základě 
celkových způsobilých výdajů (např. do celkových ZV=2 mil. Kč maximálně 50 tis. Kč). 

➢ Zvýšení maximální hranice IRR ze 15% na 20% (bez dotace).

➢ V rámci této výzvy počet žádostí na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) není omezen. 

SC 3.2: Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru
ÚSPORY ENERGIE
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B Připravenost žadatele k realizaci projektu – max. 11 bodů

➢ Stavební povolení po udělení právní moci nebo sdělení příslušného stavebního úřadu
(dle správního řádu) zda předmět realizace projektu nepodléhá stavebnímu řízení podle
Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (0/11 bodů)

C Potřebnost a relevance projektu – max. 72 bodů

➢ Prokázání trvalé úspory spotřeby energie (0 – 32 bodů)

➢ Klimaticko-energetické přínosy - Měrné způsobilé výdaje na snížení emisí CO2 (Kč/kg CO2)
za rok (0 – 32 bodů)

➢ Bonifikace za instalaci OZE pro vlastní spotřebu podniku (0 – 8 bodů)

D Nákladová efektivita projektu– max. 17 bodů

➢ Měrné způsobilé výdaje na roční úsporu 1 GJ

➢ Nahrazuje kritérium Hospodárnost rozpočtu (12 bodů) a specifické kritérium (5 bodů)
hodnotící podíl nezaměstnaných osob vyšší, než je průměrný podíl za ČR oproti II. a III.
Výzvě.
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Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace
II. Výzva programu podpory Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace.

Kolová výzva s celkovou alokací 2 mld. Kč. Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši
300 tis. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč. 20% alokace pro velké podniky.

Míra podpory ze ZV: 80 % MP, 70 % SP, 60 % VP – článek 41

Zahájení příjmu žádostí 16.6. 2017 Ukončení příjmu žádostí 16.10.2017

Podporované aktivity:

✓ Instalace FVS a instalace FVS s akumulací energie pro vlastní potřebu podniku

✓ Max. 1 MWp na střešní konstrukci nebo obvodové zdi budov(y) v rámci jednoho energetického
hospodářství

✓ Max 15 žádostí na IČO

✓ V případě akumulace elektřiny nesmí kapacita akumulátoru překročit 5 kWh/kW instalovaného
výkonu OZE

Celkový počet žádostí 271 v celkových ZV 877 714 562 Kč a souhrnné výši dotace 605 870 233 Kč.

II. Výzva programu podpory Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace

Kontinuální (průběžná) výzva s celkovou alokací 2 mld. Kč (z toho až 60% pro VP).

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 300 tis. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč.

Zahájení příjmu žádostí 2.1. 2018 Ukončení příjmu žádostí 30.4.2018

Celkový počet žádostí 353 v celkových ZV 877 714 562 Kč a souhrnné výši dotace 804 886 020 Kč.
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SC 3.4 „Uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a 

při využívání druhotných surovin“ 

Program NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE

IV. Výzvy – aktivity a) Elektromobilita + b) Akumulace energie

Kontinuální výzvy

▪ ČR mimo území hl. m. Prahy

▪ MSP, VP, 

▪ vyhlášení: listopad 2018

▪ zahájení příjmu žádostí: prosinec 2018

▪ ukončení příjmu žádosti: květen 2019

▪ Finanční alokace:

- Elektromobilita 200 mil. Kč, 

- Akumulace energie 100 mil. Kč
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SC 3.4 „Uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a 

při využívání druhotných surovin“ 

Program NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE

Diseminační aktivity v rámci výzev NUT

článek v tisku, informace na webu, zhotovení letáku/brožury,
polepka auta (logo EU), účast na tematické konferenci/semináři)
v rámci kterých budou prezentovat výsledky a výstupy projektu nad
rámec dodržování pravidel pro publicitu.

Prezentace výsledků projektu proběhne v rámci období udržitelnosti
projektu, které je stanovené výzvou.

Pokyny pro prezentaci výsledků jsou uvedeny v příloze č. 5 Pravidla
pro žadatele a příjemce – zvláštní část.
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Podporovanými aktivitami v aktivitě a) Elektromobilita jsou:

Pořízení elektromobilu- podporované kategorie silničních vozidel:

L6e a L7e (čtyřkolky)

M1 (osobní)

M2 a M3 do 7,5t (minibus)

N1 a N2 do 12t (nákladní)

Pořízení neveřejných (rychlo)nabíjecích stanic s možností doplnění o baterii pro
elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu

Nabijecí stanice může být po dobu udržitelnosti projektu využívána pouze
žadatelem/příjemcem dotace.

Nabijecí stanice nemůže být po dobu udržitelnosti projektu využívána
zákazníky příjemce dotace (např. parkoviště, autoservisy, nákupní centra, …).

II.SC 3.4 „Uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a 

při využívání druhotných surovin“ 

Program NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE
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Aktivita a) zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové 
dopravy - elektromobilita silničních vozidel

Alokace výzvy 200 mil. Kč

Míra podpory 

a) Je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 75 % ZV.

b) Je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 65 % ZV.

c) Je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 55 % ZV.

Minimální výše dotace 50 tis. Kč a maximální do výše 10 mil. Kč.

II.SC 3.4 „Uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a 

při využívání druhotných surovin“ 

Program NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE
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SC 3.4 „Uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání 
energií a při využívání druhotných surovin“ 
Program NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE

Příklad výpočtu způsobilých výdajů projektu – pořízení 1 ks elektromobilů 
+ nabijecí stanice:

Způsobilé výdaje nepředstavují celkovou pořizovací cenu vozu, ale pouze % 
podíl:

L6e a L7e- 30%
M1,M2,M3, N1 a N2 - 45%

Příklad
U kategorie M1, stanovena max. cena elektromobilu 1 mil. Kč
ZV činí 45% z ceny, tzn. 450 tis. Kč 
Cena nabíjecí stanice 120 tis. Kč
ZV= 450 tis. Kč  + 120 tis. Kč = 570 tis. Kč
Výpočet výše dotace pro malý podnik, míra podpory 75% 
570 tis. Kč x 0,75 = 427 500 Kč dotace

podnikatelský záměr – není způsobilým výdajem, 
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Podporovanými aktivitami v aktivitě b) Akumulace energie jsou:

- Inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie.

Demonstrační/pilotní projekty s aplikací inovativní technologie, která vychází z 
aplikovaného výzkumu a kdy jsou již ověřeny výsledky z aplikovaného výzkumu a 
nastává fáze demonstračního/pilotního projektu v reálném prostředí, kdy žadatelem 
je podnikatelský subjekt.

Inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie na bázi chemického či 
fyzikálního principu.

Není podporován nákup olověných a alkalických akumulátorů.

II.SC 3.4 „Uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a 

při využívání druhotných surovin“ 

Program NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE
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Aktivita b) Akumulace energie 

Alokace výzvy  100 mil. Kč

Míra podpory 

a) Je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 80 % ZV.

b) Je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 70 % ZV.

c) Je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 60 % ZV.

Podpora je poskytována v režimu de minimis podle Nařízení Komise (EU) 
č. 1407/2013 pro akumulaci energie bez instalace obnovitelného zdroje.

Minimální výše dotace 50 tis. Kč a maximální do výše dle pravidel veřejné 
podpory de minimis, tj. 200tis. EUR

II.SC 3.4 „Uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a 

při využívání druhotných surovin“ 

Program NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE



Ing. Ondřej Tomšej
VO implementace OPPI a PO3 OPPIK

Prioritní osa 3 - Účinné nakládání 
energií 1818

Zdroje informací:
www.mpo.cz
www.agentura-api.org
Zelená linka: 800 800 777

Děkuji za pozornost

Ing. Ondřej Tomšej 
(tomsej@mpo.cz)



• Připraveno pro seminář 
Akumulátory v energetické koncepci obce: Jak je využít a kdy se obci vyplatí?

• Ing. David Řeháček

• GREEN REMEDY, s.r.o.

• david.rehacek@greenremedy.cz

Akumulace elektrické energie do vodíku 
a jeho další využití



▪Dvě hlavní větve (prolínají se)
▪ Energetické aplikace

▪ Čistá mobilita

▪Česká republika
▪ Vodík zahrnut v Národním akčním plánu čisté mobility

▪ Při MDČR funguje pracovní skupina pro čistou vodíkovou mobilitu

▪ Současný stav
▪ V obou oblastech je technologie dostatečně zralá pro nasazení na trh

▪ Probíhají rozsáhlé pilotní/demonstrační projekty

▪ Výzkum a vývoj pokračuje

▪ Světovými lídry je USA, Evropa (Německo, Skandinávie, Británie), Japonsko, Korea

▪ Významný rozvoj probíhá a lze dále očekávat v Číně

Koncepce využití vodíkových technologií



▪ Systém ukládání přebytků energie z obnovitelných zdrojů do vodíku
▪ fotovoltaická elektrárna

▪ elektrolyzér PEM (elektrická energie – vodík)

▪ zásobník na stlačený vodík

▪ palivový článek PEM (vodík – elektrická energie) 

▪ spotřeba / připojení do distribuční sítě

▪ Vodík je již dnes produkován ve velkém množství a v energetice je používán v mnoha průmyslových aplikacích:
▪ celosvětově je v provozu více než 100 000 průmyslových stacionárních aplikací, např. společnostmi Bouygues Telecom, Toshiba nebo Apple.

▪ v Japonsku je již v provozu přes 100 000 jednotek na výrobu tepla a elektrické energie v domácnostech

▪ mnoho významných společností zapojilo vodíkových technologií do svého portfolia

Vodíkové technologie v energetice



Koncept regulace a stabilizace OZE

Zdroj: ÚJV Řež u Prahy



Zařízení pro akumulaci energie do vodíku

Zdroj: ÚJV Řež u Prahy



Zařízení pro akumulaci energie do vodíku

▪ Fotovoltaická elektrárna (7,36 kWp)

▪Olověné gelové akumulátory (kapacita 45 Ah, 2,2 kWh)

▪Elektrolyzér PEM (elektrická energie → vodík) (1,05 m3/hod, což odpovídá 2,27 
kg/den)

▪ Zásobník na stlačený vodík 10 m3

▪Palivový článek PEM (vodík → elektrická energie) (max. příkon 4 kW)

▪Připojení do sítě

PEM = Proton-Exchange-Membrane



▪Pro koho je aplikace vhodná:
▪ pro malé, střední i velké organizace, které potřebují dlouhodobě ukládat přebytky elektrické energie

▪ pro malé, střední i velké organizace, které potřebují záložní zdroj elektrické energie

▪ vhodné i pro aplikace bez přístupu k elektrické síti a zemního plynu

▪ pro provoz zařízení v ostrovním režimu (nezávisle na elektrizační soustavě)

▪ pro všechny, kdo chtějí účinněji využívat a stabilizovat energii z obnovitelných zdrojů energie

▪ pro ty, kdo potřebují ekologický zdroj vodíku s vysokou čistotou

▪ pro domácnosti i komerční subjekty, které chtějí vyrábět teplo a elektrickou energii na bázi
mikro/kogeneračních jednotek s vysokou účinností

Vodíkové technologie v energetice



▪Výhody systému akumulace energie do vodíku:
▪ flexibilní a účinná výroba tepla a elektrické energie z vodíku/zemního plynu na bázi mikro-

kogeneračních/kogeneračních jednotek

▪ nízko-emisní zařízení -> lokální zlepšení kvality ovzduší (snížení emisí, prachu a hluku)

▪ snížení nákladů na primární zdroj energie

▪ dlouhodobější skladování energie

▪ záložní systém v případě výpadku elektrického proudu

▪ v případě ostrovního systému nezávislost na distribuční síti elektrické energie

▪ možnost spolufinancovat projekt z veřejných zdrojů

Vodíkové technologie v energetice



Porovnání způsobů akumulace energie

Zdroj: IEA Energy Technology Roadmap Hydrogen and Full Cells

PHS: Pumped Hydro Energy Storage

CAES: Compressed Air Energy Storage; 



▪ Stlačený plyn
▪ Tlakové lahve (až 1000 bar)

▪ Velkoobjemové zásobníky (do cca 50 bar)

▪ Podzemní zásobníky

▪ Zkapalněný vodík

▪ Sorpce a chemisorpce
▪ Uhlíkaté struktury

▪ Hydridy

▪Příklad: svazek tlakových lahví
▪ 200 bar

▪ až 250 kWh elektrické energie

Způsoby skladování



Vodíková ekonomika

Zdroj: Engineers Journal, http://www.engineersjournal.ie



▪Městská doprava (autobusy)

▪Automobily

▪Vysokozdvižné vozíky, letištní vozíky na kufry, kola, vlaky, tramvaje a v neposlední řadě
také malé lodě a trajekty

▪V provozu je přes 5 000 vysokozdvižných vozíků ve skladech společností jako např. La
Poste ve Francii, Wal-Mart a Coca-Cola ve Spojených státech.

Čistá mobilita



Čistá mobilita –
příklad zajištění nouzového napájení pomocí dopravních prostředků

Zdroj: Agency for Natural Resource and Energy, "Nenryou denchi jidosha ni tsuite" (About Fuel Cell Vehicles)



▪Vodík je vhodný pro dlouhodobé uchovávání přebytků zelené energie

▪Následné využití v čisté mobilitě

▪ Zpětná přeměna na elektrickou energii

▪Metanizace

Shrnutí



• GREEN REMEDY, s.r.o.

• Ing. David Řeháček

• david.rehacek@greenremedy.cz

• +420 603536812

Kontakt


