
Tvoříme čistou
a bezpečnou budoucnost
české energetiky





Komunitní energetika

• Způsob / systém výroby energie z obnovitelných zdrojů 

ve vlastnictví občanů, municipalit, podniků, komunit

• Decentralizace

• Evropské právo: směrnice RED II a IEMD

• Primárním cílem energetického společenství není zisk



Cíle Unie

• Legislativa, která nastartuje rozvoj lokálních OZE

• Stabilní a srozumitelné dotační prostředí

• Tvorba a sdílení know-how pro realizaci projektů

• Strategické dokumenty (SEK, NECP)

• Ambice být strategickým partnerem pro občany i stát



Legislativa

• Sdílení energie v bytových domech – již brzy (ERÚ)

• Novela s komunitní energetikou se opět odkládá

• Nový energetický zákon bude muset decentralizaci a 

komunitní energetiku implementovat komplexně



Co to znamená?
• Vyřešit právní formu členství – dobrovolnost, (ne)zisk a 

účinná kontrola, blízkost projektu, ochrana spotřebitele

• Připojování k DS a související (nediskriminační) vztahy –

vč. nové tarifní struktury

• Implementace decentralizace - sdílení, agregace, 

flexibility, digitalizace a chytrého řízení



Příklady
• Municipalita v hlavní roli

• Projekt COME RES: municipality jsou společným 

jmenovatelem u řady projektů, které poskytují různé 

benefity pro občany a podniky (levnější, čistá en.), pro 

obce (naplnění klima cílů), pro realizátory (jasné zadání 

& spolupráce), akceptace místních OZE 



Ecopower (Belgie)
• Město Eeklo „pustilo“ do tendru na výstavu 3 větrných 

turbín energetické společenství již v roce 2001-2

• Dnes Ecopower produkuje přes 100 GWh ročně z větru, 

slunce, biomasy a má přes 6 000 členů, které zásobuje 

levnější elektřinou



ZuidtrAnt (Antverpy, Belgie)
• Pomáhá městům dosahovat klimatických plánů

• FVE (na střechách obecních budov), odpadní teplo, 

poradenství stran renovace, vzdělávání, sdílená 

elektromobilita



Energy Gardens (Nizozemí)
• Multifunkční parky – energie, biodiverzita, vzdělávání

• Plánují se 3, celkový výkon FVE 40 MW na 42 ha

• Municipalita poskytne území a organizuje např. 

doplňkové aktivity – akceptace OZE

• Zapojení Wageningen University

• agrivoltaika



Elektromobilita (Norsko)
• Bytové družstvo poskytuje obyvatelům energii z OZE, 

aby nabíjeli svá auta za nižší cenu – flexibilita

• FVE + chytré řízení



Brownfieldy?
• Four Winds Energy (Anglie) – větrníky na uhelných 

dolech, 2 500 MWh/rok, infrastruktura+, prodej elektřiny 

do LDS, investice 3,4 mil. liber, 842 členů

• New Jersey (USA) – uzavřená skládka, 3, 1 MW FVE, 

zásobuje 700 domácností, developer Soltage, 55 % 

kapacity je rezervováno pro nízkopříjmové



Děkuji za pozornost
• Kontakt 

• Anna Michalčáková

• anna.michalcakova@uken.cz

• 605 038 162

mailto:anna.michalcakova@uken.cz



