
Proč se nemusíme bát restartu 
rozvoje obnovitelných zdrojů v 

Česku

Martin Sedlák / Svaz moderní energetiky   3–11–2020



Nový hráč v energetice COVID-19
• Lockdown přiblížil všední den nedělní spotřebě/ vysoký podíl obnovitelných 

zdrojů (nová maxima) / digitální řešení běžnou praxí



Nový hráč v ekonomice COVID-19
• Lockdown přiblížil všední den nedělnímu chodu / vysoký podíl obnovitelných 

zdrojů (nová maxima) / digitální řešení běžnou praxí



Stimulační balíčky – OZE v centru 
pozornosti
• IEA doporučení:

• Vyzkoušené recepty: investice do 
obnovitelných zdrojů, zvyšování 
energetické účinnosti

• Nových technologií (baterie, vodík, 
power-to-x, syntetická paliva)

• Investice do solární energetiky během 
covid krize navýšili / vylepšili v Rakousku, 
Francii, Portugalsku, Švýcarsku nebo Litvě • 41 % žádostí o nový investiční bonus podaných od 

začátku září se týká projektů v oblasti životního prostředí. 

• objem podpory bude cca 835 milionů eur, což povede k 
ekologickým investicím ve výši přibližně 8,3 miliardy eur



Evropský solární rok – jaký bude 
letošní?
• Hlavní nástroj pro rozvoj solární energetiky: aukce, podpora střešních 

instalací (firmy, domácnosti – snížení DPH, investiční podpora, výkupní ceny)

ČR:	25	MW



Zelená dohoda pro Evropu

• Návrh Evropské komise snížit emise o 55 
% do roku 2030 (Evropský parlament 60 
%)

• Spojená aktualizace cílů v oblasti 
obnovitelných zdrojů – předpoklad 40 % 
do 2030 (v elektroenergetice pak 2/3 
zelené elektřiny)

• Výzvy pro Česko – aktualizace NKEP?
• Foto EPA-EFE/JOHN THYS / POOL



Zpětná vazba pro český NKEP

• „Není jasné, zda bude po letech stagnace stačit k urychlení růstu obnovitelných zdrojů 
například výstavby geotermálních zdrojů nebo přidání 2 GW fotovoltaických elektráren 
během tohoto desetiletí.“

• „V současné době stále neexistuje podpora pro obnovitelné zdroje nad 10 kilowattů (mimo 
biomasu) a Česko neučinilo dost pro objasnění budoucích nabídkových a investičních 
podmínek ve svém konečném plánu,”

• ”Navrhovaná opatření nejsou dostatečně podrobná a jejich dopady nejsou relevantně 
kvantifikovány, aby bylo možné posoudit, zda budou stačit ke zvrácení současné stagnace 
obnovitelných zdrojů.”

• „Česku se vytýká že národní strategie podceňuje konkurenceschopnost výroby elektřiny z 
obnovitelných zdrojů, a to zejména solární a větrná energie, ale i možností zelené elektřiny 
pro dekarbonizaci dopravy a odvětví vytápění a chlazení. Místo toho Česko vsadilo zejména 
na masivní využívání biomasy, a to hlavně v teplárenství.“



Aktuální situace v Česku?

Zdroj	ERÚ	2020



Kolik a za kolik z OZE do 2030?

Data	NKEP,	
MPO	2019



Kolik a za kolik z OZE do 2030?
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Kolik a za kolik z OZE do 2030?

Zdroj	Deloitte pro	SME,	2019	
– aktualizace	SME	2020



V4: Jen Česko nevěří zelené 
elektřině?
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Nutné proměnné domácí 
dekarbonizace

Otevření rozvoje velké solární energetiky (brownfieldy, agrivoltaika, výhledově také 
vodní plochy) = Novela PoZE - aukce, PPA, investiční podpora = průběžná pro firmy 
+ jednoduše administrovaná, 
Malé střešní instalace – pokračování NZÚ + zvážení snížení DPH (příklad Polsko)
Nový energetický zákon / Novela energetického zákona = pravidla pro 
energetická společenství, rozvoj akumulace, flexibility, digitalizace…
Podpora vývoje řešení v oblasti (zeleného) vodíku a výroby syntetických paliv –
pilotní projekty v nejbližší době
Využití Inovačního fondu EU – podpora pro úspěšné projekty českých firem
Vyvážení podmínek podpory s pravidly EU (taxonomie – financování ZP?)



Co můžeme vytěžit
Fyzikální ústav AV ČR: „solární články s účinností 25,4 %. 
Přiblížili se tak současnému světovému rekordu (26,7 %). 
Navíc vyvinuli technologii připravenou pro 
automatizovanou sériovou výrobu.“ (7/2020)
Česká společnost DEVINN: nový zdroj elektrické a tepelné 
energie na bázi palivového článku H2BASE. Zařízení 
poháněné vodíkem dokáže nahradit hlučné diesel 
agregáty, lze používat pro nabíjení elektromobilů (9/2020)
Projekt Byzance, Vršovice Praha: více než 450 bytů v 
pražských Vršovicích bude vybaveno speciálně 
vyvinutými bojlery, elektroměry s umělou inteligencí nebo 
moderními technologiemi pro zabezpečení domácností. S 
vlastním solárním parkem a 50 nabíjecími stanicemi pro 
elektromobily
Thermo Fisher Scientific: 22. 9. 2020 spuštění 1 MW 
solárního parku na střeše vývojového střediska v Brně



Neujede nám vlak?
Google: ke 14. 9. 2020 dosáhl své nulové uhlíkové 
stopy, nový cíl: k roku 2030 pokrývat svou spotřebu čistě 
z obnovitelných zdrojů 24/7 – nové investice do zelené 
energie ve výši 5 miliard dolarů. Současně se Google 
zavázal, že pomůže pěti stovkám měst ve světě s 
redukcí emisí. Celkově spolu uspoří tolik CO2, jako 
ročně vypustí Japonsko.
Světově největší producent stavebních materiálů 
LafargeHolcim, 21. 9. 2020 klimaticky neutrální činnost 
do 2050
Švédsko srpen 2020: zkušební provoz v pilotním závodu 
na výrobu oceli bez fosilních paliv, první bezemisní ocel 
na trhu 2026



Neujede nám vlak?
Kalifornská univerzita: 90 % čisté energetiky do roku 2035 = snížení koncových účtů za 
energii o 10 %



Děkuji za pozornost

www.modernienergetika.cz
www.obnovitelne.cz


