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Průměrné čisté současné náklady na výrobu elektřiny z FVE a VTE
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Průměrné čisté současné náklady na výrobu elektřiny z FVE a VTE
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￭

Indikativní cíle EU pro dosažení 40 % OZE = 31 % pro ČR (str. 143 z 469 E)
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> 69 karet 
konkrétních opatření

4 hlavní oblasti
(desítky opatření)
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Jednání s Franz Timmermansem v Praze, 16.7.2021
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Důvody vytvoření

1. Mít ve struktuře města organizační, personální a odborné zázemí pro 

přípravu, realizaci a provoz výroben „OZE“ na městském majetku, 

2. Efektivněji řešit přetoky elektřiny mezi výrobnami / odběrnými a 

předávacími  místy (a snáze je začlenit do centrálního nákupu), 

3. Otevřít společenství a podporovat pro zakládání nových 

energetických komunit na území Prahy, tzn. vznik „komunitních“ 

výroben.



Modely komunitní energetiky pro Prahu.
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„Tradiční“ komunitní energetika -
výrobny „OZE“ mimo bydliště členů

Historicky první model existence 
energetických komunit (nejčastěji v 
Německu, ale i Francii, Belgii ad.)

Výrobny zainvestovány nově 
založeným subjektem (obvykle 
družstvem), které výnosy poté 
rozděluje mezi členy 

Elektřina prodávána do distribuční 
soustavy s provozní podporou (příp. i 
částečně spotřebovávána členy)

1.



Společné výrobny „OZE“
na bytových domech

Instalace fotovoltaických výroben 
(případně kogeneračních jednotek 
na biometan) na bytových domech  

Investorem vlastník nemovitosti 
(obec, družstvo, SVJ, vlastník) i 
sdružení vybraných členů či nájemníků

Dodávka elektřiny z výrobny do 
bytů jen pro ty, kteří se chtějí 
zapojit, elektřina neprochází 
distribuční soustavou

2.



Společné výrobny „OZE“
v rámci městských / obecních čtvrtí

Výstavba a provoz společných výroben 
na několika domech či v rámci  jedné 
čtvrti

Investorem společná entita, jejímiž 
členy jsou místní obyvatelé, elektřinu z 
výroben odebírají přednostně 

Populární nyní zejména u nových 
čtvrtí, které jsou k veřejné distribuční 
soustavě připojeny přes jediné 
odběrné místo 

3.



Komunitní/společné výrobny „OZE“
na obecním majetku

Princip spočívá v instalaci 
výroben na městských budovách 
(a obecně nemovitém majetku) 

Investorem obec nebo i občané 
(nákupem jednotlivých panelů s 
garantovaným výnosem)

Přetoky sdíleny mezi budovami 
(odběrnými místy) prostřednictvím 
distribuční soustavy, a to ekonomicky 
výhodněji, je-li to přes společnou entitu

4.



S jakými návrhy Praha přichází:

1. V případě dodávky elektřiny z komunitních výroben členům komunity za 

pomoci distribuční soustavy zavést snížené poplatky za distribuci vázané na 

množství, nejlépe podle geografického vymezení (čtvrť, obec, region) 

2. V případě dodávky elektřiny ze společné výrobny připojeným  domácnostem 

ve stejném (bytovém) domě neaplikovat poplatky za distribuci vázané na 

množství (a tím srovnat podmínky s domácnostmi v RD)

3. Společně na úrovni AK ČR a SMO ČR prosazovat tyto principy vůči MPO a 

ERU a žádat jejich rychlou kodifikaci (a zavedení do praxe) 



Dovětek

￭Praha má v přípravě již první pilotní projekty (s termínem uvedení do 

provozu v roce 2022)

￭Nová organizace města oficiálně zahájila 1.10.2021

￭Zvolený model je replikovatelný, a to jak na úrovni měst, tak i krajů

￭Praha je připravena poskytnout dalším odbornou podporu.



COP26 
Race to Zero

￭ 3,067 firem

￭ 173 velkých investorů

￭ 733 měst + PRAHA

￭ 31 regionů

￭ 622 vysokých škol
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Děkuji Vám za pozornost.

￭ Martin Bursík, předseda Komise RHMP pro udržitelnou energii a klima, 

￭ Tomáš Voříšek, předseda Pracovní skupiny pro udržitelnou energetiku.

Šíření prezentace a informací v ní uvedených 
podmíněno souhlasem autorů. Děkujeme.   


