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DEMOKRATIZACE

• Jak je připraven podnikatelský sektor na zapojení do komunitní a lokální energetiky?
• Jak jsou připraveny municipality na zapojení do komunitní a komunální energetiky?
• Jak je připraven občan?

Široká
veřejnost

• Jak je připravena legislativa?
• Jak je připraven tarifní systém na podporu komunitní energetiky?
• Jak jsou připraveny distribuční společnosti na zavedení komunitní energetiky?
• Jak je připraven systém vědy a výzkumu na pilotní projekty?
• Jak je připraven řetězec stakeholderů pro nové podnikatelské příležitosti?

Odborná
veřejnost

Kdo je připraven na změnu?
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Jak se chovají v současnosti budoucí účastníci energetických
společenství?
vypsání dotačních titulů a předbíhá legislativu.
• Municipality (kromě několika málo velkých měst) a MAS nejsou připraveny se KLE
účastnit, s tématem se seznamují a hledají v tématu samy sebe, chybí jim ale
energetičtí manažeři, energetické koncepce, SECAPy, studie proveditelnosti k
projektům a existuje u nich riziko dlouhé prodlevy mezi nápadem jít do komunitní
energetiky a samotným schválením vedením města či obce.
• Občan zatím netuší, že by KLE byla zajímavá příležitost pro zapojení a mohl by
na ní participovat.
Vše nyní mění situace na trhu s vysokou cenou komodit a vyvolaná krize pomůže
systém soběstačnosti v energetice zrychlit.
4

Široká veřejnost

• Podnikatelský sektor je již dnes připraven se zapojit a financovat projekty KLE při

Co se děje v současné realitě v rámci KLE?
•

•
•
•

• připravuje nový energetický zákon – rok 2023?
ERÚ
• připravuje nový design trhu a tarifní strukturu – zavádění krok za krokem
• připravuje přechodné řešení fungování KLE/ES v rámci bytových domů (ještě před
NEZ)
MŽP (i MPO)
• připravují dotační tituly a hledají podmínky dotací pro jednotlivé žadatele v tématu
KLE
MMR
• již má komunitní energetiku jako součást Strategie regionálního rozvoje a SMART
Česka
Svaz měst a obcí-SMO, Sdružení místních samospráv-SMS, Místní akční skupiny-MAS
• připravují se intenzivně na možnou novou roli platformy pro sdílení informací,
předávají si zkušenosti z projektů a aktivují potenciál KLE v regionech
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Odborná veřejnost

• MPO

Co se děje v současné realitě v rámci KLE?

•
•
•
•

• podporuje se KLE v rámci programů TA ČR – BETA2 a THÉTA
• projekty na roky 2022 až 2024
Provozovatelé distribučních sítí
• se připravují na roll-out chytrého měření v roce 2024 a vyšší míru připojování OZE
PDS, OTE a obchodníci
• připravují energetický DataHub - komplexní správa a sdílení dat o výrobě a spotřebě
energií
Poskytovatele energetických služeb
• zaměřují se na projekty snižování energetické náročnosti a dosahování úspor energie
(EPC projekty)
Společnosti využívají současný nedokonale nastavený systém
• využívají současných pravidel a zavádějí systémy, které mohou být ekonomicky
výhodné v současnosti, ale v budoucnosti mohou nést uvízlé náklady
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Odborná veřejnost

• TA ČR _ VaVaI

Co je potřeba dělat:
Stanovit potenciál KLE s přesahem do naplnění stanovených klimatických cílů
Koordinovat aktivity ve státní správě a samosprávě

Připravovat dotační tituly s ohledem na výši potenciálu u jednotlivých typů
komunit
Podporovat vznik pilotních projektů a sdílet jejich výsledky veřejně
Připravit přechodový model sdílení elektřiny k uspokojení očekávání a potřeb
stakeholderů vyvolaný tlakem na čerpání dotačních titulů
Připravit strategický materiál k implementaci komunitní, komunální, lokální
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energetiky včetně
akčního plánu

Děkuji za pozornost!

Ing. Martina Krčová, MBA
Martina.Krcova@eru.cz

