
KOMUNITNÍ ENERGETIKA 
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demokratizace energetiky
25.10.2022 Černokostelecký pivovar



MAS Podlipansko, o.p.s.

 Součást NS MAS ČR, z.s.

 170 MAS na území ČR – 84% pokrytí ČR

 Činnost MAS Podlipansko od r.2006

 Cíle – komunitně vedený místní rozvoj – metoda LEADER ve 
prospěch venkova na území ČR

 Díky dotačním prostředkům evropským, národním, ale i z vlastní 
doplňkové činnosti zlepšuje život v regionu

 Členové – obce, městysy a města, podnikatelé, neziskové organizace

"Věříme v lidi, kterým není lhostejné, co je za plotem. Věříme, že 
společně můžeme vytvořit místo příjemné pro život."



Oblasti činnosti MAS
 Školství

 Sociální oblast

 Podpora podnikatelů

 Regionální značky

 Energetika
 Projekt Pakt starostů Podlipanska pro klima a energii
 Energetický koordinátor MAS
 Menší projekty energetických úspor
 Dotační tituly MPO, SFŽP týkající se energetických úspor
 V přípravě – založení M-EKIS a EnerKomu



Komunitní energetika
Energetická společenství založená NE za účelem zisku, ale za účelem:
 environmentálních,
 sociálních a 
 ekonomických služeb místní komunitě.

90% majitelé FVE, ale také provozovatelé větrných elektráren, 
kogeneračních jednotek, bioplynových stanic, ale také členové bez OZE.

Výhody:
 Přebytky jsou sdíleny v komunitě, ne prodávány do distribuční sítě 

za nízké výkupní ceny. Člen komunity při nákupu dostane nižší cenu 
než od běžného distributora.

 Lokální úložiště stabilizují distribuční síť, sdílení méně zatěžuje 
soustavu

 Lokální distribuce na kratší vzdálenosti snižuje distribuční poplatky.



Komunitní energetika
Princip KE – 4D:

Decentralizace Demokratizace Dekarbonizace     Digitalizace



Komunitní energetika
Připravovaná legislativní podpora - povinnost členů EU překlopit 2 
směrnice do své legislativy do pol. roku 2021, ČR je pod tlakem možné 
sankce

 Novela energetického zákona
 zjednodušení zdlouhavého procesu povolování OZE
 nově definováno postavení spotřebitele a jeho role jako 

aktivního zákazníka
 postupná novelizace:

 Tzv. LexOZE 1 – schváleno Vládou, je v PS – posun limitů a licence na 
výrobu el.na 50kW

 Tzv. LexOZE 2 - definice energetického společenství - možnost vyrábět 
elektřinu (a plyn – bioplyn a vodík), dodávat ji do sítě, ukládat, sdílet, 
poskytovat flexibilitu, provozovat lokální distribuční soustavu či dobíjecí 
stanice pro elektromobily

 Vyhláška ERÚ o trhu s elektřinou
 Umožnění sdílení elektřiny v bytových domech bez nutnosti sjednocení 

odběrného místa



Komunitní energetika
Připravovaná dotační podpora

 SFŽP / Modernizační fond - zhruba 150 miliard korun má být objem 
evropských prostředků na podporu modernizace energetiky, z toho 
1,5% (a je cíl prosadit ve Vládě 4% na podporu KE) na program 
Komunerg

 MPO / Národní plán obnovy – I.Výzva FVE bez/s akumulací - do 
30.11.2023 – alokace vyčerpaná, projekty jdou do zásobníku

 SFŽP / MODF RES+ - Výzva č.1/2022 FVE do 1MWp – do 15.3.2023

 MPO / OP TAK – Větrné elektrárny - do 1.2.2024

 MPO / OP TAK – Elektromobilita – v přípravě

 Připravované výzvy pro podnikatele MPO / OP TAK na r. 2023
 Malé vodní elektrárny, vtláčení biometanu (2Q)



DĚKUJI ZA POZORNOST

Ing. Veronika Čeparová

Regionální energetický koordinátor

energo.ceparova@gmail.com, +420 736 249 059
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