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Nový rámec podpory pro OZE - Návrh novely z. 165/2012

● rámec podpory rozvoje všech OZE

○ konkrétní cíle v IKEP 2030 (Integrovaný klimaticko-energetický plán)

○ konkrértní parametry a naplňování rozhodnutím vlády

● nová provozní podpory - pro jaké druhy OZE

○ aukce referenční ceny, režim hodinový zelený bonus (pro malé úředně stanoveno) 

● spuštění podpory - pro jaké druhy OZE

○ investiční podpora / finanční nástroje / bez finanční podpory

● opatření pro zajištění provozu stávajících zdrojů

● Včasná příprava a zavedení = realizace předpokládaného 

rozvoje



EU instalovaný výkon 2000 – 2016 (MW)

source: EWEA / WE



source: REN21



EU roční instalovaný výkon a podíl OZE 



source: IEA



OZE v ČR – podíl na hrubé domácí spotřebě elektřiny (2007 – 2016) 



Zdroj: 

Komora OZE: Potenciál OZE v ČR – working paper; 

HANSLIAN D., CHALUPA a kol.. Analýza větrné energetiky v ČR. Komora obnovitelných zdrojů energie, březen 2015. Dostupné 

http://www.komoraoze.cz/download/pdf/44.pdf

Potenciál OZE v ČR mají

http://www.komoraoze.cz/download/pdf/44.pdf


Podhodnocený potenciál VTE (?)

Zdroj: Komora OZE, data: SEK, Analýza větrné energetiky v ČR 2015



Zdroj: BWE



Zdroj: Studie pro Greenpeace Energy EG a Spolkový svaz pro větrnou energii – srpen 2012, v originále „Was Strom wirklich kostet“

http://csve.cz/pdf/cz/Studie-Skutecne-naklady.pdf - výtah CZ

http://www.foes.de/pdf/2013-03-full-costs-of-power-generation.pdf - výtah ENG

http://www.wind-energie.de/sites/default/files/download/publication/was-strom-wirklich-kostet/20120911_bwe_greenpeace_studie_stromkosten_final.pdf - výtah DE

http://www.foes.de/pdf/2012-08-Was_Strom_wirklich_kostet_lang.pdf - studie DE

Internalizace externalit – snížení nákladů OZE

http://csve.cz/pdf/cz/Studie-Skutecne-naklady.pdf
http://www.foes.de/pdf/2013-03-full-costs-of-power-generation.pdf
http://www.wind-energie.de/sites/default/files/download/publication/was-strom-wirklich-kostet/20120911_bwe_greenpeace_studie_stromkosten_final.pdf
http://www.foes.de/pdf/2012-08-Was_Strom_wirklich_kostet_lang.pdf


Zdroj: MELICHAR, Jan; MÁCA, Vojtěch; ŠČASNÝ, Milan (2012) Měrné externí náklady výroby elektrické energie v uhelných parních elektrárnách v České republice. CUEC Working

Paper 1/2012. Praha: Centrum pro otázky životního prostředí UK v Praze, 37 stran.

Internalizace externalit – snížení nákladů OZE



Zdroj: Agentur für Erneuerbare Energien (AEE), BEE

Internalizace externalit – snížení nákladů OZE



OZE = demokratizace energetiky = šance pro:

- Nové výrobce energie = obyvatelé, malé a střední 

podnikatele, obce,

- průmysl - vývoj, výroba, instalace a servis RES a 

navázaných technologií (vč. SG, AKU, OZEmobilita), 

- energetickou bezpečnost ČR+EU – společná EU 

politika,

- zodpovědný přístup k řešení globální klimatické 

změny a

- životní prostředí a zdraví obyvatel



Obnovitelné zdroje - budoucí jádro i české 

energetiky

Děkuji Vám za pozornost

Štěpán Chalupa

předseda Komory OZE, stepan.chalupa@komoraoze.cz
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