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Předpokládaný vývoj OZE 
ve světě 

 Vítr a solární energie budou představovat více než 80% celosvětového 
růstu obnovitelné kapacity v příštích pěti letech. 

 Do roku 2022 se očekává, že Dánsko bude světovým lídrem ve výrobě 
elektřiny z OZE 

  70% jeho výroby elektřiny již pochází z obnovitelných zdrojů energie. 

 V některých evropských zemích (Irsko, Německo a Spojené království) 
podíl solárních a větrných elektráren překročí 25% na celkové produkci 
elektřiny.   

 V Číně, Indii a Brazílii se očekává, že podíl výroby elektřiny z OZE se 
během pěti let zdvojnásobí na více než 10%. 
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Zdroj: Zpráva  IEA Renewables 2017 



Aktuální podíl instalovaného 
výkonu OZE ve světě v roce 2017 
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Zdroj: IRENA (2018), Renewable capacity statistics 2018 



Výroba elektřiny z OZE v Evropě v roce 2015 v 
porovnání s výrobou ve světě v roce 2016 
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Zdroj: Zpráva  IEA Renewables 2017 

Průměrné využití FVE v roce 2015: 
 Německo – 973 [kWh/kW]  

 Česká Republika – 1091 [kWh/kW]  

 Španělsko – 1937 [kWh/kW]  



Celosvětový vývoj LCOE elektřiny z 
OZE v letech 2010-2017 
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Zdroj: IRENA Renewable Cost Database 



Pokles nákladů na výrobu 
elektřiny z OZE  
 Na snížení nákladů na výrobu elektřiny (Levelized Cost of 

Energy - LCOE) má vliv: 

 Nárůst počtu výroben OZE 

 Zlepšení technologie (technologická inovace) / zvyšování výkonu 

 Zvyšující výroba elektrické energie z OZE 

 Vliv aukcí  

 Velmi nízké ceny (aukční výsledky) u VTE jako je Brazílie, Kanada, Německo, 
Indie, Mexiko a Maroko ukazují, že VTE na pevnině je jedním z nejvíce 
konkurenceschopných zdrojů pro výrobu elektřiny 

 Snížení nákladů na výrobu elektřiny má dopad na zvýšení 
konkurenceschopnosti zdrojů OZE oproti klasickým 
zdrojům.   Cílový stav 
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Celosvětový vývoj LCOE elektřiny z 
OZE v letech 2010-2017 

 Celosvětově průměrné náklady na výrobu elektřiny (LCOE) 
z FVE poklesly od roku 2010 o 73% na hodnotu 0,10 USD / 
kWh pro nové projekty stavěné v roce 2017 

 Stále více technologie OZE stává konkurenčně 
schopnou v porovnání s konvenčními zdroji energie  

 a to bez finanční podpory 

 V Německu se do aukce přihlásily 2 projekty s uvedením do provozu po 2024 s 
nabídkami bez státní finanční podpory (VTE) 
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Výsledky aukce na střešní FVE - Francie 

 4. kolo – rok 2018 

 Aukční objem 4. kola cca 200 MW 

 V aukci uspělo 392 střešních projektů FVE o celkovém výkonu 200 
MW 

 Průměrná soutěžená cena 80,8 €/MWh 

 Ve srovnání s třetím kolem průměrná cena poklesla o 5 %  

 Ve srovnání s prvním kolem, které proběhlo v loňském dubnu, 
dokonce o 24 %. 

 V 5. kole (07/2018) bude soutěžena kapacita ve výši 225 
MW  



  

 

 

 Česká Republika…Kde jsme nyní … 
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Česká Republika…Kde jsme nyní … 

 Plníme Evropské cíle do roku 2020. 
 

 Platíme za to 46 mld. Kč za rok. 
Výdaje na OZE v TOP10 výdajů státního 

rozpočtu na rok 2017 (26,2 mld. Kč) 
 

 Prostředí investic do OZE je investory 
vnímáno jako nestabilní, nepředvídatelné 
a netransparentní. 
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Vývoj výroby elektřiny brutto z OZE a její podíl na tuzemské brutto spotřebě (TWh)  
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Podíl elektřiny v ČR 



Podíl energie v ČR 
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 Směrnice 2009/28/ES 
 Evropský cíl 20% energie z OZE v roce 2020 

 Národní cíl pro ČR 13 % (15,3 %) energie z OZE v roce 2020 

Zdroj: MPO 
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VÝROBA 

NÁKLADY 



Jak dál 

 Zimní balíček EU „čistá energie pro všechny 
Evropany“ 
 Nové cíle, nové nástroje, nové podmínky 

 Novela energetického zákona 
 Akumulace 

 Novela zákona o podporovaných zdrojích 
energie 
 Překompenzace 

 Nová schémata podpor  

 Konec stávajících schémat podpory 

 Poučit se z chyb v minulosti 
16 



Zimní balíček 

 Součástí je revize směrnice 2009/28/ES o obnovitelných 
zdrojích energie 

 Společný závazný cíl EU podílu energie z OZE na hrubé 
konečné spotřebě energie do roku 2030 na minimálně 
27 % (30 – 35 %) – zahájen trialog 

 Národní cíle v gesci jednotlivých ČS a stanoveny v tzv. 
Integrovaném národním energeticko-klimatickém plánu 
 Unijní fond v případě neplnění cílů (odstraněno) 

 Protržní přístup, samospotřebitel, otevření režimů 
podpory pro zdroje v jiných ČS, kontaktní místo, 
zjednodušení povolovacích procesů, lineární navyšování 
podílu OZE v teple 
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Budoucí podpora OZE 

 Evropská pravidla umožňují další podporu pouze na 
základě tzv. soutěžních nabídkových řízení (tendrů, aukcí) 
 Výjimka pro projekty do 1 MW (VTE do 6 MW) 

 Aktivace jednotlivých podpor nařízením vlády v souladu s 
tzv. Národním integrovaným klimaticko-energetickým 
plánem (nahradí NAP OZE) 
 Aktualizace každé dva roky na tříleté období   

 Nástroje k plnění cílů: provozní podpora, investiční 
podpora, statistické převody mezi ČS, společné 
přeshraniční projekty 

 Důraz na protržní mechanismy 
 Soutěžit se bude pravděpodobně hodinový ZB (referenční cena) 

 Eliminace výkupních cen  
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Co je nutné řešit 

 Nové schéma podpory (aukce) 

 Nové schéma podpory mimo aukce 
 Obdoba současného schématu, výjimky z aukcí 

 Modifikace stávajících podpor 

 Prodloužení ukončených podpor 
 Především pro stávající palivové zdroje (bioplyn, 

biomasa) 

 Úhrada provozních (palivových) nákladů 

 

   Nové notifikace podpor 
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Soutěžní nabídková řízení (návrh) 

 Soutěžené objemy (MW) budou zveřejněny Nařízením vlády v souladu 
s Integrovaným plánem 

 Soutěžit se pravděpodobně bude: 
  referenční cena (de facto výkupní cena) 

 Tzn. tržní cena + doplatek v podobě hodinového ZB 

  přímo roční zelený bonus (v případě KVET)  

 Aukce mohou být technologicky specifické 
 Možnost omezení i na určitou lokalitu 

 Na principu pay-as-bid  
 Každému přiřazena cena, kterou nabídl, nikoliv jednotná všem 

 Lze očekávat  
 Povinnost složení vratné zálohu (jistiny)  

 Zavedení maximální a případně i minimální ceny pro každý tendr 

 Stavební povolení jako možnou podmínku pro účast v tendru 
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Závěr 

 Jaký je správný podíl energie OZE, 
kterého je ČR schopna dosáhnout? 

 Jaká je správná částka na podporu POZE, 
kterou si můžeme dovolit? 

 Kde hledat další zdroje financování 
podpor? 

 Kde je hranice mezi ochranou konečných 
spotřebitelů a podporou OZE?  

21 



 

Děkuji za pozornost. 
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