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Osnova

● Představení UKEN
● Aktuálně z legislativy

○ Vyhláška o PRTE (sdílení elektřiny v BD)
○ LEX OZE II: (komunitní novela)

● Aktuálně z dotací
○ Modernizační fond
○ Národní plán obnovy



Proč Unie komunitní energetiky

● Potřeba systémových změn
● Bariéry v oblasti legislativy
● Komplikované dotační prostředí, zpoždění 

programů pro komunitní energetiku
● Potřeba sdílení, vytváření modelových příkladů, 

know-how
● Potřeba propojování stakeholderů i policy makerů
● Shoda napříč – samosprávy, byznys, domácnosti, 

nevládní organizace



Aktivity Unie komunitní energetiky
● Tři pracovní skupiny: 

legislativa, dotace a know-how
● Výstupy pro členy (sdílení 

know-how, interní vzdělávání)
● Výstupy pro odbornou 

veřejnost (webináře, 
doporučení)

● Doporučení a návrhy pro 
systémové změny, připomínky 
chystané legislativy a 
dotačních programů

● Spolupráce se stakeholdery, 
ministerstvy, úřady



Unie má dnes již přes 40 členů



Aktuality z legislativy



Sdílení elektřiny v bytových domech

● Vyhláška ERÚ o pravidlech trhu s elektřinou

● Aktuální stav: po vypořádání připomínek MPŘ

● Plánovaná účinnost 1. 1. 2023

● Sdílení elektřiny v bytovém domě = bez využití veřejné 
distribuční soustavy

● Systém vůdčího + podružných odběrných míst

● Záznam v systému OTE, úspora na ceně elektřiny



LEX OZE II. (energetická společenství)

● Transpozice EU práva, MPŘ  4.11.2022, účinnost nejdříve 2. pol. 2023 

● Silné stránky návrhu

○ Definice energetických společenství otevřená + možnost členství příspěvkových organizací

○ Práva a povinnosti subjektů na trhu

○ Sdílení elektřiny přes veřejnou distribuční síť

○ Právo na instalaci průběhového elektroměru
● Kritické body

○ Jednostranná změna smluvních podmínek od obchodníka

○ Stanovení slevy na distribučním poplatku

○ Odložená účinnost sdílení na 1.1.2024

○ Hranice instalovaného výkonu pro získání licence na výrobu

○ Nakládání se ziskem

○ Koncept fikce připojitelnosti



Sdílení a předávání dat v praxi



Aktuality z dotací



Modernizační fond

● HOUSENERG - nové financování NZÚ

● RES+  - FVE pro obce (1,5 mld. Kč do 3000 obyvatel, 2,5 mld. Kč nad)
○ málo žádostí -> nedostatek projektantů

○ výzva běží do 15.3.2023 - možné prodloužení

● KOMUNERG
○ Provoz ES - hardware + software

○ Termín spuštění 2. pol 2023? - poptávka po pilotních projektech



Národní plán obnovy

● Zakládání energetických společenství
○ výzva pod NZÚ
○ V současné chvíli probíhá formulace podmínek a stanovení hodnotících 

kritérií
○ Výše dotace pravděpodobně 100% - ale max. částky
○ Aktivity: činnosti před založením ES (právní, ekonomické, potenciálové 

analýzy, energetická koncepce ES, participace občanů)
○ Termín spuštění: 1 pol. 2023

● Navýšení alokace NPO - půjčka z Nástroje pro oživení a odolnost?
○ Předprojektová příprava, zakládání energetických společenství, podpora energetického 

managementu, kapitálové zajištění investic
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