
1
© 2017 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss 
entity. All rights reserved.

Inovativní energetika z pohledu 
spotřebitele

Petr Lux 

Inovativní energetika 2017, 3.5.2017, Praha



2
© 2017 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss 
entity. All rights reserved.

Průzkum mapující potenciál 
energetických úspor v českém 
průmyslu



3
© 2017 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss 
entity. All rights reserved.

Průzkum energetických úspor v průmyslu 
- Cílem průzkumu bylo zejména zmapovat energetickou efektivitu a budoucnost českého průmyslu v této oblasti

- Průzkum byl proveden pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu a Státní energetické inspekce

- Zkoumal dopady novely zákona o hospodaření energií 406/2000 Sb

- Vybrány společnosti nad 250 zaměstnanců, aktivy vyššími než 1,1 mld. CZK a obratem nad 1,3 mld. Kč

- Zapojilo se přes 10 % respondentů

- Sběr dat on-line a osobními a telefonickými rozhovory

- Výsledky průzkumu na adrese www.usporyprumysl.cz

http://www.usporyprumysl.cz/
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Jaký je váš názor na energetickou efektivitu?

59%

33%

8% 0%

Neanonymní

Energetickou efektivitu vnímáme jako jednu z cest rozvoje naší společnosti z ekonomického
i společenského hlediska
Chápeme ji jako způsob snižování budoucích provozních nákladů souvisejících se spotřebou
energie
Dosahování úspor by mělo fungovat na dobrovolné bázi

Jiné

39%

48%

11%
2%

Anonymní

- Názor na energetickou efektivitu je mezi 
firmami z většiny pozitivní

- U neanonymních respondentů 
převažuje odpověď, kdy u energetické 
efektivity zvažují i společenské hledisko 
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Považujete formu energetického auditu za funkční 
cestu k dosažení úspor? 

46%

36%

18%

Neanonymní

Ano Ne Zatím nedokáži říci

- Většina firem formu auditu nepovažuje za 
funkční cestu k dosažení úspor, případně 
nedokáže v současnosti přínos hodnotit 

- Tomu odpovídá vysoká míra ponechání 
otázky bez odpovědi38%

55%

7%

Anonymní
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Rozhodli jste se pro energeticky audit, nebo systém 
environmentálního nebo energetického managementu? 

23%

36%

29%

12%

Neanonymní

Pouze energetický audit

Pro energetický audit a na základě jeho výsledků se rozhodneme pro další kroky

Pro zavedení a certifikaci energetického managementu (EMS)

Pro zavedení a certifikaci environmentálního managementu (EnMS), včetně
zpracování energetického auditu

41 %

43 %

11 %
5 %

Anonymní

- Většina společností se rozhodla pro 
energetický audit a na jeho základě pro 
další kroky – u neanonymních 
respondentů to bylo 59 % společností u 
anonymních pak dokonce 84 %     

- Neanonymní respondenti ve větší míře 
volili varianty EnMS a EMS, což je do 
značné míry dáno tím, že jde zpravidla o 
větší společnosti 
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Potenciál energetických úspor z pohledu komodity v horizontu 10 let?
Všechny odpovědi 

Kategorie Průměrná hodnota

Tepelná energie 7,18 %

Elektrická energie 13,35 %

Zemní plyn 10,37 %

Ostatní energie 4,6 %

Potenciál energetických úspor podle spotřebiče v horizontu 10 let?
Všechny odpovědi 

Kategorie Průměrná hodnota

Budovy 15,73%

Provozní technologie 11,79%

Ostatní technologie 5,71%
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Jaká opatření se firmy chystají v rámci úsporných opatření zavést 

22,60%

17,60%

16,60%

14,20%

11,80%

5,40%

5,10%
4,10%

2,70%

Všechny odpovědi

Rekonstrukce osvětlení

Investice do výroby a spotřebičů s cílem vyšší efektivity (snížení ztrát)

Využívání odpadního tepla

Zateplení objektů

Nastavení automatické regulace energetických zařízení

Instalace vlastních obnovitelných zdrojů energie (OZE)

Pořízení vlastní kogenerační jednotky

Jiná opatření:

Žádná opatření
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Potenciál decentrální energetiky u 
podniků a domácností 
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Centrální versus decentrální energetika

Nezávislost na dodavatelích

+ -

Většinou se jedná o OZE s pozitivním dopadem na uhlíkovou stopu 
(snížení emisí CO2)

Legislativní / regulatorní nejistota:
• možné změny zákona o POZE – limity na výrobu z OZE 

Spolehlivá a bezpečná dodávka Investiční náročnost X podpora  doba návratnosti

Fixace ceny dodávky elektřiny z vlastního zařízení Náročný povolovací proces u zdrojů nad 10 kW

Snížení ztrát (výroba v místě spotřeby) a flexibilita (akumulace energií) Složitější proces EIA pro některé OZE (VTE)

Samovýrobce elektřiny nemusí přispívat na OZE a KVET Nutné vysoké investice do posílení ES v souvislosti s rozvojem 
decentrální výroby

CEF*) – nová výzva pro PCI**) Podoba nové tarifní struktury v budoucnosti?!?

Závislost na dodavatelích

+ -

Spolehlivá a bezpečná dodávka Cena za „robustní“ soustavu hrazená v distribučních poplatcích

Komfort dodávky Nejistota ohledně vývoje ceny komodity

*) CEF … Nástroje pro propojení Evropy    **) PCI … Projekty společného zájmu 
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Státní podpora rozvoje OZE v ČR
Tři programy, jejichž součástí je i podpora na rozvoj  OZE, resp. decentralizace

1. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020
• PRIORITNÍ OSA 3: Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a OZE, …

2. Operační program Životní prostředí 2014 – 2020 
• PRIORITNÍ OSA 5: Energetické úspory

3. Program Nová zelená úsporám (3. výzva – kontinuální do roku 2021)
• Rodinné domy: Oblast C.3 – Efektivní využití zdrojů energie – solární systémy

Zdroj: MPO, MŽP

Označení [jednotky] C.3.4 C.3.5 C.3.6

 Dotace [Kč] 55 000 70 000 100 000
 Celkový využitelný zisk v budově QFV.u [kWh.rok-1] ≥ 1 700 ≥ 1 700 ≥ 3 000
 Akumulace přebytků energie do teplé vody - povinná možná možná

 Minimální měrný objem zásobníku teplé vody nebo akumulační nádrže [l∙kWp-1] 80 - -

 Akumulace přebytků energie do elektrických akumulátorů - možná povinná povinná
 Minimální měrná kapacita akumulátorů [kWh∙kWp-1] - 1,75 1,75
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 Decentrální zdroje pro podniky a domácnosti:
• Fotovoltaické elektrárny (FVE)
• Kogenerační jednotky (KJ)
• Větrné elektrárny (VTE)
• Malé vodní elektrárny (MVE)
• Bioplynové stanice (BPS)

1. Potenciál krytí spotřeby – případová studie „Střešní instalace FVE pro rodinný dům“
• Cena instalace FVE bez akumulace v ČR se pohybuje od 25 – 50 tis. Kč/kWp

Pozn.: Doby návratnosti investice se mění v závislosti na velikosti instalovaného výkonu, vlastní spotřebě, ceně za elektřinu a dotaci (uvažován je 
program Nová zelená úsporám (3. výzva – kontinuální do roku 2021), Rodinné domy: Oblast C.3 – Efektivní využití zdrojů energie – solární systémy).

Zdroj: KPMG

FVE 2,2 kWp s akumulací do teplé vody FVE 4 kWp s akumulací do akumulátoru

Předpokládané 
parametry výpočtu

 Investice 70,4 tis. Kč/kWp
 Růst cen elektřiny 1,5%
 Využití energie pro vl. spotřebu 80 %
 Využití instalovaného výkonu 1050 h 
 Cena elektřiny vč. distribuce 4,3 Kč/kWh
 Cena elektřiny dodané do sítě 0,84 Kč/KWh
 Dotace celkem 60 tis. Kč

 Investice 93,5 tis. Kč/kWp
 Růst cen elektřiny 1,5%
 Využití energie pro vl. spotřebu 90 %
 Využití instalovaného výkonu 1050 h
 Cena elektřiny vč. distribuce 4,3 Kč/kWh
 Cena elektřiny dodané do sítě 0,84 Kč/KWh
 Dotace celkem 105 tis. Kč

Doba návratnosti  11 let s dotací (17 let bez dotace)  15 let s dotací (20 let bez dotace)

Analýza potenciálu podniků a domácností (1/5)
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Předpokládané parametry výpočtu Kogenerační jednotka 1 000 kW Kogenerační jednotka 2 000 kW

 Investice
 Cena silové elektřiny 
 Cena tepla
 Cena plynu vč. distribuce
 Hodiny v provozu
 WACC 

 20 358 tis. Kč
 850 Kč/MWh
 300 Kč/MWh
 800 Kč/MWh
 3 000 (Rok)
 7 %

 28 217 tis. Kč
 850 Kč/MWh
 300 Kč/MWh
 800 Kč/MWh
 3 000 (Rok)
 7 %

Výsledky výpočtu

 NPV (15 let)
 IRR 
 Doba návratnosti (let)
 Dis. doba návratnosti (let)

 29 785 tis. Kč
 33,1 %
 4,05
 4,54

 53 472 tis. Kč
 40 %
 3,52
 3,87

2. Potenciál krytí spotřeby – případová studie „Kogenerační jednotka pro výrobní areál“

• Kogenerační jednotka vyrábějící elektřinu a teplo pro areál se spotřebou elektřiny 3 GWh (resp. 6 GWh) a se spotřebou 
tepla 11 tis. GJ (resp. 22 tis. GJ)

Analýza potenciálu podniků a domácností (2/5)

Zdroj: KPMG, Amper Generation, TEDOM
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Analýza potenciálu podniků a domácností (3/5)
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Analýza potenciálu podniků a domácností (4/5)
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4. Celkový potenciál krytí spotřeby VO z decentrálních zdrojů v ČR

 Lze předpokládat jak zvýšení spotřeby elektřiny u velkoodběratelů, tak i 
uspokojení poptávky po této elektřině z decentralizovaných zdrojů

 Převážně se předpokládá rekonstrukce již stávajících decentrálních zdrojů

 Většinou se jedná o zdroje „závodních“ energetik o velikosti jednotek až 
desítek instalovaných MW

3. Celkový potenciál krytí spotřeby MO z decentrálních zdrojů v ČR

 V celkové spotřebě elektřiny je předpokládán mírný nárůst, opatření ke 
snížení spotřeby energie budou doprovázena přechodem k elektřině (např. 
tepelná čerpadla)

 Zvýšená spotřeba bude částečně vykompenzována snížením energetické 
náročnosti

 Je předpokládán nárůst počtu decentralizovaných zdrojů a část spotřeby 
bude pokryta výrobou v těchto zdrojích přímo v místě spotřeby
 Cca 3,3 % maloodběru bude pokryto z decentrálních FVE a Mikrokogenerace v 

roce 2020

Zdroj: SEK, OTE, CODE2 Cogeneration Observatory and Dissemination Europe, analýza KPMG

Analýza potenciálu podniků a domácností (5/5)
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Nové směry a technologie (1/2)
Fotovoltaické elektrárny
 Pokles cen panelů - zvyšování efektivity výroby / masová výroba - pokles je již nižší než v předchozích letech. Ostatní složky 

ceny dodávky FVE na klíč nemají tak rapidní pokles ceny.

 Průhledné organické solární články - zvýšení účinnosti těchto článků (dosud cca 2,4 %) a zvýšení propustnosti světla (dosud 
>55%)  komerčního nasazení při účinnost nad 10 %.

 Zvýšení účinnosti panelů - v současnosti limit účinnosti cca 33 %, v laboratorních podmínkách již lze zvýšit účinnost o 
dalších cca 30 % (s využitím nanotechnologií a organ. článků až o 52 %). 

Řešení pro ukládání elektrické energie

1. Baterie na bázi lithia
 Tesla Motors – 2 řešení baterií pro domácnosti a průmysl s kapacitou od 6,4 kWh do 100 kWh
 Sonnen - bateriové systémy pro domácnosti i komerční zákazníky s kapacitou od 2 do 48 kWh
 V ČR vývoj a výroba 3D akumulátorů (HE3DA) konstrukce 

základního 1 MWh modulu sestává z 125 ks 8 kWh článků 
 Růst poptávky po lithiu  růst cen této komodity!

2. Palivové články
 UJV Řež – palivový článek jako způsob akumulace elektřiny z FVE  akumulátor (2,2 kWh) s vodíkovou zásobní nádrží 

(cca 330 kWh s 50% účinností zpětné přeměny)  celk. účinnost akumulace 31 % 

Cena Lithia (USD/t)
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Kogenerační jednotky
 Micro – do 50 kW
 Malé – do 1 MW
 Nad 1 MW (nad 5 MW velká KVET)

Smart Grid  Smart Metering  Smart Home / Smart City
 Obousměrná komunikace - on-line řízení soustavy a decentrální výroby, připojení a odpojení OM, informovanost 

zákazníka o spotřebě apod. (kategorie SME a domácnosti)
 Národní akční plán (NAP SG):

 Časový rámec do roku 2040, rozhodující opatření do roku 2030
 Celkové investiční nároky v sítích NN a VN až 140 mld. Kč 

Elektromobilita
 Elektromobil v garáži může sloužit jako akumulátor 

vhodný pro vyhlazení odběrové špičky budovy

Nová tarifní struktura
 Decentrální zdroje a jejich předpokládaný rozvoj v budoucnu jsou jedním z důvodů pro NTS
 Návrh NTS v předložené podobě nebyl schválen, bylo uvažováno, že větší část ceny regulované části dodávky elektřiny 

bude vztažena na rezervovaný příkon

Zdroj: ERÚ, TEDOM

Rozvoj projektů malé kogenerace
v kombinaci s OZE a akumulací 
elektřiny a tepla

Nové směry a technologie (2/2)
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Závěr: Centralizace x decentralizace

1. Výstavba nových centrálních zdrojů je vystavena 
politickým a cenovým nejistotám - plné náklady 
zdrojů jsou dnes vyšší než cena elektřiny 

2. Období nízkých cen může trvat i několik let

3. Pokud investoři investují do nových zdrojů, 
požadují mimotržní záruky, vznikají tak pouze 
zdroje se speciálními podmínkami

4. Situace zatěžuje i stávající zdroje, které jsou 
zavírány nebo účetně přeceňovány

5. ČR nové zdroje zatím intenzivně řešit nemusí, 
ale měla by zajistit jistotu budoucí podoby trhu

1. Decentralizované zdroje přispívají k energetické 
nezávislosti ČR a zvyšují energetickou bezpečnost

2. Instalace zdrojů energie v podnicích a 
domácnostech má v ČR významný potenciál:

 FVE s akumulací elektřiny

 Kogenerace s akumulací tepla

3. Pro masivnější rozvoj decentralizované energetiky 
je nutné zejména:

 Stabilní legislativní / regulatorní prostředí

 Nastavit „efektivní“ mechanismus podpory
výroby energií ze zdrojů přispívajících k plnění 
cílů plynoucích z mezinárodních závazků 

 Její vhodné zakomponování do rozvoje celé 
energetické soustavy ČR
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Děkuji za pozornost

Petr Lux
KPMG Česká republika, s.r.o.
+ 420 222 123 226
+ 420 737 210 742
plux@kpmg.cz
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