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Shrnutí 
I Tento informační dokument, který není auditní zprávou, upozorňuje na konkrétní 
výzvy, s nimiž se EU potýká ve snaze zajistit, aby její podpora skladování energie účinně 
přispívala k cílům EU v oblasti energetiky a klimatu. 

II Za účelem zmírnění změny klimatu si EU stanovila cíle pro omezení emisí 
skleníkových plynů. Energetika a změna klimatu spolu úzce souvisejí: na výrobu a 
využití energie připadá 79 % emisí skleníkových plynů v EU, přičemž největší emise 
vznikají při dodávkách energie a v dopravě. Zvládnutí hrozby změny klimatu si vyžádá 
fundamentální posun od současného energetického systému založeného na fosilních 
palivech na systém nízkouhlíkový, založený především na energii z obnovitelných 
zdrojů: transformaci energetiky. 

III Technologie skladování energie umožňují flexibilně reagovat na nerovnováhy 
zapříčiněné zvýšeným podílem variabilních obnovitelných zdrojů energie, jako je 
sluneční nebo větrná energie, v elektroenergetické soustavě. Paliva vyrobená 
z obnovitelných zdrojů, jako elektřina z obnovitelných zdrojů nebo vodík, mohou 
přispět ke snížení emisí z dopravy a lepší technologie skladování energie mohou 
podpořit rozšíření flotily vozidel, která taková paliva využívají. 

IV Je k dispozici řada technologií skladování energie a další jsou ve fázi vývoje, 
například skladování energie pomocí přečerpávacích vodních elektráren, různé typy 
baterií, skladování vodíku, akumulace energie do stlačeného vzduchu, systémy pro 
akumulaci tepla a různé druhy skladování plynu. Rámec politiky EU pro skladování 
energie se opírá o strategické iniciativy, jako je Evropská bateriová aliance, podporu 
výzkumu a inovací v oblasti technologií pro skladování energie a právní předpisy 
týkající se trhů s elektřinou a nízkouhlíkové dopravy. Vzhledem k zásadnímu významu 
skladování energie pro přechod na nízkouhlíkový energetický systém, založený 
především na energii z obnovitelných zdrojů, nastiňuje tento informační dokument 
hlavní výzvy podpory EU určené na vývoj a zavádění technologií pro skladování energie 
v EU. 

Koncipování strategie pro skladování energie 

V EU podnikla kroky k vypracování strategického rámce pro skladování energie 
s úmyslem urychlit transformaci energetického systému EU a uvést slibné nové 
nízkouhlíkové technologie na trh. Je zde však riziko, že dosud přijatá opatření nebudou 
k dosažení strategických cílů EU pro čistou energii dostačovat. 
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VI O dosažení shody na potřebných opatřeních usiluje plán SET pro výzkum rozvoje 
inovativních bateriových technologií. Evropská bateriová aliance se zaměřuje 
především na stávající než na průlomové technologie a hrozí u ní riziko, že svých 
ambiciózních cílů nedosáhne. EU zaostává za svými konkurenty v oblasti kapacit pro 
výrobu bateriových článků. Je zde nebezpečí, že stávající strategický rámec EU 
nedostojí výzvám energetické transformace. 

Účinné využívání výzkumu a inovací 

VII Komise si je vědoma významu účinného výzkumu a vývoje pro urychlení 
transformace energetického systému EU a uvedení nových slibných nízkouhlíkových 
technologií na trh. Od roku 2014 do října 2018 bylo z projektu Horizont 2020, který je 
hlavním výzkumným programem Komise, přiděleno na projekty síťového skladování 
energie nebo nízkouhlíkové mobility 1,34 miliardy EUR. Komise přijala opatření, aby 
program Horizont 2020 zjednodušila, stále však zbývá prostor pro další snížení 
složitosti financování výzkumu Evropskou unií a větší zapojení inovativních společností. 
Existuje rovněž riziko nedostatečné podpory zavádění inovativních řešení skladování 
energie ze strany EU. 

Ustavení podpůrného legislativního rámce 

VIII Do roku 2019 se investoři do řešení v oblasti skladování energie v energetické 
síti potýkali s překážkami. Nedávno schválené právní předpisy EU by měly pomoci tyto 
překážky překonat. Komise se většinou souvisejících problémů zabývala ve směrnici 
o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a v nařízení o vnitřním trhu 
s elektřinou, které mají být schváleny na začátku roku 2019. Pokud jde 
o elektromobilitu, zpožděné a nesoustavné budování dobíjecí infrastruktury by mohlo 
masivní rozšíření používání elektrických vozidel zpozdit. 

IX V tomto informačním dokumentu upozorňujeme na sedm hlavních výzev, s nimiž 
se podpora EU na vývoj a zavádění technologií pro skladování energie potýká: 

1) zajištění koherentnosti strategie EU, 

2) zvýšení podpory zúčastněných stran, 

3) zjednodušení financování výzkumu v EU, 

4) podpora výzkumu a inovací v oblasti technologií skladování energie, 

5) zavádění technologií skladování energie, 

6) odstraňování překážek, s nimiž se investoři setkávají, 

7) zavádění infrastruktur pro alternativní paliva. 
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Úvod 

Proč na skladování energie záleží 

01 V roce 2015 podepsalo 195 států odpovědných za 99,75 % celkových emisí 
skleníkových plynů Pařížskou dohodu. Zavázaly se udržet nárůst globální průměrné 
teploty v tomto století „výrazně pod“ 2°C oproti úrovni před průmyslovou revolucí a cílí 
na limit 1,5°C1. EU si stanovila cíle pro snížení emisí skleníkových plynů (viz obrázek 1). 

Obrázek 1 – Trendy a cíle emisí skleníkových plynů v EU 

 
Zdroj: Trendy a projekce v Evropě 2018, EEA, 2018. 

02 Energie a změna klimatu spolu úzce souvisejí: boj proti hrozbě změny klimatu 
vyžaduje radikální odklon od současného energetického systému, který je závislý na 
fosilních palivech. Na výrobu a využití energie připadá 79 % emisí skleníkových plynů 
v EU, přičemž nejvyšší emise vznikají při dodávkách energie a v dopravě. K dosažení cílů 
pro emise skleníkových plynů je nutné, aby tyto sektory v rostoucí míře využívaly 
obnovitelné energie a nové technologie. 

                                                       
1 Pařížská dohoda, Rámcová úmluva Organizace spojených národů o změně klimatu, 2015 

(články 2 a 4). 
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http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2018-climate-and-energy
http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
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03 Přinejmenším po dvě dekády využívala EU pro vývoj nízkouhlíkové energie řadu 
nástrojů. Od roku 2005, kdy byl zaveden systém EU pro obchodování s emisemi (EU 
ETS), například stanovovala limity pro celkové emise některých odvětví dodávek 
energie, energeticky náročných odvětví a od roku 2012 letů v rámci EHP2 a vytvořila trh 
s emisními kvótami. Jejím cílem bylo mimo jiné podpořit větší využívání nízkouhlíkové 
energie v energetickém sektoru. 

04 V odvětvích, na něž se systém EU ETS nevztahuje, jako je doprava, stanovily 
Evropský parlament a Rada v rámci sdílení úsilí členským státům závazné cíle pro 
snížení emisí skleníkových plynů platné od roku 2009. 

05 EU, aby podpořila přechod na nízkouhlíkové dodávky energie, rovněž stanovila 
cíle pro podíl obnovitelné energie na konečné spotřebě energie: 20 % do roku 20203 a 
32 % do roku 20304. Součástí je i obnovitelná energie využívaná při výrobě elektřiny, 
při vytápění a chlazení a v dopravě. Směrnice EU o obnovitelné energii z roku 2009 
rovněž stanoví členským států povinnost vybudovat skladovací zařízení pro stabilizaci 
elektroenergetické soustavy, jež jí umožní pojmout více obnovitelné energie. 

06 V letech 2004 až 2017 se podíle energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné 
spotřebě elektřiny v EU zvýšil ze 14 % na 31 %5. V Rakousku vzrostl tento podíl až na 

                                                       
2 EHP Zahrnuje všechny členské státy EU, Island, Lichtenštejnsko a Norsko. 

3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře 
využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 
2001/77/ES a 2003/30/ES (Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 16). 

4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 
o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracované znění)  
(Úř. věst. L 328/82, 21.12.2018). 

5 Share of electricity from renewable sources in gross electricity consumption 2004–2017 
(Podíl elektrické energie z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě energie v letech 2004–
2017), SHARES, Eurostat, únor 2019. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex:32009L0028
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1500565877756&uri=CELEX:32009L0028
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1500565877756&uri=CELEX:32009L0028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=EN
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Share_of_electricity_from_renewable_sources_in_gross_electricity_consumption,_2004-2017_(%25).png
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72 %, ale v sedmi členských státech nedosáhl ani 15 %6. Více než dvě třetiny 
obnovitelné energie v EU připadají na vodní (35 %) a větrnou (34 %) energii7. 

07 Vzhledem k tomu, že dodatečná obnovitelná energie bude pravděpodobně 
pocházet z variabilních solárních a větrných zdrojů, měl by tento cíl stimulovat další 
poptávku po skladování energie. 

08 Pro podíl energie z obnovitelných zdrojů využívané v dopravě stanovila EU 
konkrétní cíle: 10 % do roku 20203 a 14 % do roku 20304. V případě dopravy nové 
zdroje obnovitelné energie rovněž přinášejí nové výzvy v oblasti skladování energie. 
Potřeba skladovat energii se tedy zvýší, jak v síti, tak v dopravě8. 

09 Zdrojem přibližně tří čtvrtin emisí skleníkových plynů v EU je silniční doprava, 
převážně osobní automobily (viz obrázek 2). Po poklesu v letech 2007–2013 se emise 
z dopravy v letech 2014–2016 zvýšily (viz obrázek 3).  

Obrázek 2 – Emise skleníkových plynů z dopravy v EU v roce 2016 

 
Poznámka: včetně mezinárodní lodní a letecké dopravy. 
Zdroj: Evropská agentura pro životní prostředí, EEA greenhouse gas – data viewer (Skleníkové plyny – 
prohlížeč dat EEA), 2018, analýza EÚD. 

                                                       
6 Česká republika, Kypr, Maďarsko, Lucembursko, Nizozemsko, Malta a Polsko (zdroj: 

Eurostat). 

7 SHARES 2017 Summary Results (SHARES – Shrnutí výsledků za rok 2017), Eurostat, únor 
2019. Účetní dvůr plánuje zveřejnit zvláštní zprávu o výrobě větrné a solární energie 
koncem tohoto roku. 

8 Situační zpráva o opatřeních EU v oblasti energetiky a změny klimatu, EÚD 2017, bod 214. 
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http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer
https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/shares
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/LR17_01/LR_ENERGY_AND_CLIMATE_EN.pdf
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Obrázek 3 – Trend emisí skleníkových plynů v EU v letech 1996–2016 
podle odvětví 

 
Zdroj: Evropská agentura pro životní prostředí, EEA greenhouse gas – data viewer (Skleníkové plyny – 
prohlížeč dat EEA), 2018, analýza EÚD. 

Technologie skladování energie 

10 Přehled hlavních technologií pro skladování energie pro účely sítě a dopravy je 
uveden v obrázku 4. 
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Obrázek 4 – Přehled hlavních technologií pro skladování energie a jejich 
využití9 

 
Zdroj: EÚD, na základě informací z dokumentu Electrical energy storage for mitigating climate change 
(Skladováním elektrické energie ke zmírňování změny klimatu), Imperial College London. 

O síti 

11 Transformace elektrické energie sebou přináší významné výzvy pro integraci 
variabilních zdrojů obnovitelné energie do elektroenergetické soustavy a vyrovnání 
poptávky a nabídky. Bude potřeba uplatnit tři hlavní metody: 

o Zaprvé, díky propojenosti rozvodných sítí je pravděpodobnější, že nabídka v síti 
uspokojí poptávku. V roce 2015 při auditu energetické infrastruktury EU 
v členských státech a jejich propojení jsme však zjistili, že tato infrastruktura není 
zatím koncipována pro plně integrované trhy10. 

o Zadruhé, poptávku lze řídit: továrny mohou svou produkci, a tedy i využití energie 
přizpůsobit časům, kdy je energie více a je levnější. Podobně v některých 
domácnostech může poskytovatel elektrické energie dálkově zapnout a vypnout 

                                                       
9 Popis těchto technologií je uveden v příloze II. 

10 Zvláštní zpráva č. 16/2015 Zlepšení bezpečnosti dodávek energie rozvíjením vnitřního trhu 
s energií: je zapotřebí většího úsilí, Evropský účetní dvůr, 2015. To potvrdil i dokument 
Evropské komise nazvaný Druhá zpráva o stavu energetické unie, COM(2017) 53 final, 2017. 
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http://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=34751
http://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=34751
https://ec.europa.eu/priorities/publications/2nd-report-state-energy-union_en
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ohřev teplé vody a řídit tak načasování poptávky. Poptávku lze však obvykle 
odložit pouze o několik hodin, nikoliv dní. Řízení poptávky domácností a sektoru 
služeb rovněž naráží na regulatorní překážky a překážky související s koncepcí 
trhu11. 

o Zatřetí, elektrickou energii lze skladovat, aby mohla být využita později. Řešení 
pro skladování energie mohou rovněž zajišťovat dodatečné služby podpory sítě12. 
Komise odhadla, že EU, aby splnila své cíle pro oblast klimatu pro rok 2050, bude 
muset až šestinásobně zvýšit své kapacity pro skladování energie13. 

12 V EU jsou nejběžnější technologií pro skladování elektrické energie 
v elektroenergetické soustavě přečerpávací vodní elektrárny, na něž připadá 88 % 
instalované skladovací kapacity14. Využívají se jak pro denní, tak pro sezónní skladování 
energie. K hlavním výzvám výstavby nových velkých přečerpávacích zařízení pro 
skladování energie patří geologická omezení, udržitelnost životního prostředí a přijetí 
ze strany veřejnosti15. 

13 Baterie skladují elektrickou energii v podobě chemické energie a tuto energii 
mění na elektřinu. Baterie obvykle sestává ze tří částí: dvou elektrod a elektrolytu mezi 
nimi. Pokud je nabitá baterie zapojena do elektrického okruhu, nabité ionty proudí 
elektrolytem mezi elektrodami. Tento přenos nábojů generuje elektřinu v okruhu. 
Baterie lze využívat pro krátkodobé skladování energie po dobu několika hodin a dní, 

                                                       
11 The potential of electricity demand response (Potenciál řízení odběru elektrické energie), 

Evropský parlament, 2017. 

12 Nesoulad výroby elektrické energie a poptávky může například vést k frekvenčním 
výkyvům. Některé technologie skladování mohou napomoci vrátit frekvenci zpět na 
odpovídající úroveň. Tento fenomén se nazývá „frekvenční odezva“. 

13 Čistá planeta pro všechny, Evropská komise, COM(2018) 773 final ze dne 28.11.2018, s. 7. 
Komise vypracovala scénáře pro přechod na hospodářství s nulovými čistými emisemi 
skleníkových plynů. Její odhad potřeb skladovacích kapacit vychází ze scénářů, které se 
zaměřují více na intenzivní elektrifikaci v sektorech koncového použití. 

14 Zdroj: Pumped Hydro Storage (Přečerpávací vodní elektrárny), Evropská asociace pro 
skladování energie; Energy Storage:Which Market Designs and Regulatory Incentives Are 
Needed? (Skladování energie: jaké tržní modely a regulatorní stimuly jsou potřeba?), Odbor 
pro politiku A: hospodářská a měnová politika. Evropský parlament, 2015. 

15 Assessment of the European potential for pumped hydropower energy storage (Posouzení 
evropského potenciálu pro přečerpávací vodní elektrárny), Společné výzkumné středisko, 
2013. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2017)607322
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_en.pdf
http://ease-storage.eu/wp-content/uploads/2016/07/EASE_TD_Mechanical_PHS.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563469/IPOL_STU(2015)563469_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563469/IPOL_STU(2015)563469_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563469/IPOL_STU(2015)563469_EN.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC81226/ldna25940enn_assessment_european_phs_potential_online.pdf
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například posun denní poptávkové špičky. Pokud jsou však nabité, nemohou zůstat 
v tomto stavu po týdny či měsíce, aniž by nedocházelo k významným ztrátám. 
Komerčně se využívá celá řada typů baterií, jako kyselino-olověné baterie a lithium-
iontové baterie, a vývoj nových verzí těchto technologií probíhá. Výzkumníci pracují na 
alternativách, jako jsou polovodičové lithiové baterie s pevným elektrolytem. 

V dopravě 

14 Kromě biopaliv mohou emise skleníkových plynů v dopravě snižovat i pohonné 
hmoty z obnovitelných zdrojů, jako elektrická energie, vodík z obnovitelných zdrojů a 
syntetický zemní plyn. Rozšíření flotily vozidel s pohonem na tato paliva je v současné 
době omezován například jejich dojezdností, náklady a nedostatečnou infrastrukturou 
dobíjecích a plnicích stanic. 

15 Elektrická a hybridní silniční vozidla obvykle skladují energii v lithium-iontových 
bateriích. Ke konci roku 2018 na ně připadalo 0,4 % všech silničních vozidel v EU16. 
Elektrická vozidla v současné době představují celosvětově zhruba 1 % všech vozidel; 
podle odhadů soukromých společností by se tato hodnota mohla do roku 2030 zvýšit 
na 20 %17. 

16 Palivové články v autech a jiných vozidlech může pohánět i vodík vyráběný 
z obnovitelných zdrojů. Tato vozidla lze natankovat během několika minut. Vodík lze 
transformovat na syntetický zemní plyn, který může pohánět i letadla a lodě. Pokud jde 
o náklady, výroba vodíku se však v současné době potýká výzvami, jež bude nutno 
překonat. 

Cíl a koncepce tohoto informačního dokumentu 

17 V září 2017 jsme zveřejnili naši situační zprávu o opatřeních EU v oblasti 
energetiky a změny klimatu, v níž jsme identifikovali sedm hlavních výzev v oblasti 
energetiky a změny klimatu. K těm patřila energetická transformace a účinné využívání 
výzkumu a inovací.  

                                                       
16 Odhad EÚD na základě údajů Evropského střediska pro sledování alternativních paliv, 

Evropského sdružení výrobců automobilů a Eurostatu. 

17 Viz například How battery storage can help charge the electric-vehicle market (Jak 
skladování energie v bateriích může podpořit trh s elektromobily), McKinsey&Company, 
2018. 

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=41824
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=41824
https://www.eafo.eu/
https://www.acea.be/statistics/tag/category/size-distribution-of-vehicle-fleet
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability-and-resource-productivity/our-insights/how-battery-storage-can-help-charge-the-electric-vehicle-market
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18 Ve světle těchto výzev a zásadní role skladování energie pro dosažení 
nízkouhlíkového energetického systému založeného především na obnovitelných 
zdrojích energie popisuje tento informační dokument podporu pro skladování energie 
od roku 2014 s důrazem na: 

o strategický rámec pro vývoj technologií skladování energie po revizi plánu SET 
v roce 2015, 

o nástroje EU pro financování výzkumu a inovací v oblasti technologií skladování 
energie ve stávajícím programovém období (2014–2020)18, 

o legislativní rámec EU na podporu zavádění technologií sladování energie po roce 
2014. 

19 Tento dokument, který není auditní zprávou, upozorňuje na konkrétní výzvy, 
s nimiž se EU potýká ve snaze zajistit, aby její podpora skladování energie účinně 
přispívala k cílům EU v oblasti energetiky a klimatu. 

20 Skutečnosti prezentované v tomto informačním dokumentu vycházejí z: 

o dokumentárních přezkumů a pohovorů s osmi generálními ředitelstvími Komise19 
a pěti dalšími subjekty EU20, 

o přezkumu 452 relevantních výzkumných projektů programu Horizont 2020, 
včetně podrobné analýzy vzorku 57 projektů, 

o návštěvy 17 výzkumných projektů v oblasti skladování energie: 13 projektů 
spolufinancovaných z grantů programu Horizont 2020, dvou projekty podpořené 

                                                       
18 Některé výzkumné projekty, jimiž jsme se zabývali, byly zahájeny v předchozím 

programovém období (2007–2013). 

19 Generální ředitelství pro výzkum a inovace, Generální ředitelství pro oblast klimatu, 
Generální ředitelství pro životní prostředí, Generální ředitelství pro energetiku, Generální 
ředitelství pro mobilitu a dopravu, Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a 
technologie, Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední 
podniky a Společné výzkumné středisko (JRC). 

20 Výkonná agentura pro transevropskou dopravní síť (INEA), Společný podnik pro palivové 
články a vodík, iniciativa pro evropská ekologická vozidla, znalostní a inovační společenství 
EIT InnoEnergy a EIT RawMaterials. 
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půjčkami EIB a dvou projektů financovaných z vnitrostátních anebo soukromých 
zdrojů, 

o pohovorů s 40 aktivními zainteresovanými subjekty, včetně výzkumných institucí, 
mezinárodních organizací, energetických asociací a společností ze sektoru 
energetiky, automobilového průmyslu a odvětví baterií21. Dvacet osm 
zainteresovaných subjektů také vyplnilo náš dotazník22. Čtrnáct z těchto 
zainteresovaných subjektů se účastnilo výzkumných projektů EU v oblasti 
skladování energie, 

o našich předchozích auditů a přezkumů, 

o přezkumu literatury a konzultace se specialistou na technologie a trhy pro 
skladování energie. 

21 Tento informační dokument se zabývá podporou EU pro skladování energie, a to 
jak pro síť, tak pro vozidla, a podporou pro výrobu syntetického plynu. Téma 
skladování fosilních paliv jsme vyloučili. 

22 Dokument reflektuje vývoj v sektoru energetiky v EU do konce ledna 2019. 

  

                                                       
21 Výroba bateriových článků, sestavování napájecích sad a uplatnění v síti a pro elektrickou 

mobilitu. 

22 Zainteresované subjekty zodpověděly ty části dotazníků, které se týkaly jejich organizace. 
Například energetické regulační orgány odpovídaly na otázky v oddíle o strategii a právních 
předpisech EU, ale nikoliv na otázky týkající se výzkumu a inovací. 
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Přezkum podpory EU pro skladování 
energie 

Strategický rámec pro skladování energie 

23 Hlavní milníky podpory EU od roku 2007 určené na stacionární skladování, 
mobilní skladování a výzkum a inovace v oblasti skladování energie jsou shrnuty 
v příloze I. 

Strategický plán pro energetické technologie 

24 V roce 2007 předložila Komise Integrovaný strategický plán pro energetické 
technologie (plán SET) a v roce 201523 jej revidovala. Tento plán byl základem 
koncepce EU pro výzkum a inovace v oblasti energetiky, jež byla pojata tak, aby 
urychlila transformaci energetického systému EU a uvedla na trh nové slibné 
nízkouhlíkové technologie. Usiluje o koordinaci činností v oblasti výzkumu a inovací 
v členských státech a dalších přidružených zemích (Island, Norsko, Švýcarsko a 
Turecko). Bylo v něm uvedeno, že pro dokončení procesu dekarbonizace do roku 2050 
je nutný průlom v nákladové efektivnosti skladování energie24. 

25 Plán SET uvádí deset hlavních opatření, z nichž čtyři se týkají skladování energie: 

o opatření 4: vývoj a provoz pružných, spolehlivých a efektivních energetických 
systémů schopných integrovat různé obnovitelné zdroje, 

o opatření 6: trvalá snaha snížit energetickou náročnost průmyslu EU a zvýšit jeho 
konkurenceschopnost, např. vývojem technologií pro akumulaci a skladování 
tepla, 

o opatření 7: baterie pro elektromobilitu a stacionární skladování energie, 

                                                       
23 Směrem k integrovanému strategickému plánu pro energetické technologie (SET): urychlení 

transformace evropského energetického systému, Evropská komise C(2015)6317 final, 2015. 

24 Evropský strategický plán pro energetické technologie (plán SET). Evropská komise, 
KOM(2007) 723 v konečném znění,2007. 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/technology-and-innovation/strategic-energy-technology-plan
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/technology-and-innovation/strategic-energy-technology-plan
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v8_0.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v8_0.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v8_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0723&from=LT
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o opatření 8: bioenergie a obnovitelná paliva pro udržitelnou dopravu25. 

26 V rámci opatření 7 se Komise, sedm členských států a zainteresované subjekty 
z oblasti výzkumu a průmyslu v roce 2016 dohodly na cílech pro výkonnost, náklady a 
výrobu baterií, jichž má být dosaženo do roku 2020 a 203026. V listopadu 2017 
předložily prováděcí plán na období 2018–2030, který uvádí úrovně technologické 
připravenosti (TRL)27, jichž má být dosaženo, očekávané lhůty a požadované rozpočty.  

Evropská bateriová aliance 

27 Baterie jsou zásadním komponentem elektrických vozidel a připadá na ně 
přibližně 50 % jeho ceny28. Podle přední mezinárodní konzultantské firmy platí, že čím 
blíže jsou dodavatelé baterií výrobcům aut, tím kratší, levnější, bezpečnější29 a 
pružnější je dodavatelský řetězec a tím snazší je inovace v podobě testování 
bateriových součástek. Z hlediska posílení rozvoje odvětví výroby elektromobilů v EU 
považuje proto Komise za důležité, aby EU měla vlastní kapacity pro výboru baterií30. 

28 Růst výroby elektromobilů zvyšuje poptávku po lithiu a kobaltu, hlavních 
surovinách nutných pro výrobu lithium-iontových baterií. Podle znalostního a 
inovačního společenství InnoEnergy vlastní přibližně 50 % provozů těžby lithia a 
kobaltu Čína. Komise se domnívá, že je důležité zajistit přístup k surovinám ze zemí 
mimo EU, v nichž se příslušná ložiska nacházejí, usnadnit přístup k evropským zdrojům 

                                                       
25 Podle opatření 8 nebyl vodík v kontextu skladování energie brán v úvahu až do roku 2014, 

kdy se prokázání realizovatelnosti skladování vodíkové energie stalo vysloveným cílem 
společného podniku pro palivové články a vodík 2. 

26 Become competitive in the global battery sector to drive e-mobility forward (Cesta ke 
globální konkurenceschopnosti v odvětví baterii na podporu e-mobility), 2016. 

27 Měřicí stupnice k posuzování vyspělosti konkrétní technologie. Na stupnici od 1 do 9 
odpovídá TRL 1 zhruba základnímu výzkumu, TRL 2–4 aplikovanému výzkumu, TRL 5–6 
aplikovanému výzkumu/vývoji, TRL 7–8 demonstracím a TRL 9 plnému zprovoznění. 

28 Bloomberg New Energy Finance, duben 2017, s. 6. 

29 Na baterie se jako na nebezpečné zboží vztahují při přepravě zvláštní manipulační režimy. 
Na suroviny nutné pro výrobu bateriových článků však nikoliv. 

30 Projev o bateriové alianci EU přednesený místopředsedou Marošem Šefčovičem, Industry 
Days Forum, Brusel, 23. února 2018. 

https://setis.ec.europa.eu/implementing-integrated-set-plan/batteries-e-mobility-and-stationary-storage-ongoing-work
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-1168_en.htm
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surovin a zajistit přístup k druhotným surovinám prostřednictvím recyklace 
v oběhovém hospodářství s bateriemi31. 

29 Do roku 2018 připadala na EU přibližně 3 % výrobních kapacit pro produkci 
bateriových článků. Pro srovnání: v regionu Asie a Tichomoří to bylo 84 %32 a v případě 
Severní Ameriky 12 %33. Řadu opatření na podporu rozvoje hybridních nebo 
elektrických vozidel přijala zejména Čína (viz rámeček 1). 

Rámeček 1 – Čínské iniciativa na podporu hybridních a elektrických 
vozidel 

Čína zavedla kreditní systém pro nové nízkouhlíkové osobní automobily. Každý 
hybrid, vozidlo s palivovými články nebo plně elektrické vozidlo obdrží dva až šest 
kreditů. V roce 2019 musí automobilky s roční produkcí či objemem dovozů nad 
30 000 vozů získat určitý počet kreditů odpovídající 10 % jimi celkově prodaných 
vozidel. Do roku 2025 se tento počet zvýší na 20 %34. Čína rovněž podporuje výrobu 
elektrických autobusů, dotace pro spotřebitele, kteří si elektrická vozidla kupují, a 
prioritní pojištění technických průkazů vozidel pro majitele elektrických vozidel ve 
velkých městech. 

30 Ve světle nízké produkční kapacity bateriových článků v EU Komise v říjnu 2017 
představila Evropskou bateriovou alianci. Cílem aliance je vytvořit konkurenční, 
udržitelný hodnotový řetězec pro výrobu baterií v Evropě. Je ztělesněním snahy 
Komise svést dohromady partnery z oblasti průmyslu, výzkumu a inovací a členské 
státy, a zajistit tak Evropě pozici globálního lídra ve výrobě a využívání baterií. 

31 Související Strategický akční plán pro baterie z roku 2018 popisuje opatření 
k usnadnění přístupu k surovinám pro výrobu baterií, podpoře masové výroby 
bateriových článků, urychlení výzkumu a inovací v této oblasti, podpoře zajištění 
vysoce kvalifikovaných pracovních sil a souladu s regulatorním rámcem EU. Akční plán 
sestává z 37 hlavních opatření, jež se zaměřují především na větší a integrovanější 
využívání stávajících regulatorních nástrojů a nástrojů pro financování. 

                                                       
31 Strategický akční plán pro baterie COM(2018) 293 final. 

32 V Číně, Jižní Koreji a v Japonsku. 

33 Li-ion batteries for mobility and stationary storage applications (Li-iontové baterie pro 
mobilní a stacionární skladování), JRC, listopad 2018, s. 24. 

34 China’s new energy vehicle mandate policy (Čínská opatření pro automobily využívající nové 
zdroje energie), ICCT, leden 2018. 

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-battery-alliance_fr
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/3rd-mobility-pack/com20180293-annex2_en.pdf
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e65c072a-f389-11e8-9982-01aa75ed71a1
https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/China_NEV_mandate_PolicyUpdate%20_20180525.pdf
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32 Komise se domnívá, že uspokojení poptávky po bateriích v EU samotné, která by 
podle jejího odhadu mohla do roku 2025 dosáhnout hodnoty 250 miliard EUR ročně, 
by vyžadovalo zprovoznit minimálně 10 až 20 velkokapacitních zařízení na výrobu 
bateriových článků, tzv. gigatováren, produkujících zhruba 200 GWh v lithium-
iontových baterií ročně35. Podle jejího odhadu budou celkové nutné investice činit 
přibližně 20 miliard EUR. 

33 V letech 2018 až 2021 bude rozvoj kapacit EU pro výrobu baterií oproti ostatním 
předním světovým regionům opožděn (viz obrázek 5). 

Obrázek 5 – Předpokládaných vývoj kapacit pro výrobu lithium-
iontových bateriových článků v letech 2018–2021 

 
„Zbytek světa“ není uveden (přibližně 0,7 % v roce 2018 a dalších 0,8 % v roce 2021). 
Zdroj: EÚD, přejato z dokumentu Li-ion batteries for mobility and stationary storage applications  
(Li-iontové baterie pro mobilní a stacionární skladování), JRC, listopad 2018, s. 24. 

34 Po roce 2021 počítá Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC) 
s vybudováním čtyř dalších továren, aby se tak dále zvýšila výrobní kapacita EU36. 
Podle znalostního a inovačního společenství InnoEnergy potrvá vybudování 

                                                       
35 Internetová stránka Evropské bateriové aliance , Projev o bateriové alianci EU přednesený 

místopředsedou Marošem Šefčovičem, Industry Days Forum, Brusel, 23. února 2018. 

36 Zdroj: Li-ion batteries for mobility and stationary storage applications (Li-iontové baterie 
pro mobilní a stacionární skladování), JRC, 2018. 
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https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e65c072a-f389-11e8-9982-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-battery-alliance_en
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-1168_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-1168_en.htm
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e65c072a-f389-11e8-9982-01aa75ed71a1


 18 

 

infrastruktury pro výrobu článků čtyři roky37. Celková produkční kapacita EU může 
v roce 2023 dosáhnout 70 GWh38, což je hluboko pod cílovou hodnotou EU ve výši 
200 GWh, kterou si stanovila aliance pro rok 2025. Do té doby budou evropský trh 
s bateriemi zásobovat továrny, které se nenacházejí na území EU, a je možné, že 
výrobci automobilů přemístí část své produkce mimo EU, aby nebyli výrobcům baterií 
příliš vzdáleni. 

35 V roce 2014 vydala Komise pokyny39 ke kompatibilitě financování významných 
projektů společného evropského zájmu, jako jsou projekty skladování energie, 
z veřejných zdrojů (IPCEI) s pravidly pro státní podporu40. V prosinci 2018 zahájily 
Francie a Německo proces výběru důvěryhodných konsorcií, včetně výrobců 
automobilů, která by se na tomto projektu mohla podílet. Jejich cílem pro rok 2019 je 
vypracovat investiční plány a nechat je schválit Komisí. 

36 Některá výrobní zařízení v EU budou financovat neevropské společnosti. JRC 
předpokládalo, že neevropské společnosti se budou na výrobní kapacitě v EU do roku 
2023 podílet 53 % (viz obrázek 6)41. 

                                                       
37 Bridging the gap between Financial Institutions and Industry (Budování kontaktů mezi 

finančními institucemi a průmyslem), akce organizovaná InnoEnergy, Brusel, leden 2019. 

38 Výpočet EÚD na základě dokumentu Li-ion batteries for mobility and stationary storage 
applications (Li-iontové baterie pro mobilní a stacionární skladování), JRC, 2018. 

39 Kritéria pro analýzu slučitelnosti státní podpory, která má podpořit realizaci významných 
projektů společného evropského zájmu, s vnitřním trhem (2014/C 188/02), Evropská komise, 
2014. 

40 Investice do inteligentního, inovativního a udržitelného průmyslu: obnovená strategie 
průmyslové politiky EU, COM(2017) 479 final, Evropská komise, 2017. 

41 Za předpokladu, že se výrobní kapacita LG Chem Sp. z o.o se do roku 2023 zvýší na 12 
GWh/ročně. 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e65c072a-f389-11e8-9982-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e65c072a-f389-11e8-9982-01aa75ed71a1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.188.01.0004.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.188.01.0004.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52017DC0479
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52017DC0479
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52017DC0479
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Obrázek 6 – Výrobní kapacita producentů lithium-iontových bateriových 
článků pro rozsáhlé uplatnění, například v síti a dopravě, v EU 

 
Zdroj: EÚD, přejato z dokumentu Li-ion batteries for mobility and stationary storage applications  
(Li-iontové baterie pro mobilní a stacionární skladování), JRC, 2018. 

37 V roce 2017 fungovaly stávající továrny na výrobu lithium-iontových baterií pro 
automobily celosvětově na úrovni 40 až 50 % své kapacity42. Etablovat se na trhu 
lithium-iontových baterií nákladově efektivním způsobem bude proto podle přední 
mezinárodní konzultační firmy v krátkodobém horizontu pro nové účastníky obtížné: 
zavedení výrobci mohou svou nadbytečnou produkční kapacitu využít k výrobě většího 
počtu baterií s minimálními náklady nebo takovým krokem hrozit. Jelikož EU vstoupí na 
trh produkce baterií jako „sekundární hybatel“, vytvoření konkurenční výhody pro ni 
může být obtížné, pokud nevyužije technologických výhod. 

                                                       
42 Lithium-ion battery costs and market: Squeezed margins seek technology improvements & 

new business models (Náklady a trh lithium-iontových baterií: stlačené marže vedou 
k hledání technologických zlepšení a novým obchodním modelům), Bloomberg New Energy 
Finance, 2017, s. 3–4. 
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https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e65c072a-f389-11e8-9982-01aa75ed71a1
https://data.bloomberglp.com/bnef/sites/14/2017/07/BNEF-Lithium-ion-battery-costs-and-market.pdf
https://data.bloomberglp.com/bnef/sites/14/2017/07/BNEF-Lithium-ion-battery-costs-and-market.pdf
https://data.bloomberglp.com/bnef/sites/14/2017/07/BNEF-Lithium-ion-battery-costs-and-market.pdf
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Podpora zainteresovaných subjektů  

38 Našeho průzkumu o strategii Komise – plánu SET a Evropské bateriové alianci – se 
zúčastnilo 28 zainteresovaných subjektů43: 

o Všichni o strategickém rámci Komise pro energetiku věděli. 

o Přibližně polovina se domnívala, že rámec Komise pro skladování energie je 
náležitý a pro jejich organizaci užitečný. 

o Dvě třetiny však uvedly, že je možné ho dále zlepšit: 

o deset dotázaných odpovědělo, že strategie se příliš zaměřuje na lithium-
iontové baterie pro automobily, 

o pět upozornilo na nedostatky v právních předpisech, koncepci trhu a 
definování norem, 

o dva poukázali na chybějící dlouhodobou vizi a možnost, že automobilový 
průmysl by mohl z EU zcela zmizet. 

39 Když byla Evropská bateriová aliance v říjnu 2017 ustavena, připojilo se k ní 
osmdesát účastníků. Podle Komise44 se tento počet o rok později zvýšil na přibližně 
260. 

40 Některé významné zainteresované subjekty, které se průzkumu nezúčastnily, se 
však rozhodly k alianci nepřipojit. Například jeden přední výrobce elektrotechniky 
sídlící v EU považoval investici do velkovýroby lithium-iontových bateriových článků za 
situace, kdy na trhu již dominují asijští výrobci, za příliš riskantní (viz rámeček 2). 

Rámeček 2 – Jedna evropská společnost zvolila možnost sama 
nevyrábět a produkci bateriových článků externalizovat 

Jedna přední evropská společnost z odvětví strojírenství a elektroniky se rozhodla se 
k Evropské bateriové alianci nepřipojit. Uvedla, že bude výrobu lithium-iontových 
bateriových článků raději externalizovat, než aby vyráběla vlastní články. Společnost 
se domnívala, že by s ohledem na skutečnost, že tři čtvrtiny výrobních nákladů 
připadá na suroviny, pro ni bylo obtížné využít konkurenční výhodu na trhu, jemuž 
dominují nízkonákladoví konkurenti z Asie. 

                                                       
43 Z oblasti výzkumu a inovací financovaných z veřejných zdrojů, energetiky, dopravy, odvětví 

výroby baterií, asociací firem z odvětví energetiky a z mezinárodních organizací. 

44 Internetová stránka Evropské bateriové aliance. 

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-battery-alliance_en
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Rozhodla se proto rozpustit své výzkumné oddělení zaměřené na stávající a budoucí 
technologie bateriových článků a ukončit činnost svého společného podniku pro 
lithium-iontové technologie. Nyní se zaměřuje na bateriové systémy. 

41 Jedno francouzské konsorcium se obdobným způsobem krátkodobě zaměřilo na 
vývoj příští generace lithium-iontových bateriových článků a posléze na polovodičové 
baterie a v této oblasti očekává technologických průlom kolem roku 202345. 

Výzkum a inovace v oblasti skladování energie 

42 Hlavním nástrojem EU pro financování výzkumu a inovací je rámcový program EU 
pro výzkum a inovace na období 2014–2020, známý jako Horizont 2020. Do října 2018 
bylo z projektu Horizont 2020 přiděleno na projekty síťového skladování energie nebo 
nízkouhlíkové mobility 1,34 miliardy EUR. To odpovídá 3,9 % celkového příspěvku EU 
(34 miliard EUR) na projekty programu Horizont 2020 k tomuto datu. 

43 Rozdělení grantů EU na projekty skladování energie do října 2018, v rámci těchto 
různých nástrojů, je zobrazeno na obrázku 7. V roce 2019 byla součástí programu 
Horizont 2020 výzva pro bateriové projekty v hodnotě 114 milionů EUR46 s tím, že 
v roce 2020 se částka na financování má ještě dále zvýšit. 

44 Komise řídí většinu programů Horizont 2020 přímo. Většinou financuje granty 
výzkumníků a specifické nástroje na podporu výzkumu a inovací v malých a středních 
podnicích. Z programu Horizont 2020 se rovněž spolufinancují partnerství veřejného a 
soukromého sektoru, jako společný podnik pro palivové články a vodík. Horizont 2020 
dále podporuje sítě pro výzkum a inovace, jako je Evropský inovační a technologický 
institut, společenství InnoEnergy (znalostní a inovační společenství EIT InnoEnergy) a 
RawMaterials (znalostní a inovační společenství EIT RawMaterials). 

                                                       
45 Zasedání výkonného výboru, Národní průmyslová rada, 28. května 2018, s. 23. 

46 Včetně 25 milionů EUR pro polovodičové baterie a 20 milionů EUR na redoxní průtočné 
baterie. 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2018/05/dossier_de_presse_-_conseil_national_de_lindustrie.pdf
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Obrázek 7 – Horizont 2020 přispívá na projekty týkající se skladování 

energie v síti nebo nízkouhlíkové mobility 

Zdroj: analýza EÚD vycházející z údajů Evropské komise. 

45 Na podporu prvních demonstračních projektů v oblasti energetické infrastruktury,
které jsou pro soukromé investory vysoce rizikové, poskytuje Evropská investiční banka 
(EIB) úvěry, záruky a financování kapitálového typy prostřednictvím facility pro 
demonstrační projekty v oblasti energetiky iniciativy InnovFin (EDP). Do října 2018 
poskytla tato facilita jeden úvěr ve výši 52 milionů EUR na projekt v oblasti skladování 
energie. 

46 V roce 2009 Komise zavedla koncept stěžejních iniciativ pro budoucí a vznikající
technologie47. Jeho cílem je dosáhnout účinku, který je větší než suma individuálních 
snah realizovaných v iniciativách členských států. Jednou z těchto iniciativ, jež je pro 
skladování energie relevantní, je stěžejní iniciativa Grafen. V průběhu roku 2018 
Komise konzultovala zainteresované subjekty ve věci ustavení desetileté stěžejní 
iniciativy na podporu základního a aplikovaného výzkumu budoucích bateriových 
technologií. Skupina zainteresovaných stran z oblasti výzkumu a z průmyslu předložila 

47  Posouváme hranice IKT – strategie výzkumu budoucích a vznikajících technologií v Evropě, 
COM(2009) 184 final, Evropská komise, 2009; Iniciatives FET: A novel partnering approach 
to address grand scientific challenges and to boost innovation in Europe SWD(2014) 283 

final (Iniciativy FET: nový partnerský přístup k velkým vědeckým výzvám a k podpoře 
inovace Evropě), Evropská komise, 2014; FET Flagships Interim Evaluation (Průběžné 
hodnocení iniciativ FET), Evropská komise, 2017. 
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návrh na stěžejní iniciativu pro baterie a v prosinci 2018 zveřejnila „Manifest: baterie 
2030+“48. 

Správní postupy 

47 I když je program Horizont 2020 jednodušší než jeho předchůdci, stále jde 
o složitý program49. V průběhu našeho auditu programu Horizont 202050 jsme 
zaznamenali, že správní zátěž příjemců se snížila, i když program i nadále zůstává 
komplexní51.  

48 Čím jsou nástroje pro financování složitější, tím méně jsou pro potenciální 
účastníky atraktivní. Složitost rovněž znevýhodňuje potenciální žadatele, kteří se 
podrobně neorientují v pravidlech financování nástroje, jako účastníci, kteří se chtějí 
zapojit poprvé, a malé a střední podniky52. V průběžném hodnocení programu Horizont 
2020 se zdůrazňuje, že architektura pro financování je příliš složitá, může organizacím 
bránit v identifikace výzev a nástrojů, které by nejlépe odpovídaly jejich potřebám, a 
vytváří riziko duplikace53. 

                                                       
48 Viz Internetová stránka baterie 2030+. 

49 Příspěvek ke zjednodušení programu EU pro výzkum v období po programu Horizont 2020, 
informační dokument, EÚD, březen 2018. 

50 Zvláštní zpráva č. 28/2018 „Většina zjednodušujících opatření v programu Horizont 2020 
usnadnila příjemcům situaci, ale stále existují příležitosti ke zlepšení“, Evropský účetní dvůr, 
2018. 

51 Konkrétně: pokyny Komise jsou ucelené, ale jejich uplatňování je obtížné. Časté modifikace 
vedou ke zmatkům a nejistotě. Byl zdokonalen účastnický portál, orientace na něm je ale i 
nadále složitá. Pravidla týkající se osobních nákladů jsou pro účastníky složitá. Účast malých 
a středních podniků se zlepšila, v této oblasti však stále existují překážky. 

52 LAB – FAB – APP, Investing in the European future we want (Laboratoře, výroba a aplikace – 
Investovat do budoucnosti Evropy, jakou chceme), Evropská komise, 2017, s. 16. EÚD získal 
zpětnou vazbu od zainteresovaných subjektů. 

53 Horizon 2020 support to Smart, Green and Integrated transport:Interim evaluation report 
(Podpora inteligentní, ekologické a integrované dopravy z programu Horizont 2020: 
průběžná hodnoticí zpráva), Evropská komise, 2017, oddíl 6.5.3. In-depth interim evaluation 
of Horizon 2020, Evropská komise, SWD(2017) 220 final (Podrobné průběžné hodnocení 
programu Horizont 2020), s. 20, 79, 122, 150. 

http://battery2030.eu/
http://battery2030.eu/
http://battery2030.eu./
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Briefing_paper_H2020/Briefing_paper_H2020_EN.pdf
https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=47542
https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=47542
http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/hlg_2017_report.pdf
http://ec.europa.eu/research/transport/pdf/final_report_evaluation_h2020_sc4_29112016.pdf
http://ec.europa.eu/research/transport/pdf/final_report_evaluation_h2020_sc4_29112016.pdf
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/h2020_evaluations/swd(2017)220-in-depth-interim_evaluation-h2020.pdf
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/h2020_evaluations/swd(2017)220-in-depth-interim_evaluation-h2020.pdf
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Podporované technologie skladování energie 

49 Komise udělila granty v celkové hodnotě 1,34 miliardy EUR z programu Horizont 
2020 396 projektům skladování energie v síti a nízkouhlíkové mobility: 25 % prostředků 
šlo na bateriové projekty a 37 % na projekty týkající se vodíku a palivových článků (viz 
obrázek 8). 

50 Z 315 milionů EUR, v souvislosti s nimiž byly uzavřeny projektové smlouvy na 
výzkum v oblasti baterií, se více než polovina týkala projektů, které se zabývaly lithium-
iontovými bateriemi. Na nové typy baterií, které by se mohly stát bateriemi příští 
generace, byly vydány tyto částky: 7 % na lithium-sirné baterie, 3 % na redoxní 
průtočné baterie, 1 % na polovodičové baterie a méně než 1 % na kyselino-olověné 
baterie. Dalších 13 % bylo přiděleno na podporu různých jiných pokročilých 
bateriových technologií54. 

Obrázek 8 – Projekty skladování energie programu Horizont 2020 

 
Zdroj: EÚD na základě údajů Komise. 

                                                       
54 Například sodíko-iontové a sodíko-sírové technologie, průtočné technologie na kyselinové 

bázi a zinko-vzduchové a vápník-iontové technologie. 
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51 V roce 2017 provedla Komise posouzení projektů programu Horizont 2020 
týkajících se aplikovaného výzkumu anebo demonstrací v oblasti baterií55. U 28 
projektů dokončených k datu hodnocení hodnotitelé Komise dospěli k závěru, že: 

o 3 projekty byly úspěšné, ale nevedly k žádnému skutečnému průlomu, 

o 8 projektů bylo částečně úspěšných, 

o 17 projektů nedosáhlo svých cílů, generovalo irelevantní výsledky nebo mělo 
omezený dopad. 

Zavádění technologií 

52 V několika oblastech souvisejících s energetikou je Evropa v zavádění technologií 
pozadu a potýká se s problémy při uvádění slibných inovací na trh56. Komise 
koncipovala své hlavní nástroje na podporu výzkumu a inovací v oblasti technologií 
skladování energie tak, aby se zaměřovaly na různé fáze vývoje (viz obrázek 9). 

                                                       
55 Batteries: A major opportunity for a sustainable society (Baterie: velká příležitost pro 

udržitelnou společnost), Evropská komise, 2017. 

56  Scaling Up Innovation in the Energy Union (Rozšíření inovací v energetické unii), I24C a Cap 
Gemini, 2016, Sdělení o Urychlení inovací v oblasti čisté energie, Evropská komise, 
COM(2016) 763 final ze dne 30.11.2016; Směrem k integrovanému strategickému plánu 
(SET) pro energetické technologie: urychlení transformace evropského energetického 
systému), Evropská komise (C/2015/6317) ze dne 15.9.2015. 

file://ECANLP001/SHARE/18CH1005%20-%20Research%20&%20Innovation%20for%20Climate%20&%20Energy/2.%20AUDIT/Module%203/CLs%20for%20Module%203/CLs%20for%20desk%20reviews/Collaborative%20projects/2017%20P4P%20report%20on%20batteries.pdf
file://ECANLP001/SHARE/18CH1005%20-%20Research%20&%20Innovation%20for%20Climate%20&%20Energy/2.%20AUDIT/Module%203/CLs%20for%20Module%203/CLs%20for%20desk%20reviews/Collaborative%20projects/2017%20P4P%20report%20on%20batteries.pdf
https://europeanclimate.org/de/scaling-up-innovation-in-the-energy-union-to-meet-new-climate-competitiveness-societal-goals/
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_act_part1_v6_0.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v8_0.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v8_0.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v8_0.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v8_0.pdf
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Obrázek 9 – Přehled hlavních nástrojů EU pro financování podpory 
výzkumu a inovací v oblasti skladování energie 

 
Pozn.: zohledňuje granty udělené do října 2018.  
Zdroj: Evropský účetní dvůr (EÚD). 

53 Infrastrukturu pro alternativní paliva financuje Nástroj pro propojení Evropy 
(CEF), což je nástroj s 30 miliardami EUR na financování dopravy, energetiky a 
telekomunikací. Od roku 2014 přispěl na rychle nabíjecí sítě a vodíkové čerpací stanice 
částkou 270 milionů EUR. V rozpočtu rovněž vyhradil částku 113 milionů EUR na 
infrastrukturu pro skladování energie. V roce 2016 přidělil 98 milionů EUR na 
financování plánování a výstavby zařízení pro skladování energie stlačováním vzduchu. 
Tyto fondy tedy podporují i zavádění technologií pro skladování energie. 

54 Komise prezentuje Horizont 2020 jako program, který „dostane skvělé myšlenky 
z laboratoře na trh“57. Některé projekty financované z programu Horizont 2020 
skutečně k uchycení na trhu přispívají. K nástrojům koncipovaným na podporu 
zavádění do provozu a inovací patří znalostní a inovační společenství InnoEnergy a 
RawMaterials a nástroj EIB InnovFin pro demonstrační projekty v oblasti energetiky (viz 
rámeček 3). 

                                                       
57 Internetová stránka programu Horizont 2020. 
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Evropská rada pro inovace

Společný podnik pro palivové články a vodík 
a jiné společné podniky 
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energie (v mil. EUR)

902

378

60

1 340

Ho
riz

on
t 2

02
0

52

1 392

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
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Rámeček 3 – Příklady společností, které dostávají prostředky na 
komercializaci řešení pro skladování energie 
o Jedna společnost, která se specializuje na nabíjení elektrických vozidel, vyvinula 

s podporou nástroje pro malé a střední podniky programu Horizont 2020 na 
základě předchozího produkt novou inteligentní dobíjecí stanici. Projekt 
sestával z technického vývoje a přípravy uvedení na trh. Nová inteligentní 
dobíjecí stanice je nyní komerčně dostupná. 

o Ve Francii se jedno výzkumné středisko v letech 2009 a 2013 zúčastnilo dvou 
projektů řízených společným podnikem pro palivové články a vodík. Aby nově 
vyvinutou technologii mohlo využít, založilo v roce 2015 novou společnost. Ke 
komercializaci řešení připraveného k uvedení na trh, které integruje výrobu a 
skladování energie pro budovy a ekologické čtvrti, jež si přejí zajistit dodávky 
energie s využitím místních a obnovitelných zdrojů, využilo rizikový kapitál 
znalostního a inovačního společenství InnoEnergy. 

o Jeden italsko-francouzský SME dostával od společného podniku od roku 2009 
finanční prostředky na vývoj skladování energie pro malé elektrické sítě. Toto 
řešení mění variabilní obnovitelné zdroje na zdroje stabilní a přispívá 
k bezpečnému fungování sítě. V roce 2017 si společnost od nástroje Evropského 
fondu pro strategické investice, spravovaného EIB, vzala úvěr na další vývoj 
svého produktu a jeho uvedení na trh. 

55 Ve svém průběžném hodnocení programu Horizont 2020 Komise upozornila na 
známky pokroku v podpoře inovací, především rostoucí účast soukromého sektoru na 
projektech programu Horizont 2020, ale přiznala, že mezera v oblasti inovace 
přetrvává. V hodnocení bylo doporučeno výrazně zlepšit podporu průlomových 
technologií a inovací, které vytvářejí trh58. V průběžném hodnocení Komise z roku 2017 
týkajícím se činností společného podniku pro palivové články a vodík (SP FCH)59 se 
uvádí, že účastníci SP FCH nástrojů EIB pro sdílení rizika k podpoře zavádění řešení na 
bázi vodíku příliš nevyužívali. Bylo zjištěno, že koordinace programů SP FCH 
s národními a regionálními opatřeními je omezená. Po příští rámcový program na 
období 2021–2027, nazvaný Horizont Evropa, Komise navrhla „posilovat uvádění 
inovativních řešení na trh“. 

56 Téměř tři čtvrtiny zainteresovaných subjektů dotazovaných ve věci výzkumu (14 
z 19 zainteresovaných subjektů) tento nedostatek důrazu na zavádění potvrdily. 

                                                       
58 Key findings from the Horizon 2020 interim evaluation (Klíčová zjištění z průběžného 

hodnocení programu Horizont 2020), Evropská komise, 2017. 

59 Interim Evaluation of the Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking (2014–2016) 
operating under Horizon 2020 (Průběžné hodnocení činnosti společného podniku Clean Sky 
(2014–2016) v programu Horizont 2020), Evropská komise, 2017. 

https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/brochure_interim_evaluation_horizon_2020_key_findings.pdf#view=fit&pagemode=none
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/fch2.pdf
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/fch2.pdf
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Upozornily na to, že mechanismy pro zlepšení absorpce výsledků výzkumných projektů 
trhem jsou nedostatečné. Rovněž uvedly, že nebyly zavedeny žádné systémy pro 
sledování projektů po jejich dokončení ani pro šíření výsledků výzkumu. 

Strategický rámec EU pro skladování energie 

Skladování energie v síti 

57 Podpůrný legislativní rámec a předvídatelnější podmínky na trhu, jako 
harmonizované technické normy, mohou podpořit poptávku po skladování energie, 
snížit investiční riziko, a tak vést k zapojení soukromých investic do technologického 
vývoje60. 

Balíček opatření Čistá energie pro všechny Evropany 

58 Cílem balíčku Čistá energie pro všechny Evropany předloženém koncem roku 
2016 bylo usnadnit přechod na čistou energii. Konkrétně jde o návrhy týkající se trhu 
s elektřinou cílící na větší flexibilitu umožňující zapojit rostoucí podíl obnovitelné 
energie. Obsahují ustanovení, která mají odstraňovat legislativní bariéry skladování. 
Balíček sestává z osmi právních předpisů. Čtyři z nich byly schváleny v roce 201861: 
o směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, 
o směrnice o energetické náročnosti budov, 
o směrnice o energetické účinnosti, 
o nařízení o správě energetické unie a opatřeních v oblasti klimatu . 

59 Koncem roku 2018 dosáhly Evropská Rada, Evropský parlament a Evropská 
komise dohody o zbývajících čtyřech právních předpisech: 
o nařízení o rizikové připravenosti v odvětví elektřiny,  
o nařízení, kterým se zřizuje Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických 

regulačních orgánů (ACER), 
o směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou, 

                                                       
60 Konkurenceschopnost EU v oblasti pokročilých lithium-iontových baterií pro elektrickou 

mobilitu a stacionární skladování – příležitosti a opatření., zpráva Společného výzkumného 
střediska z oblasti vědy a politiky, 2017; EASE-EERA Energy Storage Technology 
Development Roadmap, EASE-EERA (Plán EASE-EERA pro vývoj technologií skladování 
energie, EASE-EERA), 2017; Roadmap Battery Production Equipment (Plán pro zařízení na 
výrobu baterií), VDMA, 2016. 

61  Viz internetová stránka Komise pro balíček Čistá energie pro všechny Evropany. 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?toc=OJ:L:2018:156:TOC&uri=uriserv:OJ.L_.2018.156.01.0075.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0210.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1548341680894&uri=CELEX:32018R1999
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2016:862:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0863R(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0863R(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5076_2019_INIT
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC108043/kjna28837enn.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC108043/kjna28837enn.pdf
http://ease-storage.eu/wp-content/uploads/2015/10/EASE-EERA-recommendations-Roadmap-LR.pdf
http://ease-storage.eu/wp-content/uploads/2015/10/EASE-EERA-recommendations-Roadmap-LR.pdf
http://battprod.vdma.org/documents/7411591/7483998/VDMA+Roadmap+Battery+Production+Equipment+2030/7acbecf6-0590-4754-984c-ecb378d2227b?version=1.0
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans
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o nařízení o vnitřním trhu s elektřinou. 

60 Poslední dva právní předpisy se výslovně zabývají skladováním energie. Směrnice 
o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou stanoví společná pravidla pro 
výrobu, přenos, distribuci, skladování a dodávky elektřiny a také opatření na ochranu 
spotřebitele s cílem vytvořit v Unii skutečně integrované, konkurenční, flexibilní, 
spravedlivé a transparentní trhy s elektřinou zaměřené na spotřebitele. Směrnice 
z roku 2018 rovněž poprvé definuje skladování energie jako: „oddálení okamžiku 
konečného použití vyrobené elektřiny na pozdější dobu po její výrobě nebo přeměna 
elektrické energie na takovou formu energie, kterou lze skladovat, skladování této 
energie a její následná zpětná přeměna na elektrickou energii nebo na jiný nosič 
energie“. Vychází se ze základní zásady, že regulace skladování elektrické energie by 
měla být technologicky neutrální. Tento princip podporuje inovaci a umožňuje 
spravedlivou soutěž široké řady technologií. 

61 Cílem nařízení o vnitřním trhu s elektřinou je stanovit zásady pro dobře fungující 
integrované trhy s elektřinou, které umožňují zejména nediskriminační přístup na trh 
pro poskytovatele řízení odběru a služeb skladování energie. Neměla by se budovat 
disproporční síťová infrastruktura, pokud jiné možnosti, včetně skladování, přestavují 
z hospodářského hlediska lepší volbu. Členské státy by rovněž měly motivovat 
provozovatele distribučního systému k poskytování služeb flexibility, včetně 
skladovacích služeb. 

62 Zainteresované subjekty, s nimiž jsme vedli pohovory, se obecně domnívaly, že 
stávající právní předpisy EU neposkytují dostatečnou podporu (viz obrázek 10). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5070_2019_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5076_2019_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5076_2019_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5070_2019_INIT
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Obrázek 10 – Zpětná vazba zainteresovaných subjektů k právním 
předpisům EU (procento) 

 
Zdroj: průzkum EÚD, 2018. 

Překážky, s nimiž se investoři setkávají 

63 Protože neexistuje společná regulatorní koncepce, přistupují členské státy ke 
skladování v energetickém systému různě. Skutečnost, že taková koncepce nebyla 
vypracována, rovněž brání rozvoji ekonomicky opodstatnitelných zařízení pro 
skladování energie. Dotazované subjekty nás upozornily zejména na čtyři klíčové 
překážky větších soukromých investic: 

o síťové poplatky, 

o kombinování příjmů z různých služeb, 

o vlastnictví zařízení pro skladování energie, 

o kombinování elektrické energie s jinými formami energie. 

Síťové poplatky 

64 Stávající společná pravidla pro vnitřní trh s elektřinou62, schválená v roce 2009, 
stanoví členským státům povinnost účtovat sazby za přístup k elektrickým sítím 
transparentním a nediskriminačním způsobem. Specifickým případem skladování 
                                                       
62 Článek 25 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 2009 

o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES 
(Úř. věst. L 211/55, 14.8.2009). 
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https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:EN:PDF
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energie se však nezabývají. V nejméně čtyřech členských státech museli vlastníci 
skladovacích zařízení platit síťové poplatky, tj. poplatky za síť anebo daně, dvakrát: jako 
spotřebitelé i jako výrobci (viz rámeček 4). Ziskovost investic do skladování energie se 
tím snižuje. Pět zainteresovaných subjektů, které se zúčastnily našeho průzkumu, 
označilo dvojí poplatky za překážkou investic do skladování energie. 

65 V konečném znění návrhu nařízení EU o vnitřním trhu s elektřinou z prosince 
201863 se uvádí, že provozovatelé sítě nebudou za přístup ke svým sítím účtovat 
poplatky, které by mohly vést „k nepřiměřené pozitivní [či] negativní diskriminaci vůči 
skladování energie“. To se týká problému dvojích síťových poplatků účtovaných 
vlastníkům skladovacích zařízení za využívání sítě, jak když svá skladovací nařízení 
nabíjejí, tak když je vybíjejí. Ustanovení se však nevtahuje na případy dvojího zdanění, 
které zůstává v gesci členských států. Komise v současné době provádí hodnocení 
směrnice o zdanění energie64. 

Rámeček 4 – Některá zařízení pro skladování energie musí platit 
dvojnásobné síťové poplatky 

Síťové poplatky jsou poplatky za využívání elektrické sítě k přepravě elektrické 
energie. Hradí je konečný spotřebitel; v některých členských státech platí poplatky za 
přístup k síti i výrobci elektřiny. Spotřebitelé elektrické energie a v některých 
členských státech i její výrobci platí navíc i daně z elektřiny. 

V případě skladování se elektrická síť využívá dvakrát: když se skladovací zařízení 
nabíjí a znovu když se vybíjí. Skladovací zařízení samo o sobě však není ani výrobcem, 
ani konečným spotřebitelem. Nelze je snadno zařadit ani do jedné, ani do druhé 
kategorie; některé členské státy jim ukládají povinnost platit síťové poplatky anebo 
daně z elektřiny dvakrát: jednou jako výrobcům a podruhé jako spotřebitelům. 

Dvojí účtování poplatků postihlo zařízení pro skladování elektrické energie v několika 
členských státech, včetně Rakouska, Německa, Finska a Nizozemska. Ve Finsku a 
Nizozemsku probíhá nyní revize příslušných právních předpisů s cílem situaci řešit. 

                                                       
63 Návrh nařízení má být schválen v první polovině roku 2019 a vstoupí v platnost od ledna 

2020. 

64 Směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových 
předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny (Úř. věst. L 283/51, 
31.10.2003). 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:283:0051:0070:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:283:0051:0070:EN:PDF
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Kombinování příjmů z různých služeb 

66 Kromě skladování elektrické energie mohou skladovací technologie zajišťovat 
další podpůrné síťové služby, jako frekvenční odezvu (viz bod 11), podporu napětí65, 
sledování zátěže66 nebo obchodování s elektřinou. Projekty skladování energie tedy 
mohou být financovány několika toky příjmů67, což snižuje investiční rizika. 

67 V návrhu směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (verze 
z prosince 2018)68 se uvádí, že zákazníci, kteří vlastní skladovací zařízení, mají 
„povoleno souběžně poskytovat vícero služeb, je-li to technicky proveditelné“. Návrh 
směrnice se týká zákazníků, kteří skladují elektrickou energie vyrobenou v jejich 
prostorách, prodávají elektrickou energii generovanou z vlastních zdrojů nebo se 
účastní programů flexibility za předpokladu, že uvedené činnosti nejsou jejich hlavní 
obchodní nebo profesní činností. Návrh směrnice se nezabývá případem společností, 
pro které je poskytování takových služeb hlavní činností. 

Vlastnictví 

68 Podle navrhovaných společných pravidel pro vnitřní trh s elektřinou, by 
provozovatelé distribuční soustavy (PDS) nemohli vlastnit, vyvíjet, řídit nebo 
provozovat zařízení pro skladování energie, s výjimkou řádně odůvodněných případů69, 
aby tak zůstala zachována jejich neutralita na tomto regulovaném trhu. Obdobná 
ustanovení by platila i pro provozovatele přenosové soustavy (PPS), kteří zajišťují 
fungování přenosové soustavy. 

                                                       
65 Vstup nebo odběr energie ze sítě za účelem udržení stálého napětí. 

66 Mechanismus zajišťující dostupnost energie dostačující poptávce. 

67 EASE-EERA Energy Storage Technology Development Roadmap (Plán EASE-EERA pro vývoj 
technologií skladování energie), EASE-EERA, 2017; zpětná vazba od operátorů systémů pro 
skladování energie poskytnutá v rámci auditu prováděném EÚD. 

68 Návrh směrnice má být schválen v první polovině roku 2019 a nabýt účinnosti 20 dní po 
zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie. 

69 Pokud například nejsou takové služby na trhu nabízeny nebo pokud se využívání skladování 
energie omezuje na zajištění efektivního, spolehlivého a bezpečného provozu distribučního 
systému. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5076_2019_INIT
http://ease-storage.eu/ease-eera-storage-technology-development-roadmap-2017-hr/
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69 Dokud nebudou schválena nová pravidla a vyjasněna vlastnická práva, bude 
právní nejistota pro soukromé společnosti a regulované síťové provozovatele faktorem 
odrazujícím od investic do zařízení pro skladování energie. 

Kombinovaní elektrické energie s jinými formami energie 

70 Elektřinu lze skladovat ve formě tepla, vodíku nebo syntetického zemního plynu. 
Takové kombinace napříč energetickými sektory mohou pomoci zajistit konkurenční 
flexibilitu elektroenergetické soustavy a přenést podíl energie z obnovitelných zdrojů 
dříve generované v odvětví elektřiny do jiných sektorů, a tak přispět k jejich 
dekarbonizaci70. Až do prosince 2018 právní předpisy EU mezisektorová energetická 
řešení neupravovaly. 

71 Tato nedostatečná regulace ztížila u některých těchto kombinací definování 
pozitivního obchodního modelu projektů skladování energie, který by podporoval 
energetické a klimatické cíle EU.  

72 Dva zainteresované subjekty dotazované v rámci průzkumu poukázaly na výše 
popsané dvojí účtování síťových poplatků jako na překážku pro skladování energie 
v jiné formě71. Jeden subjekt zdůraznil, že nebyl zaveden žádný certifikační systém pro 
zelený vodík, což dále snižuje pobídky pro výrobu tohoto plynu. EU se certifikací 
zeleného vodíku poprvé zabývala v přepracovaném znění směrnice o obnovitelných 
zdrojích energie, schválené v prosinci 2018. Směrnice zavedla záruky původu zeleného 
vodíku, které konečným spotřebitelům dokládají, že daný podíl nebo množství energie 
byly vyrobeny z obnovitelných zdrojů. Jelikož se zárukami původu je možné 
obchodovat, hospodářská hodnota zeleného plynu se může zvýšit. 

73 Přepracované znění směrnice o obnovitelných zdrojích energie rovněž PDS 
zavazuje provádět minimálně jednou za čtyři roky posouzení potenciálu soustav 
dálkového vytápění a chlazení, aby mohli poskytovat služby jako řízení odběru a služby 
skladování přebytečné energie z obnovitelných zdrojů. Podle navrhovaných společných 

                                                       
70 EASE-EERA Energy Storage Technology Development Roadmap (Plán EASE-EERA pro vývoj 

technologií skladování energie), EASE-EERA, 2017; zpětná vazba od provozovatelů systémů 
pro skladování energie poskytnutá v rámci auditu prováděném EÚD. 

71 Tento problém je popsán i v dokumentu Innovative large-scale energy storage technologies 
and Power-to-Gas concepts after optimisation (Inovativní velkokapacitní technologie pro 
skladování energie a technologie přeměny elektřiny na plyn po optimalizaci), Store&Go, 
2017. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5076_2019_INIT
http://ease-storage.eu/ease-eera-storage-technology-development-roadmap-2017-hr/
https://www.storeandgo.info/fileadmin/downloads/2017-08-29_STOREandGO_D8.1_RUG_submitted.pdf
https://www.storeandgo.info/fileadmin/downloads/2017-08-29_STOREandGO_D8.1_RUG_submitted.pdf
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pravidel pro vnitřní trh s elektřinou72 by byly členské státy povinny napomáhat 
fungování bezpečných, spolehlivých a účinných nediskriminačních systémů ve vztahu 
k jiným energetickým soustavám: zejména plynárenské a teplárenské. Cílem těchto 
nových ustanovení je posílit vazbu mezi odvětvím elektřiny, teplárenstvím a 
plynárenstvím. 

Skladování energie pro účely přepravy 

Vnitrostátní rámce politiky 

74 V EU v současné době funguje přibližně 160 000 veřejných dobíjecích stanic pro 
elektrická vozidla73. Podle Komise by do roku 2025 mohly být potřeba dva miliony 
veřejných dobíjecích stanic74. EU se nedostatkem dobíjecích stanic pro elektrická 
vozidla zabývala v roce 2014 ve směrnici o infrastruktuře pro alternativní paliva75. 
Podle této směrnice si členské státy stanoví své vlastní cíle ve vnitrostátních rámcích 
politiky pro rozvoj infrastruktury dobíjecích stanic. 

75 Podle Komise76 jsou vnitrostátní rámce politiky v některých případech neúplné a 
v jednotlivých členských státech se různí a vnitrostátní cíle stanovené členskými státy 
jsou mnohem nižší, než představy Komise o tom, co bude do roku 2020 potřeba. 
Komise se domnívá, že je možné, že členské státy do roku 2020 ani těchto 

                                                       
72 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro vnitřní trh 

s elektřinou (přepracované znění), Rada Evropské unie, 5076/19 2019, čl. 58 písm. d). 

73 Evropské středisko pro sledování alternativních paliv, únor 2019. 

74 Za předpokladu, že 7 % nových vozidel v roce 2025 budou elektrická vozidla. Impact 
Assessment of the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council 
setting emission performance standards for new passenger cars and for new light 
commercial vehicles SWD(2017) 650 final (Posouzení dopadu návrhu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní 
automobily a pro nová lehká užitková vozidla), Evropská komise, 2017 (zdroj: Towards the 
broadest use of alternative fuels – An Action Plan on Alternative Fuels Infrastructure 
SWD(2017) 365 final (K co nejširšímu využívání alternativních paliv – Akční plán pro 
zavádění infrastruktury pro alternativní paliva, Evropská komise, 2017). 

75 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění 
infrastruktury pro alternativní paliva (Úř. věst. L 307, 28.10.2014, s. 1). 

76 Detailed Assessment of the National Policy Frameworks (Podrobné posouzení vnitrostátních 
rámců politiky), Evropská komise, SWD(2017) 365 final Část 1. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5076_2019_INIT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0094
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5076_2019_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5076_2019_INIT
http://www.eafo.eu/
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2017/EN/SWD-2017-650-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2017/EN/SWD-2017-650-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2017/EN/SWD-2017-650-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2017/EN/SWD-2017-650-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:0652:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:0652:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2017:0652:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0094
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0094
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d80ea8e8-c559-11e7-9b01-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_3&format=PDF
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vnitrostátních cílů nedosáhnou. Výsledkem by mohlo být nedostatečné pokrytí 
infrastruktury pro dobíjení na úrovni EU a v určitých členských státech, což by následně 
mohlo odrazovat případné zájemce o nákup elektrických vozidel. 

76 V souladu s touto směrnicí je Komise povinna podat do roku 2020 zprávu o jejím 
provádění. Zpráva by měla pojednat zejména o posouzení hospodářských a 
environmentálních dopadů. Komise pak případně může podat návrh na její změnu. 

Harmonizace technických norem 

77 Na veřejných dobíjecích stanicích v EU se používají různé typy konektorů. 
Konkrétně spolu v EU soutěží tři typy konektorů pro rychlé dobíjení77: 
o CCS Typ 2 (přibližně 7 000 dobíjecích stanic), tento typ stanoví směrnice a využívá 

ho 18 značek vozů, 
o CHAdeMo (přibližně 7 400 dobíjecích stanic), využíván 13 značkami vozů, 
o Tesla Supercharger (přibližně 3 100 dobíjecích stanic), mohou využívat pouze vozy 

Tesla. Vozy Tesla mohou využívat jiné dobíjecí stanice s pomocí adaptéru, ale na 
dobíjecích stanicích Tesla nelze dobíjet jiná vozidla než vozy Tesla. 

Uživatelé elektrických vozidel tak v současné době mohou potřebovat více než jeden 
kabel – cena kabelu se pohybuje ve stovkách eur –, aby mohli používat alespoň větší 
část dobíjecí infrastruktury, nikoliv však všechny stanice. 

78 Směrnice o infrastruktuře pro fosilní paliva rovněž definuje technické specifikace 
pro typy dobíjecích konektorů. Cílem je, aby všechny dobíjecí stanice byly kompatibilní 
se všemi elektrickými vozidly. K listopadu 2017 musí mít všechny nové nebo 
renovované dobíjecí stanice minimálně konektor splňující specifické mezinárodní 
standardy: „Typ 2“ pro pomalé dobíjení a „CCS Typ 2“ pro rychlé dobíjení. Směrnice 
nestanoví konkrétní harmonogram pro výměnu konektorů na stávajících dobíjecích 
stanicích, pokud tyto nejsou renovovány. 

Vazby mezi sítí a dopravou 

79 Pokud se mají odvětví dopravy a dodávek energie stát uhlíkově-neutrální, musí se 
elektrická vozidla efektivně integrovat do sítě78. Uživatelé elektrických vozidel žádají 

                                                       
77 JRC, únor 2019. 

78 Integrace vozidel a sítě. Globální přehled příležitostí a problémů, University of California 
Berkeley National Laboratory, červen 2017; Integration of electric vehicles in smart grid: A 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0094
http://scholar.google.lu/scholar_url?url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136403211500982X&hl=en&sa=T&ct=res&cd=0&d=4308366419484897003&ei=Wge7W5LkIcX_mAHRxI6QCg&scisig=AAGBfm21zN0tMqpg1uAMIQbcVr6IJZ0DgQ&nossl=1&ws=1518x691
http://scholar.google.lu/scholar_url?url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136403211500982X&hl=en&sa=T&ct=res&cd=0&d=4308366419484897003&ei=Wge7W5LkIcX_mAHRxI6QCg&scisig=AAGBfm21zN0tMqpg1uAMIQbcVr6IJZ0DgQ&nossl=1&ws=1518x691
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rychlé dobíjení, což může ovlivnit stabilitu sítě. Připojené baterie elektrických vozidel 
by rovněž mohly využívat cenových fluktuací ke snížení nákladů na dobití a poskytovat 
služby flexibility79 dodávkami elektrické energie do sítě. Ve velkém měřítku by to 
mohlo výrazně přispět k flexibilitě sítě. 

80 Směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou80, která bude 
schválena v roce 2019, stanoví členským státům povinnost vyvinout regulatorní 
opatření usnadňující připojení dobíjecích stanic do distribučních sítí. Ukládá 
provozovatelům elektroenergetické soustavy a provozovatelům dobíjecích stanic 
povinnost spolupracovat a vyžaduje, aby členské státy odstraňovaly správní překážky 
budování infrastruktury pro dobíjení elektrických vozidel. 

81 Podle směrnice o bateriích z roku 200681 mají výrobci baterií povinnost financovat 
čisté náklady na sběr a recyklaci odpadních baterií. V praxi to znamená, že výrobci musí 
hradit za baterie, které uvedou na trh, recyklační poplatek na provoz vnitrostátních 
systémů pro sběr baterií. Použité baterie z elektrických vozidel mohou být opětovně 
využity, pokud jsou složeny do větších bateriových jednotek určených na operace 
síťové správy. Směrnice o bateriích však klasifikuje použité baterie jako odpad. Jak 
prvotní výrobci baterií, tak společnosti, které je recyklují/skládají, muset platit 
recyklační poplatky, a to nezávisle na tom, zda se baterie dále využívají v jiném 
kontextu. Komise již přijala opatření, aby identifikovala možné regulatorní překážky 
tohoto typu recyklace, a zamýšlí právní předpisy v tomto ohledu upravit. Hodnocení 
směrnice EU o bateriích plánuje Komise zveřejnit v prvním čtvrtletí roku 2019. 
  

                                                       
review on vehicle to grid technologies and optimization techniques (Integrace elektrických 
vozidel do inteligentní sítě: přehled techologií vozidlo-síť a optimalizačních techniky), Kang 
Miao Tan Vigna, K. Ramachandaramurthy, Jia Ying Yong, Renewable and Sustainable Energy 
Reviews(Přehledy energie z obnovitelných a udržitelných zdrojů), Svazek 53, leden 2016. 

79 Například nabíjení energie zpět do sítě v době vysoké poptávky a skladování energie v době 
nízké poptávky. 

80 Společná pravidla pro vnitřní trh s elektřinou (přepracované znění), Evropská komise, Rada 
Evropské unie, 5076/19, 2019. 

81 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES ze dne 6. září 2006 o odpadních 
bateriích a akumulátorech a o zrušení směrnice 91/157/EHS 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_act_part1_v7_864.pdf
http://scholar.google.lu/scholar_url?url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136403211500982X&hl=en&sa=T&ct=res&cd=0&d=4308366419484897003&ei=Wge7W5LkIcX_mAHRxI6QCg&scisig=AAGBfm21zN0tMqpg1uAMIQbcVr6IJZ0DgQ&nossl=1&ws=1518x691
https://www.sciencedirect.com/science/journal/13640321
https://www.sciencedirect.com/science/journal/13640321
https://www.sciencedirect.com/science/journal/13640321/53/supp/C
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5076_2019_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32006L0066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32006L0066
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Závěrečné poznámky 
82 Pro přechod na nízkouhlíkový systém založený na obnovitelných zdrojích energie 
a dosažení klimatických a energetických cílů EU je skladování energie zásadní. V tomto 
informačním dokumentu upozorňujeme na sedm hlavních výzev podpory EU na vývoj a 
zavádění technologií pro skladování energie. Komise již začala některé tyto výzvy řešit, 
například prostřednictvím balíčku Čistá energie pro všechny Evropany a Evropské 
bateriové aliance. 

1. Zajištění koherentnosti strategie EU 

o Vývoj kapacit EU pro výrobu lithium-iontových baterií je ve srovnání s jinými 
předními světovými regiony opožděn. Získání konkurenční výhody tedy může být 
obtížné. 

2. Zvýšení podpory zúčastněných subjektů 

o Některé zainteresované subjekty mají obavy, pokud jde o strategický rámec EU, 
konkrétně volbu technologií. 

3. Zjednodušení financování výzkumu v EU 

o V příštím rámcovém programu dále rozvíjet opatření ke zjednodušení přijatá 
v programu Horizont 2020. 

4. Účinnější podpora pro výzkum a inovace v oblasti technologií skladování energie si 
vyžádá: 

o nalezení způsobů, jak zvýšit míru úspěšnosti příslušných výzkumných projektů. 

5. Zavádění technologií skladování energie do praxe 

o Řešit riziko, že mechanismy na podporu zavádění inovativních řešení skladování 
energie do praxe a jejich přijetí trhem jsou v praxi nedostatečné. 

6. Odstraňování překážek, s nimiž se investoři setkávají 

o Podpora investic soukromého sektoru do zařízení pro skladování energie bude 
záviset na úplném a účinném provedení příslušných aspektů nové legislativy EU 
týkajících se elektrické energie. 

7. Vývoj infrastruktury pro alternativní paliva 

o Vnitrostátní rámce politiky pro vývoj dostatečné a dostupné dobíjecí 
infrastruktury budou pro podporu transformace energetiky na nízkouhlíkový 
energetický systém zásadní. 
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Příloha I 

Přehled hlavních milníků podpory EU na skladování energie 

 
Zdroj: Evropský účetní dvůr (EÚD). 

2007

Evropský strategický plán pro energetické 
technologie (Strategic Energy Technology Plan)

Stacionární skladování Mobilní skladování
Výzkum a inovace v oblasti 

skladování energie

2009
Směrnice o podpoře čistých a 
energeticky účinných silničních 
vozidel

2013 Směrnice o energii z obnovitelných zdrojů

Program pro výzkum Horizont 
2020

2018

2014

Právní předpisy stanovující cíle 
pro snížení CO2 pro auta a lehká 
užitková vozidla

2015
Směrem k integrovanému 
strategickému plánu pro 
energetické technologie:
Urychlení transformace 
evropského energetického systému

2017 Skladování energie – role elektřiny

Evropa v pohybu 
(První balíček opatření EU v oblasti 
mobility)

2016 Balíček opatření „Čistá energie 
pro všechny Evropany“ Strategie pro nízkoemisní mobilitu Urychlení inovací v oblasti čisté 

energie

2008

Směrnice o zavádění infrastruktury 
pro alternativní paliva

Balíček o čisté energii
(Druhý balíček opatření EU 
v oblasti mobility)

Evropská bateriová aliance

Směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů 
(přepracované znění)

Mobilita budoucnosti 
(Třetí balíček opatření EU v oblasti 
mobility)

Nástroj pro propojení Evropy

Rámcový program pro výzkum (7.RP)

Program Inteligentní energie – Evropa
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Příloha II 

Přehled hlavních technologií skladování energie 

   

Technologie Popis Použití 
   

Přečerpávací vodní 
elektrárny 

 

Každá přečerpávací vodní elektrárna má dva rezervoáry 
v různých nadmořských výškách. Energie se skladuje a 
uvolňuje přemísťováním vody z jednoho rezervoáru do 
druhého. Ve vybíjecím modu protéká voda z horní nádrže 
turbínami, a tak generuje elektřinu. V nabíjecím modu 
tytéž turbíny pumpují vodu do horní nádrže. 85 % 
globální kapacity pro skladování elektřiny připadá na 
přečerpávací vodní elektrárny. V Evropě stále existují 
lokality s vhodnými geografickými podmínkami. 
Přečerpávací vodní elektrárny jsou koncipovány pro 
velkokapacitní skladování v síti, neboť jejich kapacita pro 
skladování energie se pohybuje od 100 MW 
(malokapacitní zařízení) do 3000 MW. Průměrná kapacita 
evropských zařízení je přibližně 300 MW. Náklady na 
nová zařízení činí přibližně 1 miliardu EUR. 

 

   

Kyselino-olověné 
baterie 

 

Kyselino-olověné kyselinové baterie jsou nejběžnějšími 
typem baterií, které lze opětovně nabíjet, a používají se 
v konvenčních vozidlech se spalovacími motory, jejich 
využití pro pohon elektrických vozidel je však méně 
běžné. Jsou levnější než lithium-iontové baterie. K jejich 
hlavním záporům patří nízká účinnost a v porovnání 
s jinými bateriemi kratší životnost. V rámci EU se 99 % 
kyselino-olověných baterií recykluje. Na vývoji 
pokročilejších typů kyselino-olověných se v současné 
době pracuje.  

 

   

Použití – Legenda 

 Služby podpory sítě  Denní skladování  Silniční doprava 

 

Domácnosti 
 

Sezónní skladování 

 Letecká / lodní 
doprava 
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Lithium-iontové 
baterie 

 

Lithium-iontové baterie jsou nejběžnějším zdrojem 
energie pro elektrická vozidla. Jejich energetická hustota 
a výkonnost se stále zvyšují. Existují v mnoha variantách 
s různými elektrodami a elektrolyty. Některé materiály 
elektrod vyžadují použití drahých přírodních zdrojů nebo 
zdrojů, jež jsou omezené, jako například kobaltu. 
Lithium-iontové baterie jsou v současné době dražší než 
kyselino-olověné baterie, ale náklady na jejich výrobu 
rychle klesají. 

 

 

   

Redoxní průtočné 
baterie 

 

Redoxní průtočné baterie mají dvě nádrže s elektrolytem, 
jedna je nabitá kladně a druhá záporně. Nádrže jsou 
odděleny elektrodami a membránou. Rozdíl v mírách 
chemické oxidace mezi nádržemi generuje proudy iontů 
a elektřiny přes membránu. Tento typ baterie je 
koncipován pro velkokapacitní síťové skladování. Může 
skladovat velká množství energie účinněji než řada jiných 
technologií. Elektrárny mohou zvýšit kapacitu baterií 
přidáním levného elektrolytu. Průtočné baterie mají delší 
životnost než jiné typy baterií, ale mají nižší energetickou 
hustotu. 

 

   

Sodíko-sírové baterie 

 

Sodíko-sírové baterie se používají pro účely síťových 
služeb již dvacet let. Většina instalací se velikostně 
pohybuje od 1 do 10 MW. Fungují při teplotách 300 až 
350 ⁰C, což znamená, že nejsou vhodné pro použití 
v domácích spotřebičích. 

 

   

Superkapacitor 

 

Superkapacitor se skládá ze dvou vrstev vodivého 
materiálu s izolační vrstvou mezi nimi. Elektřina se 
skladuje zvyšování elektrického náboje mezi vodivými 
vrstvami. 
Superkapacitory jsou zařízení pro krátkodobé skladování 
energie, která velmi rychle absorbují a uvolňují velké 
objemy energie. Potřebují jen minimální údržbu. 
Používají se pro nabídkové síťové služby a jako součást 
brzdných a akceleračních systémů v automobilech. 

 

   

Setrvačník 

 

Elektromotor otáčí rotor velmi vysokou rychlostí, až 
100 000 otáček za minutu. Energie se odjímá 
zpomalením rotoru. Setrvačníky jsou nejvhodnější pro 
krátkodobé, vysoce výkonné skladování a jsou ideální pro 
síťové služby, které vyžadují velmi rychlé reakční časy. 
Používají se rovněž v dopravě pro krátké a rychlé 
dodávky energie. 
Nelze je využívat pro střednědobé a dlouhodobé 
skladování, protože po hodině ztrácí přibližně 15 % 
skladované energie. 
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Palivový článek / 
elektrolyzér 

 

Palivové články mění vodík reakcí s kyslíkem ve vzduchu 
na elektřinu. Mohou také fungovat jako elektrolyzéry a 
rozkládat vodu. Jde o základní technologii přeměny 
elektřiny na plyn: vodík lze skladovat měsíce, vstříknout 
do plynové sítě nebo přeměnit na zemní plyn. 
Jde spíše o technologii přeměny energie než jejího 
skladování, umožňuje ale skladovat elektřinu jako plyn. 

 

 

   

Stlačený vzduch 

 

Skladování energie stlačením vzduchu využívá podzemní 
jeskyně. V nabíjecím modu je vzduch stlačen a může být 
po měsíce skladován podzemí pod vysokým tlakem. Při 
vypouštění expanduje v turbíně, kde znovu generuje 
elektřinu. Od sedmdesátých let dvacátého století se 
požívaly systémy s nízkou účinností. Na vývoji systémů 
s vysokou účinností, které by mohly skladovat i teplo 
uvolňované při tlaku, se nyní pracuje. 

 

   

Kapalný vzduch 

 

Skladování energie pomocí kapalného vzduchu (LAES – 
Liquid air energy storage) využívá ke skladování 
elektrické energie chlazení. Vzduch se chladí, až dosáhne 
kapalného skupenství, a následně je skladován 
v izolované nádrži. Při opačném postupu vzduch 
expanduje, pohání turbínu a vyrábí elektřinu. 
Skladování energie stlačováním vzduchu je laciné, 
protože příslušná zařízení se staví s využitím 
standardních průmyslových komponentů. Existuje však 
pouze několik takových plně funkčních zařízení. Hlavní 
nevýhodnou skladování kapalného vzduchu je jeho nízká 
účinnost, která je nižší než 50 % oproti 75–90 % u baterií. 

 
 

   

Akumulace tepla 

 

Rezidenční kotle na teplou vodu lze využívat jako 
skladovací zařízení: teplo lze skladovat v izolované nádrži 
s vodou, což domácnostem umožňuje skladovat energii 
po dobu několika hodin. Chladírenské skladování 
s využitím chlazené vody nebo ledu je také možné. Další 
variantou je polovodičového skladování tepla, kdy jsou 
radiátory naplněny cihlami a zahřívány levnou elektřinou. 
Teplo se následně uvolňuje podle potřeby. Pro sezónní 
skladování tepla podzemí ve velkém měřítku – skladování 
v hlubokých jámách – se využívá tepelné čerpadlo 
připojené k vrtu. 
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Skladování roztavené 
soli 

 

U tohoto typu akumulace tepla se elektřina nebo 
sluneční energie používá k zahřátí kontejneru 
naplněného roztavenou solí. Toto skladovací médium se 
zahřeje na teplotu, kdy generuje páru, umožňující využití 
parní turbíny k výrobě elektřiny ze skladovaného tepla. 
V kombinaci s koncentrovanou solární energií jde 
o metodu vhodnou pro denní skladování solární 
elektřiny. 
Na skladování roztavené soli nyní připadá 75 % globální 
kapacity akumulace tepla. 

 

Zdroj obrázků podle pořadí: ENGIE/Electric Mountain; EÚD; EÚD, VoltStorage GmBH; NGK Insulators, LTD; Maxwell Technologies; 
EÚD; Laurent Chamussy, 2010. Evropská unie; RWE; Highview Power; Rotex Heating Systems GmBH; Marquesado Solar. 

  

http://www.ngk-insulators.com/en/index.html
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Glosář 
Baterie: Baterie je zařízení, které skladuje elektrickou energii ve formě chemické 
energie a tuto energii mění na elektřinu. Baterie obvykle sestává ze tří částí: dvou 
elektrod a elektrolytu mezi nimi. Pokud je nabitá baterie zapojena do elektrického 
okruhu, proudí elektrolytem mezi elektrodami nabité ionty. Tento přenos nábojů 
generuje elektřinu v okruhu. Bateriové systémy sestávají z bateriových sad. Bateriové 
sady se skládají z bateriových článků. Články obsahují elektrolyt a elektrody, v nichž je 
uskladněna chemická energie. 

Demonstrace: Činnost, jíž se potvrdí, že technologie je prokazatelně technicky anebo 
ekonomicky funkční. Funkčnost produktů lze demonstrovat v laboratořích nebo v reálu 
ve skutečném nebo přibližném měřítku. 

Energie z obnovitelných zdrojů: Energie získaná z obnovitelných zdrojů, které se 
v lidském časovém měřítku přirozeně obnovují, jako je sluneční světlo, vítr, biomasa a 
geotermální teplo. 

Horizont 2020: Rámcový program EU pro výzkum a inovace na období 2014–2020. 

Palivový článek: Zařízení, které generuje elektřinu elektrochemickou reakcí vodíku 
s kyslíkem. 

Provozovatel distribuční soustavy: Provozovatelé distribuční soustavy jsou operační 
manažeři (a někdy také vlastníci) energetických rozvodných sítí. Fungují na 
regulovaném trhu. 

Provozovatel přenosové soustavy (PPS): Provozovatelé přenosové soustavy jsou 
hospodářské subjekty odpovědné za přenos elektřiny na národní nebo regionální 
úrovni. Fungují nezávisle na ostatních aktérech trhu s elektřinou, jako jsou například 
výrobci elektrické energie. 

Skladování energie: Odklad využití určitého množství energie v okamžiku její výroby na 
pozdější dobu spotřeby, a to buď jako koncové energie, nebo energie konvertované do 
jiného energetického nosiče. 

Skleníkové plyny: Plyny, které v atmosféře Země vytváří plášť, pod nímž se drží teplo a 
který zahřívá povrch Země prostřednictvím; jde o tzv. „skleníkový efekt“. K hlavním 
skleníkovým plynům patří oxid uhličitý (CO2), metan (CH4), oxid dusný (N2O) a 
fluorované plyny (HFC, PFC, SF6 a NF3). 

Variabilní zdroje energie: Za variabilní se označují energetické zdroje, které nevyrábějí 
energii nepřetržitě a které nelze přímo řídit. Například větrné turbíny nevyrábějí 
energii, pokud nevane vítr. Solární panely neprodukují energii v noci. 

Zavedení: Zpřístupnění nové technologie nebo služby na trhu.  
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Zkratky 
APAC: Asie a Tichomoří. Zahrnuje 53 zemí z východní, jižní, jihovýchodní a severní Asie 
a Oceánie. 

EIB: Evropská investiční banka 

EIT: Evropský inovační a technologický institut 

JRC: Společné výzkumné středisko  

KIC: Znalostní a inovační společenství  

Li-iontová baterie: Lithium-iontová baterie 

Plán SET (Strategic Energy Technology Plan): Evropský strategický plán pro 
energetické technologie  

SME (Small and Medium-Sized Enterprise): Malé a střední podniky  
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Tým EÚD: 
Tento informační dokument přijal senát I, který se zaměřuje na udržitelné využívání 
přírodních zdrojů a jemuž předsedá člen EÚD Nikolaos Milionis. Tento úkol vedl člen 
EÚD Phil Wynn Owen a podporu mu poskytovali vedoucí kabinetu Gareth Roberts a 
tajemník kabinetu Olivier Prigent, vyšší manažer Richard Hardy, vedoucí úkolu 
Krzysztof Zalega, zástupce vedoucího úkolu Lorenzo Pirelli a auditoři Ingrid Ciabattiová, 
Gyula Szegedi, Zeinab Drabuová, Catherine Hayesová a Alessandro Canalis. Jazykovou 
podporu zajišťoval Richard Moore. 

 

Zleva doprava: Ingrid Ciabattiová, Phil Wynn Owen, Olivier Prigent, Lorenzo Pirelli, 
Krzysztof Zalega, Alessandro Canalis, Zeinab Drabuová, Richard Moore, Richard Hardy, 
Gareth Roberts, Gyula Szegedi and Catherine Hayesová. 

 



Aby snížila emise skleníkových plynů, musí EU přejít od 
současného energetického systému založeného na fosilních 
palivech na systém nízkouhlíkový, založený především 
na energii z obnovitelných zdrojů. Takováto energetická 
transformace bude vyžadovat více zařízení pro skladování 
energie jak pro síť, tak pro dopravu. V tomto informačním 
dokumentu nastiňujeme hlavní výzvy rozvoje skladování 
energie v EU. 
V naší analýze vycházíme z dokumentárních přezkumů, 
návštěv výzkumných projektů skladování energie, 
pohovorů s pracovníky Komise a zainteresovanými subjekty 
ze sektoru skladování energie, našich předchozích auditů 
a informačních dokumentů a konzultací s odborníkem na 
technologie a trhy skladování energie.
Zjištěné výzvy jsou trojího druhu: i) koncipování strategie 
pro skladování energie; ii) účinné využívání výzkumu a 
inovací a iii) ustavení podpůrného legislativního rámce.

© Evropská unie, 2019
K jakémukoli použití či reprodukci fotografií nebo jiných materiálů, které nejsou chráněny autorskými právy Evropské 
Titulní strana: ©Evropská unie / Fotograf: Robert Meerding / Zdroj: EK – audiovizuální služba 

EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR 
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Tel.: +352 4398-1 
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Twitter: @EUAuditors
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