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Zhrnutie 
I V tomto informačnom dokumente, ktorý nie je audítorskou správou, poukazujeme 
na konkrétne výzvy, ktorým EÚ čelí v snahe zabezpečiť, aby jej podpora 
na uskladňovanie energie účinne prispievala k plneniu cieľov EÚ v oblasti energetiky 
a klímy. 

II Na zmiernenie zmeny klímy si EÚ stanovila ciele a cieľové hodnoty pre znižovanie 
emisií skleníkových plynov. Oblasti energetiky a zmeny klímy spolu úzko súvisia: výroba 
a využívanie energie sa na emisiách skleníkových plynov v EÚ podieľajú 79 %, pričom 
najväčší podiel emisií sa tvorí pri dodávkach energie a v doprave. Riešenie hrozby 
zmeny klímy si vyžaduje zásadný posun od súčasného energetického systému 
založeného na fosílnych palivách k nízkouhlíkovému energetickému systému 
založenému prevažne na obnoviteľných zdrojoch energie – tzv. energetickú 
transformáciu. 

III Technológie uskladňovania energie poskytujú pružnú odpoveď na nerovnováhy, 
ktoré vznikajú v dôsledku vyššieho podielu variabilných zdrojov obnoviteľnej energie, 
ako je slnko alebo vietor, v elektrizačnej sústave. Palivá vyrobené z obnoviteľných 
zdrojov, napríklad elektrina alebo vodík z obnoviteľných zdrojov, môžu pomôcť znížiť 
emisie z dopravy. Lepšie technológie uskladňovania energie môžu podporiť rozšírenie 
parku vozidiel, ktoré takéto palivá používajú. 

IV K dispozícii alebo vo vývoji je množstvo technológií uskladňovania energie, 
napríklad prečerpávacia vodná elektráreň, rôzne typy batérií, uskladnenie vodíka, 
uskladnenie stlačeného vzduchu, systémy uskladnenia tepelnej energie a rôzne typy 
uskladnenia plynu. Rámec politiky EÚ týkajúcej sa uskladňovania energie je založený 
na strategických iniciatívach ako Európska aliancia pre batérie, podpore pre výskum 
a inovácie v oblasti technológií uskladňovania energie a legislatíve upravujúcej trhy 
s elektrinou a nízkouhlíkovú dopravu. Vzhľadom na kľúčovú úlohu uskladňovania 
energie v súvislosti s vytváraním nízkouhlíkového energetického systému založeného 
hlavne na obnoviteľných zdrojoch energie sú v tomto informačnom dokumente 
stručne opísané hlavné výzvy pre rozvoj a zavádzanie uskladňovania energie v EÚ. 

Navrhovanie stratégie uskladňovania energie 

V EÚ urobila kroky na vytvorenie strategického rámca pre uskladňovanie energie 
s cieľom urýchliť transformáciu energetického systému EÚ a uviesť na trh sľubné nové 
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nízkouhlíkové technológie. Existuje však riziko, že doteraz prijaté opatrenia nebudú 
postačovať na splnenie strategických cieľov EÚ týkajúcich sa čistej energie. 

VI Plán SET pre výskum v oblasti vývoja inovačných batériových technológií je snahou 
o vybudovanie konsenzu v otázke potrebných opatrení. Európska aliancia pre batérie je 
do značnej miery zameraná skôr na existujúce ako prelomové technológie a vystavuje 
sa riziku, že nedosiahne svoje ambiciózne ciele. Pokiaľ ide o kapacity na výrobu 
batériových článkov, EÚ za svojimi konkurentmi zaostáva. Hrozí, že súčasný strategický 
rámec EÚ nebude postačovať na zvládnutie výziev spojených s energetickou 
transformáciou. 

Účinné využívanie výskumu a inovácií 

VII Komisia si je vedomá významu účinného výskumu a inovácií pre urýchlenie 
transformácie energetického systému EÚ a uvedenie sľubných nových nízkouhlíkových 
technológií na trh. Od roku 2014 do októbra 2018 sa z programu Horizont 2020, 
hlavného programu Komisie v oblasti výskumu, poskytla na projekty uskladnenia 
energie na účely sústav a projekty nízkouhlíkovej mobility suma 1,34 mld. EUR. Komisia 
prijala opatrenia na zjednodušenie programu Horizont 2020, stále je však priestor 
na ďalšie zníženie komplexnosti financovania EÚ na výskum a zvýšenie účasti 
inovačných spoločností. Existuje tiež riziko, že EÚ dostatočne nepodporuje zavádzanie 
inovačných riešení v oblasti uskladňovania energie na trh. 

Vytvorenie podporného legislatívneho rámca 

VIII Investori do riešení v oblasti uskladňovania energie v elektrizačnej sústave čelili 
do roku 2019 prekážkam. Nedávno prijaté právne predpisy EÚ by mali pomôcť pri ich 
prekonávaní. Väčšinu sporných otázok Komisia vyriešila v smernici o spoločných 
pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou a v nariadení o vnútornom trhu s elektrinou, 
ktoré majú byť prijaté na začiatku roku 2019. Pokiaľ ide o elektromobilitu, prekážkou 
pre široké uplatnenie vozidiel na elektrický pohon je oneskorené a nestabilné 
budovanie dobíjacej infraštruktúry. 

IX V tomto informačnom dokumente poukazujeme na sedem hlavných výziev 
pre podporu EÚ na vývoj a zavádzanie technológií na uskladňovanie energie: 

1) zabezpečenie ucelenej stratégie EU; 

2) zvýšenie podpory od zainteresovaných strán; 

3) zníženie komplexnosti financovania výskumu v EÚ; 

4) podpora výskumu a inovácií v oblasti technológií uskladňovania energie; 
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5) zavádzanie technológií uskladňovania energie; 

6) odstraňovanie prekážok pre investorov; 

7) budovanie infraštruktúr pre alternatívne palivá.  



 6 

 

Úvod 

Význam uskladňovania energie 

01 195 štátov, ktoré sú zodpovedné za 99,75 % celosvetových emisií skleníkových 
plynov, podpísalo v roku 2015 Parížsku dohodu. Zaviazali sa udržať zvyšovanie 
globálnej priemernej teploty v tomto storočí „výrazne pod“ 2 °C v porovnaní 
s predindustriálnymi úrovňami a pokračovať v úsilí o obmedzenie tohto zvyšovania 
na 1,5 °C1. EÚ si v súvislosti so znižovaním emisií skleníkových plynov stanovila ciele 
a cieľové hodnoty (pozri ilustráciu 1). 

Ilustrácia 1 – Trendy a cieľové hodnoty v súvislosti s emisiami 
skleníkových plynov v EÚ 

 
Zdroj: Trendy a prognózy v Európe, EEA, 2018. 

02 Oblasti energetiky a zmeny klímy spolu úzko súvisia: riešenie hrozby zmeny klímy 
si vyžaduje zásadný posun od súčasného energetického systému závislého od fosílnych 
palív. Výroba a využívanie energie sa na emisiách skleníkových plynov podieľajú 79 %, 
pričom najvyššie sektorové emisie sa tvoria pri dodávkach energie a v doprave. Tieto 
sektory musia v čoraz väčšej miere využívať energie z obnoviteľných zdrojov a nové 

                                                       
1 Parížska dohoda, UNFCCC, 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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technológie, aby splnili ciele a cieľové hodnoty stanovené pre emisie skleníkových 
plynov. 

03 EÚ už minimálne posledné dve desaťročia využíva na vývoj nízkouhlíkovej energie 
rôzne nástroje. Od roku 2005 napríklad prostredníctvom systému obchodovania 
s emisnými kvótami (EU ETS) stanovila limity pre celkové emisie z niektorých sektorov 
dodávok energie, energeticky náročných odvetví a od roku 2012 aj z letov v rámci EHP2 
a vytvorila trh pre emisné kvóty. Jej cieľom bolo okrem iného aj podporiť, aby sa 
v sektore energetiky vo väčšej miere využívala nízkouhlíková energia. 

04 V sektoroch, na ktoré sa systém EU ETS nevzťahuje, ako je sektor dopravy, 
Európsky parlament a Rada stanovujú od roku 2009 v rámci tzv. spoločného úsilia 
záväzné národné cieľové hodnoty pre zníženie emisií skleníkových plynov. 

05 S cieľom podporiť transformáciu na nízkouhlíkový sektor dodávok energie 
stanovila EÚ aj cieľové hodnoty pre podiel energie z obnoviteľných zdrojov na konečnej 
spotrebe energie: 20 % do roku 20203 a 32 % do roku 20304. To zahŕňa energiu 
z obnoviteľných zdrojov, ktorá sa používa na výrobu elektriny, na vykurovanie 
a chladenie a dopravu. V smernici EÚ o energii z obnoviteľných zdrojov z roku 2009 sa 
od členských štátov tiež vyžaduje, aby vybudovali zariadenia na skladovanie energie 
s cieľom stabilizovať elektrizačnú sústavu, aby mohla pojať väčšie množstvo energie 
z obnoviteľných zdrojov. 

06 V rokoch 2004 až 2017 sa podiel hrubej konečnej spotreby elektriny 
z obnoviteľných zdrojov v EÚ zvýšil zo 14 % na 31 %5. V Rakúsku tento podiel dosiahol 
až 72 %, no v siedmich členských štátoch6 nedosiahol ani 15 %. Viac než dve tretiny 

                                                       
2 Európsky hospodársky priestor (EHP) zahŕňa všetky členské štáty EÚ, Island, Lichtenštajnsko 

a Nórsko. 

3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore 
využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom 
zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16). 

4 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2018 z 11. decembra 2018 o podpore 
využívania energie z obnoviteľných zdrojov (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 328/82, 
21.12.2018). 

5 Podiel elektriny z obnoviteľných zdrojov na hrubej spotrebe elektriny v rokoch 2004 až 
2017, SHARES, Eurostat, február 2019. 

6 Česko, Cyprus, Maďarsko, Luxembursko, Holandsko, Malta a Poľsko (Zdroj: Eurostat. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=celex:32009L0028
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1500565877756&uri=CELEX:32009L0028
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1500565877756&uri=CELEX:32009L0028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=SK
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
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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elektriny z obnoviteľných zdrojov v EÚ pochádza z vodnej (35 %) a veternej energie 
(34 %)7. 

07 Vzhľadom na to, že dodatočná elektrina z obnoviteľných zdrojov sa 
pravdepodobne vyrobí z variabilného slnečného alebo veterného zdroja, tento cieľ by 
mal podnietiť ďalší dopyt po uskladňovaní energie. 

08 EÚ stanovila konkrétne cieľové hodnoty pre podiel energie z obnoviteľných 
zdrojov používaných v doprave: 10 % do roku 20203 a 14 % do roku 20304. V oblasti 
dopravy prinesú nové obnoviteľné zdroje energie so sebou aj nové výzvy v súvislosti 
s uskladňovaním energie. Potreba uskladňovať energiu sa teda zvýši, a to v sústave 
i na dopravu8. 

09 Približne tri štvrtiny emisií skleníkových plynov z dopravy v EÚ pochádza z cestnej 
dopravy, najmä z osobných automobilov (pozri ilustráciu 2). Po poklese v rokoch 2007 
až 2013 sa emisie v doprave v rokoch 2014 až 2016 znovu zvýšili (pozri ilustráciu 3).  

Ilustrácia 2 – Emisie skleníkových plynov v sektore dopravy v EÚ v roku 
2016 

 
Poznámka: Vrátane medzinárodnej leteckej a lodnej dopravy. 
Zdroj: Európska environmentálna agentúra, EEA greenhouse gas – data viewer (Prehľad údajov EEA – 
skleníkové plyny), 2018, analýza EDA. 

                                                       
7 SHARES 2017 Summary Results (Zhrnutie výsledkov za rok 2017), Eurostat, February 2019. 

Dvor audítorov plánuje uverejniť osobitnú správu o výrobe elektriny z veternej a slnečnej 
energie neskôr v tomto roku. 

8 Situačná správa o opatreniach EÚ v oblasti energetiky a zmeny klímy, EDA, 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_SK.pdf
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Ilustrácia 3 – Trend v súvislosti s emisiami skleníkových plynov v EÚ 
v období 1990 – 2016 podľa sektorov 

 
Zdroj: Európska environmentálna agentúra, EEA greenhouse gas – data viewer (Prehľad údajov EEA – 
skleníkové plyny), 2018, analýza EDA. 

Technológie uskladňovania energie 

10 Prehľad hlavných technológií uskladňovania energie pre sústavu a pre dopravu sú 
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Ilustrácia 4 – Prehľad hlavných technológií uskladňovania energie a ich 
využitia9 

 
Zdroj: EDA, na základe informácií v dokumente Electrical energy storage for mitigating climate change 
(Uskladňovanie elektrickej energie na zmiernenie zmeny klímy), Imperial College London. 

V sústave 

11 Transformácia energetického systému so sebou prináša značné výzvy 
pre integráciu variabilných zdrojov obnoviteľnej energie do elektrizačnej sústavy 
a vyváženie ponuky a dopytu. Bude potrebné uplatniť tri hlavné metódy: 

o Po prvé, prepojenia sústav zvyšujú pravdepodobnosť, že ponuka naplní dopyt. Pri 
audite v roku 2015 sme však zistili, že energetická infraštruktúra v rámci členských 
štátov a medzi nimi zatiaľ v zásade nie je koncipovaná s ohľadom na plne 
integrované trhy10. 

o Po druhé, dopyt možno riadiť: továrne môžu prispôsobiť svoju výrobu a teda 
aj využívanie energie časom, keď je k dispozícii väčšie množstvo elektriny a keď je 

                                                       
9 Opis týchto technológií sa nachádza v prílohe II. 

10 Osobitná správa č. 16/2015 Zlepšenie bezpečnosti dodávok energie prostredníctvom 
rozvoja vnútorného trhu s energiou: je potrebné väčšie úsilie, Európsky dvor audítorov, 
2015. Tento záver bol potvrdený aj v Druhej správe Komisie o stave energetickej únie, 
COM(2017) 53 final, 2017. 
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lacnejšia. Podobne v niektorých domácnostiach môže poskytovateľ elektriny 
na diaľku zapínať a vypínať ohrievanie vody a riadiť tak načasovanie dopytu. 
Spotrebu však možno odložiť len o niekoľko hodín, nie dní. Na riadenie dopytu 
zo strany domácností a sektora služieb sa okrem toho vzťahujú regulačné 
obmedzenia a obmedzenia vyplývajúce z koncepcie trhu11. 

o Po tretie, elektrinu možno uskladniť, aby sa mohla využiť neskôr. Riešenia 
pre uskladňovanie energie môžu tiež poskytnúť dodatočné služby na podporu 
sústav12. Komisia odhaduje, že na to, aby EÚ splnila svoje ciele v oblasti klímy 
na rok 2050, možno bude musieť zvýšiť svoje kapacity na uskladňovanie energie 
až šesťnásobne13. 

12 Pokiaľ ide o elektrizačnú sústavu, najbežnejšou technológiou uskladňovania 
elektriny v EÚ sú prečerpávacie vodné elektrárne, ktoré tvoria 88 % inštalovanej 
uskladňovacej kapacity14. Využívajú sa na denné i sezónne uskladňovanie. Prekážkami 
pre výstavbu nových rozsiahlych uskladňovacích zariadení pre energiu z prečerpávacích 
vodných elektrární sú geologické obmedzenia, udržateľnosť z hľadiska životného 
prostredia a prijatie zo strany verejnosti15. 

13 Batérie uskladňujú elektrickú energiu vo forme chemickej energie a túto energiu 
premieňajú na elektrinu. Batéria má spravidla tri časti: dve elektródy a elektrolyt medzi 

                                                       
11 The potential of electricity demand response (Potenciál reakcie na dopyt po elektrine), 

Európsky parlament, 2017. 

12 Napríklad nerovnováha medzi vyrobenou elektrinou a dopytom po nej môže spôsobiť 
výkyvy frekvencie a niektoré technológie uskladňovania môžu frekvenciu vrátiť znovu 
na normálnu hodnotu. Toto sa nazýva „frekvenčná odozva“. 

13 Čistá planéta pre všetkých, Európska komisia, COM(2018) 773 final z 28.11.2018, s. 7. 
Komisia určila cesty prechodu na hospodárstvo s nulovou bilanciou emisií skleníkových 
plynov. Odhad Komisie týkajúci sa uskladňovacích potrieb vychádza zo scenárov, ktoré sú 
zamerané na intenzívnu elektrifikáciu v odvetviach konečného použitia. 

14 Zdroj: Pumped Hydro Storage (Prečerpávacie vodné elektrárne), Európske združenie 
pre uskladňovanie energie; Energy Storage: Which Market Designs and Regulatory 
Incentives Are Needed? (Uskladňovanie energie: aké koncepcie trhu a regulačné stimuly sú 
potrebné?), tematická sekcia A: politiky v oblastiach hospodárstva a vedy, Európsky 
parlament, 2015. 

15 Assessment of the European potential for pumped hydropower energy storage (Posúdenie 
európskeho potenciálu pre prečerpávacie vodné elektrárne), Spoločné výskumné centrum, 
2013. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2017)607322
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&qid=1553374580094&from=SK
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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nimi. Keď sa nabitá batéria zapojí do obvodu, nabité ióny prúdia cez elektrolyt medzi 
elektródami. Tento prenos náboja vytvára v obvode elektrinu. Batérie sa môžu 
používať na krátkodobé uskladnenie energie po dobu niekoľkých hodín alebo dní, 
napríklad na presun denného špičkového zaťaženia. Keď sú však dobité, náboj neudržia 
počas niekoľkých týždňov či mesiacov bez toho, aby nedošlo k výrazným stratám. 
Mnohé typy batérií, ako sú olovené alebo lítiovo-iónové batérie, sa komerčne 
využívajú. Nové verzie týchto technológií sú v štádiu vývoja. Výskumníci pracujú 
na alternatívach, ako sú polovodičové lítiové batérie. 

V doprave 

14 V sektore dopravy sa môžu emisie skleníkových plynov okrem biopalív znížiť 
aj prostredníctvom elektriny z obnoviteľných zdrojov, vodíka z obnoviteľných zdrojov 
a syntetického zemného plynu. Rozširovaniu parku vozidiel, v ktorých sa používajú 
takéto palivá, v súčasnosti bráni napríklad obmedzený dojazd, ich cena a nedostatočná 
infraštruktúra čerpacích a dobíjacích staníc. 

15 V elektrických a hybridných cestných vozidlách sa energia zvyčajne uskladňuje 
v lítiovo-iónových batériách. Na konci roku 2018 tvorili 0,4 % všetkých cestných 
vozidiel v EÚ16. Vozidlá na elektrický pohon v súčasnosti predstavujú celosvetovo 1 % 
všetkých vozidiel a podľa prognóz súkromných spoločností by sa ich podiel mohol 
do roku 2030 zvýšiť na 20 %17. 

16 Vodík vyrobený z obnoviteľných zdrojov sa môže tiež použiť na pohon palivových 
článkov v automobiloch a iných vozidlách. Palivo do týchto vozidiel možno doplniť 
za niekoľko minút. Vodík sa dá premeniť na syntetický zemný plyn, ktorý môže poháňať 
aj lietadlá a lode. Výroba vodíka je však v súčasnosti nákladná, čo je výzva, ktorú treba 
prekonať. 

Účel a koncepcia tohto informačného dokumentu 

17 V septembri 2017 sme uverejnili situačnú správu o opatreniach EÚ v oblasti 
energetiky a zmeny klímy, v ktorej sme vymedzili sedem najväčších výziev v oblasti 

                                                       
16 Odhad EDA na základe údajov Európskeho monitorovacieho strediska pre alternatívne 

palivá, Európskeho združenia výrobcov automobilov  a Eurostatu. 

17 Pozri napríklad How battery storage can help charge the electric-vehicle market (Ako môže 
uskladňovanie energie v batériách podporiť trh s vozidlami na elektrický pohon), 
McKinsey&Company, 2018. 

https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=41824
https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=41824
https://www.eafo.eu/
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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energetiky a zmeny klímy. Medzi nimi bola energetická transformácia a účinné 
využívanie výskumu a inovácií.  

18 Vzhľadom na tieto výzvy a kľúčovú úlohu uskladňovania energie v súvislosti 
s vytváraním nízkouhlíkového energetického systému založeného hlavne 
na obnoviteľných zdrojoch energie v tomto informačnom dokumente opisujeme 
podporu EÚ na uskladňovanie energie od roku 2014, pričom sa zameriavame na: 

o strategický rámec pre vývoj technológií uskladňovania energie od revízie plánu 
SET v roku 2015, 

o nástroje financovania výskumu a inovácií EÚ v oblasti technológií uskladňovania 
energie v súčasnom programovom období (2014 – 2020)18, 

o legislatívny rámec EÚ na podporu zavádzania technológií uskladňovania energie 
od roku 2014. 

19 V tomto dokumente, ktorý nie je audítorskou správou, poukazujeme 
na konkrétne výzvy, ktorým EÚ čelí v snahe zabezpečiť, aby jej podpora 
na uskladňovanie energie účinne prispievala k plneniu cieľov EÚ v oblasti energetiky 
a klímy. 

20 Fakty, ktoré prezentujeme v tomto informačnom dokumente, vychádzajú z: 

o preskúmania dokumentov a z rozhovorov so zástupcami ôsmich generálnych 
riaditeľstiev Komisie19 a piatich ďalších orgánov EÚ20, 

o preskúmania 452 relevantných výskumných projektov v rámci programu Horizont 
2020 vrátane hĺbkovej analýzy vzorky 57 projektov, 

                                                       
18 Niektoré z výskumných projektov, ktoré sme preskúmali, sa začali realizovať 

v predchádzajúcom programovom období (2007 – 2013). 

19 Generálne riaditeľstvo pre výskum a inováciu, Generálne riaditeľstvo pre oblasť klímy, 
Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie, Generálne riaditeľstvo pre energetiku, 
Generálne riaditeľstvo pre mobilitu a dopravu, Generálne riaditeľstvo pre komunikačné 
siete, obsah a technológie, Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie 
a MSP a Spoločné výskumné centrum (JRC). 

20 Výkonná agentúra pre inovácie a siete (INEA), spoločný podnik pre palivové články a vodík; 
európska iniciatíva pre ekologické vozidlá; znalostné a inovačné spoločenstvo EIT 
InnoEnergy a konzorcium EIT RawMaterials. 
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o návštev 17 výskumných projektov týkajúcich sa uskladňovania energie: 13 z nich 
bolo spolufinancovaných z grantov programu Horizont 2020, dvom poskytla 
pôžičku EIB a dva projekty boli financované z národných a/alebo súkromných 
zdrojov, 

o rozhovorov so 40 aktívnymi zainteresovanými stranami vrátane výskumných 
inštitútov, medzinárodných organizácií, združení v oblasti energetiky, regulačných 
orgánov v oblasti energetiky a spoločností zo sektorov energetiky, 
automobilového priemyslu a batérií21. 28 zainteresovaných strán odpovedalo 
aj na dotazník22. 14 zainteresovaných strán sa zúčastnilo na výskumných 
projektoch týkajúcich sa uskladňovania energie, ktoré financovala EÚ, 

o našich predchádzajúcich auditov a preskúmaní, 

o preskúmania literatúry a z konzultácií s expertom na technológie uskladňovania 
energie a súvisiace trhy. 

21 Tento informačný dokument sa zaoberá podporou EÚ na uskladňovanie elektriny 
buď pre sústavu alebo pre vozidlá a na výrobu syntetického plynu. Uskladňovanie 
fosílnych palív nie je predmetom dokumentu. 

22 V dokumente je zohľadnený vývoj v sektore uskladňovania energie v EÚ do konca 
januára 2019. 

  

                                                       
21 Výroba batériových článkov, montáž sád batérií a aplikácie v sústave a na elektromobilitu. 

22 Zainteresované strany odpovedali na tie časti dotazníka, ktoré boli relevantné pre ich 
organizáciu. Napríklad regulačné orgány v oblasti energetiky odpovedali na časti týkajúce sa 
stratégie a legislatívy EÚ, nie však na otázky o výskume a inováciách. 
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Preskúmanie podpory EÚ 
na uskladňovanie energie 

Strategický rámec pre uskladňovanie energie 

23 Hlavné medzníky v súvislosti s podporou EÚ od roku 2007 určenou na stacionárne 
uskladňovanie, mobilné uskladňovanie a výskum a inovácie v oblasti uskladňovania 
energie sú zhrnuté v prílohe I. 

Strategický plán pre energetické technológie 

24 Komisia predstavila integrovaný strategický plán pre energetické technológie 
(plán SET) v roku 2007 a v roku 2015 ho zrevidovala23. Tento plán sa stal základom 
prístupu EÚ k výskumu a inováciám v energetike, ktorý mal za cieľ urýchliť 
transformáciu energetického systému EÚ a uviesť na trh sľubné nové nízkouhlíkové 
technológie. Jeho účelom je koordinovať výskumné a inovačné činnosti v členských 
štátoch a ďalších pridružených krajinách (Island, Nórsko, Švajčiarsko a Turecko). 
Uvádza sa v ňom, že na úplnú elimináciu emisií uhlíka (tzv. dekarbonizácia) do roku 
2050 je potrebný prelom v súvislosti s nákladovou efektívnosťou technológií 
uskladňovania energie24. 

25 Plán SET obsahuje desať kľúčových opatrení, pričom štyri z nich sú relevantné 
pre uskladňovanie energie: 

o opatrenie 4: vývoj a prevádzkovanie odolných, spoľahlivých a efektívnych 
energetických systémov, ktoré sú schopné integrovať variabilné zdroje 
obnoviteľnej energie, 

o opatrenie 6: pokračovanie snáh zabezpečiť nižšiu energetickú náročnosť a vyššiu 
konkurencieschopnosť priemyslu EÚ, napr. vývojom technológií na uskladňovanie 
tepelnej energie, 

                                                       
23 Towards an Integrated Strategic Energy Technology (SET) Plan: Accelerating the European 

Energy System Transformation (Príprava Integrovaného strategického plánu 
pre energetické technológie (SET): urýchlenie transformácie európskeho energetického 
systému), Európska komisia C(2015) 6317 final, 2015. 

24  Európsky strategický plán energetických technológií (plán SET). Európska komisia, 
COM(2007) 723 final, 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/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0723&from=SK
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o opatrenie 7: batérie pre elektromobilitu a stacionárne uskladňovanie energie, 

o opatrenie 8: bioenergie a palivá z obnoviteľných zdrojov pre udržateľnú 
dopravu25. 

26 V rámci opatrenia 7 sa Komisia, niekoľko členských štátov a zainteresované strany 
zastupujúce výskum a priemysel v roku 2016 dohodli na cieľových hodnotách 
pre výkon batérií, náklady na ne a pre ich výrobu, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 
2020 a do roku 203026, V novembri 2017 predložili plán vykonávania na obdobie 2018 
– 2030, v ktorom sa stanovujú úrovne technologickej pripravenosti (technology 
readiness levels – TRL)27, ktoré sa majú dosiahnuť, orientačný časový rozvrh a potrebné 
rozpočty.  

Európska aliancia pre batérie 

27 Batérie sú kľúčovým komponentom vozidiel na elektrický pohon: predstavujú 
približne 50 % nákladov na vozidlo28. Popredná medzinárodná konzultantská 
spoločnosť tvrdí, že čím bližšie sa dodávatelia batérií nachádzajú k výrobcom 
automobilov, tým kratší, lacnejší, bezpečnejší29 a pružnejší je dodávateľský reťazec 
a tým jednoduchšia je inovácia testovaním komponentov batérií. Komisia zastáva 

                                                       
25 V rámci opatrenia 8 sa vodík v kontexte uskladňovania energie nebral do úvahy až do roku 

2014, keď sa demonštrácia realizovateľnosti uskladňovania vodíkovej energie stala 
explicitným cieľom spoločného podniku pre palivové články a vodík 2. 

26 Become competitive in the global battery sector to drive e-mobility forward (Zabezpečenie 
celosvetovej konkurencieschopnosti v sektore batérií s cieľom presadzovať 
elektromobilitu), 2016. 

27 Meracia stupnica na posúdenie vyspelosti konkrétnej technológie. Na stupnici od 1 do 9 TRL 
1 zodpovedá zhruba základnému výskumu, TRL 2 – 4 aplikovanému výskumu, TRL 5 – 6 
aplikovanému výskumu/vývoju, TRL 7 – 8 demonštrácii a TRL 9 plnému uvedeniu 
do prevádzky. 

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

29 Keďže batérie sú nebezpečným tovarom, pri ich preprave sa na ne vzťahujú osobitné 
manipulačné postupy. Na suroviny potrebné na výrobu batériových článkov sa však takéto 
postupy nevzťahujú. 

https://setis.ec.europa.eu/implementing-integrated-set-plan/batteries-e-mobility-and-stationary-storage-ongoing-work
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názor, že na posilnenie rozvoja elektroautomobilového priemyslu v EÚ je dôležité, 
aby mala EÚ vlastné kapacity na výrobu batérií30. 

28 Nárast výroby vozidiel na elektrický pohon zvyšuje dopyt po lítiu a kobalte, ktoré 
sú hlavnými surovinami na výrobu lítiovo-iónových batérií. Podľa ZIS InnoEnergy Čína 
vlastní približne 50 % operácií ťažby lítia a kobaltu. Komisia považuje za dôležité 
zabezpečiť prístup k surovinám v krajinách mimo EÚ s bohatými zásobami, uľahčiť 
prístup k zdrojom surovín v Európe a získať druhotné suroviny recykláciou v obehovom 
hospodárstve batérií31. 

29 Do roku 2018 EÚ vlastnila približne 3 % celosvetových kapacít na výrobu 
batériových článkov. V porovnaní s tým sú kapacity v regióne Ázie a Tichomoria 84 %32 
a v Severnej Amerike 12 %33. Hlavne Čína prijala niekoľko opatrení na podporu rozvoja 
hybridných alebo elektrických vozidiel (pozri rámček 1). 

Rámček 1 – Iniciatívy na podporu hybridných a elektrických vozidiel 
v Číne 

Čína zaviedla systém kreditov za nové nízkouhlíkové osobné automobily. Každý 
hybrid, vozidlo s palivovým článkom či plne elektrické vozidlo dostane dva až šesť 
kreditov. V roku 2019 musia výrobcovia automobilov s ročným objemom produkcie 
alebo objemom dovozu presahujúcim 30 000 automobilov získať počet kreditov, 
ktorý zodpovedá 10 % ich celkového predaja automobilov. V roku 2025 sa tento 
podiel zvýši na 20 %34. Čína okrem toho poskytuje stimuly na výrobu elektrických 
autobusov, príspevky pre spotrebiteľov, ktorí si kúpia vozidlo na elektrický pohon, 
a prednostne vydáva osvedčenia o evidencii vozidla vlastníkom vozidiel na elektrický 
pohon vo veľkých mestách. 

30 V súvislosti s nízkou kapacitou EÚ na výrobu batériových článkov Komisia 
v októbri 2017 oznámila vytvorenie Európskej aliancie pre batérie. Aliancia má za cieľ 
vytvoriť konkurencieschopný, udržateľný hodnotový reťazec pre výrobu batérií 

                                                       
30  Prejav podpredsedu Maroša Šefčoviča o aliancii EÚ pre batérie, Industry Days Forum, 

Brusel, 23. februára 2018. 

31 Strategický akčný plán pre batérie COM(2018) 293 final. 

32 V Číne, Južnej Kórei a Japonsku. 

33 Li-ion batteries for mobility and stationary storage applications (Lítiovo-iónové batérie 
pre uplatnenie v mobilnom a stacionárnom uskladňovaní energie), JRC, november 2018, 
s. 24. 

34 China’s new energy vehicle mandate policy (Politika Číny pre vozidlá využívajúce nové 
zdroje energie), ICCT, január 2018. 

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-battery-alliance_en
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-1168_en.htm
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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v Európe. Predstavuje snahu Komisie sústrediť partnerov zastupujúcich priemysel, 
výskum a inovácie v EÚ a členské štáty s cieľom dosiahnuť, aby sa Európa stala 
svetovým lídrom v oblasti udržateľnej výroby a používania batérií. 

31 V súvisiacom strategickom akčnom pláne pre batérie z roku 2018 sa opisujú 
opatrenia, ktoré majú uľahčiť prístup k surovinám potrebným na výrobu batérií, 
podporiť výrobu batériových článkov vo veľkom rozsahu, zrýchliť výskum a inovácie 
v tejto oblasti, vyškoliť vysoko kvalifikovanú pracovnú silu a zaistiť súlad s regulačným 
rámcom EÚ. Akčný plán pozostáva z 37 hlavných opatrení zameraných predovšetkým 
na zvýšené a integrovanejšie využívanie existujúcich regulačných nástrojov a nástrojov 
financovania. 

32 Komisia sa domnieva, že len na splnenie dopytu po batériách v EÚ, ktorý by podľa 
jej odhadov mohol do roku 2025 dosiahnuť hodnotu 250 mld. EUR ročne, je 
potrebných desať až 20 veľkokapacitných zariadení na výrobu batériových článkov, 
teda tzv. gigatovární, ktoré by ročne vyrábali približne 200 GWh lítiovo-iónových 
batérií35. Celkové potrebné investície Komisia odhaduje na zhruba 20 mld. EUR. 

33 V rokoch 2018 až 2021 sa rozvoj kapacít EÚ na výrobu batérií oproti ostatným 
popredným svetovým regiónom oneskorí (pozri ilustráciu 5). 

                                                       
35 Webové sídleo Európskej aliancie pre batérie, prejav podpredsedu Maroša Šefčoviča 

o aliancii EÚ pre batérie, Industry Days Forum, Brusel, 23. februára 2018. 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/3rd-mobility-pack/com20180293-annex2_en.pdf
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
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Ilustrácia 5 – Predpokladaný rozvoj kapacít na výrobu lítiovo-iónových 
batériových článkov v období 2018 – 2021 

 
Zvyšná časť sveta nie je znázornená (v roku 2018 tvorí približne 0,7 % a v roku 2021 bude disponovať 
ďalšími 0,8 %). 
Zdroj: EDA, upravené podľa dokumentu Li-ion batteries for mobility and stationary storage applications 
(Lítiovo-iónové batérie pre uplatnenie v mobilnom a stacionárnom uskladňovaní energie), JRC, 2018. 

34 Spoločné výskumné centrum EÚ v rámci Komisie (JRC) predpokladá, že po roku 
2021 sa vybudujú štyri ďalšie zariadenia, ktorými sa zvýši výrobná kapacita v EÚ36. 
Podľa ZIS InnoEnergy potrvá vybudovanie infraštruktúry na výrobu článkov štyri roky37. 
Celkovo by výrobná kapacita EÚ mohla v roku 2023 dosiahnuť 70 GWh38, čo je výrazne 
pod cieľovou hodnotou EÚ na úrovni 200 GWh, ktorú na rok 2025 stanovila aliancia. Je 
možné, že dovtedy budú trh s batériami zásobovať továrne so sídlom mimo EÚ alebo 
výrobcovia automobilov presunú časť výroby mimo EÚ, bližšie k výrobcom batérií. 

                                                       
36 Zdroj: Li-ion batteries for mobility and stationary storage applications (Lítiovo-iónové 

batérie pre uplatnenie v mobilnom a stacionárnom uskladňovaní energie), JRC, 2018. 

37 Bridging the gap between Financial Institutions and Industry (Preklenutie odstupu medzi 
finančnými inštitúciami a priemyslom), podujatie zorganizované InnoEnergy, Brusel, január 
2019. 

38 EDA, výpočet na základe dokumentu Li-ion batteries for mobility and stationary storage 
applications (Lítiovo-iónové batérie pre uplatnenie v mobilnom a stacionárnom 
uskladňovaní energie), JRC, 2018. 
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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://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
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35 V roku 2014 Komisia vydala usmernenia39 k zlučiteľnosti verejného financovania 
dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu, ako sú projekty uskladňovania 
energie, s pravidlami štátnej pomoci40. V decembri 2018 Francúzsko a Nemecko začali 
proces výberu dôveryhodných konzorcií vrátane výrobcov automobilov, ktorí by sa 
do tohto projektu mohli zapojiť. Ich cieľom je vypracovať investičné plány a nechať ich 
schváliť Komisiou v roku 2019. 

36 Spoločnosti z krajín mimo EÚ budú financovať niektoré zariadenia v EÚ. JRC 
predpovedá, že spoločnosti z krajín mimo EÚ môžu do roku 2023 ovládnuť 53 % 
výrobnej kapacity v EÚ (pozri ilustráciu 6)41. 

                                                       
39 Kritériá pre analýzu zlučiteľnosti štátnej pomoci na podporu vykonávania dôležitých 

projektov spoločného európskeho záujmu s vnútorným trhom (2014/C 188/02), Európska 
komisia, 2014. 

40 Investovanie do inteligentného, inovatívneho a udržateľného priemyslu: aktualizovaná 
stratégia pre priemyselnú politiku EÚ, COM(2017) 479 final, Európska komisia, 2017. 

41 Za predpokladu, že výrobná kapacita spoločnosti LG Chem Sp. z o.o. sa do roku 2023 zvýši 
na 12 GWh/rok. 

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/sk/TXT/?uri=CELEX:52017DC0479
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?uri=CELEX:52017DC0479
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?uri=CELEX:52017DC0479
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Ilustrácia 6 – Výrobná kapacita výrobcov lítiovo-iónových batériových 
článkov pre rozsiahle uplatnenie v EÚ, napríklad v sústave a doprave 

 
Zdroj: EDA, upravené podľa dokumentu Li-ion batteries for mobility and stationary storage applications 
(Lítiovo-iónové batérie pre uplatnenie v mobilnom a stacionárnom uskladňovaní energie), JRC, 2018. 

37 V roku 2017 existujúce továrne na výrobu lítiovo-iónových batérií pre vozidlá 
na elektrický pohon vo svete pracovali zhruba na 40 až 50 % svojej kapacity42. Podľa 
poprednej medzinárodnej konzultantskej spoločnosti bude preto v krátkodobom 
horizonte pre nových výrobcov ťažké presadiť sa nákladovo účinným spôsobom na trhu 
s lítiovo-iónovými batériami súčasnej generácie: etablovaní výrobcovia môžu využiť 
svoju prebytočnú výrobnú kapacitu na to, aby vyrobili a predali viac batérií 
za minimálne náklady, prípadne môžu týmto krokom pohroziť. Keďže EÚ nevstúpi 
na trh výroby batérií ako priekopník, je možné, že bude mať ťažkosti získať 
konkurenčnú výhodu, iba že by využila technologické výhody. 

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

new business models (Náklady na lítiovo-iónové batérie a trh: stlačené marže vedú 
k hľadaniu technologických zlepšení a nových obchodných modelov), 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 od zainteresovaných strán  

38 Od 28 zainteresovaných strán43 sme v prieskume dostali reakcie na stratégiu 
Komisie – k plánu SET i k Európskej aliancii pre batérie: 

o Všetky boli informované o strategickom rámci Komisie pre energetiku. 

o Približne polovica respondentov bola toho názoru, že rámec Komisie 
pre uskladňovanie energie je primeraný a pre ich organizáciu užitočný. 

o Dve tretiny respondentov však tiež uviedli, že rámec by bolo možné vylepšiť: 

o desať z nich uviedlo, že stratégia je príliš zameraná na lítiovo-iónové batérie 
pre vozidlá, 

o päť z nich upozornilo na nedostatky v legislatíve, koncepcii trhu 
a stanovovaní noriem, 

o dvaja respondenti poukázali na chýbajúcu dlhodobú víziu a možnosť, 
že automobilový priemysel v EÚ úplne zanikne. 

39 Po vytvorení Európskej aliancie pre batérie v októbri 2017 sa do nej zapojilo 
80 účastníkov. O rok neskôr je ich počet podľa Komisie44 približne 260. 

40 Niektoré dôležité zainteresované strany, ktoré sa do prieskumu nezapojili, sa 
nepridali ani k aliancii. Napríklad jedna veľká spoločnosť na výrobu elektroniky 
so sídlom v EÚ považovala za riskantné investovať do veľkovýroby lítiovo-iónových 
batériových článkov v podmienkach, keď na trhu už dominujú ázijskí výrobcovia (pozri 
rámček 2). 

Rámček 2 – Európska spoločnosť sa rozhodla zadať výrobu batériových 
článkov externému výrobcovi namiesto vlastnej výroby 

Významná inžinierska a elektronická spoločnosť z EÚ sa rozhodlo nepripojiť sa 
k Európskej aliancii pre batérie. Uviedla, že namiesto vlastnej výroby lítiovo-iónových 
batériových článkov zadá ich produkciu externému výrobcovi. Spoločnosť dospela 
k názoru, že by bolo ťažké získať konkurenčnú výhodu vzhľadom na to, že tri štvrtiny 
výrobných nákladov predstavujú suroviny a na trhu dominujú konkurenti z Ázie, 
ktorých náklady sú nízke. 

                                                       
43 Z oblastí verejného výskumu a inovácií, energetiky, dopravy, výroby batérií, od združení 

v oblasti energetiky a medzinárodných organizácií. 

44  Webové sídlo Európskej aliancie pre batérie. 

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-battery-alliance_en
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Rozhodla sa ukončiť výskum súčasných a budúcich technológií batériových článkov 
a rozpustiť svoj spoločný podnik pre lítiovo-iónové technológie. Spoločnosť sa 
namiesto toho rozhodla zamerať na batériové systémy. 

41 Jedno francúzske konzorcium sa podobne rozhodlo krátkodobo sa venovať vývoju 
lítiovo-iónových batériových článkov novej generácie a následne sa zamerať 
na polovodičové batérie, v súvislosti s ktorými očakáva technologický prelom okolo 
roku 202345. 

Výskum a inovácie v oblasti uskladňovania energie 

42 Horizont 2020, rámcový program EÚ pre výskum a inovácie na obdobie 2014 – 
2020 je hlavným nástrojom EÚ na financovanie výskumu a inovácií. Do októbra 2018 sa 
z programu Horizont 2020 poskytla na projekty uskladnenia energie na účely sústav 
a projekty nízkouhlíkovej mobility suma 1,34 mld. EUR. Prestavuje to 3,9 % celkového 
príspevku EÚ (34 mld. EUR) na projekty v rámci programu Horizont 2020 do tohto 
dátumu. 

43 Prehľad grantov EÚ na projekty uskladňovania energie udelených v rámci týchto 
rôznych nástrojov do októbra 2018 sa uvádza v ilustrácii 7. V roku 2019 program 
Horizont 2020 zahŕňa aj výzvu na predkladanie návrhov projektov týkajúcich sa batérií 
v hodnote 114 mil. EUR46, pričom ďalšie finančné prostriedky sa poskytnú v roku 2020. 

44 Komisia riadi väčšinu programu Horizont 2020 priamo. Poskytuje predovšetkým 
granty výskumným pracovníkom a financuje osobitné nástroje na podporu výskumu 
a inovácií v malých a stredných podnikoch. V rámci programu Horizont 2020 sa tiež 
spolufinancujú verejno-súkromné partnerstvá, ako je spoločný podnik pre palivové 
články a vodík. Program ďalej podporuje výskumné a inovačné siete, ako sú znalostné 
a inovačné spoločenstvá Európskeho inovačného a technologického inštitútu 
InnoEnergy (ZIS InnoEnergy v rámci EIT) a RawMaterials (ZIS RawMaterials v rámci EIT). 

                                                       
45 Zasadnutie výkonného výboru, Národná rada pre priemysel, 28. mája 2018, s. 23. 

46 Vrátane 25 mil. EUR na polovodičové batérie a 20 mil. EUR na redukčno-oxidačné 
prietokové batérie. 

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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Ilustrácia 7 – Príspevky z programu Horizont 2020 na projekty v oblasti 

uskladňovania energie pre sústavu alebo na nízkouhlíkovú mobilitu 

 
Zdroj: Analýza EDA na základe údajov Komisie. 

45 S cieľom podporiť prvé komerčné demonštračné projekty energetickej 
infraštruktúry svojho druhu, ktoré sú pre súkromných investorov vysoko rizikové, 
poskytuje Európska investičná banka (EIB) pôžičky, záruky a financovanie formou 
majetkovej účasti prostredníctvom nástroja demonštračných projektov v oblasti 
energetiky InnovFin. Do októbra 2018 bola z nástroja poskytnutá pôžička vo výške 
52 mil. EUR na projekt v oblasti uskladňovania energie. 

46 V roku 2009 Komisia predstavila koncepciu hlavných iniciatív pre vznikajúce 
technológie a technológie budúcnosti47. Cieľom je dosiahnuť účinok, ktorý presahuje 
sumu jednotlivých snáh v rámci iniciatív členských štátov. Jednou z týchto iniciatív, 
ktorá je relevantná pre uskladňovanie energie, je hlavná iniciatíva týkajúca sa grafénu. 
V priebehu roka 2018 Komisia viedla konzultácie so zainteresovanými stranami v rámci 
prípravy na vytvorenie desaťročnej hlavnej iniciatívy EÚ na podporu základného 

                                                       
47  Nové horizonty pre IKT: stratégia výskumu vznikajúcich technológií a technológií budúcnosti 

v Európe, COM(2009) 184 final, Európska komisia, 2009; FET Flagships: A novel partnering 
approach to address grand scientific challenges and to boost innovation in Europe (Hlavné 
iniciatívy programu FET: nový partnerský prístup k riešeniu veľkých vedeckých výziev 
a na podporu inovácie v Európe), SWD(2014) 283 final, Európska komisia, 2014; FET 
Flagships Interim Evaluation (Priebežné hodnotenie hlavných iniciatív programu FET), 
Európska komisia, 2017. 
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a aplikovaného výskumu budúcich batériových technológií. Skupina zainteresovaných 
strán zastupujúcich výskum a priemysel predložila návrh hlavnej iniciatívy týkajúcej sa 
batérií a v decembri 2018 uverejnila manifest Batérie 2030+48. 

Administratívne postupy 

47 Horizont 2020 je komplexný program, je však jednoduchší ako jeho 
predchodcovia49. Pri našom audite programu Horizont 202050 sme zistili, 
že administratívna záťaž na prijímateľov sa znížila, no program je stále zložitý51.  

48 Čím sú nástroje financovania zložitejšie, tým menej sú pre potenciálnych 
účastníkov lákavé. Komplexnosť tiež znevýhodňuje potenciálnych účastníkov, ktorí 
nepoznajú dopodrobna pravidlá financovania z nástroja, ako sú účastníci, ktorí sa 
do programu zapájajú po prvýkrát, a MSP52. V priebežnom hodnotení programu 
Horizont 2020 sa zdôrazňuje, že mechanizmy financovania sú príliš zložité a subjektom 
môžu sťažovať identifikáciu výziev a nástrojov, ktoré by boli najvhodnejšie z hľadiska 
ich potrieb, a môžu vyvolávať riziko duplikácie53. 

                                                       
48 Pozri webové sídlo iniciatívy Batérie 2030+ (Battery 2030+). 

49 Príspevok k zjednodušeniu programu EÚ v oblasti výskumu po programe Horizont 2020, 
informačný dokument EDA, marec 2018. 

50 Osobitná správa č. 28/2017 – Väčšina opatrení zameraných na zjednodušenie zavedených 
do programu Horizont 2020 uľahčila život príjemcom, stále však existujú príležitosti 
na zlepšenia, Európsky dvor audítorov, 2018. 

51 Konkrétne sme dospeli k záverom, že usmernenie Komisie je vyčerpávajúce, no používa sa 
ťažko, časté zmeny vedú k nejasnostiam a vyvolávajú neistotu, portál pre účastníkov bol 
vylepšený, no stále sa v ňom ťažko orientuje, pravidlá týkajúce sa nákladov 
na zamestnancov sú pre účastníkov stále zložité a účasť MSP sa zvýšila, no stále existujú 
určité prekážky. 

52 LAB – FAB – APP, Investing in the European future we want (Laboratóriá, výroba a aplikácie 
– investície do budúcnosti Európy, akú chceme dosiahnuť), Európska komisia, 2017, s. 16; 
spätná väzba od zainteresovaných strán, ktorú dostal EDA. 

53 Horizon 2020 support to Smart, Green and Integrated transport: Interim evaluation report 
(Podpora z programu Horizont 2020 na inteligentnú, ekologickú a integrovanú dopravu: 
priebežná hodnotiaca správa), Európska komisia, 2017, časť 6.5.3. In-depth interim 
evaluation of Horizon 2020 (Podrobné priebežné hodnotenie programu Horizont 2020), 
Európska komisia, SWD(2017) 220 final, s. 20, 79, 122, 150. 

http://battery2030.eu/
http://battery2030.eu/
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Briefing_paper_H2020/Briefing_paper_H2020_SK.pdf
https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=47542
https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=47542
https://www.eca.europa.eu/sk/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 technológie uskladňovania energie 

49 Komisia udelila granty z programu Horizont 2020 v celkovej hodnote 1,34 mld. 
EUR pre 396 projektov týkajúcich sa uskladňovania energie pre sústavu 
a na nízkouhlíkovú mobilitu: 25 % finančných prostriedkov bolo určených na projekty 
týkajúce sa batérií a 37 % na projekty týkajúce sa vodíka alebo palivových článkov 
(pozri ilustráciu 8). 

50 Z 315 mil. EUR, ktoré boli na základe zmlúv poskytnuté na projekty výskumu 
týkajúceho sa batérií, bola viac než polovica určená na projekty súvisiace s lítiovo-
iónovými batériami. Na nové typy batérií, potenciálne batérií novej generácie, boli 
poskytnuté tieto sumy: 7 % na lítiovo-sírové, 3 % na redukčno-oxidačné prietokové, 
1 % na polovodičové a menej než 1 % na olovené batérie. Ďalších 13 % sa použilo 
na podporu vývoja rôznych iných pokročilých batériových technológií54. 

Ilustrácia 8 – Projekty uskladňovania energie financované z programu 
Horizont 2020 

 
Zdroj: EDA na základe údajov Komisie. 

51 V roku 2017 Komisia vykonala hodnotenie projektov aplikovaného výskumu alebo 
demonštračných projektov týkajúcich sa batérií, ktoré sa realizovali v rámci programu 

                                                       
54 Ako sú sodíkovo-iónové batérie, sodíkovo-sírové batérie, prietokové batérie na kyselinovej 

báze, zinkovo-vzduchové a vápnikovo-iónové batérie. 
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Horizont 202055. 28 projektov, ktoré boli v čase hodnotenia dokončené, hodnotitelia 
Komisie vyhodnotili takto: 

o tri projekty boli úspešné, neviedli však k žiadnemu skutočnému prelomu, 

o osem projektov bolo čiastočne úspešných, 

o 17 projektov nedosiahlo svoje ciele, vyprodukovalo irelevantné výsledky alebo 
malo obmedzený vplyv. 

Zavádzanie technológií 

52 V niekoľkých oblastiach súvisiacich s energetikou je Európa pozadu, pokiaľ ide 
o zavádzanie nových sľubných inovácií na trh56. Komisia navrhla hlavné nástroje 
financovania na podporu výskumu a inovácií v oblasti technológií uskladňovania 
energie tak, aby boli zamerané na rôzne fázy vývoja (pozri ilustráciu 9). 

                                                       
55 Batteries: A major opportunity for a sustainable society (Batérie: veľká príležitosť 

na dosiahnutie udržateľnej spoločnosti), Európska komisia, 2017. 

56 Scaling Up Innovation in the Energy Union (Rozšírenie inovácií v energetickej únii), I24C 
a Cap Gemini, 2016; Oznámenie o urýchlení inovácií v oblasti čistej energie, Európska 
komisia, COM(2016) 763 final z 30.11.2016; Towards an Integrated Strategic Energy 
Technology (SET) Plan: Accelerating the European Energy System Transformation (Príprava 
Integrovaného strategického plánu pre energetické technológie (SET): urýchlenie 
transformácie európskeho energetického systému), Európska komisia C(2015) 6317 final, 
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
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Ilustrácia 9 – Prehľad hlavných nástrojov EÚ na podporu výskumu 
a inovácií v oblasti uskladňovania energie 

 
Poznámka: Zohľadňujú sa granty udelené do októbra 2018.  
Zdroj: EDA. 

53 Z Nástroja na prepájanie Európy (Connecting Europe Facility – CEF), nástroja 
financovania s objemom 30 mld. EUR na dopravu, energetiku a telekomunikácie, sa 
financuje infraštruktúra pre alternatívne palivá. Od roku 2014 prispel 
na rýchlonabíjacie siete a vodíkové čerpacie stanice sumou 270 mil. EUR. Z jeho 
rozpočtu sa tiež na infraštruktúru uskladňovania energie vyčlenila suma 113 mil. EUR. 
V roku 2016 sa z neho poskytlo 98 mil. EUR na financovanie plánu a výstavby 
uskladňovacieho zariadenia pre energiu zo stlačeného vzduchu. Teda aj týmito 
finančnými prostriedkami sa podporuje zavádzanie technológií uskladňovania energie. 

54 Komisia prezentuje Horizont 2020 ako program, ktorý pomáha „prinášať nápady 
z laboratória na trh“57. A niektoré projekty financované z programu Horizont 2020 
skutočne prispievajú k presadeniu sa na trhu. ZIS InnoEnergy a RawMaterials 
a demonštračné projekty EIB v oblasti energetiky InnovFin sú nástroje financovania 
navrhnuté na podporu zavádzania technológií na trh a podporu inovácií (pozri 
rámček 3). 

                                                       
57 Hlavne na webovom sídle programu Horizont 2020. 
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Rámček 3 – Príklady spoločností, ktoré získali podporu 
na komercializáciu riešení uskladňovania energie 
o Spoločnosť, ktorá sa špecializuje na dobíjanie vozidiel na elektrický pohon, 

vyvinula s podporou z nástroja programu Horizont 2020 pre MSP na základe 
predchádzajúceho produktu novú inteligentnú nabíjaciu stanicu. Súčasťou 
projektu bol technický vývoj a príprava uvedenia na trh. Nová inteligentná 
nabíjacia stanica je v súčasnosti komerčne dostupná. 

o Výskumné centrum vo Francúzsku sa v rokoch 2009 a 2013 zapojilo do dvoch 
projektov, ktoré riadil spoločný podnik pre palivové články a vodík. S cieľom 
využiť vyvinutú technológiu založilo v roku 2015 spin-off podnik. 
Na komercializáciu riešenia pripraveného na uvedenie na trh, v ktorom je 
integrovaná výroba a uskladnenie energie pre budovy a ekologické štvrte, ktoré 
si chcú zabezpečiť dodávky energie z miestnych a obnoviteľných zdrojov, 
centrum využilo rizikový kapitál od ZIS InnoEnergy. 

o Taliansko-francúzsky MSP dostával od spoločného podniku od roku 2009 
financovanie na vývoj uskladňovania energie pre mikrosiete. Toto riešenie mení 
variabilné obnoviteľné zdroje energie na stabilné zdroje a zaisťuje tak bezpečné 
fungovanie sústavy. V roku 2017 si spoločnosť požičala na ďalší vývoj 
a uvedenie technológie na trh finančné prostriedky z Európskeho fondu 
pre strategické investície, ktorý spravuje EIB. 

55 V roku 2017 Komisia vo svojej priebežnej správe o hodnotení programu Horizont 
2020 poukázala na známky pokroku pri podpore inovácií – predovšetkým zvýšenú 
účasť súkromného sektora na projektoch programu Horizont 2020 – pripustila však, 
že v oblasti inovácií stále existujú medzery. V hodnotení sa odporúčalo výrazne zvýšiť 
podporu na prelomové technológie a inovácie, ktoré vytvárajú nové trhy58. 
V priebežnej hodnotiacej správe Komisie z roku 2017, ktorá sa týkala činností 
spoločného podniku pre palivové články a vodík (FCH)59, sa uvádza, že účastníci 
projektov spoločného podniku FCH pri podpore zavádzania riešení na báze vodíka 
využívali nástroje EIB na rozdelenie rizika len v malej miere. Zistilo sa, že koordinácia 
medzi programami spoločného podniku FCH a národnými a regionálnymi opatreniami 
bola obmedzená. V nasledujúcom rámcovom programe na obdobie 2021 – 2027, 
s názvom Horizont Európa, Komisia navrhla posilniť uvádzanie inovačných riešení 
na trh. 

                                                       
58 Key findings from the Horizon 2020 interim evaluation (Hlavné zistenia z priebežného 

hodnotenia programu Horizont 2020), Európska komisia, 2017. 

59 Interim Evaluation of the Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking (2014 – 2016) 
operating under Horizon 2020 (Priebežné hodnotenie spoločného podniku pre palivové 
články a vodík 2 (2014 – 2016) pôsobiaceho v rámci programu Horizont 2020), Európska 
komisia, 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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56 Takmer tri štvrtiny zainteresovaných strán z oblasti výskumu, s ktorými sme 
uskutočnili rozhovory (14 z 19 zainteresovaných strán), potvrdili, že skutočne chýba 
zameranie na zavádzanie produktov na trh. Upozornili, že mechanizmy na zlepšenie 
uplatnenia výsledkov výskumných projektov na trhu sú nedostatočné. Konštatovali 
tiež, že neexistujú systémy na sledovanie projektov po ich ukončení ani na šírenie 
výsledkov výskumu. 

Legislatívny rámec EÚ pre uskladňovanie energie 

Uskladňovanie energie v sústave 

57 Podporný legislatívny rámec a predvídateľnejšie trhové podmienky, ako sú 
harmonizované technické normy, môžu zvýšiť dopyt po uskladňovaní energie, znížiť 
investičné riziko a následne pritiahnuť súkromné investície do technologického 
vývoja60. 

Balík opatrení Čistá energia pre všetkých Európanov 

58 Účelom balíka opatrení Čistá energia pre všetkých Európanov, navrhnutého 
na konci roku 2016, je uľahčiť prechod na čistú energiu. Konkrétne návrhy týkajúce sa 
trhu s elektrinou majú za cieľ zaistiť väčšiu pružnosť, ktorá by umožnila pojať zvyšujúci 
sa podiel energie z obnoviteľných zdrojov. Ich súčasťou sú ustanovenia, ktoré majú 
odstrániť legislatívne prekážky pre uskladňovanie energie. Balík tvorí osem právnych 
predpisov. Štyri z nich boli prijaté v roku 201861: 
o smernica o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov, 
o smernica o energetickej hospodárnosti budov, 
o smernica o energetickej efektívnosti, 
o nariadenie o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy. 

                                                       
60 EU Competitiveness in Advanced Li-ion Batteries for E-Mobility and Stationary Storage 

Applications – Opportunities and Actions (Konkurencieschopnosť EÚ v oblasti moderných 
lítiovo-iónových batérií pre elektrickú mobilitu a stacionárne uskladnenie – príležitosti 
a opatrenia), správa JRC o vede a politike, 2017; EASE-EERA Energy Storage Technology 
Development Roadmap (Plán EASE-EERA týkajúci sa vývoja technológií uskladňovania 
energie), EASE-EERA, 2017; Roadmap Battery Production Equipment (Plán pre zariadenia 
na výrobu batérií), VDMA, 2016. 

61 Pozri webové sídlo Komisie týkajúce sa balíka opatrení Čistá energia pre všetkých 
Európanov. 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/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/SK/TXT/?qid=1548341680894&uri=CELEX:32018R1999
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
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans
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59 Európska rada, Európsky parlament a Európska komisia dospeli na konci roku 
2018 k dohode aj o štyroch zostávajúcich právnych predpisoch: 
o nariadenie o pripravenosti na riziká v sektore elektrickej energie,  
o nariadenie, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre spoluprácu 

regulačných orgánov v oblasti energetiky, 
o smernica o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, 
o nariadenie o vnútornom trhu s elektrinou. 

60 Posledné dva právne predpisy sa priamo týkajú uskladňovania energie. V smernici 
o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou sa ustanovujú spoločné pravidlá 
výroby, prenosu, distribúcie, uskladňovania a dodávky elektriny spolu s ustanoveniami 
týkajúcimi sa ochrany spotrebiteľa s cieľom vytvoriť skutočne integrované 
konkurenčné, spotrebiteľsky orientované, flexibilné, spravodlivé a transparentné trhy 
s elektrinou v Únii. V smernici z roku 2018 sa tiež po prvýkrát definuje uskladňovanie 
elektriny: „oddialenie okamihu konečného použitia elektriny po jej výrobe alebo 
premena elektrickej energie na takú formu energie, ktorú možno skladovať, 
uskladnenie tejto energie a jej následná spätná premena na elektrickú energiu alebo 
na iný energetický nosič“. Hlavnou zásadou je, že regulácia uskladňovania energie by 
mala byť technologicky neutrálna, aby sa podporili inovácie a umožnila spravodlivá 
hospodárska súťaž medzi rôznymi technológiami. 

61 Cieľom nariadenia o vnútornom trhu s elektrinou je stanoviť zásady dobre 
fungujúcich integrovaných trhov s elektrinou, ktoré hlavne umožnia nediskriminačný 
prístup na trh poskytovateľom služieb v oblasti riadenia odberu a uskladňovania 
energie. Nemala by sa budovať neúmerná sieťová infraštruktúra, ak sú iné alternatívy 
vrátane uskladňovania z hospodárskeho hľadiska lepšou možnosťou. Členské štáty by 
tiež mali motivovať prevádzkovateľov distribučných sústav, aby si obstarali služby 
flexibility vrátane uskladňovacích služieb. 

62 Zainteresované strany pri rozhovoroch s nami uviedli, že súčasná legislatíva podľa 
nich neposkytuje dostatočnú podporu (pozri ilustráciu 10). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=COM:2016:862:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52016PC0863R(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52016PC0863R(01)
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
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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Ilustrácia 10 – Názory zainteresovaných strán na legislatívu EÚ 
(v percentách) 

 
Zdroj: Prieskum EDA, 2018. 

Prekážky, s ktorými sa stretávajú investori 

63 Keďže doteraz neexistoval spoločný regulačný prístup, členské štáty pristupovali 
k uskladňovaniu energie v energetickej sústave rôzne. Absencia takéhoto prístupu tiež 
zariadeniam na uskladňovanie energie sťažuje vypracovanie primeraných zdôvodnení 
projektov. Subjekty, s ktorými sme uskutočnili rozhovory, nás upozornili, že prekážky 
pre väčšie investície súkromného sektora sú v týchto štyroch hlavných oblastiach: 

o sieťové poplatky, 

o kombinovanie príjmov z rôznych služieb, 

o vlastníctvo zariadení na uskladňovanie energie, 

o kombinovanie elektriny s inými formami energie. 

Sieťové poplatky 

64 Podľa súčasných spoločných pravidiel pre vnútorný trh s elektrinou62, prijatých 
v roku 2009, sú členské štáty povinné uplatňovať sadzby za prístup do elektrizačných 

                                                       
62 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných 

pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES 
(Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 2009). 
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https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:SK:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:SK:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:SK:PDF
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sústav transparentným a nediskriminačným spôsobom. Špecifický prípad 
uskladňovania energie sa však v pravidlách nerieši. Minimálne v štyroch členských 
štátoch museli vlastníci zariadení na uskladňovanie energie uhradiť sieťové poplatky, 
t. j. poplatky súvisiace so sústavou a/alebo dane, dvakrát – ako spotrebitelia a ako 
výrobcovia (pozri rámček 4). Tým sa znižuje ziskovosť investícií do uskladňovania 
energie. Päť zainteresovaných strán, ktoré sa zúčastnili na prieskume, uviedlo, 
že takéto dvojité spoplatnenie je prekážkou pre investície do uskladňovania energie. 

65 V konečnom návrhu nariadenia EÚ týkajúceho sa vnútorného trhu s elektrinou63 
z decembra 2018 sa uvádza, že prevádzkovatelia siete nesmú za prístup do ich sústav 
účtovať poplatky, ktorými by neoprávnene diskriminovali – pozitívne či negatívne – 
uskladňovanie energie. Tým sa rieši problém dvojitého účtovania sieťových poplatkov 
vlastníkom zariadení na uskladňovanie energie za používanie sústavy, keď do svojich 
uskladňovacích zariadení energiu dopĺňajú i keď ju z nich uvoľňujú. Toto ustanovenie 
sa však nevzťahuje na prípady dvojitého zdanenia, ktoré je v kompetencii členských 
štátov. Komisia v súčasnosti vyhodnocuje smernicu o zdaňovaní energie64. 

                                                       
63 Návrh nariadenia má byť prijatý v prvej polovici roku 2019 a bude sa uplatňovať od januára 

2020. 

64 Smernica Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca 
Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny (Ú. v. EÚ L 283, 
31.10.2003, s. 51) 

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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Rámček 4 – Niektoré zariadenia na uskladňovanie energie musia platiť 
dvojnásobné sieťové poplatky 

Sieťové poplatky sa platia za používanie elektrizačnej sústavy na prepravu elektriny. 
Hradí ich konečný spotrebiteľ. V niektorých členských štátoch poplatky platia 
aj výrobcovia elektriny za prístup do sústavy. Okrem toho spotrebitelia elektriny 
a v niektorých členských štátoch aj výrobcovia elektriny platia dane z elektriny. 

V súvislosti s uskladňovaním sa elektrizačná sústava používa dvakrát: keď sa 
uskladňovacie zariadenie dobíja a znovu keď sa vybíja. Samotné zariadenie 
na uskladňovanie energie však nie je ani výrobcom ani konečným spotrebiteľom. 
Tieto zariadenia nespadajú presne ani do jednej z kategórií: niektoré členské štáty 
od nich žiadajú, aby sieťové poplatky a/alebo dane z elektriny uhradili dvakrát – ako 
výrobca i ako spotrebiteľ. 

Dvojité poplatky sa zariadeniam na uskladňovanie elektriny účtujú v niekoľkých 
členských štátoch vrátane Rakúska, Nemecka, Fínska a Holandska. Fínsko 
a Holandsko svoje nariadenia revidujú s cieľom vyriešiť túto otázku. 

Kombinovanie príjmov z rôznych služieb 

66 Okrem uskladňovania elektriny môžu uskladňovacie technológie poskytovať 
aj ďalšie služby na podporu sústavy, ako je frekvenčná odozva (pozri bod 11), 
udržiavanie napätia65, sledovanie záťaže66 či obchodovanie s elektrinou. V dôsledku 
toho sa projekty uskladňovania energie môžu financovať z niekoľkých tokov príjmov67, 
čím sa obmedzujú investičné riziká. 

67 V návrhu smernice o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou68 
z decembra 2018 sa uvádza, že zákazníci, ktorí vlastnia zariadenie na uskladňovanie 
energie majú povolené poskytovať viacero služieb naraz, ak to je technicky možné. 
Návrh smernice sa vzťahuje na zákazníkov, ktorí uskladňujú elektrinu vyrobenú v ich 
priestoroch, predávajú elektrinu, ktorú sami vyrobili, alebo ktorí sú zapojení 
do systému flexibility za predpokladu, že tieto činnosti nie sú ich hlavnou obchodnou 

                                                       
65 Dopĺňanie alebo odber energie zo sústavy s cieľom udržať stále napätie. 

66 Mechanizmus zabezpečujúci dostupnosť dostatočnej energie na pokrytie dopytu. 

67 EASE-EERA Energy Storage Technology Development Roadmap (Plán EASE-EERA týkajúci sa 
vývoja technológií uskladňovania energie), EASE-EERA, 2017; spätná väzba od 
prevádzkovateľov systémov uskladňovania energie, ktorú dostal EDA pri audite. 

68 Návrh smernice má byť prijatý v prvej polovici roku 2019 a smernica začne platiť 20 dní 
po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. 

http://ease-storage.eu/ease-eera-storage-technology-development-roadmap-2017-hr/
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alebo profesionálnou činnosťou. Návrh smernice neupravuje prípady spoločností, ktoré 
tieto služby poskytujú ako svoju hlavnú činnosť. 

Vlastníctvo 

68 Podľa návrhu spoločných pravidiel pre vnútorný trh s elektrinou prevádzkovatelia 
distribučných sústav nebudú môcť vlastniť, vyvíjať, spravovať alebo prevádzkovať 
zariadenia na uskladňovanie energie, s výnimkou náležite zdôvodnených prípadov69, 
aby bola zachovaná ich neutralita na tomto regulovanom trhu. Podobné ustanovenia 
sa budú vzťahovať aj na prevádzkovateľov prenosových sústav, ktorí prevádzkujú 
prenosové sústavy. 

69 Kým sa neprijmú nové pravidlá a nevyjasnia práva týkajúce sa vlastníctva, právna 
neistota bude súkromné spoločnosti a regulovaných prevádzkovateľov sústav odrádzať 
od investovania do zariadení na uskladňovanie energie. 

Kombinovanie elektriny s inými formami energie 

70 Elektrinu možno uskladniť vo forme tepla, vodíka alebo syntetického zemného 
plynu. Takéto kombinácie energie z rôznych sektorov môžu prispieť ku konkurenčnej 
flexibilite energetického systému EÚ a pomôcť presunúť časť obnoviteľných zdrojov 
energie, ktoré boli pôvodne vytvorené v sektore elektrickej energie, do iných sektorov 
a prispieť tak k ich dekarbonizácii70. Medzisektorové riešenia v oblasti energetiky 
neboli do decembra 2018 regulované legislatívou EÚ. 

71 Keďže chýbala regulácia, bolo ťažké v súvislosti s niektorými takýmito 
kombináciami stanoviť pozitívne zdôvodnenie ekonomickej životaschopnosti projektov 
uskladňovania energie na podporu plnenia cieľov EÚ v oblasti energetiky a klímy.  

72 Dve zainteresované strany v prieskume uviedli, že dvojité sieťové poplatky, ktoré 
analyzujeme v predchádzajúcej časti správy, bránia uskladňovaniu elektriny v inej 

                                                       
69 Napríklad ak sa na trhu takéto služby neponúkajú alebo ak je využívanie uskladňovania 

obmedzené na zabezpečenie efektívnej, spoľahlivej a bezpečnej prevádzky distribučnej 
sústavy. 

70 EASE-EERA Energy Storage Technology Development Roadmap (Plán EASE-EERA týkajúci sa 
vývoja technológií uskladňovania energie), EASE-EERA, 2017; spätná väzba od 
prevádzkovateľov systémov uskladňovania energie, ktorú dostal EDA pri audite. 

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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forme energie71. Jedna z nich zdôraznila, že pre ekologický vodík nie je zavedený 
žiaden systém certifikácie, čo ešte viac demotivuje od výroby tohto plynu. Certifikáciou 
ekologického vodíka sa EÚ po prvýkrát zaoberala v prepracovanom znení smernice 
o obnoviteľných zdrojoch energie, prijatom v decembri 2018. V tejto smernici sa 
zavádzajú záruky pôvodu ekologického plynu, ktoré konečným zákazníkom potvrdzujú, 
že príslušný podiel alebo množstvo energie boli vyprodukované z obnoviteľných 
zdrojov. Keďže so zárukami pôvodu sa dá obchodovať, môže to zvýšiť ekonomickú 
hodnotu ekologického plynu. 

73 V prepracovanom znení smernice o obnoviteľných zdrojoch energie sa 
od prevádzkovateľov distribučných sústav tiež vyžaduje, aby minimálne každé štyri 
roky posúdili potenciál systému diaľkového vykurovania a chladenia poskytovať služby, 
ako je riadenie odberu a uskladňovanie prebytku elektriny z obnoviteľných zdrojov. 
Navrhovaná smernica o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou72 by 
od členských štátov vyžadovala, aby uľahčili prevádzku bezpečných, spoľahlivých 
a efektívnych nediskriminačných sústav vo vzťahu k iným energetickým sústavám, a to 
predovšetkým plynárenskej a teplárenskej. Tieto nové ustanovenia majú posilniť 
prepojenia medzi sektormi elektriny, teplárenstva a plynárenstva. 

Uskladňovanie energie na účely dopravy 

Národné rámce politiky 

74 V EÚ sa v súčasnosti nachádza približne 160 000 verejných nabíjacích staníc 
pre vozidlá na elektrický pohon73. Podľa Komisie sa potreba nabíjacích staníc môže 
do roku 2025 zvýšiť na dva milióny74. Nedostatočným počtom nabíjacích staníc 

                                                       
71 Tento problém je opísaný aj v dokumente Innovative large-scale energy storage 

technologies and Power-to-Gas concepts after optimisation (Inovačné veľkokapacitné 
technológie uskladňovania energie a koncepcie premeny elektriny na plyn po optimalizácii), 
Store&Go, 2017. 

72 Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách pre vnútorný trh 
s elektrinou (prepracované znenie), Rada Európskej únie, 5076/19, 2019, článok 58 písm. d). 

73 Európske monitorovacie stredisko pre alternatívne palivá, február 2019. 

74 Za predpokladu, že vozidlá na elektrický pohon budú v roku 2025 tvoriť 7 % nových vozidiel. 
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 (Posúdenie vplyvu návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, 
ktorým sa stanovujú emisné normy pre nové osobné automobily a nové ľahké úžitkové 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/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
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
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
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pre vozidlá na elektrický pohon sa EÚ zaoberala v smernici o infraštruktúre 
pre alternatívne palivá75 z roku 2014. Podľa smernice si členské štáty stanovujú vlastné 
ciele týkajúce sa budovania dobíjacej infraštruktúry v národných rámcoch politiky. 

75 Podľa Komisie76 sú národné rámce politiky v niektorých prípadoch neúplné 
a v jednotlivých členských štátoch medzi nimi nie je súlad a národné cieľové hodnoty 
stanovené členskými štátmi sú omnoho nižšie oproti tomu, čo Komisia považuje 
za potrebné dosiahnuť do roku 2020. Komisia sa domnieva, že je možné, že členské 
štáty do roku 2020 nesplnia ani tieto cieľové hodnoty. Dôsledkom by mohlo byť 
nedostatočné pokrytie nabíjacej infraštruktúry na úrovni EÚ a na území niektorých 
členských štátov, čo by mohlo následne odradiť ľudí od kúpy vozidla na elektrický 
pohon. 

76 V smernici sa stanovuje povinnosť Komisie predložiť do roku 2020 správu o jej 
plnení. V správe by sa mal posúdiť najmä jej hospodársky a environmentálny vplyv. 
V prípade potreby môže Komisia následne predložiť návrh na zmenu smernice. 

Harmonizácia technických noriem 

77 Na verejných nabíjacích staniciach sa už súbežne používa viacero typov 
konektorov. V EÚ konkrétne súťažia tri typy noriem konektorov pre rýchle nabitie77: 
o CCS typ 2 (približne 7 000 nabíjacích staníc), ktorý sa vyžaduje podľa smernice 

a používa ho 18 automobilových značiek, 
o CHAdeMo (približne 7 400 nabíjacích staníc) – používa ho 13 značiek, 
o Tesla Supercharger (približne 3 100 nabíjacích staníc), dostupný len 

pre automobily Tesla. Automobily Tesla môžu s pomocou adaptéra využiť aj iné 
nabíjacie stanice, no ostatné autá nemôžu použiť nabíjacie stanice Tesla. 

                                                       
vozidlá), SWD(2017) 650 final, Európska komisia, 2017 (zdroj: Towards the broadest use of 
alternative fuels – An Action Plan on Alternative Fuels Infrastructure (Dosiahnuť čo najširšie 
využívanie alternatívnych palív – Akčný plán týkajúci sa infraštruktúry pre alternatívne 
palivá), SWD(2017) 365 final, Európska komisia, 2017). 

75 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ z 22. októbra 2014 o zavádzaní 
infraštruktúry pre alternatívne palivá (Ú. v. EÚ L 307, 28.10.2014, s. 1). 

76 Detailed Assessment of the National Policy Frameworks (Podrobné posúdenie národných 
rámcov politiky), Európska komisia, SWD(2017) 365 final, časť 1. 

77 JRC, február 2019. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0094
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32014L0094
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/SK/TXT/?uri=celex:32014L0094
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/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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Je teda možné, že používateľ automobilu na elektrický pohon musí mať v súčasnosti 
pri sebe viac než jeden kábel, pričom každý z nich stojí niekoľko stoviek eur, aby mal 
prístup k celej nabíjacej infraštruktúre alebo aspoň k jej väčšej časti. 

78 V smernici o infraštruktúre pre alternatívne palivá sa stanovujú aj technické 
špecifikácie typu konektorov, ktoré sa majú použiť na nabíjanie. Cieľom je dosiahnuť, 
aby boli všetky nabíjacie stanice prístupné všetkým vozidlám na elektrický pohon. 
Od novembra 2017 musia mať všetky nové alebo zmodernizované nabíjacie stanice 
minimálne konektor spĺňajúci špecifické medzinárodné normy: Typ 2 („Type 2“) 
pre pomalé nabíjanie a CCS typ 2 („CCS Type 2“) pre rýchle nabíjanie. V smernici sa 
nestanovuje osobitný časový rámec pre výmenu konektorov na existujúcich nabíjacích 
staniciach, ktoré neboli zmodernizované. 

Prepojenia medzi sústavou a dopravou 

79 Na to, aby sa sektory dopravy a dodávok elektriny stali uhlíkovo neutrálne, musia 
sa vozidlá na elektrický pohon efektívne integrovať do sústavy78. Používatelia vozidiel 
na elektrický pohon vyžadujú rýchle dobíjanie, čo môže mať vplyv na stabilitu sústavy. 
Pripojené batérie vozidiel na elektrický pohon môžu tiež využiť cenové výkyvy 
na zníženie nákladov na dobíjanie a poskytovať služby flexibility79 dodávaním elektriny 
do sústavy. Vo veľkom meradle by to mohlo výrazne prispieť k pružnosti sústavy. 

80 V smernici o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou80, ktorá má byť 
prijatá v roku 2019, sa od členských štátov vyžaduje, aby vypracovali regulačné 
opatrenia na uľahčenie pripojenia nabíjacích staníc do distribučných sústav. Smernica 
nariaďuje spoluprácu medzi prevádzkovateľmi elektrizačných sústav 

                                                       
78 Vehicle-Grid Integration. A global overview of opportunities and issues (Integrácia vozidiel 

a sústavy: globálny prehľad príležitostí a otázok), University of California Berkeley National 
Laboratory, jún 2017; Integration of electric vehicles in smart grid: A review on vehicle to 
grid technologies and optimization techniques (Integrácia vozidiel na elektrický pohon 
do inteligentnej sústavy: preskúmanie technológií integrácie vozidiel do sústavy 
a optimalizačných techník), Kang Miao Tan Vigna, K. Ramachandaramurthy, Jia Ying Yong, 
Renewable and Sustainable Energy Reviews (Preskúmania v oblasti energie z obnoviteľných 
a udržateľných zdrojov), zväzok 53, január 2016. 

79 Napríklad dobíjanie elektriny do sústavy v čase vysokého dopytu a jej uskladňovanie v čase 
nízkeho dopytu. 

80 Spoločné pravidlá pre vnútorný trh s elektrinou (prepracované znenie), Európska komisia, 
Rada Európskej únie, 5076/19, 2019. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:32014L0094
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
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
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
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a prevádzkovateľmi nabíjacích staníc a od členských štátov požaduje, aby odstránili 
administratívne prekážky pre zavedenie infraštruktúry na nabíjanie vozidiel 
na elektrický pohon. 

81 V smernici o batériách81 z roku 2006 sa vyžaduje, aby výrobcovia batérií 
financovali čisté náklady na zber a recykláciu použitých batérií. V praxi to znamená, 
že výrobcovia musia za batérie, ktoré umiestnia na trhu, uhrádzať poplatok 
do národných systémov zberu. Použité batérie z vozidiel na elektrický pohon sa môžu 
znovu využiť, ak sa zložia do väčších batériových celkov určených na operácie riadenia 
sústav. Smernica o batériách však použité batérie klasifikuje ako odpad. Pôvodní 
výrobcovia batérií i spoločnosti, ktoré použité batérie znovu skladajú, môžu mať 
povinnosť platiť recyklačné poplatky bez ohľadu na to, či sa batérie znovu využívajú 
na iný účel. Komisia už prijala opatrenia na identifikáciu potenciálnych regulačných 
prekážok pre recykláciu tohto druhu a v prípade potreby plánuje tieto právne predpisy 
zmeniť. Komisia plánuje uverejniť hodnotenie týkajúce sa smernice EÚ o batériách 
v prvom štvrťroku 2019. 
  

                                                       
81 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách 

a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 
91/157/EHS. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?uri=CELEX:32006L0066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?uri=CELEX:32006L0066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?uri=CELEX:32006L0066
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Záverečné poznámky 
82 Uskladňovanie energie má zásadný význam pre prechod na nízkouhlíkový 
energetický systém založený na obnoviteľných zdrojoch energie a plnenie cieľov EÚ 
v oblasti klímy a energetiky. V tomto informačnom dokumente sme poukázali 
na sedem hlavných výziev z hľadiska podpory EÚ na vývoj a zavádzanie technológií 
na uskladňovanie energie. Komisia už začala niektoré z týchto výziev riešiť, napríklad 
prostredníctvom balíka opatrení Čistá energia pre všetkých Európanov a Európskej 
aliancie pre batérie. 

1. Zabezpečenie ucelenej stratégie EU 

o Rozvoj kapacít EÚ na výrobu lítiovo-iónových batérií zaostáva za poprednými 
regiónmi sveta a získanie konkurenčnej výhody môže byť preto ťažké. 

2. Zvýšenie podpory od zainteresovaných strán 

o Niektoré zainteresované strany majú obavy v súvislosti so strategickým rámcom 
EÚ, najmä pokiaľ ide o technologické možnosti. 

3. Zníženie komplexnosti financovania výskumu v EÚ 

o V nasledujúcom rámcovom programe by sa malo nadviazať na opatrenia 
na zjednodušenie prijaté v rámci programu Horizont 2020. 

4. Účinnejšia podpora výskumu a inovácií v oblasti technológií uskladňovania energie 
si bude vyžadovať: 

o hľadanie spôsobov, ako zvýšiť úspešnosť príslušných projektov v oblasti výskumu. 

5. Zavádzanie technológií uskladňovania energie 

o Je potrebné riešiť riziko, že mechanizmy na podporu zavádzania inovačných 
riešení uskladňovania energie na trh a ich prijatia na trhu budú v praxi aj naďalej 
nedostatočné. 

6. Odstraňovanie prekážok pre investorov 

o Prilákanie investícií súkromného sektora do zariadení na uskladňovanie energie 
bude závisieť od plnej a účinnej implementácie príslušných aspektov nových 
právnych predpisov EÚ týkajúcich sa elektriny. 

7. Budovanie infraštruktúr pre alternatívne palivá 

o Národné rámce politiky pre vývoj adekvátnej a dostupnej dobíjacej infraštruktúry 
budú zásadne dôležité pri podpore prechodu na nízkouhlíkový energetický 
systém. 
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Príloha I 

Prehľad hlavných medzníkov v podpore EÚ pre uskladňovanie energie 

 
Zdroj: EDA. 

2007

Strategický plán pre energetické 
technológie

Stacionárne uskladňovanie Mobilné uskladňovanie
Výskum a inovácie v oblasti 

uskladňovania energie

2009
Smernica o podpore ekologických 
a energeticky úsporných vozidiel 
cestnej dopravy

2013 Smernica o obnoviteľných zdrojoch energie

Program v oblasti výskumu –
Horizont 2020

2018

2014

Nariadenia stanovujúce cieľové 
hodnoty pre zníženie emisií CO2 
pre autá a dodávky

2015

Príprava Integrovaného 
strategického plánu pre energetické 
technológie:
urýchlenie transformácie 
európskeho energetického systému

2017 Uskladňovanie energie – úloha 
elektrickej energie

Európa v pohybe 
(prvý balík opatrení v oblasti 
mobility)

2016 Balík opatrení Čistá energia 
pre všetkých Európanov

Stratégia pre nízkoemisnú mobilitu Urýchlenie inovácií v oblasti čistej 
energie

2008

Smernica o zavádzaní 
infraštruktúry pre alternatívne 
palivá

Balík opatrení v oblasti ekologickej 
mobility
(druhý balík opatrení EÚ v oblasti 
mobility)

Európska aliancia pre batérie

Smernica o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov 
(prepracované znenie)

Mobilita budúcnosti 
(tretí balík opatrení EÚ v oblasti 
mobility)

Nástroj na prepájanie Európy

7. RP pre výskum

Inteligentná energia – Európa
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Príloha II 

Prehľad hlavných technológií uskladňovania energie 

   

Technológia Opis Použitie 
   

Prečerpávacie vodné 
elektrárne 

 

Každá prečerpávacia vodná elektráreň má dve nádrže 
v rôznych nadmorských výškach. Voda sa prečerpáva 
z jednej nádrže do druhej na uskladnenie a uvoľnenie 
energie. V režime uvoľňovania energie sa voda z hornej 
nádrže prečerpáva cez turbíny a tým sa vyrába elektrina. 
V režime dobíjania energie tieto turbíny čerpajú vodu 
do hornej nádrže. Prečerpávacie vodné elektrárne tvoria 
85 % celosvetovej kapacity uskladňovania elektriny. 
V Európe sa stále nachádzajú lokality s vhodnými 
geografickými podmienkami. Prečerpávacie vodné 
elektrárne sú navrhnuté na veľkokapacitné 
uskladňovanie energie v sústave, pretože ich kapacita 
uskladňovania energie sa pohybuje od 100 MW (malé 
zariadenia) do 3000 MW. Priemerná kapacita európskych 
zariadení je 300 MW. Náklady na nové zariadenia preto 
predstavujú približne 1 mld. EUR. 

 

   

Olovené batérie 

 

Olovené batérie sú najbežnejším typom dobíjateľných 
batérií a často sa používajú v konvenčných vozidlách 
so spaľovacím motorom. Vo vozidlách na elektrický 
pohon sa však spravidla nepoužívajú. Sú lacnejšie ako 
lítiovo-iónové batérií. Ich hlavnou nevýhodou je nižšia 
efektívnosť a kratšia životnosť v porovnaní s ostatnými 
batériami. V EÚ sa recykluje 99 % olovených batérií 
z automobilov. V súčasnosti sa pracuje na vývoji 
pokročilejších typov olovených batérií.  

 

   

Použitie – vysvetlivky 

 Služby na podporu 
sústavy 

 
Denné uskladňovanie 

 
Cestná doprava 

 

Domácnosti 
 Sezónne 

uskladňovanie 

 Letecká/lodná 
doprava 
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Lítiovo-iónové batérie 

 

Lítiovo-iónové batérie sú najbežnejším zdrojom energie 
pre vozidlá na elektrický pohon. Ich energetická hustota 
a hustota výkonu sa stále zvyšujú. Existuje množstvo 
variantov s rozličnými elektródami a elektrolytmi. 
Niektoré materiály na elektródy si vyžadujú použitie 
drahých alebo obmedzených surovín ako kobalt. Lítiovo-
iónové batérie sú v súčasnosti drahšie ako olovené 
batérie, ich ceny však rýchlo klesajú. 

 

 

   

Redukčno-oxidačné 
prietokové batérie 

 

Redukčno-oxidačné prietokové batérie majú dva 
zásobníky s elektrolytom, v jednom je nabitý kladne 
a v druhom záporne, pričom sú oddelené elektródami 
a membránou. Rozdiel v miere chemickej oxidácie 
v jednotlivých zásobníkoch vytvára prietok iónov 
a elektriny cez membránu. Tento typ batérie je 
navrhnutý na veľkokapacitné uskladňovanie energie 
v sústave. Môže uskladniť veľké množstvá energie 
účinnejšie ako mnohé iné technológie. Na zvýšenie 
kapacity batérií môžu zariadenia pridať viac lacného 
elektrolytu. Prietokové batérie majú dlhšiu životnosť ako 
mnohé iné typy batérií, ich energetická hustota je však 
nižšia. 

 

   

Sodíkovo-sírové 
batérie 

 

Sodíkovo-sírové batérie sa na účely sústavy využívajú už 
20 rokov. Veľkosť väčšiny inštalovaných batérií je 
od 1 do 10 MW. Pri činnosti dosahujú teplotu 300 až 
350 °C, preto nie sú vhodné na použitie v domácnostiach. 

 

   

Superkondenzátor 

 

Superkondenzátor sa skladá z dvoch vrstiev vodivého 
materiálu s izolačnou vrstvou medzi nimi. Elektrina sa 
uskladňuje zvyšovaním elektrického náboja medzi 
vodivými vrstvami. 
Superkondenzátory sú prostriedkom na krátkodobé 
uskladnenie energie a veľké množstvá energie dopĺňajú 
a uvoľňujú veľmi rýchlo. Vyžadujú si minimálnu údržbu. 
Využívajú sa na dodávanie energie do sústavy a ako 
súčasť brzdového a akceleračného systému 
v automobiloch. 
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Zotrvačník 

 

Elektrický motor roztáča rotor vysokou rýchlosťou, ktorá 
dosahuje až približne 100 000 otáčok za minútu. Energia 
sa získava spomalením rotora. Zotrvačníky sú 
najvhodnejšou možnosťou na krátkodobé uskladnenie 
veľkého množstva energie a sú ideálne na účely sústav, 
ktoré si vyžadujú veľmi rýchlu reakciu. Využívajú sa 
aj v doprave na dodanie krátkych a rýchlych dávok 
energie. 
Nie sú vhodné na strednodobé a dlhodobé uskladňovanie 
energie, pretože po hodine strácajú približne 15 % 
uskladnenej energie. 

 

   

Palivový 
článok/elektrolyzér 

 

Palivové články premieňajú vodík na elektrinu tým, 
že vyvolajú reakciu s kyslíkom zo vzduchu. Môžu 
fungovať aj ako elektrolyzéry, ktoré s pomocou elektriny 
rozdeľujú molekuly vody. Ide o základnú technológiu 
na premenu energie na plyn: vodík sa môže skladovať 
po dobu niekoľkých mesiacov, možno ho pridať 
do plynovodnej siete alebo premeniť na zemný plyn. 
Tieto zariadenia sú technológiou skôr na premenu 
energie ako na jej uskladňovanie, umožňujú však 
uskladňovanie elektriny vo forme plynu. 

 

 

   

Stlačený vzduch 

 

Na uskladňovanie energie zo stlačeného vzduchu sa 
využívajú podzemné jaskyne. V režime dobíjania sa 
vzduch stláča a môže sa niekoľko mesiacov skladovať 
pod zemou pod vysokým tlakom. Pri uvoľnení vzduch 
expanduje v turbíne, pri čom opätovne vzniká elektrina. 
Modely s nízkou efektívnosťou sa používali už od 70. 
rokov 20. storočia. V súčasnosti sa vyvíjajú systémy 
s vysokou účinnosťou, ktoré by dokázali uskladňovať 
aj teplo, ktoré sa uvoľňuje, keď je vzduch stlačený. 

 

   

Kvapalný vzduch 

 

Pri uskladňovaní energie za pomoci kvapalného vzduchu 
sa na uskladnenie elektriny používa proces chladenia. 
Vzduch sa chladí, až kým neskvapalnie, a kvapalný vzduch 
sa potom skladuje v izolovanej nádrži. Pri opačnom 
procese vzduch expanduje a poháňa turbínu, pri čom 
vzniká elektrina. 
Uskladňovanie energie za pomoci kvapalného vzduchu je 
lacnou formou uskladňovania, pretože na výstavbu 
zariadení sa používajú bežné priemyselné komponenty. 
Existuje len niekoľko zariadení, ktoré sú v plnej 
prevádzke. Hlavnou nevýhodou uskladňovania za pomoci 
kvapalného vzduchu je jeho nízka efektívnosť pod 50 % 
v porovnaní s batériami, ktoré dosahujú 75 – 90 % 
efektívnosť. 
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Uskladnenie tepelnej 
energie 

 

Elektrické ohrievače vody v domácnostiach sa môžu 
využívať ako uskladňovacie zariadenia: teplo možno 
skladovať v izolovanej nádrži s vodou, vďaka čomu majú 
domácnosti možnosť uskladniť energiu na niekoľko 
hodín. Chladiarenské uskladňovanie s použitím 
vychladenej vody alebo ľadu je tiež možné. Ďalšou 
možnosťou je uskladňovanie tepla v tuhej forme, 
pri ktorom sa radiátory naplnené tehlami zohrejú 
pomocou lacnej elektriny. Teplo sa uvoľňuje neskôr 
podľa potreby. Pri uskladnení energie v hlbokých jamách 
na rozsiahle sezónne uskladňovanie tepla pod zemou sa 
používa tepelné čerpadlo pripojené k vrtu. 

 

   

Uskladňovanie 
za pomoci roztavenej 
soli 

 

Pri tomto type uskladňovania tepelnej energie sa nádrž 
naplnená roztavenou soľou ohreje pomocou elektriny 
alebo slnečnej energie. Toto uskladňovacie médium sa 
zahreje na dostatočnú teplotu, pri ktorej sa vytvorí para, 
a parné turbíny začnú vyrábať elektrinu z uskladneného 
tepla. V kombinácii s koncentrovanou slnečnou energiou 
to zabezpečuje spôsob denného uskladňovania slnečnej 
energie. 
Uskladňovanie za pomoci roztavenej soli predstavuje 
v súčasnosti 75 % celosvetovej kapacity uskladňovania 
tepelnej energie. 

 

Zdroj fotografií v uvedenom poradí: ENGIE/Electric Mountain; EDA; EDA, VoltStorage GmBH; NGK Insulators, LTD; Maxwell 
Technologies; EDA; Laurent Chamussy, 2010. Európska únia; RWE; Highview Power; Rotex Heating Systems GmBH; Marquesado 
Solar. 

  

http://www.ngk-insulators.com/en/index.html
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Glosár 
Batéria: Batéria je zariadenie na uskladňovanie elektrickej energie vo forme chemickej 
energie a premenu tejto energie na elektrinu. Batéria má spravidla tri časti: dve 
elektródy a elektrolyt medzi nimi. Keď sa nabitá batéria zapojí do obvodu, nabité ióny 
prúdia cez elektrolyt medzi elektródami. Tento prenos náboja vytvára v obvode 
elektrinu. Batériový systém tvoria sady batérií. Sady batérií pozostávajú z článkov. 
V článkoch sa nachádza elektrolyt a elektródy, v ktorých sa uskladňuje chemická 
energia. 

Demonštrácia: Validácia, pri ktorej sa preukazuje, že technológia je technicky a/alebo 
ekonomicky schopná fungovania. Demonštrácia produktov môže prebiehať 
v laboratóriách alebo v reálnych podmienkach, v reálnom meradle alebo v meradle, 
ktoré sa približuje reálu. 

Energia z obnoviteľných zdrojov: Energia získaná z obnoviteľných zdrojov, ktoré sa 
v ľudskom časovom meradle prirodzene dopĺňajú, napríklad slnečné žiarenie, vietor, 
biomasa a geotermálne teplo. 

Horizont 2020: Rámcový program EÚ pre výskum a inovácie na obdobie 2014 – 2020 

Palivový článok: Zariadenie, ktoré vytvára elektrinu elektrochemickou reakciou vodíka 
s kyslíkom. 

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy (PDS): Prevádzkovatelia distribučnej sústavy sú 
subjekty zodpovedné za prevádzku sústav na rozvod energie (a niekedy môžu byť aj ich 
vlastníkmi). Pôsobia na regulovanom trhu. 

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy (PPS): Prevádzkovatelia prenosovej sústavy sú 
subjekty zodpovedné za prenos elektrickej energie na národnej alebo regionálnej 
úrovni. Fungujú nezávisle od ostatných účastníkov trhu s elektrinou, ako sú výrobcovia 
energie. 

Skleníkové plyny: Plyny, ktoré pôsobia ako v atmosfére Zeme ako prikrývka, 
pod ktorou sa zachytáva teplo, čím sa otepľuje zemský povrch. Tento jav je známy ako 
skleníkový efekt. Medzi hlavné skleníkové plyny patrí oxid uhličitý (CO2), metán (CH4), 
oxid dusný (N2O) a fluórované plyny (HFC, PFC, SF6 a NF3). 

Uskladňovanie energie: Odklad využitia určitého množstva energie po jej výrobe 
na neskoršiu spotrebu, buď v podobe koncovej energie alebo premenou na iný 
energetický nosič. 

Variabilné zdroje energie: Zdroje energie, ktoré neprodukujú energiu sústavne 
a nad ktorými nie je možné mať priamu kontrolu, sa označujú ako variabilné. Napríklad 
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veterné turbíny neprodukujú energiu, keď nefúka vietor a solárne panely neprodukujú 
energiu v noci. 

Zavedenie: Sprístupnenie novej technológie alebo služby na trhu. 
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Skratky 
APAC: Ázia a Tichomorie – skupina 53 krajín z východnej Ázie, južnej Ázie, 
juhovýchodnej Ázie, severnej Ázie a Oceánie 

Batéria Li-ion: lítiovo-iónová batéria 

EIB: Európska investičná banka 

EIT: Európsky inovačný a technologický inštitút (European Institute of Innovation and 
Technology) 

JRC: Spoločné výskumné centrum (Joint Research Centre)  

MSP: malé a stredné podniky  

Plán SET: strategický plán pre energetické technológie  

ZIS: znalostné a inovačné spoločenstvo  
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Tím EDA 
Tento informačný dokument prijala komora I – Udržateľné využívanie prírodných 
zdrojov, ktorej predsedá člen EDA Nikolaos Milionis. Úlohu viedol člen EDA Phil 
Wynn Owen, podporu mu poskytol vedúci kabinetu Gareth Roberts a atašé kabinetu 
Olivier Prigent, hlavný manažér Richard Hardy, vedúci úlohy Krzysztof Zalega, zástupca 
vedúceho úlohy Lorenzo Pirelli a audítori Ingrid Ciabatti, Gyula Szegedi, Zeinab Drabu, 
Catherine Hayes a Alessandro Canalis. Richard Moore poskytol jazykovú podporu. 

 

Zľava doprava: Ingrid Ciabatti, Phil Wynn Owen, Olivier Prigent, Lorenzo Pirelli, 
Krzysztof Zalega, Alessandro Canalis, Zeinab Drabu, Richard Moore, Richard Hardy, 
Gareth Roberts, Gyula Szegedi a Catherine Hayes. 

 



S cieľom znížiť svoje emisie skleníkových plynov musí EÚ 
prejsť zo súčasného energetického systému založeného 
na fosílnych palivách na nízkouhlíkový energetický systém 
založený prevažne na obnoviteľných zdrojoch energie. Na 
uľahčenie tejto energetickej transformácie je potrebné vo 
väčšej miere uskladňovať energiu, a to pre sústavu i pre 
dopravu. V tomto informačnom dokumente sú stručne 
opísané hlavné výzvy pre rozvoj uskladňovania energie v 
EÚ. 
Základom našej analýzy sú preskúmania dokumentov, 
návštevy výskumných projektov uskladňovania energie, 
rozhovory so zástupcami Komisie a zainteresovanými 
subjektmi zaoberajúcimi sa uskladňovaním energie, 
naše predchádzajúce audity a informačné dokumenty a 
konzultácia s expertom na technológie uskladňovania 
energie a súvisiace trhy.
Zistili sme, že výzvy v tejto oblasti sa týkajú troch aspektov: 
i) návrhu stratégie uskladňovania energie; ii) účinného 
využívania výskumu a inovácií; a iii) vytvorenia podporného 
legislatívneho rámca.

© Európska únia, 2019.
V prípade použitia či šírenia fotografií a iných materiálov, na ktoré sa nevzťahujú autorské práva Európskej únie, je 
potrebné žiadať povolenie priamo od držiteľov autorských práv. 
Titulná strana: © Európska únia/Fotograf: Robert Meerding/Zdroj: EK – audiovizuálne oddelenie 

EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV 
12, rue Alcide De Gasperi 
1615 Luxemburg 
LUXEMBURSKO

Tel. +352 4398-1 

Otázky: eca.europa.eu/sk/Pages/ContactForm.aspx 
Webová stránka: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors
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