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Není energetika jako energetika:

Komunální energetika

• Město/obec rozvíjí nové energetické zdroje a 
služby pouze v rámci svého majetku a na svém 
území;

• Snazší realizace vzhledem k instalaci na budovách 
vlastněných městem/obcí;

• Města/obce mohou následně své projekty 
transformovat do komunitních (včleněním do 
energetické komunity)

• Pro realizaci není potřeba měnit současný právní 
rámec v ČR.

• Možnost vytvoření schémat a nástrojů pro podporu 
rozvoje decentralizované energetiky
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Komunitní energetika

• Kooperace většího množství subjektů –
města/obce, SME, jednotliví spotřebitelé, 
společenství

• Orientace primárně na environmentální, sociální a 
hospodářské přínosy oproti generování zisku

• Využití v ČR signifikantně limitováno opožděným 
procesem transponování evropských 
energetických směrnic (odhad 2023)

• EU směrnice* přináší nové koncepty jako 
občanské energetická společenství nebo 
společenství pro OZE pro překročení bariér.

*Směrnice: 2018/2001 o podpoře využívání energie z 
obnovitelných zdrojů a 2019/944 o společných pravidlech pro 
vnitřní trh s elektřinou



Finanční nástroje energetického společenství (ES):

Vlastní:

• Příspěvky a jiná nepeněžitá 
plnění členů;

• Bezúplatná plnění (dary) od 
veřejnosti;

• Crowdfunding a Crowdsourcing;

• Prodej vyrobené energie a 
doplňkových služeb (např. 
carsharing);

• Energetické a projektové 
poradenství;

• Dobrovolnictví;
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Dluhové financování:

• Dluhopisy a jiné dluhové cenné 
papíry vydané přímo ES;

• Klasické bankovní financování a 
záruky;

• NRB

• Půjčky od multilaterálních bank 
(EIB, EBRD, CEB)

• Leasing;

Dotační:

• Dotace a granty od municipalit;

• Modernizační fond, NZÚ;

• EFEKT (MPO);

• Obnovitelné zdroje jako služba;



Crowdfunding aneb lidé lidem…
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Několik tipů:

❖Vhodný k dofinancování projektů,
❖Před kampaní mějte „produkt“ hotový (jeho podobu),
❖„Užitek prodává“ – motivace,
❖Připravte si odměny pro dárce,
❖Dobře naplánovat a realizovat kampaň je naprostá nutnost, věnujte tomu dostatek 

času a lidských zdrojů,
❖Dobré načasování, rozpočet – cílová částka,
❖V průběhu kampaně je nutné pracovat a komunikovat s jejími adresáty,
❖Pevné nervy a záložní plán,
❖ Informujte o výsledku i splnění cíle na který se prostředky vybíraly,

Který typ zvolit?

• odměnový
• darovací (charitativní)
• investiční

• půjčkový (dluhový)
• podílový

Jako crowdfunding nebo též skupinové financování se označuje financování, při kterém větší 
počet jednotlivců přispívá menším obnosem k cílové částce požadované pro realizaci 
předmětu financování. Crowdfundingem lze financovat zajímavé projekty, produkty či 
společnosti, ale například i politické kampaně.

Crowdfunding je způsob financování, při kterém se větší počet lidí skládá po menších částkách 
na nějaký projekt. 

Zdroj: Wikipedie



Místní akční skupina jako iniciátor / inkubátor energetické komunity:
Jedna z možných cest…

• Mapujeme území a jdeme do terénu

• Setkávání v prostorách MASky;

• Je více otázek než odpovědí ;

• Vytvoření „jádra“ společenství –
fanoušci, lidé z oboru, vlastníci FVE;

• Právní akt – založení spolku (opravdu 
stačí tři osoby, jednu už máme –
MASku);

• Vysíláme (alespoň) jednu osobu na 
kurz „REK MAS“ pořádaného NS MAS 
ČR nebo jsme našli „svého 
energetika“;

• Pro úspěšný přechod do další fáze 
potřebujeme alespoň jednoho 
pracovníka znalého energetiky a 
jednoho fundraisera/facilitátora;
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• MAS vykonává v rámci MPO EFEKT 
EnKo MAS prostřednictvím 
vyškoleného REK;

• REK se může současně angažovat v 
novém ES (nesmí však pracovat v 
dalším EKIS nebo M-EKIS);

• Sdílí zdroje (kanceláře, vybavení, lidi) s 
MASkou;

• ES se věnuje rozvoji členské základny, 
networkingu a budování jejích zdrojů;

• Monitoruje stav a legislativní proces 
implementace směrnic EU do práv. 
prostř. ČR;

• Členové svou energii spotřebovávají 
sami, přebytky prodávají do sítě.

• Realizace projektů s privátními sítěmi 
(JOM)

• ES je kompatibilní s právním 
prostředím ČR (po novelizaci EZ);

• ES se může „osamostatnit“;

• Z členů se stávají „Prosumers“;

• Probíhá naplno sdílení energie mezi 
účastníky prostřednictvím veřejné 
sítě;

• ES je z většiny financováno z poplatků 
za sdílené energie

• Budování dalších zdrojů vlastněných 
komunitou (ES)

Iniciace…

Předpoklad: do 1 roku

Přechodné období…

Předpoklad: cca 1-3 roku

Online…

Předpoklad: cca od 3 roku
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Děkuji za pozornost!

Jiří Hasman

Tel: +420 731 212 788 
E-mail: j.hasman@nsmascr.cz


