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1) Úvod – skutečné příklady, jak řídit budoucnost: 

V době rostoucích cen energií, změny klimatu a společenských i hospodářských problémů 
budou muset všechny regiony EU nalézt způsob, jak zajistit stabilní a spolehlivé dodávky 
energie cenově dostupné pro všechny občany a současně dodržovat kritéria týkající se 
životního prostředí a udržitelnosti. 

Podíváme-li se na různé inteligentní energetické systémy a iniciativy týkající se inteligentních 
sítí, povšimneme si, že v praxi již existuje mnoho řešení. Z některých regionů, jež dříve 
energii nakupovaly, se stali dodavatelé energie, kteří kladou silný důraz na obnovitelné 
energie a nabízejí tak udržitelný model výroby energie, který umožňuje stabilizovat její ceny 
a současně vytvářet zisky.  

Rakouský okres Güssing se například změnil z dříve chudé oblasti ležící na okraji země 
v model udržitelnosti, který pokrývá veškeré své potřeby v oblasti energie z místních 
obnovitelných zdrojů, jako je místní biomasa, solární tepelná energie a fotovoltaika. 
Elektrárny v této oblasti mají „nepopiratelné sociálně-hospodářské účinky“ a vytvářejí 
dostatečný přebytek energie, který je zdrojem zisku, jejž je možné investovat zpět a 
financovat z něj obnovitelné zdroje energie1. 

Jak ostrovní, tak venkovské a řídce osídlené oblasti nalezly nové způsoby, jak se pomocí 
investic do systémů inteligentních sítí stát nezávislými na externích dodávkách energie. 
Oblasti, kterým se podařilo skloubit energie z obnovitelných zdrojů s inteligentními řešeními 
skladování, snížily svou vysokou závislost na dovozu fosilních paliv a navíc ještě mohou 
zaručit bezpečnost energetických dodávek pro své občany. 

Takovéto inovace a změny lze vidět na Madeiře (Portugalsko)2, na ostrově El Hiero 
(Španělsko), v Hostětíně (Česká republika) a na ostrově Ikaria (Řecko)3. Tyto příklady 
ukazují, že transformace energetických sítí a nahrazení fosilních paliv elektřinou vyráběnou 
z místních obnovitelných zdrojů je bezpečné, cenově dostupné a uskutečnitelné. 

Pomocí uceleného přístupu je možné propojit ostatní odvětví, jako je doprava a systémy 
vytápění a chlazení, čímž dojde k vytvoření výrazné součinnosti a snížení emisí CO2. 
Příkladem toho je Dánsko4, kde je elektrická energie vyrobená v době maximální produkce 
skladována v inteligentní infrastruktuře, což umožňuje spotřebovávat ji v místě její výroby. 

                                               
1 Rakouský institut pro územní plánování (ÖIR): Bernd Schuh, Erich Dallhammer
SWECO International AB: Niclas Damsgaard, Erin Nicole Stewart; na žádost Výboru pro regionální rozvoj Evropského parlamentu: 
INFRASTRUKTURA PRO OBNOVITELNÉ ENERGIE: FAKTOR MÍSTNÍHO A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE. 2012, 
http://www.energy.eu/publications/Infrastructure-for-renewable-energies.pdf, s. 41.
2 Rakouský institut pro územní plánování (ÖIR): Bernd Schuh, Erich Dallhammer
SWECO International AB: Niclas Damsgaard, Erin Nicole Stewart; na žádost Výboru pro regionální rozvoj Evropského parlamentu: 
INFRASTRUKTURA PRO OBNOVITELNÉ ENERGIE: FAKTOR MÍSTNÍHO A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE. 2012, 
http://www.energy.eu/publications/Infrastructure-for-renewable-energies.pdf, str. 50.
3 El Hiero: http://www.abb.com/cawp/seitp202/2445a8fea944fac8c125789b00507caa.aspx ; 
ostrov Ikaria (viz: zprávy Společného výzkumného střediska o vědě a politice. Smart Grid projects in Europe: Lessons learned and current 
developments. (Projekty inteligentních sítí v Evropě: získané poznatky a současný vývoj.) Aktualizace z roku 2012, 
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/doc/ld-na-25815-en-n_final_online_version_april_15_smart_grid_projects_in_europe_-
_lessons_learned_and_current_developments_-2012_update.pdf , s. 58.)
4 EREC, Greenpeace: [r]enewables 24/7 infrastructure needed to save the climate (Permanentní infrastruktura z obnovitelných zdrojů
potřebná k ochraně klimatu), http://www.greenpeace.org/international/Global/international/planet-2/report/2010/2/renewables-24-7.pdf, 
2009, s. 36.
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Modelový region obnovy Harz je znevýhodněná oblast v Německu, která zahrnuje všechny 
výše zmíněné prvky: výrobu a distribuci energie založenou zejména na obnovitelných 
zdrojích, výzkum a vývoj, skladování energie, úspory spotřeby a energetické úspory (včetně 
inteligentních měřicích přístrojů, utváření časů špičky, izolace, elektronické dopravy). Je to 
další konkrétní příklad modelového regionu s osvědčenými postupy1.

V oblastech využívajících inteligentní energetické systémy se navíc místní společenství a 
občané mohou zároveň stát „prozumenty“ – částečně vyrábějí energii pro své vlastní potřeby, 
částečně prodávají energii do sítě a provozují spolu s ostatními aktéry „virtuální elektrárny“. 
Existuje několik průkopníků, kteří udávají směr: skupiny občanů, které již dnes vlastní 
významnou část například solárních panelů, někteří dokonce v rámci občanských sdružení2. 
To umožňuje nejen aktivní začlenění místně vyráběné energie z obnovitelných zdrojů do sítě, 
ale také aktivní zapojení občanů do naší budoucí výroby a spotřeby energie. 

2) Inteligentní sítě jsou klíčové

Jedním z hlavních podnětů ke změně dnešních energetických sítí je otázka lepšího začlenění 
různých zdrojů energie (jako je větrná nebo solární energie). Jejich plný potenciál je možné 
využít, pouze pokud flexibilní – inteligentní – síť vyvažuje proměnlivé úrovně dodávky 
energie a poptávky po ní a zaručuje inteligentní systém skladování a distribuce. Za tímto 
účelem je nezbytné myslet jak ve velkém měřítku, na úrovni EU, tak v malém měřítku, na 
úrovni domácností a na místní a regionální úrovni. Parky větrných elektráren na moři 
například vyrábějí spoustu energie daleko od průmyslu, který ji spotřebovává, a mohou 
potenciálně poskytovat energii několika oblastem na mezinárodní úrovni. Solární panely na 
střechách vyrábějí nízkonapěťovou energii pro jeden dům, ale dodatečná nevyužitá energie 
může být dodávána do sítě, tudíž je nezbytný obousměrný tok energie. V případě slabšího 
slunečního svitu nebo větru je za účelem stabilizace sítě zapotřebí dodatečná energie 
(z uskladněných nebo z jiných flexibilních zdrojů). Aby byl usnadněn tento přechod od 
tradičních dodávek energie k různorodější decentralizované výrobě, je třeba prozkoumat 
různé regulační, legislativní a obchodní pobídky3. 

Jsou nezbytné investice do elektrických sítí pro všechny typy napětí, jakož i investice do 
dalších řešení, například do společné výroby elektrické energie a tepla. Neexistuje jediné 
řešení pro všechny oblasti. Nejlepší řešení je takové, které je specifické pro určitou oblast a 
zohledňuje místní podmínky. Tímto způsobem lze optimalizovat místní výrobu energie a její 
spotřebu. Investice by se proto měly soustředit na místní přínos sítí a flexibilní zdroje, včetně 
možností skladování.

                                               
1 Rakouský institut pro územní plánování (ÖIR): Bernd Schuh, Erich Dallhammer
SWECO International AB: Niclas Damsgaard, Erin Nicole Stewart; na žádost Výboru pro regionální rozvoj Evropského parlamentu: 
Infrastruktura pro obnovitelné energie: faktor místního a regionálního rozvoje. 2012, http://www.energy.eu/publications/Infrastructure-for-
renewable-energies.pdf, s. 59. 
K regionu REGMODHARZ srovnej též: http://www.regmodharz.de/die-partner/#assoziiertepartner.
2 Viz například tento solární panel na veřejném bazénu na venkově v Eltville (Německo): http://www.buergersolar-eltville.de/. 
3 Viz: Sascha Müller-Kraenner a Susanne Langsdorf pro nadaci Heinrich-Böll-Stiftung: Eine Europäische Union für Erneuerbare Energien –
Politische Weichenstellungen für bessere Stromnetze und  Fördersysteme (Evropská unie pro obnovitelné energie – politické směry pro lepší 
energetické sítě a systémy podpory). 2012, 
http://www.ecologic.eu/files/publication/2012/document/mueller_kraenner_12_Eine_Europaische_Union_fuer_erneuerbare_Energien_0.pdf, 
s. 25–27.
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3) Inteligentní síť je víc než inteligentní měřicí přístroj – za komplexní a víceodvětvový 
přístup 

Pracovní skupina Komise pro inteligentní sítě definuje inteligentní síť jako: „elektrickou síť, 
která může nákladově efektivně zohlednit chování a akce všech uživatelů na ni napojených –
výrobců, spotřebitelů a těch, kteří jsou součástí obou skupin – k zajištění ekonomicky 
efektivní, udržitelné elektrické soustavy s malými ztrátami a vysokou úrovní jakosti 
a bezpečnosti dodávek a zabezpečení“1.

Podle této definice inteligentní sítě na jedné straně umožňují nový, inteligentnější typ 
energetického systému, kdy je energie využívána blízko místa, kde se vyrábí, namísto toho, 
aby byla rozváděna na dlouhé vzdálenosti, a kdy je možné obousměrné spojení mezi 
výrobcem a spotřebitelem. 

Na druhé straně, jak ukázala řada případových studií, realizace inteligentních sítí musí být 
zasazena do celkového kontextu regionální politiky, tak aby došlo k maximalizaci přínosů pro 
region. 

Odvětví energetiky je spojeno s řadou dalších odvětví, včetně bydlení, životního prostředí, 
sociálního začleňování, výstavby a dopravy. Pro všechny regiony je proto přínosné mít 
regionální plán, jehož součástí je energie a všechna tato další odvětví. Je nezbytně nutné, aby 
byli do tohoto regionálního plánování zapojeni občané a mohli k němu přispívat. Obzvláště 
pokud jde o plánování sítí, stávající postupy nejsou transparentní a je třeba je zlepšit, začlenit 
poptávku a výrobu v dostatečné míře do procesu plánování a zahrnout do něj provozovatele 
distribučních soustav a poskytovatele technologií inteligentních sítí. Tento komplexní přístup 
zvyšuje součinnost a je zárukou dlouhodobých účinků.  

Inteligentní síť znamená snížení ztrát energie během výroby, přenosu a distribuce. Úspory 
energie znamenají snížení energetických ztrát jak při výrobě, tak při distribuci. Informační a 
komunikační technologie (IKT) s sebou také nesou aktivní začlenění koncových uživatelů 
s cílem zvýšit jejich informovanost a získat tak uvědomělé spotřebitele energií. K úsporám 
tudíž dochází napříč celou sítí, včetně u koncových uživatelů, což maximalizuje hospodářské 
a ekologické přínosy a vede k lepšímu zabezpečení dodávek. Odvětví IKT má zásadní úlohu, 
pokud jde o přeměnu odvětví energetiky na inteligentní. Vlastníkem technologie, která 
umožňuje obousměrný tok informací v síti, je odvětví IKT, nikoli provozovatelé distribučních 
energetických soustav nebo provozovatelé přenosových soustav. Všechny tyto účinky lze 
posílit, pokud jsou úspory energie skutečně jádrem veškerého regionálního plánování, které se 
týká inteligentních sítí.

Pokud se tedy budeme zabývat místními a regionálními důsledky rozvoje inteligentních sítí, 
musíme zaujmout širší perspektivu v souvislosti s regionální politikou. Navrhujeme proto 
používat pojem „inteligentní energetické systémy“. „Inteligentní energetické systémy“
zahrnují inteligentní sítě, inteligentní měřicí přístroje, rostoucí výrobu obnovitelné energie, 
inteligentní řešení v oblasti skladování, opatření týkající se energetické účinnosti, nepřímá 

                                               
1 Funkce inteligentních sítí a inteligentních měřičů, 
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/doc/expert_group1.pdf.
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odvětví spojená s inteligentní sítí a další související prvky v rámci regionálního energetického 
plánu. 

4) Pozitivní dopady na místní zaměstnanost v rámci regionálního hospodářství

Pozitivní stránka důsledků rozšíření a podpory komplexních inteligentních energetických 
systémů je obrovská. Kromě již zmiňovaných přínosů mohou inteligentní energetické systémy 
usnadnit vytvoření místních udržitelných pracovních míst. Stavební průmysl je jednou 
z hlavních oblastí, kde dojde k vytvoření pracovních míst1, nejen prostřednictvím přímých 
investic do energetické infrastruktury, ale také prostřednictvím investic do opatření týkajících 
se energetické účinnosti a renovací, například v odvětví bydlení. To povede k transformaci 
tradičního odvětví, oživí malé a střední podniky a vytvoří velkou poptávku po nových 
dovednostech v rámci tradičních pracovních míst. Nezbytné jsou tedy investice do nových 
dovedností pro nová pracovní místa. Odvětví IKT, doprava a odvětví dodávající ekologická 
vybavení a služby jsou zainteresována ve stejné míře2, protože jsou přímo a nepřímo spojena 
se zaváděním inteligentních energetických systémů. Rovněž v těchto odvětvích by mohlo být 
vytvořeno obrovské množství nových pracovních míst v souvislosti s prováděním 
regionálních koncepcí pro inteligentní energetické systémy.

Tyto systémy navíc budou mít v případě větší energetické účinnosti významné vedlejší 
dopady na zaměstnanost v celém hospodářství díky multiplikačním účinkům, jelikož mohou 
být zaručeny stabilní a bezpečné dodávky energií.

Důležitou otázkou v pozadí inteligentních energetických systémů je to, jak mohou regiony 
podpořit místní pracovní příležitosti spojené s jejich prováděním a ukázat přitom, proč jsou 
veřejné investice do inteligentních energetických systémů klíčové pro úspěch místního a 
regionálního pracovního trhu. 

5) Inteligentní energetické systémy coby činitelé energetické demokracie

Zpráva se zaměří také na demokratické aspekty inteligentních sítí a místní výrobu a distribuci 
obnovitelné energie. Zdůrazní význam spotřebitelů a občanů nejen jako uživatelů energií, 
kteří tedy mohou dosáhnout jejích úspor, ale také jako aktivních činitelů v oblasti inteligentní 
energetické infrastruktury a distribuce, neboť musí těžit z přínosů aktualizovaných systémů. 
Aktivní účast vytváří „emoční odpovědnost“ a navíc by také mohla zvýšit příjmy na místní 
úrovni.
Aktivní účast by též mohla zvýšit přijatelnost obnovitelných energetických systémů a dále 
přijatelnost přechodu na jiné vzorce chování v oblasti spotřeby energie. V důsledku toho je 
                                               
1Srovnej například: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP). Mezinárodní organizace práce (ILO): Skills for green 
jobs. European Synthesis report (Dovednosti pro ekologická pracovní místa. Evropská souhrnná zpráva). 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/3057_en.pdf, s. 3.

2 Iniciativa Programu OSN pro životní prostředí (UNEP), Mezinárodní organizace práce (ILO), Mezinárodní organizace zaměstnavatelů 
(IOE) a Mezinárodní konfederace odborových svazů  (ITUC) nazvaná „Vytvořením zelených pracovních míst k důstojné práci v 
udržitelném, nízkouhlíkovém světě“ z roku 2008.
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zapotřebí plná účast veřejnosti na základě „zásady partnerství“ a sdílení přínosů, jakož i 
transparentnost celého procesu plánování. Dlouhodobý udržitelný úspěch lze zaručit pouze 
zapojením koncových uživatelů do všech fází rozvoje inteligentního energetického systému. 
Aby byly sníženy překážky na úrovni EU, musí Evropská komise vytvořit v rámci jednotného 
trhu větší prostor pro místní pravidla.

6) Ochrana údajů a soukromí

Inteligentní sítě a inteligentní měřicí přístroje mohou fungovat pouze tehdy, pokud v rámci 
sítě dochází k výměně údajů. Výzkumy ukazují, že občané mají v souvislosti se 
zaznamenáváním údajů o spotřebě elektrické energie jednotlivých domácností v reálném čase 
a jejich využívání v rámci nové inteligentní infrastruktury obavy o ochranu svých 
uživatelských údajů. Aby bylo zavádění inteligentních energetických systémů lépe přijímáno, 
je nanejvýš důležité, aby soukromé údaje uživatelů zůstaly soukromé a také aby byly 
zabezpečené. Je třeba přizpůsobit stávající právní předpisy v oblasti ochrany údajů na 
vnitrostátní a unijní úrovni. a podporovat investice v oblasti výzkumu a vývoje do 
důmyslných anonymizačních nástrojů. Musí také existovat jasné pokyny určující, kdo je 
odpovědný za shromažďování údajů, jejich přenos a zejména za bezpečnost údajů. 

7) Inteligentní energetické systémy potřebují rámec

i) Financování 
Tato část představí různé možnosti financování s cílem vyřešit obtížnou otázku, kdo uhradí 
rozvoj infrastruktury nezbytné pro inteligentní sítě. Přezkoumá finanční nástroje a související 
právní předpisy a úlohu Evropské investiční banky a dalších evropských finančních institucí. 
Zvláštní pozornost by měla být věnována úloze evropských fondů, jako jsou evropské 
strukturální a investiční fondy, obzvláště EFRR, Fond soudržnosti a EZFRV. Možnosti 
financování na období 2014–2020 budou zahrnovat investice do výroby a distribuce energie 
z obnovitelných zdrojů, do jejího využití a energetické účinnosti, jakož i do řízení inteligentní 
energie a inteligentních systémů distribuce, skladování a přenosu. V rámci EFRR bude 
stanoven minimální podíl, který regiony budou muset v závislosti na úrovni svého 
hospodářského rozvoje soustředit na výše zmíněné investiční priority a který bude dosahovat 
až 20 % zdrojů EFRR. Aby bylo usnadněno využívání dostupných finančních prostředků 
pomocí zlepšení (administrativní) kapacity v oblasti vývoje a řízení projektů, budování 
kapacit bude způsobilou položkou a přispěje k využívání příležitostí v oblasti rozvoje 
inteligentních sítí. Ty mohou sloužit jako katalyzátor pro investice a zpráva se zaměří na 
investiční pobídky. Protože postupy financování a rozhodování probíhají na několika 
územních úrovních, důležitou roli v úspěšném provádění hraje víceúrovňová správa.

ii) Státní podpora a další pravidla jednotného trhu
Současná politika jednotného trhu důsledně odděluje několik odvětví s odůvodněním, že toto 
oddělení zlepšuje hospodářskou soutěž. To by mohlo představovat překážku pro inteligentní 
energetické systémy a mohlo by to ztížit dosažení víceodvětvového přístupu. Tuto politiku je 
proto třeba přezkoumat a otevřít možnosti pro regionální a místní orgány tam, kde dochází ke 
sdílení dotací a úspor mezi jednotlivými odvětvími, a poskytnout tak inteligentnější a 
flexibilnější rámec, který výsledně umožní zvýšit úspory v energetice i v dalších odvětvích.  
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iii) Interoperabilita a otevřené normy
Interoperabilita bude pro inteligentní infrastruktury klíčová, protože nejistota a odlišné normy 
zpomalují jejich rozšiřování. Nezbytná je také užší spolupráce s organizací pro evropské 
technické normy. Pokud není možné použít inteligentní měřicí přístroje v ostatních regionech, 
pokud inteligentní sítě nemohou komunikovat s ostatními zeměmi, jejich přidaná hodnota se 
ztrácí. Hlavními překážkami pro inteligentní energetické systémy jsou složité podmínky na 
trhu a regulační rámce. Tyto stránky je stejně tak třeba zahrnout do interoperability 
investičních modelů a na podporu interoperability jsou zapotřebí otevřené normy.

8) Přeshraniční regiony a nadnárodní síť

Zpráva přezkoumá propojení regionů a jejich partnerství, sdílení přínosů a znalostí a 
spolupráci mezi regiony, pokud jde o analýzy nákladů a přínosů. Nejekologičtější a 
nejhospodárnější přístup v případě přeshraničních regionů velmi často není přístup výhradně 
vnitrostátní, ale přístup spočívající také v přeshraniční spolupráci s jejich sousedy. Tento 
přeshraniční přístup je třeba podporovat. Měly by být rovněž šířeji na úrovni EU sdíleny 
znalosti a za tím účelem by mělo být podporováno vytváření sítí a výměna osvědčených 
postupů mezi všemi regiony na úrovni EU. Krokem vpřed by mohlo být zřízení nadnárodní 
sítě pro regiony s inteligentními energetickými systémy.


