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Primární zdroje v ČR: Převažují fosilní paliva, energetické
technologie jsou často na hranici své životnosti
•

staří elektráren převážně
40-50 let

•

účinnost výroby elektřiny
pouze 39 %

•
jádro
18%

současným problémem je malá diverzifikace

zemní plyn
18%

Fotovoltaika (FVE) a větrná energie (VE)
Σ = 477 TWh
uhlí
30%

Σ = 303 TWh

RES
12%

•

instalovaný výkon 2 450 MW, výroba 3 TWh

•

12-23 % provozu hodin ročně, hlavně v letě

•

podpora 28 mld. Kč ročně ≙ 380 EUR/MWh

ropné produkty

21%
ostatní
1%

•

uhlí a ropa tvoří 81 % všech emisí, které
nás už dnes stojí 100 mld. Kč ročně

•

doprava neplní emisní limity (aktuálně emise
překračují stanovené cíle do roku 2030 o 34 %)

•

od roku 2026 navrženo zpoplatnění emisí i v dopravě
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Nahradit plyn nebo uhlí obnovitelnými zdroji je v podmínkách
ČR nereálné
Σ = 477 TWh
Σ = 85+3 TWh

Roční profil spotřeby energie ukazuje sezónní vývoj
(zejména vytápění v zimě a větší výroba OZE v letě)

ČR charakterizuje obrovský rozdíl mezi výrobou OZE
z FVE a VE a spotřebou plynu
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Před námi stojí obrovská výzva: Musíme nahradit téměř polovinu
dnešních primárních zdrojů energie

-205 TWh

+135 TWh

Předpokládaná potřeba náhrady primárních zdrojů
(2040-2050):
• uhlí
- 80% (113 TWh)
•
•

ropa
zemní plyn

→ celkem

- 50% (50 TWh)
- 50% (42 TWh)
205 TWh

+70 TWh

Nutné navýšení výrobních kapacit:
• jádro1
+ 4,76 GW ≙ 34 TWh

477 TWh

1

477 TWh

8*300 MW el. ČEZ, malé reaktory, nový Temelín 2 GW, náhrada Dukovan 2,4 GW místo 2,04 GW

•
•

Biometan
FVE a VE

•
•

tepelná čerpadla
snížení exportu elektřiny

→ celkem
→ rozdíl

+ 7 TWh
+ 2 GW ≙ 3 TWh
+ 16 TWh
+ 10 TWh
70 TWh
-135 TWh

Prostřednictvím OZE (fotovoltaika a větrná energie) nevytvoříme nový
a stabilní pilíř energetiky. Jádro ho bude představovat jen částečně
(navíc: kdy a za kolik?).
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Vodík: Jeden z klíčových nástrojů pro pokrytí budoucích
energetických potřeb a plnění environmentálních cílů
Rozdíl k náhradě: 135 TWh

Velkou část energetických potřeb musí
pokrýt energie ve formě plynu kvůli
sezónnímu vývoji spotřeby
Plyn za plyn: Pokud budeme snižovat
podíl zemního plynu, bude potřeba
tuto energii někde vzít – jediné řešení
nabízí vodík, tedy stabilní a spolehlivý
plynný zdroj

2020

85 TWh zemního plynu

2040-2050

42 TWh zemního plynu
+ až 135 TWh vodíku?

Celková spotřeba energie v plynové
formě může být v budoucnu dokonce
vyšší než dnes
gasnet.cz
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Překážkou využívání vodíku je nákladná výroba. Snížení nákladů
na elektřinu a elektrolyzéry může snížit náklady na vodík o 80 %
Jak by se výroba mohla zajistit?
180 EUR/MWh

1

150 EUR/MWh

(např: Afrika, Řecko, Španělsko, Chile,
Austrálie – potrubní přeprava / amoniak,
PPA)

120 EUR/MWh
90 EUR/MWh

Výrobou zeleného vodíku v zahraničí,
kde jsou obnovitelné zdroje levné

Vodík

2

Fialový vodík: jádro + elektrolýza
- rozšíření kapacity českého jádra
- kdy a za kolik jádro bude?
- co s vodou?
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Modrý vodík: na bázi plynu a bez vody
- společně s výrobou tzv. černého uhlíku
(nikoliv steam-reforming)

60 EUR/MWh
30 EUR/MWh

Poznámka: „Today“ zachycuje nejlepší a průměrné podmínky. „Average“ znamená investici 770 USD/kilowatt (kW), účinnost 65 % (nižší výhřevnost - LHV),
cenu elektřiny 53 USD/MWh, 3200 hodin plného zatížení (větrné elektrárny na pevnině) a vážené průměrné náklady na kapitál (WACC) 10 % (relativně
vysoké riziko). „Best“ znamená investici 130 USD/kW, účinnost 76 % (LHV), cenu elektřiny 20 USD/MWh, 4200 hodin plného zatížení (větrná energie na
pevnině) a WACC 6 % (podobně jako u dnešní elektřiny z obnovitelných zdrojů). Na základě analýzy IRENA.
gasnet.cz
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Nejlépe vychází výroba zeleného vodíku v zahraničí, a vedla by ke
konkurenceschopným cenám
Cena vodíku v EUR/MWh

37

GW
VE

+

28

GW
výroba
H2

mld. EUR
investice

64

1

Avšak, OZE ve vhodných lokalitách
jsou spojeny s výrazně nižšími náklady
na investice.
Celkové investice vychází na
60-70 mld. EUR.

61

EUR/MWh

Nejméně nových kapacit bychom
potřebovali u jádra.

Vyrobený vodík by stál zhruba
60 EUR/MWh.

212

mld. CZK
ročně

Celkem to činí roční platbu za energie
ve výši 212 mld. Kč, což je jenom
dvojnásobek částky, kterou již dnes
platíme za emise.1

životnost 30 let, 8% úrok
gasnet.cz
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Trend je jasny. Vodík na bázi VE a FVE ve správných lokalitách vede
k nejnižším nákladům. Technologie se nadále vyvíjí.
(Dlouhodobého) kapitálu na financovaní je na trhu dostatek.
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Léčit symptomy už nebude stačit. ČR potřebuje koncepční postup
pro zajištění dostatku energie do budoucna
význam

Surovinová suverenita a diverzifikace
uhlí
zemní plyn |
biometan | vodík

Disponibilita zdroje v čase a schopnost
skladovat energii (sezónnost)
ropa
jádro

Systémové náklady na implementaci
(distribuční a přepravní sítě)
Finanční dopad emisí na stát a zákazníky

export
elektřiny

OZE

Implementační riziko změn ( jádro)
úroveň diverzifikace
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Systematicky a postupně:

Další klíčové aspekty by se měli zohlednit pro zavedeni vodíku
Cíle 2030-2040:

Vodík
20%
Biometan
15%

LNG
65%

1

Zavádění vodíku a biometanu vyžaduje otevřený systém s virtuálním a
fyzickým tokem, stejně jako u elektřiny (OZE). Distribuční a přepravní
soustava jako platforma pro obchodovaní s vodíkem (a biometanem).

2

Žádný vertikální ani horizontální unbundling pro distribuční soustavy.

3

Začít pomocí blendingu je mnohem rychlejší, než se zaměřit na 3 až 4
největší znečišťovatele. Zajistit silnou interakci mezi nabídkou a
poptávkou, zároveň to umožňuje úspory z rozsahu skrze vetší výrobní
zařízení. Toto nevyloučí vyhrazené 100% vodíkové sítě do budoucna.

4

Zajistit, aby budoucí technologická zařízení na zemní plyn byla
„H2-ready“ (kotle, kogenerační jednotky apod.).

5

Vodík vyžaduje na začátku podporu prostřednictvím systému zelených
bonusů jako u elektřiny.
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Implementace vodíkového hospodářství bude komplexní
Zdroje energie:
OZE, zemní plyn, jádro

Výroba vodíku

Přepravní a
distribuční síť

Zákazník

Povinnosti k připravenosti na vodík
Bezpečnost a přijatelnost
Legislativa a
regulace

Zelený bonus

Certifikáty/POS

Know-how
a
vzdělávaní

Stavební řízení

Lighthouse
projekty
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S vodíkem jsme už v Česku začali
MND testuje elektrolýzu.

Připravuje se systém obchodovaní
s certifikáty a POS, které by měly platit i
pro vodík.

Vítkovice a.s. otevřely první vodíkovou
plnicí stanici pro auta. Orlen Benzina
připravuje další stanice v Praze a Litvínově.

EG.D připravuje spuštění prvního zařízení
na výrobu vodíku a vtláčení do sítě.

GasNet připravuje zásobování první české
obce vodíkem a zahájil první fázi projektu
vodíkového polygonu.
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Evropa je ještě dál
Napříč Evropou byl spuštěn projekt
Ready4H2: 90 evropských distributorů
spojilo síly s cílem zavádět vodík a
odstraňovat regulatorní překážky.

Slovensko: vtláčení vodíku do lokální sítě
v obci Blatná na Ostrove.

V Německu byl dokončen plán rozvoje sítě pro
implementaci vodíku.
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Cesta k vodíku je plná výzev a má řadu předpokladů.
Zvládnout to můžeme jen společně!

odhodlání

výroba
vodíku
jako komodita

distribuční
infrastruktura

obchodník

zákazník +
technologie

prostředí podporující rozvoj vodíku

Legislativa, regulace, pravidla trhu,
průzkum a vývoj

motivační programy a projekty

Zrychlené odpisy, daňové úlevy,
dotace

intenzivní spolupráce plynárenského sektoru a ERÚ, MPO, MŽP
gasnet.cz

předvídatelný plán

Hodnotový řetězec
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