
 
ČLENSTVÍ V ENERGETICKÉM SPOLEČENSTVÍ V POBESKYDÍ 
 
Energetické společenství, které na základě evropské legislativy umožní svým členům prodávat a 
odebírat energii vyrobenou v místě. Členy energetického společenství se mohou stát jak výrobci, tak 
spotřebitelé. Takto složená členská základna si sama určuje cenu lokální energie. Cílem energetického 
společenství není nahradit dodávky od centrálních (celostátních) výrobců, ale doplnit nabídku o místní 
energii, kterou vyrobí místní výrobci z obnovitelných zdrojů. Cílem není pouze propojení místní výrobce 
s místními odběrateli energií, ale vytváření pilotních projektů využívání obnovitelných zdrojů energii a 
její akumulace, optimalizace spotřeby energie, podpora elektromobility, rozvoj energetického 
managementu apod. 
 
Koncept regionálního energetického společenství 
Naším cílem je založení zapsaného spolku regionálního energetického společenství, který koncepčně a 
administrativně pomůže k rozvoji komunitní energetiky na našem území a k propojení výrobců a 
spotřebitelů. Spolek může zakládat pobočné spolky tzv. lokální energetická společenství. Lokální 
energetická společenství budou moci vznikat dle potřeb a zájmů členů na místní úrovni s přihlédnutím 
k technickým a administrativním aspektům. 
 
Jaké problémy může energetické společenství vyřešit? 
Díky členství v energetickém společenství budete moci v budoucnu své přebytky z fotovoltaiky 
prodávat místnímu podnikateli nebo své sousedce, a to bez žádného velkého papírování. Nositelem 
licencí bude energetické společenství. 
Ale to je jen začátek. V Evropě energetická společenství vlastní výrobny, např. větrné elektrárny, 
kotelny na biomasu nebo fotovoltaiky na bytových domech. Často energetická společenství pomáhají 
svým členů snížit spotřebu energií. Poskytují energetické i dotační poradenství pro své členy. 
 
Koho do společenství hledáme? 
Malé a střední podniky, které chtějí vyrábět i spotřebovat energii z obnovitelných zdrojů. 
Místní obyvatele, kteří se chtějí stát zodpovědnými spotřebiteli či výrobci energií. 
Obce, které chtějí využít svého potenciálu k výrobě energie a k jejímu využití ve svých objektech, 
příspěvkových organizacích či domovech svých občanů. 
Místní odborníky i neziskovky, kteří chtějí pomoci svému regionu. 
 
Jak můžeme začít? 

• Založit energetické společenství jako zapsaný spolek. 

• Motivovat své členy k přípravě pilotních projektů na pořízení výroben a jejich napojení do 
systému komunitní energetiky. 

• Požádat o dotaci z Modernizačního fondu – programu 8 KOMUNERG na podporu otevřených 
energetických společenství a s jejich pomocí zafinancovat některé pilotní projekty a rozvinout 
činnost energetického společenství s vhodně nastaveným ekonomickým modelem. 

• Pravidelně informovat své členy o vhodných dotačních zdrojích. 

• Propagovat a prezentovat přínosy komunitní energetiky o obnovitelných zdrojů energií. 
 
Kolik Vás to bude stát? 
Spolek je sdružení založené na dobrovolnické práci svých členů. Z toho pohledu výše členských 
příspěvků by měla odpovídat zajištění základních administrativních úkonů. Pokud ovšem jako členové 
budete mít zájem o profesionalizaci týmu, něco to bude stát. Vhodný prvotním zdrojem bude dotace 
např. z Modernizačního fondu. Nelze ovšem vyloučit potřebu vlastního podílu. Po rozjezdu prvních 
funkčních systému by měl být ekonomický model nastaven tak, aby výnosy pokryly i profesionální tým. 
O výši členských příspěvků a činnosti spolku ovšem budete rozhodovat vy – členové spolku. 


