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Tempo energetickej transformácie sa zrýchľuje vďaka technologickému pokroku, klesajúcim nákladom a 
zvyšujúcej sa orientácii inštitucionálnych investorov na výrobu obnoviteľnej energie
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Zvýšenie efektivity

► Cielené na zníženie emisií skleníkového 
plynu CO2 o 40% do 2030 (voči 1990)

► Pokles podielu neobnoviteľných zdrojov

► Zníženie nákladov na využitie  a zvýšenie 
konkurencieschopnosti obnoviteľných zdrojov 
voči neobnoviteľným

► 33%: rast tržieb z predaja elektromobilov do 
2030

► Do 2030 sa spotreba elektriny zvýši cca o 20 
% (oproti 2015)

► Flexibilnejší odber, ktorý je možné 
prispôsobiť kolísaniu ponuky

► Pokročilejšia automatizácia systému 

Zníženie nákladov

Budúcnosť bude nízkouhlíková, decentralizovaná a elektrická

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
Tempo energetickej transformácie sa zrýchľuje vďaka technologickému pokroku, klesajúcim nákladom a zvyšujúcej sa chuti na výrobu obnoviteľnej energie.Podľa našich predpokladov bude nárast podielu OZE do roku 2030 vyšší ako je súčasný cieľ EÚElektrické autá budú tvoriť tretinu celkovej flotilyA spotreba elektriny nielen narastie, ale bude omnoho kolísavejšia v priebehu dňa a noci.Z Bruselu sa blížia transpozičné lehoty nových smerníc v rámci tzv. Zimného energetického balíka, ktoré po zmene legislatívy majú za cieľ vytvoriť trh pripravený na obnoviteľné zdroje a digitálnu budúcnosť.Veľkou výzvou bude nahradenie poklesu fosílnych zdrojov konkurencieschopnými OZE - a to aj na lokálnej úrovni - ako aj integrácia nových technológiípri zachovaní spoľahlivosti sústavy. Do roku 2030 sa spotreba elektriny zvýši s nárastom počtu elektromobilov, na druhej strane očakávame riešenia preťaženia sústavy a nové produkty na strane spotreby spolu s vyššou automatizáciou riadenia sústav, teda viac smart gridu. 
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Odporúčania pre regulačný rámec, ktorý by ukazoval
jasný smer cesty

V nasledujúcich piatich rokoch, poháňaných 
pokrokom v oblasti technológií, posilnením 
postavenia spotrebiteľov a konkurenčných síl, 
dôjde k zásadnému vývoju, ktorý určí, ako bude 
vyzerať naša energetická budúcnosť.

Hráči v odvetví očakávajú komplexný finančný 
model na integráciu regulačnej odmeny zo 
služieb flexibility s vytvorením optimálnej 
hodnoty pre zákazníkov a prevádzkovateľov 
sústav. 

To je možné dosiahnuť iba správnym regulačným 
rámcom a zdokonalenými mechanizmami 
stanovovania taríf a cien.

Súbor regulačných priorít 
pre 

Európskych tvorcov politík

Umožniť implementáciu 
štandardov a modelov pre 
dátový manažment

Povoliť využívanie 
uskladňovania pre zaistenie 
technickej prevádzky 
sústavy

Včasná implementácia 
balíka Čistá energia pre 
všetkých Európanov

Uznať úlohu digitalizácie a 
nových hráčov na 
energetickom trhu

Odmeňovať inováciu 
vyššími regulačnými 
stimulmi

Rozvinúť tarify, aby 
distribuovaná výroba 
uhrádzala cenu adekvátnu 
jej príspevku

EY report with technical support from Eurelectric: Where does change start if the future is already decided? 

Prezentujúci
Poznámky prezentácie
Transformácia globálneho energetického ekosystému naberá na obrátkach. Rušivé technológie uvoľňujú rezervy a poskytujú platformy, pomocou ktorých sa dá nespočetné množstvo energetických zdrojov rozšíriť. Integrácia nových technológií zásadne mení hodnotový reťazec. Nové možnosti môžu poskytnúť zvýšenú stabilitu alebo podnietiť konkurenciu a volatilitu.Už vďaka technologickým inováciám klesajú náklady na malé miestne distribuované zdroje energie (DER), ktoré sa pripájajú k sieti na distribučnej úrovni. A účinnosť stúpa.Očakáva sa viac, pretože veterná a solárna fotovoltaika (PV) bude čoraz cenovo konkurencieschopnejšia s konvenčnými zdrojmi elektriny, uvádza Medzinárodná energetická agentúra vo svojom Svetovom energetickom výhľadeKlesajú aj náklady na batérie, vďaka čomu sú riešenia na ukladanie energie dostupnejšie a flexibilita systému dosiahnuteľnejšia. InnoEnergy, európsky inovačný motor pre udržateľnú energiu, predpovedá, že dopyt po batériách bude v nasledujúcich niekoľkých rokoch exponenciálne rásť. Celková kapacita skladovania elektriny by sa do roku 2030 mohla energeticky strojnásobiť.Výskum EY je založený na rozhovoroch s poprednými energetickými manažérmi C-suite, skúsenostiach vedúcich operácií, inovácií, regulácie a sieťovej stratégii a skúmaných názoroch 117 energetických odborníkov.
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Informace o EY
EY je předním celosvětovým poskytovatelem odborných poradenských služeb 
v oblasti auditu, daní, transakčního a podnikového poradenství. Znalost problematiky 
a kvalita služeb, které poskytujeme, přispívají k posilování důvěry v kapitálové trhy 
i v ekonomiky celého světa. Výjimečný lidský a odborný potenciál nám umožňuje hrát 
významnou roli při vytváření lepšího prostředí pro naše zaměstnance, klienty 
i pro širší společnost.

Název EY zahrnuje celosvětovou organizaci a může zahrnovat jednu či více 
členských firem Ernst & Young Global Limited, z nichž každá je samostatnou 
právnickou osobou. Ernst & Young Global Limited, britská společnost s ručením 
omezeným garancí, služby klientům neposkytuje. Informace o tom, jak EY 
shromažďuje a používá osobní údaje, a popis práv, která mají fyzické osoby podle 
právních předpisů o ochraně osobních údajů, jsou k dispozici na adrese 
ey.com/privacy. Pro podrobnější informace o naší organizaci navštivte prosím naše 
webové stránky ey.com.
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Tento materiál má pouze všeobecný informační charakter, na který není možné 
spoléhat se jako na poskytnutí účetního, daňového ani jiného odborného 
poradenství. V případě potřeby se prosím obraťte na svého konkrétního poradce.

ey.com


	Snímka číslo 1
	Budúcnosť bude nízkouhlíková, decentralizovaná a elektrická
	Odporúčania pre regulačný rámec, ktorý by ukazoval�jasný smer cesty
	Snímka číslo 4

