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AKUMULACE ENERGIE 
Prezentace výsledků projektu v rámci programu OPPIK 

V letech 2019 - 2020 Milan Liška (Fyzická osoba podnikají) realizoval projekt Akumulace energie 
v rámci programu Nízkouhlíkové technologie, který spadá pod Operační program podnikání a 
inovace pro konkurenceschopnost (2013 - 2020).


Implementace inovativní technologie akumulace energie do podniku Milana Lišky proběhla skrze 
pořízení 1 ks bateriového úložiště napojeného na OZE:


Využívání bateriového úložiště v podniku Milana Lišky je hodnoceno pozitivně:

“V květnu 2020 nám firma SMARTEV CDS s.r.o. namontovala bateriové úložiště. Jedná se o 8 ks 
baterie PYLONTECH VS 2000 Plus včetně 1 ks hybridního střídače Victron kW. 

Bateriové úložiště využíváme především na dobíjení elektromobilu. Nemusíme hledat nejbližší 
dobíjecí místo a v  klidu a pohodlí vůz nabijeme v  rámci našeho sídla. Díky úložišti ušetříme 
spoustu času ale i peněz. 

V  současné době, kdy se cena elektřiny vyšplhala do závratných výšin, je bateriové úložiště 
opravdu skvělá věc a investice, které jsme do něho vložili se nám vrací. 
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Samozřejmě, že nejlépe a nejrychleji se baterie nabíjí, když svítí sluníčko, ale i při zamračeném 
počasí se baterie částečně dobíjí. Ale už se těšíme na jaro a slunečné paprsky, protože energie ze 
slunce je zdroj energie, za kterou již neplatíme.” 

Název programu, ze kterého byl projekt podpořen - Operační program podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost, program podpory Nízkouhlíkové technologie, Výzva IV. programu  
podpory Nízkouhlíkové technologie - Akumulace energie.


Název projektu v rámci programu - Akumulace energie - Milan Liška


Jméno žadatele - Milan Liška


Termín realizace - 22. 5. 2019 - 11. 6. 2020


Způsobilé výdaje - Pořízení 1 ks bateriového úložiště - celkem 360 000,00,- Kč. Způsobilé výdaje 
odpovídají investičním výdajům bez DPH.


Popis projektu - Předmětem realizace projektu žadatele Milan Liška bylo pořízení 
sofistikovaného systému Akumulace energie - stacionárního bateriového úložiště na bázi lithia. 
Projekt je realizován ve Středočeském kraji.
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Milan Liška jako FO podnikající do svého majetku 
pořídil bateriové úložiště napojené na obnovitelný 
zdroj energie.

Milan Liška jako FO podnikající získal 
celkovou dotaci ve výši 288 000,00,- Kč.
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