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Odcházející ministři bývají po opuštění funkce více či méně ztraceni. Mnozí
čekají na nabídku od některého z českých byznysmenů, jiní na „trafiku" ve
státní správě. V tomto ohledu je výjimečný případ bývalého ministra
průmyslu a obchodu Martina Kuby. Úspěšně podniká a nyní spolu s dalšími
partnery rozjíždí ambiciózní projekt v oblasti ukládání energie z
obnovitelných zdrojů.
Firma OIG Power vznikla letos v dubnu jako společný podnik. Na jedné
straně se do něj zapojil tým inovátorů z Pardubic, který přišel s unikátním
technickým řešením bateriového úložiště. Druhým podílníkem je Omnia
Invest Group exministra Kuby, který zde má roli investora s dobrými
kontakty. Stačilo pouhých šest měsíců a nová firma má nakročeno k
úspěchu.
Kubovi se totiž podařilo dojednat exkluzivní spolupráci se skupinou ČEZ pro
český a slovenský trh. „Do konce roku bychom jim měli dodat 70 bateriových
systémů, plán pro příští rok je nejméně 500 systémů. Připravujeme také
vstup na německý a rakouský trh,“ vypočítává Martin Kuba. Na pořadu dne
je také vyjednávání se západními fondy soukromého kapitálu, které by měly
přinést další peníze a urychlit firemní expanzi.

Asijské baterie a vlastní software
Nabízí se otázka, čím je zařízení CES Battery Box od firmy OIG Power
výjimečné, když záložní zdroje energie dnes nabízejí či vyvíjejí desítky
firem. Zaprvé je to třífázový systém vhodný pro instalaci v rodinných
domech. Zadruhé schopnost zařízení fungovat bez zapojení do elektrické
sítě či v případě výpadku dodávek proudu. Třetím trumfem v ruce Kubovy
firmy je unikátní software, který umí komunikovat s elektrickými spotřebiči
a optimalizovat spotřebu uložené energie v čase.
O kvalitě nového bateriového úložiště nejsou přesvědčeni jen jeho autoři.
CES Battery Box získal v září ocenění odborné poroty na veletrhu For Arch.
Úspěšný je též pilotní provoz prvních vyrobených baterií, testovaných

společnostmi Innogy, Čepro a Jihočeským vodárenským svazem.

Poskládané elektrárny. Energetici začínají
spojovat zdroje do větších celků

Pro úplnost se sluší dodat, že majitelé firmy OIG Power nemají ambice sami
vyrábět ani vyvíjet samotné baterie. Ty nakupují od čínských a korejských
výrobců. „Jde nám o to, nabídnout nejkvalitnější baterie na trhu za nejlepší
ceny. Hlavní přidanou hodnotu představuje vlastní software a způsob
technického řešení,“ říká Kuba a dodává, že v příštích letech získá zařízení
připomínající na pohled ledničku také přípojku pro dobíjení elektromobilů.
Hlavním odběratelem bateriových systémů mají být lidé a firmy toužící po
energetické nezávislosti; instalovány tedy budou hlavně v kombinaci s
fotovoltaickými panely na střeše. Je to poměrně nákladná investice. Podle
vzorové nabídky na webu Skupiny ČEZ to vychází na 320 tisíc až 560 tisíc
korun. Část nákladů však lze pokrýt státní dotací v rámci programu Nová
zelená úsporám, což je sníží až o 150 tisíc korun.
Navzdory vysokým nákladům se prý taková investice vrátí za osm či devět
let; životnost baterií je téměř dvojnásobná. Vedle domácností a menších
firem jsou dalším logickým zájemcem energetické a vodárenské společnosti,
které potřebují záložní zdroj energie pro odlehlá místa či pro případ
výpadku dodávek proudu.

Textil, sítě, baterie
Exministr a člen ODS Martin Kuba začal podnikat krátce poté, co „kabelková
aféra“ způsobila v létě 2013 pád pravicové vlády Petra Nečase. Nejprve se
zaměřil na oblast textilního průmyslu. V roce 2014 převzal skomírajícího
strakonického výrobce pracovních oděvů Fiantex a krátce poté i závod Texsr
na výrobu hotelového textilu. V poslední době má obě textilky na starost
Kubova manželka Denisa.

Úložiště energie přinesou revoluci.
Zažehnout ji může Česko

Pozornost bývalého ministra průmyslu se totiž přesunula do oblasti
energetiky. Loni v květnu založil firmu OIG Energy, se kterou v prosinci
vstoupil do společného podniku se Skupinou ČEZ. Nová firma ČEZ LDS se
zaměřuje na odkup a provozování lokálních distribučních sítí. O každodenní
fungování této firmy se stará další spoluvlastník Vlastimil Russ.
Ale ani to není vše. „Naše skupina OIG má ještě podíl ve firmě Revispol,
která se zabývá revizemi kotlů a jiných zařízení ve firmách. Podnik na
výrobu kovových zábradlí jsem nedávno prodal. Naopak chystám investici
do linky na povrchové zinkování kovů. Nejperspektivnější však jsou baterie,
kterým budu věnovat největší pozornost,“ dodává Martin Kuba.

