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Svaz průmyslu a dopravy ČR předkládá připomínky k Vnitrostátnímu plánu v oblasti energetiky a klimatu. 

Svaz průmyslu považuje Vnitrostátní plán za klíčový dokument v oblasti energetiky a klimatu s dopadem 

nejen na následující desetiletí. Žádáme proto o maximální zohlednění připomínek tak, aby nastavení plnění 

cílů nemělo negativní dopady na podmínky podnikání či ceny energie pro spotřebitele. 

Vzhledem ke zkrácenému času pro připomínky a závažnosti dokumentu, nemusí být naše připomínky 

vyčerpávající a očekáváme dostatek prostoru a možnost k případnému doplnění ještě v rámci osobního 

vypořádání připomínek. 

OBECNÉ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 

1. Připomínka k železniční dopravě 

Znění připomínky 

Žádáme o doplnění jednotlivých opatření na podporu elektrifikované železniční dopravy (např. osvobození 

od povinnosti hradit v ceně trakční elektřiny i plné náklady na OZE či znevýhodnění dieselových lokomotiv 

na elektrifikovaných tratích). 

Odůvodnění 

Ačkoliv je v materiálu deklarovaná podpora přesunu nákladní přepravy ze silnice na železnici, nejsou 

naznačena konkrétní opatření nebo aspoň směry, jimiž by se měla ubírat. V současnosti není přesun 

přeprav na železnici v rozsahu dle Národního programu snižování emisí naplňován. Podpora navyšování 

podílu železniční nákladní přepravy může být na zcela liberalizovaném dopravním trhu pouze ekonomická. 

Stát má možnost, jak ovlivnit náklady železničních dopravců a pomoci požadovaném trendu - snížit či úplně 

zrušit poplatek na podporu OZE zahrnuté v ceně elektrické energie pro kolejovou dopravu v elektrické 

trakci. Poplatek na podporu OZE by byl hrazen ze státního rozpočtu. Dalším nástrojem je prostřednictvím 

výše poplatku za užití dopravní cesty znevýhodnění používání vlaků vedených dieselovými lokomotivami na 

elektrifikovaných tratích. 

2. Připomínka k zohlednění zpracovatelského průmyslu 

Znění připomínky 

Odvětví zpracovatelského průmyslu nejsou v materiálu dostatečně zohledněna. Předložený materiál proto 

požadujeme adekvátně doplnit v jednotlivých kapitolách a současně považujeme za nezbytné pro odvětví 
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zpracovatelského průmyslu urgentně zpracovat samostatnou politiku ČR (včetně zdrojů energie a 

finančního krytí).  

Odůvodnění 

Materiál celkově nedostatečně zohledňuje roli a potřebu podpory zpracovatelského průmyslu při 

naplňování klimaticko-energetických cílů. Příkladem nedostatečného zohlednění je kapitola 3.1. „Snižování 

emisí uhlíku“, kde v bodě 3.1.1.5 je sektoru průmyslu věnováno sedm řádek velmi obecných tvrzení. 

Obdobně lze poukázat na chybějící prioritní oblasti a specifické cíle v kapitolách týkajících se výzkumu, 

vývoje a inovací v odvětvích mimo energetiku, tj. i pro zpracovatelský průmysl, včetně zavádění 

nízkouhlíkových technologií do roku 2050. 

KONKRÉTNÍ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 

1. Připomínka k alokaci finančních prostředků z Modernizačního fondu 

Znění připomínky a její odůvodnění 

Návrh zákona 383/2012 Sb. ve verzi po 3. čtení v Poslanecké sněmovně parlamentu ČR v odstavci 2 § 12 

určuje, že: „…Část prostředků Modernizačního fondu, která odpovídá výnosu z povolenek podle čl. 10c odst. 

4 směrnice 2003/87/ES, v platném znění, se použije přednostně na podporu projektů provozovatelů 

zařízení na výrobu elektřiny za účelem modernizace, diverzifikace a dekarbonizace odvětví energetiky…“. 

Kvůli a záměru legislativců ohledně tohoto ustanovení pak podává jednoznačný výklad Důvodová zpráva 

k tomuto zákonu, a to konkrétně v bodě 30, kde se, mimo jiné, uvádí: “…Povolenky, které by jinak byly 

přiděleny v rámci dosavadního ustanovení § 12 (povolenky podle čl. 10c směrnice 2003/87/ES), budou 

přednostně využity v rámci Modernizačního fondu na investiční podporu projektů snižování emisí, 

zvyšování energetické účinnosti a rozvoje OZE provozovatelů zařízení spadajících do EU ETS – výrobců 

elektřiny. To je chápáno tak,  

že při vypisování výzev pro předkládání projektů bude odpovídající část vyčleněna pro podporu projektů v 

zařízeních na výrobu elektřiny, takže tyto projekty nebudou v soutěžním řízení soutěžit s žadateli mimo 

uvedený segment. Pouze pokud nebudou způsobilé projekty schopné vyčerpat všechny disponibilní 

prostředky v tomto segmentu, využijí se prostředky na podporu projektů ostatních žadatelů…“. 

Výše uvedené tedy odráží konsensus ohledně nakládání s příslušnými povolenkami (v jejich peněžní 

podobě), který byl dosažen při přípravě a následném vyjednávání při přípravě zákona v rámci 

meziresortního připomínkového řízení, a to mezi zástupci všech připomínkových míst. Tedy na jedné straně 

mezi státní správou a klíčovými ministerstvy, tj. MŽP jako gestora a MPO a MF ČR jako spolugestorů a 

profesními zájmovými organizacemi, jmenovitě zejména SP ČR. Schválením zákona a jeho předložením do 

PS ČR svůj souhlas s tímto konsensem vyslovila i vláda ČR. 

Alokaci peněžních prostředků tak, jak je uvedena ve verzi „Vnitrostátního plánu České republiky v oblasti 

energetiky a klimatu“ (dále jen „NIKEP“) předložené do meziresortního připomínkového řízení k 

připomínkám, která značnou část prostředků generovaných z příslušných povolenek (ve výši cca 36 mld. 

Kč) převádí mimo část určenou pro stávající výrobce elektřiny, tedy považujeme za rozpornou se 

zákonem a záměrem zákona, a tudíž nezákonnou. Vnitrostátní plán se nemůže odchylovat od zákonných 

podmínek a záměrů klíčových resortů, vlády a PS ČR. Nad výše uvedené je nutno podotknout, že dotčení 

příjemci již začali plánovat své investiční projekty, a tedy jakákoliv změna vede k porušení legitimního 

očekávání těchto subjektů. Zároveň někteří zástupci MPO sami označují Modernizační fond jako zdroj 
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prostředků pro výše uvedené účely, například při diskusích o zaměření dotačních prostředků pod MPO pro 

příští období. 

Dále také aktualizace Národního programu snižování emisí (NPSE) z roku 2019 ukládá sektoru veřejné 

energetiky snížit do roku 2030 emise znečišťujících látek NOx o cca 5 kt do roku 2030, a to „vyšším využitím 

nespalovacích obnovitelných zdrojů energie, příp. dalšími způsoby vedoucími k dosažení cílového snížení 

emisí (např. využitím odpadního tepla z průmyslu, změnou paliva, zvýšením energetické účinnosti apod.), 

které nahradí spotřebu hnědého uhlí v objemu 5 mil. tun/rok“. Opatření cílí na zajištění schopnosti ČR 

dostát svému závazku v podobě národního emisního stropu a vyvarovat se tak případným sankcím ze strany 

Evropské komise, případně i civilním žalobám ze strany angažovaných obyvatel. Sektor veřejné energetiky 

z velké části tvoří zařízení na výrobu elektřiny zařazená do systému EU ETS, která nejsou způsobilá pro 

podporu na výše uvedené aktivity z jiného zdroje, než z Modernizačního fondu. Byť se současná verze NIKEP 

na str. 195 na tento požadavek odkazuje, jeho projekce nárůstu výroby z nespalovacího OZE (fotovoltaické, 

větrné a geotermální elektrárny) odpovídá pouze výši 3,1 TWh, což by za předpokladu plného nahrazování 

uhelné výroby vedlo pouze k úspoře 3 Mt uhlí a tedy 3 kt NOx. 

Snížení alokace pro část MF určenou pro výrobce elektřiny tak, jak ji předpokládá NIKEP, tedy 

považujeme za přímou hrozbu potřebné ekologizace sektoru veřejné energetiky a tím i plnění závazku 

ČR. 

Doporučujeme tedy, aby ČR jednala na principu řádného hospodáře, tj. minimalizovala přímé dopady na 

státní rozpočet z důvodu odstavování tím, že v části Modernizačního fondu určené pro výrobce elektřiny 

pod EU-ETS bude alokovat dostatečné zdroje pro investiční podporu cílenou na modernizaci, diverzifikaci 

a dekarbonizaci odvětví energetiky tak, jak to předjímá ve svém znění aktuální návrh zákona. 

Přesun prostředků z části Modernizačního fondu určené pro výrobce elektřiny zdůvodňuje NIKEP potřebou 

plnit závazný cíl energetických úspor ve výši 84 PJ s tím, že toto je hlavní cíl, který ČR neplní ani 

v současném období (na rozdíl o OZE cíle a obecného dekarbonizačního cíle). Aniž by bylo jakkoliv 

zpochybňováno úsilí vedoucí k dosažení tohoto cíle, je nutné upozornit, že MPO jako gestor problematiky 

samo uvádí, že k neplnění nedochází z důvodu podkapitalizace podpory, ale spíše ze zpožděné 

implementace alternativních opatření, omezené započitatelnosti realizovaných úspor nebo nižší osvěty o 

potřebách a výhodách těchto úspor na straně spotřebitelů. 

S ohledem na výše uvedené požadujeme, aby byla provedena optimalizace návrhu podporovaných aktivit 

dle NIKEP, která bude spočívat zejména v odstranění podpory pro legislativně neukotvené aktivity, 

případné překryvy nebo opatření nevedoucí k plnění cíle energetických úspor. Tím bude možné podpořit 

základní investiční aktivity pro výrobce elektřiny v původně odsouhlaseném rozsahu a současně zachovat 

potřebnou alokaci pro aktivity (a příjemce) vedoucí mj. k plnění cíle energetických úspor pro rok 2030. 

Například se jedná o aktivity označované jako Komunitní energetika (EE) v tab. 129, kde je předpokládaná 

alokace z Modernizačního fondu 13,5 mld. Kč při 100 % intenzitě podpory, a které jsou součástí příspěvku 

k plnění cíle energetické účinnosti, přičemž z části 5.3.4 a zejména tabulek 144-148 jsou komunitní 

energetiky uvedeny jako aktivity přispívající k plnění cíle OZE hrazené z Modernizačního fondu s maximální 

intenzitou podpory 40-70 % (dle typu technologie), a to v celkovém úhrnu 11,7 mld. Kč. Podobná nejasnost 

v podporovaných aktivitách NIKEP panuje v opatření pro podporu alternativních pohonů v dopravě, které 

má dle tab. 50 poměrně vysoký potenciál úspor (v porovnání s celým Modernizačním fondem), nicméně 

podobná aktivita je pak dle tab. 129 uvedena i pod Modernizačním fondem, aniž by byl určen potenciál 
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úspor, případně jejich srovnání (to není uvedeno ani v rámci přílohy č. 4: Karty opatření pro účely plnění 

článku 7 směrnice 2018/2002).  

Výše uvedené připomínky nehovoří o konkrétním nastavení Modernizačního fondu, které věříme, že bude 

ještě předmětem jednání. Připomínky ukazují na nejasnosti a nekonzistentnosti v NIKEP. 

2. Připomínka ke správnosti tabulky č. 7, kap. 1.2, str. 13 (obdobně pak tabulka č. 35 

na str. 52) 

Znění připomínky 

Nerozumíme významu závorky v nadpisu příslušných tabulek, která uvádí, že v číslech v tabulce není 

započtena elektřina. Stanovené koridory v SEK (viz ASEK, str. 44) se dle našeho názoru vztahují na celkový 

primární palivový mix, tj. vč. sektoru výroby elektřiny – jinak by ani 40 % podíl uhlí nebylo možné uvažovat. 

Požadujeme proto buď vysvětlení, nebo opravu názvu tabulky. 

3. Připomínka k tabulce č. 13 a č. 14 na str. 28 a tabulce č. 22 na str. 37 

Znění připomínky 

Požadujeme snížit v tabulce č. 14 cíl podílu OZE na hrubé konečné spotřebě v dopravě v roce 2030 na 8,66 

% a hrubou konečnou spotřebu energie z OZE v dopravě v tabulce č. 13 v roce 2030 z 30 577,3 TJ na 18 922 

TJ. Návazně požadujeme eliminovat dovoz bionafty v tabulce č. 22 na str. 37. 

Odůvodnění 

Z tabulky č. 22 na str. 37 vyplývá, že se v roce 2030 předpokládá čistý dovoz bionafty ve výši 11 655 TJ. 

Nevidíme žádný přínos z hlediska životního prostředí, národního hospodářství ani energetické bezpečnosti v 

tom, aby Česká republika plnila cíl OZE v dopravě dovozem bionafty. Smyslem rozvoje obnovitelných zdrojů 

je využití místních zdrojů, podpora národního hospodářství a omezování závislosti na dovozu energie. 

Dovoz biopaliv popírá základní požadavky na smysluplnost rozvoje využití obnovitelných zdrojů. ČR bude 

navíc dovozem bionafty vytvářet environmentální riziko spojené s původem surovin v rozvojových zemích. 

Proto navrhujeme snížit cíl OZE v dopravě o množství předpokládaného dovozu bionafty. 

4. Připomínka k tabulce č. 15, str. 29 

Znění připomínky 

Požadujeme doplnit do dokumentu konkrétní kroky, kterými chce ministerstvo navrženou trajektorii 

rozvoje FVE naplnit. 

U VTE je plánován téměř trojnásobný nárůst výkonu, Není zřejmé, nakolik uvedený nárůst VTE reálný, tj. 

podložen možnými lokalitami pro výstavbu nových VTE? 

Odůvodnění 

Vítáme jasnou trajektorii růstu FVE ze strany MPO, nicméně bez změny politiky vůči podpoře větších FVE 

nebude možno těchto cílů dosáhnout. K dosažení bude z našeho pohledu zapotřebí, aby MPO učinilo 

některé z následujících kroků: 

- podpořilo rozvoj PPA (viz poznámka u kapitoly o PPA) 
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- ukončilo negativní rétoriku směrem k velkým FV projektům a pomohlo opět nastavit důvěru 

investorů a bank  

- bez zařazení FV do aukcí bude tento rozvoj dražší, než by musel být 

- odklon od opakovaných vyjádření, že rozvoj FV by se měl konat primárně na střechách budov 

5. Připomínka ke kapitole 2.3.1.2, str. 53 

Znění připomínky 

Požadujeme doplnit zmínku o akumulaci energie. 

Odůvodnění 

V materiálu je uvedeno, že hlavním problémem OZE je nejistota dodávek. Akumulace energie by proto měla 

být zařazena mezi priority. 

6. Připomínka k absenci ozdrojování informací uváděných v 1. odstavci kap. 3.1, str. 

71 

Znění připomínky 

Požadujeme řádně ozdrojovat nebo vyškrtnout větu „Ohrožování zdraví, nemocnost obyvatel, předčasná 

úmrtí, zkrácená délka dožití ve zdraví, která je těmito emisemi způsobována je neudržitelná a externí škody 

na zdraví a majetku jsou ekonomicky významné a přesahují několik desítek miliard korun ročně.“ 

Odůvodnění 

Jsme přesvědčeni, že Vnitrostátní plán by měl čerpat výhradně z verifikovaných odborných analytických 

údajů. Hodnocení konkrétních fenoménů jako „neudržitelných“ považujeme spíše za mediální sdělení než 

konstatování objektivního faktu, které navíc nepracuje s žádným příměrem či škálou pro to, co je a co není 

udržitelné. Rovněž postrádáme odkaz na zdroj, který by udával škody na zdraví a majetku způsobené 

emisemi v úrovni desítek miliard korun ročně, jak uvádí předkladatel. 

7. Připomínka ke kapitole 3.1.1.1 Sektor dopravy, str. 73, odst. 6 

Znění připomínky 

Text odkazující na opatření „Obměna vozového parku veřejné správy za vozidla s alternativním pohonem“ 

by měl být přeformulován. 

Odůvodnění 

Uvedené opatření se neplní. Má být nahrazeno transpozicí směrnice 2019/1161 o podpoře čistých a 

energeticky účinných silničních vozidel (MMR ve spolupráci s MD a dalšími ministerstvy pracuje na návrhu 

zákona o podpoře nízkoemisních a bezemisních silničních vozidel – viz i Plán legislativních prací vlády na rok 

2020). Text by měl tuto skutečnost reflektovat, je třeba jej upravit. 

8. Připomínka ke kapitole 3.1.1.3 Sektor odpadového hospodářství, str. 75 

Znění připomínky 
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Požadujeme vypustit slova „je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o 

odpadech“ a doplnit informace o připravovaném novém zákonu o odpadech. 

Odůvodnění 

Platný zákon o odpadech není v souladu se směrnicí 2008/98/ES, která byla v roce 2018 zásadně 

novelizována směrnicí 2018/851. MŽP proto připravilo nový zákon o odpadech, který by měla v nejbližší 

době schvalovat vláda. Je proto potřeba tento vývoj a hlavní principy nového zákona o odpadech 

promítnout do kapitoly 3.1.1.3. 

9. Připomínka ke kapitole 3.1.2.2 Politiky pro zajištění cíle v oblasti obnovitelných 

zdrojů do roku 2030, str. 82 

Znění připomínky 

V odstavci 3. Nový druh podpory k zajištění plnění cíle OZE v sektoru dopravy – podpora biometanu 

požadujeme poslední větu vypustit a nahradit ji V přípravě je rozšíření vydávání záruk původu i pro 

biometan a využití jejich rozšířené podoby pro vykazování objemu výroby a spotřeby biometanu v ČR. 

Odůvodnění 

Věta nesouvisí s podporou biometanu. 

10. Připomínka ke kapitole 3.1.2.2 Politiky pro zajištění cíle v oblasti obnovitelných 

zdrojů do roku 2030, str. 86 

Znění připomínky 

Do 2. věty odstavce nad grafem č. 11 požadujeme doplnit následovně: 

U zdrojů využívajících biomasu a bioplyn bude podporována maximální možná energetická efektivita využití 

tohoto primárního paliva, tedy výroba biometanu a výroba energie v zařízení vysokoúčinné kombinované 

výroby elektřiny a tepla. 

Odůvodnění 

Pokud jde o maximalizaci využití primární energie z biomasy, pak nejefektivnější je výroba biometanu. 

 

11. Připomínka ke kapitole 3.1.2.2 Politiky pro zajištění cíle v oblasti obnovitelných 

zdrojů do roku 2030, str. 87 

Znění připomínky 

Požadujeme k odstavci: 

v. Konkrétní opatření pro zavedení jednoho či několika kontaktních míst, zjednodušení 

administrativních postupů, poskytování informací a školení a usnadnění využívání dohod o nákupu energie 

doplnit, jaké konkrétní kroky usnadnění využívání dohod o nákupu energie. 

Odůvodnění 
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Dokument neobsahuje ani zmínku o usnadnění využívání dohod o nákupu energie, přestože k tomu nadpis 

kapitoly vyzývá. Projekty, které jsou dnes v zahraničí realizovány bez podpory, jsou provozovány právě 

často na základě dohod o nákupu energie. 

12. Připomínka ke kapitole 3.1.3.1 Národní akční plán čisté mobility - odst. 1, str. 91 

Znění připomínky 

Aktualizace NAP CM se vodíku věnuje více než nyní platná verze z roku 2015, což je třeba doplnit pozn. pod 

čarou č. 55 (slova „v omezené míře“ již dle aktualizovaného NAPu CM platit nebudou). Kapitolu 3.1.3.4  na 

stranách 99-100 požadujeme dle aktualizace NAP CM také upravit obdobně jako u ostatních alternativních 

paliv. 

Odůvodnění 

Aktualizace NAP CM se vodíku věnuje podstatně více než nyní platná verze z roku 2015. 

13. Připomínka ke kapitole 3.1.3.2 Elektromobilita, str. 94 

Znění připomínky 

Požadujeme do kapitoly „Dobíjecí infrastruktura“ doplnit: 

Uspokojení počáteční poptávky po veřejných dobíjecích stanicích je při středním a vysokém scénáři možné 

zajistit i zapojením provozovatelů distribučních soustav, pokud by toto nebylo možné zajistit tržními 

prostředky a to při splnění podmínek čl. 33 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/944 o 

společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou. 

Odůvodnění 

Vzhledem k současnému stavu rozvoje dobíjecí infrastruktury v ČR považujeme za přínosné uvažovat v 

plánu o větším zapojení provozovatelů distribučních soustav do výstavby dobíjecích stanic a umožnit 

provozovatelům distribučních soustav vlastnit, vyvíjet, spravovat nebo provozovat dobíjecí stanice pro 

elektrická vozidla za podmínek stanovených v čl. 33 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 

2019/944 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou. 

14. Připomínka ke kapitole 3.1.3.5 Ostatní alternativní paliva, str. 100 

Znění připomínky 

Na konec odstavce požadujeme doplnit tuto větu: „Alternativní paliva z obnovitelných zdrojů mohou hrát v 

podmínkách ČR přechodně velmi důležitou roli pro snižování produkce CO2 vzhledem ke stáří vozového 

parku, jehož obnova probíhá nedostatečným tempem.“ 

Odůvodnění 

Jedná se o doplnění kontextu vozového parku ČR, tento aspekt má na emise CO2 podstatný vliv. 

15. Připomínka ke kapitola 3.1.3.6 Požadavky čl. 25 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2018/2001 o dosažení 14 % podílu OZE v oblasti dopravy, str. 102 

Znění připomínky 
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Požadujeme první větu 1. odstavce upravit následovně: 

„Značný vliv na uplatnění jednotlivých paliv v dopravě budou mít v následujících letech i výrobci 

automobilů, kde je novými předpisy EU nařízením EP a Rady (EU) 2019/631 stanoveno u jimi prodaných 

osobních aut v rámci EU dosažení průměrných emiseí 130 g CO2/km, od roku 2021 95 g CO2/km, od roku 

2025 81 CO2/km a v roce 2030 59 CO2/km snížení emisí o 15 % oproti roku 2021 a od roku 2030 o 37,5 % 

oproti roku 2021. Obdobné cíle jsou definovány pro výrobce lehkých užitkových vozidel, a s časovým 

odstupem (od roku 2025), ale obdobně ambiciózní i pro výrobce těžší nákladních vozidela (v rámci revize 

nařízení EP a Rady (EU) 2019/1242 v roce 2022 se počítá s rozšířením působnosti i na přípojná vozidla, a 

tahačů i autobusůy a další skupiny nákladních vozidel).“ 

Odůvodnění 

Úpravy textu reflektují obsah nařízení EP a Rady (EU) 2019/631 a 2019/1242. 

16. Připomínka ke kapitole 3.1.3.6 Požadavky čl. 25 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2018/2001 o dosažení 14 % podílu OZE v oblasti dopravy, str. 102 

Znění připomínky 

V 2. odstavci za větu „Cíle pro výrobce rozhodujícím způsobem ovlivní složení vozového parku, a tedy 

potenciál pro alternativní paliva a pohon“ požadujeme doplnit text: „Vzhledem k tomu, že emisní cíle pro 

výrobce jsou stanoveny na úrovni EU, a nikoliv jednotlivých členských států, je nezbytné, aby v ČR byla 

realizována relevantní opatření na podporu rozvoje trhu vozidel s alternativními palivy. Současně, pokud 

bude podceněna oblast podpory obnovy vozového parku, může v podmínkách trhu osobních vozidel v ČR 

dojít ke zvýšení dovozu starších ojetých vozidel se všemi negativními důsledky. Předpoklady, že cíle 

stanovené pro výrobce automaticky přispějí k obnově vozového parku, se v podmínkách trhu ČR nemusejí 

naplnit.“ 

Odůvodnění 

Odůvodnění je obsaženo v poslední větě doplněného textu - Předpoklady, že cíle stanovené pro výrobce 

automaticky přispějí k obnově vozového parku, se v podmínkách trhu ČR nemusejí naplnit. 

17. Připomínka ke kapitole 3.2 Rozměr „Energetická účinnost, str. 102 

Celkově k pasážím týkajícím se Energetické účinnosti požadujeme, aby vzhledem k identifikaci potenciálu 

úspor a souvisejících opatření a s ohledem na závěry ministra průmyslu a obchodu, bylo z textu 

jednoznačně zřejmé, že ČR bude i nadále aplikovat alternativní schéma. 

 

Znění připomínky  

Požadujeme doplnit do první věty třetího odstavce za první výskyt slova „účinnosti" spojení „alternativním 

schématem obsahujícím", dále vypustit slovo „na základě kombinace", včetně návazné gramatické úpravy, 

takže věta bude znít „S ohledem na výše uvedené bude ČR naplňovat závazek vyplývající z čl. 7 směrnice o 

energetické účinnosti alternativním schématem obsahujícím finanční mechanismy na podporu 

energeticky úsporných opatření, schéma dobrovolných dohod v oblasti zvyšování energetické účinnosti, 

energetické daně, regulatorní a behaviorální opatření.". 

Odůvodnění 
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Platí, že je vhodné pojmenovat zvolené schéma, tj. alternativní, neboť bez uvedení schématu je znění textu 

zmatečné. Úprava odpovídá závěrům jednání za přítomnosti vedení MPO. 

18. Připomínka ke kapitole 3.2 Rozměr „Energetická účinnost, str. 102 

Znění připomínky  

Požadujeme vypustit slovo „schémat a" z poslední věty druhého odstavce.  

Odůvodnění 

Platí, že potenciál úspory mají pouze opatření, nikoliv schémata. Schéma je pouze o určení zodpovědnosti a 

alokace nákladů na konkrétní subjekty, tj. vazba "potenciál schémat" nedává smysl. 

19. Připomínka ke kapitole 3.2 Rozměr „Energetická účinnost, str. 103 

Znění připomínky  

Požadujeme upravit větu nad tabulkou č. 49 tak, aby bylo zřejmé, že regulatorní a behaviorální opatření 

nejsou pouze nedílnou součástí schématu dobrovolných dohod. Výsledný text by měl znít „Nastavení 

schématu pro plnění závazku maximalizuje potenciál pro dosažení synergií mezi jednotlivými opatřeními 

zejména mezi nastavením finanční podpory investičních energeticky úsporných opatření, aktivitou stran 

dobrovolného schématu a podpůrnými regulatorními a behaviorálními opatřeními.". 

Požadujeme také uvést seznam regulatorních opatření do tabulky či do poznámky pod čarou. 

Odůvodnění 

Platí, že finanční podpora musí být zaměřena nejen na investiční energeticky úsporná opatření,  

ale i na behaviorální či regulatorní opatření. 

20. Připomínka ke kapitole 3.2 Rozměr „Energetická účinnost, str. 103  

Znění připomínky  

Požadujeme vypuštění předposledního souvětí šestého odstavce kapitoly „Pokud bude na konci roku 2020 

vyhodnoceno, že míra predikovaných úspor energie je významně nižší než původní předpoklady, bude ČR 

implementovat opatření z části tabulky „Dodatečná opatření“, jejichž implementaci (metodiky, změny 

legislativy, atd.) bude ČR vyhodnocovat resp. připravovat.". 

Odůvodnění 

Platí, že na základě plnění úspor dobrovolných dohod uzavřených na konci roku 2019 se všemi 

nedokončenými metodikami a bez detailně analyzovaných driverů nelze pro období do 2020 determinovat 

potenciál tohoto nástroje do roku 2030. 

21. Připomínka ke kapitole 3.2 Rozměr „Energetická účinnost, str. 104  

Znění připomínky  

Požadujeme vypustit akronym „EEOS“ v tabulce č. 50. 

Odůvodnění 

Udávaný předpoklad úspor se, jak je uvedeno v poznámce pod čarou 69, týká pouze dobrovolných dohod. 
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Finální výsledek jednání mezi MPO a zástupci dotčených sektorů ohledně schématu „post 2020“ 

neobsahuje podmíněný či nepodmíněný závazek k zavedení povinného schématu. 

22. Připomínka ke kapitole 3.2 Rozměr „Energetická účinnost, str. 104  

Znění připomínky  

V tabulce č. 50 požadujeme přesunout opatření „Podpora modální změny ve prospěch veřejné dopravy“ a 

„Snižování energetické náročnosti nákladní dopravy“ mezi dodatečná opatření. 

Odůvodnění 

Na notifikace těchto opatření není třeba čekat do roku 2023. Potenciál úspor energie by měl být 

vyhodnocen co nejdříve. Pokud je tabulka myšlenka tak, že jsou zde uvedena opatření bez vyčísleného 

potenciálu, navrhujeme změnit textaci souboru opatření na „Dodatečná opatření, jejichž potenciál úspor 

energie bude analyzovánnotifikace bude v případě potřeby provedena v období 2023-2030„. Tímto bude 

zřejmé, že ČR si je vědoma potenciálu úspor energie v tomto odvětví a aktivně pracuje na jeho analýze.  

23. Připomínka k daňovým opatřením v kapitole 3.2 Rozměr Energetická účinnost, str. 

104  

Znění připomínky 

Požadujeme opravit kumulované úspory u daňových opatření tak, aby byl zohledněn přínos po celou dobu 

uplatňování opatření. 

Odůvodnění 

U daňových opatření jsou kumulované úspory rovné novým úsporám. To odpovídá situaci, kdy by daňová 

opatření generovala úsporu energie pouze jednorázově. Směrnice o energetické účinnosti takový pro ČR 

nevýhodný přístup nevyžaduje. Doporučení Komise (EU) 2019/1658 ze dne 25. září 2019 k provádění 

povinných úspor energie podle směrnice o energetické účinnosti do vnitrostátních právních předpisů pak v 

Dodatku IV uvádí: „Doporučuje se, aby byly cenové elasticity uplatňovány každoročně na základě 

zaznamenané spotřeby energie, s cílem odhadnout hypotetickou spotřebu energie při zohlednění 

skutečných procentuálních změn v cenách pro konečné uživatele vyvolaných daňovým opatřením. A dále: 

„Vzhledem k vysokému stupni překrývání mezi daňovými a jinými politickými opatřeními se doporučuje 

použít jeden z těchto přístupů – odhadnout dopad opatření ke zdanění energie nebo CO2 pouze s použitím 

krátkodobých elasticit za celé období, po které povinnost platí (např. 2021-2030)…“. Je tedy zřejmé, že 

Komise počítá s tím, že se úspory vyvolané daňovým opatřením kumulují. 

24. Připomínka k tabulce č. 51, str. 111 

Znění připomínky 

Požadujeme do tabulky doplnit investiční podporu renovace a modernizace rozvodných teplených zařízení v 

rámci programu podpory Úspory energie v SZT. 

Odůvodnění 

Investiční podpora renovace a modernizace rozvodných teplených zařízení patří mezi typický nástroj v 

oblasti energetické účinnosti nad rámec opatření spadajících do plnění článku 7. 
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25. Připomínka k provázání hlavních identifikovaných trendů v kap. 3.3.1.4, str. 124 

Znění připomínky 

Požadujeme upravit kapitolu následujícím způsobem: 

„Jako primární závěry (respektive trendy) v oblasti teplárenství byly v souladu se strategickými národními 

dokumenty identifikovány následující oblasti: 

- diverzifikace a decentralizace energetických zdrojů a decentralizace neefektivních soustav; 

- flexibilita dodávek elektřiny tepla a dalších produktů respektive služeb.“ 

Na základě strategických národních dokumentů se v budoucnu očekává vyšší míra diverzifikace zdrojů tepla 

díky postupnému nahrazování uhlí (jako jednoho z primárních paliv v sektoru teplárenství u větších zdrojů) 

takzvanými alternativními palivy. Jmenovitě se jedná o nárůst podílu využití: 

 odpadů pro energetické účely; 

 biomasy; 

 zemního plynu. 

V jednotlivých strategických dokumentech (například Akčním plánu pro biomasu v ČR na období 2012-2020) 

je sektor teplárenství zmiňován jako jeden ze sektorů s vysokým potenciálem využití biomasy, která by měla 

pomoci v alespoň částečné náhradě uhlí. Primárně by mělo docházet zejména k využití lokálních zdrojů 

biomasy, především pak 

 zbytkových druhů biomasy; 

 cíleně pěstované biomasy; 

 biologicky rozložitelného komunálního odpadu. 

Potenciál biomasy lze spatřovat jednak v individuální výrobě tepla, respektive jeho využití v případě 

centrálních zdrojů tepla v oblasti vysokoúčinné KVET. 

Z hlediska decentralizace lze v budoucnu očekávat i pravděpodobnou decentralizaci větších zdrojů a vznik 

výkonově menších teplárenských zdrojů, zejména v podobě kogeneračních jednotek. 

V případě neefektivních soustav lze očekávat jejich rozpad na menší celky, zejména s využitím 

kogeneračních jednotek. 

Zároveň strategické dokumenty zmiňují snahu o přechod většiny výtopenských zdrojů na vysokoúčinnou 

kogenerační výrobu tam, kde je to technicky možné a ekonomicky výhodné. 

Flexibilita dodávek tepla elektřiny a dalších produktů a služeb 

Odůvodnění 

Decentralizace teplárenských soustav by rozhodně neměla být plošná a strategické dokumenty ani nic 

takového nepožadují. Měla by se týkat pouze neefektivních soustav, které nelze modernizovat tak, aby byla 

ve stávajícím rozsahu ekonomicky životaschopné. Flexibilita by se neměla týkat dodávek tepla (tam je to 

samozřejmost), ale dodávek elektřiny. Připomínka ke kapitole „3.2 Rozměr „Energetická účinnost““ (strana 

102)  
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26. Připomínka ke kapitole Trh se službami výkonové rovnováhy, str. 135  

Znění připomínky  

Požadujeme vypustit odstavec: 

Specifické národní politiky a opatření poté vychází z této Evropské legislativy, např. určení Nominovaného 

organizátora trhu viz. kapitola 2.4.3, schvalování jednotlivých metodik a podmínek na národní úrovni ze 

strany příslušných orgánů (ve většině případů ERÚ). 

Odůvodnění 

Nesouvisí s trhem se službami výkonové rovnováhy. OTE, respektive nominovaní organizátoři trhu zde 

nemají roli. 

27. Připomínka ke kapitole 3.5.1.3 , str. 146  

Znění připomínky  

V tabulce č. 58 v oblasti „Využití obnovitelných zdrojů“ požadujeme doplnit, že dalšími možnostmi rozvoje 

fotovoltaických instalací jsou průmyslové plochy. 

Odůvodnění 

Střešní instalace jsou obecně na kWp výrazně dražší, než pozemní instalace. Rozvoj FVE by se neměl 

soustřeďovat pouze na střechy, neboť to pro ČR není ideální finanční strategie, která prodražuje rozvoj 

fotovoltaických elektráren. 

28. Připomínka ke kapitole 4.4.1.5, str. 233 

Znění připomínky 

Požadujeme doplnit zmínku o akumulaci energie. Navrhujeme provést aktualizaci kapitoly 4.4.1.5 Oblast 

vývoje výrobních kapacit a zajištění elektroenergetické bilance v dlouhodobém horizontu, a to na základě 

údajů vyplývajících z aktuální verze Hodnocení zdrojové přiměřenosti ES ČR do roku 2040 (MAF CZ), kterou 

ČEPS, a.s., publikovala v říjnu 2019.  

Odůvodnění 

Kapitola 4.4.1.5 Vnitrostátnímu plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu vychází z podkladů, 

které již nejsou aktuální, jelikož vycházejí z informací platných pro rok 2018. Vzhledem k důležitosti údajů 

pro správné nastavení cílů Vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu považujeme 

za nezbytné zmíněnou kapitolu v celém jejím rozsahu aktualizovat o nejnovější dostupná data, která jsou v 

současné době již veřejně k dispozici. Aktuální zpráva ČEPS byla publikována téměř měsíc před vydáním 

upraveného Vnitrostátního plánu. Navíc obsahuje velmi zásadní zjištění i ve vztahu k období po r. 2030, a to 

v regionálním přesahu. S ohledem na to, že vypracování Vnitrostátního plánu má být rovněž podstatným 

impulsem pro celoevropskou koordinaci příslušných politik a opatření, pokládáme za přínosné, aby tato 

pasáž plánu byla aktualizována a byla do ní v plné míře zohledněna zjištění z letošní zprávy ČEPS. 

29. Připomínka ke kapitole 4.5.3.3 Přehled stavu ČR, str. 266 

Znění připomínky  
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Požadujeme doplnit do kapitoly: 

Vnitrostátní plán v oblasti energetiky a klimatu do budoucna počítá se zařazením provozovatelů 

akumulačního zařízení mezi účastníky trhu s elektřinou.  

Odůvodnění 

Má-li v budoucnu dojít k využívání akumulace v našich podmínkách, je nutné zařadit provozovatele 

akumulačního zařízení rovněž mezi účastníky trhu s elektřinou. 

30. Připomínka ke kapitole 5.3.2.2 Energetická účinnost, str. 309 

Znění připomínky  

Požadujeme vypustit akronym „EEOS“ v tabulce č. 129. 

Odůvodnění 

Udávané investice/náklady jsou spojeny výhradně s předpokladem úspor v rámci dobrovolných dohod 

uvedených v tab. 50. 

31. Připomínka ke kapitole 5.3.3.3, str. 318 

Znění připomínky  

Požadujeme upravit kapitolu a tabulku č. 140 s ohledem na parametry novely zákona o podmínkách 

obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. 

Odůvodnění 

Novela zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů již byla schválena 

vládou i Poslaneckou sněmovnou a zřejmě se v dalším legislativním procesu již v základních parametrech 

nezmění. Z kapitoly by tudíž měly být odstraněny dnes již jen teoretické úvahy a predikce výnosů z dražeb 

povolenek by měla být upravena s ohledem na znění novely zákona o podmínkách obchodování s 

povolenkami na emise skleníkových plynů, které bylo schváleno Poslaneckou sněmovnou. 

32. Připomínka ke kapitole 2.7, str. 339 

Znění připomínky  

Požadujeme opravit tabulku č. 197. 

Odůvodnění 

Řádek celkem neodpovídá součtu řádků. Dle podkladového materiálu by biometan (1. řádek) měl 

představovat 2,25 % v roce 2030 (bez multiplikátoru). 

33. Připomínka k listu „Modernizační fond“ v Příloze 4, str. 368 

Znění připomínky  

V části „Způsobilá individuální energeticky úsporná opatření“ požadujeme upravit následovně: 

• rekonstrukce a výměna zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu, 

Odůvodnění 
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Není znám důvod omezení podpory tohoto typu opatření pouze pro vlastní spotřebu. Velké podniky v EU 

ETS mají kromě Modernizačního fondu omezené možnosti čerpání státní podpory a tento typ opatření by 

měl být prostřednictvím Modernizačního fondu podporován v zájmu dosahování významných úspor 

energie. 

34. Připomínka k „Příloze č. 4“, str. 405 

Znění připomínky  

Požadujeme vypustit z názvu i textu akronym „EEOS“. Větu požadujeme změnit na „Dobrovolné schéma v 

oblasti zvyšování energetické účinnosti představuje soubor podmínek a incentiv vedoucí k uzavření 

souboru dobrovolných dohod mezi státem a zúčastněnými stranami, kterými jsou distributoři a/nebo 

prodejci energie působící na trhu s energetickými službami v sektoru elektroenergetiky, plynárenství a 

teplárenství, a kteří na základě uvedených podmínek a incentiv přijmou opatření plynoucí z dohody a 

vedoucí ke snížení konečné spotřeby.“. 

 

Odůvodnění 

EEOS jako povinné schéma nepovažujeme za substitut k dobrovolné dohodě. 

35. Připomínka ke kartě opatření „Uhlíková daň“, str. 421 

Znění připomínky  

Požadujeme název politického opatření změnit na „Ekologická daň“. 

Odůvodnění 

Cílem opatření by mělo být kromě snížení emisí CO2 také snížení znečišťujících látek (TZL, NOx,  

benzo(a)pyren a další). Zavedení opatření musí předcházet celospolečenská diskuse zohledňující jeho širší 

kontext včetně analýzy sociálních dopadů.  

KONKRÉTNÍ DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKY 

1. Připomínka ke kapitole 1.1.1.1 Politický kontext, str. 3, odst. 2 

Znění připomínky  

Doporučujeme úpravu textu týkající se okresů v ČR. 

Odůvodnění 

V případě okresů se jedná o územní, nikoliv samosprávné členění. 

2. Připomínka ke kapitole 1.1.1.3 Environmentální kontext, str. 5, odst. 4 

Znění připomínky  

Navrhujeme doplnit vyjádření k dopadu změny množství vody v řekách a výskyt sucha na území ČR na 

energetiku. 

Odůvodnění 
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Dle našeho názoru je zapotřebí vyjádřit a uvést dopad množství vody v řekách a výskyt sucha na plánovaný 

energetický mix a zohlednit plánovanou výstavbu nových jaderných reaktorů. 

3. Připomínka k tabulce č. 9, str. 13 

Znění připomínky 

K Národnímu akční plán čisté mobility (NAP CM) doporučujeme doplnit, že byl schválen vládou ČR dne 20. 

listopadu 2015. V roce 2019 proběhla aktualizace tohoto dokumentu. 

4. Připomínka k tabulce č. 39, str. 61 

Znění připomínky 

Doporučujeme upravit znění 4. řádku tabulky tímto zněním: 

V rámci denního trhu s elektřinou zajištění 
plného propojení českého jednotného trhu 
s elektřinou se zbývajícími trhy v Evropě do 
roku 2021 (po finalizaci regionálního projektu 
CORE flow based). 

Česká republika je propojena v rámci denního 

trhu s elektřinou s trhem Slovenska, Maďarska a 

Rumunska v rámci 4M MC. Zároveň se pracuje 

na propojení tohoto trhuregionu s propojeným 

trhemregionem západní Evropy (MRC) 

prostřednictvím projektu Interim Coupling , 

který využívá přeshraniční kapacity vypočtené 

metodou NTCna principu flow-base alokace 

přeshraniční kapacity. Cílovým řešením je 

zajištění plného propojení všech denních trhů s 

elektřinou v EU do jednotného trhu s elektřinou 

v EU, které je rovněž hlavním cílem nařízení 

CACM, na kterém je v současné době 

pracováno. ČR bude do jednotného denního 

trhu s elektřinou (SDAC) v EU zapojena po 

finalizaci regionálního projektu Interim Coupling 

nebo spuštěním projektu CORE flow-based 

market coupling, podle toho, který projekt 

bude spuštěn dříve. Bez ohledu na projekt, 

bude český denní trh s elektřinou implicitně 

propojen s trhem v EU, která je očekávána do 

konce roku 2021. V případě souhlasu všech 

zúčastněných stran a za podpory příslušných 

národních regulačních orgánů může dojít k 

implementaci jednotného trhu s elektřinou v EU, 

resp. propojení 4M MC a MRC, již dříve a to 

přechodně, do implementace principu flow-base 

alokace přeshraniční kapacity v tomto regionu, 

na bázi NTC kapacit. 
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5. Připomínka k tabulce č. 39, str. 61 

Znění připomínky 

Doporučujeme v 6. řádku tabulky nahradit rok 2021 rokem 2023. 

Odůvodnění 

Vzhledem k postoupení velké většiny podkladových metodik agentuře ACER dochází k posunu 

implementace některých platforem. Konec roku 2023 poskytuje adekvátní prostor pro případné 

prodloužení v implementaci platforem. 

6. Připomínka ke kapitole 2.4.3., str. 65 

Znění připomínky  

Navrhujeme větu „Navrhovaná legislativa EU předpokládá zakotvení povinnosti stanovení LOLE na úrovni 

členského státu, společně s dalšími parametry –VoLL).“ upravit s ohledem na skutečnost, že podle čl. 11 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/943 ze dne 5. června 2019 o vnitřním trhu s elektřinou 

má být do 5. července 2020 stanovena hodnota VoLL. Podle čl. 22 stejného nařízení by mělo ENTSO od 5. 

ledna 2020 předložit ACERu návrh metodiky pro výpočet VoLL a bezpečnostního standardu podle čl. 25. 

Odůvodnění 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/943 ze dne 5. června 2019 o vnitřním trhu s elektřinou 

již vyšlo v Úředním věstníku EU, nejedná se tedy o návrh. Do textu je třeba promítnout odpovídající 

ustanovení tohoto přímo závazného předpisu. 

7. Připomínka ke kapitole 3.1.1.1 Sektor dopravy, str. 72, odst. 3 

Znění připomínky  

Doporučujeme do textu mezi realizovaná opatření doplnit přidělování speciální registrační značky „EL“ 

(účinné od dubna 2019), což je spojeno s odpuštěním registračního poplatku, a dále osvobození od 

zpoplatnění za užití zpoplatněné pozemní komunikace („dálniční známky“) od roku 2020 pro vozidla na 

elektrickou energii nebo vodík s emisemi do 50 g CO2/km, resp. u dálniční známky slevu od roku 2021 pro 

vozidla na zemní plyn a biometan. 

Odůvodnění 

Je užitečné výčet rozšířit o ostatní opatření obdobného charakteru; navíc se to do této části hodí lépe než 

do kapitoly pouze k vodíku (viz str. 99). 

8. Připomínka ke kapitole 3.1.3.2 Elektromobilita – Očekávaný rozvoj, str. 92, odst. 1 

Znění připomínky  

Na konec první věty doporučujeme doplnit „v roce 2015“. 

Odůvodnění 

Doplnění textu napomůže vyjasnění textu, lepšímu odlišení stávající a aktualizované verze NAP CM. 
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9. Připomínka ke kapitole 3.1.3.2 Elektromobilita – Rozvoj elektromobility z pohledu 

rozvoje síťové infrastruktury, str. 96, odst. 4 

Znění připomínky  

Doporučujeme poslední větu odstavce upravit následovně: „Střední scénář rozvoje reflektuje základní dolní 
hranici scénář intervalu vymezeného v rámci Aktualizace NAP CM a zhruba mu odpovídá. 
 

Odůvodnění 

Doplnění textu napomůže vyjasnění textu, lepšímu odlišení stávající a aktualizované verze NAP CM. 

10. Připomínka ke kapitole „3.2 Rozměr „Energetická účinnost““, str. 104  

Znění připomínky  

Doporučujeme doplnit dodatečné opatření „Výstavba infrastruktury pro nemotorovou dopravu“ a 

prověření jeho potenciálu úspor. 

11. Připomínka k odstavci Odhad vývoje plynu z obnovitelných zdrojů, str. 200 

Znění připomínky 

Doporučujeme odstranit větu, která se objevuje v 1. a ve 3. odstavci: 

Vzhledem k intermitentnímu charakteru solárních a větrných elektráren má možnost konverze elektřiny na 

plyn potenciál významně posílit stabilitu celého energetického systému kupříkladu díky tomu, že plynná 

paliva lze snadněji a levněji uskladňovat a přepravovat v porovnání s elektrickou energií. 

12. Připomínka ke kapitole 4.5.2.3 odstavci Rozvoj sítí 110 kV, str. 256 

Znění připomínky 

Proto navrhujeme tyto TR vypustit nebo uvést, že se jedná o dlouhodobý výhled. 

Odůvodnění 

Je uvedeno, že rozvoj sítí 110 kV je připravován pro kratší časové období – pro rok 2025. Dále se pak uvádí 

11 plánovaných rozvoden PREdi vč. např. TR Kbely, TR Horní Počernice, TR Strašnice, TR Dejvice, TR Letiště 

(Ruzyně), TR Suchdol, TR Dejvice, TR Dubeč. Tyto rozvodny jsou v dlouhodobém výhledu a ne v horizontu 

do 2025 (maximálně u jedné z nich by mohlo dojít k výstavbě v roce 2025). 

13. Připomínka ke kapitole 4.5.2.3 odstavci Rozvoj sítí vn a nn, str. 257 

Znění připomínky 

Navrhujeme úpravu prvků, které budou uplatňované pro rozvoj distribuční soustavy na: 

 zvyšující se podíl kabelizace distribučních sítí, 

 rozvoj a implementace automatizačních prvků na napěťové úrovni VN a dále NN umožňujících 

centrální i autonomní řízení těchto sítí, 

 rozvoj automatizovaných systémů řízení sítí i na nižších napěťových hladinách, 

 řízení výroby činného a jalového výkonu decentrálních zdrojů podle potřeb provozu sítí, 
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 řízení vybraných částí distribučních sítí podle potřeb provozu sítě a příprava pro implementaci 

potřeb a požadavků nových subjektů na trhu s elektřinou (prosumers, agregátor, smart home), 

 akumulace elektrické energie řízená podle potřeb sítě, včetně akumulace, kterou realizuje PDS, 

 rozvoj datové a telekomunikační infrastruktury na napěťové úrovni VN pro možnosti řízení sítí, 

 implementace chytrého měření – AMM, 

 využívání nefrekvenčních podpůrných služeb pro optimalizaci provozu distribučních sítí. 

14. Připomínka ke kapitole 5.3.2.1., str. 309 

Znění připomínky  

Navrhujeme doplnit komentář k tabulce č. 127. 

Odůvodnění 

V kapitole 5.3.2.1 zcela chybí komentář k tabulce č. 127. 

15. Připomínka ke kapitole 5.3.2.3 Infrastruktura, str. 310 

Znění připomínky 

Kapitola by měla vzhledem k nově vydanému Plánu rozvoje PS ČR 2019-2028 aktualizována včetně zdroje 

informací a vazby na NAP SG. Připomínka ke kapitole 4.2.2., str. 195. 

Znění připomínky 

Doporučujeme doplnit do posledního odstavce kapitoly 4.2.2.: 

Dalším z plynů, který je možné označit za obnovitelný v případě, že je produkován z obnovitelných zdrojů 

energie, je vodík, který je v současnosti využíván především v průmyslové výrobě. Vodík vyráběn ze 

zemního plynu pyrolýzou, či parní reformací v kombinaci s technologiemi zachycování uhlíku je 

označován za dekarbonizovaný plyn. 

16. Připomínka k chybějícím datům, str. 333-339 

Znění připomínky 

V tabulkách (např. tabulky 177-181, 199-202) je třeba doplnit chybějící data nebo uvést důvod pro jejich 

nevyplnění. 

 


