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Svaz průmyslu a dopravy oceňuje zralost předkládaného materiálu, stejně jako konstruktivní 

spolupráci ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu při jeho přípravě. Jako sociální partner 

Vlády ČR nicméně požadujeme přímé zastoupení i v řídících orgánech sloužících k naplňování cílů a 

záměrů NAP SG. Nad to předkládáme připomínky spíše zpřesňujícího charakteru. 

A. KONKRÉTNÍ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 

1. Připomínka k bodu 1., str. 5 a bodu 2., str. 8 (popis rozdělení projektů do 

kategorií) 

Znění připomínky 

Na konec předposledního odstavce za větu „Podpora bude prováděna formou pilotních projektů, analýz a 

studií a bude v případě schválení vládou ČR financována ze státního rozpočtu, kapitoly MPO.“ požadujeme 

doplnit novou větu „Projekty výzkumně-vývojového charakteru, včetně menších pilotních projektů, mohou 

být podpořeny dalšími mechanismy, především se jedná o program Théta TAČR a do budoucna rovněž v 

rámci strukturálních fondů v období 2021-2027.“. 

Na konec odrážky popisu pilotního projektu za slovo „realizaci“ doplnit text „; některé pilotní projekty 

mohou být charakteru výzkumně-vývojových aktivit a tak předmětem veřejné podpory  

z výzkumně-vývojových titulů“, na začátku odrážky popisu podpůrného projektu slovo „většinou“ nahradit 

textem „jedná se o analýzy“ a na konec odrážky popisu podpůrného projektu za slovo  

„legislativy“ doplnit text „nebo projekty výzkumu a vývoje (technického či netechnického charakteru)“. 

Úplné znění s vyznačením navrhovaných změn 

V bodě 1.: 

„Podpora bude prováděna formou pilotních projektů, analýz a studií a bude v případě schválení vládou ČR 

financována ze státního rozpočtu, kapitoly MPO. Projekty výzkumně-vývojového charakteru, včetně 

menších pilotních projektů, mohou být podpořeny dalšími mechanismy, především se jedná o program 

Théta TAČR a do budoucna rovněž v rámci strukturálních fondů v období 2021-2027.“ 

V bodě 2: 
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„Projekty jsou členěny do tří kategorií: 

 Realizační – výsledkem je řešení přímo využívané v praxi. 

 Pilotní – výsledkem jsou definované legislativní a technické podmínky odzkoušené v rámci pilotního 
projektu, jejichž splnění umožní realizaci; některé pilotní projekty mohou být charakteru výzkumně-
vývojových aktivit a tak předmětem veřejné podpory z výzkumně-vývojových titulů. 

 Podpůrné – většinou jedná se o analýzy, studie nebo návrhy např. na úpravu legislativy  
nebo projekty výzkumu a vývoje (technického či netechnického charakteru).“ 

Odůvodnění 

Aktualizace NAP SG opomíjí a nezmiňuje oblast výzkumu a vývoje pro další rozvoj chytrých sítí. Tato oblast 

existuje, jak dokládá jak množství projektů podpořených z evropských zdrojů (nyní program Horizon 2020), 

tak i titulů národních (programy Théta nebo Národního centra kompetence TAČR). Jedná se jednak 

o projekty vývoje komponent a systémů řízení chytrých sítí včetně realizace menších pilotních projektů. 

2. Připomínka k bodu 4.2, str. 11 

Znění připomínky 

Na konec věty posledního odstavce bodu 4.2 požadujeme doplnit text „(včetně tarifního systému)“. 

Úplné znění s vyznačením navrhovaných změn 

 „Efektivní využívání veškeré dostupné flexibility a uplatnění agregace je spjato s rozvojem chytrých sítí a 
chytrých měřicích zařízení, přenosem a zpracováním dat a odpovídající úpravou regulatorních pravidel 
(včetně tarifního systému).“ 

Odůvodnění 

Efektivnímu využívání flexibility nebrání v současné době jen nedostatečná legislativa, ale především 

aktuální nastavení tarifního systému, který de facto prostřednictvím dvoutarifů dává flexibilitu primárně do 

rukou distributorů. Proto považujeme za klíčové, aby se řešila i úprava tarifního systému. 

3. Připomínka k bodu 4.4, str. 14 (předposlední odstavec) 

Znění připomínky 

Za slova „jsou analyzovány a“ vložit text „v případě rozhodnutí o realizaci i“. 

Úplné znění s vyznačením navrhovaných změn 

„V rámci rozvojových aktivit, vyplývajících jednak z očekávaných zákonných opatření (především novely 
zákonů č. 458/2000 Sb., 165/2012 Sb., 311/2006 Sb. a 383/2012 Sb.) a jednak ze zadání  
v rámci NAP SG (především karta opatření A28 DataHUB), jsou analyzovány a v případě rozhodnutí  
o realizaci i realizovány následující projekty:“ 

Odůvodnění 

Doposud o všech níže uváděných projektech rozhodnuto nebylo, takže považujeme za nezbytné toto 

v dokumentu (pro eliminaci budoucích případných nejasností nebo účelových výkladů) jednoznačně uvést. 
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4. Připomínka k bodu 4.5, str. 14 

Znění připomínky 

Za slovem „FVE“ vypustit čárku, za slovem „VTE“ vložit tečku, za slovem „VTE“ vypustit slovo „a“  

a před slovo „kogenerací“ vložit text „Kromě výroben z OZE lze očekávat i poměrně významný rozvoj“. 

Úplné znění s vyznačením navrhovaných změn 

„V souvislosti s novými závaznými cíli ČR podílu OZE  do roku 2030 a na celkové spotřebě energie lze v 
krátkém čase očekávat poměrně významný rozvoj DECE, a to i v oblasti výroben typu FVE, a VTE. a Kromě 
výroben z OZE lze očekávat i poměrně významný rozvoj kogenerací. Tyto výrobny budou připojovány do 
úrovní nízkého a vysokého napětí, a to buď v kombinaci s akumulací, nebo bez ní. Tento rozvoj bude mít vliv 
zejména na PDS, ale i na PPS, který bude muset flexibilně reagovat na aktuální výrobu z intermitentních 
zdrojů.“ 

Odůvodnění 

Kogenerace jsou jako OZE těžko představitelné. Protože stávající znění první věty může evokovat, že 

kogenerace je jedním z druhů OZE, tak považujeme pro jasnost a přehlednost za lepší řešení provést 

úpravu, jak je navržena. 

5. Připomínka k bodu 5, str. 19, popis řídícího týmu 

Znění připomínky 

Doplnit mezi členy řídícího týmu „zástupce Svazu průmyslu a dopravy“. 

Úplné znění s vyznačením navrhovaných změn 

• „Vedoucí řídicího týmu je náměstek MPO, členové zástupci MPO, zástupce ČSRES, Svazu průmyslu 

a dopravy a ERÚ“ 

Odůvodnění 

Chytré sítě nevznikají samy pro sebe (samoúčelně), ale proto, aby je a jejich možnosti a schopnosti jejich 

uživatelé mohli aktivně využívat. Proto považujeme za nezbytné, aby kromě státní správy  

a provozovatelů sítí byly v řídícím týmu zapojeni i zástupci potenciálních uživatelů těchto sítí. Z titulu člena 

tripartity, jenž celoplošně reprezentuje zájmy zaměstnavatelů, požadujeme přímé zastoupení v řídícím 

týmu. Znalosti a zkušenosti našich expertů mohou být užitečné při strategickém rozhodování v otázkách 

souvisejících s rozvojem chytrých sítí. 

6. Připomínka k bodu 5, str. 19, popis koordinačního týmu 

Znění připomínky 

Doplnit mezi členy koordinačního týmu „zástupce Svazu průmyslu a dopravy“. 

Úplné znění s vyznačením navrhovaných změn 

• „Členové jsou zástupci MPO, PPS, PDS, OTE, Svazu průmyslu a dopravy a ERÚ a další ad-hoc podle 

potřeby v návaznosti na projednávanou problematiku“ 
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Odůvodnění 

Chytré sítě nevznikají samy pro sebe (samoúčelně), ale proto, aby je a jejich možnosti a schopnosti jejich 

uživatelé mohli aktivně využívat. Proto považujeme za nezbytné, aby kromě státní správy a provozovatelů 

sítí byly v koordinačním týmu zapojeni i zástupci potenciálních uživatelů těchto sítí. Z titulu člena tripartity, 

jenž celoplošně reprezentuje zájmy zaměstnavatelů, požadujeme přímé zastoupení v koordinačním týmu. 

Znalosti a zkušenosti našich expertů mohou být užitečné při operativním výkonu agendy související 

s rozvojem chytrých sítí. 


