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Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) vnímá materiál jako krok k řešení regionálních disparit 

a lokálních problémů. Materiál je vyvážený a relevantní po stránce obsahové a zabývá se 

aktuálními výzvami, které již jsou či v budoucnu budou palčivé až existenční. Důležité je, aby 

strategie z hlediska rozvojových priorit byla brána vážně a aby se projevila v praktických 

opatřeních. 

Jako SP ČR v částech materiálu souvisejících s energetikou a ochranou klimatu požadujeme 

především důsledné respektování identifikované územní dimenze v oblasti zásobování teplem. Na 

tomto základě trváme na odpovídajícím zapracování příslušného specifického cíle NKR. 

A. OBECNÉ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 

1. Připomínka k úplnosti provazby Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ 

a Národní koncepce realizace politiky soudržnosti po roce 2020 

Znění připomínky 

Požadujeme do SRR odpovídajícím způsobem zapracovat specifický cíl NKR: Zavedení moderních a vysoce 

účinných způsobů výroby, distribuce a akumulace tepelné energie.  

Odůvodnění 

SRR vychází ze Strategického rámce ČR 2030, který je zastřešujícím rozvojovým dokumentem ČR. V příloze 2 

SRR – Vazba Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ a Národní koncepce realizace politiky soudržnosti po 

roce 2020 je v případě specifického cíle NKR „Zavedení moderních a vysoce účinných způsobů výroby, 

distribuce a akumulace tepelné energie“ identifikovaná územní dimenze v SRR s tím, že specifický cíl je 

nejrelevantnější pro některá regionální centra, aglomerace a metropolitní území. Do vlastní SRR se však 

toto zjištění prakticky nijak nepromítlo a SRR tak výrobu tepla víceméně ignoruje. Vzhledem k regionálnímu 
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významu soustav zásobování teplem pro energetickou soběstačnost a také tvorbu pracovních míst je tento 

nedostatek nutno považovat za významný a proto požadujeme jeho odstranění. 

B. KONKRÉTNÍ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 

2. Připomínka ke kap. Specifický cíl 3.5: Umožnit energetickou transformaci 

venkovského zázemí regionálních center, str. 113 

Znění připomínky 

Požadujeme v této části více akcentovat výrobu tepla z obnovitelných zdrojů energie. 

Odůvodnění 

V první větě se sice ještě hovoří o „vhodném prostředí pro výrobu elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů 

energie“, nicméně dále se již kapitola zabývá výlučně elektřinou. Energetická soběstačnost je v případě 

dodávek tepla zcela prakticky realizovatelná, jak dokazuje řada úspěšných případů, kdy je využíváno 

například teplo z místní bioplynové stanice nebo zbytky po těžbě dřeva nebo sláma ze zemědělské výroby 

pro dodávky tepla. Výroba tepla na bázi biomasy navíc bude trvale vytvářet ve venkovském zázemí pracovní 

místa. Je tedy nezbytně nutné do této kapitoly zapracovat výrobu tepla z obnovitelných zdrojů energie 

(v daném kontextu zejména z biomasy). 

3. Připomínka k typovému opatření 38, str. 114  

Znění připomínky 

Požadujeme vypustit větu: „Pro úložiště energie schází potřebná legislativa, která by umožnila jejich 

optimální napojení do přenosové soustavy a distribučních soustav.“ a dále větu: „Vzhledem 

k předpokládanému nárůstu akumulace energie v bateriových zdrojích dojde k vytvoření příslušné 

legislativy umožňující využití energetických úložišť pro dodávky elektrické energie do přenosové soustavy 

v případě napojení energetického úložiště na obnovitelné zdroje charakteristické výkyvy ve výrobě 

elektřiny.“ 

Do „cílového stavu“ požadujeme doplnit také dodávky tepla z bioplynových stanic a biomasy. Naopak v této 

části požadujeme vypustit větu: „Umožnění dodávání elektrické energie do distribuční soustavy 

prostřednictvím úložišť elektrické energie za adekvátně nastavených tarifních cen.“  

Odůvodnění 

V prvním případě se jedná o nepravdivé tvrzení. Úložiště energie jsou u spotřebitelů energie (například 

fotovoltaické elektrárny) běžně budována a dokonce podporována z evropských fondů. Další věta o potřebě 

vytvoření legislativy je potom nesmyslná, protože již současná legislativa zřízení bateriového úložiště ve 

výrobně elektřiny (včetně výrobny z obnovitelných zdrojů energie) nijak nebrání. 

Část „cílový stav“ je opět zaměřena na výrobu elektřiny, ačkoliv by se měla přinejmenším ve stejné míře 

věnovat také výrobě tepla. Požadavek na „Umožnění dodávání elektrické energie do distribuční soustavy 

prostřednictvím úložišť elektrické energie za adekvátně nastavených tarifních cen.“ je zčásti již překonaný, 
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protože tato možnost již dnes existuje, na druhé straně zasahuje do výkonu pravomocí nezávislého 

Energetického regulačního úřadu. 

4. Připomínka k typovému opatření 39, str. 115 

Znění připomínky 

Požadujeme vypustit typové opatření 39 bez náhrady.  

Odůvodnění 

Potřeba přizpůsobení distribučních soustav a přenosové soustavy pro umožnění připojení nových zdrojů 

obnovitelné energie je opatřením, které nemá územní dimenzi a týká se celého území státu. Navíc je v této 

oblasti platná komplexní celostátní strategie Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG), jejíž aktualizaci 

v současné době MPO připravuje. Nedává tedy smysl vytvářet v této oblasti další paralelní strategii. 


