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Svaz průmyslu a dopravy ČR považuje Vyhodnocení naplňování Státní energetické koncepce ČR (dále SEK) za 

objektivní posouzení aktuálního stavu. Z pohledu účastníků trhu nicméně vyzýváme k aktualizaci SEK, a to 

zejména s ohledem na dynamické změny legislativního i tržního prostředí v posledních letech. Jsme si vědomi, 

že v brzké době – nejspíše již v r. 2021 – má Evropská komise předložit revizi klíčových směrnic a nařízení, 

a to zejména: Směrnice o EU ETS, Nařízení o sdílení úsilí (ESR), Směrnice o podpoře elektřiny vyrobené 

z obnovitelných zdrojů energie (RED) a Směrnice o energetické účinnosti (EED). Tyto legislativní materiály 

přinesou pro ČR zásadní požadavky na úpravu národních klimaticko-energetických cílů a lze očekávat z toho 

plynoucí důsledky pro změnu prováděcí národní legislativy. Na základě věcné logiky očekáváme, že po 

schválení finální verze uvedených směrnic a nařízení dojde k úpravě Vnitrostátního plánu ČR v oblasti 

energetiky a klimatu a současně k úpravě SEK. Do té doby považujeme současnou SEK za platnou, nicméně 

doporučujeme ji interpretovat ve světle očekávaných výrazně zvýšených závazků ČR v oblasti snižování emisí 

CO2 a navyšování podílu OZE. 

Dále konstatujeme, že obecně souhlasíme se zhodnocením platnosti SWOT analýzy uvedené v platné SEK 

a strategický cíl SEK (zajištění bezpečné, konkurenceschopné a udržitelné dodávky energie) považujeme za 

univerzálně platný. V rámci aktualizace SEK je nicméně nutné klást větší důraz na jeho naplňování, zejména 

v oblasti bezpečnosti dodávek energie. 

OBECNÉ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 

1. Připomínka k obsahové a časové relevanci Státní energetické koncepce 

Požadujeme, aby byly již letos zahájeny práce na aktualizaci SEK tak, aby nejpozději v roce 2023, tedy po 

schválení aktualizovaného znění Směrnice o EU ETS, Nařízení ESR, Směrnice RED II a Směrnice EED II, došlo 

ke schválení nové Státní energetické koncepce ČR. Přípravu nové SEK totiž doporučujeme časově a věcně 

provázat s úpravou Vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu. Aktualizovaný Vnitrostátní plán 

v oblasti energetiky a klimatu by měl být předložen již na základě aktualizované SEK. Do té doby by měly být 

plněny nástroje platné SEK z května 2015 a vyhodnocováno jejich naplňování. S navrženým horizontem nové 

SEK do r. 2050 s ohledem na závazek klimatické neutrality EU souhlasíme. SEK by nicméně měla obsahovat 

závazné cílové koridory nejenom pro rok 2050, ale i pro roky 2030 a 2040. 

Odůvodnění: 

V r. 2021 se očekává hloubková revize Směrnice o EU ETS, Nařízení o sdílení úsilí (ESR), Směrnice o podpoře 

elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie (RED) a Směrnice o energetické účinnosti (EED). Jedná se 
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o materiály, které mají zásadní dopady pro stanovení energeticko-klimatických cílů ČR, jež představují hlavní 

determinanty pro tvorbu strategických materiálů ČR v oblasti energetiky a klimatu. Úprava výše uvedených 

legislativních materiálů si s největší pravděpodobností vynutí rovněž zásadní změny ve Vnitrostátním plánu 

ČR v oblasti energetiky a klimatu. S ohledem na strukturu Vnitrostátního plánu, která je striktně daná, lze 

očekávat, že tento plán nebude moci SEK zcela nahradit, a tudíž bude vhodné aktualizovat tyto dva materiály 

současně, koordinovaně, ale při zachování svébytného charakteru každého z nich, a to při zohlednění 

doporučení Uhelné komise a s respektem k pokroku dosaženému v otázce výstavby nového jaderného zdroje. 

Materiál sice konstatuje, že bude SEK potřebné vzhledem k novým skutečnostem v oblasti energetiky 

aktualizovat, zcela v něm ale absentuje plán této aktualizace, termín zahájení a ukončení prací, jakož i formu 

spolupráce s dotčenými subjekty (komory, profesní sdružení, energetické společnosti, distributoři energie 

atd.). Vzhledem k důležitosti SEK pro celý sektor energetiky považujeme za vhodné tyto náležitosti jasně 

stanovit v navrhovaném usnesení vlády ČR. 

Návrh na změnu textu: 

Navrhujeme doplnit usnesení vlády ČR o konkrétní harmonogram kroků vedoucí k aktualizaci SEK, včetně 

zapojení profesních sdružení a dalších subjektů do prací na aktualizaci. 

KONKRÉTNÍ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 

1. Připomínka k prioritě udržení přebytku výkonové bilance v kapitole 3.3.1 Vyvážený 

energetický mix (str. 69 v Podkladovém materiál k Vyhodnocení Státní energetické 

koncepce ČR) 

Nesouhlasíme s vyhodnocením budoucího vývoje energetické bilance ČR a požadujeme v rámci aktualizace 

SEK bezodkladně zahájit práce na koncepčním legislativním řešení problematiky zajištění dlouhodobě mírně 

přebytkové úrovně výkonové bilance v souladu s cílem SEK. 

V oblasti teplárenství materiál správně navazuje na oznámení MPO o zásadní transformaci teplárenství na 

nízkouhlíkové hospodářství, tj. postupný přechod od spalování zejména hnědého uhlí směrem k využívání 

zemního plynu, což umožní v maximální míře využít tuzemských zdrojů OZE, odpady, odpadní teplo a jádro 

tak, aby byla zachována konkurenceschopná a bezpečná dodávka tepla 40 % českých domácností připojených 

do SZT. Považujeme nicméně za nutné toto provázat s dimenzí energetické bezpečnosti, konkrétně 

s diverzifikací zdrojů zemního plynu. Do budoucna lze uvažovat například o zajištění dlouhodobé kapacity v 

připravovaném LNG terminálu v Německu. 

Odůvodnění: 

S ohledem na doporučení Uhelné komise a zjištění obsažená v pravidelném Hodnocení zdrojové přiměřenosti 

ČEPS (viz MAF 2020) požadujeme, aby Vláda skrze příslušný resort MPO koncepčně přistoupila k řešení 

problematiky výkonové bilance. Česká elektrizační soustava dlouhodobě čelí dvěma trendům, které 

vzájemným působením ohrožují plnění jednoho z cílů Státní energetické koncepce, jímž je „Zajistit výkonovou 

přiměřenost v rozsahu -5 % až +15 % maximálního zatížení ES“. Sílící penetrace nestabilních zdrojů energie 

spolu s prakticky nulovou investiční aktivitou v oblasti výstavby řiditelných zdrojů a dožíváním uhelných 

elektráren přináší zvýšené nároky na řízení soustavy, konkrétně pak zajištění kvalitativních parametrů 

dodávky energie a udržení stability sítě. 
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Tento problém byl dále umocněn doporučením Uhelné komise z prosince 2020, které Vládě ČR doporučilo 

ukončit využívání uhlí pro výrobu elektřiny a tepla nejpozději do r. 2038, aniž by bylo jasně řečeno, jaké zdroje 

(o jakém výkonu a v jakém čase) mají vyřazované uhelné elektrárny a teplárny nahradit. Harmonogram 

výstavby nového jaderného zdroje (NJZ) je navíc v této otázce irelevantní, neboť v dlouhodobém horizontu 

nebude NJZ náhradou uhelného, nýbrž dožitého jaderného výkonu. Z analýz ČEPS je přitom patrné, že po 

r. 2030 se ČR bude nacházet v energeticky deficitním regionu střední a východní Evropy, který bude mít se 

zajištěním výkonové přiměřenosti problémy a nelze tedy spoléhat, že v zahraničí bude dostatek 

regulovatelných kapacit, které by český deficit mohly pokrýt. 

Dosud také nebylo jasně řečeno, jakým způsobem bude problematika zajištění výkonové přiměřenosti 

pojednána. Na základě schváleného věcného záměru nového energetického zákona (NEZ) lze dovozovat, že 

problematika udržení výkonové přiměřenosti formou kapacitních mechanismů bude upravena skrze NEZ. 

V rámci přípravy paragrafového znění NEZ doposud ale byla prioritizována jiná témata. I s ohledem na to, že 

ČR nevyužila příhodného legislativního prostředí před r. 2019, kdy z úrovně EU nadále dochází k zužování 

technologií způsobilých pro zařazení do kapacitního mechanismu, přikládáme této otázce maximální urgenci 

a žádáme o sdělení jasného harmonogramu tvorby legislativního řešení a zapojení dotčených 

zaměstnavatelských organizací do jeho přípravy. 

Aktualizovaný SEK by měl jasně vymezit, jaké kroky budou podniknuty v případě, že trh nebude poskytovat 

dostatečné signály pro zajištění zdrojové přiměřenosti. 

V oblasti teplárenství materiál správně poznamenává, že bude docházet k plynofikaci sektoru teplárenství. 

Navazuje tak na oznámení MPO o transformaci sektoru teplárenství, které bylo zveřejněno v září 2020. 

Materiál ale neřeší možný dopad plynofikace na diverzifikaci zdrojů zemního plynu, což má přímý dopad na 

dimenzi energetické bezpečnosti. Domníváme se, že v rámci aktualizace SEK na tuto oblast měl být kladen 

dostatečný důraz. 

Dále bychom rádi upozornili, že u nástroje „Návrh novelizace zákona o podporovaných zdrojích energie“ 

nebyla vzato v potaz potenciální riziko neschválení tohoto zákona před volbami do PSP ČR v letošním roce. 

Případné posunutí data účinnosti novely zákona bude mít zcela jistě významný dopad na naplňování cílů SEK, 

ale i Vnitrostátního plánu a oznámené transformace teplárenství. 

2. Připomínka ke kapitole 2.12 Vnější podmínky (str. 8) 

Požadujeme aktualizovat větu: „Na základě tohoto sdělení pravděpodobně dojde k návrhu zvýšení cílů 

v oblasti poklesu skleníkových plynů… což by v takovém případě vyžadovalo revizi poměrně nedávno 

schválených předpisů EU.“ 

Odůvodnění: 

Ke schválení zvýšeného závazku Radou EU již loni došlo, nejde tedy o možnost pravděpodobnou ale jistou. 

3. Připomínka ke kapitole 2.12 Vnější podmínky (str. 8) 

Požadujeme jasně rozlišit, jaké změny na úrovni EU vyžadují aktualizaci SEK. 

Odůvodnění: 

V textu je uveden pouze vývoj na úrovni EU, aniž by bylo jasně rozlišeno, jaké změny skutečně aktualizaci SEK 

vyžadují a které byly naopak schválenou SEK v zásadě předvídány a potřebu jeho aktualizace nevyvolávají. 
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Uváděný závazek snížení emisí EU o 40 % oproti roku 1990 do roku 2030 a další návrhy cílů k roku 2030 byly 

přijaty ještě před poslední aktualizací SEK v roce 2015 a nejsou s ní nijak v rozporu. Také veškerá evropská 

legislativa v oblasti energetiky a klimatu přijatá do roku 2019 není v žádném významnějším konfliktu se 

stávající SEK. Jednalo se o kontinuální vývoj, který SEK na úrovni své obecnosti v zásadě předjímal. Zásadní 

změnou na Evropské úrovni, která již změnu SEK vyžaduje, je naopak Zelená dohoda pro Evropu a z ní 

vyplývající podstatné navýšení cíle snížení emisí do roku 2030 na 55 % oproti roku 1990 a navazující změny 

legislativy, který tento závazek vyvolá. To by mělo být v rámci popisu vnějších podmínek jasně uvedeno. 

Jedním z důsledků bude podstatně rychlejší redukce využívání uhlí v teplárenství, než s jakou počítal SEK. 

4. Připomínka ke kapitole 2.2.1 SWOT analýza dle schválené SEK (str. 11) 

Požadujeme ve zhodnocení platnosti SWOT analýzy zhodnotit platnost a případně označit za neplatný bod: 

„Omezený potenciál pro vyšší rozšíření obnovitelných zdrojů” v sekci „Slabé stránky” v tabulce č. 2. 

Odůvodnění: 

Není definováno, co je „vyšší rozšíření”, ani zda je míněno technický či ekonomický potenciál. Technický 

potenciál pro OZE v ČR je rozhodně velký, jen u FVE je v desítkách GWp. Ekonomický potenciál je předmětem 

aktuálních diskuzí. Kromě toho nelze hovořit o potenciálu OZE bez návaznosti na budoucí vývoj sezónní 

akumulace. Není možné potenciál OZE takto paušálně označit za omezený. 

5. Připomínka ke kapitole 2.2.1 SWOT analýza dle schválené SEK (str. 11) 

Požadujeme ve zhodnocení platnosti SWOT analýzy k bodu : „Zhoršení provozní spolehlivosti elektrizační 

soustavy vlivem masivního rozvoje intermitentních OZE bez zavedení dodatečných opatření” v sekci 

„Ohrožení” ” v tabulce č. 3. uvést formulaci, že jakákoliv výstavba nových zdrojů bez dodatečných opatření je 

v ohrožení.  Dále by ve zhodnocení mělo být uvedeno, že pojem „masivní rozvoj” je nejednoznačný 

a v aktualizaci SEK by měl být přesně definován.  

Odůvodnění: 

Jakákoliv výstavba nových zdrojů bez dodatečných opatření je v ohrožení. Tento problém se nevztahuje 

výhradně na OZE. Dále není jasné, zda je pojmem „masivní rozvoj” myšlena výstavba několik tisíc MWp ročně 

nebo v řádu stovek MWp. 

6. Připomínka ke kapitole 2.2.1 SWOT analýza dle schválené SEK (str. 11) 

Požadujeme ve zhodnocení platnosti SWOT analýzy doplnit nový bod, který v sekci „Ohrožení” v tabulce č. 3 

chybí: „Ohrožení investorské důvěry a stability důsledkem retroaktivních zásahů do ekonomiky stávajících 

zdrojů". 

Odůvodnění: 

V posledních letech jsme svědky toho, jaké dopady mají retroaktivní zásahy do oblasti OZE (především FVE) 

do investorského prostředí, dopad na financování a výstavbu nových projektů, na zavedení inovativních 

produktů a nových obchodních modelů, běžné transakce na trhu (akvizice projektů, atd.).  

V České republice v současné době hrozí další retroaktivní zásah formou tzv. „kontrol překompenzace”, které 

mohou způsobit insolvence tisíce stávajících projektů a ohrozit desítky miliard nesplácených úvěrů. Dopady 
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na výstavbu a především financování budoucích projektů v době, kdy je investorská stabilita ohrožena či 

poškozena můžou způsobit, že soukromý sektor nebude mít o výstavbu nových zdrojů v ČR zájem v takové 

míře, která bude nutná k naplnění cílů SEK. 

7. Připomínka ke kapitole 2.2.2 Zhodnocení platnosti SWOT analýzy (str. 13) 

Požadujeme v předposledním odstavci vypustit slova „jejichž rozvoj se od schválení SEK ČR posunul k tržní 

komercionalizaci“. 

Odůvodnění: 

Vodík ani modulární jaderné reaktory se od schválení SEK v roce 2015 k tržní komercializaci rozhodně 

neposunuly. Jde stále o technologie ve stádiu výzkumu a vývoj případně pilotních a demonstračních projektů. 

8. Připomínka ke kapitole 3.2.1 Zhodnocení uplynulého vývoje na základě statistických 

dat (str. 15) 

Požadujeme ve čtvrtém odstavci nahradit jednotky „GWh“ jednotkami „TWh“. 

Odůvodnění: 

Chybně uvedené jednotky. 

9. Připomínka ke kapitole 3.3.1 Vyvážený energetický mix (str. 70 v Podkladovém 

materiál k Vyhodnocení Státní energetické koncepce ČR) 

Požadujeme nahradit větu: „Je však nutné konstatovat, že do určité míry přetrvávají rozdílné ekonomické 

podmínky mezi centrálně vyráběným teplem a teplem vyráběným individuálně, což může vést k dílčímu 

znevýhodnění soustav zásobování teplem.“ 

Větou: „Zásadním faktorem, který ohrožuje nejen transformaci teplárenství, ale jeho samotnou existenci, je 

narůstající znevýhodnění soustav zásobování teplem zatížených povinným nákupem emisních povolenek 

proti lokální výrobě tepla, kde taková povinnost neexistuje.“  

Odůvodnění: 

Zatímco v roce 2017 stanovil ERÚ průměrnou cenu povolenky na 144 Kč a celkové náklady tepláren na nákup 

povolenek bylo možné odhadovat na 1,3 miliardy Kč, v roce 2020 už to bylo 654 Kč za povolenku a náklady 

tepláren na nákup povolenek lze odhadovat na 6,2 miliardy Kč. Pro rok 2021 předpokládají analytici podle 

průzkumu Reuters nárůst ceny povolenky na průměrných 39 Euro, což by znamenalo zvýšení nákladů 

tepláren na nákup povolenek na 9,9 miliardy Kč. Je tedy zřejmé, že problém s diskriminací tepláren v čase 

poměrně dramaticky eskaluje a nebude-li nadále řešen, bude mít pro jejich existenci zásadní důsledky, a to i 

v případě, kdy budou k dispozici dotační zdroje pro transformaci teplárenství, protože jeho kompletní 

přechod na bezemisní zdroje není do roku 2030 možný. 
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10. Připomínka ke kapitole 3.3.1 Vyvážený energetický mix (str. 70 v Podkladovém 

materiál k Vyhodnocení Státní energetické koncepce ČR) 

Požadujeme do třetího odstavce doplnit následující větu: „V letech 2013 až 2020 bylo podle údajů 

Teplárenského sdružení ČR do ekologizace tepláren a snižování emisní znečišťujících látek investováno přes 

25 miliard Kč, což vedlo k zásadnímu snížení emisí prachu, oxidu siřičitého i oxidů dusíku z těchto zdrojů. Další 

prostředky bude nutné investovat v roce 2021 v souvislosti s požadavkem na plnění emisních limitů 

odpovídajících BAT od srpna 2021 a skončením přechodného období pro teplárny do 200 MW do konce roku 

2022.“ 

Odůvodnění: 

V textu by měly být uvedeny zásadní ekologizační investice, které byly v teplárenství v posledních 7 letech 

provedeny. 

 


