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Návrh vnitrostátního plánu České 
republiky v oblasti energetiky a klimatu 

Shrnutí hlavních dopadů předloženého materiálu 

 
Český plynárenský svaz oceňuje, že předkladatel NKEIP uznává důležitou roli plynárenství, 
které má velký potenciál v oblasti sektorové integrace a maximálního využití tzv. hybridního 
systému, který budou využívat synergického efektu elektroenergetické a plynárenské 
soustavy. Sektorová integrace a využívání hybridního systému je nákladově efektivní cestou 
k dosažení evropských dekarbonizačních cílů, která by měla být dále rozpracována. Český 
plynárenský svaz taktéž plně podporuje nastíněnou vizi předkladatele ohledně budoucí role 
zemního plynu, nových typů plynů a plynárenství v České republice. 
 

B. Obecná připomínka 
 

1. I přes znalost okolností přípravy NKEIP si Český plynárenský svaz dovoluje poukázat 
na značnou nekomfortnost načasování a vymezení termínu pro uplatnění připomínek 
v rámci meziresortního připomínkového řízení s ohledem na jeho strategický 
charakter a budoucí možný dopad pro dotčené subjekty. S ohledem na značný 
rozsah předloženého návrhu a značně omezený časový prostor nebylo možno 
dostatečně zevrubně a zodpovědně analyzovat všechny uváděné údaje, předpoklady 
a navrhovaná opatření. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme právo na uplatnění dalších 
zásadních připomínek ať již v rámci vypořádávání připomínek či při dalších 
navazujících diskusích se zpracovatelem tohoto materiálu, které považujeme za zcela 
nezbytné. 

2. Jednou ze stěžejních úloh tohoto plánu by měl být návrh opatření, nástrojů a politik, 
které by měly zajistit naplnění cílů vyplývajících pro ČR v jednotlivých sledovaných 
dimenzích. To však předložený návrh neobsahuje, a pokud ano, tak jen v dílčích 
bodech. Mezi opatřeními a nástroji jsou uvedena pouze stávající či bezprostředně 
připravovaná (např. v rámci novely zákona POZE) ale nikoliv další, která bude nutno 
přijmout pro splnění stanovených cílů. 

3. Politiky a opatření uvedené v kapitole 3.1 jsou evidentně zcela nedostatečné pro 
dosažení ambiciózního cíle snižování emisí vyplývající z nařízení 2018/842/EU. 
Uvedená opatření fakticky končí operačními programy pro roky 2014 až 2020, které 
nezajistí splnění cílů roku 2030. Domníváme se, že pro jejich splnění bude potřebné 
se v podstatně větší míře zaměřit na náhradu uhlí zemním plynem, a to nejenom 
u domácností, ale i u domovních kotelen a zdrojů CZT a v tomto směru by měla být 
v materiálu navržena a následně i přijata konkrétní opatření. 

4. Domníváme se, že nebyla dostatečně odůvodněna úvaha o zavedení tzv. 
kombinovaného schématu při plnění cílů v oblasti energetické účinnosti. 
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V dokumentu je uvedeno, že základním faktorem ovlivňujícím volbu schématu je 
celková výše nákladů vynaložených na splnění daného závazku. Dokument však 
obsahuje pouze interní propočet očekávaných nákladů bez uvedení vstupních 
předpokladů, které by bylo možné posoudit. Není tak například zřejmé, z jakého 
důvodu se liší celkové náklady na splnění závazku dosažení energetických úspor, 
a nikoliv pouze jejich struktura, resp. subjekt, který jimi bude finančně zatížen. 

5. Materiál s odkazem na SEK zmiňuje cíl nezvyšovat dovozní závislost ČR v oblasti 
PEZ. S ohledem na zvyšující se úroveň zabezpečení dodávek zemního plynu 
v důsledku pokračující diverzifikace tras a zdrojů zemního plynu navrhujeme 
diskutovat prioritu tohoto parametru ve srovnání s mezinárodními klimatickými 
závazky ČR i stavem plnění národních politik v oblasti ochrany životního prostředí 
a zdraví obyvatel. 

 
Zdroj: ČPS, leden 2019 
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