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Evropská komise (EK) zveřejnila třístranný konzultační dokument Evropské Komise „Clean 
Energy – an EU Hydrogen Strategy“, vyzvala členské státy k veřejné konzultaci tohoto 
dokumentu a požádala o zaslání stanoviska. Jedná se o obvyklou cestu, kterou EK informuje 
občany a zúčastněné strany o své činnosti s cílem získat zpětnou vazbu a efektivní účast na 
budoucích konzultačních činnostech. Je nutno zdůraznit, že EK tuto formu sdělování svých 
záměrů poskytuje pouze pro informační účely a jejich obsah se může měnit, tj. nedotýká se 
finálních rozhodnutí EK.   
 
Dne 8. 6. 2020 proběhla formou videokonference diskuse k uvedenému dokumentu za účasti 
10 zástupců firemních členů České vodíkové technologické platformy (HYTEP), jejímž 
účelem bylo vytvořit pozici k navrhované strategii a připravit případné připomínky. 
Podkladové materiály pro diskusi vytvořila výkonná ředitelka HYTEP paní Ing. Karin Stehlík, 
která diskusi moderovala. V diskutované Roadmap – An EU H2 Strategy byly pojmenovány 
hlavní problémy spojené s dekarbonizací v jednotlivých sektorech a budoucí role vodíku 
v nich. V dokumentu EU byly zdůrazněny využití zeleného, v přechodové fázi také modrého 
vodíku, koordinace postupu EU pro celý „value chain“ a ochota EU v této oblasti 
spolupracovat nejen se zeměmi „západního“ Balkánu, ale i Středomoří. V diskusi vystoupil 
kromě jiných i prof. Karel Bouzek (VŠCHT), který informoval o společnosti Hydrogen Europe 
Research, zaměřené na podporu výzkumných aktivit pro oblasti využití vodíku ve výrobě, 
dopravě a energetice. Jedním z příkladů nové průmyslové aplikace vodíku je již realizovaný 
demonstrační projekt využití vodíku jako redukčního činidla při výrobě oceli místo uhlíku. 
 
V závěru jednání byla diskutována pozice České republiky a zapojení výzkumných a průmys-
lových podniků do velmi intenzivně se rozvíjející oblasti vodíku v rámci EU, ale i na celém 
světě. Diskutující se shodli na tom, že záleží pouze na České republice, jak nabízenou 
příležitost využije, a to včetně finančních prostředků, které jsou různou formou k dispozici 
v rámci EU. Pokud česká vláda nezačne urychleně pracovat na koncepci a začlenění vodíku, 
vodíkových technologií a jejich tuzemském vývoji a využití v České republice, budeme stát 
opodál celého procesu. Výzva je také určena českému průmyslu a byznysu, aby vyvinuly tlak 
na vládu ČR s cílem zahájit práce na tvorbě státní koncepce v oblasti vodíkového 
hospodářství. Na úplný závěr videokonference byl upraven a odsouhlasen text vyjádření 
HYTEP k diskutovanému dokumentu, který byl zaslán v EU v požadovaném termínu. 
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https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12407-A-EU-hydrogen-strategy
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