
 

Memorandum o spolupráci  
na budoucí dekarbonizaci teplárenství 

 
Teplem je zásobováno přes 38 procent obyvatel České republiky. Přestože proces přechodu od uhlí 
k čistším formám primární energie vč. zemního plynu se uskuteční v příštích 15 letech, už nyní stojí 
před teplárenstvím úkol, jak zajistit urychlenou dekarbonizaci menších zdrojů. Ty jinak nebudou mít 
možnost splnit striktní emisní limity do roku 2023.  

Zabránění rozpadu soustav zásobování teplem a podpora jejich modernizace by měla patřit mezi 
priority tuzemské energetiky. Dnes zajišťují milionům lidí ekonomicky dostupné a nízkoemisní 
dodávky tepla a teplé vody. Vedle toho všechny strategické dokumenty státu, včetně Státní 
energetické koncepce, do budoucna počítají s významnou rolí kombinované výroby elektřiny a tepla 
při zajišťování bezpečného a spolehlivého provozu elektrizační soustavy. Spojovány jsou s pojmy jako 
zajišťování stabilizace soustavy a akumulace elektřiny do tepla. 

 

Teplárenské sdružení ČR a Český plynárenský svaz se zavazují ke spolupráci na postupné 
efektivní dekarbonizaci českého teplárenství 

Cílem společných aktivit je: 

• přispět k naplnění mezinárodních klimatických závazků České republiky; 
• podpořit rozvoj vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla tak, aby došlo 

k postupnému přechodu od uhlí k čistším formám primární energie vč. zemního plynu; 
• zachovat v maximální možné míře stávající soustavy zásobování teplem všude tam, kde je to 

technicky i ekonomicky efektivní. 

Český plynárenský svaz a Teplárenské sdružení ČR a jejich členské firmy: 

• detailně zmapují očekávané budoucí požadavky na plynárenskou infrastrukturu; 
• budou usilovat o adekvátní rozvoj plynárenské infrastruktury v požadovaném časovém 

horizontu se záměrem v maximální možné míře předejít úzkým místům při transformaci 
českého teplárenství; 

• budou investovat miliardy korun do zvyšování energetické účinnosti systémů zásobování 
teplem a nových technologií umožňujících větší flexibilitu elektrizační soustavy. 

Signatáři memoranda prohlašují, že splnění výše stanovených cílů bude možné jen s proaktivní 
podporou státní správy a regulace a v této souvislosti vyzývají k:   

• adekvátnímu zohlednění významné přidané hodnoty vysoce účinné KVET a jejího rostoucího 
potenciálu pro stabilizaci elektrizační soustavy v regulaci;   

• úpravě nastavení aukcí pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v novele zákona 
o podporovaných zdrojích; 

• zajištění dostupného financování z evropských i národních fondů na modernizaci jednotlivých 
zdrojů, ale také navazující plynárenské a teplárenské infrastruktury; 

• správnému nastavení parametrů pro využívání Modernizačního fondu, včetně zajištění jeho 
včasné notifikace. 
 


