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Úřad vlády České republiky 
Odbor pro udržitelný rozvoj  

 

Zápis z 2. jednání Výboru pro udržitelnou energetik u RVUR   
úterý 18. 11. 2014, 15:00-19:00, Ú řad vlády, náb ř. Edvarda Beneše 4, Praha, sál č. 047 

Přítomné členky a členové: Jiří Bendl, Jiří Beranovský, Filip Černoch, Josef Fiřt, František 
Hrdlička, Štěpán Chalupa, Petr Kalaš, Martin Kloz, Jaroslav Klusák, Jaroslav Knápek, Jiří 
Koželouh, Jiří Krátký, Jan Motlík, Antonín Panák, Irena Plocková, Edvard Sequens, Jiří Spitz, 
Miroslav Šafařík, Vladimír Vlk. 

Zástupci členů: Jana Moltašová (SÚJB) zastupující Danu Drábovou.  

Hosté: Jan Harnych (ENVIROS), Pavel Zámyslický (MŽP). 

Omluveni: Václav Bartuška, Ivan Beneš, Vladislav Bízek, Jana Cicmanová, Dana Drábová, 
Jiří Gavor, Jiří Karásek, Milan Ščasný, Vladimír Špidla.  

Průběh jednání: 

1) Byl odsouhlasen zápis z prvého jednání výboru konaného dne 9. 10. 2014.  
2) Předseda představil významné strategické dokumenty, se kterými výbor bude 

průběžně pracovat:  
- World Energy Outlook 2014 , International Energy Agency, www.iea.org, OECD. 

Byl rozdán čerstvý souhrn.  
Budou rozeslány odkazy: 
http://www.iea.org/W/bookshop/477-World_Energy_Outlook_2014, 
http://www.worldenergyoutlook.org/publications/weo-2014/ , 
http://www.worldenergyoutlook.org/, 
http://www.iea.org/Textbase/nptoc/WEO2014TOC.pdf    

- Energiewende  - významný dokument našich sousedů z Německa, na které jsme 
fyzicky napojeni, i když ASEK zatím na tento dokument dostatečně nereaguje. 
Zelená kniha německé Energiewende v anglické verzi bude rozeslána 
elektronicky.    

- Pathways to Deep Decarbonization , september 2014 report, vydaný 
Sustainable Solution Network (SDSN) and Institute for Sustainable Development 
and Internationel Relations (IDDRI), rozdán souhrn, zpráva obsahuje metodický 
přístup v 15 zemích a pokrývá 75% emisí na celém světě, je plánována její krátká 
presentace na příští RVUR.  
Budou rozeslány odkazy:  
http://unsdsn.org/what-we-do/deep-decarbonization-pathways/ 
http://www.pwc.nl/nl/assets/documents/pwc-decarbonisation-and-the-conomy.pdf   

- Better Growth, Better Climate - The New Climate Eco nomy Report, zpráva 
Globální komise pro ekonomii a klima ze září 2014, prezentovaná na zářijovém 
klimatickém Summitu 2014 v New Yorku. 
http://newclimateeconomy.report/TheNewClimateEconomyReport.pdf  
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- Expect the Unexpected: Building business value in a  changing world , 
metodicky zaměřená zpráva KPMG (2012), (report shows that population growth, 
exploitation of natural resources, climate change and other factors are putting the 
world on a development trajectory that is not sustainable). Zpráva je zaměřena na 
podnikatelskou sféru a nabízí pohled na budoucí megatrendy a jejich propojení. 
Tyto megatrendy budou vytvářet pro business oblasti nových společenských 
potřeb, příležitostí a trhů - s potřebným společenským kontraktem mezi veřejnou 
správou a podnikatelskou sférou. www.kpmg.com  
http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Pages/bui
lding-business-value.aspx 
 

Závěr:  Členům budou průběžně rozesílány Jiřím Bendlem linková propojení na plné 
verze a další odborné podklady v elektronické formě. Výhledově budou umisťovány 
na webu RVUR.  
 

3) Dopady zvýšení energetické ú činnosti na českou ekonomiku , které byly 
vyhodnocené na základě detailní analýzy cílů Energetické strategie EU 2020 
vypracované na Úřadu vlády, presentoval Aleš Chmelař (ÚV).   
Proběhla diskuse. 
Závěr:  Analýza bude rozeslána členům VUE k závěrečným námětům a připomínkám 
do 26. 11. 2014. Analýza bude následně k dispozici na webových stránkách ÚV.  
  

4) České verze kalkula čky emisí CO 2 do roku 2050, její pracovní verzi presentoval 
Pavel Zámyslický (MŽP), Jiří Spitz a Jan Harnych (ENVIROS s.r.o.).  
Kalkulátor vznikl ve Velké Británii jako nástroj pro analýzu různých možností dosažení 
80% redukce emisí CO2 do roku 2050 (originální model: http://2050-calculator-
tool.decc.gov.uk/, https://www.gov.uk/2050-pathways-analysis ).  
Jedná se o veřejně přístupný interaktivní nástroj, který zobrazuje dopady různých 
strategií redukce emisí CO2 na:  
- energetické bilance 
- emise 
- bezpečnost a diverzitu zdrojů energie 
- náklady 
Další plány pro českou verzi: 
- dokončit lokalizaci internetové verze 
- projít a doladit jednotlivé sektory modelu s experty z daných oborů 
- zpracovat vzorové scénáře Klimatické kalkulačky.  
Závěr:  Presentace bude rozeslána a bude vítána přímá spolupráce na dokončení 
české verze s pracovním týmem MŽP a ENVIROS na adresy jiri.spitz@enviros.cz, 
jan.harnych@enviros.cz .   
 

5) Informaci k ASEK o aktuálním stavu, o průběhu přípravy a vypořádání připomínek 
podal Martin Kloz. Připomínky od členů výboru byly zahrnuty do připomínek úřadu 
vlády, některé byly předkladatelem akceptovány a o dalších se jedná.  
Byla diskutována další přirozená dynamická otevřenost ASEK vzhledem k vývoji v 
Evropě, u sousedů, vzhledem k úsporám a rovněž absence spolupráce se sektorem 
obnovitelných zdrojů energie (OZE) a podhodnocení celkového potenciálu OZE ve 
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scénářích ASEK, výběr relevantního optimalizovaného scénáře a chybějící odborná 
základna pro potřeby rozhodování politiků.  
 
Hlasováním byl jednomysln ě schválen záv ěr k dalšímu postupu:  
 
VUE jako odborný orgán p řipraví odborné doporu čení vlád ě k posouzení kvality 
ASEK zam ěřená na významn ější otázky.   
Martin Kloz rozešle aktuální dokumentaci k ASEK s připomínkami a shromáždí 
příspěvky a podněty od členů výboru (do 25.11.) a připraví návrh souhrnného 
doporučení výboru k ASEK (do 10. 12. 2014). Výstup bude koordinován s RVUR.  
  
  

6) Plán práce Výboru pro udržitelnou energetiku a prac ovní skupiny  
Členové výboru podali další náměty témat v návaznosti na prvé jednání:  
 
Lednové jednání 8.1.2014: 

• Současné a budoucí teplárenství (Vladimír Vlk, František Hrdlička) 
• Lidský prvek při realizace moderních opatření (Jiří Krátký)    
• Další pokračování a fungování projektu ReStEP (Leoš Gál) 
• Decentralizované zdroje a nástroje zapojení obyvatel (Štěpán Chalupa)   

 
Únorové jednání: 

• Jaderná energetika, strategický pohled, ekonomický a mezinárodní celkový pohled 
(Dana Drábová)   

• Bezpečnost, krizové řízení a ekonomický pohled na energetiku (Ivan Beneš)  
• Energetická efektivnost - rozpracování strategického rámce 2030 (Irena Plocková)  

 
Další témata:  

• Budoucnost obnovitelných zdrojů energie, dialog výrobců a provozovatelů s 
dotčenými orgány a využití příležitosti v moderním odvětví.  

• Energiewende,  
• Investice do energetiky  
• Témata dle legislativního a nelegislativního plánu práce vlády 
• Surovinová politika ČR (uhlí, těžbě uranu, …)  
• Nakládání s radioaktivním materiálem a vyhořelým jadrným palivem 
• Politika územního rozvoje ČR, kde jsou energetické záměry  
• Krizové situace a zákon o krizových situacích, potřeba energetických kapacit a 

řešení krizových situací, strategický pohled OECD ke krizovým situacím.  
• Spotřeba energie u konečného spotřebitele, citlivost nastavení operačních a 

národních programů a jejich vlivu na konečnou spotřebu a energetickou účinnost.   
• Databáze ukazatelů dekarbonizace pro ČR 
• Energetika na komunální úrovni občanů, obcí a měst, Smart Cities, Energy Cities, 

Pakt starostů a primátorů,  
• Zákony a vyhlášky se vztahem k energetice  
• Přenosné soustavy - možnost čerpání z projektů na posílení přenosných soustav a 

potřebné zjednodušení legislativy a odstranění úzkých míst 
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• Průběžná diskuse nad vstupy pro ASEK vzhledem ke stálým změnám a novým 
situacím a trajektorie vývoje v rámci koridorů    

• Absence energeticko-environmentální agentury a podpora komunální energetice  
• Šíření osvěty k obcím a občanům 
• Tvorba územních energetických koncepcí 
• Návrh na zřízení Pracovní skupinu pro suroviny 

 
Závěr: Na základ ě dosavadních podn ětů bude sestaven tematický plán práce 
před dalším jednáním RVUR.  
 
Možnost financování analýz a externího zadávání by rozšířilo další zapojení 
odborníků. Zahájení činnosti pracovních skupin proběhne až po důkladnější 
krystalizaci témat.   
 

7) Pozměňovací návrhy novel energetického zákona EZ a zákona  o 
podporovaných zdrojích energie PoZEA (Martin Kloz, Antonín Panák, Vladimír Vlk)   
Byla podána informace o průběhu a harmonogramu pozměňovacích návrhů a 
legislativním procesu. Po přerušení sněmovny bude dokončeno 2.12. první čtení, kdy 
druhé čtení lze očekávat v období leden - začátek února. Časově se tak přijímání 
novel zákonů posunují za projednání ASEK a zákon by se tak mohl stát nástrojem 
realizace ASEK.   
Závěr: Vzhledem k posunu termínu projednávání zákon ů bude též posunuta 
možnost posílat pozm ěňovací návrhy k návrhu zákona Martinu Klozovi, které  
pak budou p ředány poslanc ům.  

 

8) Různé 
Pozvání na Fórum pro udržitelný rozvoj 28.11.2014 v Lichtšenštejnském paláci.    

Byl dohodnut datum příštího setkání ne čtvrtek 8. ledna 2015 od 15:00 hod v 
prostorách Úřadu vlády, Strakova akademie.  

 

Zapsal: tajemník Jiří Bendl  

Ověřil: předseda Petr J. Kalaš  

Zápis a závěry byly schváleny na 3. jednání výboru dne 8. Ledna 2015 

 


