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Úřad vlády České republiky 
Oddělení pro udržitelný rozvoj  

 

Zápis z 9. jednání Výboru pro udržitelnou energetik u RVUR   
úterý 11. 8. 2015, 15:00- 20:00, Ú řad vlády, náb ř. Edvarda Beneše 4, Praha 1, sál 047  

Přítomní: Jiří Bendl, Ivan Beneš, Josef Fiřt, Jiří Gavor, František Hrdlička, Štěpán Chalupa, 
Martin Kábrt, Petr Kalaš, Jiří Karásek, Jaroslav Klusák, Jaroslav Knápek, Jiří Koželouh, Jiří 
Krátký, Aleš Laciok, Jan Motlík, Aleš Nechuta, Irena Plocková, Jan Rovenský, Jana 
Simonová, Edvard Sequens, Jiří Spitz, Radim Šrám, Stanislav Volčík.   

Omluveni: Václav Bartuška, Vladislav Bízek, Jiří Beranovský, Jana Cicmanová, Filip 
Černoch, Dana Drábová, Martin Kloz, Antonín Panák, Eva Slováková, Miroslav Šafařík, 
Milan Ščasný, Vladimír Špidla, Vladimír Vlk, Václav Zemek.  

Průběh jednání: 

1) Prezentace studie - Územn ě ekologické limity t ěžby hn ědého uhlí - Ú řad vlády 
(Martin Kábrt, Aleš Nechuta, Stanislav Vol čík) (v příloze).  

Členové výboru ocenili vysokou kvalitu i komplexnost zpracování problematiky.  

Diskuse:  Prezentace rozšířily a doplnily pohled na problematiku těžby hnědého uhlí. 
Doporučuje se napřít investice státu do energetické efektivnosti a OZE než do těžby uhlí. 
V cenách uhlí nejsou zahrnuty škody na zdraví obyvatel. Je eticky nepřijatelné obětovat 
zdraví obyvatel a to zvláště v případě, kdy výnosy a zisk z těžby připadne jen několika 
soukromníkům. Není využívána biomasa OZE v teplárenství namísto spalování uhlí, 
přestože existují rozsáhlé dotace na půdu. Při korekci Bíliny jdou potenciální zisky a výnosy 
za 70 % státu, avšak při prolomení ČSA jdou výnosy a zisky cca 3 soukromníkům a nevrací 
se ani do zdravotnictví. Těžbu je třeba dát do souvislosti s budoucí klesající spotřebou. Je 
žádoucí přejít na čistší technologie, kdy je velmi vysoká produkce znečišťujících látek 
na jednotku produkce. Vzhledem k úplné jistotě zajištění dodávek energie je volba 
nejmenšího zla v podobě korekce jen na dole Bílina i když k samotné těžbě v budoucnu 
nemusí dojít.   

 

2) Tvorba stanovisek a doporu čení k ekologickým limit ům těžby hn ědého uhlí 
(Petr Kalaš)  

Tajemník výboru Jiří Bendl rozešle veškeré podklady a studie členům výboru. Kromě tvorby 
stanovisek ke studiím MPO se výchozím podkladem stane i dnes presentovaná komplexní 
studie pracovníků Úřadu vlády. Do deseti dnů se nahlásí další zájemci o práci na posuzování 
konkrétních studií a i do redakční skupiny pro tvorbu stanoviska a doporučení Výboru pro 
udržitelnou energetiku na Bendl.Jiri@vlada.cz. V oblasti teplárenství a bilančních prací jsou 
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zatím zapojeni František Hrdlička, Jana Simonová, Jan Rovenský, v rozšířeném socio-
ekonomickém pohledu Jiří Koželouh, Václav Šebek a se zaměřením na připravovanou studii 
COŽP pro MPO Edvard Sequens, Jaroslav Klusák a pro tvorbu souhrnného doporučení 
Martin Kloz a Jiří Bendl. Vzhledem k nejistotě termínu předkládání materiálu do vlády budou 
zahájeny práce bezprostředně a komunikováno elektronickou poštou. Studie úřadu vlády se 
stane vhodným základem pro formování stanoviska i doporučení výboru.  

 

3)  Pracovní skupina Energetická efektivnost – p říprava doporu čení RVUR pro 
vládu, ENERGO 2015, nákladovost, energetická chudob a, aktuality 
ze zahrani čního vývoje EnEf (Irena Plocková et al.) 

Vedoucí pracovní skupiny Irena Plocková přednesla podrobnou informaci a rozbor situace 
v oblasti energetické efektivnosti a prvotní návrh opatření, aby se neuspokojivá situace 
v plnění energetické efektivnosti zlepšila (v příloze). Byl podán první návrh doporučení 
k připomínkám členů výboru (příloha). Je potřeba začít pracovat i na Národním akčním plánu 
pro energetické úspory, který by měl být aktualizován k dubnu 2017. Vlivem nízkého zájmu 
o podpory se nedaří naplňovat energetické úspory a to i v budovách s obyvateli 
s „energetickou chudobou“ neboť zde chybí podpůrné programy. Je nesmyslné v rámci 
příspěvků na bydlení poskytovat příspěvek na vytápění uhlím (jedná se dle definice OECD 
o zvrácenou a škodlivou dotaci). Je potřeba upravit mnohé zákony a podzákonné normy 
a odstranit nevyhovující paragrafy. Je již dvouleté zpoždění v plnění energetických úspor.    

 

4)  Obnovitelné zdroje energie – aktuality (Št ěpán Chalupa)  

V USA je výrazná snaha o snižování znečišťujících emisí i cestou OZE. Rovněž ve Francii 
roste zájem o OZE i jako náhrada jaderné energetiky. Provozní podpora není v současnosti 
dobře fungující v některých důležitých detailech. Pracuje se na Národním akčním plánu pro 
obnovitelné zdroje. Předpoklad vývoje v OZE je ovlivňován výrazně politikou státu a jakou 
silou a vahou bude moderní směr podporovat. Potenciál OZE je značný. V oblasti úspor se 
pracuje i s biomasou.   Je zájem vytvořit pracovní skupinu pro obnovitelné zdroje energie.  

 

5)  Různé  

Na dalším jednání se začneme zabývat antifosilním zákonem (Jiří Koželouh) a rovněž 
Analýzou potenciálu větrné energetiky v ČR (Štěpán Chalupa).    

Byl schválen zápis z 8. Výboru pro udržitelnou energetiku.  

Příští termín jednání bude v polovině září 2015.  

 

Zapsal:  RNDr. Ji ří Bendl, CSc. – tajemník výboru 


