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Úřad vlády České republiky 
Oddělení pro udržitelný rozvoj 

 
 
 
 
Plán práce Výboru pro udržitelnou energetiku RVUR  
 
Práce výboru bude podporovat zavádění moderních trendů, mezinárodních zkušeností 
a dobrých příkladů udržitelné energetiky a bude vycházet z expertních zkušeností členů 
výboru a dalších spolupracovníků. Budou rozpracovávána témata a cíle týkající se udržitelné 
energetiky a to především tam, kde nejsou plně zajištěna příslušnými rezorty na základě 
výrazné mezioborové i interdisciplinární spolupráce ke zvyšování odolnosti a kvality 
energetiky se zohledněním environmentálních i sociálních aspektů.   

 
Témata práce:   
 
- Přenos nadnárodních expertiz (UNEP, OECD, IEA, EK, EEA, WHO a dalších) 

do českých rozhodovacích procesů a slaďování strategických a koncepčních 
dokumentů v oblasti energetiky a resilience s principy udržitelného rozvoje.   
Termín: průběžně 2016 až 2020. 

 
- Propagace konceptu resilience společnosti a její infrastruktury vůči globálním rizikům 

(vč. nutné proaktivní součinnosti veřejného a soukromého sektoru). 
Termín: průběžně 2016 až 2020 
 

- Podpora při tvorbě studí a formulaci pozic k národním a evropským energetickým 
koncepcím. 
Termín: průběžně 2016 až 2020 
 

- Podpora vzniku variantních scénářů a doporučení pro vývoj optimálního 
energetického mixu České republiky se zohledněním širších souvislostí. 

- Termín: 2016 a 2020 
 

- Propagace veřejně přístupných nástrojů pro kalkulaci klimatických dopadů 
a propagace ReStEP do regionů. 
Termín: 2016 
 

- Posílení rozvoje OZE a doplnění o časté menší (decentralizované) energetické zdroje 
a posílení energetické soběstačnosti municipalit jako součásti zvýšení resilience na 
úrovni „meso-level“. 

- Termín: 2016 - 2020  
 

- Příprava důsledného ukončení domácích topenišť na uhlí vzhledem k nepřijatelné 
zdravotní zátěži populace ČR a vysokým externím škodám na zdraví a majetku. 

- Termín: 2016 - 2020 
 

- Koncepční příprava ČR na změněné poměry v domácí i světové palivové základně. 
Termín: průběžně 2016 až 2020 

 
- Internalizace externích škod s cílem snižovat zdravotně rizikové emise z energetiky 

při současné podpoře plnění klimatických závazků.    
Termín: průběžně 2016 až 2020 
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- Spolupráce na tvorbě vhodných kritérií pro zadávací dokumentace operačních 
programů se vztahem k energetice i energetickým úsporám.  

- Termín: 2016  
 

- Energetická efektivnost, udržitelná spotřeba a výroba a energetické efektivnost 
budov.  
Termín: průběžně 2016 až 2020  
 

- Budoucnost obnovitelných zdrojů energie. 
- Strategie rozvoje jaderné energetiky. 
- Surovinová politika ČR.  
- Koncepce nakládání s radioaktivním materiálem a vyhořelým jadrným palivem. 
- Politika územního rozvoje ČR. 
- Dekarbonizace.  
- Komunální energetika, Smart Cities, Energy Cities. 
- Internalizace externích škod a další ekonomické nástroje na podporu udržitelné 

energetiky. 
- Politika postupného vytěsňování uhlí z energetiky. 
- Příprava vize pro energetiku do roku 2050 reflektující nový přístup v Evropě.  
- Kvantifikace budoucí spotřeby uhlí. 

 
 

Plánované výstupy: 
- odborné expertízy koncepčního charakteru pro potřeby rozhodování vlády 

a ministerstev v oblasti udržitelné energetiky; 
- průběžná stanoviska a posuzování z hlediska udržitelné energetiky do materiálů pro 

jednání vlády; 
- podpora denní agendy premiéra v otázkách udržitelné energetiky; 
- spolupráce na stanoviscích pro mezinárodní organizace a orgány EU; 
- podklady pro Aktualizovaný Strategický rámec udržitelného rozvoje;  
- průběžná stanoviska výboru a pracovních skupin k jednotlivým problémům dle 

legislativního i nelegislativního plánu práce vlády; 
- popularizace udržitelné energetiky. 

 
 
Pracovní skupiny: 
 
Pozornost Výboru bude věnována propojení s ostatními výbory RVUR a udržování 
komunikace k hlavním externím subjektům v oblasti energetiky. 
Podle potřeby se počítá s vytvářením ad hoc pracovních skupin a se zapojením do 
odborných činností výboru i dalších externích odborných subjektů.   
(Vznikla ad hoc pracovní skupina pro redakci doporučení k ASEK a ad hoc pracovní skupina 
pro redakci doporučení k ekologickým limitům těžby hnědého uhlí.) 
 
 
Pracovní skupina pro energetickou efektivnost: 
Vedoucí: Irena Plocková, 
 
 
Pracovní skupina pro obnovitelné zdroje energie:   
Vedoucí: Štěpán Chalupa; 


