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Informace Výboru pro udržitelnou energetiku RVUR o přípravě plnění 
vládního usnesení ze dne 18. 5. 2015, č. 362, část III. 

 

Usnesení Vlády ČR ze dne 18. května 2015 č. 362 o Státní energetické koncepci České republiky 
v části III. 3. „ukládá ministru průmyslu a obchodu vypracovat ve spolupráci s ministrem životního 
prostředí a vedoucím Úřadu vlády a vládě do 31. prosince 2016 předložit analýzu aktuálního 
a očekávaného vývoje v mezinárodní klimaticko-energetické politice včetně podrobné analýzy 
potenciálu energetických úspor a efektivnosti a scénářů konečné spotřeby energie a elektřiny 
v České republice do roku 2050“.  

Výbor pro udržitelnou energetiku (VUE) se bude zabývat výstupy z Pařížské klimatické konference 
COP 21 a jejími dopady pro ČR, především z klimaticko-energetického pohledu. Propojení energie 
a klimatu a jeho prohloubení především v klimatické oblasti představuje zásadní strategickou 
oblast pro postupný přechod naší společnosti na nízkoenergetický a nízkouhlíkový profil svého 
dlouhodobého vývoje. 

Zatímco se přijatá Státní energetická koncepce (SEK) převážně zabývala scénáři pokrytí budoucí 
energetické a elektrické spotřeby ČR různými zdrojovými a energeticko-výrobními mixy, cílem 
vládou zadané analýzy bude zaměření se na budoucí národní energeticko-spotřební profil. 
Vzhledem k neuspokojivému plnění krátkodobých cílů energetických úspor do roku 2020 se 
zvyšuje naléhavost toho přístupu. 

Výbor pro udržitelnou energetiku trvale sleduje aktuální stav a trendy zvyšování energetické 
efektivnosti vedoucí k úsporám konečné spotřeby energie v ČR, zejména pak dopady 
strategických a koncepčních materiálů v této oblasti na udržitelný rozvoj ČR. 

Analýza bude proto zaměřena na zjištění potenciálu možných energetických úspor a zvýšení 
efektivnosti konečné spotřeby energie a elektřiny v ČR a v jejích hlavních spotřebních oblastech. 
Dopady těchto energeticko-spotřebních scénářů budou mít vliv i na způsoby jejich zdrojově-
výrobní pokrytí a emisní profil skleníkových plynů. V oblasti energetické účinnosti a efektivnosti se 
jeví potřebné analyzovat možnosti snižování energetické náročnosti v ČR a v návaznosti na SEK 
a jeho dalšího prohloubení navrhnout scénáře možných průběhů a jejich dopadů na energetický 
mix do roku 2050. 

V rámci tohoto zaměření bude VUE zohledňovat i aktuální strategické podklady. Výstupy budou 
proto doplňovat a mít možné dopady na SEK, aktualizovanou Národní strategii energetických 
úspor i dekarbonizační scénáře do roku 2050 Politiky ochrany klimatu MŽP. 

  



 

 

Návrh dalšího postupu pro plnění vládního zadání: 

V dohodě s vedoucím Úřadu vlády stanovit, že za Úřad vlády bude řešitelem úkolu VUE. VUE se 
zúčastní případně spolu se zástupci Úřadu vlády plnění vládního Usnesení ve spolupráci s MPO 
a MŽP a za tímto účelem se zřídí odborné pracovní skupiny z členů VUE a pracovníků Úřadu vlády 
jako partner MPO i MŽP.  

Pracovní skupina vypracuje detailní obsahové zadání postupu plnění vládního Usnesení včetně 
organizačních opatření, zdrojových potřeb včetně případné externí podpory. 

 

Návrh usnesení:  

RVUR ukládá svému Výboru pro udržitelnou energetiku spolupracovat s MPO a MŽP na přípravě 
obsahového zadání úkolu plnění vládního Usnesení Vlády ČR ze dne 18. května 2015 č. 362 
o Státní energetické koncepci ČR včetně organizačních opatření, časového průběhu a potřebných 
zdrojů. 

 


