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Výbor pro udržitelnou energetiku 

Rady vlády pro udržitelný rozvoj  

 

 

Výbor pro udržitelnou energetiku RVUR na svém zased ání dne 1.3.2016 p řijal 
usnesením návrhy k dopln ění Politiky ochrany klimatu v České republice, které 
postupuje MŽP pro další zkvalitn ění návrhu Politiky ochrany klimatu p ři příležitosti 
meziresortního p řipomínkového řízení.  

Doplnění textu je vyznačeno podtrženě kurzívou. 

 

1. Návrh dopln ění k NAP OZE: 

Navrhuje se doplnění v bodě 1C): 

1C) Stanovení indikativního národního cíle podílu O ZE do 2030 v rámci p říští 
aktualizace Národního ak čního plánu pro energii z OZE (v souladu s nástroji SEK) 
a jeho d ůsledné napl ňování (včasná identifikace možných rizik a odchylek od scénářů 
SEK) 

Gesce a spolupráce: MPO a ostatní resorty v rámci MPS – klima 
Termín: do 31. 12. 2016 
Finanční požadavky: Ne 
Obdobně NAP JE – bod 3C 
 

2. Návrh doplnit dva body materiálu k VTE: 

Navrhuje se doplnění: 

1) na str. 48 doplnit bod 2C) o provozní podporu výroby elektřiny z větru 

2C) Podpora využívání OZE p ři výrob ě elektrické energie a tepla  (podpora překonání 
tržních bariér, zejména pro mikroaplikace a instalace na rodinných a bytových domech), 
podpora tzv. chytrých řešení – řízení výroby, akumulace a spotřeby, aplikace schémat 
podpory, vč. možného využití finančního nástroje pro tuto oblast. Podpora prostřednictvím 
programu Nová zelená úsporám. Provozní podpora výroby elektřiny z větru. 

Gesce a spolupráce: MPO, MŽP a všechny resorty, které mají ve své gesci příslušné 
programy 
Termín: průběžně 
Finanční požadavky: Ano (NZÚ, případně další resortní programy, náklady podpory POZE-
státní rozpočet) 

2) na str. 57 doporučujeme doplnit provozní podporu výroby elektřiny z větru, která je 
v podmínkách České republiky ekonomicky nejefektivnější výrobou elektřiny ze všech 
obnovitelných zdrojů energie: 

2D) Podpora realizace opat ření ke snížení spot řeby energie, zvýšení energetické 
účinnosti a využití nízkoemisních a obnovitelných zdr ojů energie.  Opatření bude 
realizováno prostřednictvím prioritní osy 5 OPŽP 2014 – 2020, prioritní osy 3 OP PIK, 
prioritní osy 1 IROP, a Programu Nová zelená úsporám, Nový PANEL, příp. prostřednictvím 
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dalších státních programů na podporu úspor energie a využití OZE s cílem maximalizovat 
příspěvek k cíli ČR v oblasti energetických úspor do roku 2020. 

Snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí 
budov, včetně dalších opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budov, realizace 
technologií na využití odpadního tepla a nízkoemisních a obnovitelných zdrojů tepla, včetně 
využití možnosti podpory instalace solárních termických a fotovoltaických systémů. 
K realizaci těchto opatření zvýšit využití inovativních finančních nástrojů. Opatření je 
komplementární k BA3 NPSE. Zvyšování využití obnovitelných zdrojů energie 
prostřednictvím provozní podpory výroby elektřiny z větru. 

Gesce a spolugesce: MŽP, MPO a MMR 

Termín: průběžně v rámci implementace příslušných OP a NP 

Finanční požadavky: Ano (relevantní programy) 

 

Ke zdůvodnění podpory větru viz bod 2) poukazujeme na skutečnost, že na str. 72 je 
navrhována "Selektivní podpora bioplynových stanic” zatímco celý materiál neobsahuje 
jediný nástroj podpory výroby elektřiny z větru. 

5.6.5. Politiky a opatření 

1F) Podpora bioplynových stanic  

Podporovat využití metanu a předcházet jeho samovolnému vzniku zpracováním zbytků 
zemědělské produkce v bioplynových stanicích, včetně podpory prodloužení životnosti 
stávajících bioplynových stanic. Zajištění finanční podpory i po skončení operačních 
programů (Program rozvoje venkova, Operační program životní prostředí, Operační program 
podnikání a inovace pro konkurenceschopnost). 

Gesce a spolupráce: MZe, MPO a MŽP 

Termín: průběžně (zajištění další podpory do roku 2022) 

Finanční požadavky: Ano (operační programy) 

 


