Pozice Komory obnovitelných zdrojů energie
k návrhu aktualizace Národního akčního plánu pro obnovitelné zdroje energie
(k verzi předložené do meziresortního připomínkového řízení)

8. 10. 2015
Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen MPO) předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh
aktualizace dokumentu „Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů“.
Komora obnovitelných zdrojů energie (ve spolupráci s asociacemi jednotlivých OZE) se podílela na přípravě
tohoto návrhu v rámci MPO zřízené meziresortní pracovní skupiny. Vítáme naše přizvání do pracovní skupiny
jako pozitivní změnu přístupu ministerstva k přípravě legislativy. Odborná diskuse a spolupráce se zástupci
dotčeného oboru je nejen u sektoru obnovitelných zdrojů energie (dále jen OZE), jednak standardem
demokratické debaty, ale hlavně efektivním způsobem přípravy kvalitních norem všech úrovní. K výslednému
návrhu materiálu máme nicméně několik komentářů a doporučení.
Vítáme, že je navrhovaný podíl obnovitelných zdrojů na domácí spotřebě větší, nežli povinný minimální cíl
13%, domníváme se ovšem, že by mohl být větší, než je v aktualizaci NAP navrženo. Podíl OZE by měl být co
největší, při respektování našich tuzemských možností. Jde zejména o to, že využíváním OZE snižujeme emise
škodlivých látek a snižujeme tak jejich dopad hlavně na zhoršování zdraví obyvatel a změnu klimatu a dále o
fakt, že se jedná o domácí zdroje energie zvyšující naši energetickou soběstačnost a tedy i bezpečnost, a to
na úrovni jednotlivců, lokální, státní i Evropské. Navíc jde v případě OZE o průmyslové odvětví inovativních
technologií s velkou perspektivou a velkým potenciálem pracovních míst. Je třeba si také uvědomit, že i sama
EU předpokládá NAP jako plán, jak členské země stanovené cíle minimálně dosáhnou, anebo překročí. V
uvedeném plánovaném cíli se jedná o hodnotu odhadu reálného vývoje při zachování současného stavu a
politiky státu v oblasti podpory rozvoje OZE. My bychom nad rámec předloženého návrhu uvítali – jak jsme
navrhovali - přehodnocení aktuálního stavu a úpravu resp. obnovení podpory zejm. u větrných elektráren což
nebylo v návrhu NAP akceptováno. V navýšené hodnotě 15.9% se totiž rovněž pozitivně promítla změna
metodiky výpočtu i snížení celkového základu, hodnoty předpokládané celkové spotřeby ČR.
Výsledné hodnoty v oblasti tepla jsou výsledkem shody a ztotožňujeme se s nimi. U elektřiny jsme ve shodě
s návrhem NAP až na oblast větru, kde nebyl akceptován náš návrh vyšší hodnoty právě u Větrných
elektráren, což MPO odůvodňuje tím, že by muselo dojít ke změně v oblasti podpory. Oblast dopravy je pak
do jisté míry neznámou, a je otázka, zdali se podaří naplnit zde cíle NAP tak, jak je předkládána (nebyla
upravována).
U všech obnovitelných zdrojů jsme našli shodu a předkládané hodnoty jsou i podle nás reálné vzhledem k
předpokládanému vývoji a možnostem v ČR. U větrných elektráren je podle nás možné dosáhnout vyšších
hodnot, ovšem za předpokladu revize stávajícího stavu, resp. obnovení či zavedení nové fungující formy
podpory. Domníváme se, že by měla být podpora obnovena, což by bylo správnou cestou, jak využít potenciál
nejlevnějšího zdroje elektřiny.
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