
P r a c o v n í  n á v r h  

NAŘÍZENÍ VLÁDY 

ze dne …2014, 

kterým se stanoví způsob zpracování a podrobnosti obsahu státní a územní energetické 

koncepce 

Vláda nařizuje podle § 3 odst. 7 a § 4 odst. 9 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 

ve znění zákona č. …/2014 Sb.: 

§ 1 

Předmět úpravy 

Toto nařízení stanoví způsob zpracování a podrobnosti obsahu státní energetické 

koncepce a územní energetické koncepce a podrobnosti a strukturu podkladů pro jejich 

zpracování. 

§ 2 

Základní pojmy 

Pro účely tohoto nařízení se rozumí 

a) obnovitelnými zdroji energie přírodní zdroje mající schopnost se při postupném 

spotřebovávání částečně, nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění člověka, 

b) hrubou konečnou spotřebou energie celkové množství energetických komodit dodaných k 

energetickým účelům pro průmysl, dopravu, domácnosti, služby včetně veřejných služeb, 

zemědělství, lesnictví a rybolov, včetně spotřeby elektřiny a tepla spotřebovaných 

odvětvím energetiky při výrobě elektřiny a tepla a včetně ztrát elektřiny a tepla v 

distribuci a přenosu, 

c) konečnou spotřebou energie hrubá konečná spotřeba snížená o ztráty v přenosu a rozvodu 

elektřiny, tepelné ztráty v rozvodu tepla, ztráty v rozvodu plynu, velikost vlastní spotřeby 

výroben elektřiny a tepla, provozní spotřebu při těžbě a zušlechťování paliv a velikost 

vlastní spotřeby při zušlechťování paliv, 

d) primárními energetickými zdroji všechny zdroje energie spotřebované v transformačních 

procesech a v rámci konečné spotřeby energie na území státu zvýšené o dovezené zdroje 

energie. Jsou vyjádřeny v energetických jednotkách a zahrnují všechna tuhá paliva, 

kapalná paliva, plynná paliva, spalitelné odpady, primární elektřinu, primární teplo 

a saldo elektřiny. Primární elektřina zahrnuje produkci obnovitelných zdrojů. Primární 

teplo je tvořené součtem produkce z obnovitelných zdrojů a jaderných reaktorů, 

e) ekonomickou přidanou hodnotou hodnota představující rozdíl mezi dosaženým čistým 

provozním ziskem a celkovými náklady na kapitál. 

f) hrubou přidanou hodnotou rozdíl hodnoty veškerých nově vytvořených výrobků a služeb 

a hodnoty všech výrobků a služeb spotřebovaných formou mezi-spotřeby, 

g) fosilním palivem nerostná surovina, která vznikla v dávných dobách přeměnou 

odumřelých rostlin a těl za nepřístupu vzduchu.  
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§ 3 

Státní energetická koncepce: 

(1)  Státní energetická koncepce obsahuje 

a) analýzu stávajícího energetického systému státu a stanovení hlavních trendů vývoje 

energetiky, poptávky po energii, disponibility jednotlivých primárních energetických 

zdrojů, energetického mixu a potenciálu jeho vývoje do budoucnosti a problematiky 

energetické infrastruktury, 

b) SWOT analýzu silných a slabých stránek české energetiky, 

c) komplexní rozbor vnějších a vnitřních podmínek ovlivňujících českou energetiku 

v dlouhodobém časovém horizontu, 

d) definici státního zadání pro oblast energetiky, tj. stanovení vrcholových strategických cílů 

pro celý energetický sektor a cílových hodnot, 

e) stanovení výstupů očekávaného vývoje energetiky České republiky s využitím 

počítačového energetického modelování zaměřeného na tvorbu a optimalizaci scénáře 

budoucího vývoje energetických systémů s důrazem na energetické úspory, ekonomickou 

efektivnost a maximální ekologickou přijatelnost,  

f) optimalizaci scénáře vývoje české energetiky a ukazatelů podle § 5, se zohledněním 

stanovených kvantifikovaných vstupních předpokladů a vyrovnaného naplňování 

strategických cílů, 

g) identifikace indikativních ukazatelů a cílových hodnot,  

h) vymezení dílčí rozvojové strategie jednotlivých oblastí sektoru energetiky a navazujících 

sektorů relevantně k optimalizačním propočtům a celkovému strategickému zadání 

v návaznosti na výstupy z energetického modelování a  

i) definování postupu a vymezení nástrojů pro realizaci Státní energetické koncepce. 

 

(2) Při tvorbě státní energetické koncepce se 

a) zohlední existující oborové strategie a koncepce na úrovni České republiky, 

b) zajistí provázanost jednotlivých strategických a koncepčních materiálů se státní 

energetickou koncepcí, 

c) zajistí kompatibilita již přijatých závazků České republiky vůči mezinárodním 

organizacím a Evropské unii se státní energetickou koncepcí. 

 

§ 4 

Územní energetická koncepce 

(1)  Územní energetická koncepce obsahuje v rámci 

a) rozboru trendů vývoje poptávky po energii 

1. analýzu území shromažďující údaje o počtu obyvatel a sídelní struktuře včetně 

výhledu, dále geografické a klimatické údaje, na základě kterých je možno provádět 

technické výpočty a analyzovat budoucí výrobu a spotřebu energie, 

2. analýzu systémů spotřeby paliv a energie a jejich nároků v dalších letech, jejímž 

cílem je určit strukturální rozdělení systémů spotřeby paliv a energie v členění na 

bytovou sféru, občanskou vybavenost a podnikatelský sektor a provést kvantifikaci 

jejich energetické náročnosti, 

b) rozboru možných zdrojů a způsobů nakládání s energií 
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1. analýzu dostupnosti paliv a energie, jejímž cílem je určit strukturální rozdělení 

užitých klasických, netradičních a obnovitelných zdrojů energie a jejich podíl 

a dostupnost při zásobování řešeného územního obvodu, 

2. zhodnocení, zda byla dodržena závazná část územního plánu obsahující plochy 

a koridory pro veřejně prospěšné stavby, podmínky vývoje obce a jejího členění 

a koncepci technického vybavení, 

c) hodnocení využitelnosti obnovitelných zdrojů energie 

1. analýzu možnosti užití obnovitelných zdrojů energie zaměřené na regionální a místní 

cíle a snížení ekologické zátěže, 

2. analýzu užití výskytu druhotných energetických zdrojů na dotčeném území, 

d) hodnocení ekonomicky využitelných úspor 

1. potenciál úspor a jejich realizaci u systémů spotřeby,  

2. potenciál úspor a jejich realizaci u výrobních a distribučních systémů, 

e) řešení energetického hospodářství území 

1. zabezpečení energetických potřeb územních obvodů s ekonomickou efektivností při 

respektování státní energetické koncepce, regionálních omezujících podmínek a se 

zabezpečením spolehlivosti dodávek jednotlivých forem energie, 

2. formulaci variant technického řešení rozvoje místního systému zásobování energií 

vedoucích k uspokojení požadavků definovaných prognózou vývoje energetické 

poptávky řešeného územního obvodu, vyčíslení jejich účinků a nároků a jejich 

vyhodnocení. 

(2)  U variant technického řešení je nezbytné 

a) vycházet z principů metody integrovaného plánování zdrojů, vytvářet vyváženou strategii 

rozvoje mezi spotřebitelskou poptávkou a výrobními zdroji na bázi rovnocenného 

hodnocení opatření ve zdrojové a spotřební straně energetické bilance územního obvodu 

s preferencí územní soběstačnosti před dálkovými přenosy spojenými se ztrátami 

v rozvodech, 

b) zajišťovat spolehlivou dodávku energie, 

c) maximalizovat energetickou efektivnost užití primárních energetických zdrojů, 

d) splňovat požadavky na ochranu ovzduší a klimatu,  

e) být technicky i ekonomicky proveditelné. 

(3)  Při vyčíslení účinků a nároků variant se posuzuje 

a) energetická bilance nového stavu a podíl ztrát v rozvodech na výrobě, 

b) investiční náklady vyvolané navrženým technickým řešením, 

c) provozní náklady, zejména náklady na palivo a energii, 

d) výrobní náklady spojené se zabezpečením území energií, 

e) plošné nároky na zábor půdy, 

f) výrobní energetický efekt zdrojové části systému, 

g) množství produkovaných znečišťujících látek a jejich porovnání s emisními stropy 

a imisními limity, 

h) úspora primárních energetických zdrojů a 

i) vytvořené nové pracovní příležitosti. 

 

(4) Vyhodnocením variant technického rozvoje územního energetického systému 

zahrnuje rozhodovací proces o optimální variantě budoucího způsobu výroby, distribuce 

a užití energie v územním obvodu pomocí více kritérií respektujících zejména ekonomické 

cíle. Hodnocení se proto přednostně provádí na základě metod vícekriteriálního rozhodování 

a analýzy rizika. Výběr dílčích rozhodovacích kritérií vychází z cílů státní energetické 
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koncepce a cílů pořizovatele územní koncepce. Ekonomické cíle se kvantifikují pomocí 

kritérií ekonomické efektivnosti zahrnujících systémový přístup a korektní metody 

ekonomického hodnocení. Použitá metoda zohledňuje časovou hodnotu peněz a toky nákladů 

vyvolaných realizací a provozem hodnocené varianty řešení. V rámci komplexního hodnocení 

se rovněž provede analýza rizika s cílem vyhodnocení míry rizika spojeného s realizací 

jednotlivých variant rozvoje místního systému zásobování energií. Stanovení pořadí 

výhodnosti variant se provádí z hlediska nejvyššího stupně efektivnosti dosažení stanovených 

cílů místního systému zásobování energií a doporučené nejvhodnější varianty rozvoje 

energetického systému v předmětném územním obvodu.  

(5) Výstupy řešení územní energetické koncepce jsou obsaženy v příloze č. 1 tohoto 

nařízení. 

 

§ 5 

Ukazatele státní energetické koncepce  

(1)  Vrcholové strategické cíle státní energetické koncepce jsou 

a) bezpečnost dodávek energie, která spočívá v zajištění nezbytných dodávek energie i při 

skokové změně vnějších podmínek v kontextu Evropské unie; cílem je garantovat rychlé 

obnovení dodávek v případě výpadku a současně garantovat plné zajištění dodávek všech 

druhů energie v rozsahu potřebném pro nezbytné fungování ekonomiky a zásobování 

obyvatelstva při jakýchkoliv nouzových situacích, 

b) konkurenceschopnost energetiky a sociální přijatelnost, kdy konečné ceny energie pro 

průmyslové spotřebitele i pro domácnosti jsou srovnatelné se zeměmi regionu a dalšími 

přímými konkurenty a energetické podniky jsou schopné dlouhodobě vytvářet 

ekonomickou přidanou hodnotu, 

c) udržitelnost, kdy struktura energetiky je dlouhodobě udržitelná z pohledu životního 

prostředí, finančně-ekonomické stability energetických podniků a schopnosti zajistit 

potřebné investice do obnovy a rozvoje, lidských zdrojů a sociálních dopadů 

a dostupnosti primárních energetických zdrojů. 

(2)  Ukazateli bezpečnosti dodávek jsou  

a) pohotovostní zásoby primárních energetických zdrojů, 

1. absolutní výše zásob, 

2. relativní výše zásob, 

b) diverzifikace primárních energetických zdrojů, 

c) diverzifikace hrubé výroby elektřiny, 

d) diverzifikace importu, 

e) dovozní závislost, 

f) bezpečnost provozu infrastruktury, 

g) soběstačnost v dodávkách elektřiny a 

h) výkonová přiměřenost. 

(3)  Ukazatele konkurenceschopnosti jsou 

a) míra integrace do mezinárodních sítí, 

1. disponibilní přenosová kapacita v exportním směru, 

2. disponibilní přenosová kapacita v importním směru, 

b) diskontované náklady na zajištění energie, 

c) poměry cen energie na velkoobchodním trhu k průměru globálních konkurentů, 
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d) konečná cena elektřiny (na hladině nn a vn) a zemního plynu, 

e) podíl výdajů na energii na celkových výdajích domácností, 

f) podíl sektoru energetiky na hrubé přidané hodnotě, 

g) podíl dovozu energie na hrubé přidané hodnotě, 

h) sumární ekonomická přidaná hodnota sektoru energetiky a  

i) platební bilance dovozu a vývozu energie. 

(4)  Ukazatele udržitelnosti jsou  

a) energetická náročnost tvorby hrubé přidané hodnoty, 

b) vliv na životní prostředí, 

1. emise CO2, 

2. emise SO2, 

3. emise NOx, 

4. emise polétavého prachu, 

5. emise polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH), 

c) podíl energeticky užívané zemědělské půdy, 

d) podíl fosilních paliv ve spotřebě primární energie, 

e) elektroenergetická náročnost tvorby hrubé přidané hodnoty, 

f) podíl obnovitelných zdrojů energie na hrubé konečné spotřebě energie, 

g) spotřeba elektřiny na obyvatele. 

(5) Metodika výpočtů ukazatelů státní energetické koncepce je obsažena v příloze č. 2 

tohoto nařízení. 

 

§ 6 

Struktura a podrobnosti podkladů pro zpracování 

Struktura podkladů a podrobnosti podkladů podklady pro zpracování státní energetické 

koncepce obsažena v příloze č. 2 tohoto nařízení a pro zpracování územní energetické 

koncepce je obsažena v příloze č. 1 tohoto nařízení. 

§ 7 

Zrušovací ustanovení 

Nařízení č. 195/2001 Sb., kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické 

koncepce, se zrušuje. 

§ 8 

Účinnost 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015. 
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