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ÚVODNÍK

O ZDRAVÍ, BOSORCE A ROZDANÝCH KARTÁCH
Zkušenosti říkají (či spíše kladou
na srdce), že na dvoudenních
konferencích je náročnější vždy ten
druhý den. Konkrétněji bych za obtížné
označil dopoledne a kdybych chtěl
být puntičkář, řeknu rovnou, že ráno
druhého dne je velmi těžké. Ani ne
tak z pracovního, jako ze zdravotního
hlediska. Tato skutečnost je mi známa,
vím o ní, ale nějakým záhadným
způsobem nejsem schopen na tato
varování reagovat.
Mám jistý věk a existují lidé, kteří mi
neváhají do očí říci, že mám již něco
„nažito“. Neschopnost zachovat se dle
vlastních zkušeností mi ale dává naději,

že jsem ještě nevyzrálý, a tedy je šance,
že se duševně stále ještě vyvíjím a zřejmě
již brzy, dalo by se říci „co nevidět“,
konečně dospěji a stanu se velmi rozumným
a distingovaným člověkem.
Signály těla říkají trochu něco jiného.
Zdá se, že tělo je ve vývoji daleko dál
než hlava. Možná i o desítky let. Hovězí,
vepřové, kuřecí, pečené, grilované,
omáčky, vařená zelenina, pečená zelenina,
tatarák, smažené, nemalé množství
sladkých moučníků, a to vše důsledně
zalévané tekutinami, které se vyrábí
rozličnými technologiemi – od vaření, přes
destilaci, až po kvašení –, napáchaly své.

Dost významná bodavá bolest v levém koleni
mi právě hned ráno po společenském
večeru vrátila vzpomínky na taneční kreace,
vyprovokované vynikající interpretací hitů
slovenské kapely Elán v podání Elán revival.
Zablokovaná krční páteř, důsledek házení
hlavy do rytmu písně Stužková. Mohutné
cool skoky u písně Tanečnice z Lúčnice
znamenaly podvrtnutý kotník. A rameno mi
rozbil hit Bosorka, který jsem kapelu donutil
hrát dvakrát a v obou případech jsem hrozil
ukazováčkem ke stropu, jak to jen šlo.
Dehydratace, bolest hlavy, krční páteř,
rameno, koleno, kotník, rozhozená hladina
iontů v krvi… nic, co by poctivá medikace
a týden rekonvalescence nespravily. Jenže

to je něco, co vůbec není důležité. Kdo
byl na společenském večeru, pobavil se.
Letos určitě. Ale to je pouze malá část toho,
co jsme si z letošních DTE mohli odnést.
Přednášky, které jsme letos mohli slyšet
a na daná témata mohli diskutovat, nastavily
směr. Slova MŽP a MPO naznačila,
jakou představu mají při vývoji legislativy
a co se v budoucí době bude překlápět
z evropských směrnic do naší legislativy.
Zástupci energetiků a teplárníků tak mají
šanci včas říci své představy, nebo se včas
připravit na regulaci, která je v této době
téměř absolutní. EU ETS, dekarbonizace,
změna palivové základny. To jsou velmi
zásadní změny, se kterými se bude obor
v brzké době vyrovnávat a chce‑li přežít,
vyrovnat se musí. Karty jsou rozdány, jdeme
hrát. Poctivě, protože nic jiného nezbývá.
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TAK PÁNOVÉ, JAKÉ TO LETOS BYLO?
Letošní Dny teplárenství a energetiky
hnuly oborem. Karty jsou rozdány,
je celkem jasné, že teplárenství
a energetika nebude mít na růžích
ustláno, ale bojujeme.
Tato konference je nejvýznamnějším
setkáním subjektů oboru teplárenství
v republice. Cílem konference zcela jistě
není sejít se a vzájemně si poplakat nad
tím, jak je to těžké, nebo se poplácat po
zádech – to v případě, že se výjimečně
něco povede. Cílem Détééček je sejít se,
načrtnout cestu, identifikovat problémy
minulé, současné a případné budoucí
a říci si, co s tím.
A pak, když už víme, co s tím, udělat to.
Připnout postroj a táhnout. Pracovat
a dělat vše pro zachování oboru,
pro předcházení problémům. Prostě
pracovat tak, abychom to, co změnit
můžeme, změnili, co změnit nemůžeme,
abychom přijali pro nás co nejlépe.

Naznačila konference, jakým směrem
se to bude ubírat?
Ano, naznačila nám například v oblasti
budoucích fondů, ať už modernizačních
nebo inovačních, jaká asi budou kritéria,
jakými projekty bychom je měli naplňovat
nebo jak velkou šanci máme dostat se
k penězům, či co bychom měli dělat. Ale je
na každém, co si z toho odnese a co s tím
bude dělat. To je jedno sdělení a druhým
je, že legislativa se stále tvoří a během toho
máme ještě možnost říci: „Já si myslím,
že tohle by mělo být trochu jinak. Zkuste to
přenastavit. Pojďme se vrátit k diskuzi.“

Paradoxně ČAOH, jež zastřešuje skládkařské
firmy v České republice, nepřichází s žádným
návrhem, přichází pouze se zachováním
stávajícího stavu, maximálně stojí o vytřídění
vysoce výhřevné části komunálních odpadů,
případně její přenesení jako paliva do
českých cementáren.

Stále je tu šance, což je důležité. Víme
zhruba, jak asi budou nastaveny parametry
čerpání peněz za povolenky. Konkrétní
parametry se teprve budou tvořit. Proto
na nich pojďme pracovat, ať to jde tím
směrem, kterým chceme jít.

Jak si představujete, že by příští ročník
konference měl vypadat?
Pokud za rok touto dobou bude zákon
po schválení senátu a před podpisem
prezidenta republiky, budu velmi rád.
Musíme totiž mít schválenou legislativu
alespoň do července 2020. Uvítal bych,
kdyby ČAOH konečně začala prezentovat
konkrétní případy v množství a možná
i v nákladech, jak spolupracují s obcemi
na zlepšení stavu nakládání s komunálními
odpady a na splnění cílů, které Česká
republika má.

JAROMÍR MANHART, ŘEDITEL
ODBORU ODPADŮ NA MINISTERSTVU
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

RADOVAN KAZDA, ŠÉFREDAKTOR
PORTÁLU ODPADY‑ PORTAL.SK
A ENERGIE‑ PORTAL.SK

Letošní konference přinesla mnohé, pro
každého něco jiného a každý, kdo přišel,
si odnesl to své. A my jsme se ptali lidí
z oboru, z legislativy i ze zahraničí a lidé
odpovídali. Takže pánové, jaké to bylo
letos?

legislativním prostředí, takže i dnes máme
ještě spoustu společných základů trhu
a v EU nadále čelíme stejným regulacím.
Můžeme porovnávat a vzájemně si
přebírat osvědčené legislativní postupy
a ekonomické nástroje. České teplárenství
je oproti slovenskému mnohem aktivnější
v hledání svého uplatnění na trhu, který čelí
novým poptávkám zákazníků po zdrojích
energie. Prudce roste zájem spotřebitele
o obnovitelné zdroje energie, nebo „smart
home“ (chytrá / inteligentní domácnost).
Průmysl i domácnosti očekávají od
dodavatele mnohem větší spektrum služeb.
Výrobci tepla v Česku jsou mnohem
flexibilnější také v zájmu o energetické
využití odpadů.
Co se vám líbilo na konferenci nejvíc?
Z množství vynikajících bloků se každoročně
nejvíce těšíme na část věnovanou
odpadovému hospodářství a využití
odpadů, neboť kromě energií se věnujeme
i odpadům. Diskuse tradičně nezklamala.
Podobně jako na Slovensku, i v Česku
se vede zápas o nastavení regulací
tak, aby splňovaly zájmy EU v hierarchii
odpadového hospodářství, ale zároveň aby
zůstaly pro občana levné.
Ministerstvo životního prostředí musí
nastavit regulační tempo přechodu na
tzv. cirkulární ekonomiku, což je velmi
luxusní záležitost, která stojí hodně
peněz. Diskuse ministerstva se zástupci
provozovatelů skládek, zařízení ZEVO
a recyklátory tak měla patřičnou šťávu.

JIŘÍ FEIST, ŠÉF STRATEGIE
SPOLEČNOSTI EP ENERGY

PAVEL ZÁMYSLICKÝ, ŘEDITEL ODBORU
ENERGETIKY A OCHRANY KLIMATU NA
MINISTERSTVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Jak důležitá je tato konference pro
teplárenský obor?
Tato konference je především o sdílení
priorit, které chceme řešit. Čeká nás
mnoho změn. Je třeba si říci, jak to bude
v budoucnosti například s fondy, čeká nás
dekarbonizace, změna palivové základny.
Celý zimní balíček je obrovská generační
změna. Je to nejzásadnější změna, která
vůbec kdy přišla.
Nyní je to vše o absolutní regulaci trhu.
Takže konference je pro mě setkání,
během kterého MŽP a MPO řeknou své
představy a my vidíme, že směr jde buď
doprava nebo doleva, takže máme možnost
na místě reagovat a říci jim, že to vidíme
trochu jinak a chtěli bychom tuto či tamtu
či jinou prioritu. Proto jsou Dny teplárenství
a energetiky výbornou platformou.

V čem byl letošní ročník DTE jiný
než loňský?
Na rozdíl od minulého ročníku mělo
ministerstvo letos možnost přestavit tři
nové odpadové zákony, které jsou dnes
již v mezirezortním připomínkovém řízení.
A oproti loňskému roku jsme ti, kteří
přestavují novou odpadovou legislativu
a mají určitý harmonogram, který by chtěli
dodržet. Znamená to uskutečnit do června
mezirezortní vypořádání, v letních měsících
předložit návrhy zákonů Legislativní radě
vlády, během září nebo října nechat schválit
zákony v rámci jednání vlády a ideálně
do konce letošního roku předložit zákon
do Poslanecké sněmovny.

Oceňuji bohatý a kvalitní program
konference. Zejména v oblasti teplárenství
není na Slovensku akce tak velkého
formátu, která by byla určena pro odborníky
působící v této oblasti.

V čem byl stejný?
V tom, že Česká asociace odpadového
hospodářství (ČAOH – pozn. red.) opět
nepředstavila konkrétní řešení, kterým by
ukázala, jak by se měla zvýšit recyklace
a jak začít odpady odklánět ze skládek.
Nepřekvapili ani tím, že podle asociace
by skládkovací poplatek neměl být navýšen
v takové míře. Ačkoliv to na přednášce
nezaznělo, bylo to patrné z prezentace,
kterou měla, i z jejího prohlášení
a otevřeného dopisu poslanému ministrovi.

Možnost volby však považuji za cíl, který by
měl být v tomto případě nadřazený. Líbí se
mi, že v Česku právě existence volného trhu
a konkurence motivuje velké teplárenské
společnosti k aktivní komunikaci se
zákazníky a ke zlepšování služeb.
To na Slovensku funguje velmi slabě.

Slovensko zavedlo legislativní regulaci,
která omezuje poptávku bytových jednotek
po odpojování od centrálního zásobování
teplem. Jde o politicky velmi kontroverzní
rozhodnutí, jelikož zásadně omezuje
svobodu výběru dodavatele tepla, tedy je
to zásadně proti‑trhové opatření. Na druhé
straně přináší CZT benefity například
v lokální kvalitě ovzduší a v neposlední řadě
i estetice vnějšího prostředí.

Co je pro vás jako novináře ze zahraničí
přínosem návštěvy na této konferenci?
České a slovenské teplárenství se
vyvíjelo mnoho desetiletí ve stejném

Co pro Ministerstvo životního prostředí
znamená, když se sejde taková spousta
energetiků a teplárníků?
Letošní ročník konference pro nás byl
přínosný, protože jsme měli možnost
zpropagovat revizi EU ETS. Což znamená
informovat lidi a širokou teplárenskou
veřejnost ohledně toho, co se připravuje
v dalším obchodovacím období a hlavně
o možných projektech financování.
Je pro nás velmi důležité, že zde můžeme
vše prodiskutovat, a to proto, že se nám
dostává zpětné vazby nejen od lidí, ale i od
kolegů z Ministerstva průmyslu a obchodu.

ČLÁNKY

BRZDIT PATAMI UŽ NESTAČÍ, JE NUTNÉ SJEDNOTIT SÍLY
„Evropská komise hlasuje proti
zákonům fyziky a to nikdy fungovat
nebude. Měli bychom se vrátit
na zem, protože úředníci z Bruselu
za nás nedodají teplo do domácností
a nevyrobí elektřinu,“ řekl předseda
výkonné rady Teplárenského sdružení,
Tomáš Drápela na úvod své přednášky
o strategii v teplárenství na letošních
Dnech teplárenství a energetiky.
Teplárenství se potýká
s existenčními problémy
Jako hlavní prioritu Tomáš Drápela označil
důsledné zaměření se na současnost
a nejbližší vývoj. „Pokud bude vývoj
pokračovat tímto tempem, tak se
teplárenské systémy rozpadnou a už je
nikdo nedá dohromady,“ uvedl Tomáš
Drápela a dodal: „Můj předchůdce Mirek
Topolánek vždy říkal, že „musíme brzdit
patami“. Jenomže vývoj jde tak rychle
dopředu, že brzdit patami už nestačí.“
Teplárenství má v dnešní době existenční
problémy. Především uhelné zdroje nad
20 MW, tedy výtopny, malé teplárny, závody
energetiky, které jsou v systému EU ETS.
Úhelné zdroje do 50 MW nemají jinou
možnost, než ze systému utéct. Zdroje
nad 50 MW a do 200 MW si neví rady
s tím, co dělat a jsou v největším ohrožení.
„Tyto zdroje jsou původně postaveny na
levném českém domácím uhlí, ale to
podražilo, takže u nich vidíme poměrně
velký problém,“ vysvětlil Drápela.
„Velké soustavy a plynové zdroje mají
nainvestováno a ještě pár let budou
fungovat bez toho, aniž by museli výrazně
zvedat ceny tepla. Zvyšování cen tepla

není sociální politika, to je prostě trh,“ řekl
předseda TS ČR.
Co bude dál?
„Musíme sjednotit síly,“ uvedl Tomáš
Drápela s tím, že Teplárenské sdružení chce
rozšířit výkonnou radu ze 7 na 10 členů,
jezdit více do regionů a věnovat se
jednotlivým problémům, které v regionech
mají. Za další nutnou věc označil práci na
strategickém plánu odklonu teplárenství
od uhlí. „Je mi sympatický projekt
Německa, které si stanovilo termín na rok
2038. Podobná věc byla měla vzniknout
i u nás,“ dodal Drápela.
Nutné je podle něj i nadále podporovat
projekt KVET a to i po roce 2020.
„Dokážeme si představit, že není
problémem spoluspalovat na středních
a malých soustavách biomasu a další
alternativní paliva, která jsou mimo systém
EU ETS,“ uvedl Drápela.
Teplárenské sdružení zahájilo práci na
projektu, ve kterém bude teplárenství
nastaveno na základě dobrovolného výběru
jako služba veřejného hospodářského
zájmu, k čemuž se nastaví i legislativní
prostředí. „Nebude to hned a není zřejmé,
zda se to vůbec podaří, ale teplárenské
soustavy by se mohly do programu
přihlásit a byly by jakýmsi způsobem
chráněny,“ vysvětlil Drápela.

děje,“ dodal předseda výkonné rady.
Výnosy z dražby povolenek chce
Teplárenské sdružení vrátit do tepláren
formou investic a restrukturalizaci
některých soustav.
Snížení DPH přijde v příštím roce
K problému navyšování ceny povolenek
se postavil Energetický regulační úřad
a přepočítal podporu, která je zajímavá
pro každou teplárenskou soustavu
s kogenerační výrobou. Od příštího
roku se počítá se snížením DPH.
Pro občany všechny teplárenské zdroje
cenu minimálně o 5 % upraví, aniž by
se to v rozpočtu domácností zásadním
způsobem projevilo. „Je to slabá náplast
za to, co jsme do státního rozpočtu
odvedli, ale alespoň něco. Považuji to
za úspěch,“ řekl Tomáš Drápela.
Srovnat podnikatelské prostředí všech
výrobců tepla je dalším důležitým
problémem, o kterém Teplárenské
sdružení hovoří již léta. „Tím, co naše
členy a teplárny trápí v současné
době paradoxně daleko víc než
nárůst ceny povolenek, je
regulace šmejdů a parazitů
na systémech CZT,“
připomněl Tomáš
Drápela.

Peníze z emisních povolenek by neměly
končit jinde, než zpět v teplárnách,
alespoň částečně. „Energetika
nemůže plnit sociální rovinu
státu, což se bohužel
v mnoha případech

Tomáš Drápela,
předseda výkonné rady
Teplárenského sdružení ČR

Rozhovor

ROZHOVOR

EKOLOGICKÉ POPLATKY BY MĚLI PLATIT VŠICHNI
A protože problémy nejsou tím, co by
život činilo příjemnějším a pestřejším,
je třeba jim předcházet. Bohužel jsme
v době neklidné, kdy predikovat problém
lze jen velice obtížně, nebo vůbec.
Ono dost často záleží na tom, jak moc
je sice neerudovaný ale aktivní evropský
úředník kreativní. EU a její členové potřebují
peníze. Hodně peněz. Dá to hodně
přemýšlení, než se vymyslí nástroj, který
z jednotlivých segmentů lidské společnosti
něco vykutá.

Co bude znamenat v praxi zrušení
výjimky ze zdanění plynu pro domovní
plynové kotelny?
Výjimka z placení daně ze zemního plynu
se v platném zákonu o stabilizaci veřejných
rozpočtů vztahuje na domovní kotelny
a domácnosti. Návrh schválený vládou
výjimku pro domovní kotelny ruší, výjimka
pro domácnost zůstává zachována. Blokové
kotelny na zemní plyn, které zásobují řadu

Jaké další kroky by se měly podniknout
pro rovné podmínky na trhu
s teplem?
Náklady na daň ze zemního
plynu nebo uhlí nejsou zdaleka
jediným ekologickým
poplatkem, který občané
připojení na dálkové
vytápění na rozdíl
od domovních kotelen
platí. Občané připojení
na dálkové vytápění
také platí v ceně tepla
poplatky za emise
znečišťujících látek (oxid
siřičitý, oxidy dusíku
a prach). Od těchto
poplatků je zatím lokální
individuální vytápění
osvobozeno.
Dalším logickým
Martin Hájek,
krokem je tady
ředitel Teplárenského sdružení ČR
zpoplatnění emisí
oxidu uhličitého
i pro zařízení do 20 MW, což by
mohlo významně přispět k dosažení
klimaticko‑energetických cílů České
republiky do roku 2030. Právě v sektoru,

Jenže fakt, že životní prostředí
je třeba chránit a průmysl
ať chce nebo ne, životní
prostředí ovlivňuje,
nástroje na regulaci se
nabízí. A rozhodně
to není nic levného.
Pokud se evropský
úředník dobře
vyspí a u snídaně
se zahloubá,
může vymyslet
cokoli.
Pak nastupuje
boj o přežití.
A jak jsme již
uvedli, některým
problémům se
prostě vyhnout
nejde, musí se
přijmout nebo je
řešit. Pokud je to v naší
moci. Každopádně nějaké
vlaštovky slyšet už je. Proto
jsme se zeptali na pár zajímavostí
Martina Hájka, ředitele TS ČR.

VÍTE, ŽE…

VÍTE, ŽE…

…nejteplejším známým místem
ve vesmíru je oblak horkého plynu
obklopující hnízdo galaxií, které se
nacházejí pět miliard světelných let
od Země v souhvězdí Panny. Jde
o skupinu galaxií s katalogovým
označením RXJ1347, jež měří napříč
asi pět milionů světelných roků.

…slovo ropa se v naučných slovnících
nevyskytovalo ještě před druhou světovou
válkou, čeština ho v nové podobě převzala
z polštiny (v polštině je primární význam
slova hnis; ropa je ropa naftowa). Fosilní
hořlavinu organického původu tak čeština
nejprve pojmenovávala slovem petrolej, které
se v lékařství v našich zemích používalo už
v první polovině 15. století. Dnes pod heslem
petrolej, které pochází z řeckého petros
(skála) a latinského oleum (olej), ve slovnících
nalezneme definici popisující rafinovaný ropný
destilát. Ani Číňané, kteří jako vůbec první
na světě provedli ropný vrt před rokem 340
před naším letopočtem, se v pojmenování této
cenné tekutiny neliší – v překladu zní 石油
(ši jo), tedy skalní olej.

Z rentgenových měření observatoře
Chandra a japonského satelitu
Suzaku vyplývá, že teplota
uvedeného místa musí dosahovat
minimálně 300 milionů stupňů.
Ve zmíněné skupině galaxií jde
o jakousi horkou skvrnu širokou
asi 450 tisíc světelných let a její
původ tkví nejspíš v kolizi této
skupiny s jinou, k níž muselo dojít při
rychlosti alespoň 4 000 km/s.

městských sídlišť, platí daň ze zemního
plynu již od roku 2008 a její výše se promítá
do cen tepla. Zrušení výjimky ze zdanění
zemního plynu pro domovní kotelny je
tak prvním krokem ke spravedlivému
srovnání výše ekologických poplatků
a daní placených domácnostmi vytápěnými
z domovních kotelen s domácnostmi
připojenými na soustavy zásobování teplem.
Podle údajů Ministerstva financí by zrušení
výjimky pro domovní kotelny zvýšilo cenu
tepla z těchto zdrojů o 1,9 %.

který nespadá do systému emisního
obchodování, bude ČR muset do roku 2030
ušetřit 14 % emisí ve srovnání s rokem 2005
a zatím v tomto sektoru emise rostou.
Jsou velké teplárny připravené na změnu
palivové základny?
Velké teplárny investovaly prostředky v řádu
miliard Kč do splnění přísných emisních
limitů a palivovou základnu v dohledně době
měnit od základu nebudou, to by znamenalo
úplné znehodnocení těchto investic. Rychlý
odchod od hnědého uhlí by u velkých
tepláren také nedával ekonomický smysl.
Uhlí je domácí surovina, která bude ještě
minimálně 20 let k dispozici v rozumné
kvalitě a množství, teplárny navíc uhlí
využijí daleko lépe než elektrárny. Nicméně
například výstavba zařízení na energetické
využití odpadu by mohla značné množství
uhlí ušetřit. Ve výstavbě je také horkovod,
který bude dodávat teplo z jaderné
elektrárny Temelín do Českých Budějovic.
Předpokládá se také výstavba kotlů na
zemní plyn pro špičkové zatížení jako
náhrada části uhelných kotlů. Část uhlí lze
také nahradit spoluspalováním biomasy.
A co malé a střední teplárny?
V případě menších a středních tepláren
očekáváme, že odchod od uhlí bude
z ekonomických důvodů probíhat rychleji.
Tyto menší zdroje ale na druhou stranu
dokáží uhlí snáze nahradit, ať už zemním
plynem nebo biomasou, případně
i bioplynem nebo jejich kombinací.
Samozřejmě podmínkou je nejprve nahradit
parní sítě horkovodními, což významně sníží
velikost ztrát tepla a tím i výkon nového
zdroje a celkově zlepší ekonomiku soustavy
zásobování teplem.

Prchající
„Vidíš
to?páreček…
Ty vole!“

VÍTE, ŽE…

VÍTE, ŽE…

… geotermální vody jsou zahřáté
zemským teplem natolik, že jejich teplota
po výstupu na zemský povrch je vyšší než
průměrná roční teplota vzduchu v dané
lokalitě. V Děčíně voda vytéká samovolně
z hloubky 550 m a má teplotu 30 °C.
To je pro přímou exploataci nízká teplota.
Pomocí tepelných čerpadel se podzemní
voda ochlazuje na 10 °C a poté se
používá jako pitná voda pro město.
Získané teplo se využívá v městské
teplárně. Zde jsou instalovány jako další
zdroje tepla ještě kogenerační jednotky
a kotle na zemní plyn.

…sluneční paprsek doletí na zemi
za 8 minut. Vzdálenost 150 miliónů
kilometrů překonává rychlostí
300 000 km za sekundu. Celkové
sluneční záření dopadající na
Zemi je 180 000 T W. V našich
zeměpisných šířkách dopadne
za rok na 1 m 2 zemského povrchu
přibližně 1 100 kWh sluneční energie
(srovnatelné množství energie by se
uvolnilo spálením cca 250 kg uhlí).

Tak kam půjdu teď?

Při registraci je veselo…

Prchající páreček…

ČLÁNKY

H LAVNÍ VÝSTUPY ZE DNŮ TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY
HRADEC KRÁLOVÉ 24.–25. 4. 2019
1. Apelujeme na vládu ČR, aby se
zabývala tíživou ekonomickou situací
v teplárenství, která v kombinaci
s nerealistickými požadavky v oblasti
snižování emisí může přerůst ve vážnou
krizi a ohrožení energetické bezpečnosti
již kolem roku 2021 a může mít i dopad
na cenu tepla. Je potřeba nastavit
podmínky podpory vysokoúčinné KVET.

1

2

2. Považujeme za nezbytné zapojit teplárny
do konceptu smart grid, a to včetně
úhrady za služby, bez nichž se elektrické
sítě neobejdou v důsledku narůstající

decentrální výroby elektřiny z OZE
a akumulace elektřiny.
3. J sme přesvědčeni, že teplárenství
bude hrát významnou roli při naplňování
klimaticko‑energetických cílů ČR do roku
2030, je však zapotřebí připravit včas
právní rámec a stabilní předvídatelné
podmínky pro investory.
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4. V souladu se Státní energetickou
koncepcí požadujeme srovnání
ekonomických podmínek centralizovaných
a decentralizovaných zdrojů tepla při

úhradě emisí a dalších extemalit. V rámci
nastolení rovnováhy je třeba zavést
uhlíkovou daň pro zařízení nezahrnutá
do systému emisního obchodování
a zavést účinná opatření proti nekalým
praktikám v nabídkách pro zajišťování
dodávek tepla (např. odpojování).
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5. T
 eplárenství by mělo ve IV.
Obchodovacím období EU ETS
získat odpovídající podíl prostředků
z Modernizačního fondu. Je třeba jasně
definovat podmínky čerpání pro oblast
teplárenství.
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6. V oblasti věcného usměrňování
ceny tepla požadujeme zajistit
ve střednědobém výhledu úpravu
a zjednodušení celkového regulačního
rámci tak, aby se dala predikovat
rentabilita legislativně vyvolaných
modernizací výroben tepla a soustav
zásobování tepelnou energií.
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7. N astavit ekonomické podmínky pro
využití obnovitelných a druhotných zdrojů
energie včetně odpadů a biomasy jako
náhrady fosilních paliv.

