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TEPKO 2016 

 

 

    Strategie teplárenství?  
   Bez stabilní legislativy = mission impossible      
                                 

                                    Ing. Mirek Topolánek 

 

 

                                                                            

                             10. listopadu 2016, Kaiserštejnský palác, Praha 
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Rok 2016 – co se nepodařilo 

Pařížská dohoda 

vstoupila v platnost 

4.11. 2016 
 

Ratifikovalo 103 zemí 

V EU zatím odolává 13: 

Belgie, Bulharsko, ČR, 

Finsko, Chorvatsko, Itálie, 

Litva, Lotyšsko, Nizozemí, 

Rumunsko, Slovinsko, 

Španělsko a Velká Británie.  
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Rok 2016 – co se podařilo  

„Takže zahraniční byrokrati 

budou kontrolovat co 

využíváme a děláme v naší 

zemi. Ani náhodou! Vypovíme 

Pařížskou klimatickou dohodu 

a zastavíme všechny platby 

amerických daňových 

poplatníků na programy 

globálního oteplování OSN.“ 

 

 

Vystoupení na ropné konferenci v 

Bismarcku v Severní Dakotě 26.5.2016 

Trump 290  Clinton 228 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWuaOQuJzQAhVB2BoKHetZA14QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.tyden.cz%2Frubriky%2Fnazory%2Fdonald-trump-jako-adolf-hitler_375740.html&psig=AFQjCNFS-WSLNRQSNUYVOCtdE8gQixPBPg&ust=1478806915900247
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Historie emisí CO2 v USA a očekávaný vývoj 
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Rok 2016 – co se podařilo 

EU začala brát vážně vytápění: 

 

16.2. Evropská komise: 

Strategie EU pro vytápění a 

chlazení 

 

13.9. Evropský parlament: 

Zpráva o strategii EU pro 

vytápění a chlazení 

 

 

6 497  
51 % 

6 323  
49  % 

Ostatní 

užití 

Teplo a 

chlazení 

Konečná spotřeba energie 

v EU28 v roce 2012 (TWh) 
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Rok 2016 – co se podařilo 

Notifikace podpory vysokoúčinné KVET: 
 

8. srpna 2016    Francie 

28. září 2016     Polsko 

10. října 2016    Slovinsko 

24. října 2016    Německo 

 

… ČR ? 
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Rok 2016 - co se ještě (ne)podaří 

30. listopadu 2016 má Evropská  

komise představit: 

•Novelu směrnice o energetické  

náročnosti budov 

•Novelu směrnice o energetické 

účinnosti 

•Novelu směrnice o obnovitelných 

zdrojích energie 

•Nový design trhu s elektřinou 

•Systém řízení energetické unie 

Bude EU učit létat  

slony, koně, nebo orly? 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwji3ILo9tDPAhWBvBQKHd6uDLwQjRwIBw&url=http://kilkavbanke.deviantart.com/art/elephant-with-wings-446969881&psig=AFQjCNH4IknHd9DmR-Z1Yd0ooaPh7QNbxw&ust=1476212627118210
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Rok 2016 – co se nepodařilo 

Novela horního zákona (č.89/2016 Sb.)  

– zvýšení poplatků za těžbu nerostů od 1.1.2017 

 

Výrazné zpoždění nabrala novela: 

Stavebního zákona 

Zákona o odpadech 

Vyhlášky č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a 

jejím zjišťování 

 

Opravit se zatím nepodařilo zákon o registru smluv 
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Rok 2016 – co se podařilo 

ERÚ v dubnu zveřejnil přehled účinných soustav zásobování 

tepelnou energií 

Ochrana účinných SZTE promítnuta do dokumentace 

programu Nová zelená úsporám 
 

Vypsána I. výzva v programu Úspory energie v SZT 
 

Novela zákona o ochraně ovzduší: 

Prováděcí vyhláška k posuzování technicko-ekonomické přijatelnosti 

SZTE nahrazena posudkem energetického specialisty. 
 

Návrh zákona o snížení nákladů na zavádění 

vysokorychlostních sítí elektronických komunikací – do PS 

dorazil v celkem přijatelné podobě 

 



sdružení podnikatelů v teplárenství 

www.tscr.cz 

Rok 2016 Co je ještě (ne)podaří 

Zákon o odpadech 

Antifosilní zákon 

Novela stavebního zákona 

Novela zákona o posuzování vlivu na životní prostředí 
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Němečtí soudruzi udělali někde chybu 

                                         Aktuální německý Merit Order 

Boxberg Q,R 

Lippendorf 

Schwarze 

Pumpe 

Typical Feed-in / Consumption (MW) 



sdružení podnikatelů v teplárenství 

www.tscr.cz 

Využití hnědouhelných elektráren - květnen a srpen 2016 
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Prameny optimismu 

1. Ceny elektřiny se odrazily ode dna 

2. Peníze na další podporu elektřiny z OZE dochází už i 

v Německu 

3. Německo bude ekonomicky donuceno rozdělit 

jednotnou obchodní zónu s Rakouskem 

4. Německo nebude schopné vybudovat Südlink a bude 

muset omezit výstavbu větrných elektráren na severu 

5. Brzy se ukáže, že bezpečnost dodávek má svou 

hodnotu 

6. Podpora vysokoúčinné KVET v ČR nakonec bude 

7. Do voleb už se v ČR nestihne napáchat mnoho škod 
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Copak nám zase nadělí? 
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Jak přežít rok 2020? 

„Není to ten nejsilnější, kdo přežije, ani 

ten nejinteligentnější, ale ten, kdo se 

dokáže nejlépe přizpůsobit.“ 

 

Charles Darwin 

 


