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Jak se proinvestovat z COVID krize,
zmodernizovat energetiku a splnit cíle 2030?

• Národní plán oživení a odolnosti (RRF) – ČR 182 mld.
Kč (z toho 37 % by mělo jít na účely ochrany klimatu,
tedy 67,3 mld. Kč). Odesláno EK 15/10. Zazávazkování
2021-23. Možnost zvýhodněného úvěru až 415 mld Kč.

• Fond spravedlivé transformace (JTF) – ČR 37,3 mld.
pro MSK, UK a KVK. Plány spravedlivé územní
transformace. Samostatný OP - ŘO MŽP. Zprostředkující
subjekt-y (?), PS pro jednotlivé oblasti.

• Operační programy (OPŽP, OPTAK, IROP, OPD,…)

• Národní programy (NZÚ, NPŽP,…)

• Modernizační fond (2021-2030) 130 - 150 mld. Kč. Dle
vývoje ceny EUA, alespoň 70 % na prioritní projekty.

• EU fondy (Inovační fond, HORIZON 2020,…)



Modernizační fond
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dokončíme obecný programový dokument a 
předložíme na vládu

CO BUDE DÁL?

další jednání Platformy proběhne do 
konce roku

připravujeme podrobné nastavení 
jednotlivých programů 

předvýzva proběhne v listopadu - prosinci

v prvním čtvrtletí příštího roku očekáváme 
první „ostré“ výzvy



EU agenda



Aktuální vývoj a kontext
• Finišuje projednávání ECL (Evr. právní rámec pro klima) –

cílem je ukotvit cíl klimatické neutrality EU do 2050
(schválen ER 12/2019) do legislativy a stanovit proces
nastavování dílčích cílů, popř. trajektorie (2030-40-50).

• Součástí návrhu je stanovení vyššího cíle pro rok 2030
(alespoň 55% redukce oproti 1990). EK k němu vydala
návrh + studii dopadů 17. září – aktualizace NDC, sladit s
cílem 1,5 stupně Celsia.

• Schválen částečný obecný přístup ENVI Rady v říjnu.

• EP požaduje snížení o 60 % oproti 1990

• Rozhodnutí o navýšení cíle posunuto na prosincovou ER

• Většina států podporuje – diskuse o „enabling framework“

• Po schválení – navýšení NDC EU a trialog s EP

• Konečné schválení ECL ve 2021



Klíčové body „Enabling Framework“ z pohledu ČR

• Pomoc při řešení dopadu kůrovcové kalamity na ztrátu
propadů a emise ze sektoru lesnictví (LULUCF)

• Prostředky navíc pro Modernizační fond (navýšení podílu
povolenek ze 2 na 4 %)

• Technologická neutralita a právo volby energetického
mixu na úrovni ČS

• Zachování bezplatné alokace pro průmysl v souvislosti s
přípravou zpoplatnění uhlíku na hranicích (CBAM)

• Hlavní kritérium pro stanovování cíle mimo ETS (ESR)
HDP na obyvatele

• Ponechat cíle pro OZE a energetickou účinnost na úrovni
EU (s příspěvky ČS)

• Vstup a souhlas ER v případě klíčových revizí systému







Cíle ČR v oblasti klimatu a energetiky 2021-30

• -40 % GHG oproti 1990 (55 %)
• - 43 % GHG v EU ETS (oproti 2005)
• - 14 % GHG v non-ETS (oproti 2005)
• 32,5 % EE oproti BaU (37-38 %)

▪ 1735 PJ PEZ, 990 PJ KSE, 157 kJ/Kč
▪ 124 TJ úspor dle čl. 5
▪ 0,8 % nových úspor ročně 2021-2030
▪ 462 PJ kumulovaných úspor dle čl. 7

• 32 % OZE (38 - 39 %)
▪ 22 % OZE v hrubé KSE dle KEP
▪ 1 p. b. roční nárůst OZE v sektoru V+CH
▪ 14 % OZE v dopravě



Klíčové otázky související s vyšší mírou 2030 ambice 

• Rozdělení vyššího cíle EU do 2030 na GHG a
energetické cíle

• Rozdělení vyššího cíle EU do 2030 v rámci GHG cíle
mezi EU ETS a non-ETS

• Revize EU ETS a jeho další rozšiřování (lodě, silniční
doprava, vytápění budov)

• Revize EU ETS a snaha některých ČS o zavedení
minimální ceny EUA (FR), popř. min/max úrovní (EP)

• Klíč pro rozdělování závazků mezi ČS mimo ETS (akt.
klíč HDP/obyvatele)

• Revize nařízení o LULUCF – reflexe kůrovcové
kalamity?









Co nás čeká v roce 2020 a dále - úroveň ČR/EU
• 4. obchodovacího období v EU ETS (2021-2030) -

transpozice směrnice dokončena v zákoně č. 1/2020

• Příprava a spuštění Modernizačního fondu + JTF + RRF

• Příprava a spuštění Operačních programů

• 1. výzva v Inovačním fondu uzavřena 29/10/20

• Pravidla pro systém Kompenzace nepřímých nákladů

• Scénáře “klima neutrality“ ČR do 2050 a vyšších cílů 2030

• Závěry a doporučení Uhelné komise

• Zapojení do projednávání nových návrhů EK k EGD –
analýza – pozice ČR - vyjednávání.

• Příprava na další klíčové legislativní návrhy ve 2021

• Mezinárodní souvislosti – USA zpět ve hře? COP26 Glasgow

• Příprava na CZ PRES (2022)



Prostor pro vaše dotazy…


