
 

SENÁT 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

13. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

48. 

USNESENÍ SENÁTU 
z 2. schůze, konané dne 19. listopadu 2020 

 
k Cestě ke klimaticky neutrálnímu hospodářství: Strategie EU pro integraci 
energetického systému a k Vodíkové strategii pro klimaticky neutrální Evropu 
 
Senátní tisk č. K 67/12 -  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Cesta ke klimaticky neutrálnímu 
hospodářství: Strategie EU pro integraci energetického systému 
 

Senátní tisk č. K 68/12 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Vodíková strategie pro klimaticky 
neutrální Evropu 
 

Senát  
 

I.  
 

1. podporuje 
snahu o integraci energetického systému EU a vytvoření fungujícího evropského trhu 
s vodíkem a domnívá se, že je nutné vést v ČR o těchto otázkách širokou veřejnou 
debatu; 

 

2. souhlasí s vládou,  
že při integraci energetického systému musí být plně zohledněny individuální pozice 
a možnosti jednotlivých členských států a zachováno jejich právo stanovit si vlastní 
energetický mix; v současnosti lze akceptovat pouze tlak na omezování těžby 
a energetického využívání uhlí; 

 

3. připomíná 
význam jaderných a v budoucnu i termojaderných zdrojů energie pro zajištění základní 
energetické stability doplněných širokým portfoliem obnovitelných zdrojů energie; 

 
4. vítá, 

že Komise ve strategii uznává důležitou roli zemního plynu při přechodu ke klimatické 
neutralitě; 



 
5. je toho názoru,  

že základem integrovaného energetického systému by měly být propojené distribuční 
soustavy elektrické energie a plynárenské soustavy; zároveň je však nutná efektivní 
ochrana proti neplánovaným přetokům elektrické energie z nestabilních zdrojů, které 
mohou ohrozit stabilitu distribuční sítě; 

 
6. zdůrazňuje,  

že při integraci energetického systému musí být pokud možno co nejvíce využita 
stávající energetická infrastruktura;   

 
7. domnívá se,  

že před finálním rozhodnutím, jaká z existujících možností náhrady fosilní nafty 
a fosilního benzínu (syntetická paliva, elektrický pohon, vodík) je nejvhodnější 
variantou pro oblast dopravy, je nezbytné všechny možnosti důkladně posoudit 
a porovnat (např. pokud jde o jejich energetickou účinnost, stav a existenci distribuční 
soustavy, počty a reálná životnost vozidel apod.);  

 
8. považuje za důležité 

podporovat zejména výzkum a vývoj v oblasti průmyslového využití vodíku 
a při budování infrastruktury pro vodík zohledňovat jak aktuální poptávku po vodíku, 
tak i predikce vývoje (např. počtu vozidel na vodíkový pohon), aby nedošlo 
k budování infrastruktury, která by nebyla nakonec využita; 

 
9. podporuje, 

aby vodík vyrobený z jaderných zdrojů byl využíván a podporován stejně jako vodík 
vyrobený z obnovitelných zdrojů energie; 

 
II. 

pověřuje 
předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi. 

 
 
 
 
 

Miloš Vystrčil v. r. 
předseda Senátu 

 
 

Jan Grulich v. r. 
ověřovatel Senátu 
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