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Parlament České republiky 

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 

2020 
8. volební období 

362. 

USNESENÍ 
výboru pro evropské záležitosti 

z 57. schůze 

ze dne 8. října 2020 
 
 
 

 

ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu 

výboru a Výboru regionů – Vodíková strategie pro klimaticky neutrální Evropu /kód Rady 

9390/20, KOM(2020) 301 v konečném znění/ 

 

 

Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po vyslechnutí 

informace náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Silvany Jirotkové, náměstka ministra 

dopravy Ing. Jana Sechtera a vedoucího oddělení politiky a strategií životního prostředí 

Ministerstva životního prostředí Mgr. Jaroslava Kepky, po vyslechnutí zpravodajské zprávy posl. 

Jiřího Kobzy a po rozpravě 

 

 s c h v a l u j e  stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení. 

 

 František Kopřiva v. r.   Jiří Kobza v. r. 

 ověřovatel  zpravodaj 

  Ondřej Benešík v. r. 

  předseda 
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 Příloha k usnesení č. 362 

 

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Vodíková strategie 

pro klimaticky neutrální Evropu 

 
KOM(2020)0301 v konečném znění, kód Rady 9390/20 

 

 

 Právní základ: 

Dokument informační povahy. 

 Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ: 

4. 8. 2020 

 Datum projednání ve VEZ: 

9. 9. 2020 (1. kolo) 

 Procedura: 

Není projednáváno legislativním postupem, jedná se o dokument nelegislativní povahy, který 

nepodléhá schválení v Radě a Evropském parlamentu. Procedura je ukončena jeho přijetím a 

předložením těmto institucím.  

 Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS): 

Datované dnem 7. srpna 2020, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 9. září 2020 

prostřednictvím systému ISAP. 

 Hodnocení z hlediska principu subsidiarity: 

Hodnocení z hlediska principu subsidiarity se neuplatní, jedná se o dokument informační povahy. 

 Odůvodnění a předmět: 

 

Vodíková strategie byla publikována ve stejný den, jako strategie EU pro integraci energetického 

systému (dále „integrační strategie“), která zdůrazňuje potřebu změny současné situace, kdy jednotlivé 

sektory (průmysl, doprava, budovy atd.) fungují jako „samostatné jednotky“. Budoucnost má podle 

integrační strategie spočívat v koordinovaném plánování a fungování energetického systému jako 

celku, kde v ideálním případě žádná energie a surovina nebude vyplýtvána. Vodík je přitom chápán 

jako klíčový prvek integrační strategie pro svou všestrannost a (zatím spíše jen teoreticky) nízkou 

emisní bilanci. Strategie souvisí také s novou průmyslovou strategií pro Evropu, která považuje vodík 

za palivo budoucnosti, jakož i s plánem Komise na podporu oživení po pandemii covid-19, který 

avizuje významné investice do vodíkových technologií. 

 

Sdělení „Vodíková strategie pro klimaticky neutrální Evropu“ (dále „vodíková strategie“ nebo jen 

„strategie“) vychází z přesvědčení Evropské komise, že vodík je nezbytný ke splnění závazku EU 

dosáhnout do roku 2050 uhlíkové neutrality a nulového znečištění (oba cíle jsou uvedeny v Zelené 

dohodě pro Evropu) a k celosvětovému úsilí o provádění Pařížské dohody. Za účelem rozvoje 

„vodíkové ekonomiky“ identifikuje vodíková strategie základní problémy, které je třeba překonat, 

detailně osvětluje, jaké nástroje může EU za tímto účelem mobilizovat, a předkládá plán opatření pro 

nadcházející roky. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0299&qid=1600754836578&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0299&qid=1600754836578&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0102&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0456&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0301&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=ENhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=ENhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=EN
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/parizska_dohoda/$FILE/OEOK-Cesky_preklad_dohody-20160419.pdf
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 Základní pojmy: 

 „Vodík z elektřiny“ je vodík vyrobený elektrolýzou vody bez ohledu na zdroj elektřiny. 

 „Vodík z obnovitelných zdrojů“ nebo také „zelený vodík“ (green hydrogen) je vodík vyrobený 

1) elektrolýzou vody za použití elektřiny pocházející z obnovitelných zdrojů energie, nebo 

2) reformováním bioplynu nebo biochemickou přeměnou biomasy za téměř nulových emisí 

skleníkových plynů. 

 „Vodík z fosilních paliv“ (také „šedý vodík“ nebo „gray hydrogen“) je vodík pomocí fosilních 

paliv (např. reformování zemního plynu, zplynování černého uhlí). Emise skleníkových plynů 

z jeho výroby jsou vysoké1. V současné době se jedná o převažující způsob výroby vodíku. 

 „Modrý vodík“ (blue hydrogen) je podskupina vodíku z fosilních paliv, u níž jsou skleníkové 

plyny, které se uvolňují během procesu výroby, zachycovány. Účinnost zachycování skleníkových 

plynů je maximálně 90 %.2 Dále zahrnuje též vodík vyrobený pomocí jaderné energie, která je ze 

své povahy nízkoemisní (vodíková strategie však jadernou energii výslovně nezmiňuje). 

 „Nízkouhlíkový vodík“ zahrnuje modrý a zelený vodík, jejichž emisní bilance je výrazně nižší, 

než úrovně současné výroby (šedého) vodíku z fosilních paliv. 

 „Syntetická paliva odvozená od vodíku“ jsou plynná nebo kapalná paliva na bázi vodíku a 

uhlíku, jež slouží např. v letecké nebo silniční dopravě. Jejich spalování znečišťuje ovzduší 

podobně jako spalování fosilních paliv. Emisní bilance skleníkových plynů však závisí na 

vstupních surovinách a výrobním procesu. Teoreticky může být syntetické palivo uhlíkově 

neutrální (pokud by vznikalo smísením zachyceného CO2 a zeleného vodíku). 

 Zkratka „CCS“, neboli „carbon capture and storage“, označuje technologii zachycování a 

ukládání uhlíku. 

 

 Obsah a dopad: 

Základní vizí Komise je, aby se do roku 2050 zvýšil podíl vodíku na energetickém mixu EU z 

nynějších necelých 2 % na 13 % až 14 %. Za tímto účelem souběžně došlo k vytvoření Evropské 

aliance pro čistý vodík (sdružující soukromý i veřejný sektor, jakož i občanskou společnost), která 

umožní vypracovat investiční program a seznam konkrétních projektů. 

Vodíková strategie pro klimaticky neutrální Evropu je členěna do 8 částí. První z nich, nazvaná „Úvod 

– Proč potřebujeme strategický plán pro vodík“, zdůvodňuje potřebu přijetí této strategie a v ní 

avizovaných opatření. 

Vodík lze používat jako vstupní surovinu, palivo nebo jako nosič a úložiště energie, a má tak mnoho 

možných využití v průmyslu, dopravě, energetice a stavebnictví. Vodík např. umožňuje ukládat 

přebytečnou elektřinu v době, kdy neexistuje dostatečná spotřeba (např. větrná energie produkovaná 

v noci), a také propojuje výrobní místa se vzdálenějšími středisky poptávky, přičemž může využít 

existující infrastruktury pro transport zemního plynu a ropy. Nejdůležitějším aspektem však je, že 

při používání vodíku se neuvolňuje CO2 a že vodík neznečišťuje ovzduší (v závislosti na způsobu 

výroby). Vodík tak nabízí řešení, jak ukládat energii z obnovitelných zdrojů a jak dekarbonizovat i 

takové sektory, v nichž je obtížné dosáhnout snížení emisí uhlíku, resp. které je obtížné elektrifikovat. 

Vodík však v současnosti představuje pouze skromnou část energetického mixu (2 %), navíc se stále z 

velké části vyrábí z fosilních paliv3, zejména ze zemního plynu nebo černého uhlí, což vede k tomu, že 

                                                             
1 Emise skleníkových plynů od zdroje k bráně při parním reformování zemního plynu činí 9 kg CO2eq/kgH2 

(IEA, 2019). 
2 Emise skleníkových plynů od zdroje k bráně při parním reformování zemního plynu se zachycováním a 

ukládáním uhlíku při 90% zachycení činí 1 kg CO2eq/kgH2 a s 56% zachycením 4 kgCO2eq/kgH2 (IEA, 2019). 
3 Přestože v EU je v současnosti na 300 funkčních elektrolýz, připadá na ně méně jak 4 % celkové výroby 

vodíku (zbytek se vyrábí z fosilních paliv). Společný podnik pro palivové články a vodík, 2019, Evropský plán 

pro vodík. 
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v EU se v souvislosti s výrobou vodíku do ovzduší uvolňuje 70 až 100 milionů tun CO2 ročně. Aby 

vodík přispíval k uhlíkové neutralitě, musí se dosáhnout mnohem většího rozsahu výroby a ta se 

musí plně dekarbonizovat. Zelený a modrý vodík však v současné době není ve srovnání s vodíkem 

z fosilních paliv nákladově konkurenceschopný. Cílem vodíkové strategie proto je vyřešit problémy 

stojící v cestě fungující „vodíkové ekonomice“ (hydrogen economy). 

Samotná strategie je obsažena v části druhé („Cesta k vodíkovému ekosystému v Evropě: Plán do roku 

2050“), kde jsou mj. popsány tři fáze přechodu k vodíkové ekonomice, části třetí („Investiční 

program pro EU“), části čtvrté („Podpora poptávky a zvyšování produkce“), části páté („Navrhování 

rámce pro vodíkovou infrastrukturu a tržní pravidla“), části šesté („Podpora výzkumu a inovací 

v oblasti vodíkových technologií“) a části sedmé („Mezinárodní rozměr“). Poslední osmá část 

(„Závěry“) obsahuje stručné shrnutí obsahu a významu strategie. 

Klíčové body vodíkové strategie: 

 Je stanoven ambiciózní cíl 40 GW produkční kapacity elektrolyzérů zeleného vodíku v Evropě 

do roku 2030 a dalších 40 GW v jižních a východních částech Evropy (např. na Ukrajině nebo 

v Maroku), ze kterých by Evropa mohla zelený vodík dovážet. Tato vize vychází ze zprávy 

Hydrogen Europe, orgánu průmyslového obchodu.4 Průběžný cíl pro rok 2024 je 6 GW 

elektrolyzérů zeleného vodíku. 

 Komise uznává, že je třeba sestavit seznam životaschopných investičních projektů a zajistit 

jejich financování veřejným i soukromým sektorem. Za tímto účelem byla založena Evropská 

aliance pro čistý vodík, jejímž je ČR členem. 

 Komise konstatuje, že zelený vodík je prioritou, ale současně uznává, že jiné formy 

nízkouhlíkového vodíku, zejm. modrý vodík, budou hrát významnou roli „z 

krátkodobého a střednědobého hlediska“. Pro ilustraci, Komise navrhuje, aby do roku 2050 

činily kumulativní investice do zeleného vodíku 180 – 479 miliard EUR, zatímco investice do 

modrého vodíku jen 3 – 18 miliard EUR. 

 Komise předpokládá, že do roku 2030 by se investice do elektrolyzérů mohly pohybovat v 

rozmezí 24 – 42 miliard EUR. Jde však pouze o náklady na elektrolyzéry (při průměrné ceně 

900 EUR/kW), k nimž je dále nutné připočíst náklady na infrastrukturu atp. Do roku 2030 

Strategie předpokládá také instalaci dalších 80 – 120 GW sluneční a větrné energie 

výhradně pro výrobu zeleného vodíku při nákladech ve výši 220 – 340 miliard EUR.5 

 Ve strategii jsou uvedeny také orientační náklady na různé formy výroby vodíku: 

o 1,5 EUR/kg (38 EUR/MWh) pro vodík z fosilních paliv (bez CCS); 

o 2 EUR/kg (50 EUR/MWh) pro modrý vodík; 

o 2,5 – 5,5 EUR/kg (65 – 135 EUR/MWh) pro zelený vodík.6 

                                                             
4 

https://hydrogeneurope.eu/sites/default/files/Hydrogen%20Europe_2x40%20GW%20Green%20H2%20Initative

%20Paper.pdf 
5 Pro rozvoj nabídky vodíku i poptávky po něm bude možné využívat finanční prostředky z nástrojů programu 

InvestEU, Inovačního fondu, Evropského fondu pro regionální rozvoj, Kohezního fondu, REACT-EU, Fondu 

pro spravedlivou transformaci a Nástroje pro propojení Evropy (CEF) v oblasti energetiky i dopravy. Na národní 

úrovni se předpokládá podpora např. ve formě „carbon contract for difference“, tedy systému, který umožňuje 

dotovat rozdíl mezi tržní a výrobní cenou výroby vodíku z nízkouhlíkových zdrojů (obdoba feed-in tarifů 

v oblasti solární energetiky). 
6 Lze poznamenat, že v praxi budou náklady na modrý vodík záviset na mnoha faktorech, např. na technologii 

zachycování a vzdálenosti místa ukládání uhlíku. Dolní hranice nákladů na výrobu zeleného vodíku se v 

současné době jeví jako optimistická, v budoucnu však může být dobře dosažitelná. 

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-clean-hydrogen-alliance_cs
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-clean-hydrogen-alliance_cs
https://hydrogeneurope.eu/sites/default/files/Hydrogen%20Europe_2x40%20GW%20Green%20H2%20Initative%20Paper.pdf
https://hydrogeneurope.eu/sites/default/files/Hydrogen%20Europe_2x40%20GW%20Green%20H2%20Initative%20Paper.pdf
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 Komise konstatuje, že vodík bude hrát roli v některých dopravních aplikacích, kde je 

elektrifikace obtížnější (nákladní silniční doprava, neelektrifikovaná železnice). Potenciál má 

také výroba syntetických paliv na bázi vodíku pro leteckou, námořní a silniční nákladní 

dopravu. EU má v tomto směru v úmyslu zveřejnit strategii udržitelné a inteligentní mobility 

později v roce 2020. 

 Komise zdůrazňuje potřebu státní podpory vodíkových technologií, aby soukromí investoři 

měli motivaci k nezbytným investicím pro zvýšení nabídky i poptávky po zeleném a modrém 

vodíku. Státní podpora by měla zahrnovat kvóty, revize a rozšíření systému EU pro 

obchodování s emisemi (ETS) a výběrová řízení na přímou podporu zeleného vodíku. 

 Podle Komise je nezbytná významná podpory výzkumu a inovací a také vyzdvihuje výhody 

mezinárodní spolupráce jak ve vývoji technologií, tak v přeshraničním obchodování 

s vodíkem. 

 

Harmonogram rozvoje vodíkové ekonomiky: 
 

I. V první fázi (2020 – 2024) je cílem dekarbonizovat stávající výrobu vodíku pro současné 

použití, jako je chemický průmysl, a propagovat ji pro nové aplikace. Tato fáze se opírá 

o instalaci nejméně 6 gigawattů elektrolyzérů vodíku z OZE do roku 2024 a jejím cílem je 

výroba až jednoho milionu tun čistého vodíku. Pro srovnání, v současné době je v EU 

instalován přibližně 1 gigawatt elektrolyzérů vodíku (nadto fungujících za pomoci spalování 

fosilních paliv). 

o Potřeba budou také vodíkové čerpací stanice, aby bylo možné vodík využít i pro 

(těžkou) silniční dopravu. 

o Výrobu vodíku by měly podpořit také různé formy nízkouhlíkového vodíku. 

Stávající závody na výrobu vodíku by měly být dekarbonizovány pomocí technologií 

na zachycování a ukládání uhlíku. 

o Poptávka po vodíku bude zpočátku uspokojena v místě výroby, měla by se ale začít 

plánovat infrastruktura pro přenosovou soustavu. 

o Státní podpora musí překlenovat rozdíly v nákladech mezi vodíkem z fosilních paliv a 

vodíkem z obnovitelných zdrojů a nízkouhlíkovým vodíkem. K vybudování rozsáhlé 

základny investic přispěje Evropská aliance pro čistý vodík. 

 

II. Ve druhé fázi (2024 – 2030) se musí vodík stát nedílnou součástí integrovaného 

energetického systému se strategickým cílem instalovat do roku 2030 nejméně 40 

gigawattů elektrolyzérů pro výrobu vodíku z OZE a vyrobit až deset milionů tun 

obnovitelného vodíku v EU.7 

o Komise předpokládá, že vodík z OZE se postupně stane nákladově 

konkurenceschopným vůči ostatním formám výroby vodíku. Používání vodíku se tak 

bude postupně rozšiřovat do nových odvětví, včetně výroby oceli, nákladních vozidel, 

železnice a některých aplikací námořní dopravy. 

o Vodík z OZE začne hrát roli při vyrovnávání elektrizační soustavy založené na 

OZE. V dobách velkého objemu levné elektřiny z obnovitelných zdrojů se bude 

přebytek elektřiny využívat na výrobu vodíku. 

                                                             
7 Až 333 TWh vodíku z obnovitelných zdrojů by mohlo být vyrobeno buď přímým připojením elektřiny z 

obnovitelných zdrojů k elektrolyzérům, nebo tím, že se zajistí splnění určitých podmínek, k nimž mimo jiné patří 

doplňkovost použité elektřiny z obnovitelných zdrojů. 
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o Vodík se rovněž bude využívat pro sezónní ukládání a přepravu elektřiny. Stávající 

plynárenská soustava by mohla být částečně přeorientována na přepravu vodíku. 

o Vodík se stále bude vyrábět hlavně v blízkosti spotřeby nebo v blízkosti 

obnovitelných zdrojů energie v místních ekosystémech (místní vodíkové klastry, jako 

jsou vzdálené oblasti nebo ostrovy, nebo regionální ekosystémy – tzv. vodíková 

údolí). 

 

III. Ve třetí fázi (2030 – 2050) by technologie obnovitelného vodíku měly dospět a být 

nasazeny ve velkém měřítku, aby se dostaly do všech těžko elektrifikovatelných odvětví. 

o Vodíková paliva a syntetická paliva odvozená od vodíku by měla proniknout do 

širšího spektra hospodářských odvětví, zejména do těch, které je obtížné elektrifikovat 

(od letecké a lodní dopravy po průmyslové a komerční budovy). 

o Výroba elektřiny z OZE musí vzrůst, protože až čtvrtina této elektřiny by měla být 

použita na výrobu vodíku.8 

 

 Stanovisko vlády ČR: 

ČR vítá vodíkovou strategii a je připravena podílet se na vytváření vodíkové ekonomiky. ČR se chce 

zaměřit na výrobu vodíkových technologií, které umožní dekarbonizaci dopravy (zejm. 

automobilového průmyslu). Prioritní je nasazení vodíku v městské autobusové a dálkové nákladní 

dopravě. Vodíková strategie je v souladu s národním akčním plánem čisté mobility, který vodík 

považuje za jeden z klíčových prvků přechodu k nízkoemisní dopravě. 

ČR nicméně očekává, že Komise bude zohledňovat odlišné výchozí pozice jednotlivých členských 

států. ČR zdůrazňuje, že kvůli své vnitrozemské poloze nemá takový potenciál v získávání elektřiny 

z větru a slunce, a proto avizuje nezbytnost výroby vodíku za pomocí elektřiny z jaderných 

elektráren. „Jaderný vodík“ by proto měl být podle ČR využíván a podporován stejně, jako vodík 

zelený (z obnovitelných zdrojů energie). Emisní bilance „jaderného vodíku“ je podle ČR srovnatelná 

s emisní bilancí zeleného vodíku. 

ČR dále zdůrazňuje nezbytnost certifikace vodíku a jeho původu a také vybudování infrastruktury pro 

přepravu vodíku. Za tímto účelem by mělo být využito existujících plynovodů pro zemní plyn. ČR se 

dále ohrazuje proti zavádění povinného podílu zeleného vodíku v určitých odvětvích, což může být 

nebezpečné, protože výroba vodíku a související infrastruktura ještě není dostatečně vyvinutá. ČR 

poukazuje také na riziko ztráty konkurenceschopnosti produktů vyrobených pomocí vodíku kvůli jeho 

vyšší ceně. 

 

 Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU: 

V Evropském parlamentu bylo sdělení obsahující vodíkovou strategii přiděleno výboru pro průmysl, 

výzkum a energii (ITRE). Projednávání sdělení je nyní v přípravné fázi a konkrétní datum jednání 

Evropského parlamentu, na kterém bude sdělení podrobeno debatě, nebylo zatím zveřejněno. 

 Závěr:  

 

Výbor pro evropské záležitosti 

 

                                                             
8 Za předpokladu, že veškerý vodík z obnovitelných zdrojů by byl vyráběn za použití elektřiny z obnovitelných 

zdrojů. Na základě dlouhodobého dekarbonizačního scénáře 1.5 TECH, COM(2018) 773 final. 

https://www.mpo.cz/cz/prumysl/zpracovatelsky-prumysl/automobilovy-prumysl/aktualizace-narodniho-akcniho-planu-ciste-mobility--254445/
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1. b e r e  n a  v ě d o m í   sdělení komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, 

Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „VODÍKOVÁ 

STRATEGIE PRO KLIMATICKY NEUTRÁLNÍ EVROPU“; 

 

2. b e r e  n a  v ě d o m í  a  p o d p o r u j e   rámcovou pozici vlády ČR ke sdělení 

komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Evropskému hospodářskému a 

sociálnímu výboru a Výboru regionů „VODÍKOVÁ STRATEGIE PRO KLIMATICKY 

NEUTRÁLNÍ EVROPU“; 

 

3. k o n s t a t u j e ,  že výzkum v oblasti průmyslového využití vodíku je z ekonomického 

hlediska i s ohledem na vývoj stavu životního prostředí záležitostí prvořadé důležitosti a 

zaslouží si podporu příslušných orgánů českého státu; 

 

4. k o n s t a t u j e ,  že v souvislosti s projektem „VODÍKOVÁ STRATEGIE PRO 

KLIMATICKY NEUTRÁLNÍ EVROPU“ je z hlediska České republiky klíčové, aby 

z něj vyplývající následná legislativní opatření neohrozila konkurenceschopnost české 

ekonomiky, zejména, aby byla výroba vodíku za pomocí elektřiny z jaderných elektráren 

podporována stejně jako vodík získávaný z tzv. obnovitelných zdrojů energie. 

 

5. p o v ě ř u j e    předsedu výboru pro evropské záležitosti, aby v rámci politického 

dialogu postoupil toto usnesení předsedkyni Evropské komise.  

 

 

 

 František Kopřiva v. r.   Jiří Kobza v. r. 

 ověřovatel  zpravodaj 

  Ondřej Benešík v. r. 

  předseda 

 


