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Vážený pane předsedo,  

Evropská komise by ráda poděkovala Poslanecké sněmovně za její usnesení ke sdělení 

Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a 

Výboru regionů „Vodíková strategie pro klimaticky neutrální Evropu“ (COM(2020) 301 

final).  

Sdělení předkládá vizi, jakým způsobem může EU časem vytvořit z čistého vodíku 

životaschopné řešení dekarbonizace různých odvětví, tím že se v EU do roku 2024 nainstalují 

elektrolyzéry pro výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů o výkonu alespoň 6 GW a do roku 

2030 o výkonu 40 GW. Toto sdělení identifikovalo problémy, které je třeba překonat, detailně 

osvětlilo, jaké nástroje může EU mobilizovat, a předložilo plán opatření pro nadcházející 

roky.  

Spolu se sdělením o strategii EU pro integraci energetického systému
1
 je vodíková strategie 

nedílnou součástí návrhu Komise „Zelená dohoda pro Evropu“
2
.  

Komise vítá širokou podporu, kterou Poslanecká sněmovna vyjádřila cílům, které návrh 

sleduje, a její ochotu podpořit vytvoření vodíkového ekosystému. Komise bere na vědomí 

stanovisko Poslanecké sněmovny, že je důležitý výzkum v oblasti průmyslového využití vodíku, 

včetně jeho nasazení k dekarbonizaci specifických druhů dopravy. 

Strategie Komise upřednostňuje zelený vodík, neboť se jedná o variantu, která je dlouhodobě 

nejvíce kompatibilní s cílem EU dosáhnout klimatické neutrality a nulového znečištění a která 

přináší další výhody, pokud jde o začlenění velkého podílu intermitentních obnovitelných 

zdrojů energie. Strategie uznává, že rozšiřování výroby zeleného vodíku vyžaduje dodatečné 

zavádění nových kapacit pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů, s tím, jak se technologie 

zdokonaluje a snižují se náklady na výrobu. 

                                                 
1
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Strategie však rovněž uznává, že za účelem rychlého snížení emisí ze stávající výroby vodíku a 

za účelem podpory paralelního a budoucího využívání vodíku z obnovitelných zdrojů budou v 

krátkodobém a střednědobém horizontu nezbytné další formy nízkouhlíkového vodíku. 

„Nízkouhlíkový vodík“ zahrnuje vodík z elektřiny, v jehož případě jsou emise skleníkových 

plynů z úplného životního cyklu výrazně nižší, než je tomu u současné výroby vodíku.  

Komise souhlasí s Poslaneckou sněmovnou, že je třeba vytvořit systém certifikace pro zelený 

a nízkouhlíkový vodík a že nové využití stávající plynárenské infrastruktury může být 

příležitostí pro nákladově efektivní transformaci energetiky. 

Komise uznává postoj Poslanecké sněmovny, že podpora vodíku z obnovitelných zdrojů by 

neměla ohrozit konkurenceschopnost některých členských států EU. Podle našich 

nejnovějších dostupných údajů je výroba nízkouhlíkového vodíku nákladově 

konkurenceschopnější než dnešní výroba zeleného vodíku, ačkoli se očekává, že se tato 

situace v příštím desetiletí změní.  

Strategie proto uznává, že režimy podpory pro zelený a nízkouhlíkový vodík budou 

pravděpodobně určitou dobu zapotřebí, ale musí být v souladu s pravidly hospodářské 

soutěže. Celkový přístup k tržním režimům podpory by měl umožnit diferencovanou podporu 

na zvýšení poptávky a nabídky s přihlédnutím k druhu vodíku a různým výchozím pozicím 

členských států, a to v souladu s politikou státní podpory.   

Výše uvedené poznámky vycházejí z původního návrhu Komise, který je v současné době 

předmětem dalších jednání, na nichž se podílí Evropský parlament i Rada. 

Komise doufá, že tímto vysvětlením na připomínky Poslanecké sněmovny dostatečně 

odpověděla, a těší se na další pokračování vzájemného politického dialogu.  

S úctou 

 

 

Maroš Šefčovič      Kadri Simson 

místopředseda       členka Komise 

 

 

 


