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349

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 9. listopadu 2022

o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

Vláda nařizuje podle § 3 odst. 7 a § 4 odst. 11
zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve
znění zákona č. 3/2020 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení stanoví

a) obsah a způsob zpracování státní energetické
koncepce a obsah a strukturu podkladů pro její
zpracování a vyhodnocení a

b) obsah a způsob zpracování územní energetické
koncepce a obsah a strukturu podkladů pro její
zpracování a pro zpracování zprávy o jejím
uplatňování.

§ 2

Státní energetická koncepce

(1) Státní energetická koncepce obsahuje

a) analýzu stávajícího energetického systému státu
a stanovení hlavních trendů vývoje energetiky,
poptávky po energii, použitelnosti jednotlivých
primárních energetických zdrojů, relativního
zastoupení jednotlivých primárních a sekundár-
ních zdrojů energie v energetickém systému
včetně analýzy možných budoucích změn
v tomto zastoupení a problematiky energetické
infrastruktury,

b) analýzu silných a slabých stránek energetiky
České republiky a příležitostí a hrozeb pro
energetický sektor České republiky,

c) komplexní rozbor vnějších a vnitřních podmí-
nek ovlivňujících energetiku České republiky
v dlouhodobém časovém horizontu,

d) stanovení vrcholových strategických cílů a cílo-
vých hodnot pro celý energetický sektor, včetně
procentně vyjádřeného zastoupení jednotlivých
zdrojů energie v rámci primárních a sekundár-
ních zdrojů se stanoveným maximem a mini-
mem, kterého může daný zdroj energie v cílo-
vém roce, popřípadě dílčích letech, dosáhnout,

e) výstupy očekávaného vývoje energetiky České
republiky s využitím energetického modelování
s ohledem na vytyčené cílové hodnoty a s důra-
zem na snižování emisí znečišťujících látek
a skleníkových plynů, zvyšování energetické
účinnosti, ekonomickou efektivnost a maximální
ekologickou přijatelnost,

f) kvantifikaci ukazatelů bezpečnosti dodávek
energie, konkurenceschopnosti a sociální přija-
telnosti a udržitelnosti nakládání s energií a sta-
novení jejich cílových hodnot,

g) optimalizaci scénáře vývoje energetiky České
republiky a ukazatelů bezpečnosti dodávek
energie, konkurenceschopnosti a sociální přija-
telnosti a udržitelnosti nakládání s energií na
základě hodnocení prováděného podle většího
počtu různorodých parametrů, přičemž para-
metry a nastavení se stanoví se zohledněním
kvantifikovaných vstupních předpokladů a vy-
rovnaného naplňování strategických cílů,

h) dílčí rozvojové strategie jednotlivých oblastí
sektoru energetiky a navazujících sektorů, ob-
sahující jednotlivé priority a opatření, ve vztahu
k optimalizačním propočtům a k celkovému
strategickému zadání v návaznosti na výstupy
z energetického modelování a

i) postup a nástroje pro realizaci cílů a priorit
včetně harmonogramu obsahujícího termín rea-
lizace a instituce, které jsou za realizaci odpo-
vědné, a v relevantních případech také nároků
na financování.

(2) Ukazateli bezpečnosti dodávek energie jsou

a) pohotovostní zásoby primárních energetických
zdrojů,

b) rozčlenění primárních energetických zdrojů,

c) rozčlenění hrubé výroby elektřiny,

d) rozčlenění dovozu,

e) dovozní závislost,

f) bezpečnost provozu elektroenergetické a plyná-
renské infrastruktury,
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g) soběstačnost v dodávkách elektřiny a

h) zdrojová přiměřenost elektrizační soustavy.

(3) Ukazateli konkurenceschopnosti a sociální
přijatelnosti jsou

a) energetická náročnost tvorby hrubé přidané
hodnoty,

b) elektroenergetická náročnost tvorby hrubé při-
dané hodnoty,

c) míra integrace do mezinárodních energetických
sítí,

d) konečné ceny elektřiny, zemního plynu a tepla
pro průmysl a domácnosti,

e) podíl výdajů na energii na celkových výdajích
domácností,

f) podíl sektoru energetiky na hrubé přidané hod-
notě a

g) podíl energetiky na veřejných výdajích na vědu
a výzkum.

(4) Ukazateli udržitelnosti nakládání s energií
jsou

a) emise znečišťujících látek a skleníkových plynů,

b) emisní náročnost tvorby hrubé přidané hod-
noty,

c) emise skleníkových plynů na obyvatele,

d) podíl fosilních paliv na spotřebě primárních
zdrojů energie,

e) podíl obnovitelných zdrojů energie na hrubé
konečné spotřebě energie,

f) spotřeba energie a spotřeba elektřiny na obyva-
tele,

g) podíl tepla z obnovitelných zdrojů energie na
prodaném teple a

h) podíl tepla z kombinované výroby elektřiny
a tepla na prodaném teple.

§ 3

Územní energetická koncepce

(1) Územní energetická koncepce obsahuje

a) rozbor trendů vývoje poptávky po energii, je-
hož součástí je

1. analýza území shromažďující údaje o počtu
obyvatel a sídelní struktuře včetně výhledu,
dále geografické a klimatické údaje, na zá-
kladě kterých je možno provádět technické

výpočty a analyzovat možnosti výroby a roz-
sah spotřeby energie, a

2. analýza systémů spotřeby paliv a energie a je-
jich nároků v dalších letech, jejímž cílem je
určit strukturální rozdělení systémů spotřeby
paliv a energie v členění na sektor bydlení,
veřejný sektor a podnikatelský sektor a pro-
vést kvantifikaci jejich energetické nároč-
nosti,

b) rozbor možných zdrojů a způsobů nakládání
s energií, jehož součástí je analýza dostupnosti
paliv a energie, jejímž cílem je určit strukturální
rozdělení užitých fosilních paliv a obnovitel-
ných a druhotných zdrojů energie a stanovit je-
jich podíl a dostupnost při zásobování řešeného
územního obvodu,

c) hodnocení využitelnosti obnovitelných zdrojů
energie, jehož součástí je
1. stanovení technického potenciálu obnovitel-

ných zdrojů energie s ohledem na požadavky
stanovené právními předpisy a analýza mož-
ností jejich umístění a využití zaměřená na
regionální a místní podmínky a cíle a na sní-
žení ekologické zátěže a

2. analýza možností využití druhotných ener-
getických zdrojů na dotčeném území,

d) hodnocení ekonomicky využitelných úspor, je-
hož součástí je
1. stanovení technického potenciálu úspor

energie a možností jejich realizace u systémů
spotřeby v sektoru bydlení, veřejném a pod-
nikatelském sektoru a

2. stanovení technického potenciálu úspor
energie a možností jejich realizace u systémů
výroby a distribuce energie,

e) základní cíle v rámci

1. provozování a rozvoje soustav zásobování
tepelnou energií,

2. realizace energetických úspor,

3. využívání obnovitelných a druhotných
zdrojů energie včetně energetického využí-
vání odpadů,

4. výroby elektřiny z kombinované výroby
elektřiny a tepla,

5. snižování emisí znečišťujících látek a sklení-
kových plynů,

6. rozvoje energetické infrastruktury,
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7. provozu částí elektrizační soustavy, které
jsou odpojeny od zbytku propojené sou-
stavy, ale zůstávají pod napětím (dále jen
„ostrov elektrizační soustavy“),

8. rozvoje elektrických sítí, které jsou schopny
efektivně propojit chování a akce výrobce,
spotřebitele nebo spotřebitele s vlastní výro-
bou k zajištění ekonomicky efektivní a udrži-
telné energetické soustavy provozované s ma-
lými ztrátami a vysokou spolehlivostí do-
dávky a bezpečnosti, (dále jen „inteligentní
síť“) a

9. využití alternativních paliv v dopravě,

f) nástroje pro dosažení stanovených cílů,

g) řešení systému nakládání s energií, jehož sou-
částí je

1. návrh ekonomicky efektivního zabezpečení
pokrytí energetických potřeb dotčeného
územního obvodu při respektování státní
energetické koncepce, regionálních pro-
gramů, dalších strategických dokumentů a re-
gionálních omezujících podmínek s ohledem
na spolehlivost dodávek jednotlivých forem
energie a

2. vymezení komplexního technického řešení
rozvoje systému zásobování dotčeného
území energií vedoucího k uspokojení poža-
davků stanovených předpokládaným vývo-
jem poptávky po energii v rámci řešeného
území a vyčíslení jejich účinků a nároků.

(2) Výstupy řešení systému nakládání s energií
jsou

a) předpokládaný vývoj spotřeby elektrické ener-
gie na daném území zahrnující změny ve spo-
třebě elektřiny vlivem rozvoje sektoru bydlení,
vlivem rozvoje veřejné sféry a vlivem rozvoje
podnikatelského sektoru,

b) předpokládaný vývoj v oblasti provozu soustav
zásobování tepelnou energií na daném území
zahrnující

1. provoz jednotlivých zdrojů v soustavách
a změny využívaných paliv v těchto zdrojích
včetně využití obnovitelných a druhotných
zdrojů energie,

2. změny v rozsahu využití kombinované vý-
roby elektrické a tepelné energie a změny
teplonosného média v soustavách,

3. rozvoj soustav v důsledku nové výstavby
a připojování existujících budov a s tím sou-
visející změny ve využívání paliv na daném
území a

4. vyhodnocení rizik rozpadu jednotlivých
soustav v důsledku odpojování zákazníků
a způsoby a návrhy na zajištění řízeného
rozpadu soustav v případě technické nebo
ekonomické nemožnosti jejich udržení a s tím
související změny ve využívání paliv na da-
ném území,

c) předpokládaný vývoj spotřeby zemního plynu
na daném území zahrnující změny ve spotřebě
zemního plynu vlivem rozvoje sektoru bydlení,
vlivem rozvoje veřejné sféry a vlivem rozvoje
podnikatelského sektoru včetně změn vlivem
zvyšování účinnosti užití energie v těchto sekto-
rech,

d) předpokládaný vývoj v oblasti využívání obno-
vitelných a druhotných zdrojů energie na da-
ném území zahrnující využití potenciálu jednot-
livých technologií pro výrobu elektřiny a pro
výrobu tepla v jednotlivých letech zpracováva-
ného období,

e) předpokládaný vývoj v oblasti realizace energe-
tických úspor na daném území zahrnující vy-
užití potenciálu úspor energie v sektoru by-
dlení, ve veřejné sféře, ve výrobě a rozvodu
tepla v soustavách zásobování tepelnou energií,
a v ostatních sektorech národního hospodářství
v jednotlivých letech zpracovávaného období,

f) předpokládaný vývoj v oblasti emisí znečišťují-
cích látek a CO2 a s tím související dopad na
kvalitu ovzduší v rámci daného území zahrnu-
jící změny v množství emisí základních znečiš-
ťujících látek a CO2 a v dodržování imisních
limitů v problematických lokalitách,

g) identifikace rizik v oblastech energetické bez-
pečnosti a spolehlivosti zásobování daného
území energií a výsledky z analýzy zajištění
alternativních dodávek paliv a energie při
mimořádných situacích, včetně stanovení
množství ropných produktů pro výrobu elek-
třiny k zajištění chodu zdravotnických a sociál-
ních zařízení, bezpečnostních sborů, ozbroje-
ných sil nebo složek integrovaného záchran-
ného systému a v nezbytném rozsahu také
prvků kritické infrastruktury, a to při krátko-
dobých výpadcích o délce do šesti hodin, střed-
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nědobých výpadcích o délce do osmnácti hodin
a dlouhodobých výpadcích o délce nad osmnáct
hodin,

h) předpokládaný vývoj v oblastech rozvoje a im-
plementace technologií inteligentních sítí v rámci
daného území,

i) výsledky z analýzy zajištění provozu ostrovů
v elektrizační soustavě ve stavu nouze v elektri-
zační soustavě a opětovného připojení těchto
ostrovů k elektrizační soustavě při pominutí to-
hoto stavu za účelem zachování přednostních
dodávek elektrické energie pro zdravotnická
a sociální zařízení, bezpečnostní sbory, ozbro-
jené síly nebo složky integrovaného záchran-
ného systému a v nezbytném rozsahu také pro
prvky kritické infrastruktury, a to minimálně
v rozsahu na úrovni statutárních měst,

j) identifikace požadavků v oblasti rozvoje a vý-
stavby energetické infrastruktury v rámci da-
ného území včetně grafického znázornění,

k) předpokládaný vývoj v oblasti využívání elek-
trické energie a zemního plynu, případně jiného
alternativního paliva na jiné bázi než na bázi
kapalných ropných produktů, v lokální, měst-
ské a příměstské hromadné dopravě na daném
území.

(3) V rámci komplexního technického řešení se
určí
a) energetická bilance nového stavu,

b) investiční náklady vyvolané navrženým technic-
kým řešením,

c) provozní náklady systému zásobování energií,

d) dopady na účinnost užití energie a množství
energetických úspor,

e) požadavky na ochranu zemědělského půdního
fondu ve vztahu k výstavbě energetické infra-
struktury a energetických zařízení a

f) dopady na emise znečišťujících látek a CO2 a na
kvalitu ovzduší.

§ 4

Obsah a struktura podkladů pro zpracování

(1) Obsah a struktura podkladů pro zpracování
státní energetické koncepce a jejího vyhodnocení
jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(2) Obsah a struktura podkladů pro zpracování
územní energetické koncepce a zprávy o jejím uplat-
ňování jsou stanoveny v příloze č. 2 k tomuto na-
řízení.

§ 5

Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 232/2015 Sb., o státní energe-
tické koncepci a územní energetické koncepci, se
zrušuje.

§ 6

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2023.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Síkela v. r.
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Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 349/2022 Sb.
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350

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 9. listopadu 2022,

kterým se mění nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků
z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh

Vláda nařizuje podle § 4 a § 50 odst. 5 zákona
č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených vý-
robků při jejich dodávání na trh:

Čl. I

V § 1 odst. 2 nařízení vlády č. 117/2016 Sb.,
o posuzování shody výrobků z hlediska elektromag-
netické kompatibility při jejich dodávání na trh, pís-
meno b) včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:

„b) letecké vybavení, pokud toto vybavení spadá do
oblasti působnosti přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího společná pravidla
v oblasti civilního letectví3) a je určeno výlučně
pro použití ve vzduchu, a to:
1. letadla, kromě bezpilotních letadel, a jejich

motory, vrtule, letadlové části a nezastavěné
vybavení a

2. bezpilotní letadla a jejich motory, vrtule, le-
tadlové části a nezastavěné vybavení, jejichž
návrh byl certifikován v souladu s přímo
použitelným předpisem Evropské unie upra-

vujícím společná pravidla v oblasti civilního
letectví3) a které jsou určeny k provozu pou-
ze na frekvencích přidělených na základě
Radiokomunikačního řádu Mezinárodní te-
lekomunikační unie pro chráněné letecké
použití,

3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/
/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech
v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské
unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení
(ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010,
(EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/
/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS)
č. 3922/91, v platném znění.“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. pro-
since 2022.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Síkela v. r.
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Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289 – Administrace: písemné objednávky předplatného,
změny adres a počtu odebíraných výtisků – Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175, e-mail: sbirky@walstead-
-moraviapress.com. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od předplatitelů
vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě počtu skutečně
vydaných částek (první záloha na rok 2022 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061,
690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175, e-mail –
sbirky@walstead-moraviapress.com. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85;
Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň:
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23, BMSS START, s. r. o.,
Olšanská 3; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: DOVOZ TISKU SUWECO CZ, s. r. o., Sestupná 153/11; Praha 10:
MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605;Ústí nad Labem: KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773,
e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány ne-
prodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky
po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově.
Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. Podávání novinových zásilek
povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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