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Česká republika
Hlavním cílem energetiky je zajištění energetických potřeb České republiky
v dlouhodobém horizontu. Současná Státní energetická koncepce, jejímiž hlavními
prioritami jsou bezpečnost, nezávislost a udržitelný rozvoj předpokládá, že bezpečné
dodávky energie za přijatelnou cenu budou garantovány přednostním využitím všech
dostupných tuzemských energetických zdrojů při využití nejlepších dostupných
světových technologií a způsobem maximálně šetrným životnímu prostředí.
Významnou část těchto tuzemských energetických zdrojů tvoří obnovitelné zdroje
energie a je počítáno s jejich postupným reálným rozvojem, který bude plně
respektovat rozlohu, klimatické podmínky a parametry energetických sítí České
republiky.

Ze směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009
o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů vyplývá pro Evropskou unii jako
celek cíl 20% podílu energie z obnovitelných zdrojů a cíl 10 % podílu energie z
obnovitelných zdrojů v dopravě. Dle této směrnice jsou pro Českou republiku závazné
pouze celkové cíle vztažené k roku 2020. Jedná se o závazný cíl podílu energie z
obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie v České republice ve výši
13% v roce 2020, jehož součástí je závazný cíl podílu energie z obnovitelných zdrojů
ve všech druzích dopravy na hrubé konečné spotřebě energie v dopravě v České
republice ve výši 10% v roce 2020. Průběžné cíle do roku 2020 pro jednotlivé roky a
jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů energie jsou pouze orientační. Ze statistických
údajů Ministersva průmyslu a obchodu vyplývá, že tyto orientační cíle pro
nacházející roky nebudou za současného stavu s vysokou pravděpodobností
splněny, zejména z důvodu nedostatečného využívání biomasy pro energetické
účely. Jako biomasa je obecně označována veškerá hmota organického původu. Má
široký rozsah druhů zahrnující dendromasu (dřevní biomasu), fytomasu (rostlinnou
biomasu, zemědělské a energetické plodiny) a biomasu živočišného původu. Jedním
ze zdrojů biomasy jsou tak i biologicky rozložitelné odpady (čisté nebo vytříděné z
ostatních složek).

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie stále nezaznamenal reálný rozvoj a udržitelné
využívání biomasy pro výrobu elektřiny a tepla z OZE neroste žádoucím a
požadovaným tempem, zatímco potřeba energie se zvyšuje a s ní i ochota k investicím
do obnovitelných zdrojů energie a do udržitelných zemědělských činností a
energetických systémů. Tato skutečnost je obzvláště patrná v oblasti
energetického využívání biomasy a bioplynu, v níž je současně skryt největší a
relativně rychle mobilizovatelný potenciál stabilních dodávek energie z OZE.
V České republice je přibližně 977 000 ha volné orné plochy pro společný
potenciál zemědělské biomasy jako zdroje pro přímé spalování, výrobu bioplynu
a kapalných paliv při zachování potravinové bezpečnosti České republiky.
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Studie o vlivu obnovitelných zdrojů energie na zaměstnanost ukazují, že energie z
obnovitelných zdrojů má potenciál generovat pracovní příležitosti. Obnovitelné energie
jsou náročnější na lidskou práci, než konvenční výroby, při plnění stejného množství
energie na výstupu. Tato oblast také používá méně dováženého zboží a služeb,
protože obnovitelné zdroje energie jsou ze své podstaty především z původních,
místních energetických zdrojů. Vyšší využití obnovitelných zdrojů energie je proto
přínosem nejen pro národní hospodářství, ale je také cenným prvkem rozvoje na místní
nebo regionální úrovni, kde mohou stimulovat místní investice a zaměstnanost.
Pracovní zisky jsou nejvyšší v zemědělství a výrobních průmyslových odvětvích.
Možnosti zaměstnání jsou poskytovány v řadě odvětví, včetně výroby, projektování,
konstrukci a instalaci, provozu a údržbě.

Co se týká hlavního tématu našeho projektu, tak Ministerstvo průmyslu a obchodu je
odpovědné za to, že budou do roku 2012 zřízeny a schváleny systémy osvědčování/
kvalifikace pro osoby provádějící v malém rozsahu instalaci kotlů a kamen na biomasu,
solárních fotovoltaických a solárních tepelných systémů, mělkých geotermálních
systémů a tepelných čerpadel.
Požadavky na kvalifikaci a odbornou způsobilost pro osoby provádějící instalaci jsou
obecně uvedeny v zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění
pozdějších předpisů (živnostenský zákon). Instalace patří, dle přílohy č. 1 zmíněného
zákona mezi tzv. Řemeslné živnosti. Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti je
potom uvedena v § 21 – 22 zmíněného zákona.

Systémy osvědčování a kvalifikace jsou v České republice zavedeny pouze pro oblast
kontroly. Konkrétně v zákoně č.406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění
pozdějších předpisů, pro kontroly účinnosti kotlů, klimatizačních systémů, vypracování
energetických auditů a průkazů energetické náročnosti budov. Platný zákon č.
406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů:
1. Kontroly kotlů a vnitřních rozvodů tepelné energie podle odstavců 2 a 3 a
kontrolu kotlů nad 200 kW sloužící pro vytápění, umístěných ve
vytápěném objektu, mohou provádět pouze osoby podle § 10 nebo osoby
autorizované podle zvláštního právního předpisu přezkoušené
ministerstvem. Rozsah přezkoušení těchto osob stanoví prováděcí právní
předpis.
2. Kontrolu klimatizačních systémů mohou provádět pouze osoby podle § 10
nebo osoby autorizované podle zvláštního právního předpisu 4d)
přezkoušené ministerstvem z problematiky užití účinnosti energie a
návrhů opatření. Rozsah přezkoušení stanoví prováděcí právní předpis.
3. Průkaz může vypracovávat pouze osoba oprávněná podle § 10 nebo
osoba autorizovaná podle zvláštního právního předpisu 5b), přezkoušená
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ministerstvem podle prováděcího právního předpisu z podrobností jeho
vypracování.
4. Energetický audit může provést také osoba, která je usazena v jiném
členském státě Evropské unie, jestliže vykonává činnost energetického
auditora na území České republiky dočasně nebo ojediněle, pokud je
a) státním příslušníkem členského státu Evropské unie,
b) oprávněn k výkonu činnosti energetického auditora podle právních
předpisů jiného členského státu Evropské unie.
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