050212 fast

Státní energetická politika je základní dokument vyjadřující cíle v energetickém hospodářství v soula/du s potřebami hospodářského a společenského rozvoje včetně ochrany životního prostředí. Státní energe//tickou politiku zpracovává Ministerstvo průmyslu a obchodu jako otevřený dokument s výhledem na patnáct až dva///cet let a předkládá ji ke schválení vládě. Naplňování státní energetické politiky je tímto ministerstvem vyhodnoco(1 min.)váno

v minimálně dvouletých intervalech, o výsledcích vyhodnocení informuje ministerstvo vládu a navrhuje případné změ/ny. Za hlavní strategické cíle státní energetické politiky je nutno považovat stanovení základní koncepce dlouhodo//bého rozvoje energetického průmyslu a stanovení nezbytného legislativního a ekonomického prostředí, které /// by motivovalo výrobce a distributory energie k ekologicky šetrnému chování. Ve spotřebitelské oblasti k (2 min.)

dlouhodobým strategickým cílům státní energetické politiky patří snížení energetické a surovinové náročnosti celého ná/rodního hospodářství na úroveň vyspělých průmyslových států. Tohoto cíle by mělo být dosaženo zejména podporou nových výrobních te//chnologií s minimální energetickou a surovinovou náročností s maximálním zhodnocením použité energie a surovin. Dá///le je třeba v terciární sféře dosahovat významného snížení energetické náročnosti především podporou programů, vedoucích k ú(3 min.)sporám

energie a vyššímu využívání alternativních energetických a surovinových zdrojů při zásobování obyva/telstva energií. Energetika tvoří páteř národního hospodářství. Její efektivní fungování je předpokladem úspěšného rozvoje a růstu kvality ži//votní úrovně společnosti v každé zemi. Zodpovědnost státu, zejména za tvorbu relativně stabilního prostředí pro rozvoj sektoru energetiky a jeho re///levantních mezinárodních vazeb, je proto nezastupitelná. Energetická politika je úzce provázána s hospodářskou a surovinovou politikou a re(4 min.)spektuje

Státní politiku životního prostředí. Vychází z dlouhodobých záměrů vlády na zajištění trvale udržitelného rozvoje České republiky, který / je významně podmíněn spolehlivými a bezpečnými dodávkami energie, ekonomicky optimálním a ekologicky šetrným přístupem k příslušným nositelů//m energie a k její spotřebě. Konkrétními opatřeními a záměry reaguje i na současnou hospodářskou situaci a obsahuje záměry na její pře///konání. Energetická politika je založena na shodných pilířích jako energetická politika Evropské unie. To znamená, že zdůrazňuje požadavky (5 min.)

na zajištění cílů ochrany životního prostředí a respektování zásad udržitelného rozvoje, bezpečnosti dodávek energie a podpory konkurenční schopnosti / ekonomiky. V tomto rámci jsou dále respektovány jako základní záměry zajištění účelného a ekonomicky výhodného využití domácích prvotních energetický//ch zdrojů, umožňujících omezit závislost na dovozu paliv a energie, včetně zachování přiměřené míry národního zacházení s domácími energetickými zdroji a /// příslušnou energetickou infrastrukturou, dále vymezení závazků veřejné služby, respektive ve všeobecném ekonomickém zájmu, dosažení souladu mezi ekonomickým a (6 min.)

sociálním rozvojem a ochranou životního prostředí České republiky, jejích regionů a lokalit, postupné zajištění společných cílů a záměrů EU, včetně aplikace legisla/tivy speciálně určené pro sektor energetiky, rozšíření svobody rozhodování konečných zákazníků o způsobu či výběru zdrojů dodávek paliv a energie a energetický//ch služeb, vytvoření průhledných a relativně stabilních věcných a legislativních podmínek pro efektivní řízení podnikatelských procesů subjekty, které zajišťují dodávky paliv a energie /// a příslušné energetické služby. V Návrhu energetické politiky je respektována řada odborných připomínek, včetně sociálních aspektů, které byly projednány a získaly podporu Mi(7 min.)nisterstva

práce a sociálních věcí a příslušných odborových a profesních svazů. Z rekapitulace dosavadního vývoje energetického sektoru vyplývá, že před třinácti lety byla přijata vládou / České republiky Energetická politika České republiky, z níž byly naplněny zejména následující cíle. Byla ratifikována Dohoda k energetické chartě a Česká republika se stala // členskou zemí OECD, jako základ energetické legislativy byl přijat zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci, byla zruše///na cenová regulace pevných paliv a cen kapalných paliv, byly zrušeny dotace k cenám tepla dodávaného obyvatelstvu z centralizovaných zdrojů, byl uveden do provozu ropovod Ingolstadt - Kralupy. (8 min.)


