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Vážený pan  
Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA.  
Vícepremiér, ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Na Františku 32 
110 15  Praha 1 
datová schránka ID: bxtaaw4 
 

V Praze dne. února 2021 

Věc: Výzva k doplnění Národního plánu obnovy 

 

Vážený pane ministře, 

 

Český Plán obnovy a odolnosti (tzv. Národní plán obnovy - NPO) má několik nedostatků, které zpochybňují vládní závazek 
a schopnost stanovit priority - vybudovat dlouhodobě odolnou ekonomiku a životní prostředí. 

Evropská komise konkrétně stanovila několik klíčových podmínek, které musí česká vláda transparentně splnit: 

- Nejméně 37 % alokace musí být zaměřeno na investice a reformy související s klimatem. 

- Všechny alokované zdroje musí být přiděleny do 31. prosince 2024 a investovány do srpna 2026. 

- Plán musí zahrnovat předpokládané investiční projekty. 

Český NPO je bohužel z následujících důvodů nesplňuje: 

- Investice související se změnou klimatu tvoří méně než 37 % celkové požadované částky a rovněž jsou špatně 
definované a odůvodněné. 

-  Není zde žádná zmínka o tom, jak budou prostředky rozděleny, ani žádné hodnocení rizika v případě, že nebudou 
přiděleny včas. Vzhledem ke složitosti mnoha plánovaných investic existuje značné riziko, že peníze nebudou 
alokovány ve stanoveném časovém rámci. 

-  Dvě klíčové kapitoly týkající se renovace budov a ochrany čistého ovzduší spolu s ochranou životního prostředí 
a přizpůsobením se změnám klimatu s alokací více než 15 % z celkové částky neobsahují žádné investiční projekty 
a žádné důvody pro alokaci ani očekávané výsledky. 

NPO je skvělou příležitostí k posunu země k efektivnější a udržitelnější ekonomice odolné vůči změnám klimatu a 
vyzýváme vládu, aby jej využila na maximum. Vláda proto zejména musí: 

- Definovat jednoznačně ambiciózní cíle, kterých chce dosáhnout, zejména v oblastech čisté energie, oběhového 
hospodářství a ochrany životního prostředí a přizpůsobení se změně klimatu. 

-  Uvést jak a komu budou peníze alokovány. 

-  Využít existující distribuční mechanismy, které jsou časově ověřené a spolehlivé, například program Nové zelené 
úsporám. 

-  Vyzvat veřejnost včetně odborné, aby se k návrhu v přiměřené lhůtě vyjádřila, tak aby tento proces mohl přinést 
smysluplné výsledky. 
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Na základě dostupných analýz a připomínek, zejména těch, které provedly platformy Změna k lepšímu a společně Hnutí 
Duha, Zelený kruh, Klimatická koalice, SPOT - Centrum pro společenské otázky a Centrum pro efektivní dopravu a Zprávy 
z think tanku International Sustainable Finance Center, požadujeme doplnění v následujících oblastech: 

 

1. 37% alokace na zelené investice 

-  Vysvětit, jak NPO splňuje cíl 37 % zelených investic a vyjasnit nesoulad mezi 34,5 % (z celkové požadované částky 
222,61 mld. Kč) a 42,3 % (z celkové dostupné alokace pro české granty, tedy 181,9 miliardy Kč). 

-  Transparentně aplikovat taxonomii EU a zásadu „významně neškodit“ (DNSH) na celý plánovaný rozpočet, tak 
aby se předešlo komplikacím se schválením EU a mobilizovaly se další soukromé investice ESG. 

 

2.  Nedostatečné investice do životního prostředí a přizpůsobení se změně klimatu 

-  Cílem je zvýšit odolnost a podpořit přizpůsobení městské, lesní a zemědělské půdy změně klimatu. 

-  Aktuální návrh neobsahuje vůbec žádné konkrétní projekty. Konečný návrh musí zahrnovat investice do 
komplexního plánování a realizace pozemkových úprav pozemků, opatření na zadržování vody na lesních a 
zemědělských pozemcích, obnovy přírodních lesů, výsadby zeleně, obnovu mokřadů, říčních ramen a dalších 
vodních ekosystémů, v urbanizované krajině podporovat širokou škálu opatření ke zpomalení odtoku a zvýšení 
opětovného využívání vody. 

 

3.  Energie, úspory energie a zelené budovy 

-  Zvýšit alokaci přibližně o 4,0 mld. Kč na podporu obnovitelné energie. Za předpokladu 25% dotace by alokace 
vedla k méně než 500 MW nových solárních elektráren. Zatímco podle nedávné studie Deloitte pro Svaz moderní 
energetiky je potenciál nové FV do roku 2030,  minimálně 10x větší. 

-  Přispět k alokaci legislativní reformou zavádějící aukce a dohodu o nákupu energie a umožnění instalace formou 
agrivoltaiky na brownfieldech, vodních tocích nebo orné půdě. 

 -  Zahrnout způsobilost pilotních zelených vodíkových systémů a systémů Power-to-X ve vztahu k cílům v národním 
akčním plánu pro inteligentní sítě. 

-  Zvážit podporu investic do výroby baterií s cílem udržet v Česku automobilový průmysl. 

-  Snižovat spotřebu energie se zaměřením na rekonstrukce státních budov státních institucí a renovaci veřejného 
osvětlení. NPO bohužel vylučuje použití finančních nástrojů na rekonstrukci státních budov. Příkladem je použití 
EPC (energy performance contracting).  

-  Pokud jde o renovaci budov a ochranu ovzduší, musí konečný návrh obsahovat opatření kombinující zmírnění a 
přizpůsobení jako jsou zelené střechy a nádvoří zaměřené na tepelné ostrovy ve městech a zlepšení kvality 
ovzduší a rozvoj energetické komunity v kontextu zintenzivnění boje proti energetické chudobě. Nový program 
zelených úspor by měl být rozhodně zachován s minimálním zdvojnásobením alokace zdrojů, včetně podpory 
vlastní výroby energie pro rodinné a bytové domy. To by mělo být doplněno změnou legislativy, která dosud 
vylučuje znevýhodněné výkupní ceny z malých PV elektráren, zejména na střechách pro místní spotřebu výrobce. 

 

mailto:kancelar@zelenykruh.cz
http://www.zelenykruh.cz/
https://ekonomickydenik.cz/wp-content/uploads/2020/10/pripominkyzkl_narodni-plan-obnovy.pdf
https://www.hnutiduha.cz/publikace/pripominky-hnuti-duha-zeleneho-kruhu-klimaticke-koalice-spot-centra-pro-pro-spolecenske
https://static1.squarespace.com/static/5f7709cd633d6220bbee2709/t/5fd21c56ebc7ce75e8ba03cd/1607605578392/ISFC+CZ+National+Recovery+Plan+Report
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4.  NPO podceňuje investice do lidských zdrojů, zejména pro lidí, kteří jsou nejvíce zasaženi programem COVID 
19, a chybí mu: 

-  Jasně definovaná oblastní dimenze či specifické programy pro nejvíce znevýhodněné regiony a záruka, že finance 
nezůstanou pouze v ekonomických / znalostních centrech. 

-  Záruka cílení na znevýhodněné skupiny, jasný systém hodnocení účinnosti ve vztahu k těmto skupinám. 

-  Cílená podpora finanční stability a kupní síly nízkopříjmových domácností, udržování ad hoc podpůrných nástrojů 
v případě opakovaného poklesu na trhu práce pro lidi v nejistém/prekérním zaměstnání. Zavedení legislativních 
změn, které umožní finanční výhodu legální práci prostřednictvím řešení problematiky exekucí a růstu minimální 
mzdy. 

 

5.  Chybějící synergie mezi environmentálními a sociálními prioritami 

-  Realizovat rychlé investice s jasným sociálním a environmentálním dopadem. Jako příklad takové investice 
uvádíme návrh Hnutí DUHA, které ve své analýze navrhuje malou fotovoltaiku pro domácnosti. Navrhuje 
investovat 56,5 miliardy Kč na instalaci 300 000 střech solárních systémů. Taková investice by snížila výdaje na 
elektřinu až pro 1 milion lidí v dotovaných domácnostech a současně vytvořila dvacet tisíc pracovních míst a 
nabídla práci lidem s nižší kvalifikací. 

 

Jsme znepokojeni netransparentním způsobem, jakým byla řešena participace občanské společnosti před předložením 
vládou schváleného NPO do Bruselu. Jsme si vědomi toho, že Ministerstvo průmyslu a obchodu v prosinci nakonec 
uspořádalo několik participačních kulatých stolů, bohužel opět bez transparentních pravidel účasti a systému 
komentování dokumentu NPO. 

Žádáme vás, abyste respektovali Princip partnerství a   

a. Zapracovali, případně věcně vypořádali výše uvedené návrhy občanské společnosti a odborné veřejnosti  
b. Zveřejnili detailní plán další přípravy Národního plánu obnovy, včetně způsobu zapojení neziskového sektoru  

 Jsme připraveni vám býti svými kapacitami a expertízou k dispozici. 

Děkujeme a jsme s pozdravem      

         
Daniel Vondrouš 
ředitel 
Zelený kruh, asociace ekologických organizací 
+420 724 215 068 
daniel.vondrous@zelenykruh.cz  
 

CC: 
Úřad vlády České republiky 
Ministerstvo pro místní rozvoj 
Ministerstvo financí     
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