USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 18. května 2015 č. 362
o Státní energetické koncepci České republiky

Vláda
I.

bere na vědomí Doplňující analytický materiál k návrhu aktualizace Státní energetické
koncepce, uvedený v části IV materiálu čj. 1497/14;

II. schvaluje Státní energetickou koncepci České republiky, uvedenou v části III materiálu
čj. 1497/14 (dále jen „Koncepce“);
III. ukládá
1. členům vlády realizovat priority a cíle Koncepce, a to v souladu s požadavky a
podmínkami vyplývajícími ze stanoviska posuzování vlivů Koncepce na životní prostředí
(stanovisko SEA) včetně jejich zohlednění tak, jak je uvedeno v příloze tohoto usnesení,
2. ministru průmyslu a obchodu
a) uveřejnit schválené znění schválené Koncepce na internetových stránkách Ministerstva
průmyslu a obchodu a dále postupovat v souladu s § 10g odst. 5 zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
b) předložit vládě do 31. srpna 2015 k problematice územních ekologických limitů studii
socio-ekonomických dopadů variant další těžby, studie dopadů těchto variant na životní
prostředí a na zdraví obyvatelstva a studii analyzující sektor teplárenství spolu s návrhem
usnesení vlády ohledně územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí,
c) předložit vládě do 30. června 2016 návrh Surovinové politiky České republiky v oblasti
nerostných surovin a jejich zdrojů zohledňující požadavky a podmínky vyplývající
z procesu SEA,
3. ministru průmyslu a obchodu vypracovat ve spolupráci s ministrem životního prostředí a
vedoucím Úřadu vlády a vládě do 31. prosince 2016 předložit analýzu aktuálního a
očekávaného vývoje v mezinárodní klimaticko-energetické politice včetně podrobné
analýzy potenciálu energetických úspor a efektivnosti a scénářů konečné spotřeby
energie a elektřiny v České republice do roku 2050,
4. vedoucím ústředních orgánům státní správy a organizačních složek státu plnit úkoly
uvedené v Koncepci;

IV. zrušuje usnesení vlády ze dne 10. března 2004 č. 211, ke Státní energetické koncepci.

Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správy
a organizačních složek státu
Na vědomí:
předsedkyně Energetického
regulačního úřadu

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.
předseda vlády
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