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Zásobování tepelnou energií je nedílnou a významnou součástí energetického sektoru 
národního hospodářství České republiky i energetické infrastruktury měst a obcí. Jeho 
existence současně umožňuje využití vysoce účinné kombinované výroby elektřiny a tepla, 
která přináší významné úspory primárních paliv. Vzhledem k těmto úsporám, možnosti 
využití širokého spektra primárních energetických zdrojů včetně tuzemských paliv a 
obnovitelných a druhotných zdrojů energie hraje nezastupitelnou roli při zajištění 
energetické bezpečnosti a nezávislosti České republiky a je rovněž významným přínosem pro 
ochranu životního prostředí. Dálkové dodávky tepelné energie významným způsobem 
přispívají k omezování imisní zátěže v městských aglomeracích. 
 
Státní energetická koncepce schválená v roce 2015 požaduje dlouhodobě udržet co největší 
ekonomicky udržitelný rozsah soustav zásobování teplem s ohledem na jejich 
konkurenceschopnost a zajistit srovnání ekonomických podmínek centralizovaných a 
decentralizovaných zdrojů tepla při úhradě emisí a dalších externalit. Podporuje také další 
rozvoj vysoce účinné kombinované výroby elektřiny a tepla. 
 
Na evropské úrovni již byla nastavena legislativa pro dosažení klimaticko-energetických cílů 
EU do roku 2020, byl přijat koncept Energetické unie navržený Evropskou komisí a v nejbližší 
době začne příprava legislativy pro dosažení cílů roku 2030. Teplárenství je vnímáno jako 
významný prvek pro snižování emisí skleníkových plynů a využití obnovitelných zdrojů 
energie, což by měla potvrdit také připravovaná strategie Evropské komise pro vytápění a 
chlazení. 
 
Přes výše uvedené úspěchy stále přetrvává řada problémů, které omezují rozvoj sektoru. 
Nejvýznamnějším z nich je diskriminace velkých zdrojů v rámci plateb za externality v oblasti 
životního prostředí. Jakožto reprezentant společností zabývajících se výrobou a distribucí 
tepelné energie a kombinovanou výrobou elektřiny a tepla bude Teplárenské sdružení ČR i 
nadále působit na orgány a instituce České republiky, které svou činností teplárenský sektor 
ovlivňují, na odbornou i laickou veřejnost a rovněž na konečné zákazníky. V této oblasti se 
podařilo v minulém programovém období vybudovat funkční základnu, kterou je potřeba 
maximálně využít. 
 
Na evropské úrovni lze účinného prosazování zájmů českého teplárenství dosáhnout jedině 
v rámci úzké spolupráce s partnerskými sdruženími v ostatních členských státech v rámci 
evropského sdružení Euroheat & Power. V uplynulém programovém období se podařilo 
podstatně zvýšit aktivitu Teplárenského sdružení ČR v této organizaci, zapojení do 
pracovních skupin i podíl na přijímání zásadních rozhodnutí. Získané renomé i zkušenosti je 
potřeba využít v následujícím období, které bude zcela klíčové pro nastavení podmínek 
evropské regulace energetiky do roku 2030 a tím i pro budoucnost sektoru. 
 



Programové období 2016-2020 jistě přinese pro teplárenství řadu zásadních výzev na 
národní i evropské úrovni. Pro jejich zvládání je zapotřebí udržet vysokou organizovanost 
sektoru a úzkou spolupráci se členskou základnou a její podporu. 
 
Aktivity Sdružení budou ve vymezeném období zaměřeny do následujících pěti oblastí: 
 
Evropská agenda 
Prostřednictvím členství v Euroheat & Power a ve spolupráci s dalšími sdruženími prosazovat 
zájmy teplárenství při přípravě evropské legislativy a strategických dokumentů EU týkajících 
se zásobování tepelnou energií a kombinované výroby elektřiny a tepla. Získávat informace o 
legislativním prostředí a zkušenostech s aplikací legislativních norem a předpisů týkajících se 
zásobování tepelnou energií a kombinované výroby elektřiny a tepla v ostatních státech. 
 
Spolupráce se státními orgány ČR 
Podílet se na tvorbě strategických dokumentů, legislativních norem a předpisů týkajících se 
zásobování tepelnou energií a kombinované výroby elektřiny a tepla a napomáhat jejich 
příznivému výkladu.  
 
Práce s veřejností 
Osvětovou činností a působením na odbornou i širokou laickou veřejnost a partnerská 
zájmová sdružení vytvářet příznivý obraz zásobování tepelnou energií a kombinované výroby 
elektřiny a tepla v České republice.  
 
Odborná činnost 
Získávat, zpracovávat a uchovávat podklady, statistická data, studie a další podklady pro 
podporu prosazování cílů Sdružení a pro potřeby členů. 
 
Servis pro členy 
Seznamovat členy s  připravovanou legislativou a strategickými dokumenty na úrovni České 
republiky i Evropské unie, které ovlivňují podnikání v oblasti zásobování tepelnou energií a 
kombinované výroby elektřiny a tepla. Napomáhat spolupráci členů, vést odborné pracovní 
skupiny a pořádat odborné konference a semináře. Poskytovat výstupy ze zpracovaných 
podkladů a statistických dat a další informace pro potřeby členů.  
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