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Vážení páni inženýři, 

z pověření Kabinetu předsedy vlády reaguji na otevřený dopis České sklářské společnosti 

ze dne 20. října 2022 k aktuální energetické krizi ve vztahu ke sklářství. 

Vláda si je plně vědoma vážné situace v tuzemských podnicích, zejména v těch energeticky 

náročných jako např. ve sklárnách, v důsledku enormního nárůstu cen energií. Je důležité 

zachovat rozvoj tohoto druhu průmyslu a udržení jeho tradice v České republice.  

Vláda chápe Vaše obavy a intenzivně se zabývá řešením na celoevropské i národní úrovni. 

K podnětům, které uvádíte v dopisu, již přijala řadu opatření, které uvádím níže. 

Během českého předsednictví bylo jádro prosazeno jako bezemisní zdroj v rámci EU 

Taxonomie. Vláda podporuje využívání energie z obnovitelných zdrojů jako je např. 

fotovoltaika, zároveň si je ale vědoma limitů geografických podmínek ČR, které 

v současnosti neumožňují primárně čerpat energii z větrných, vodních a solárních elektráren. 

V březnu 2022 byl proto spuštěn tendr na výstavbu pátého jaderného bloku v Dukovanech, 

kdy vybraní uchazeči již předložili prvotní nabídky do tendru. Dále v jaderné elektrárně 

Temelín ČEZ vyčlenil prostor, kde by v budoucnu mohl v ČR vzniknout první malý modulární 

reaktor. 

Výroba elektřiny z plynu je v letošním roce výrazně nižší než v minulosti. Také díky novele 

emisní vyhlášky je nově prodloužen provoz tepláren na hnědé uhlí při současném zmírnění 

emisních limitů. ČR na evropské úrovni opakovaně navrhuje pružnější fungování Evropského 

systému obchodování s emisemi, aby ceny byly nižší a zároveň předvídatelné. 

Závěrem bych k problematice zastropování cen energií dodal, že jde o krajní variantu řešení 

energetické krize. Jedná se však o rychlou pomoc, ke které vláda musela přistoupit, 



aby ochránila domácnosti a podniky před neúnosně vysokými cenami. Z dlouhodobého 

hlediska je jistě nutné zajistit dostatečnou kapacitu výrobních zdrojů energie. 

S pozdravem 

 
 
Ing. Jakub Kajzler 
hlavní poradce předsedy vlády 
ředitel odboru 
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