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232

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 20. srpna 2015

o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

Vláda nařizuje podle § 3 odst. 7 a § 4 odst. 9
zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve
znění zákona č. 103/2015 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení stanoví

a) obsah a způsob zpracování státní energetické
koncepce a obsah a strukturu podkladů pro její
zpracování a vyhodnocení a

b) obsah a způsob zpracování územní energetické
koncepce a obsah a strukturu podkladů pro její
zpracování a pro zpracování zprávy o jejím
uplatňování.

§ 2

Státní energetická koncepce

(1) Státní energetická koncepce obsahuje

a) analýzu stávajícího energetického systému státu
a stanovení hlavních trendů vývoje energetiky,
poptávky po energii, použitelnosti jednotlivých
primárních energetických zdrojů, relativního
zastoupení jednotlivých primárních a sekun-
dárních zdrojů energie v energetickém systé-
mu včetně analýzy možných budoucích změn
v tomto zastoupení a problematiky energetické
infrastruktury,

b) analýzu silných a slabých stránek energetiky
České republiky a příležitostí a hrozeb pro
energetický sektor České republiky,

c) komplexní rozbor vnějších a vnitřních podmí-
nek ovlivňujících energetiku České republiky
v dlouhodobém časovém horizontu,

d) stanovení vrcholových strategických cílů a cílo-
vých hodnot pro celý energetický sektor, včetně
procentně vyjádřeného zastoupení jednotlivých
zdrojů energie v rámci primárních a sekundár-
ních zdrojů se stanoveným maximem a mini-
mem, kterého může daný zdroj energie v cílo-
vém roce, popřípadě dílčích letech, dosáhnout,

e) výstupy očekávaného vývoje energetiky České
republiky s využitím energetického modelování
zaměřeného na tvorbu a optimalizaci scénáře
budoucího vývoje energetických systémů s ohle-
dem na vytyčené cílové hodnoty a s důrazem na
snižování emisí znečišťujících látek a skleníko-
vých plynů, zvyšování energetické účinnosti,
ekonomickou efektivnost a maximální ekologic-
kou přijatelnost,

f) kvantifikaci ukazatelů bezpečnosti dodávek,
konkurenceschopnosti a udržitelnosti a stano-
vení jejich cílových hodnot,

g) optimalizaci scénáře vývoje energetiky České
republiky a ukazatelů bezpečnosti dodávek,
konkurenceschopnosti a udržitelnosti na zá-
kladě hodnocení prováděného podle většího
počtu různorodých parametrů, přičemž para-
metry a nastavení se stanoví se zohledněním
stanovených kvantifikovaných vstupních před-
pokladů a vyrovnaného naplňování strategic-
kých cílů,

h) dílčí rozvojové strategie jednotlivých oblastí
sektoru energetiky a navazujících sektorů, ob-
sahující jednotlivé priority a opatření, ve vztahu
k optimalizačním propočtům a k celkovému
strategickému zadání v návaznosti na výstupy
z energetického modelování a

i) postup a nástroje pro realizaci státní energetické
koncepce včetně harmonogramu obsahujícího
termín realizace a osoby, které jsou za realizaci
odpovědné.

(2) Ukazateli bezpečnosti dodávek jsou

a) pohotovostní zásoby primárních energetických
zdrojů, a to v hodnotách

1. absolutní výše zásob a

2. relativní výše zásob,

b) rozčlenění primárních energetických zdrojů,

c) rozčlenění hrubé výroby elektřiny,

d) rozčlenění dovozu,

e) dovozní závislost,
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f) bezpečnost provozu infrastruktury,

g) soběstačnost v dodávkách elektřiny a

h) výkonová přiměřenost.

(3) Ukazateli konkurenceschopnosti jsou

a) míra integrace do mezinárodních sítí, a to v hod-
notách

1. disponibilní přenosová kapacita ve vývozním
směru a

2. disponibilní přenosová kapacita v dovozním
směru,

b) diskontované náklady na zajištění energie,

c) poměry cen energie na velkoobchodním trhu
k průměru globálních konkurentů,

d) konečná cena elektřiny na napěťové hladině níz-
kého napětí a vysokého napětí a konečná cena
zemního plynu,

e) podíl výdajů na energii na celkových výdajích
domácností,

f) podíl sektoru energetiky na hrubé přidané hod-
notě,

g) podíl dovozu energie na hrubé přidané hodnotě,
h) celková ekonomická přidaná hodnota sektoru

energetiky a

i) obchodní bilance dovozu a vývozu energie.

(4) Ukazateli udržitelnosti jsou

a) energetická náročnost tvorby hrubé přidané
hodnoty,

b) vliv na životní prostředí

1. emise CO2,

2. emise SO2,

3. emise NOx,

4. emise NH3,

5. emise tuhých znečišťujících látek a

6. emise těkavých organických látek,

c) podíl energeticky užívané zemědělské půdy,

d) podíl fosilních paliv na spotřebě primárních
zdrojů energie,

e) elektroenergetická náročnost tvorby hrubé při-
dané hodnoty,

f) podíl obnovitelných zdrojů energie na hrubé
konečné spotřebě energie,

g) spotřeba elektřiny na obyvatele a

h) podíly tepla z obnovitelných zdrojů energie

a kombinované výroby elektřiny a tepla na do-
dávkách tepla ze soustav zásobování tepelnou
energií.

§ 3

Územní energetická koncepce

(1) Územní energetická koncepce obsahuje

a) rozbor trendů vývoje poptávky po energii, je-
hož součástí je

1. analýza území shromažďující údaje o počtu
obyvatel a sídelní struktuře včetně výhledu,
dále geografické a klimatické údaje, na zá-
kladě kterých je možno provádět technické
výpočty a analyzovat možnosti výroby a roz-
sah spotřeby energie, a

2. analýza systémů spotřeby paliv a energie a je-
jich nároků v dalších letech, jejímž cílem je
určit strukturální rozdělení systémů spotřeby
paliv a energie v členění na sektor bydlení,
veřejný sektor a podnikatelský sektor a pro-
vést kvantifikaci jejich energetické nároč-
nosti,

b) rozbor možných zdrojů a způsobů nakládání
s energií, jehož součástí je analýza dostupnosti
paliv a energie, jejímž cílem je určit strukturální
rozdělení užitých fosilních paliv a obnovitel-
ných a druhotných zdrojů energie a stanovit je-
jich podíl a dostupnost při zásobování řešeného
územního obvodu,

c) hodnocení využitelnosti obnovitelných zdrojů
energie, jehož součástí je

1. stanovení technického potenciálu obnovitel-
ných zdrojů energie s ohledem na požadavky
stanovené právními předpisy a analýza mož-
ností jejich využití zaměřená na regionální
a místní cíle a na snížení ekologické zátěže a

2. analýza možností využití druhotných ener-
getických zdrojů na dotčeném území,

d) hodnocení ekonomicky využitelných úspor,
jehož součástí je

1. stanovení technického potenciálu úspor
energie a možností jejich realizace u systémů
spotřeby v sektoru bydlení, veřejném a pod-
nikatelském sektoru a

2. stanovení technického potenciálu úspor
energie a možností jejich realizace u systémů
výroby a distribuce energie,
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e) základní cíle v rámci

1. provozování a rozvoje soustav zásobování
tepelnou energií,

2. realizace energetických úspor,

3. využívání obnovitelných a druhotných zdro-
jů energie včetně energetického využívání
odpadů,

4. výroby elektřiny z kombinované výroby
elektřiny a tepla,

5. snižování emisí znečišťujících látek a sklení-
kových plynů,

6. rozvoje energetické infrastruktury,

7. provozu částí elektrizační soustavy, které
jsou odpojeny od zbytku propojené sou-
stavy, ale zůstávají pod napětím (dále jen
„ostrov elektrizační soustavy“),

8. rozvoje elektrických sítí, které jsou schopny
efektivně propojit chování a akce výrobce,
spotřebitele nebo spotřebitele s vlastní výro-
bou k zajištění ekonomicky efektivní a udrži-
telné energetické soustavy provozované s ma-
lými ztrátami a vysokou spolehlivostí do-
dávky a bezpečnosti, (dále jen „inteligentní
síť“) a

9. využití alternativních paliv v dopravě,

f) nástroje pro dosažení stanovených cílů,

g) řešení systému nakládání s energií, jehož sou-
částí je

1. návrh ekonomicky efektivního zabezpeče-
ní pokrytí energetických potřeb dotčeného
územního obvodu při respektování státní
energetické koncepce, regionálních progra-
mů, dalších strategických dokumentů a regio-
nálních omezujících podmínek s ohledem
na spolehlivost dodávek jednotlivých forem
energie a

2. vymezení variant technického řešení rozvoje
systému zásobování dotčeného území energií
vedoucích k uspokojení požadavků stanove-
ných předpokládaným vývojem poptávky po
energii v rámci řešeného územního obvodu,
vyčíslení jejich účinků a nároků a jejich vy-
hodnocení.

(2) U jednotlivých variant technického řešení se
určí

a) energetická bilance nového stavu,

b) investiční náklady vyvolané navrženým technic-
kým řešením,

c) provozní náklady systému zásobování energií,

d) dopady na účinnost užití energie a množství
energetických úspor,

e) požadavky na ochranu zemědělského půdního
fondu ve vztahu k výstavbě energetické infra-
struktury a energetických zařízení a

f) dopady na emise znečišťujících látek a CO2 a na
kvalitu ovzduší.

(3) Vyhodnocení variant technického řešení za-
hrnuje

a) výběr dílčích rozhodovacích kritérií, který vy-
chází z cílů státní energetické koncepce a z cílů
pořizovatele územní energetické koncepce,

b) analýzu rizika s cílem vyhodnocení míry rizika
spojeného s realizací jednotlivých variant pro
rozvoj systému zásobování dotčeného území
energií,

c) hodnocení, které se přednostně provádí na zá-
kladě metod hodnocení prováděného podle
většího počtu různorodých parametrů a na bázi
analýzy rizika,

d) kvantifikaci ekonomických cílů pomocí kritérií
ekonomické efektivnosti zahrnujících systémo-
vý přístup a použití ekonomického hodnocení,
které zohledňuje časovou hodnotu peněz a toky
nákladů vyvolaných realizací a provozem hod-
nocené varianty řešení,

e) stanovení pořadí výhodnosti jednotlivých va-
riant, které se provádí z hlediska nejvyššího
stupně efektivnosti dosažení stanovených cílů
pro rozvoj systému zásobování dotčeného
území energií za účelem doporučení nejvhod-
nější varianty, a

f) výběr doporučené varianty budoucího způsobu
výroby, distribuce a využití energie v rámci ře-
šeného územního obvodu pomocí více kritérií
respektujících zejména ekonomické cíle.

§ 4

Obsah a struktura podkladů pro zpracování

(1) Obsah a struktura podkladů pro zpracování
státní energetické koncepce a jejího vyhodnocení
jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(2) Obsah a struktura podkladů pro zpracování
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územní energetické koncepce a zprávy o jejím uplat-
ňování jsou stanoveny v příloze č. 2 k tomuto na-
řízení.

§ 5

Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 195/2001 Sb., kterým se sta-

noví podrobnosti obsahu územní energetické kon-
cepce, se zrušuje.

§ 6

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Mládek, CSc., v. r.
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Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 232/2015 Sb.

Sbírka zákonů č. 232 / 2015Strana 2918 Částka 96



Sbírka zákonů č. 232 / 2015Částka 96 Strana 2919
P
ří

lo
h

a
č.

2
k

n
ař

íz
en

ív
lá

dy
č.

23
2/

20
15

Sb
.



Sbírka zákonů č. 232 / 2015Strana 2920 Částka 96



Sbírka zákonů č. 232 / 2015Částka 96 Strana 2921



Sbírka zákonů č. 232 / 2015Strana 2922 Částka 96



Sbírka zákonů č. 232 / 2015Částka 96 Strana 2923



Sbírka zákonů č. 232 / 2015Strana 2924 Částka 96



Sbírka zákonů č. 232 / 2015Částka 96 Strana 2925



Sbírka zákonů č. 232 / 2015Strana 2926 Částka 96



Sbírka zákonů č. 232 / 2015Částka 96 Strana 2927



Sbírka zákonů č. 232 / 2015Strana 2928 Částka 96



Sbírka zákonů č. 232 / 2015Částka 96 Strana 2929



Sbírka zákonů č. 232 / 2015Strana 2930 Částka 96



Sbírka zákonů č. 232 / 2015Částka 96 Strana 2931



Sbírka zákonů č. 232 / 2015Strana 2932 Částka 96



Sbírka zákonů č. 232 / 2015Částka 96 Strana 2933



Sbírka zákonů č. 232 / 2015Strana 2934 Částka 96



Sbírka zákonů č. 232 / 2015Částka 96 Strana 2935



Sbírka zákonů č. 232 / 2015Strana 2936 Částka 96



Sbírka zákonů č. 232 / 2015Částka 96 Strana 2937



Sbírka zákonů č. 232 / 2015Strana 2938 Částka 96



Sbírka zákonů č. 232 / 2015Částka 96 Strana 2939



Sbírka zákonů č. 232 / 2015Strana 2940 Částka 96



Sbírka zákonů č. 232 / 2015Částka 96 Strana 2941



Sbírka zákonů č. 232 / 2015Strana 2942 Částka 96



Sbírka zákonů č. 232 / 2015Částka 96 Strana 2943



Sbírka zákonů č. 232 / 2015Strana 2944 Částka 96



Sbírka zákonů č. 232 / 2015Částka 96 Strana 2945



Sbírka zákonů č. 232 / 2015Strana 2946 Částka 96



Sbírka zákonů č. 232 / 2015Částka 96 Strana 2947



233

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 20. srpna 2015,

kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy,
o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci

ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 111 odst. 2 a § 112
odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Čl. I

Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální
mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vyme-
zení ztíženého pracovního prostředí a o výši pří-
platku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním pro-
středí, ve znění nařízení vlády č. 249/2007 Sb., na-
řízení vlády č. 452/2009 Sb., nařízení vlády č. 246/
/2012 Sb., nařízení vlády č. 210/2013 Sb. a nařízení
vlády č. 204/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se číslo „55“ nahrazuje číslem „58,70“
a číslo „9 200“ se nahrazuje číslem „9 900“.

2. V § 3 odstavec 1 zní:

„(1) Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro sta-
novenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou od-
stupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáha-
vosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin,
a činí:

Skupina Nejnižší úroveň zaručené mzdy
prací v Kč za hodinu v Kč za měsíc

1. 58,70 9 900
2. 64,80 10 900
3. 71,60 12 100
4. 79,00 13 300
5. 87,20 14 700
6. 96,30 16 200
7. 106,30 17 900
8. 117,40 19 800.“.

3. § 4 včetně nadpisu zní:

„§ 4

Sazba minimální mzdy a nejnižší úrovně
zaručené mzdy při omezeném pracovním

uplatnění zaměstnance

(1) Sazba minimální mzdy pro stanovenou tý-
denní pracovní dobu 40 hodin činí u zaměstnance,
který je poživatelem invalidního důchodu, 55,10 Kč
za hodinu nebo 9 300 Kč za měsíc.

(2) Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro sta-
novenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou od-
stupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáha-
vosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin,
a činí:

Skupina Nejnižší úroveň zaručené mzdy
prací v Kč za hodinu v Kč za měsíc

1. 55,10 9 300
2. 60,90 10 300
3. 67,20 11 300
4. 74,20 12 500
5. 81,90 13 800
6. 90,50 15 300
7. 99,90 16 800
8. 110,30 18 600.“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2016.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministryně práce a sociálních věcí:

Mgr. Marksová v. r.
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Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165;
Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Čes-
kých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4;
Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po –pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382,
e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190,
MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem: PNS
Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773,
e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904.
Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou
vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé
v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do
15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba).
Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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