
Dotazník 
k Diskuznímu dokumentu 

Národního nízkouhlíkového panelu 

R&Dialogue

Vyhodnocení odpovědí respondentů



 
 

Dotazník k Diskuznímu dokumentu Národního nízkouhlíkového panelu 
R&Dialogue 

2 

 Základní údaje 
 

 
Název výzkumu 

Dotazník k Diskuznímu dokumentu Národního nízkouhlíkového 
panelu R&Dialogue 

 
Autor Radek Svítil  

 
Jazyk dotazníku  Čeština 

 

 
Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/M1T2M8Q7E9E3V9O6M 

 

První odpověď 

Poslední odpověď 
 

14. 05. 2015 

24. 08. 2015 
 

 
Doba trvání 103 dnů 

  

http://www.survio.com/survey/d/M1T2M8Q7E9E3V9O6M
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 Statistika respondentů 
 

408 108 116 180 26,5 % 
Počet návštěv Počet dokončených Počet 

nedokončených 
Pouze zobrazení Celková úspěšnost vyplnění 

dotazníku 

Historie návštěv (14. 05. 2015 - 24. 08. 2015) 

 
 Počet návštěv (408)  Počet dokončených (108) 

 

 

Celkem návštěv Zdroje návštěv Čas vyplňování dotazníku 

   

 Pouze zobrazeno (44,1 %) 

 Nedokončeno (28,4 %) 

 Dokončeno (27,5 %) 
 

 Přímý odkaz (100 %) 
  10-30 min. (56,0 %) 

 30-60 min. (33 %) 

 >60 min. (11 %) 
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 Výsledky 

Vyberte prosím odpovídající věkovou kategorii 
Výběr z možností, zodpovězeno 108x, nezodpovězeno 0x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 méně než 29 let 
 

10 9,3 % 

 30-49 let 
 

58 53,7 % 

 50-69 let 
 

37 34,3 % 

 70 let a více 
 

3 2,8 % 

 

Vyberte prosím svoji oblast působnosti 
Výběr z možností, zodpovězeno 108x, nezodpovězeno 0x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Výzkum, vysoké školství 
 

32 29,6 % 

 Studující 
 

4 3,7 % 

 Vládní instituce, státní správa 
 

18 16,7 % 

 Politické strany, hnutí 
 

0 0 % 

 Nevládní organizace s ekologickým zaměřením 
 

13 12,0 % 

 Spotřebitelské organizace 
 

0 0 % 

 Odborové organizace 
 

0 0 % 

 Nadace 
 

0 0 % 

 Velký průmysl 
 

4 3,7 % 

 Malé / střední firmy 
 

17 15,7 % 

 Průmyslové / podnikatelské asociace 
 

1 0,9 % 

 Konzultační firmy 
 

5 4,6 % 

 Investiční společnosti 
 

1 0,9 % 

 Média 
 

5 4,6 % 

 Ostatní – prosím uveďte: 
 

8 7,4 % 
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 Velký podnik s výzkumným a vývojovým zaměřením; není výzkumná organizace. 

 Rodina. 

 Zdravotnictví. 

 Státní zaměstnanec. 

 Kultura, VŠ pedagog, restaurování památek. 

 NNO dětí a mládeže a vysoké školství. 

 Emeritní expert OSN, EU, KfW,WB, ADB, autor Vliv člověka na oběh vody (1982), Globální změna (2011). 

 Konzultant – freelancer. 

Mají být podle Vašeho názoru nízkouhlíkové technologie podporovány a 
finančně dotovány? 
Výběr z možností, zodpovězeno 108x, nezodpovězeno 0x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Ano, všechny nebo většina z nich 
 

26 24,1 % 

 Ano, ale jen některé 
 

48 44,4 % 

 Jen výjimečně 
 

22 20,4 % 

 Ne 
 

12 11,1 % 
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Jaká by měla být míra této podpory? 
Výběr z možností, zodpovězeno 95x, nezodpovězeno 13x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Masivní, jde o zásadní otázku budoucnosti 
 

9 9,5 % 

 Velká, rozhodně větší než dnes 
 

58 61,1 % 

 Zhruba na dnešní úrovni 
 

15 15,8 % 

 Menší než dnes 
 

13 13,7 % 

 

Jaká forma podpory by podle vás byla nejvhodnější? (můžete vybrat více 
možností) 
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 91x, nezodpovězeno 17x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Přímé dotace na výstavbu / pořízení technologií (např. na výstavbu elektrárny, zateplení budovy apod.) 
 

51 56,0 % 

 Přímé dotace na provoz technologií 
 

20 22,0 % 

 Garantované výkupní ceny vyrobené energie (feed-in tariff, contracts for difference apod.) 
 

28 30,8 % 

 Nepřímá podpora (např. daňové úlevy, státní garance, zvýhodněné úvěry apod.) 
 

55 60,4 % 

 
Nějaká forma tržního mechanismu (např. fungující systém obchodování s emisemi skleníkových plynů – 
povolenkami) 

 

37 40,7 % 

 Jiné – prosím uveďte ….. 
 

16 17,6 % 
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 Podpora hledání dalších možností (tedy výzkumu, a to jak ve firmách, tak i ve státních institucích). 

 Investice do výzkumu, včetně poloprovozního ověření technologie. Výroba energie na komerční bázi. 

 Nové formy účtování technologií a úspor - Net Metering, NPC, méně legislativních překážek. 

 Měla by být grantová agentura, která by podporovala rizikové inovativní pilotní projekty. 

 Větší podpora základního výzkumu (produkce a ekologických dopadů agropaliv, biouhlu apod.). 

 Podpora deformuje trh a potom se zjistí, že to je nesmysl. Pěstování řepky a metylester do paliv. 

 Daň z fosilního uhlíku. 

 Uhlíková daň. 

 Zdanění spotřeby fosilních paliv - uhlíková daň. 

 Pro každou technologii je vhodný jiný typ opatření. 

 Přímé dotace na budování úsporných opatření, podpora budování úsporných technologií.  

 Transfer know-how. 

 Uhlíková daň. 

 Podpora výzkumu. 

 Všechny, ale specifičnost technologií nedává možnost výběru jedné či dvou možností, nutná variabilita. 

 Výroba energie v místě spotřeby, aby čezmafie zbankrotovala. 

Jaké by podle Vás měly být hlavní zdroje podpory nízkouhlíkových technologií? 
(můžete vybrat více možností) 
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 91x, nezodpovězeno 17x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Státní rozpočet, tj. peníze daňových poplatníků 
 

26 28,6 % 

 Peníze vybrané od spotřebitelů energie (zaplacené v rámci platby za elektřinu, teplo, atd.) 
 

32 35,2 % 

 Peníze vybrané od producentů energie a emisí (např. ve formě plateb za povolenky) 
 

68 74,7 % 

 Speciální uhlíková daň 
 

48 52,7 % 

 Jiné - uveďte 
 

4 4,4 % 
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 Vždy platí občan. Dejte peníze základnímu výzkumu. Jakmile se najde cesta,každý si koupí fotofoltaik. 

 Odkup a prodej do šrotu starších uhelných elektráren. 

 Všechny, nutná specifikace pro jednotlivé technologie, snížení ceny distribuce. 

 Uhlíková daň - jde o vhodné nastavení, mechanismus velice citlivý. 

Je podle Vašeho názoru na místě obávat se v budoucnosti energetické 
chudoby i v ČR? 
Výběr z možností, zodpovězeno 108x, nezodpovězeno 0x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Určitě ano 
 

14 13,0 % 

 Spíše ano 
 

36 33,3 % 

 Spíše ne 
 

46 42,6 % 

 Určitě ne 
 

12 11,1 % 

 

Má podle Vás družstevní forma vlastnictví a jiné formy kolektivního investování 
v ČR dostatečnou oporu, např. v legislativě, k tomu, aby umožňovala účast 
občanů v rozvíjející se decentralizované energetice? 
Výběr z možností, zodpovězeno 93x, nezodpovězeno 15x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Ano, má dostatečnou oporu, rozvoji kolektivního investování nic nebrání 
 

9 9,7 % 

 Současný stav umožňuje tyto formy vlastnictví, ale podmínky je třeba zlepšit 
 

35 37,6 % 

 Ne, současný stav rozvoj tohoto typu vlastnictví neumožňuje a je třeba ho zásadně zlepšit 
 

43 46,2 % 

 
Ne, současný stav rozvoj tohoto typu vlastnictví neumožňuje, ale není třeba ho měnit (rozvoj těchto forem vlastnictví 
není potřeba nebo není žádoucí) 

 

6 6,5 % 
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Mají být v ČR cíleně podporovány inovativní investičně náročné/rizikové 
projekty, pokud mohu pro naši zemi přinést nové know-how v oblasti 
nízkouhlíkových technologií? 
Výběr z možností, zodpovězeno 108x, nezodpovězeno 0x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Určitě ano 
 

19 17,6 % 

 Spíše ano, je však třeba uvážlivě vybírat 
 

59 54,6 % 

 Spíše ne, výjimečně 
 

21 19,4 % 

 Určitě ne 
 

9 8,3 % 

 

Porovnáte-li význam tří základních faktorů v diskusi o budoucím vývoji 
energetiky (kromě ekonomiky), tj. snižování emisí skleníkových plynů 
(dekarbonizace), bezpečnosti dodávky energie (tj. stav, kdy je dodávka energie 
vždy zajištěna dle potřeby odběratele) a energetické soběstačnosti (tj. co 
nejmenší závislosti na dovozu energie), jaké by mělo být podle Vás pořadí 
priorit? 
Výběr z možností, zodpovězeno 108x, nezodpovězeno 0x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Nejdůležitějším prvkem je dekarbonizace 
 

8 7,4 % 

 Nejdůležitějším prvkem je bezpečnost dodávky 
 

10 9,3 % 

 Nejdůležitějším prvkem je energetická soběstačnost 
 

8 7,4 % 

 Dekarbonizace a bezpečnost dodávky jsou hlavní priority, soběstačnost je méně důležitá 
 

18 16,7 % 

 Dekarbonizace a soběstačnost jsou hlavní priority, bezpečnost dodávky je méně důležitá 
 

14 13,0 % 

 Bezpečnost dodávky a soběstačnost jsou hlavní priority, dekarbonizace je méně důležitá 
 

20 18,5 % 
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 Všechny tři priority jsou stejně důležité 
 

30 27,8 % 

 

Měly by podle Vás poplatky za energie obsahovat i některé z následujících 
položek? (můžete vybrat více možností) 
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 97x, nezodpovězeno 11x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Poplatek za zajištění bezpečnosti dodávky energie 
 

25 25,8 % 

 Poplatek za emise skleníkových plynů (uhlíkovou daň) pro všechny 
 

16 16,5 % 

 
Poplatek za emise skleníkových plynů (uhlíkovou daň) v případě, že odběratel odebírá energii ze zdrojů, kde tyto 
emise vznikají 

 

53 54,6 % 

 Poplatek na podporu nízkouhlíkových technologií pro všechny 
 

18 18,6 % 

 Poplatek na podporu nízkouhlíkových technologií v případě, že odběratel odebírá energii z těchto zdrojů 
 

8 8,2 % 

 Poplatek na podporu rozvoje přenosových a distribučních sítí 
 

32 33,0 % 

 Jiné – prosím uveďte… 
 

18 18,6 % 

 

 

 Se současným stylem politiky se poplatky nikdy nedostanou tam kam by skutečně měly. 

 Neměly. 

 Odběratel deklaruje, že odebírá např. od výrobce za 13 kč/kWh (včetně dotací), tak mu tolik účtovat. 

 Žádné. 

 Poplatek za jiné škody při výrobě elektřiny nežli emise CO2 – např. popílek, SOx atd. 

 Uhlíková daň pro domácnosti/podniku/firmy s vysokou spotřebou energie - nutno stanovit, co je vysoká spotřeba. 

 Měly by obsahovat cenu za poškozování planety a klimatu, případně jaderná rizika. 
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 Poplatky za energie by měly být za výrobu, distribuci vč. péče o sítě a za bezpečnost dodávky. 

 Poplatek za likvidaci jaderneho odpadu. 

 Ceny energií by mely být tržní (nebo stanoveny dohodou v případě komunitních projektů). 

 Jediná efektivní podpora je podpora základního výzkumu. Jeho výsledek nás posune dál. „Ne“ dalši dani. 

 Spíše než poplatek by si koncový odběratel mohl diktovat zdroj i s cenou za kterou kupuje. 

 Žádné další daně převlečené za poplatky na podporu čehokoliv. 

 Spotřebitel by měl platit za odebranou energii a producent by mu ji měl dodat za tržní cenu. 

 Žádné, mělo by být na státu. 

 Zahrnout externí náklady, zejména pak do ceny jaderné energie. 

 Žádné další poplatky bych nestanovil, snížit distribuční poplatky. 

 Skleníkové plyny jsou podvod století. Proč se nepřestane cíleně CO2 vyrábět? 

Jaká míra angažovanosti ČR v procesu transformace energetiky je v našich 
ekonomických možnostech? Má být ČR spíše proaktivní (v rámci EU/světového 
dění) nebo reagovat až na měnící se situaci a nové technologické možnosti a 
trendy? 
Výběr z možností, zodpovězeno 106x, nezodpovězeno 2x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 ČR by měla být jednoznačně proaktivní 
 

37 34,9 % 

 ČR by měla být spíše proaktivní 
 

42 39,6 % 

 ČR by měla spíše vyčkávat a reagovat až na měnící se situaci 
 

14 13,2 % 

 ČR by měla rozhodně vyčkávat a reagovat až na měnící se situaci 
 

13 12,3 % 

 

Existuje podle Vašeho názoru v ČR dostatečná/vyvážená/efektivní debata o 
budoucím ekonomickém a technickém rozvoji energetiky, průmyslu a dalších 
oblastí v souvislosti s problematikou změn klimatu? 
Výběr z možností, zodpovězeno 107x, nezodpovězeno 1x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Určitě ano 
 

2 1,9 % 

 Spíše ano 
 

6 5,6 % 

 Spíše ne 
 

57 53,3 % 

 Určitě ne 
 

42 39,3 % 



 
 

Dotazník k Diskuznímu dokumentu Národního nízkouhlíkového panelu 
R&Dialogue 

12 

 

Jaký je přesah této debaty / dialogu do následných klíčových rozhodnutí (vládní 
strategie, zákony, sektorové politiky apod.)? 
Výběr z možností, zodpovězeno 106x, nezodpovězeno 2x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Veřejný dialog tato rozhodnutí zásadně ovlivňuje 
 

9 8,5 % 

 Veřejný dialog tato rozhodnutí ovlivňuje zčásti nebo jen v některých případech 
 

25 23,6 % 

 Veřejný dialog tato rozhodnutí ovlivňuje jen málo / zřídka 
 

55 51,9 % 

 Veřejný dialog nemá na tato rozhodnutí žádný vliv 
 

17 16,0 % 

 

Kteří aktéři (zájmové skupiny) vystupují podle Vás ve veřejné debatě / dialogu 
nejaktivněji? (můžete vybrat více možností). 
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 99x, nezodpovězeno 9x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Státní správa 
 

19 19,2 % 

 Průmysl a průmyslové svazy 
 

53 53,5 % 

 Nestátní neziskové organizace 
 

59 59,6 % 

 Vědci a výzkumníci 
 

11 11,1 % 

 Zástupci médií 
 

19 19,2 % 

 Zástupci veřejnosti (např. organizace občanské společnosti aj.) 
 

29 29,3 % 
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Kteří aktéři (zájmové skupiny) mají podle Vás ve veřejné debatě / dialogu 
největší vliv? (můžete vybrat více možností) 
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 100x, nezodpovězeno 8x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Státní správa 
 

45 45 % 

 Průmysl a průmyslové svazy 
 

75 75 % 

 Nestátní neziskové organizace 
 

18 18 % 

 Vědci a výzkumníci 
 

4 4 % 

 Zástupci médií 
 

19 19 % 

 Zástupci veřejnosti (např. organizace občanské společnosti aj.) 
 

3 3 % 

 Jiní – prosím uveďte… 
 

10 10 % 

 

 

 Nesouhlasim s pojmem dialog. 

 Lobisté podporující jen "svoje" a to i v rámci jednotlivých OZE. Viz vysoká počáteční podpora FV. 

 ČEZ. 

 Poučit se z historie neúspěchů snižování uhlíku, nevíme, zda můžeme změnu ovlivnit.  

 Dle rozhodnutí o energetické koncepci asi žádní. 

 Lobující skupiny získávající významný zisk z nových technologií - viz solární lobby. 

 Nikým nezvolení zástupci minoritních názorů. 

 Provozovatelé OZE a nátlakové skupiny Duha, Calla, Děti země apod. Odborná veřejnost rozhodně ne. 

 Funkcionáři - neodborníci, nedostatečně informovaní o Energiewende a potřebě energ soběstačnosti 

 Odborář Franta. 
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Jaká je a měla by být role vědy a vědců při dlouhodobém vymezování strategie 
v oblasti budování nízkouhlíkové ekonomiky/energetiky? 
Výběr z možností, zodpovězeno 106x, nezodpovězeno 2x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 
Zástupci vědy a výzkumu by měli hrát zásadní roli, měli by být přizváni ke spolurozhodování, strategie by měla stavět 
na vědeckých poznatcích 

 

40 37,7 % 

 
Zástupci vědy a výzkumu by měli hrát významnou poradní roli, vědecké poznatky by se měly brát v úvahu ve velké 
míře 

 

58 54,7 % 

 Vědecké poznatky by se měly brát v úvahu, ale vědci by se při vymezování strategie neměli angažovat 
 

5 4,7 % 

 Role vědy a vědců je v této problematice nevýznamná 
 

3 2,8 % 

 

Má být energetická strategie včetně bezpečnosti dodávek řešena spíše na 
evropské úrovni nebo na základě relativní soběstačnosti národních států? 
Výběr z možností, zodpovězeno 106x, nezodpovězeno 2x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Zásadně na celoevropské úrovni 
 

16 15,1 % 

 Vyváženě na evropské i národní úrovni 
 

69 65,1 % 

 Spíše na národní úrovni 
 

8 7,5 % 

 Výhradně na národní úrovni 
 

13 12,3 % 
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Jakou roli by podle Vás měly při přechodu k nízkouhlíkové ekonomice sehrát 
úspory energie a zlepšení energetické účinnosti? 
Výběr z možností, zodpovězeno 107x, nezodpovězeno 1x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Zcela zásadní, je to nejvýznamnější nízkouhlíková technologie, nebo dokonce jediná správná cesta 
 

31 29,0 % 

 Je to významná součást mixu nízkouhlíkových technologií potřebných k dosažení cíle snížení emisí 
 

61 57,0 % 

 Mohou sehrát určitou roli 
 

14 13,1 % 

 Jejich role je nevýznamná až zanedbatelná 
 

1 0,9 % 

 

Co bude podle Vás rozhodujícím faktorem pro rozvoj opatření k úsporám 
energie a zvýšení energetické účinnosti? (můžete vybrat více možností) 
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 105x, nezodpovězeno 3x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Intenzita finanční podpory 
 

41 39,0 % 

 Technologický pokrok 
 

61 58,1 % 

 Změna priorit a chování občanů 
 

66 62,9 % 

 Jiné – prosím uveďte… 
 

15 14,3 % 

 

 

 Cena energie, bude-li vysoká, případně i s trvalou tendencí k růstu, budou investice do úspor výhodné. 

 Ekonomika opatření. Poměr snížení emisí/náklady. Dodávka v době potřeby. 

 Míra nesmyslené byrokracie a absurdních poplatků. 

 Legislativní bariéry nebo naopak podpora. 

 Všechno toto vyřeší zavedení uhlíkové daně. 

 Tlak zainteresovaných organizací založený na chybné (lživé) víře, že CO2 je škodlívá emise. 

 Zvyšování účinnosti paradoxně často vede k větší spotřebě (rebound effect) a růstu emisí. 

 Administrativa. Do nedávna kdo měl fotofoltaiku, musel být podnikatel - tyto překážky odstraňovat. 

 Není potřeba. 
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 Proniknutí opatření do mainstreamového myšlení, jako se to např. stalo se zateplováním budov. 

 Zrušení bariér při jednání se státní správou, lepší mediální obraz nízkoonergetických opatření. 

 Informovanost občanů a firem o možnostech, transfer know-how, podpora vhodných obchodních modelů. 

 Hlavně finanční dostupnost k masové realizaci, ale realita je jinde. 

 Zreálnit cenu energie (externality, uhlíková daň). 

Jakým způsobem by podle Vás bylo možné zapojit do oblasti úspor energie 
tržní principy? 
Textová odpověď, zodpovězeno 66x, nezodpovězeno 42x 

 Prostřednictvím uhlíkové daně, řešené obdobně jako DPH. 
 

 Zrušit shora nařizované regulace výkonů spotřebičů a strojů, stanovit jednotnou škálu hodnocení energetické náročnosti, 
která by se každou chvíli neměnila a poskytnutí co největšího množství informací o nových technologiích soukromým 
subjektům, které by, motivovány úsporami->vyšším ziskem samy pracovaly na snížení náročnosti výroby. 
Zcela mylný je centralizovaný přístup a finanční podpora formou různých dotací, které jsou ve výsledku z dlouhodobého 
hlediska nespravedlivé a pro tržní chování škodlivé. 

 

 Dobře nastavený EU ETS může fungovat, spolu se zapojením dodavatelů paliv (=uhlíková daň). 
 

 Daňovým zvýhodněním úsporných technologií. 
 

 V prvé řadě by bylo potřeba změnit přístup vládní sféry, jak k problematice tak v přístupu k občanům. Bez tohoto není možno 
zapojit nic nikam. Odsuny finančních toků pod oficiální hlavičkou prospěšné věci a následný důkaz, že byly zneužity k ničemu 
nepovede. Tedy pokud by odpověd na tuto otázku nezněla "pojďme tunelovat". 

 

 Skrz cenu CO2, EPC, aj. 
 

 Například progresivní cenou elektřiny v závislosti na spotřebě. Například u spotřeby domácností zavedením v čase rostoucí 
daně z energie (Kč/kWh), jejíž výnos by se přerozdělil (Kč/osobu), kdo by měl malou spotřebu, dostal by více, než zaplatí 

 

 Daň na produkci CO2 a dalších skleníkových plynů (metan) bez ohledu na popularitu (JE vs plynové elektrárny). 
Daň by měla být neutrální, odpovídat snížení jiných daní. 
Daň by měla odpovídat vszrůstu průměrné teploty Země za poslední desetiletí, nikoliv (velmi slabým) současným  modelům. 

 

 Zejména by neměl být trh s energiemi uměle deformován právě různymi dotacemi a dodatečnými daněmi či poplatky. 
 

 "Zelenou energii" a jiné zhovadilosti by si kupoval pouze ten, kdo o ně stojí, a také by si to celé zaplatil. 
 

 I když to bude bolestné, měla by cena energie vycházet z výrobních nákladů (pokud jsou dotace, tak včetně nich). V případě 
emisí (CO2, ale i jiné) zpoplatnění vypouštění dle množství. 
V zásadě stejný přístup ke všem nízkouhlíkovým technologiím, včetně jádra. 
Pokud někdo deklaruje, že odebírá ze sítě, nebo přeprodává jen "čistou" energiii, kde jsou náklady (včetně dotací) třeba 4 
kč/kWh silové, nechť také tuto částku platí. 

 

 Ekonomickými nástroji - uhlíkovou daní na jedné straně a daňovými úlevami pro nízkouhlíkové technologie na druhé straně 
 

 Hodinové sazby pro výkup i prodej elektřiny dle tržní ceny na burze. 
 

 Zohlednit celkovou energetickou náročnost výrobku v rámci životního cyklu. 
 

 Např. zahrnout do cen jednotlivých druhů energie externality (škody na životním prostředí, ať už emisemi, náklady na 
skladování jaderného odpadu). Pro stát je nejlepší energie ta, která se nevyrobí - stát pak nenese za tyto externality 
zodpovědnost. 

 

 Těžbu uhlí, stavby velkých elektráren a dálkových elektrických vedení přestat prohlašovat za veřejný zájem a výkup pozemků 
nechat čistě na trhu. 

 

 Neničit dotacemi trh, jinak tržní principy nefungují. 
 

 Velice jednoduše. Cena dané energie musí odrážet všechny aspekty pro její získání a distribuci. 
 

 Trh se zapojuje myslím celkem dobře v rozvoji úsporných výrobků, technologií, izolací, alternativních zdrojů a paliv, 
akumulace, smart grids apod. Rozvoj těchto technologií dále podpoří např. uhlíková daň nebo politická podpora, ale to už 
jsou regulace/pobídky, ne tržní princip. 

 

 Diferencovanou všeobecnou uhlíkovou daní ze všech produktů a aktivit, aby bylo patrné, které zboží a způsoby chování jsou 
vhodnější. 

 

 Systém pro efektivní ochranu klimatu, myslím, musí být nastaven tak, aby svázal ekologické chování do celku s 
ekonomickým chováním a ekologické chování se tím zautomatizovalo. 

 

 Jediný funkční tržní princip by byl: pro občany i firmy zdražit energii. Nic jiného nikdy nefungovalo. 
 

 Podpora decentralizace zdrojů energie nejlépe na obecním (okresním, krajském) základě. 
 

 Zvýhodnění energeticky úsporných zařízení. Větší důraz na propagaci energeticky úsporných zařízení. 
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 Cena energie zohledňující charakter spotřeby (množství, časový průběh). 
 

 Všechno co je energeticky méně náročné je trvalejší, nedělat zbytečnosti by se tedy mělo vyplatit, bohužel v současné době, 
je 60 % vyrobených věcí zbytečných a 50 % udělané práce nemá smysl. 

 

 Decentralizovaná energetika vlastněna komunaem a veřejností. 
 

 Zvýšit ceny energie, zejména když slunce nesvítí, nebo nefouká vítr. To je možné prostřednictvím uhlíkové daně, která 
navýší náklady na provozování elektráren založených na fosilních palivách. 

 

 Jsem příznivcem konceptu "Uhlíková daň + 100 % dividenda“. 
Zpoplatněn by byl uhlík při těžbě, tzn. poplatky by se vybírali od těžebních společností. Výše poplatku by postupně rostla, 
trend by byl znám dlouho dopředu. Vybraná částka se celá přerozdělí obyvatelům (např. odečtením od existujících daní nebo 
povinného pojištění). Těžební společnost promítne poplatek do ceny suroviny, čímž se automaticky znevýhodní 
vysokouhlíkové zdroje, technologie, produkty. Spotřebitelé pak budou zcela tržně vytvářet poptávku po zboží s nízkou 
uhlíkovou stopou a sami budou motivování k nízkouhlíkovému chování. Změna chování spotřebitelů je klíčová, bez ní žádné 
technologické řešení nebude fungovat. 

 

 1. Zvýšit podporu vědy nad průměr EU - píši s vědomím, že se nikdy neví, co z toho vyleze a že to není tržní princip. 
2. Administrativní překážky distributorů např. elektřiny jsou známé. Existují nějaké sítě které sjou schopny se vypořádat s 
kolísajícím svitem? 
3. Pokud chceme nízkouhlíkatou energetiku, jak daleko jsme s rozvojem elektromobilů? Stojí to zase na základním výzkumu. 
Jakmile bude levnější baterie, automaticky se zájem přesune k nim a benziňák nikdo kupovat nebude. Do té doby je 
vyhazováním peněz jejich podpora. Místo jejich podpory dejte ty peníze výzkumu! 
4. Nemá smysl zavádět novou uhlíkatou daň a další nesmysly, protože to obyvatelstvo obejde. Navíc je to velice 
nespravedlivé, když jinou volbu nemá.  Pokud zavedete nějakou daň, byť v dobrém úmyslu, obrátí se obyvatelstvo proti 
ekologům i proti politické reprezentaci! Některé problémy nejsou řešitelné ihned, i když se nám to nelíbí. 
5. Změňte státní správu. Já bych si chtěl u domu postavit čističku odpadů z WC čisticí na úroven říční vody.  Jelikož jsem na 
kraji oblasti nádrže s pitnou vodou, tak mi to nepovolí s argumentem "To by chtěl každý, a kdo vás bude objíždět a zbírat 
vzorky?". Takže já neušetřím, voda teče dolů do čističky, potom se přečerpává přes kopec do Vltavy a město kupuje každý 
druhý rok čerpadlo, protože to déle než dva roky nevydrží...  
5. Nabídněte obyvatelstvu  nízkouhlíkatou variantu dosavadního způsobu života za stejnou cenu a samo si ji zvolí. Bez 
dirigování úředníky. 

 

 Pokud investuji s Evropě peníze do snížení emisí/BOZP/ a stejný výrobek přijede z Číny/Thajska/  bez těchto investic do 
výroby a prodávají se na stejném trhu zcela volně je někde chybička. Pokud podporujeme jen zahraniční investory pobídkami 
(v drtivé většině na tvorbu montážních hal) a tuzemské investice do rizikových projektů nepodpoříme alespoň částečným 
umořením v daních tak budeme jen montovat a nezbude nic. Garantované půjčky a podpora zaměstnanců v rozjíždějících se 
moderních technologiích se vrátí, ti co hledají jen levnou pracovní sílu nikoliv. Úspora energie není jen problém tohoto 
regionu, pokud uspořím zde a jinde se vyčerpá je to šul nul ..... 

 

 Tržní principy jsou již zapojeny. Čím méně spotřebuji, tím méně platím. Toto ale deformují různé stálé platby a poplatky na 
podporu. 

 

 Žádným. 
 

 Slevy na daních u energeticky úsporných provozů. 
 

 Nedeformovat ceny energií dotacemi, jak se dosud děje ve zvyšující se míře. 
 

 Aukce. 
 

 Zrušit veškeré dotace a ekonomické podpory. 
 

 Absolutně odstřihnout produkci energie od jakýchkoli dotací, tak, aby zákazník platil skutečně tržní cenu. Musela by to udělat 
ale celá Evropa, takže nic... 

 

 Zavést daň z fosilního uhlíku na všechna fosilní paliva. Daň už fakticky existuje u benzínu a motorové nafty (ve formě 
spotřební daně), u ostatních fosilních paliv by se měla dorovnat na stejnou úroveň v přepočtu na CO2. Daň tak zruší 
zdánlivou výhodnost fosilních paliv a tím nasměruje kapitál do pořizování a vývoje bezuhlíkových řešení. 

 

 Správným nastavením cen energií, včetně započtení tzv. externalit. 
 

 Stejně jako u rozvoje nízkouhlíkových zdrojů - co nejvyšší zahrnutí externalit do ceny energie. To by byl tržní princip, který by 
mohl eliminovat různé jiné podpůrné mechanismy. 

 

 Započítání externích nákladů na výrobu energie do výrobní ceny energie. Zrušení dotací pro využívání fosilních paliv 
(například daňových úlev pro plyn, ropu a uhlí). 

 

 Zpoplatnit externí náklady těžby a spalování fosilních paliv. Dotace, daňové zvýhodnění. 
 

 Za vhodné bych považoval nastavení cen energií tak, aby se ekonomicky vyplatilo využívání nízkouhlíkových zdrojů. Pro 
domácnosti a malospotřebitele by rozhodně nemělo vyúčtování vyznívat tak, jako by byli trestáni za konzumaci "ekologicky" 
získávané energie. 
Podniky a instituce, které mají velké odběry např. elektřiny, by měly být motivovány k úsporám a současně i k 
upřednostňování odběru energií z nízkoemisních a z obnovitelných zdrojů. 

 

 Zohlednění spotřeby energie jejíž výrobou se vytvářejí emise CO a jejich následků v ceně této odebrané energie. 
 

 Zejména se významně poučit tím, jak jsou tržní principy v oblasti úspor  uplatněny v dekarbonizačních scénářích a strategiích 
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progresivních evropských států  a měst a nevymýšlet "českou cestu".  Mnohé tržní mechanismy fungují i v komunální sféře - 
možno se opět poučit na příkladech evropských měst (např. Covenant of Mayors, Klima Aktiv - Vídeň aj.). Trh ale nemůže 
fungovat v prostředí deformovaném masivní podporou fosilní a jaderné energetiky. Veškeré tyto tzv. perverzní dotace je třeba 
jednoznačně zveřejnit, vyčíslit a odstranit.  Úspory se nejlépe uplatní, pokud je lze porovnávat s opravdu tržní cenou 
spotřebovávaného tepla či elektřiny. 
Ještě dodávám po přečtení následující otázky: Rozhodování o tom, co je vhodná technologie a co podporovat či 
nepodporovat by neměl jen stát (tento dotazník často nesprávně uvádí jen státní správu a opomíjí samosprávu - správně je 
"veřejná správa") - do rozhodování je potřeba přizvat nezávislé odborníky. 

 

 Velmi těžko při dnešním stavu informovanosti obyvatel. 
 

 Snížení spotřeby odběru z uhlíkových zdrojů (vybudování vlastní elektrárny, zateplení apod.) = výrazný daňový, nebo cenový 
bonus do dalších let. 

 

 Podpora nízkouhlíkových technologií vykrývající externality způsobené fosilními palivy. 
 

 Zdanění energie. 
 

 Kdo šetří, má výhody. 
 

 Zvýšení ceny energií motivuje k úsporám. 
 

 Spolupodílnictví na výnosech z nízkouhlíkových technologií. 
 

 Poplatky (daň) za špinavéa neúsporné technologie. 
 

 Prostřednictvím tržních principů a racionálních postupů (podpořených MPO) je třeba zavést trend úspornosti v průmyslu 
(snížit energetickou náročnost na úroveň vyspělých států), v dopravě ( optimálně využít energeticky méně náročné dopravy: 
vodní a železniční), podpořit přechod na elektroauta (při zvýhodnění osobních aut malých vákonů 10-20 kW) a snížení 
dovozu nafty  - přechodem na biopaliva, snížit spotčebu tepla přechodem nézkoenergetické budovy, kogeneraci, využití 
solární energie atd. 

 

 Podpora vzniku vhodných obchodních modelů, tj. například 
EPC - energy performance contracting 
xxx as a service - neprodávat kWh a GJ, ale prodávat služby, které dotyčná energie poskytuje 
"odkup práva na spotřebu" 
systémy "pay as you save". 

 

 Nejdříve nařídit energeticky neutralní domy ze strany státu, pak ať si to trh vyřeší. 
 

 Zrušit dotace a narovnat ceny energií. Musí navazovat sociální podpora. 
 

 Zásadním, bez tržních principů nelze dostatečných úspor dosáhnout. 
 

 Snahou o nedeformované tržní signály. Tedy, aby úspory byly tlačeny tím, že je co nejméně deformována tržní cena energií. 
Tedy ne úspory definované papírovými příkazy, ale reálnými náklady (tedy porovnáním reálných nákladů za uspořenou 
elektřinu a nákladů na realizaci úspor). Ne jako dnes, kdy jsou úspory často tlačeny ideologickými kampaněmi a v reálu 
"úspory" nevedou k reálným úsporám a často přímo naopak.. 

 

 Musí jít o skutečně fungující tržní systém, nesmí jít však o neviditelnou ruku trhu. Tržní principy v úsporách mohou fugovat 
pouze jako součást skutečně fungující tržní ekonomiky, která v ČR bohužel nefunguje. 

 

 Čím více energie uspořím (např. za kalendářní rok), tím více "povolenek" budu moci prodat subjektům, které enegie 
neuspořili a tím také více vydělám. Takto bude spoustu společností motivováno. 

 

 Započítání všech externalit (zdraví, životní prostředí, náklady na znovuvyrobení těžené suroviny a její uložení na původní 
vydolované místo) a transfer peněz při jejich výbrání přímo na určený účel (přímá platba do zdravotních pojišťoven atd.) 

 

 Investice do úspor musí mít rentabilní návratnost, ale to je v současné realitě nesmysl. 
 

 Cenu energií by postupně měla být upravována(zvyšována) tak, aby obsahovala skutečné náklady vzniklé jejím užitím - u 
fosilních paliv externality (CO2, prach, aj.),  u jaderné elektřiny všechny související náklady (pojištění na plné riziko, uložení 
odpadu, aj.), u OZE náklady za stabilitu/zálohování. 
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Měl by být přechod k nízkouhlíkové ekonomice technologicky neutrální (tzn., že 
by všechny nízkouhlíkové technologie měly stejné podmínky, včetně 
financování, přístupu na trh, atd.), nebo by měl stát, potažmo EU, vybrat 
některé technologie a ty upřednostnit, např. z hlediska finanční podpory apod.? 
Výběr z možností, zodpovězeno 105x, nezodpovězeno 3x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Přechod by měl být technologicky neutrální 
 

55 52,4 % 

 Stát by měl vybrat nejvhodnější technologie a ty přednostně podporovat 
 

34 32,4 % 

 Nejvhodnější technologie by měly být vybrány na úrovni EU 
 

16 15,2 % 

 

Které nízkouhlíkové technologie by podle vašeho názoru měly být přednostně 
rozvíjeny a podporovány v České republice? (můžete vybrat více možností) 
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 103x, nezodpovězeno 5x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Solární energie 
 

48 46,6 % 

 Větrná energie 
 

37 35,9 % 

 Geotermální energie 
 

43 41,7 % 

 Vodní energie 
 

44 42,7 % 

 Využití biomasy 
 

43 41,7 % 

 Jaderná energie 
 

35 34,0 % 

 Účinnější elektrárny na fosilní paliva 
 

11 10,7 % 

 Zachytávání a ukládání CO2 (CCS) 
 

12 11,7 % 

 Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 
 

46 44,7 % 

 Skladování energie 
 

50 48,5 % 

 Biopaliva 
 

8 7,8 % 

 Energetická efektivita a úspory 
 

67 65,0 % 

 Chytré sítě (smart grids) 
 

58 56,3 % 

 Všechny technologie by měly mít stejné podmínky 
 

16 15,5 % 

 Žádná technologie by neměla být podporována 
 

7 6,8 % 

 Jiná – uveďte prosím… 
 

8 7,8 % 
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 Solární a větrná rozvíjena jen v omezeném množství pro nestálost dodávek. Včetně domácích. 

 Stop znehodnocování biomasy v nízkoúčinných elektrárnách s fosilním palivem 

 Co podpoříte, to se zvrhne. Jak zjistí úředník co a kolik podpořit? Nebo poslanci?  

 Nemáme jinou možnost, než vyrábět gró spotřeby v JE. To ostatní může být jen doplněk. 

 Pozn. k biopalivům - podporovat je dobré jen biopaliva vyšších generací, dále bioplyn včetně syntézy. 

 Zrušit jaderné elektrárny po skončení jejich životnosti vzhledem k vysoké pravděpodobnosti gau. 

 Otázka je zavádějící, podmínky České republiky do značné míry určují různý potenciál různých zdrojů. 

 Dobře nastavený energetický mix se snižující se spotřebou fosil. paliv + úspora a chytré sítě. 

Jakým způsobem by podle Vás bylo možné zapojit do oblasti rozvoje 
nízkouhlíkových technologií tržní principy? 
Textová odpověď, zodpovězeno 53x, nezodpovězeno 55x 

 Zlepšeným fungováním emisního obchodování s dostatečně vysokou cenou CO2. 
 

 Opět prostřednictvím uhlíkové daně, řešené obdobně jako DPH - to je signál pro spotřebitele, který povede k preferencím při 
investicích do budoucích zdrojů. Kromě toho je ovšem nutné odolat pokušení prolomit těžební limity, které je jen krátkodobým 
řešením. 

 

 Zvýšení efektivity chování nově vznikajícího trhu za pomocí eliminace (tj. jasnosti a přesnosti) fungování nově vytvořeného 
trhu s nízkouhlíkatými technologiemi. 

 

 Dobře nastavený EU ETS může fungovat, spolu se zapojením dodavatelů paliv (=uhlíková daň). 
 

 Bez dotací (daňových úlev) je to prakticky nemožné. 
 

 Opět by bylo potřeba začít změnami na najvyšších vládních pozicích. Tržní principy jsou v této zemi pokřivené a jako takové 
bych je nikam nezaváděla. 

 

 Ideálně skrz cenu CO2. 
 

 Revitaliazcí systému EU ETS pro průmysl. 
zavedením uhlíkové daně (Kč/kWh) pro domácnosti, jejíž výnos by se přerozdělil (Kč/osobu) 
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 Nedeformovat tržní principy. 
 

 Stačí nekazit trh dotacemi. Akceptovat jeho smysl. Zbytek půjde sám. 
 

 Protože dotace výkupní ceny nelze zpětně zrušit (20 let od připojení OZE), je potřeba počítat s podobnými dotacemi i pro jiné 
bezuhlíkové technologie (jádro). 
Je potřeba umožnit "férový souboj" jednotlivých zdrojů energie na trzích podle pravidel s připojováním výroby od nejnižší 
aktuální ceny po nejvyšší, ale včetně případně poskytnutých dotací výkupní ceny. Poptávkové ceny energie by měly být 
stanoveny dle aktuální poptávky (nejlépe po hodinách). 
Pokud je nutná akumulace energie, tak včetně nákladů akumulace. 
V případě emisí CO2 zpoplatnit vypouštění. 

 

 1. dokončit liberalizaci trhu a dbát na unbundling 
2. skutečný nezávislý regulátor nejlépe na EU úrovni, současné ERÚ a MPO ne 
3. hodinové tarify pro výkup i prodej elektřiny pro všechny 
4. rušit absurdní poplatky a byrokracii omezující rozvoj OZE. např. několikanásobné recyklační poplatky a zdanění u OZE, 
limity instalovaného výkonu atd. 
5. plnou zodpovědnost za škody firem podnikající v jaderné energetice 
6. recyklační a emisní poplatky za všechny jaderné odpady a emise, případně povinná recyklace jaderných odpadů a zákaz 
skládkování. 

 

 Zavedení uhlíkové daně v rámci vyspělých zemí celého světa zejména i v číně by mělo zamezit přenášení energetické 
náročnosti mimo spotřebitelské země. 

 

 Dát všem druhům energií férovou šanci - např. jaderná a uhelná energie byla a je dotována nejvíce, ostatní druhy energií 
jsou znevýhodňovány. Správné je do budoucna o všech energiích uvažovat férově (uvažovat u všech všechny náklady a 
externality). 

 

 Odstranění zákonných a byrokratických překážek pro instalaci nízkouhlíkových zdrojů energie (cla na solární panely, 
povinnost instalace certifikovanou firmou). 
Odstranění zákonných a byrokratických překážek pro ostrovní a komunální elektrárny (zejména zrušení šikanózní daně z 
elektřiny i pro ostrovní provozy). 
Daňové úlevy pro podnikání v nízkouhlíkových technologiích. 

 

 Zde jsou dle mého zapojovány dostatečně. Po nízkouhlíkatých technologiích roste poptávka a trh adekvátně reaguje. 
 

 Odstraněním legislativních překážek, např. zavedením net-meteringu. 
 

 Zde považuji za jediné správné řešení dát všem nízkouhlíkovým opatřením stejnou administrativně bezbariérovou podporu a 
ponechat vývoj volné soutěži. Stejná podpora pro všechna opatření vznikne zavedením uhlíkové daně, která by se vybírala 
při těžbě či importu fosilních paliv, o to by se navýšila cena fosilních paliv a to by se proporcionálně promítlo do všech cen 
výrobků a služeb. Vznikl by rovnoměrný stálý tlak na změnu vzorce chování všech subjektů ve prospěch poptávky po 
nízkouhlíkových produktech a to by vedlo k rozvoji nízkouhlíkové ekonomiky (poptávka určuje nabídku, nikoliv naopak). 
Zavedením dostatečně vysoké uhlíkové daně v tržním prostředí vytvoříme koridor pro ekonomiku směrem k nízkouhlíkovému 
vývoji. Ekonomické chování každého subjektu bude nízkouhlíkové a nízkouhlíkové ekonomickým. Je třeba usilovat o 
zavedení celosvětové uhlíkové daně.  
Vybranou uhlíkovou daň lze využít mnoha způsoby, další peníze se ušetří zastavením dnes existující podpory 
nízkouhlíkových opatření. Jak naložit s takto získanými/ušetřenými penězi by byla dlouhá, byť důležitá, diskuse. Spousta 
nápadů již existuje. 

 

 Není jasné, co je myšleno pod "tržní principy". Efektivní by bylo třeba: zdražit ceny energií a zlevnit malé technologie pro 
domácnosti. 

 

 Např. si spočítat skutečné výdaje na 1kwh . 
 

 Započítávat do ekonomiky zdrojů i jejich likvidaci přímou a nepřímou, zahrnovat plnohodnotná pojištění proti škodě či náklady 
na odstranení zdrojů, jejich likvidaci a rekultivaci lokalit. 

 

 Nastavit vysokou cenu emisí CO2 (vícenež 100 €/tCO2). 
 

 1. Tržní principy nemusíte zapojovat, ty se zapojí samy. 
2. Důležité je těmto principům neklást překážky. Např. ledničku, televizi a další si po nákupu zapojím sám. Ale fotovolataiku 
mi musí instalovat jen odborník uznaný státem (ne obyčejný elelktrikář), přestože dostanu sadu, kterou jen zapojím.  
Podobné překážky odstrašují od jejich využívání. 
3. Snížením DPH a daně ze zisku na minimum.  Bude to platit pro všechny instalovaná zařízení, ne jen pro ty, co se instalují 
nově. Omezení fotovoltaiky na střešní instalace je rozumné. 
4. Trh chce dlouhodobou přehlednost a předvídatelnost! Pokud dáte úlevu a za 2 roky to změníte, kdo vám bude věřit, kdo 
bude investovat příště? 
5.  Způsob, kdy dáme podporu x% a potom ji snižujeme je špatný.  Pokud dát podporu, tak málo % na x let a nesnižovat ji. 
Pokud po roce zjistíme, že ta podpora je malá, tak ji dáme vyšší. 

 

 Podpora rozjíždějících se firem (daňové úlevy, podpora na zaměstnance), částečné umoření investic do moderních 
technologií v daních, směřování grantů MPO na moderní technologie, reálné testování technologií za podpory státu 
(univerzity, státní podniky, instituce, ...). 

 

 Tržní principy jsou zapojeny i zde. Pokud budou nízkouhlíkové technologie produkovat levněji, bez různých poplatků na 
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podporu, bude docházet přirozeně k jejich postupnému rozšiřování. 
 

 Žádným. 
 

 Posuzovat veškeré technologie podle skutečných a komplexních cen na výrobu jednotky energie, bez deformujích dotací, 
příspěvků ap. Např. u větrné energie vypočítat veškeré energetické náklady na výrobu, výstavbu, provoz, rozvodné sítě, 
údržbu a následnou likvidaci konkrétní větrné elektrárny a porovnat s cenou energie, kterou tato elektrárna během své 
životnosti vyrobí. 

 

 Aukce. 
 

 Smysluplné řešení bude trhem podporováno. 
 

 Nechat působit trh bez přívlastků. Zásadně nedotovat nic. 
 

 Započtením exteních nákladů do ceny energií. 
 

 Stejně jako u energetické efektivity, co nejvyšší možné zahrnutí externalit do ceny energií. 
 

 Uhlíková daň. Odstranění dotací pro fosilní paliva. Započítání externích nákladů výroby energie do ceny energie. 
 

 Pro výrobce - garantovaná úroveň výkupních cen. Do ceny energií promítat i škody na životním prostředí nebo naopak 
šetrnost k přírodě a životnímu prostředí. 
Pro odběratele - cenová motivace k upřednostňování odběru energií z nízkouhlíkových zdrojů. 

 

 Odstranit perverzní dotace na technologie a energetiku využívající fosilních paliv, zavést uhlíkovou daň. 
 

 Odstraněním Babišovců a "selským myšlením". 
 

 Podpora malých i velkých firem, které se zapojí do rozvoje citelnou úlevou na daních = nižší cena takto rozvinuté technologie. 
 

 Daněmi. 
 

 Zvýšit stávající uhlíkovou daň. 
 

 Otázka spíše nastavení ekonomiky. 
 

 Daň ze špinavých a plýtvavých technologií. 
 

 Větrná a solárníenergie se staly nejhospodárnějšími, jejich hospodárnost se doposud rychle zvyšuje a tržní principy umožňují 
jejich rozvoj. Jaderná energie vyžaduje vyšší dotace, které nakonec zaplatí spotřebitel. 

 

 Nestát tržním principům v cestě, vykašlat se na centrální plánování, férové podmínky, férové ocenění elektřiny v závislosti na 
lokalitě, platit za všechny služby, které dotyčná technologie poskytuje, platit za externality. 

 

 Tak třeba započtením externalit tam, kde je zatím dotujeme my - emise z uhlí, pojištění jádra apod. Tj. nejdříve narovnat tržní 
prostředí. Alternativně lze taky stejnou měrou dotovat obnovitelné zdroje, ale to by nas vyšlo (extrémně) draze. 

 

 Uhlíková daň zvýší poptávku po nízkouhlíkových technologiích. 
 

 Zásadním. 
 

 Pokud budeme z hlediska cen do značné míry neutrální a zaručíme stabilitu prostředí, měly by se prosazovat ty v daných 
podmínkách regionu nejefektivnější. 

 

 V netržní ekonimice nelze tyto technologie zapojit na tržní principy. Trh s energií v ČR má pokřivené zrcadlo. Pouhým 
překlopením vlastnických práv z minulosti "za hubičku" s mnohonásobným přepočítacím koeficientem nelze soupeřit s novou 
technologií "za své". Energetický trh s tržními principy u nás nemůže správně fungovat. 

 

 Vyčíslení, výběr a distribuce plateb za externality přímo na účel, který je vyčíslen. 
 

 Jedním z tržních způsobů podpory jsou aukce na dodávku elektřiny. 
 

Mají být podle vašeho názoru některé z nízkouhlíkových technologií (ať již 
úrovni EU či jednotlivých zemí) preferovány a podporovány? 
Výběr z možností, zodpovězeno 107x, nezodpovězeno 1x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Ano 
 

73 68,2 % 

 Ne 
 

34 31,8 % 
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Jaká kritéria by měla být použita pro jejich výběr? (můžete vybrat více 
možností) 
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 72x, nezodpovězeno 36x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Ekonomika (výše nákladů) 
 

43 59,7 % 

 Předpokládaný příspěvek ke snížení emisí 
 

55 76,4 % 

 Potenciál masivního rozvoje technologie 
 

33 45,8 % 

 Vliv na životní prostředí 
 

54 75 % 

 Vliv na národní hospodářství, zaměstnanost apod. 
 

29 40,3 % 

 Akceptovatelnost ze strany veřejnosti 
 

20 27,8 % 

 Vliv na stabilitu energetických sítí a stabilitu dodávek energie 
 

34 47,2 % 

 Vliv na energetickou soběstačnost země / EU 
 

40 55,6 % 

 Jiné – prosím uveďte … 
 

7 9,7 % 

 

 

 Všechna výše uvedená kritéria jsou relevantní, navíc však k nim patří hledání příležitostí pro průmysl. 

 Smysluplnost - nebudovat co je finančně vyhodné ale nejsou pro to podmínky (př. větrná elektrárna kde nefouká). 

 Dostupnost. 

 Stát selhává a bylo by třeba podpořit soběstačnosti jednotlivých domácností, sídel, malých regionů. 

 Rychlost, s níž rozvoj dané technologie může přispěk k okamžitému snižování emisí. 

 Co největší důraz na lokálnost zdrojů výroby, instalace, údržby, použitých surovin. 

 Vhodnost pro decentralizovanou výrobu. 
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Jakou roli by měly při přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku sehrát věda, 
výzkum a technologický vývoj? 
Výběr z možností, zodpovězeno 108x, nezodpovězeno 0x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Věda a výzkum jsou zásadní pro rozvoj nízkouhlíkových technologií 
 

54 50 % 

 Role vědy a výzkumu je významná 
 

50 46,3 % 

 Věda a výzkum mohou sehrát určitou, nepříliš významnou roli 
 

2 1,9 % 

 Role vědy a výzkumu je zanedbatelná 
 

2 1,9 % 

 

Které směry výzkumu by měly být podle Vás preferovány? (můžete vybrat více 
možností) 
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 101x, nezodpovězeno 7x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Výzkum v oblasti obnovitelných zdrojů energie 
 

80 79,2 % 

 Výzkum v oblasti jaderné energie 
 

39 38,6 % 

 Výzkum v oblasti bioenergie a biopaliv 
 

27 26,7 % 

 Výzkum v oblasti zachytávání a ukládání CO2 (CCS) 
 

22 21,8 % 

 Výzkum v oblasti skladování energie 
 

78 77,2 % 

 Výzkum v oblasti energetické efektivity a úspor 
 

77 76,2 % 

 Výzkum směřující ke zvýšení účinnosti výroby elektřiny v elektrárnách na fosilní paliva 
 

24 23,8 % 

 Výzkum v oblasti chytrých sítí 
 

56 55,4 % 

 Jiný – uveďte prosím… 
 

10 9,9 % 
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 Jakýkoliv výzkum má smysl, povede-li k užitečmým a použitelným informacím. 

 Biopaliva jen 2. generace, především jako vedlejší produkt zpracování odpadu. Brát ohled na ekonomiku. 

 Státní podpora libovolného oboru se vždy zvrtla v dobývání renty. 

 Výzkum integrace elektromobility do dopravní a energetické infrastruktury. 

 Sociální a behaviorální vědy, za účelem vzdělávání a senzibilizace lidí. 

 Všechny výše uvedené kromě CCS, navíc výzkum v oblasti behaviorální (sociologický a psychologický). 

 V základním výzkumu není výsledek předvídatelný! Jedinou možností je ho podporovat a čekat. 

 Výzkum musí probíhat samozřejmně v každém života schopném odvětví. 

 Jedná se ale o výzkum směřující ke zlevňování a možnostem masivního využití. 

 Výzkum chování lidí a způsobu přesvědčování k zodpovědnějšímu chování - vzdělávání. 

Které nízkouhlíkové technologie mají podle Vás v ČR největší potenciál rozvoje 
a uplatnění? (můžete vybrat více možností) 
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 101x, nezodpovězeno 7x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Solární energie 
 

53 52,5 % 

 Větrná energie 
 

31 30,7 % 

 Geotermální energie 
 

30 29,7 % 

 Vodní energie 
 

28 27,7 % 

 Využití biomasy 
 

42 41,6 % 

 Jaderná energie 
 

43 42,6 % 

 Účinnější elektrárny na fosilní paliva 
 

21 20,8 % 

 Zachytávání a ukládání CO2 (CCS) 
 

8 7,9 % 

 Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 
 

49 48,5 % 

 Skladování energie 
 

48 47,5 % 

 Biopaliva 
 

11 10,9 % 

 Energetická efektivita a úspory 
 

73 72,3 % 
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 Chytré sítě (smart grids) 
 

50 49,5 % 

 Jiná – uveďte prosím... 
 

6 5,9 % 

 

 

 Biopaliva druhé a třetí generace, nikoliv bioethanol nebo methylester repkového oleje. 

 Solární energii v rozumném zastoupení vždy společně s akumulací (zatím jedině PVE). 

 Geotermální energie v podobě tepelných čerpadel pro výrobu tepla. 

 Fototermální ohřev vody a pasivní solární architektura 

 Státní správa si vymyslela svoji definici "pasivního domu". Mate, navíc ho změkčila. 

 Solární jako decentralizovaný zdroj elektřiny a tepla, geotermální jako decentralizovaný zdroj tepla. 

Které nízkouhlíkové technologie podle Vás mají v ČR pouze minimální nebo 
nulový potenciál rozvoje a uplatnění? (můžete vybrat více možností) 
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 96x, nezodpovězeno 12x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Solární energie 
 

19 19,8 % 

 Větrná energie 
 

31 32,3 % 

 Geotermální energie 
 

33 34,4 % 

 Vodní energie 
 

13 13,5 % 

 Využití biomasy 
 

13 13,5 % 

 Jaderná energie 
 

21 21,9 % 

 Účinnější elektrárny na fosilní paliva 
 

34 35,4 % 

 Zachytávání a ukládání CO2 (CCS) 
 

61 63,5 % 

 Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 
 

6 6,3 % 
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 Skladování energie 
 

8 8,3 % 

 Biopaliva 
 

26 27,1 % 

 Energetická efektivita a úspory 
 

2 2,1 % 

 Chytré sítě (smart grids) 
 

10 10,4 % 

 Jiná – uveďte prosím… 
 

3 3,1 % 

 

 

 Jsme v mírném pásmu, zahuštěné osídlení, biomasy moc nebude. Jaderný odpad není kam dávat. 

 Poznámka, u té větrné je to dáno také situací v Německu, u geotermální je minimální pro elektřinu. 

 Při efektivním využívání mají své místo v energetickém mixu všechny. 

Které z následujících faktorů považujete za významné překážky rozvoje 
nízkouhlíkových technologií? (můžete vybrat více možností) 
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 104x, nezodpovězeno 4x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Vysoké náklady na jednotlivé technologie 
 

49 47,1 % 

 
Kolísavost výkonu některých obnovitelných zdrojů (solárních a větrných elektráren) a jejich vliv na stabilitu sítě a 
existenci záložních zdrojů 

 

56 53,8 % 

 bezpečnost jaderných elektráren a řešení problému uložení vyhořelého paliva 
 

36 34,6 % 

 udržitelnost masové produkce biomasy a její možný negativní vliv na produkci potravin a krajinu 
 

53 51,0 % 

 
odpor obyvatelstva vůči instalacím některých technologií v okolí (větrné elektrárny, úložiště radioaktivního odpadu, 
úložiště CO2, nová elektrická vedení aj.) 

 

62 59,6 % 
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Je podle vašeho názoru potřebné stavět v ČR nové jaderné bloky? 
Výběr z možností, zodpovězeno 107x, nezodpovězeno 1x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Ano 
 

50 46,7 % 

 Ne 
 

57 53,3 % 

 

Zvýšilo by podle vašeho názoru atraktivitu nízkouhlíkových technologií 
používání jistých pobídek (prostředků)? 
Výběr z možností, zodpovězeno 104x, nezodpovězeno 4x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Ano 
 

84 80,8 % 

 Ne 
 

20 19,2 % 

 

Uveďte prosím, jaké prostředky považujete za nejvhodnější (můžete vybrat více 
možností): 
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 84x, nezodpovězeno 24x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 
nastavení tržních pravidel, např. EU ETS (systém EU pro obchodování s povolenkami na emise 
skleníkových plynů) 

 

40 47,6 % 

 dotace v případě využívání nízkouhlíkových technologií 
 

30 35,7 % 

 úlevy (např. daňové) v případě využívání nízkouhlíkových technologií 
 

60 71,4 % 
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 zákazy využívání konvenčních technologií (např. zavedení emisních limitů) 
 

30 35,7 % 

 příkazy k využívání nízkouhlíkových technologií (např. stanovení kvót) 
 

18 21,4 % 

 vzdělávání v oblasti nízkouhlíkových technologií 
 

60 71,4 % 

 osvěta v oblasti nízkouhlíkových technologií 
 

64 76,2 % 

 jiné, uveďte prosím … 
 

10 11,9 % 

 

 

 Toto je především otázka vhodného mixu uvedených možností. 

 Odstranění skrytých dotací a úlev pro uhlíkově náročné technologie. 

 Rovné podmínky pro všechny nízkoemisní zdroje. 

 Rentabilní opatření a zavedení uhlíkové daně. 

 Uhlíková daň + 100 % dividenda, moratorium na výstavbu nových uhelných elektráren. 

 Daň z fosilního uhlíku. 

 Mnohé by vyřešila uhlíková daň. 

 Rozvoj net-meteringu. 

 Hlavně efektivita velkých zdrojů. 

 Uhlíková daň, do ceny náklady na dalši externality, nebo aspon větši osvěta (udaje na faktuře apod.). 

Mají se podle vašeho názoru promítnout náklady na odstraňování emisí uhlíku 
do koncových cen produktů s cílem ovlivnit rozhodování společnosti? 
Výběr z možností, zodpovězeno 104x, nezodpovězeno 4x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Ano 
 

66 63,5 % 

 Ne 
 

26 25 % 

 Chcete-li, uveďte prosím důvod 
 

12 11,5 % 
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 Áno, ale nevěřím v efektivitu, v této zemi by toho bylo jen zneužito. 

 Ano, stejně jako například štítkování spotřebičů to ovlivní rozhodování žádoucím směrem. 

 Jinak je právě cena pokřivená, když nezahrnuje vliv na likvidaci škod při získávání a distribuci. 

 Uhlíková daň předpokládá, že se vše zdraží úměrně obsahu uhlíkové stopy, lidem se ponechá rozhodování. 

 Z hlediska multikriteriálního přístupu k fungování společnosti jde o úplnou podružnost. 

 Nejdříve nabídněte nízkouhlíkatou variantu se stejnými náklady a potom se můžeme bavit o ovlivnění cenou. 

 Pokud je na výběr, tak 90% lidí zvolí levnější variantu, elektřina nelze vyrobit z náhražek. 

 Jakékoliv deformace cen škodí všem. 

 V tržním hospodářství se musí náklady promítat do cen. 

 Odpověď je Ano. Bez promítnutí nákladů je cena nekorektní. V OZE jsou náklady obsaženy komplet. 

 Náklady musí být zahrnuty v ceně energií, nikde jinde. 

Je podle vašeho názoru nutno motivovat jednotlivé skupiny obyvatelstva 
k úsporám energie? 
Výběr z možností, zodpovězeno 107x, nezodpovězeno 1x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Ano 
 

97 90,7 % 

 Ne 
 

10 9,3 % 

 

Zvolte prosím způsob motivace 
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 94x, nezodpovězeno 14x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Zvýšení cen energií 
 

29 30,9 % 

 Poskytování dotací na dílčí opatření (zateplení domu, výměna oken) 
 

60 63,8 % 

 Osvěta a vzdělávání 
 

76 80,9 % 

 Jiné, uveďte prosím… 
 

9 9,6 % 

 

 

 V ceně energie při obchodování musí být zahrnuty všechny náklady včetně výkupní ceny, uhlíkové daně. 

 Snížení byrokracie a absurdních poplatků a daní. 
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 Skutečnou cenou dané energie, což neznamená její automatické zvýšení. 

 Znovu vytvořit kvalitní tržní prostředí se zavedenou uhlíkovou daní. 

 Selektivní zvyšení cen energií (ne všech, jen vysokouhlíkových), produktů a služeb s velkou uhlíkovou stopou. 

 Budu se opakovat, prodávat energii za skutečnou tržní cenu. 

 Diferenciace cen energií podle způsobu získávání - výroby. 

 Zvýšení cen fosilních energií a jaderné elektřiny = zahrnutím externalit a tzv. perverzních dotací. 

 Motivací by měly být reálné a nedeformované ceny energií, jen tak je možné srovnat náklady na úspory. 

Jak podle vás nejlépe přesvědčit rozhodovací sféru (politiky, ekonomy, 
podnikatele) o nezbytnosti podpory nízkouhlíkových technologií? (můžete 
vybrat více možností) 
Výběr z možností, více možných, zodpovězeno 102x, nezodpovězeno 6x 

Možnosti odpovědí Responzí Podíl 

 Pomocí dialogu a argumentace 
 

72 70,6 % 

 Pomocí ovlivňování veřejného mínění a mediálního tlaku 
 

53 52,0 % 

 Pomocí nátlakových akcí 
 

9 8,8 % 

 Jediná možnost je tlak zvenčí (EU, OSN) 
 

23 22,5 % 

 Není třeba je přesvědčovat 
 

11 10,8 % 

 Jiným způsobem – prosím uveďte… 
 

16 15,7 % 

 

 

 Osvěta, prezentace trendů a technologií. 

 Snižování emisí CO2 nemá na nic zásadního vliv. 

 Pokud budou ekonomicky výhodné, není třeba přesvědčovat. Pokud jsou velmi nevýhodné, nezavádět. 

 Dodržování základních tržních principů a zodpovědnosti za působené škody. 

 Státní podpora nízkouhlíkových technologií je škodlivá. 

 Sukovicí nebo bejčákem. 

 Tlak zvenčí (bez toho, že by to byla jediná možnost). 

 Pokud to je dražší, nevidím nutnost přesvěčování. Věda nepotvrdila že to je třeba! Lhář nemá důvěru. 

 Politik se bojí jen nezvolení a kriminální policie. 

 Nechat pracovat trh, pokud jsou NT života schopné, časem se prosadí. 

 Dokumentovat ekonomickou výhodnost podpory nízkouhlíkových technologií. 

 Místo tendenční odpovědi "tlak zvenčí" volím "poukazem na jednání vyspělých evropských států". 
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 Podnikatelé: pokud se nízkouhlíkouhlíkové technologie vyplatí, je to dostatečná motivace. Nic jiného nefunguje. 

 Peíze jsou silný přesvědčovací faktor.  

 Ukládat uhlíkové emise u VIP doma. 

 Nátlakové akce, mediální tlak a podobně může prosadit stejně tak nesmysl jako smysluplnou věc. 

Co se vám nejvíce osvědčilo při podpoře nízkouhlíkových technologií? 
Textová odpověď, zodpovězeno 50x, nezodpovězeno 58x 

 Argumentace založená na faktech a výsledcích výzkumu. 
 

 Dialog. 
 

 Osvěta, argumentace, racionální a kritický přístup. 
 

 Dosud nemám žádné zkušenosti. 
 

 Vlastní iniciativa, dosah je však minimální. Osvěta by měla být širší a vštěpována do běžného života. 
 

 Komunikace, vzájemný dialog, věcná a odborně podložená argumentace s poukazem na finanční dopady a šetrnost k 
životnímu prostředí. Zaměření na podporu především úspory a snižování energetické náročnosti v domácnostech, podpora 
nízkoenergetických výrobků ovšem s ohledem na budoucí energetickou náročnost jejich likvidace jako odpadu. Za zásadní 
považuji zohlednit energtickou náročnost celého životníh cyklu výrobku, tj. od nákladů a energetické náročnosti na získání 
srovin pro jejich výrobu, náklady a ev.úspory při jejich využívání a náklady, energie a dopady při jejich likvidaci, 
příp.skladování/uložení atos ohledem na možnost recyklace či využití jako II.zdroje surivin. 

 

 studium: 
Meze růstu 
Faktor čtyři 
Zprávy o změně klimatu. 

 

 Nikterak je nepodporuji. 
 

 Pravdivé informace o ekologické přínosnosti versus náklady. 
"Mědvědí službou" je přílišné zvýhodňování OZE. To se nakonec obrátí proti OZE. 

 

 Instalace OZE tajit před úřady, distributory atd. a poctivě pracovat. 
 

 Stát ukázal voličům, že jakákoliv podpora nízkouhlíkových techologií, byť vedená se sebešlechetnějšími úmysly, se dříve či 
později zvrtne v penězovod od daňových poplatníků k vyvoleným podnikatelům. Platí to pro podporu FVE, biopaliv, Zelenou 
úsporám... 

 

 Promítnutí skutečných nákladů se vším všudy. 
 

 Dotace. 
 

 Vlastní příklad využití těchto technologií. 
 

 Moje vlastní vzdělání. Nejsem ovce. Jen jsou příliš drahé, abych si je mohla dovolit, např. auto na elektřinu. 
 

 Lidé moc neslyší na věcné argumenty a nedají na nějaké přesvědčování. Systém pro efektivní ochranu klimatu, myslím, musí 
být nastaven tak, aby svázal ekologické chování do celku s ekonomickým chováním a ekologické chování se tím 
zautomatizovalo. Ti, co by se chovali neekologicky, by aspoň přinášeli do systému více peněz, Každý by měl svobodnou 
volbu, jak se chovat, nikomu by se nedalo vytýkat, jak se chová. Existující systém to činí jen částečně a nedostatečně. 

 

 Důležitý je přístup k informacím. 
 

 Propaganda o škodlivosti CO2 a globálního oteplování. 
 

 Dialog a argumentace s lidmi, vysvětlení konceptů a názorů na efektivitu/neefektivitu a další rozvoj v našem prostředí určitých 
nízkouhlíkových zdrojů (jaderná energetika vs. větrná/solární). Totéž platí pro debatu (jaderné vs. uhelné elektrárny). 

 

 Jako obyvatel velkého města nic neovlivňuji, zbývá mi se ve většině věcí přizpůsobit tomu, jak žije většinová společnost a ta 
jedná stádovitě. Když ji přesvědčíte, že se něco má dělat, tak to bude dělat. Takže při podpoře nízkouhlíkových technologií 
by se nejlépe osvědčila reklama.  

 

 S lidmi mluvím pravdu. Nejvíce škodí lež a falšování údajů - víte o čem mluvím. Potřebujeme vědce a ne ideology v plášti 
vědce. Tam, kde se to lidem vyplatí, zateplují, topí dřevem, mají fotovoltaiku, staví si zásobníky na dešťovou vodu, staví si 
čističky odpadních vod. Měli by i malé elektrárničky na vodních tocích (pokud mají pozemek na obou stranách), ale je 
problém s povodím a výkupem...  
Takže dvě věci lidi limitují: Státní administrativa a stav našeho poznání. Pokud chcete něco změnit, tak na výzkum je třeba 
více peněz a snížit administrativní překážky na věci, které jsem jmenoval. 

 

 Investice do aktivních prvků úspor na dotaz syna, proč se nám pořád kouří z komína 
 

 Informovanost, zkušenost s nimi (vidět, slyšet, cítit,...) a pokud možno i finanční zaangažovanost (občanský větrný park, 
fotovoltaická elektrárna, komunální větrný park,...). 

 

 Z vlastní zkušenoti mohu uvést jen zateplení domu, tedy úspora energie obecně. 
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 Škody způsobené dotacemi a nesmyslné účelové výzkumy. 
 

 Nepodporuji je. 
 

 Pohled na účet za energie. 
 

 Garantované ceny, především typu "zelený bonus". 
 

 Odborně podložená argumentace. 
 

 Finanční motivace pro nízkouhlíkové technologie a zpoplatnění nyní nezpoplatněných nákladů výroby energie z fosilních 
paliv. 

 

 Argument, že např. spalování fosilních paliv je ve skutečnosti mnohem dražší než "zelené" energie. Přesvědčení, že 
jednorázová investice do určitého zdroje energie přinese trvalé úspory. 

 

 Osvěta, argumenty, úspory, příklady dobré praxe. 
 

 Argumentace, využití vědeckých poznatků pro přesvědčování, dobré příklady, fungující pilotní projekty s transparentním 
předložením nákladů, výstupů, využití. Zvýšení povědomí o globální změně klimatu. 

 

 Zatím jsem o to neuvažovala. Mluvím s lidmi o problému. 
 

 Informace. 
 

 Modelové příklady, které inspirovaly k masivnímu rozšíření technologií. 
 

 Informovanost. 
 

 Odmítnout je. 
 

 Globální odpovědnost - nevytrhávání z kontextu (zlepšování image) - větší důraz na lokálnost a provázanost teorie s praxí - 
cenová motivace - důraz na debatu všech dotčených složek, ne jen debaty v úzkém kruhu stejným způsobem 
zainteresovaných 

 

 Dotace, vysoké ceny energií. 
 

 Motivace koncových odběratelů energie. 
 

 Znalosti, souvislosti, uživatelsky příjemné technologie, nízká cena. 
 

 Znalost zahraniřní literatury a informací o Energiewende. 
 

 Peníze, žiju v novém nízkoenergetickém domě, majitele starších domů velmi efektivně motivuje, když se dozví, kolik mě stálo 
zateplení apod. a kolik málo platím za teplo. 

 

 Snížení spotřeby. 
 

 Snaha o prezentaci faktů a diskuze se snahou se vyhnout ideologickým pohledům. 
 

 Správná a logicky podaná argumentace. 
 

 Odpoutání se od ekonomického uvažování, které má limity v nízké předvidatelnosti budoucnosti. 
 

 Využívání vlastních zdrojů, které zahálejí. 
 

 Maximální informovanost o skutečných parametrech OZE. V médiích je stále vytvářen negativní obraz OZE (v noci nesvítí), je 
nutné usilovat o rovnovážnější informovanost lidí. 

 

Jak konkrétně můžete Vy osobně přispět ke zmírnění změny klimatu? 
Textová odpověď, zodpovězeno 72x, nezodpovězeno 36x 

 Úspory, používání MHD. 
 

 Profesně (prostřednictvím výzkumu v mém oboru) i osobním postojem k životu (uvědomělou střídmostí). 
 

 Omezením vlastní spotřeby energie. 
 

 Nijak zvlášť, změny klimatu jsou nevyhnutelné - lepší je šetřit a chovat se ohleduplně k přírodě z vlastního dobrého pocitu a 
potřeby pěkného okolí než z důvodů pochybných vyšších cílů. 

 

 Snížením své osobní spotřeby energie (vyšší efektivita využívání). 
 

 Jsem energeticky nenáročný, nemám auto, snažím se neplýtvat. 
 

 Snížením spotřeby enrgie (úsporami, používáním veřejné dopravy). 
 

 Recykluji, nemám vlastní automobil, snažím se využívat hromadné dopravní prostředky. 
 

 Šírením informácií o problematike, podpora iniciatív domácich aj zo strany EÚ. 
 

 Udržitelnou a optimaální spotřebou zdrojů, preferencí většího užívání výrobků s snižší energ.náročností a v plném rozsahu 
jejich životosti. Preferovat ty výrobky, které ve svém životním cyklu jsou mejméně (snad) energeticky náročné a jsou šetrné k 
životnímu prosředí, nepodléhat iluzi o nekonečném hospodářském růstu a marketingovým proklamacím. 

 

 Minimalizuji cestování, pěstuji vlastní zeleninu, chovám zvířata na mléko a maso a slepice na vejce, méně vydělávám a tím 
pádem méně utratím. 

 

 Zatím zřejmě nijak, dosud nevíme jistě, jaký přesně má lidská činnost vliv na klima. 
 

 Tím, že nebudu podporovat nesmyly, které pouze přesouvají emise znečištění po planetě a zdražují energie. A že nebudu 
zbytečně plýtvat, například létáním na konference o globálním oteplování. 
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 Ještě více a levněji (i dobrovolně) pracovat ve výstavbě OZE. 
 

 Mou pracovní činností. 
 

 Zejména úsporami energie. 
 

 Zateplení domu – z vlastních prostředků, jelikož to ve výsledku vyjde levněji nežli Zelená úsporám. 
 

 To už se snažím přes 20 let. Preferuji, že nejlevnější je ta energie, kterou vůbec nepotřebuji (princip budov s téměř nulovou 
spotřebou a výroba a spotřeba energie v místě -víceméně ostrovní porovozy) . 

 

 Přinášením nových informací a vzděláváním. 
 

 Využíváním výrobků s uplatněnými novými technologiemi založenými na snižování spotřeby energie a uplatněním těchto 
technologií při rekonstrukcích vlastního bydlení. 

 

 Úspora osobní spotřeby energie. 
 

 Neplýtvám, využívám místní zdroje (nekupuji rajčata ani papriky z Tramtárie), farmařím, včelařím a štípu dřevo. Mám 
zateplený dům a fotovoltaiku na střeše. 

 

 Budu šetřit a podporovat jadernou energetiku. 
 

 Působit např. na řešitele evropských projektů, aby podpořili zavedení uhlíkové daně a zrušení dotací. Soukromě vyvíjím nový 
koncept nízkonákladového pasivního stavitelství (viz příručka Pasivní funkcionalismus), který by umožnil stavět pasivní domy 
levněji, než domy běžné. Lidé o to projevují velký zájem, stavební firmy, stavební fakulty, neziskové organizace ekologického 
ražení či odborné časopisy o to zájem vůbec nemají. Není tu zjevné, že ochrana klimatu je silně upozaděna před zájmy 
vlivných lobby i u subjektů, kde byste to vůbec nepředpokládali? 

 

 Bojím se, že nijak. Za celou historii planety Země klima nikdy stabilní nebylo a vždy se měnilo, tak nevím, proč by to 
najednou mělo být jinak. 

 

 Snížením spotřeby. 
 

 Nijak a nechci, to je naprosto absurdní, že já nebo kterýkoli jednotlivec, můžu mít vliv na změnu klimatu. Šetřit energií je z 
rozličných důvodů velmi správné, případně nutné, ale dělat to z důvodu globálního oteplování, aby přišlo globální ochlazení - 
tj. urychlovat příchod doby ledové - je  naprosto špatně z hlediska lidského i z hlediska přírody. To co by se mělo dělat je 
pravý opak - čili snažit se globálně oteplovat. 

 

 Podpora jaderného průmyslu, argumentace ohledně nezbytnosti ukládání vyhořelého jaderného paliva a jeho bezpečnosti. 
Nákup energeticky úsporných spotřebičů, svítidel, mobilních zařízení atp. 

 

 Nepoužívat fosilní paliva na vytápění domu, omezit používání fosilních paliv v motorových vozidlech (nejlépe jezdit na 
bicyklu), snižovat energ. náročnost bydlení, třídit odpad. 

 

 Nic. 
 

 Navrhuji sledování uhlíkové stopy ve firmách, aby upřednostnily méně uhlíkově náročný dodavatelský řetězec, jelikož 
samotný výrobní proces dodavatelů nemají možnost zménit.  

 

 Osvětou, osobním příkladem. 
 

 Až postavím pasivní dům, pořídím fotovoltaiku, zásobník dešťové vody. Pokud klesne cena elektromobilu na polovinu (věc 
baterií), budu jezdit tím. 
Třídím odpad, kupuji jen co potřebuji a co vydrží, ne umělou hmotu z číny. Mluvím s ostatními pravdu. 

 

 Efektivním využitím energií, menší spotřebou a asi nejefektivnější je volební účast ve volbách. 
 

 Využívání nízkoenergetických technologií, minimalizace použití auta - to může každý, ale nedělá téměř nikdo včetně 
největších ekologických bojovníků. 

 

 Aktivně se zúčastňuji akcí proti prolomení těžebních limitů na Mostecku, kotel na tuhá paliva jsme nahradili kotlem 
elektrickým, zateplením domu, tříděním odpadu, postupná výměna domácích spotřebičů za nové, s nižší energetickou 
náročností. 

 

 1. Jít příkladem a aktivně se informovat.  
2. Největší moc, kterou máme, je ta finanční - rozhodovat "vlastní peněženkou": nakupovat produkty, výrobky a služby pokud 
možno od vyrobců, kteří se odpovědně chovají k životnímu prostředí, spotřebovávají energii z obnovitelných zdrojů, zajišťují 
slušné pracovní podmínky pro své zaměstnance (málokdy u nadnárodních koncernů) apod. 

 

 Tříděním odpadu, recyklací spotřebního zboží - oblečení apod., nevyužíváním fosilních paliv, úspornými spotřebiči, 
úspornými svítidly, ... 

 

 Nijak, klima je v naprosto zásadní míře ovlivńováno přírodními prosesy. 
 

 Proč měnit klima -  je to politický nesmysl. 
 

 Zmírnění změny klimatu je blouznění a falešný argument k tomu, aby si z něj skupinka vyvolených udělala byznys. 
 

 Vlastními úsporami. 
 

 Úsporami energií a jejich efektivním využíváním. 
 

 Osvětou a vzděláváním veřejnosti a politiků. 
 

 Změna klimatu je přirozený jev, který nelze měnit, jen se lze přizpůsobit. 
 

 Snížit spotřebu tepla (snížit teplotu vytápění) a teplé vody (snížit spotřebu) v domácnosti. Ještě více se soustředit na 
kupování lokálních potravin. 

 

 Změna chování, zapojení se do aktivit  na ochranu klimatu, podporovat organizace bojující proti změně klimatu, psát 
politikům. 
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 Instalací solárních a fotovoltaických panelů na střechu domu. Bohužel, nemám kam instalovat tepelné čerpadlo. To bych 
považoval za přínos jak pro klima, tak i pro mojí budoucí finanční situaci. Zdroj příjmů může skončit, energie ze slunce, země 
atd. pro mně určitě vydrží déle.Úspory jsou vždy prospěšné oběma stranám - Zemi i člověku! 

 

 Na úrovni jedince - úsporou energie, výměna elektrospotřebičů, žárovek, vypínání elektrospotřebičů, zhasínání, změna 
dodavatele elektrické energie - zelená energie, nepřetápění, zateplení domu, instalace fotovoltaických panelů a solárních 
kolektorů, uvážená spotřeba potravin,  výrobků a pohonných hmot. 
Na úrovni organizace - osvěta, vzdělávání, příklady dobré praxe, mediální výstupy. 

 

 Důsledným a dlouhodobým odchodem od využívání fosilních paliv, včetně mobility, dovozu potravin aj. , což je výborně 
možné bez jakéhokoli omezení komfortu a kvality života.  Osobně se takto snažím jak v soukromém, tak v profesním životě.  
Představováním a prosazováním bezuhlíkové strategie města. 

 

 Rozumným konáním. 
 

 Nakupuji u místních farmářů, provozuji ekologický rozvoz ve městě. 
 

 Provozuji ekologicky šetrné ubytovací zařízení (+ osvěta) a nízkoenergetický dům. 
 

 Palivem z biomasy, osvěta, vzdělávání se a zájem o nové možnosti, technologie, jejich podpora. 
 

 Každodenním životním stylem - výběrem toho, co kupuji (energie, potraviny a věci běžné domácí spotřeby - obaly i vnitřek, 
odkud pochází, co obsahují ...) a jaké služby využívám, jak cestuji. Šířením informací, ovlivňováním svého okolí 
prostřednictvím informování a vlastního příkladu. 

 

 Odhalit pseudovědu. 
 

 Osobní zodpovědnější spotřebitelské chování - podpora občanských iniciativ - osvěta veřejnosti. 
 

 Vzděláváním občanů, žáků a studentů. 
 

 Mohu volné prostředky investovat do ekonomicky efektivní technologie, např. provoz auta na elektřinu nebo plyn. 
 

 Snížení spotřeby energie, přechod na dodavatele energie, který využívá nízkouhlíkové technologie 
 

 Sledováním vývoje, volbou technologií, šířením informací. 
 

 Spoluprací na formulaci Alternativní státní energetické koncepce ČR za spolupráce 0ZE a vědeckých kapacit. 
 

 Žiju v nízkoenergetickém domě, cíleně kupuju energeticky efektivní spotřebiče, snažím se neplýtvat energiemi. Výhledově (5-
10 let) si chci pořídit elektromobil, FV elektrárnu na střechu a menší bateriový systém. Uvítal bych, kdybych si je mohl pořídit 
dříve formou PPA ala SolarCity. 
Aktivně přesvědčuju lidi o výhodách tepelných čerpadel, elektromobilitě a o tom, že uhlí musí jít a půjde "do háje". 

 

 Šetrným životním stylem. Chozením k volbám, i vyplňováním dlouhých dotazníků. A taky výběrem jediného zatím existujícího 
dodavatele elektřiny z obnovitelných zdrojů v republice. 

 

 Snížení spotřeby a změnou chování. 
 

 Snahou o sledování reálných vědeckých faktů, týkajících se tohoto problému. A snahou o jejich prezentaci a diskuzi. 
Případně i doplnění některých výzkumů v souvisejících oblastech. 

 

 Snížením vlastní spotřeby energií, vysvětlováním spoluobčanům o významu a významném místu OZE v energetickám mixu 
 

 úsporou energie. 
 

 Posilováním své energetické soběstačnosti. 
 

 Minimalizovat spotřebu a tudíž podporu nadnárodních mafii. 
 

 Šetřit energií, využívat dotační programy pro modernizaci domu. 
 

Chcete-li nám sdělit Váš názor na problematiku nízkouhlíkových technologií nad 
rámec položených otázek, využijte prosím toto textové pole: 
Textová odpověď, zodpovězeno 28x, nezodpovězeno 80x 

 Dotazník budí dojem, že CO2 má jednoznačný vliv na vývoj klimatu a je proto špatně postaven. Vliv CO2 na klimatické 
změny, alespoň té té podobě, jak se v současnoti představuje, nebyl zatím prokázán. 

 

 K využívání NUT je třeba přistupovat uváženě, tak jako k využívání ostatně i jiných technologií, nicméně jsem přesvědčen o 
jejich perspektivě a potřebnosti jejich uplatnění. 

 

 Věcem stačí nechat volný průběh, parní stroj byl také nahrazen bez dotací EU. 
 

 Když tvrdíme, že nízkouhlíkové technologie musí být udržitelné, platí to i o udržitelnosti ekonomické. 
Výzkum nových technologií je důležitý, ale nejpozději ve fázi poloprovozu si musíme položit otázku, zda je taková technologie 
udržitelná také ekonomicky. 

 

 Takové dotazníky jsou přesně důvod, proč má být vytvořena nějaká strategie. Tohle nejsou věci, na co má mít někdo názor. 
To chce tvrdá data, jaká je účinnost, cena apod. A ne jestli se někomu líbí takováhle elektrárna. 

 

 Je nutné omezovat hlavně jaderné emise a dopady, protože ty jsou daleko nebezpečnější pro život na Zemi než CO2. 
 

 Pokud někomu záleží na skutečném snížení zátěže životního prostředí, měl by připustit jediný typ dotací a to do vědy a 
vzdělávání. Vše ostatní je již mnohokrát ověřená cesta do pekel. 
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 Eliminovat lobby úzké uzavřené skupiny individuí. 
 

 Proč se stát neodváží podpořit nákup elektrických aut zavedením šrotovného? 
 

 Myslím, že nejsprávnější cestou je podpora jádra. 
 

 Nemám problém s jakkoli ambiciózními cíli vzhledem ke snižování emisí CO2, považuji však za chybné předepisovat, jakým 
způsobem toho má být dosaženo. Každé takové pravidlo je svazující a znemožňuje realizovat optimální/nejlevnější řešení. 

 

 Argumentace potřeby růstu je chybná. Občané jsou vazaly státu přes potřebu energie (tepla, atd.). Svobodní a moudří lidé by 
měli udělat co nejvíce pro to, aby na státu byli závislí co nejméně a zároveň aby co nejméně spotřebovávali. 

 

 ne 
 

 Problematika OZE je bohužel negativně v ČR medializována a je nahrazována podporou pro dostavbu jaderných bloků, 
přitom se jadro potýká s daleko většími ekonomickými problémy nežli OZE. Prolomení limitů je podobný problém. 

 

 Dekorelace ekonomického růstu a spotřeby energie v globálním měřítku je složitá, vzhledem k tomu, že ekonomický růst je 
nevyhnutný pro měnový systém a zdroje energie jsou fyzicky omezené.   

 

 Tento dotazník je je příliš svazující, byl připraven s určitou vizí a nedává moc prostoru pro alternativní přístupy. Osobně se 
domnívám, že problém změny klimatu nespočívá v nedokonalých technologiích, ale v nedokonalých lidech. 

 

 Za tak krátkou dobu nemohla věda prokázat příčinu oteplování. Pokud to způsobuje CO2, nemá cenu aby EU blbla, když ho 
produkuje málo.Pokud chce EU bláznit, ať nevozí železo a nenergetický náročné výrobky z Číny... 

 

 Nízkouhlíkové techniologie mají v současnosti v ČR  velmi negativní důsledky, vzhledem k devastaci orné půdy díky nejvíce 
dotovaným biopalivům a fotovoltaickým elektrárnám. 

 

 Nízkouhlíkové nesmysly je třeba zrušit a hlavně nepodporovat. 
 

 Jestli něco naprosto nepomohlo NT, byly to jejich dotace, které je naprosto zdiskreditovaly před veřejností a díky nimž se 
OZE zvrhly v divoký byznys s cílem je narvat všude, kam se vejdou i nevejdou. 

 

 Většina mých odpovědí vychází z naivního přesvědčení, že politici a průmysloví vládci se budou rekrutovat z řad poctivých a 
uvažujících lidí. 

 

 Větší důraz na úspory, než na nové zdroje energie + jádro není dlouhodobým řešením ekonomickou neefektivitou, 
nelokálností, bezpečnostními riziky dnes i do nedohlédnutelné budoucnosti + problém v ČR: velmi nízké vědomí globální 
odpovědnosti. 

 

 Chybí manuál. 
 

 Situace v ČR je pod tlakem jaderné a uhelné loby, odborníci nemají odvahu. 
 

 Je nejvyšší čas zkrotit ČEZ, EPH a Czech Coal. MPO má pracovat pro občany ne pro ně. 
 

 Své vysoké náklady může mít jak nedostatečné prosazení nízkouhlíkových technologií, tak i jejich prosazování za každou 
cenu. V každém případě by měly být kroky v této oblasti podložené vědeckými fakty a reálnými daty. 

 

 Tato problematika se stala více politikum, nežli potřebou se pragmaticky na věc dívat 
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 Nastavení dotazníku 
 

 
Otázek na stránku Jedna 

 
Povolit odeslat vícekrát?  

 
Povolit návrat k předchozím otázkám?  

 
Zobrazovat čísla otázek?  

 
Náhodné pořadí otázek?  

 
Zobrazit ukazatel postupu?  

 
Upozorňovat na odeslání dotazníku?  

 
Ochrana heslem?  

 
IP omezení?  
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 Příloha: dotazník 

Dotazník k Diskuznímu dokumentu Národního nízkouhlíkového panelu 
R&Dialogue 

Prosíme o laskavé vyplnění dotazníku, kterým přispějete ke zmapování názorů na problematiku užití 
nízkouhlíkových technologií v České republice. Otázky v dotazníku jsou převzaty z Diskusního dokumentu pro český 
národní dialog o přechodu k nízkouhlíkové ekonomice. Vyhodnocení odpovědí bude využito v další fázi národního 
dialogu, k přípravě národní nízkouhlíkové vize, a také bude součástí českého příspěvku do zprávy evropského 
projektu R&Dialogue (Research and Civil Society Dialogue towards a low-carbon society). Výsledky budou rovněž 
prezentovány na závěrečné národní konferenci R&Dialogue v září 2015 v Praze.Vyplnění dotazníku zabere zhruba 
15-25 minut Vašeho času. 
Odpovědi označte kliknutím do příslušného políčka, popř. vepsáním textu do označeného textového pole. Pokud 
nechcete, nemusíte odpovídat na všechny položené otázky, ale můžete si vybrat jen ty, které jsou Vám blízké, a 
vynechat ty, na něž odpovídat nechcete nebo nemáte jasnou odpověď. 
Dotazník je anonymní. 
Definice nízkouhlíkových technologií 
Nízkouhlíkové technologie mají za úkol snižovat emise skleníkových plynů, zejména oxidu uhličitého, a tím i jejich 
obsah v atmosféře. Můžeme je využít také ke snižování závislosti na importovaných palivech, místních ekologických 
škod nebo – v některých případech – také nákladů na energie. Za nízkouhlíkové technologie jsou pro účely tohoto 
dotazníku (v širokém pojetí jejich definice) považovány například solární, větrná, vodní, geotermální a jaderná 
energie, energie z biomasy, využití biopaliv CCS (zachytávání a ukládání CO2), ale také energetická efektivnost a 
úspory. 

Vyberte prosím odpovídající věkovou kategorii 

 méně než 29 let 

 30-49 let 

 50-69 let 

 70 let a více 

Vyberte prosím svoji oblast působnosti 

 Výzkum, vysoké školství 

 Studující 

 Vládní instituce, státní správa 

 Politické strany, hnutí 

 Nevládní organizace s ekologickým zaměřením 

 Spotřebitelské organizace 

 Odborové organizace 

 Nadace 

 Velký průmysl 

http://www.geology.cz/co2net-east/download/r_dialogue_diskusni_dokument.pdf
http://www.geology.cz/co2net-east/download/r_dialogue_diskusni_dokument.pdf
http://www.rndialogue.eu/
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 Malé / střední firmy 

 Průmyslové / podnikatelské asociace 

 Konzultační firmy 

 Investiční společnosti 

 Média 

 Ostatní – prosím uveďte: 

 

I. Ekonomická a sociální rovina přechodu k nízkouhlíkové ekonomice 
Za významný prvek zavádění nízkouhlíkové ekonomiky lze považovat vytváření takových podmínek, které umožní 
rozvíjet podstatné prvky bezemisní energetiky (např. výroba elektřiny bez produkování emisí CO2) a zvyšování 
energetické efektivity (snižování spotřeby energie) při zachování nákladové efektivnosti (tzn. za rozumnou cenu). 

Mají být podle Vašeho názoru nízkouhlíkové technologie podporovány a 
finančně dotovány? 

 Ano, všechny nebo většina z nich 

 Ano, ale jen některé 

 Jen výjimečně 

 Ne 

Jaká by měla být míra této podpory? 

 Masivní, jde o zásadní otázku budoucnosti 

 Velká, rozhodně větší než dnes 

 Zhruba na dnešní úrovni 

 Menší než dnes 

Jaká forma podpory by podle vás byla nejvhodnější? (můžete vybrat více 
možností) 

 Přímé dotace na výstavbu / pořízení technologií (např. na výstavbu elektrárny, zateplení budovy apod.) 

 Přímé dotace na provoz technologií 

 Garantované výkupní ceny vyrobené energie (feed-in tariff, contracts for difference apod.) 

 Nepřímá podpora (např. daňové úlevy, státní garance, zvýhodněné úvěry apod.) 

 Nějaká forma tržního mechanismu (např. fungující systém obchodování s emisemi skleníkových plynů – povolenkami) 

 Jiné – prosím uveďte ….. 
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Jaké by podle Vás měly být hlavní zdroje podpory nízkouhlíkových technologií? 
(můžete vybrat více možností) 

 Státní rozpočet, tj. peníze daňových poplatníků 

 Peníze vybrané od spotřebitelů energie (zaplacené v rámci platby za elektřinu, teplo, atd.) 

 Peníze vybrané od producentů energie a emisí (např. ve formě plateb za povolenky) 

 Speciální uhlíková daň 

 Jiné - uveďte 

 

V západní Evropě je již akademiky a někdy i úřady pozorně sledován fenomén energetické chudoby, kdy se náklady 
na energie stávají pro některé skupiny obyvatel příliš vysokými. 

Je podle Vašeho názoru na místě obávat se v budoucnosti energetické 
chudoby i v ČR? 

 Určitě ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Určitě ne 

 

V ČR až dosud nejsou vyjasněny podmínky, včetně právních a regulatorních, pro to, aby u nás vznikaly např. 
občanské či obecní větrné elektrárny nebo fotovoltaické instalace. V zahraničí (v některých zemích) je tato forma 
vlastnictví (např. družstevnictví) více rozšířená, legislativa dokonce někdy zvýhodňuje (spolu)vlastníky z okolí místa 
realizace konkrétního projektu. To vede k vyššímu zapojení obyvatelstva a omezení významnější koncentrace 
vlastnictví obnovitelných zdrojů energie v rukách úzké skupiny institucionálních investorů 

Má podle Vás družstevní forma vlastnictví a jiné formy kolektivního investování 
v ČR dostatečnou oporu, např. v legislativě, k tomu, aby umožňovala účast 
občanů v rozvíjející se decentralizované energetice? 

 Ano, má dostatečnou oporu, rozvoji kolektivního investování nic nebrání 

 Současný stav umožňuje tyto formy vlastnictví, ale podmínky je třeba zlepšit 

 Ne, současný stav rozvoj tohoto typu vlastnictví neumožňuje a je třeba ho zásadně zlepšit 

 Ne, současný stav rozvoj tohoto typu vlastnictví neumožňuje, ale není třeba ho měnit (rozvoj těchto forem vlastnictví není 
potřeba nebo není žádoucí) 

 

U zcela inovativních, velkých projektů (jako je například geotermální elektrárna v Litoměřicích), je problematické 
zajištění rizikového financování. Možnosti v ČR jsou v tomto ohledu zatím nepříliš uspokojivé, a proto lze očekávat 
spíše rozvoj již osvědčených technologií. Je nejisté, zda jsou inovativní, “rizikové“ projekty pro ČR příliš drahé, resp. 
zda z nich lze očekávat zisk v podobě osvojeného know-how. 
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Mají být v ČR cíleně podporovány inovativní investičně náročné/rizikové 
projekty, pokud mohu pro naši zemi přinést nové know-how v oblasti 
nízkouhlíkových technologií? 

 Určitě ano 

 Spíše ano, je však třeba uvážlivě vybírat 

 Spíše ne, výjimečně 

 Určitě ne 

 

V souvislosti s rozvojem nízkouhlíkových technologií se stále častěji diskutují rovněž otázky bezpečnosti dodávky 
energie, která byla dříve považována za samozřejmost, a také energetické soběstačnosti. S tím souvisí i debata o 
tom, jak nejlépe nastavit strukturu poplatků za energie. 

Porovnáte-li význam tří základních faktorů v diskusi o budoucím vývoji 
energetiky (kromě ekonomiky), tj. snižování emisí skleníkových plynů 
(dekarbonizace), bezpečnosti dodávky energie (tj. stav, kdy je dodávka energie 
vždy zajištěna dle potřeby odběratele) a energetické soběstačnosti (tj. co 
nejmenší závislosti na dovozu energie), jaké by mělo být podle Vás pořadí 
priorit? 

 Nejdůležitějším prvkem je dekarbonizace 

 Nejdůležitějším prvkem je bezpečnost dodávky 

 Nejdůležitějším prvkem je energetická soběstačnost 

 Dekarbonizace a bezpečnost dodávky jsou hlavní priority, soběstačnost je méně důležitá 

 Dekarbonizace a soběstačnost jsou hlavní priority, bezpečnost dodávky je méně důležitá 

 Bezpečnost dodávky a soběstačnost jsou hlavní priority, dekarbonizace je méně důležitá 

 Všechny tři priority jsou stejně důležité 

Měly by podle Vás poplatky za energie obsahovat i některé z následujících 
položek? (můžete vybrat více možností) 

 Poplatek za zajištění bezpečnosti dodávky energie 

 Poplatek za emise skleníkových plynů (uhlíkovou daň) pro všechny 

 Poplatek za emise skleníkových plynů (uhlíkovou daň) v případě, že odběratel odebírá energii ze zdrojů, kde tyto emise 
vznikají 

 Poplatek na podporu nízkouhlíkových technologií pro všechny 

 Poplatek na podporu nízkouhlíkových technologií v případě, že odběratel odebírá energii z těchto zdrojů 

 Poplatek na podporu rozvoje přenosových a distribučních sítí 

 Jiné – prosím uveďte… 
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II. Politická rovina přechodu k nízkouhlíkové ekonomice (národní a EU) 
V evropských poměrech patří ČR mezi „bohatší z chudých“ států EU a ukazatel HDP/obyv. se u ní pohybuje na 
úrovni 55 % průměru EU-28. Emise skleníkových plynů klesly od roku 1990 především díky krachu neefektivního 
průmyslu, zvyšování energetické efektivity a spuštění nových bezuhlíkatých energetických zdrojů o téměř 33 %; 
měrné emise na obyvatele i jednotku HDP zůstávají významně nad průměrem EU (to je dáno strukturou české 
ekonomiky a energetického mixu a existujícím potenciálem úspor). Nabízí se otázka, jakými způsoby může Česká 
republika podporovat nové politiky a technologická řešení směřující k nízkouhlíkové ekonomice. 

Jaká míra angažovanosti ČR v procesu transformace energetiky je v našich 
ekonomických možnostech? Má být ČR spíše proaktivní (v rámci EU/světového 
dění) nebo reagovat až na měnící se situaci a nové technologické možnosti a 
trendy? 

 ČR by měla být jednoznačně proaktivní 

 ČR by měla být spíše proaktivní 

 ČR by měla spíše vyčkávat a reagovat až na měnící se situaci 

 ČR by měla rozhodně vyčkávat a reagovat až na měnící se situaci 

 

Významnou roli v přechodu k nízkouhlíkové budoucnosti hraje společenský / veřejný dialog. V ČR existuje poměrně 
značné množství různých diskusních platforem, nicméně je otázkou, zda se jich neúčastní pouze úzký okruh 
„zasvěcených“, kteří již mohou své poměrně jasně vymezené názory jen stěží změnit. Různé názory patrně mohou 
existovat také na to, zda mají výstupy z těchto debat nějaký zásadnější vliv na celospolečenské povědomí a 
především navazující rozhodovací procesy. 

Existuje podle Vašeho názoru v ČR dostatečná/vyvážená/efektivní debata o 
budoucím ekonomickém a technickém rozvoji energetiky, průmyslu a dalších 
oblastí v souvislosti s problematikou změn klimatu? 

 Určitě ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Určitě ne 

Jaký je přesah této debaty / dialogu do následných klíčových rozhodnutí (vládní 
strategie, zákony, sektorové politiky apod.)? 

 Veřejný dialog tato rozhodnutí zásadně ovlivňuje 

 Veřejný dialog tato rozhodnutí ovlivňuje zčásti nebo jen v některých případech 

 Veřejný dialog tato rozhodnutí ovlivňuje jen málo / zřídka 

 Veřejný dialog nemá na tato rozhodnutí žádný vliv 
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Kteří aktéři (zájmové skupiny) vystupují podle Vás ve veřejné debatě / dialogu 
nejaktivněji? (můžete vybrat více možností). 

 Státní správa 

 Průmysl a průmyslové svazy 

 Nestátní neziskové organizace 

 Vědci a výzkumníci 

 Zástupci médií 

 Zástupci veřejnosti (např. organizace občanské společnosti aj.) 

Kteří aktéři (zájmové skupiny) mají podle Vás ve veřejné debatě / dialogu 
největší vliv? (můžete vybrat více možností) 

 Státní správa 

 Průmysl a průmyslové svazy 

 Nestátní neziskové organizace 

 Vědci a výzkumníci 

 Zástupci médií 

 Zástupci veřejnosti (např. organizace občanské společnosti aj.) 

 Jiní – prosím uveďte… 

Jaká je a měla by být role vědy a vědců při dlouhodobém vymezování strategie 
v oblasti budování nízkouhlíkové ekonomiky/energetiky? 

 Zástupci vědy a výzkumu by měli hrát zásadní roli, měli by být přizváni ke spolurozhodování, strategie by měla stavět na 
vědeckých poznatcích 

 Zástupci vědy a výzkumu by měli hrát významnou poradní roli, vědecké poznatky by se měly brát v úvahu ve velké míře 

 Vědecké poznatky by se měly brát v úvahu, ale vědci by se při vymezování strategie neměli angažovat 

 Role vědy a vědců je v této problematice nevýznamná 

Má být energetická strategie včetně bezpečnosti dodávek řešena spíše na 
evropské úrovni nebo na základě relativní soběstačnosti národních států? 

 Zásadně na celoevropské úrovni 

 Vyváženě na evropské i národní úrovni 

 Spíše na národní úrovni 

 Výhradně na národní úrovni 

 

III. Technologie 
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Ve většině dekarbonizačních scénářů hrají významnou roli úspory energie a zlepšení energetické účinnosti. 
Vzhledem k tomu, že opatření tohoto typu mohou v některých případech přinést pozitivní finanční efekt už v 
krátkodobém či střednědobém horizontu, jeví se tato oblast při debatách o přechodu k nízkouhlíkové budoucnosti 
jako nejméně kontroverzní. 

Jakou roli by podle Vás měly při přechodu k nízkouhlíkové ekonomice sehrát 
úspory energie a zlepšení energetické účinnosti? 

 Zcela zásadní, je to nejvýznamnější nízkouhlíková technologie, nebo dokonce jediná správná cesta 

 Je to významná součást mixu nízkouhlíkových technologií potřebných k dosažení cíle snížení emisí 

 Mohou sehrát určitou roli 

 Jejich role je nevýznamná až zanedbatelná 

Co bude podle Vás rozhodujícím faktorem pro rozvoj opatření k úsporám 
energie a zvýšení energetické účinnosti? (můžete vybrat více možností) 

 Intenzita finanční podpory 

 Technologický pokrok 

 Změna priorit a chování občanů 

 Jiné – prosím uveďte… 

Jakým způsobem by podle Vás bylo možné zapojit do oblasti úspor energie 
tržní principy? 

 
 

V ČR nepanuje shoda na tom, které technologie mají být v rámci přechodu k nízkouhlíkové energetice a ekonomice 
rozvíjeny. 

Měl by být přechod k nízkouhlíkové ekonomice technologicky neutrální (tzn., že 
by všechny nízkouhlíkové technologie měly stejné podmínky, včetně 
financování, přístupu na trh, atd.), nebo by měl stát, potažmo EU, vybrat 
některé technologie a ty upřednostnit, např. z hlediska finanční podpory apod.? 

 Přechod by měl být technologicky neutrální 

 Stát by měl vybrat nejvhodnější technologie a ty přednostně podporovat 

 Nejvhodnější technologie by měly být vybrány na úrovni EU 
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Které nízkouhlíkové technologie by podle vašeho názoru měly být přednostně 
rozvíjeny a podporovány v České republice? (můžete vybrat více možností) 

 Solární energie 

 Větrná energie 

 Geotermální energie 

 Vodní energie 

 Využití biomasy 

 Jaderná energie 

 Účinnější elektrárny na fosilní paliva 

 Zachytávání a ukládání CO2 (CCS) 

 Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 

 Skladování energie 

 Biopaliva 

 Energetická efektivita a úspory 

 Chytré sítě (smart grids) 

 Všechny technologie by měly mít stejné podmínky 

 Žádná technologie by neměla být podporována 

 Jiná – uveďte prosím… 

Jakým způsobem by podle Vás bylo možné zapojit do oblasti rozvoje 
nízkouhlíkových technologií tržní principy? 

 

Mají být podle vašeho názoru některé z nízkouhlíkových technologií (ať již 
úrovni EU či jednotlivých zemí) preferovány a podporovány? 

 Ano 

 Ne 

Jaká kritéria by měla být použita pro jejich výběr? (můžete vybrat více 
možností) 

 Ekonomika (výše nákladů) 

 Předpokládaný příspěvek ke snížení emisí 
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 Potenciál masivního rozvoje technologie 

 Vliv na životní prostředí 

 Vliv na národní hospodářství, zaměstnanost apod. 

 Akceptovatelnost ze strany veřejnosti 

 Vliv na stabilitu energetických sítí a stabilitu dodávek energie 

 Vliv na energetickou soběstačnost země / EU 

 Jiné – prosím uveďte … 

Jakou roli by měly při přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku sehrát věda, 
výzkum a technologický vývoj? 

 Věda a výzkum jsou zásadní pro rozvoj nízkouhlíkových technologií 

 Role vědy a výzkumu je významná 

 Věda a výzkum mohou sehrát určitou, nepříliš významnou roli 

 Role vědy a výzkumu je zanedbatelná 

Které směry výzkumu by měly být podle Vás preferovány? (můžete vybrat více 
možností) 

 Výzkum v oblasti obnovitelných zdrojů energie 

 Výzkum v oblasti jaderné energie 

 Výzkum v oblasti bioenergie a biopaliv 

 Výzkum v oblasti zachytávání a ukládání CO2 (CCS) 

 Výzkum v oblasti skladování energie 

 Výzkum v oblasti energetické efektivity a úspor 

 Výzkum směřující ke zvýšení účinnosti výroby elektřiny v elektrárnách na fosilní paliva 

 Výzkum v oblasti chytrých sítí 

 Jiný – uveďte prosím… 

Které nízkouhlíkové technologie mají podle Vás v ČR největší potenciál rozvoje 
a uplatnění? (můžete vybrat více možností) 

 Solární energie 

 Větrná energie 

 Geotermální energie 

 Vodní energie 

 Využití biomasy 

 Jaderná energie 
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 Účinnější elektrárny na fosilní paliva 

 Zachytávání a ukládání CO2 (CCS) 

 Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 

 Skladování energie 

 Biopaliva 

 Energetická efektivita a úspory 

 Chytré sítě (smart grids) 

 Jiná – uveďte prosím... 

Které nízkouhlíkové technologie podle Vás mají v ČR pouze minimální nebo 
nulový potenciál rozvoje a uplatnění? (můžete vybrat více možností) 

 Solární energie 

 Větrná energie 

 Geotermální energie 

 Vodní energie 

 Využití biomasy 

 Jaderná energie 

 Účinnější elektrárny na fosilní paliva 

 Zachytávání a ukládání CO2 (CCS) 

 Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 

 Skladování energie 

 Biopaliva 

 Energetická efektivita a úspory 

 Chytré sítě (smart grids) 

 Jiná – uveďte prosím… 

Které z následujících faktorů považujete za významné překážky rozvoje 
nízkouhlíkových technologií? (můžete vybrat více možností) 

 Vysoké náklady na jednotlivé technologie 

 Kolísavost výkonu některých obnovitelných zdrojů (solárních a větrných elektráren) a jejich vliv na stabilitu sítě a existenc i 
záložních zdrojů 

 bezpečnost jaderných elektráren a řešení problému uložení vyhořelého paliva 

 udržitelnost masové produkce biomasy a její možný negativní vliv na produkci potravin a krajinu 

 odpor obyvatelstva vůči instalacím některých technologií v okolí (větrné elektrárny, úložiště radioaktivního odpadu, úložiště 
CO2, nová elektrická vedení aj.) 
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Je podle vašeho názoru potřebné stavět v ČR nové jaderné bloky? 

 Ano 

 Ne 

 

IV. Komunikace a dialog 
Globální klimatická změna je typickým příkladem globálního problému, na jehož vzniku se (byť nestejnou měrou) 
podílejí všechny státy i obyvatelé planety, ale mnozí nechtějí přijmout svůj díl společné odpovědnosti s poukazem 
na to, že ostatní tak také nečiní nebo že podíl malého státu nebo jednotlivce je bezvýznamný. 

Zvýšilo by podle vašeho názoru atraktivitu nízkouhlíkových technologií 
používání jistých pobídek (prostředků)? 

 Ano 

 Ne 

Uveďte prosím, jaké prostředky považujete za nejvhodnější (můžete vybrat více 
možností): 

 nastavení tržních pravidel, např. EU ETS (systém EU pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů) 

 dotace v případě využívání nízkouhlíkových technologií 

 úlevy (např. daňové) v případě využívání nízkouhlíkových technologií 

 zákazy využívání konvenčních technologií (např. zavedení emisních limitů) 

 příkazy k využívání nízkouhlíkových technologií (např. stanovení kvót) 

 vzdělávání v oblasti nízkouhlíkových technologií 

 osvěta v oblasti nízkouhlíkových technologií 

 jiné, uveďte prosím … 

Mají se podle vašeho názoru promítnout náklady na odstraňování emisí uhlíku 
do koncových cen produktů s cílem ovlivnit rozhodování společnosti? 

 Ano 

 Ne 

 Chcete-li, uveďte prosím důvod 

Je podle vašeho názoru nutno motivovat jednotlivé skupiny obyvatelstva 
k úsporám energie? 

 Ano 
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 Ne 

Zvolte prosím způsob motivace 

 Zvýšení cen energií 

 Poskytování dotací na dílčí opatření (zateplení domu, výměna oken) 

 Osvěta a vzdělávání 

 Jiné, uveďte prosím… 

Jak podle vás nejlépe přesvědčit rozhodovací sféru (politiky, ekonomy, 
podnikatele) o nezbytnosti podpory nízkouhlíkových technologií? (můžete 
vybrat více možností) 

 Pomocí dialogu a argumentace 

 Pomocí ovlivňování veřejného mínění a mediálního tlaku 

 Pomocí nátlakových akcí 

 Jediná možnost je tlak zvenčí (EU, OSN) 

 Není třeba je přesvědčovat 

 Jiným způsobem – prosím uveďte… 

Co se vám nejvíce osvědčilo při podpoře nízkouhlíkových technologií? 

 

Jak konkrétně můžete Vy osobně přispět ke zmírnění změny klimatu? 

 

Chcete-li nám sdělit Váš názor na problematiku nízkouhlíkových technologií nad 
rámec položených otázek, využijte prosím toto textové pole: 
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