
Změny u plynových výrobků 
 
V současné době čteme a slýcháme okolo sebe mnoho argumentů, zda plyn je či není ekologickým 
palivem a zda má být součástí evropské energetické koncepce. O té jste již možná zaslechli. Skrývá se 
také pod názvem evropská energetická taxonometrie.  
 
O co se jedná? Evropská komise rozhodla, že se jaderné a plynové zdroje mohou dočasně řadit mezi 
ekologicky udržitelné a uvedla, za jakých podmínek tomu tak bude. Proč se Evropská komise tímto 
zabývá? Určení, jaké energetické zdroje lze považovat za ekologicky udržitelné, a které již nelze, je 
důležité pro banky, kterým jsou vodítkem pro to, jakým způsobem a zda finančně podporovat plyn a 
samozřejmě také výrobu plynových spotřebičů. Kapitálový trh totiž dává přednost ekologicky 
udržitelným investicím, a proto je pro něj důležité určit, co vůbec ekologickým zdrojem je. 
 
Co se týká plynu, Evropská komise v lednu 2022 zařadila plyn mezi ekologická paliva, a to za podmínky, 
že nové nebo modernizované teplárny a elektrárny musí od roku 2035 spalovat výhradně nízkoemisní 
plyn, tedy biometan nebo zelený vodík. 
 
Co to znamená pro konečné spotřebitele? Aby byl plyn považován za ekologické palivo, bude se 
do plynu přimíchávat vodík. Současné plynové spotřebiče však plynu s vodíkem nejsou přizpůsobeny a 
od určitého podílu vodíku nebudou schopny bez úprav fungovat. Týká se to i spotřebičů, které máme 
běžně v domácnostech, například plynových kotlů, sporáků, krbů a kamen. 
 
Máme se těchto změn obávat už nyní? Není třeba. Evropská komise rozhodla rok 2035 jako konečný 
termín pro přechod na ekologický plyn. Je však třeba si uvědomit, že většina navrhnutých termínů již 
byla v minulosti několikrát změněna. A to především proto, že neexistují technologie, které by umožnily 
vyřadit plyn z energetického mixu a že vodík, o kterém se vedou diskuse, nelze do zemního plynu 
přimíchávat tak snadno, jak je popisováno. Změny na poli plynových výrobků jistě nastanou. Není však 
prozatím jasné, jakým způsobem. Na toto téma budeme čelit ještě mnoha diskusím.  
 
Jako přední český výrobce plynového vytápění chceme své zákazníky ujistit, že veškeré změny na tomto 
poli bedlivě sledujeme. V případě, že by vývoj situace opravdu směřoval k uvedenému roku 2035 a 
ke změnám by mělo k tomuto termínu opravdu dojít, chceme naše zákazníky ubezpečit, že jakékoliv 
úpravy současných výrobků, které by v krajním případě bylo nutné z výše uvedených důvodů 
v následujících sedmi letech provést, budeme plně kompenzovat a výrobky adaptujeme na své 
náklady. 
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