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Parlament České republiky 

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 

2016 
7. volební období 

264. 

USNESENÍ 
výboru pro evropské záležitosti 

ze 49. schůze 

ze dne 31. března 2016 

 

 

 

 

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních na zajištění bezpečnosti 

dodávek zemního plynu a zrušení nařízení EU (EU) č. 994/2010 /kód dokumentu 6225/16, 

KOM(2016) 52 v konečném znění/ 

 

k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí mechanismus výměny 

informací o mezivládních dohodách a nezávazných nástrojích mezi členskými státy a třetími 

zeměmi v oblasti energetiky a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 994/2012/EU /kód dokumentu 

6226/16, KOM(2016) 53 v konečném znění/ 

 

ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu 

výboru a Výboru regionů o strategii EU pro zkapalněný zemní plyn a skladování plynu /kód 

dokumentu 6223/16, KOM(2016) 49 v konečném znění/ 

 

ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu 

výboru a Výboru regionů: Strategie EU pro vytápění a chlazení /kód dokumentu 6224/16, 

KOM(2016) 51 v konečném znění/ 

 

Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po vyslechnutí 

informace náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Ing. Lenky Kovačovské, Ph.D., po 

vyslechnutí zpravodajské zprávy posl. Jana Zahradníka a po rozpravě 

 s c h v a l u j e  stanovisko, které je přílohou tohoto usnesení. 

 Josef Šenfeld v. r.   Jan Zahradník v. r. 

 ověřovatel  zpravodaj 

  Ondřej Benešík v. r. 

  předseda 
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 Příloha k usnesení č. 264 

 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních na 

zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení nařízení 

(EU) č. 994/2010 
 

KOM(2016) 52 v konečném znění, kód Rady 6225/16 

Interinstitucionální spis 2016/0030/COD 

 

 

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí 

mechanismus výměny informací o mezivládních dohodách a 

nezávazných nástrojích mezi členskými státy a třetími zeměmi v 

oblasti energetiky a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 994/2012/EU 
 

KOM(2016) 53 v konečném znění, kód Rady 6226/16 

Interinstitucionální spis 2016/0031/COD 

 

 

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o strategii EU 

pro zkapalněný zemní plyn a skladování plynu 
 

KOM(2016) 49 v konečném znění, kód Rady 6223/16 

 

 

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie EU 

pro vytápění a chlazení 
 

KOM(2016) 51 v konečném znění, kód Rady 6224/16 

 

 

 

 

 Právní základ: 

Článek 194 Smlouvy o fungování Evropské unie (KOM(2016) 52 v konečném znění). 

Článek 194 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie (KOM(2016) 53 v konečném 

znění). 

 

 Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ: 

2. 3. 2016 (KOM(2016) 52 v konečném znění) 

23. 2. 2016 (KOM(2016) 53 v konečném znění) 

24. 2. 2016 (KOM(2016) 49 v konečném znění) 

18. 2. 2016 (KOM(2016) 51 v konečném znění) 

 

 Datum projednání ve VEZ: 

17. 3. 2016 (1. kolo) 
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 Procedura: 

Řádný legislativní postup (KOM(2016) 52 v konečném znění). 

Řádný legislativní postup (KOM(2016) 53 v konečném znění). 

 

 Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS): 

Datované dnem 22. března 2016, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 29. 

března 2016 prostřednictvím systému ISAP. 

 

 Hodnocení z hlediska principu subsidiarity: 

Návrh je v souladu s principem subsidiarity (legislativní návrhy). 

Dokument informační povahy nepodléhá hodnocení (sdělení). 

 

 Odůvodnění a předmět: 

Komise 16. února 2016 předložila soubor dokumentů (obsahující dokumenty 

informačního charakteru i legislativní návrhy), jenž je zaměřen na bezpečnost dodávek 

energie (v některých případech je označován jako tzv. zimní energetický balíček). Tento 

balíček je součástí provádění energetické unie, což je jednou z priorit stávající Komise 

pod vedením J. C. Junckera, odráží výsledky celosvětové dohody o klimatu (Paříž, 

prosinec 2015) a vychází ze základního zadání energetické politiky EU, jež je založena na 

třech vzájemně se podporujících a doplňujících pilířích – bezpečnost, udržitelnost a 

konkurenceschopnost. Cílem opatření obsažených v balíčku je dle Komise posílit 

připravenost na situace, kdy by došlo k případnému přerušení dodávek energie do EU, a 

současně také pokročit v rozvoji a zajištění efektivního fungování vnitřního trhu s energií 

v Unii, jakožto předpokladu pro úspěšnou transformaci energetického systému v EU. 

Komise si od předkládaných návrhů slibuje posílení stability vnitřního trhu s energií, lepší 

řízení dodávek z externích zdrojů a zejména snížení poptávky po energii.   

 

 Obsah a dopad: 

 

1. Návrh nařízení o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu 

Cílem návrhu nařízení je podle článku 1 zajistit bezpečnost dodávek zemního plynu (dále 

jen „plyn“) zajištěním řádného a nepřetržitého fungování vnitřního trhu s plynem, 

připuštěním mimořádných opatření v situacích, v nichž trh požadované dodávky plynu již 

nemůže zajistit, a jasným stanovením a rozdělením odpovědnosti mezi plynárenské 

podniky, členské státy a Unii, pokud jde o preventivní opatření a reakci na konkrétní 

narušení dodávek. Návrh nahrazuje nařízení (EU) č. 994/2010, které by přijetím tohoto 

návrhu bylo zrušeno. 

 

Zcela novým konceptem, s nímž návrh nařízení přichází, je přechod od vnitrostátního 

přístupu ke společně sdílené regionální spoluodpovědnosti. V příloze I je za tímto účelem 

vymezeno 7 regionů, do kterých jsou členské státy rozděleny (+ samostatně Malta a Kypr). 

ČR figuruje ve společném regionálním trhu se Slovenskem, Polskem a Německem. 

Příslušné orgány členských států sdružených v daném regionu mají za úkol vypracovat tzv. 

plány preventivních opatření k odstranění či zmírnění rizik (včetně rizik čistě 

vnitrostátních rozměrů) a plány pro stavy nouze.
1
 Komisi potom návrh nařízení dává 

pravomoc přijmout doporučení, jímž by vybídla k přehodnocení plánů, a následně 

v krajním případě může také přijmout rozhodnutí, jímž si změnu příslušného plánu již 

vyžádá. Zajištění bezpečnosti dodávek plynu je dle článku 3 definováno jako společný 

úkol plynárenských podniků, členských států a Komise. 

                                                            
1 Podobu plánů definuje příloha V návrhu nařízení. 
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Návrh stanovuje členským státům povinnost zajistit přijetí opatření nezbytných k tomu, 

aby v případě narušení největší plynárenské infrastruktury měla zbývající 

infrastruktura kapacitu dodávat nezbytný objem plynu (vzorec N-1), případně se sousední 

státy mohou ve vhodných případech dohodnout, že tuto povinnost splní společně, anebo 

místo toho může členský stát v plánu preventivních opatření prokázat, že výpadek lze 

dostatečně a včas nahradit vhodnými tržními opatřeními na straně poptávky. Současně 

platí také povinnost provozovatelů přepravní soustavy umožnit ve všech propojovacích 

vedeních mezi členskými státy permanentní fyzickou kapacitu k přepravě plynu 

oběma směry (článek 4). Nově by se také mělo zlepšit uplatňování standardu pro dodávky 

tzv. chráněným zákazníkům, jejichž definici
2
 členské státy musejí oznámit Komisi 

nejpozději do konce března 2017 (článek 5).  

 

Návrh definuje tři krizové úrovně (včasné varování, výstraha a stav nouze) i reakce na 

regionální úrovni a na úrovni Unie na stav nouze (články 10 a 11), v duchu solidarity 

zavádí transparentní mechanismy, které umožňují koordinovat přípravu a reakci na stav 

nouze na úrovni členského státu, regionu a Unie. Nově zavádí solidární princip 

spočívající v tom, že v případě stavu nouze v některém členském státě, nejsou-li v něm 

zajištěny dodávky domácnostem, klíčovým sociálním službám a zařízením dálkového 

vytápění, potom v kterémkoliv jiném členském státě, jenž je napojen na stát dotčený 

stavem nouze, nebudou subjektům kromě domácností, klíčových sociálních služeb a 

zařízení dálkového vytápění prováděny dodávky natolik, aby mohl být plyn dodáván 

domácnostem, klíčovým sociálním službám a zařízením dálkového vytápění ve státě 

dotčeném stavem nouze (článek 12).  

 

Ustanovení článku 13 zavádějí informační povinnost plynárenských podniků vůči Komisi 

a mechanismy výměny informací během stavu nouze. Nově se též zřizuje koordinační 

skupina pro otázky plynu, jež se skládá ze zástupců členských států (zejména jejich 

příslušných orgánů), Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů, sítě 

ENTSO pro zemní plyn, subjektů zastupujících dotčené odvětví a ze zástupců příslušných 

odběratelů (článek 14). Návrh předpokládá i těsnější spolupráci se třetími státy sdruženými 

v rámci Energetického společenství, na něž by se tímto měla vztahovat některá výše 

uvedená opatření (zajištění dodávek jako společný úkol, plány preventivních opatření a 

plány pro stavy nouze, solidární princip).  

 

 

2. Návrh rozhodnutí o mechanismu výměny informací o mezivládních dohodách a 

nezávazných nástrojích mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti 

energetiky 

Za účelem zajistit soulad mezivládních dohod s právními předpisy EU, aby se zajistilo 

řádné fungování vnitřního trhu a zvýšila se energetická bezpečnost v EU, a také s cílem 

zvýšit transparentnost mezivládních dohod a tím i nákladovou efektivnost dodávek energie 

do Unie a posílit solidaritu mezi členskými státy, by měl předkládaný návrh nahradit nyní 

uplatňované rozhodnutí z roku 2012 o mezivládních dohodách.
3
 Obsahem návrhu je 

                                                            
2 Definice vychází z požadavků článku 2 odst. 1 návrhu nařízení. 
3 Komise ve zprávě o uplatňování stávajícího rozhodnutí o mechanismu výměny informací o 

mezivládních dohodách (tj. rozhodnutí č. 994/2012/EU) došla k závěru, že stávající rozhodnutí v 

nynější podobě nepovažuje za účinné, jelikož nevedlo k přeměně nevyhovujících mezivládních dohod 

na dohody vyhovující a nemělo přímý dopad na jednání členských států se třetími zeměmi. Také nebyl 

dobrovolně předložen žádný návrh mezivládní dohody ke kontrole ex-ante (stávající kontrola je 

obligatorně vykonávána ex-post). To znamená, že postupy stanovené ve stávajícím rozhodnutí o 
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kombinace dobrovolných ustanovení a ex-ante posouzení mezivládních dohod před 

jejich podpisem (nyní jsou dohody podle stávajícího rozhodnutí zkoumány až poté, co byly 

mezi členským státem a třetí zemí uzavřeny). 

 

Členským státům se v návrhu (článek 3) stanoví povinnost informovat Komisi o záměru 

změnit stávající mezivládní dohodu se třetí zemí nebo s ní uzavřít novou dohodu a 

následně informovat i o pokrocích v jednání. Po dosažení dohody o hlavních prvcích 

návrhu ale současně ještě před uzavřením jednání oznámí členský stát dohodu (včetně 

příloh) Komisi. Taktéž oznámí dohodu či její změnu i po její ratifikaci. Komise po 

oznámení záměru může poskytnout poradenství ohledně souladu dohody s právem EU, na 

vyžádání se může jednání také účastnit jako pozorovatel (článek 4). Po oznámení úplného 

návrhu dohody Komisi členským státem informuje Komise členský stát o veškerých 

pochybnostech ohledně souladu dohody s právem EU, a to ve lhůtě do šesti týdnů. 

Následně do dvanácti týdnů od oznámení musí Komise sdělit své stanovisko ohledně 

souladu s právem EU, neučiní-li tak, má se za to, že nemá námitek. Členský stát 

nepodepíše, neratifikuje nebo neodsouhlasí návrh mezivládní dohody nebo změnu stávající 

mezivládní dohody, dokud Komise členský stát neinformuje o jakýchkoli pochybnostech, 

resp. nevydá-li své stanovisko. Při podepisování, ratifikování nebo odsouhlasení 

mezivládní dohody nebo její změny dotyčný členský stát v co nejvyšší míře zohlední 

stanovisko Komise (článek 5).  

 

Obdobně budou muset členské státy po přijetí předkládat Komisi k posouzení tzv. 

nezávazné nástroje
4
, u nich však platí, že Komise pouze informuje členský stát o jejich 

možném nesouladu s právem EU, nic již nedoporučuje a členský stát se nemusí 

stanoviskem Komise řídit (článek 7). Členským státům návrh dává možnost některé 

z informací obsažené v dohodách či nezávazných nástrojích (např. informace obchodní či 

jiné povahy) a poskytnuté Komisi označit za důvěrné a vyhnout se tak zveřejnění těchto 

informací, protože informace, jež nejsou označené za důvěrné, Komise v bezpečné 

elektronické podobě zpřístupní ostatním členským státům (článek 8). Po přijetí 

předkládaného návrhu rozhodnutí vznikne členským státům navíc ještě povinnost předložit 

Komisi k posouzení veškeré stávající (již uzavřené) mezivládní dohody včetně příloh a 

změn, toto se ovšem nevztahuje na dohody mezi podniky (článek 6). I v tomto případě opět 

platí, že o jejich případném nesouladu s právem EU Komise členský stát pouze informuje. 

 

3. Sdělení - strategie EU pro zkapalněný zemní plyn a skladování plynu 

Komise ve sdělení předkládá strategii EU pro zkapalněný zemní plyn (LNG), která má za 

cíl zlepšit přístup všech členských států k LNG jako alternativnímu zdroji plynu a podpořit 

tak větší diverzifikaci zdrojů energie v EU. Hlavními body této strategie jsou dle Komise 

budování strategické infrastruktury k dokončení vnitřního trhu s energií a určení 

nezbytných projektů, jenž by ukončily závislost některých členských států na jediném 

zdroji energie. Vytvoření likvidních a konkurenceschopných trhů, aby bylo s dodávkami 

LNG a dalších nových plynů možné vstoupit na dříve izolované trhy a účastnit se na nich 

hospodářské soutěže, je ve sdělení označováno za věc stěžejního významu, má-li být 

dosaženo cílů energetické unie. Analýza Komise přináší závěr, že realizace těch klíčových 

projektů společného zájmu, které zdůraznily pracovní skupiny na vysoké úrovni, odstraní 

nebo alespoň zmírní hlavní problémy se zranitelností zjištěné v zátěžových testech 

plynárenské soustavy. Proto považuje za nezbytné rychle vybudovat chybějící články 

                                                                                                                                                                                          
mezivládních dohodách nejsou zcela vhodné, přičemž hlavním procesním problémem je ta skutečnost, 

že se kontrola souladu nyní provádí až ex-post. 
4 Právně nezávazná ujednání jako např. memoranda, společná prohlášení, společné akce atp. 



5 
 

infrastruktury a učinit požadovaná opatření na podporu likvidních a konkurenceschopných 

trhů, včetně těch, jež umožní přístup k LNG, a prosadí nové likvidní plynárenské uzly v 

oblasti střední a jihovýchodní Evropy, v Pobaltí, v oblasti jihozápadní Evropy a ve 

Středomoří. 

 

Komise předkládá souhrn potřebných kroků v následujících oblastech: 

Dokončení chybějící infrastruktury  

 Komise podporuje práci skupin na vysoké úrovni a vybízí členské státy a 

předkladatele projektů, aby urychlili přijetí konečných rozhodnutí o klíčových 

projektech. Vyzývá členské státy a regionální skupiny, aby dosáhly rychlého 

pokroku, pokud jde o tuto otázku a o rychlé rozhodnutí o budoucí životaschopnosti 

terminálů LNG. Pokrok by se měl projednávat na nedávno založeném fóru pro 

energetickou infrastrukturu. 

 Je třeba zintenzivnit práci na dokončení analýzy nákladů a přínosů, jež určí, které 

terminály LNG nebo jejich další propojení s trhy jsou optimální. 

 Komise by měla ve spolupráci s regionálními skupinami zajistit, aby předkladatelé 

projektů byli informováni o dostupných možnostech financování projektů a zvážila 

se technická řešení, přičemž zvláštní pozornost je třeba věnovat projektům 

potýkajícím se s překážkami nebo průtahy. 

 

Dokončení vnitřního trhu s plynem: obchodní, právní a regulační aspekty 

 Co se týče skupiny BEMIP, Komise vyzývá vnitrostátní regulační orgány, aby do 

poloviny roku 2016 připravily akční plán, jenž stanoví opatření, která i) pomohou 

zvládnout ukončení odchylky podle třetího energetického balíčku, aby se baltský 

trh se zemním plynem co nejdříve plně otevřel, a ii) identifikují nezbytné kroky k 

vytvoření zóny jednotného trhu. 

 Co se týče skupiny CESEC, Komise vyzývá vnitrostátní regulační orgány, aby do 

poloviny roku 2016 navrhly ambiciózní plán regulačních řešení, která podpoří 

postup v rámci CESEC, a aby pravidelně podávaly zprávy o pokroku.  

 Co se týče skupiny na vysoké úrovni pro jihozápadní Evropu, Komise hodlá 

intenzivně podpořit jakožto prioritu na technické i politické úrovni dokončení 

východní plynárenské osy, jež je nezbytná k lepšímu propojení Iberského 

poloostrova s vnitřním trhem se zemním plynem, a umožnění jeho přístupu k 

likvidním plynárenským uzlům. 

 Komise vyzývá členské státy, aby i) zajistily odpovídající fyzický přístup ke 

skladování, a to i z hlediska kapacity přepravní sítě, a ii) aby těsně spolupracovaly 

se sousedními zeměmi na optimalizaci regionálního využití skladování. Komise 

má v případě potřeby v úmyslu optimalizovat využití skladování dokončením a 

případnou úpravou kodexů sítě. 

 V návaznosti na navrženou revizi nařízení o bezpečnosti dodávek zemního plynu 

Komise vyzývá členské státy, aby prostřednictvím regionálních plánů 

preventivních opatření a plánů pro stav nouze optimalizovaly účelnost a účinnost 

využití skladování na přeshraniční úrovni. 

 Komise vyzývá členské státy, aby v souvislosti s těmito plány přijaly opatření, 

která zlepší dostupnost skladování a přístup k němu na širší regionální úrovni. 
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EU na mezinárodních trzích s LNG 

 Komise by se společně se svou vysokou představitelkou a místopředsedkyní měla 

snažit vést pravidelná jednání s Austrálií o LNG a nadále úzce spolupracovat s 

dalšími současnými a potenciálními dodavateli. Nadále by také měly být prioritou 

rozhovory na vysoké úrovni o energetice s Alžírskem, USA a Kanadou. 

 EU by měla úzce spolupracovat s dalšími významnými dovozci LNG, jako je 

například Japonsko, Jižní Korea, Čína a Indie, s Mezinárodní energetickou 

agenturou a na vícestranných fórech za účelem sledování společného zájmu, jímž 

je podpora transparentního a likvidního trhu s LNG odolného vůči vnějším 

otřesům. 

 V souladu s revizí rozhodnutí o mezivládních dohodách zveřejněného souběžně s 

tímto sdělením by Komise měla prověřit, zda jsou příslušné mezivládní dohody o 

LNG v souladu s právem EU. 

 

Udržitelnost a použití LNG jako alternativního paliva v dopravě, zdroje tepla a elektrické 

energie 

 Komise vyzývá členské státy, aby zajistily úplné provedení směrnice 2014/94/EU 

o alternativních palivech, včetně zřizování plnicích stanic LNG podél koridorů 

TEN-T a v námořních a vnitrozemských přístavech. 

 Komise nadále pracuje na vytvoření harmonizovaného regulačního a 

standardizovaného rámce, jenž podpoří rozvoj použití LNG v lodní dopravě, a to 

ve spolupráci se zúčastněnými stranami mimo jiné prostřednictvím Evropského 

fóra pro udržitelnou lodní dopravu. 

 

4. Sdělení - strategie EU pro vytápění a chlazení 

Důvodem, proč je předkládána strategie EU pro vytápění a chlazení, je dle Komise fakt, že 

pro vytápění a chlazení se využije v EU přibližně polovina celkové spotřeby energie a její 

značná část přitom přijde nazmar. Strategie hovoří o tom, že technologie umožňující 

inteligentnější a udržitelnější vytápění a chlazení je již dostupná. Zaměřuje se na řešení 

překážek, poukazuje na oblasti, v nichž je zapotřebí aktualizace nebo reforma, aby se 

dosáhlo takových řešení, která obstojí v budoucnosti a umožní naplnit cíle energetické 

unie. Cílem strategie je tedy dekarbonizace elektřiny a dálkového tepla využívaných 

v budovách a dosažení větší synergie v energetické soustavě (např. využívání 

odpadního tepla či chladu z průmyslových procesů
5
, kombinovaná výroba elektřiny a tepla, 

dálkové vytápění a chlazení či využití inteligentních distribučních soustav ve spojení 

s inteligentními budovami).  

 

Za úskalí, s nimiž se bude do budoucna třeba vypořádat, sdělení označuje: 

                                                            
5 Podle dat Komise obnovitelné zdroje představovaly v roce 2012 18 % dodávek primární energie na 

vytápění a chlazení, zatímco fosilní paliva činila 75 %, zbylých 7 % pocházelo z jaderné energie.  
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 nedostatky ve snižování nároků na energii u budov (neprovádění efektivních 

renovací, nedostatečné finanční zdroje, nedostatek odborných znalostí); 

 omezený počet atraktivních finančních produktů k renovaci budov; 

 používání starých zařízení pro vytápění a chlazení, resp. méně účinných 

technologií; 

 v sektoru průmyslu stále existuje prostor k úsporám; 

 

 malé opětovné využívání odpadního tepla (nedostatek informací a dostupných 

zdrojů, nevhodné pobídky, nedostatek sítí dálkového vytápění). 

Podle Komise je třeba přijmout opatření na místní, regionální a vnitrostátní úrovni 

zastřešená evropským rámcem, který je podpoří. Na základě směrnice o energetické 

účinnosti členské státy již vypracovaly národní akční plány energetické účinnosti, které 

stanoví opatření ke snížení potřeby vytápění a chlazení; strategie renovace budov, které 

vytvoří lepší rámec pro investice; a komplexní posouzení potenciálu vysoce účinné 

kombinované výroby tepla a elektřiny a dálkového vytápění. V návaznosti na to Komise 

vyzývá členské státy, aby: 

 přezkoumaly své majetkové právo s cílem řešit otázku, jak rozdělit zisky ze 

zlepšení energetické účinnosti u soukromých pronajatých nemovitostí mezi 

majitele a nájemníky a jak rozdělit přínosy a náklady mezi obyvatele v budovách s 

více bytovými jednotkami; 

 zajistily, že část prostředků k financování energetické účinnosti bude vyčleněna na 

zlepšení v energeticky neúčinných domácnostech nebo (jako náhradní řešení) pro 

osoby žijící v oblastech s nejméně vyhovujícími podmínkami, například 

prostřednictvím investic do energeticky účinného zařízení na vytápění a chlazení; 

 aby spolupracovaly se zúčastněnými stranami při zvyšování povědomí spotřebitelů 

o aspektech energetické účinnosti v domácnostech, zejména s orgány (jako 

například sdruženími spotřebitelů), jež mohou poskytovat poradenství 

spotřebitelům ohledně účinných a udržitelných forem vytápění, chlazení a izolace; 

 aby se zasazovaly o uplatňování doporučení z energetických auditů společnosti a 

podporovaly místní a regionální subjekty, které mohou zlepšit finanční 

životaschopnost investic prostřednictvím „sdružování“ jednotlivých projektů do 

větších investičních souborů. 

Co se týče oblasti budov, Komise přezkoumá vyvinutí sady nástrojů opatření, které 

usnadní renovaci v budovách s více bytovými jednotkami, prosazování osvědčených 

modelů energetické účinnosti pro budovy vzdělávacích zařízení a nemocnice ve veřejném 

vlastnictví, provádění inspekcí kotlů s cílem získat informace o účinnosti stávajících 

systémů vytápění a chlazení, usnadnění zavedení systémů dobrovolné certifikace 

neobytných budov na trh.  

Při přípravě přezkumu právních předpisů o energetické účinnosti a iniciativy o 

uspořádání trhu s elektřinou v roce 2016 Komise posoudí posílenou zpětnou vazbu 

poskytovanou spotřebitelům prostřednictvím vyspělého měření a účtování, zavedení 

vyspělých nástrojů pro měření, regulaci a automatizaci založených na požadavcích 

standardních informací v reálném čase u budov v sektoru služeb či posílení postavení 

spotřebitelů, aby se podíleli na odezvě na straně poptávky, čímž ušetří finanční prostředky. 
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Při přezkumech směrnice o energetické náročnosti budov, směrnice o energetické účinnosti 

a směrnice o obnovitelných zdrojích energie Komise posoudí prosazování energie z 

obnovitelných zdrojů prostřednictvím komplexního přístupu k urychlení procesu 

nahrazování zastaralých kotlů na fosilní paliva účinným vytápěním založeným na 

energii z obnovitelných zdrojů a zvyšování podílu energie z obnovitelných zdrojů v 

dálkovém vytápění a kombinované výrobě tepla a elektřiny, podporu místním orgánům při 

přípravě strategií pro prosazování vytápění a chlazení z obnovitelných zdrojů a vytvoření 

internetových stránek s nástroji pro porovnání cen v souvislosti s náklady a přínosy 

systémů vytápění a chlazení za dobu životnosti. 

U otázky zavádění inteligentních systémů Komise hodlá posoudit pravidla pro začlenění 

akumulace tepla (v budovách a u dálkového vytápění) do mechanismů pružnosti a 

vyrovnávání energetické sítě, vytvoření pobídek k zapojení občanů do trhu s energií 

prostřednictvím decentralizované výroby a spotřeby elektřiny, vytvoření pobídek k 

využívání energie z obnovitelných zdrojů při výrobě tepla včetně kombinované výroby 

tepla a elektřiny a vytvoření pobídek k uplatňování plně interoperabilních řešení, systémů a 

zařízení inteligentních budov. 

V rámci Evropského strategického plánu pro energetické technologie Komise začlení 

výsledky průmyslových odvětvových kulatých stolů do iniciativ EU v oblasti výzkumu a 

vývoje, podpoří kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje a 

odpadní teplo, prozkoumá nové přístupy k nízkoteplotnímu vytápění v průmyslu, bude 

vyvíjet spolu s odvětvím stavebnictví a předními institucemi v oblasti materiálů a 

průmyslu vyspělé materiály a průmyslové procesy výstavby. 

V oblasti financování inteligentních budov Komise zamýšlí usnadnit spojování malých 

projektů do větších investičních souborů a spolu s EEFIG bude testovat rámec pro postup 

při upisování, aby finanční instituce zahrnuly dopady energetické účinnosti do každodenní 

tržní praxe, podnítit členské státy k tomu, aby vytvářely jednotná kontaktní místa pro 

nízkouhlíkové investice (která budou zahrnovat poradenské služby, pomoc s přípravou 

projektu a financování projektu) a podnítit retailové banky k tomu, aby nabízely produkty 

přizpůsobené pro renovaci soukromě pronajatých budov (např. odložené hypoteční úvěry, 

termínované úvěry) a aby šířily osvědčené postupy též ve vztahu k daňovému zacházení s 

renovací. 

 

 Stanovisko vlády ČR: 

 

I. Návrh nařízení o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu 

ČR obecně návrh nařízení vítá, odmítá však některá opatření, která jsou sice ideově 

správná, ale předbíhají dosavadní vývoj na trhu s plynem (povinná regionální spolupráce a 

tvorba společného posouzení rizik, preventivních plánů a plánů pro stav nouze na úkor 

národních plánů v rámci navržených regionů), přiklání se k flexibilnějšímu přístupu, který 

by zaváděl spolupráci na těchto dokumentech postupně. Přestože ČR obecně podporuje 

princip solidarity, odmítá navržený způsob jeho praktického fungování, neboť není 

dopracován rámec, ve kterém by měl na bilaterální úrovni mezi ČS vznikat a následně být 

uplatňován. Navrhuje omezit princip solidarity na členské státy EU. Zároveň by uvítala 

detailnější popis možných kompenzačních mechanismů a jejich včlenění přímo do návrhu 

nařízení. Dle ČR není plně dořešen způsob a stanovování náhrady škod (kompenzace), 

které se mohou pohybovat ve značných finančních částkách. V návrhu chybí i popis 

modelu předávání a přebírání plynu uplatňovaného v rámci principu solidarity (plyn není 

ve vlastnictví dotčených států). 
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II. Návrh rozhodnutí o mechanismu výměny informací o mezivládních dohodách a 

nezávazných nástrojích mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti 

energetiky 

ČR vyjadřuje pochybnosti o tom, zda zavedení notifikační povinnosti vůči Komisi o 

úmyslu sjednat mezivládní dohodu a pravidelné informační povinnosti vůči EK v průběhu 

vyjednávacího procesu, a to zejména ve spojení s navazujícím ex-ante hodnocením ze 

strany EK, je skutečně nezbytné a splňuje požadavek proporcionality. ČR se nedomnívá, 

že aplikace rozhodnutí na právně nezávazné nástroje je nutná. ČR souhlasí s dobrovolnou 

povahou asistence ze strany Komise a připomíná, že členské státy s Komisí spolupracují i 

s ohledem na zásadu loajální spolupráce. Kromě toho jsou všechny ČS povinné zajistit 

soulad svých závazků s evropským právem bez ohledu na ex-ante či ex-post verifikaci. 

Povinné zapojení EK do vyjednávání bilaterálních smluv tedy ČR nepovažuje za vhodné. 

 

III. Sdělení - strategie EU pro zkapalněný zemní plyn a skladování plynu 

Z hlediska ČR je problematika LNG důležitá, nicméně primární je problematika 

skladování plynu, ČR podporuje přeshraniční využívání zásobníků plynu a zajištění 

odpovídajícího fyzického přístupu ke skladování. ČR podporuje nákladově efektivní 

výstavbu terminálů LNG v regionu střední a jihovýchodní Evropy a návazné 

infrastruktury, souhlasí s nutností zintenzivnit práci na dokončení analýzy nákladů a 

přínosů, jež určí, které terminály nebo jejich další propojení s trhy jsou optimální z 

pohledu poměru nákladů a dopadů. ČR také podporuje politiku finanční spoluúčasti 

Evropské unie na významných stavbách energetické infrastruktury i práci Komise na 

vytvoření harmonizovaného regulačního a standardizovaného rámce k možnému 

budoucímu využití LNG v dopravě. 

 

IV. Sdělení - strategie EU pro vytápění a chlazení 

ČR podporuje snahu Evropské komise o komplexní pohled na sektor vytápění a chlazení, 

jehož význam byl doposud v rámci klimaticko-energetické politiky Evropské unie do jisté 

míry podceňován. Nicméně s ohledem na princip subsidiarity a na ekonomická a 

geografická specifika se ČR domnívá, že sektory vytápění a chlazení by měly být i nadále 

primárně regulovány na národní úrovni (to se však netýká oblastí, jež jsou již v současné 

době na úrovni EU regulovány, jako např. systém obchodování s emisními povolenkami 

EU ETS). Dále se ČR domnívá, že dekarbonizace sektoru budov by měla být pokud 

možno nákladově efektivní. ČR je toho názoru, že možnost vykazování odpadního tepla, 

jako nízkouhlíkové energie by napomohlo efektivnějšímu využití tohoto zdroje. ČR má 

díky rozvinutému teplárenství pro využití energie z odpadů optimální podmínky. Vítá tedy 

záměr Evropské komise zabývat se podrobně touto otázkou v rámci připravovaného 

sdělení o výrobě energie z odpadů. 

 

Dopad na státní rozpočet a právní řád ČR: 

Návrh nařízení o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu 

Přijetí návrhu nařízení by si vyžádalo změnu zákona č.458/2000 Sb. (Energetický zákon) 

v platném znění a některých jeho prováděcích předpisů. Dopady na státní rozpočet nelze 

nyní vyčíslit. 

Ostatní 

Bez přímého dopadu na právní řád a státní rozpočet ČR. 
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 Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU: 

V Evropském parlamentu se balíček dokumentů nachází v tzv. přípravné fázi, dokumenty 

byly přiděleny k projednání gesčně příslušenému výboru ITRE (průmysl, výzkum, 

energetika), časový harmonogram projednání ve výboru a v plénu doposud nebyl 

stanoven. Rada ve složení ministrů pro energetiku by se měla balíčkem zabývat 6. června 

2016. 

 

 

 

 

 

 

 Závěr: 

 

Výbor pro evropské záležitosti 

1. b e r e  n a  v ě d o m í  soubor dokumentů zaměřený na bezpečnost dodávek 

energie, označovaný jako zimní energetický balíček; 

2. p o d p o r u j e  rámcovou pozici vlády k výše uvedeným dokumentům; 

3. b e r e  n a  v ě d o m í  potřebnost posilování solidarity a regionální sounáležitosti 

mezi členskými státy EU v oblasti energetické bezpečnosti s tím, že to nesmí 

nepřiměřeně potlačovat konkurenční prostředí a zasahovat do trhu s plynem; 

4. p o v a ž u j e  z a  v h o d n é ,  aby byl přístup členských států k energetickým 

partnerům vně EU obecně koordinovanější a soudržnější; 

5. p o d p o r u j e  v l á d u  Č R  v jejím opatrném postoji k zavedení ex-ante 

posuzování uzavíraných mezivládních dohod se třetími zeměmi ze strany Komise; 

6. v n í m á  nezbytnost snižování energetické náročnosti v oblasti vytápění a chlazení, 

považuje ale zároveň za důležité, aby obyvatelé Evropské unie měli právo na 

rozmanitou nabídku a na svobodnou volbu řešení v této oblasti; 

7. p o d p o r u j e  n á z o r  v l á d y  Č R ,  že možnost vykazování odpadního tepla 

jako nízkouhlíkové energie by napomohla efektivnějšímu využití tohoto zdroje v 

teplárenství; 

8. v í t á  z á m ě r  E v r o p s k é  k o m i s e  zabývat se v rámci připravovaného 

sdělení podrobně otázkou energetického využití odpadů v teplárenství; 

9. v n í m á  význam LNG, zejména jako alternativního zdroje vhodného ke skladování a 

použitelného v dopravě, nicméně za prioritu politiky EU směřující ke zvyšování 

energetické bezpečnosti v této oblasti považuje problematiku skladování zemního 

plynu a dobudování přeshraničních propojení; 

10. p o v ě ř u j e  p ř e d s e d u  v ý b o r u ,  aby o tomto stanovisku informoval 

Evropskou komisi. 
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 Josef Šenfeld v. r.   Jan Zahradník v. r. 

 ověřovatel  zpravodaj 

  Ondřej Benešík v. r. 

  předseda 
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