
 

SENÁT 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

154. 

USNESENÍ SENÁTU 
z 6. schůze, konané dne 19. dubna 2017 

 
k  balíčku o energetické účinnosti 
 
Senátní tisk č. N 9/11  -  Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se 
mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti  
Senátní tisk č. N 10/11 -  Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se 
mění směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov  
 
Senát 
 
 
I.  
 

1. se seznámil 
s revizemi obou směrnic; 

 
2. nepovažuje 

revizi směrnice o energetické účinnosti za zdařilou a nové stanovení cíle 
energetické účinnosti za dobře zdůvodněné; 
 

3. podporuje 
snižování energetické náročnosti budov, avšak nevnímá jako správné, aby se tak 
dělo za podmínek zbytečného navyšování byrokracie a povinností dotčených 
subjektů a veřejnoprávních institucí; 
 

4. připomíná 
své usnesení č. 614 z 22. října 2014 ke sdělení Komise Evropskému parlamentu 
a Radě - Energetická účinnost a její příspěvek k energetické bezpečnosti a rámec 
politiky do roku 2030 v oblasti klimatu a energetiky, ve kterém Senát souhlasil 
s vládou a s Komisí, že pro období do roku 2020 by již neměly být stanovovány 
nové cíle týkající se energetické účinnosti a ve kterém zastával názor, že případný 
cíl zvyšování energetické účinnosti do roku 2030 o 30 % oproti referenčnímu 
scénáři by měl být stanoven pouze jako nezávazný, a to jak pro členské státy, tak 
i pro EU jako celek; 



 
II. 
 

1. ztotožňuje se 
s rámcovými pozicemi vlády; 

 
2.  zejména ve shodě s vládou nesouhlasí 

- s navýšením hodnoty původního cíle energetické účinnosti z 27 % 
v závěrech Evropské rady z října 2014 na úroveň 30 % bez hlubší analýzy 
pokroku při naplňování cíle EU do roku 2020; 

- s navrhovaným způsobem stanovování národních příspěvků, který vyvolává 
právní nejistotu; 

- s plošným závazkem k dosahování každoročních úspor energie ve výši 1,5 
% po roce 2020 bez reflexe potenciálu a nákladovosti energeticky 
úsporných opatření členských států; 

- se zavedením databáze pro sledování spotřeby energie, které by mohlo 
vytvořit další bariéru pro využívání průkazů energetické náročnosti budov; 

- s jakýmikoliv zásahy do skladby energetického mixu členských států, 
přičemž právě skladbu energetického mixu považuje za výlučnou 
kompetenci každého členského státu, včetně využití jaderné energie jako 
jedné z nízkouhlíkových technologií výroby elektrické energie;    

 
3. zastává názor, 

že snahy administrativně omezit dovozy plynu do Evropy ze zdrojů mimo EU by 
vedly k zastavení některých plánovaných investic a znehodnotily by stávající 
investice do plynové infrastruktury; dlouhodobě kontrahované dovozy zemního 
plynu z mimoevropských zdrojů neznamenají automaticky snižování energetické 
bezpečnosti EU, ale přispívají k diverzifikaci zdrojů a mohou tak mít i výrazný 
ekonomický efekt pro koncové odběratele; 

 
4. proto považuje 

jakoukoli regulaci v této oblasti založenou na jiných než ekonomických 
a bezpečnostních aspektech za nežádoucí; 
 

5. má výhrady, 
v souladu s postojem vlády, k povinnému budování infrastruktury 
pro elektromobilitu, a to v tom smyslu, že návrh předjímá budoucí vývoj v oblasti 
elektromobility v EU, přičemž jeho požadavky nevychází z predikce reálné 
poptávky po elektromobilitě; 

 
III. 
 

1. žádá vládu, 
aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto usnesení, 
a o dalším vývoji projednávání, a to nejpozději v okamžiku dosažení politické 
shody potřebného počtu členských států na hlavních prvcích návrhů, nebo již 
předtím, pokud by se výsledky projednávání v Radě začaly výrazně odchylovat 
od postoje České republiky vyjádřeného v rámcové pozici vlády;  

 
2. pověřuje 

předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi. 
 
 
 

předseda Senátu 
v z. Miluše Horská v. r.  

 
 

Jaromíra Vítková v. r. 
ověřovatelka Senátu 
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