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Vážený pane předsedo,  

děkujeme Senátu za jeho stanovisko ke sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvanému „Renovační vlna pro 

Evropu – ekologické budovy, nová pracovní místa, lepší životní úroveň“ (COM(2020) 662 

final). 

Sdělení o renovační vlně je strategický politický dokument, který v dekarbonizované Evropské 

unii přikládá důležitou úlohu odvětví stavebnictví. Vzhledem k tomu, že 85 % budov bylo 

postaveno před rokem 2001 a současná míra renovací je velmi nízká, pokud chceme 

dosáhnout cílů stanovených v Zelené dohodě pro Evropu, musíme míru energetické renovace 

výrazně zvýšit. 

Renovace budov může rovněž hrát důležitou úlohu při opětovné aktivaci hospodářství po 

pandemii COVID-19, neboť nabízí jak investiční příležitosti, tak příležitost pro vytváření 

nových pracovních míst, zejména na místní úrovni. Především také nabízí příležitost budovy 

modernizovat, zlepšit pohodlí pro jejich uživatele, přeměnit budovy ve zdravější prostředí pro 

život a snížit energetickou chudobu nejzranitelnějších osob. Sdělení předkládá řadu řešení, 

jak dosáhnout cíle, kterým je zdvojnásobení současné míry renovací.  

Výhrady, které Senát ve svém usnesení vyjádřil, bereme na vědomí. Souhlasíme s tím, že je 

třeba odstranit překážky, které v současnosti renovacím brání, a povzbudit vlastníky, aby 

energetickou renovaci provedli důkladně. Rovněž souhlasíme s tím, že renovace je zapotřebí 

provést komplexně. Energetické renovace je možné a případně nutné kombinovat s dalšími 

opatřeními, aby se zlepšily standardy v oblasti zdraví a bezpečnosti budov. Například jde o 

opatření ke zlepšení požární bezpečnosti, ochrany před zemětřesením, odstranění škodlivých 

látek nebo o opatření, která zlepší přístup k budovám. 

Bereme na vědomí obavy Senátu, které vyjádřil ohledně povinností vlastníků budov a zahrnutí 

emisí z budov do systému EU pro obchodování s emisemi. Tato opatření byla nastíněna jako 

součást souboru nástrojů, který má zvýšit míru renovací, a Komise tato opatření právě 

posuzuje v rámci balíčku „Fit for 55“, který má být přijat do léta 2021. Stejně jako u 

veškerých jiných změn legislativního a regulačního rámce provedeme rozsáhlou analýzu 

různých alternativ a jejich dopadu a oslovíme všechny příslušné zúčastněné strany.  
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Obavy Senátu ohledně změn stávajícího legislativního a regulačního rámce chápeme, 

zejména v případech, ve kterých lhůta pro provedení uplynula teprve nedávno. Rádi bychom 

Senát ujistili, že jakékoli změny budou navrženy až po pečlivém posouzení účinnosti, 

účelnosti, soudržnosti a možných dopadů navrhovaných opatření. Je nám jasné, že právní 

rámec musí být stabilní. Konkrétním cílem opatření uvedených ve sdělení o renovační vlně 

bylo ještě více posílit stávající rámec, aby mohl lépe podpořit proces renovací, a následně tak 

dosáhnout našich ambicí v oblasti energetiky a klimatu do roku 2030 a 2050. 

Doufáme, že naše objasnění dostatečně reagují na připomínky Senátu, a těšíme se na další 

pokračování vzájemného politického dialogu.  

S úctou 

 

 

 

Maroš Šefčovič      Kadri Simson 
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