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Vážený pane předsedo,  

Komise by ráda poděkovala Poslanecké sněmovně za její stanovisko k doporučení 

Komise k návrhu integrovaného vnitrostátního plánu České republiky v oblasti 

energetiky a klimatu pokrývajícího období 2021–2030 (C(2019) 4403). 

Cílem strategie energetické unie
1
 (COM/2015/080) je vybudovat energetickou unii, která 

bude spotřebitelům v EU – domácnostem i podnikům – poskytovat bezpečnou, 

udržitelnou, konkurenceschopnou a cenově dostupnou energii. Nařízení o správě 

energetické unie a opatření v oblasti klimatu
2
, které vstoupilo v platnost dne 24. prosince 

2018 jako součást balíčku opatření nazvaného Čistá energie pro všechny Evropany, 

zdůrazňuje význam dosažení cílů EU v oblasti energetiky a klimatu pro rok 2030 a 

stanoví, jak by země EU a Komise měly společně pracovat na dosažení uvedených cílů a 

jak by za tímto účelem měly spolupracovat jednotlivé členské státy. Zohledňuje přitom 

skutečnost, že různé země mohou k energetické unii přispět různými způsoby. Nařízení o 

správě energetické unie proto zavádí iterativní dialog na základě vnitrostátních plánů 

v oblasti energetiky a klimatu.  

 

                                                 
1
 COM(2015) 080 final. 

2
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 o správě energetické 

unie a opatření v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 

2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 

2015/652 a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 (Úř. věst. L 328, 

21.12.2018, s. 1). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=COM%3A2015%3A80%3AFIN
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans
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Česká republika předložila svůj návrh vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu 

začátkem roku 2019. Dne 18. června 2019 Komise zveřejnila své posouzení návrhů 

vnitrostátních plánů a zaslala České republice doporučení ohledně jejího plánu.  

 

Komise souhlasí s názorem Poslanecké sněmovny, že problematiku energie je třeba 

vnímat v širším kontextu. Snižování spotřeby energie by mělo probíhat nákladově 

efektivním způsobem tak, aby se maximalizovaly hospodářské přínosy a aby zranitelní 

spotřebitelé získali hmatatelné výhody. Členské státy se v této souvislosti vyzývají, aby 

navrhly konkrétní opatření v oblasti energetické účinnosti, která pomohou spotřebitelům 

trpícím energetickou chudobou a zvýší bezpečnost dodávek energie.  

 

Aby se zabránilo nežádoucím sociálním důsledkům přechodu na klimaticky neutrální 

ekonomiku, navrhla také Komise dne 14. ledna 2020 vytvoření mechanismu pro 

spravedlivou transformaci, který se zaměří konkrétně na ty regiony, které budou 

transformací nejvíce zasaženy. Opatření má zajistit, aby během přechodu na klimatickou 

neutralitu nikdo nebyl opomenut. Česká republika je v rámci EU zemí s třetím největším 

objemem těžby uhlí a regiony ČR závislé na uhlí patří k nejvíce znevýhodněným v zemi. 

Tyto problémy zohledňuje také navrhovaná výše přidělených prostředků v rámci fondu 

pro spravedlivou transformaci – částka podpory na obyvatele je třikrát vyšší než průměr 

EU.  

 

Komise bere na vědomí záměr České republiky zachovat a dále rozvíjet jadernou energii 

a respektuje její právo rozhodovat v rámci stávajících právních předpisů o tom, které 

zdroje energie si zvolí. 

 

Komise vítá, že Poslanecká sněmovna vzala doporučení Komise na vědomí a že 

podporuje posílení výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky. 

 

Dne 14. ledna 2020 Česká republika Komisi předložila svůj konečný vnitrostátní plán 

v oblasti energetiky a klimatu. Komise v současné době český vnitrostátní plán i plány 

ostatních členských států posuzuje. Výsledky posouzení se chystá sdělit v průběhu roku 

2020. 

Komise doufá, že tímto vysvětlením na připomínky Poslanecké sněmovny dostatečně 

odpověděla, a těší se na další pokračování vzájemného politického dialogu. 

  

S úctou 

Maroš Šefčovič         Kadri Simson 

místopředseda          členka Komise 
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