
Doporučení Výboru pro udržitelnou energetiku rady vlády pro udržitelný rozvoj 

k energetické efektivnosti a úsporám konečné spotřeby energie v ČR 

Návrh 

Energetická efektivnost je klíčovým nástrojem snižování energetické závislosti, přizpůsobení se růstu 
cen energie a její dostupnosti pro všechny sektory ekonomiky, i očekávanou redukci skleníkových 
plynů při současném růstu alokace národních a EU finančních zdrojů. Je proto zásadní vyhodnocovat 
míru účinnosti zvolených opatření a navrhovat upřesňující postupy vedoucí k maximalizaci využití 
energie, snížení její spotřeby při současném zlepšení životního prostředí, zvýšení 
konkurenceschopnosti a využití inovativních technologií a výrobků vedoucích k řízení poptávky po 
energii. Zejména s ohledem na  

- Hlavní doporučení Výboru pro udržitelnou energetiku RVUR k návrhu Aktualizace Státní energetické 
koncepce 

- USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 18. května 2015 č. 362 o Státní energetické koncepci 
České republiky (část III, b.3. do 31. prosince 2016 předložit analýzu aktuálního a očekávaného vývoje 
v mezinárodní klimaticko-energetické politice včetně podrobné analýzy potenciálu energetických 
úspor a efektivnosti a scénářů konečné spotřeby energie a elektřiny v České republice do roku 2050) 

- projekt Energetické unie z února 2015, kde je energetická efektivnost jedním z pěti hlavních pilířů 

- otevření veřejné konzultace ke směrnici o energetické náročnosti budov za účelem hodnocení a 
zvýšení účinnosti směrnice jako jednoho z nástrojů řízení poptávky po energii a součásti plnění cílů 
EU v oblasti snížení emisí CO2, zvýšení konkurenceschopnosti ekonomik zemí EU a zvýšení 
bezpečnosti energetického zásobování, členové Výboru pro udržitelnou energetiku předkládají: 

Doporučení v oblasti organizačních opatření k urychlení pokroku v energetické účinnosti a úsporách 
energie 

1. Zavést důslednou evaluaci opatření k zvýšení energetické účinnosti a úspor KSE s využitím 
kalkulačního nástroje hodnotícího scénáře dekarbonizace a ověřit potřebný rozsah nosných 
programů NAPEE vyplývajících z plnění závazků EED s ohledem na jejich vliv na míru snížení emisí 
CO2 a trvale sledovat dosahovaný pokrok; 

 
2. Zpracovat analýzu reálnosti cílů, a podmínek jejich splnění, stanovených NAPEE, Příl. č. 1, která 

bude vycházet ze skutečného stavu plnění národního cíle úspor KSE ve smyslu 3-tí zprávy MPO o 
plnění vnitrostátních závazků k 30. 4. 2015; 

 
3. Přezkoumat a aktualizovat Strategii renovace budov podle čl. 4 EED, Příloha č. 6 NAPEE, s ohledem 

na možnost analýzy údajů PENB a energetických auditů zpracovaných ve smyslu zák. č. 406/2000 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dostupné technické, ekonomické a ekologické údaje obsažené v 
EP lze jednoznačně využít pro upřesnění uvažovaných scénářů energetického zhodnocení fondu 
budov a souvisejících investičních nákladů; 

 
4. S ohledem na současný stav pokroku plnění cíle podle č. 7 zpracovat urychleně analýzu možné 

úpravy nastavení politických opatření ve vztahu k ostatním možným řešením a to s využitím 
zkušeností zemí EU se zavedeným alternativním schématem nebo kombinací obou schémat; 

 
5. Upřesnit a sjednotit stávající metodiku/y hodnocení realizovaných energeticky úsporných 

opatření, stanovit rozsah použitelných technických údajů z EA,PENB a EP pro jasné a ověřitelné 



vykazování dosažitelných úspor energie a monitorování její spotřeby jako nástroje energetického 
managementu; 

 

6. Zpřehlednit účast českých odborníků v projektech podporujících implementaci EED, umožnit 
vzájemnou koordinaci postupů a přenosu informací. Rozšířit možnosti účasti v mezinárodních 
projektech podporujících nejen implementaci EED ale zejména rozvoj opatření k zvýšení úspor KSE 
u konečných zákazníků cílenou podporou na specifické projekty. 

Doporučení v oblasti neinvestičních opatření  

7. a) upravit a rozšířit stávající portál MPO Efekt jako meziresortní tak, aby poskytoval souhrnné 
informace k motivačním energeticky úsporným opatřením v budovách a hospodářstvích sektorů 
domácností, služeb a průmyslu kromě jiného uveřejňováním vzorových řešení s uvedením stavu 
před a po vč. nákladů (tzv. příklady správné praxe),  

b) aktuální informace o možnostech financování (min. dotační programy pod NAPEE), prolinky na 
MŽP/SFŽP, MMR/SFRB, zapojit finanční instituce k prezentaci finančních produktů zaměřených 
na zvyšování energetické efektivnosti a úspory energie u fyzických i právnických osob, 

c) aktualizovat poradenské schéma EKIS v propojení na energetické experty a projektanty s cílem 
nabízet jednu souhrnnou službu k realizaci úsporných opatření; 

 
8. Zabezpečit rozsáhlou informační, vzdělávací a osvětovou kampaň k projektování a provádění 

zejména energeticky pasivních a aktivních staveb, zavádění principů „Smart city“ do řídících 
systémů měst a obcí. Realizace kampaně bude cílit na specifické skupiny společnosti s největším 
podílem na spotřebě energie; 

 
9. Ve veřejných zakázkách důsledně prosazovat projekty vedoucí k minimalizaci emisí CO2 

prostřednictvím nákladově optimálních řešení; 
 

10. Upravit stávající právní a technické předpisy tak, aby byly jednoznačné, srozumitelné, a s 
nezpochybnitelným výkladem. Pro urychlení opatřit aspoň komentovaným zněním, které by 
dávalo potřebný rozsah informací pro úroveň poučené veřejnosti; 

 
11. Upravit stávající dostupné informativní kalkulační nástroje o plný rozsah informací k realizaci 

úsporných opatření (druh opatření, úspory energie vyjádřené ve snížených nákladech na 
vytápění/např. elektřina, plyn, CZT a dobu návratnosti). 

Doporučení v oblasti investičních opatření 

12. Posílit financování národních programů a upravit způsob a míru dotace tak, aby byly pro 
investory/ vlastníky RD a BD více motivační. Jedná se zejména o výši a způsob podpory pro BD, 
kde je v porovnání s obdobím do r. 2010 největší propad zájmu a tedy dosažitelných úspor 
(podle predikcí NAPEE za období 2014-16 možných 486 PJ, odhad dle r. 2014 max. 160 PJ). 
Rozšířit stávající program NZÚ BD i mimo území Prahy, kde s ohledem na rozložení výstavby je 
výrazný potenciál úspor KSE. V případě nájemního bydlení se jedná o příspěvek k omezování 
energetické chudoby.  

 13.  Realizovat komplexní program (časové a systémové rozložení) financování úsporných opatření u 
budov provozovaných veřejnými institucemi, umožnit v maximální míře využití metod EPC a EC. 

 

VUE, 11. 8. 2015 


