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Stanovisko ČPS k zamýšlenému zavedení 
povinného schématu v ČR pro dosažení úspor 

energie stanovených ve směrnici EED2 

Obecné okrajové podmínky pro plynárenství/energetiku 

1. Schéma musí být navrženo nediskriminačně tak, aby dopadlo i na ostatní topná média, 

např. dřevo či uhlí (u nich například formou příspěvku do vnitrostátního fondu pro 

energetickou účinnost), jinak dojde k negativnímu efektu relativního zlevnění těchto paliv, 

což je proti dekarbonizační politice státu.  

2. Je nutné stanovit postup, jak se určí množství prodané energie, která bude relevantní pro 

stanovení úspor s ohledem na příchozí a odchozí zákazníky, určit ze kterého období se 

množství započítá a do jaké doby se úspora má splnit. 

3. Rozpad úspor v rámci povinného schématu je nezbytné stanovit proporcionálně pro 

jednotlivá odvětví, tj. elektřinu, plyn, CZT, uhlí a dopravu, která vykazuje namísto úspor 

každoročně nárůsty spotřeby tak, aby žádné odvětví nebylo zvýhodněno vůči ostatním. 

4. V návaznosti na stanovení celkové výše úspory pro plynárenství analyzovat reálné 

možnosti jejich dosažení, a to především na základě zkušeností z jiných států, kde bylo 

povinné schéma již zavedeno. 

5. Je třeba zcela konkrétně, jednoznačně a srozumitelně formou „katalogu opatření“ 

specifikovat, které druhy úsporných opatření na základě revidované směrnice bude 

možno započítat do úspor. Zároveň u jednotlivých opatření určit způsob stanovení úspory. 

6. Je třeba nalézt způsob pro započtení a vykázání úspor, které dělají koncoví zákazníci o 

své vůli a těch, které provedli povinné osoby v minulosti. 

7. Je nezbytné jednoznačně stanovit, jakým způsobem se budou vykazovat úspory, zda 

pouze na základě normových hodnot uvedených v „katalogu opatření“ (viz. bod 5), či 

budou možné i další způsoby.  

8. Nutnost definovat působnost a rozsah nástrojů pro budoucí kombinované schéma, tj. 

nástrojů státu a nástrojů povinných subjektů s cílem zamezit jejich vzájemné konkurenci 

při zajišťování energetických úspor u zákazníků/příjemců.  

9. Umožnit využití prostředků z evropských fondů na zajištění úspor povinných subjektů, 

které nebyly nebo nebudou efektivně využity ze strany státu v rámci současného 

alternativního, respektive budoucího kombinovaného schématu.  
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10. Je nutné v případech, kdy bude zároveň úspora financována z jiných zdrojů než od 

obchodníka, stanovit způsob, jak se započítá podíl úspor na jednotlivé financující strany 

(lze s určitostí předpokládat, že poměr výkon/cena nebude u jednotlivých opatření stejná). 

Zejména u kombinovaného schématu se předpokládá "střet" jednotlivých opatření u 

jednoho zákazníka.  

11. Nutnost definovat úlohu a započitatelnost úspor z připravovaných dobrovolných dohod 

v kombinovaném schématu a jak je efektivně využít pro plnění cílů EED. Doplnit jasné 

rozhraní mezi započitatelností úspor z dobrovolných dohod a dalšími opatřeními 

v kombinovaném schématu, aby se vzájemně nekanibalizovaly. 

12. Nutnost vyhodnocení dopadu zřejmého nesplnění cíle ČR do r. 2020 na plnění cíle do r. 

2030.  

13. V rámci všech kroků a opatření je nutné docílit toho, aby nebyla ohrožena dlouhodobá 

konkurenceschopnost plynárenství. K tomu bude nezbytné provést analýzu, která co 

nejpřesněji zhodnotí reálnost fungování nastavovaného systému ještě před jeho 

zavedením, a to zejména z pohledu schopnosti jednotlivých obchodníků tento systém 

"přežít" při zohlednění potřeby rozhodovat o ziskovosti svého podnikání (pro případ, že 

povinnou stranou bude obchodník). Měly by být nastaveny jednoznačné podmínky a 

opatření pro případ nesplnění stanovené úspory.  

Okrajové podmínky pro provozovatele distribučních 
soustav jako povinné strany: 

 

1. Efektivně vynaložené náklady provozovatelů na energetické úspory musí být uznány v 

rámci oprávněných nákladů, přičemž bude nutno vymezit rámcové podmínky pro 

„efektivně vynaložené náklady“.  

  

Okrajové podmínky pro obchodníky jako povinné strany: 

 

1. Mezi povinné subjekty musí být zahrnut co největší počet obchodníků. V opačném případě 

by docházelo ke značnému zvýhodnění obchodníků, kteří tuto povinnost nemají. 

 

 

mailto:cpsvaz@cgoa.cz
mailto:plyn@cgoa.cz

