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“30 %” = 7,5 % (EU)

● pozice Rady = 27 % s výhledem na 30 %, pozice Parlamentu = 40 %; 
návrh Komise 30 % závazný pouze na úrovni EU



“30 %” = + 30 PJ (ČR)



Článek 7: “1,5 %” = 0,7 %

● Článek 7 může znamenat nové úspory energie 6,5 PJ ročně 
(z poníženého základu konečné spotřeby energie, při využití 
flexibility, z očekávaného základu let 2016–2018)flexibility, z očekávaného základu let 2016–2018)

● V budovách lze v progresivním, ale ne ideálním scénáři 
dosáhnout úspory 64 PJ za desetileté období 2021–2030

● Navíc lze čl. 7 (do určité míry) plnit lokálními obnovitelnými 
zdroji (příležitost pro utility..)

● A v dalších sektorech (průmysl, doprava..)

● Ale samozřejmě: předpokladem je aktivní přístup státu a to 
všech resortů (viz velký problém dnes)



Budovy

● Na stranu spotřeby je potřeba se dívat alespoň po sektorech, 
u výroby taky nikdo nemíchá dohromady výrobu elektřiny 
v jaderné elektrárně a tepla v biomasovém kotlíku 

● Úspory energie v budovách jsou jednoznačně příležitostí, při ● Úspory energie v budovách jsou jednoznačně příležitostí, při 
správně nastavené motivaci fiskálně neutrální, roztáčí ekonomiku 
v malých a středních firmám (ale sníží platby energetickým firmám)

● Do budoucna je potřeba připravit finanční nástroj pro napákování 
soukromého kapitálu nejen na úrovni vlastníka budovy, ale na 
úrovni programu (páka 1:4 v NZÚ vs. páka 1:18 v KfW)

● Pokud bude progresivní cíl v evropské legislativě tím, co bude ukáže 
vládě cestu, tak to je přesně to, co je výhodné pro ekonomiku

● Pro průmysl je třeba jiný přístup, musíme být opatrní a mluvit 
o energetické intenzitě, zastavení výroby nejsou úspory energie
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Šance pro budovy Šance pro budovy je aliance významných oborových asociací
podporujících energeticky úsporné stavebnictví. Sdružuje Centrum pasivního domu,
Českou radu pro šetrné budovy, Sdružení EPS, Asociaci výrobců minerální izolace a
Asociaci poskytovatelů energetických služeb. Reprezentuje přes 300 firem napříč
hodnotovým řetězcem výstavby a renovace budov. Šance pro budovy usiluje o dosažení
mnohočetných společenských přínosů, které s sebou energeticky úsporné budovy nesou.


