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Energetická náročnost budov

Návrh směrnice (COM(2016)0765 – C8-0499/2016 – 2016/0381(COD))

_____________________________________________________________

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Unie se zavázala k udržitelnému, 
konkurenceschopnému, bezpečnému 
a dekarbonizovanému energetickému 
systému. Energetická unie a rámec politiky 
v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 
stanoví ambiciózní závazky Unie na další 
snižování emisí skleníkových plynů 
(alespoň o 40 % do roku 2030 ve srovnání 
s rokem 1990), zvýšení podílu spotřeby 
energie z obnovitelných zdrojů (alespoň 
o 27 %) a dosažení alespoň 27% úspory 
energie, přičemž tato hodnota bude 
přehodnocena s ohledem na hodnotu 30 
% pro celou EU3, jakož i zvýšení 
energetické bezpečnosti, 
konkurenceschopnosti a udržitelnosti 
v Evropě.

(1) Unie se zavázala k udržitelnému, 
konkurenceschopnému, bezpečnému 
a dekarbonizovanému energetickému 
systému a k zajišťování vysoké úrovně 
ochrany lidského zdraví. Energetická unie 
a rámec politiky v oblasti klimatu 
a energetiky do roku 2030 stanoví 
ambiciózní závazky Unie na další 
snižování emisí skleníkových plynů (o 80 
až 95 % do roku 2050 ve srovnání s rokem 
1990), zvýšení podílu spotřeby energie 
z obnovitelných zdrojů v souladu se 
směrnicí .../2018/EU [o podpoře využívání 
energie z obnovitelných zdrojů, COD 
(2016)0382]  a dosažení úspor energie 
v souladu se směrnicí 2012/27/EU ve 
znění směrnice  .../2018/EU [COD 
2016/0376], jakož i zvýšení energetické 
bezpečnosti, konkurenceschopnosti, 
cenové dostupnosti a udržitelnosti 
v Evropě.
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Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Unie se zavázala, že do roku 2050 
vytvoří bezpečný, konkurenceschopný 
a dekarbonizovaný energetický systém12. 
Pro splnění tohoto cíle členské státy 
a investoři potřebují dílčí cíle, aby bylo 
zajištěno, že budovy budou do roku 2050 
dekarbonizovány. Za účelem zajištění 
dekarbonizovaného fondu budov do roku 
2050 by členské státy měly určit postupné 
kroky pro dosažení střednědobých (2030) 
a dlouhodobých (2050) cílů.

(6) Unie se zavázala, že do roku 2050 
vytvoří bezpečný, konkurenceschopný 
a dekarbonizovaný energetický systém. Pro 
naplnění tohoto cíle je nutné, aby měly 
stávající budovy, které jsou zodpovědné 
přibližně za 36 % veškerých emisí CO2 
v Unii, vysokou energetickou účinnost 
a aby byly do roku 2050 jejich emise 
uhlíku sníženy téměř na nulu. Členské 
státy by měly usilovat o nákladově 
efektivní rovnováhu mezi dekarbonizací 
dodávek energie a snižováním konečné 
spotřeby energie. Za tímto účelem 
potřebují členské státy a investoři jasnou 
vizi, o niž se budou opírat jejich politiky 
a investiční rozhodnutí a která náležitě 
definuje vnitrostátní milníky a opatření na 
podporu energetické účinnosti, jež umožní 
dosažení krátkodobých (2030), 
střednědobých (2040) a dlouhodobých 
(2050) cílů.

__________________
12 Sdělení Energetický plán do roku 2050, 
COM(2011)0885 v konečném znění.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Unie musí při svém úsilí 
o dekarbonizaci budov zohledňovat 
Pařížskou dohodu z 21. konference 
smluvních stran Rámcové úmluvy 
Organizace spojených národů o změně 
klimatu z roku 2015 (COP 21). S ohledem 
na skutečnost, že téměř 50 % celkové 
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energie v Unii je využíváno na vytápění 
a chlazení, z toho 80 % v budovách, 
dosažení cílů Unie v oblasti energetiky 
a klimatu silně závisí na úsilí Unie 
o rekonstrukce budov s tím, že se priorita 
přiřadí energetické účinnosti a úsporám 
energie při plném uplatňování zásady 
„energetická účinnost v první řadě“, jakož 
i zajištění účinného zavádění 
obnovitelných zdrojů energie. 

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Ustanovení o dlouhodobých 
strategiích renovací uvedená ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2012/27/EU13 by měla být přesunuta do 
směrnice 2010/31/EU, kam lépe zapadají.

(7) Ustanovení o dlouhodobých 
strategiích renovací uvedená ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2012/27/EU by měla být přesunuta do 
směrnice 2010/31/EU, kam lépe zapadají, 
a měla by být aktualizována, aby jasně 
vyjadřovala ambici vysoce energeticky 
účinných budov bez emisí uhlíku. 
Dlouhodobé strategie renovací a renovace 
z nich vzešlé posílí růst 
a konkurenceschopnost vytvářením 
lokálních pracovních míst, které nelze 
zajišťovat externě, a občanům zajistí 
energeticky účinné, zdravé a bezpečné 
budovy.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Aby dlouhodobé vnitrostátní 
strategie renovací přispěly k nákladově 
efektivnímu naplňování klimatických 
a energetických cílů Unie a k nákladově 
efektivním renovacím budov, měly by 
zahrnovat opatření prospěšná zdraví 
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a vnitřnímu klimatu, například díky 
spojení renovace s odstraněním azbestu 
a dalších škodlivých látek, přičemž je 
třeba zabránit nezákonnému odstraňování 
škodlivých látek, a měly by napomáhat 
dodržování stávajících právních aktů, 
například směrnice 2009/148/ES1a 
a směrnice (EU) 2016/22841b.
__________________
1aSměrnice Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. 
prosince 2016 o snížení národních emisí 
některých látek znečišťujících ovzduší, 
o změně směrnice 2003/35/ES a o zrušení 
směrnice 2001/81/ES,
1b směrnice Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. 
prosince 2016 o snížení národních emisí 
některých látek znečišťujících ovzduší, 
o změně směrnice 2003/35/ES a o zrušení 
směrnice 2001/81/ES,

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7b) Za účelem dosažení vysoce 
energeticky účinných budov bez emisí 
uhlíku a za účelem zajištění toho, že 
dlouhodobé strategie renovací skutečně 
přinesou potřebný pokrok, zejména 
navýšením počtu rozsáhlých renovací, 
musí členské státy poskytovat jasné 
pokyny a přijmout měřitelná, cílená 
opatření, mimo jiné pro energeticky 
nejnáročnější segmenty vnitrostátního 
fondu budov, pro spotřebitele potýkající se 
s energetickou chudobou, pro sociální 
bydlení a pro domácnosti s rozdílnými 
motivacemi, a zohledňovat přitom 
cenovou dostupnost. K další podpoře 
nezbytného zlepšování vnitrostátního 
fondu nájemních bytů by měly členské 
státy zvážit pro nájemní domy zavedení 
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nebo soustavné uplatňování  požadavků 
na určitou úroveň energetické náročnosti 
podle certifikátů energetické náročnosti. 

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7c) S ohledem na posouzení dopadů 
vypracované Komisí, jež určilo, že 
v průměru budou ročně zapotřebí 
renovace 3 % budov, aby byly nákladově 
efektivním způsobem naplněny ambice 
Unie v oblasti energetické účinnosti, je 
nezbytné, aby členské státy definovaly své 
očekávané výstupy a příspěvek k celkovým 
cílům energetické účinnosti  [X %] do 
roku 2030 v souladu se směrnicí 
2012/27/EU ve znění směrnice .../2018/EU 
[COD 2016/0376] při zohlednění toho, že 
každé 1% zvýšení energetických úspor 
snižuje dovoz plynu o 2,6 % a tím aktivně 
přispívá k energetické nezávislosti Unie.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7d) Ambiciózní cíle kompletní renovace 
stávajících budov vytvoří miliony 
pracovních míst v Unii, zejména v malých 
a středních podnicích. Proto je nutné, aby 
členské státy vytvořily zřetelnou vazbu 
mezi svými dlouhodobými vnitrostátními 
strategiemi renovací a vhodnými 
iniciativami na podporu rozvoje 
dovedností a vzdělání v odvětví 
stavebnictví a energetické účinnosti.
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Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Programy pro jednotný digitální trh 
a energetickou unii by měly být sladěny 
a sloužit společným cílům. Digitalizace 
energetického systému rychle mění 
energetické prostředí, od integrace 
obnovitelných zdrojů energie po 
inteligentní sítě a budovy připravené na 
inteligentní řešení. K digitalizaci odvětví 
stavebnictví by měly být k dispozici cílené 
pobídky, které podpoří systémy připravené 
na inteligentní řešení a digitální řešení 
v zastavěném prostředí.

(8) Programy pro jednotný digitální trh 
a energetickou unii by měly být sladěny 
a sloužit společným cílům. Digitalizace 
energetického systému rychle mění 
energetické prostředí, od integrace 
obnovitelných zdrojů energie po 
inteligentní sítě a budovy připravené na 
inteligentní řešení. To vytváří nové 
příležitosti k energetickým úsporám díky 
tomu, že spotřebitelé získají přesnější 
informace o svých spotřebních 
zvyklostech  a že provozovatelé soustavy 
budou moci síť lépe řídit. K digitalizaci 
odvětví stavebnictví a na podporu 
systémového rozvoje inteligentních měst 
by měly být k dispozici cílené pobídky, 
které podpoří vhodné systémy připravené 
na inteligentní řešení a digitální řešení 
v zastavěném prostředí, přičemž budou 
zohledňovat méně digitálně aktivní 
spotřebitele. Tyto pobídky by měly 
zohledňovat cíle Unie v oblasti konektivity 
a ambice na zavedení komunikačních sítí 
s vysokou kapacitou, které jsou 
předpokladem pro inteligentní domácnosti 
a dobře propojené komunity, a rovněž 
zajišťovat, že rozvoji těchto sítí nebudou 
bránit stavební řešení, která by mohla 
negativně ovlivňovat propojenost.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Za účelem přizpůsobení této 
směrnice technickému pokroku by měla 
být na Komisi přenesena pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie, aby 

(9) Za účelem přizpůsobení této 
směrnice technickému pokroku by měla 
být na Komisi přenesena pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
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byla tato směrnice doplněna o vymezení 
ukazatele inteligence a bylo umožněno její 
provedení. Ukazatel inteligence by měl 
sloužit k měření schopnosti budov využívat 
IKT a elektronické systémy k optimalizaci 
provozu a interakci se sítí. Ukazatel 
inteligence zvýší povědomí vlastníků 
a uživatelů budov o hodnotě automatizace 
budov a elektronického monitorování 
technických systémů budov a poskytne 
uživateli budovy jistotu o skutečných 
úsporách plynoucích z těchto nových 
rozšířených funkcí.

(SFEU), aby byla tato směrnice doplněna 
o vymezení ukazatele inteligence a bylo 
umožněno její provedení v souladu 
s metodikou stanovenou v této směrnici. 
Ukazatel inteligence by měl odpovídat 
certifikátům energetické náročnosti a měl 
by sloužit k měření schopnosti budov 
využívat IKT a elektronické systémy 
k optimalizaci provozu, náročnosti, 
vnitřního komfortu a interakci se sítí. 
Ukazatel inteligence zvýší povědomí 
vlastníků a uživatelů budov o hodnotě 
automatizace budov a elektronického 
monitorování technických systémů budov 
a poskytne uživateli budovy jistotu 
o skutečných úsporách plynoucích z těchto 
nových rozšířených funkcí.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Inovace a nové technologie rovněž 
budovám umožňují podpořit celkovou 
dekarbonizaci ekonomiky. Budovy mohou 
například využít rozvoje infrastruktury 
nezbytné pro inteligentní nabíjení 
elektrických vozidel a rovněž poskytují 
členským státům základ, pokud se 
rozhodnou použít autobaterie jako zdroj 
energie. Za účelem zohlednění tohoto cíle 
by mělo být rozšířeno vymezení 
technických systémů budov.

(10) Inovace a nové technologie rovněž 
budovám umožňují podpořit celkovou 
dekarbonizaci ekonomiky, včetně odvětví 
dopravy. Budovy mohou například využít 
rozvoje infrastruktury nezbytné pro 
zavádění inteligentního nabíjení 
elektrických vozidel a rovněž poskytují 
členským státům základ, pokud se 
rozhodnou použít autobaterie jako zdroj 
energie. Za účelem zohlednění tohoto cíle 
by mělo být rozšířeno vymezení 
technických systémů budov.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Kabely nebo rozvody představují 
správné podmínky pro případnou rychlou 
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instalaci dobíjecích stanic. Členské státy 
by tudíž měly zajistit rozvoj elektromobility 
vyváženým a nákladově efektivním 
způsobem. Zejména v případě, kdy 
probíhají větší renovace, které se dotýkají 
elektrické infrastruktury, by měla být 
následně položena vhodná kabeláž nebo 
potrubí, aby byla připravena dostatečná 
kabeláž, potrubí a elektrická energie, jež 
umožní instalaci dobíjecích stanic na 
parkovacích místech ve smyslu směrnice 
2014/94/EU.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10b) Jasná vize pro dekarbonizovaný 
fond budov do roku 2050 vyžaduje 
vysokou úroveň ambicí. Když se spotřeba 
energie přiblíží nule, bude podíl svázané 
energie v celém životním cyklu budov 
zásadnější. Budoucí vize pro 
dekarbonizovaný fond budov by měla 
zahrnovat svázanou energii v budovách. 
Použití dřeva ve stavebnictví má tudíž 
kladný vliv na klima.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10c) Měly by být vytvářeny pobídky 
k výzkumu a testování nových řešení pro 
optimalizaci energetické náročnosti 
historických budov, přičemž musí být 
chráněno a zachováváno kulturní 
dědictví.
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Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10d) Členské státy by měly přihlížet 
k tomu, že inovace a nové technologie 
vyžadují větší investice do vzdělání 
a získávání dovedností, které jsou nutné 
k úspěšnému zavádění těchto technologií.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10e) Tato směrnice může sotva předem 
odhadovat vývoj a inovace v oblasti 
elektronické mobility, budov nebo 
inteligentních systémů. Proto by se 
v celém znění této směrnice měla používat 
zásada technologické neutrality.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10f) Přírodní řešení, jako například 
vhodně navržená městská zeleň, zelené 
střechy a stěny poskytující budovám 
izolaci a stín také snižují spotřebu energie, 
jelikož omezují potřebu vytápění 
a chlazení a zlepšují energetickou 
náročnost budov.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 g (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10g) Požadavky na  infrastrukturu 
elektromobility stanovené v této směrnici 
by měly být částí holistického 
strategického územního plánování ve 
členských státech na podporu 
alternativních, bezpečných a udržitelných 
druhů dopravy a uplatňování soudržného 
přístupu k elektrické infrastruktuře s tím, 
že například bude poskytována vyhrazená 
parkovací infrastruktura pro elektrická 
jízdní kola a pro osoby s omezenou 
schopností pohybu.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) V posouzení dopadů byly určeny dva 
stávající soubory opatření, jejichž cíl by ve 
srovnání se současnou situací mohl být 
dosažen účinněji. Zaprvé, povinnost 
zpracovat před zahájením jakékoli 
výstavby studii proveditelnosti týkající se 
vysoce účinných alternativních systémů se 
stává zbytečnou zátěží. Zadruhé bylo 
zjištěno, že ustanovení týkající se inspekcí 
otopných soustav a klimatizačních systému 
nezajišťují v dostatečné míře a efektivním 
způsobem počáteční a trvalou účinnost 
těchto technických systémů. V současnosti 
se dostatečně nezohledňují ani levná 
technická řešení s velmi krátkou dobou 
návratnosti, jako je např. hydraulické 
vyvážení otopné soustavy a instalace / 
výměna termostatických regulačních 
ventilů. Ustanovení týkající se inspekcí 
jsou pozměněna, aby byly zajištěny lepší 
výsledky inspekcí.

(11) V posouzení dopadů byla určena 
stávající opatření, jejichž cíl by ve srovnání 
se současnou situací mohl být dosažen 
účinněji. Ustanovení týkající se inspekcí 
otopných soustav a klimatizačních systému 
nezajišťují v dostatečné míře a efektivním 
způsobem počáteční a trvalou účinnost 
těchto technických systémů. Mimoto se 
v současnosti dostatečně nezohledňují ani 
levná technická řešení s velmi krátkou 
dobou návratnosti, jako je např. 
hydraulické vyvážení otopné soustavy 
a instalace / výměna termostatických 
regulačních ventilů, jež by měla být dále 
prozkoumána i jako řešení na podporu 
spotřebitelů, kteří se potýkají 
s energetickou chudobou. Ustanovení 
týkající se inspekcí jsou pozměněna, aby 
byly zajištěny lepší výsledky inspekcí.
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Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) U nových budov by členské státy 
měly zajistit, aby před zahájením výstavby 
byla vzata v úvahu technická, 
environmentální a ekonomická 
proveditelnost vysoce účinných 
alternativních systémů. Tyto systémy by 
mohly zahrnovat decentralizované 
systémy dodávky energie založené na 
energii z obnovitelných zdrojů nebo 
odpadním teple; kogeneraci; ústřední 
nebo blokové topení nebo chlazení 
a tepelná čerpadla.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11b) V pokynech WHO z roku 2009 se 
uvádí, že pokud jde o kvalitu vnitřního 
ovzduší, zajišťují budovy s nižší 
energetickou náročností vyšší míru 
pohodlí a pohody pro uživatele a zlepšují 
zdraví. Tepelné mosty, nedostatečná 
izolace a neplánované proudění vzduchu 
může vést k povrchovým teplotám pod 
rosným bodem vzduchu a k vlhkosti. Je 
proto nutné zajistit úplnou a homogenní 
izolaci budovy včetně balkonů, oken, 
střechy, stěn, dveří a podlahy.

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Zejména u velkých instalací se (12) Automatizace budov, správa budov 
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automatizace budov a elektronické 
monitorování technických systémů budov 
ukázaly jako účinná náhrada inspekcí. 
Instalace těchto zařízení by se ve velkých 
nebytových budovách a bytových domech, 
které jsou dostatečně velké na to, aby se 
náklady vrátily za méně než tři roky, měla 
považovat za nákladově nejefektivnější 
alternativu k inspekcím. Stávající možnost 
rozhodnout se pro alternativní opatření se 
tedy zrušuje. V případě malých instalací 
pak zdokumentování výkonnosti systémů 
osobami zajišťujícími instalaci a registrace 
těchto informací v databázích certifikátů 
energetické náročnosti podpoří kontrolu 
dodržování minimálních požadavků 
stanovených pro všechny technické 
systémy budov a posílí úlohu certifikátů 
energetické náročnosti. Stávající 
pravidelné inspekce bezpečnosti 
a plánovaná údržba vedle toho zůstanou 
příležitostí pro poskytnutí přímého 
poradenství v otázkách zlepšení 
energetické účinnosti.

a elektronické monitorování technických 
systémů budov skýtají značný potenciál 
nákladově efektivních a významných 
energetických úspor pro spotřebitele 
i podniky. Zejména u velkých instalací se 
automatizace budov a elektronické 
monitorování technických systémů budov 
ukázaly být efektivní a v některých 
případech mohou nahradit inspekce 
velkých nebytových budov a bytových 
domů, které jsou dostatečně velké na to, 
aby se náklady vrátily za méně než tři roky, 
neboť umožňují jednat podle 
poskytnutých informací, čímž zajišťují 
energetické úspory v dlouhodobém 
výhledu. Stávající možnost rozhodnout se 
pro alternativní opatření se tedy zrušuje, 
mělo by však být možné vyjmout z povinné 
inspekce technické systémy, které výslovně 
spadají do programu ESCO. Aby se 
zamezilo dvojím inspekcím, měly by být 
z tohoto požadavku vyňaty instalace, které 
provozuje provozovatel služby nebo sítě 
a které jsou předmětem systémových 
inspekcí. V případě malých instalací pak 
zdokumentování výkonnosti systémů 
osobami zajišťujícími instalaci a registrace 
těchto informací v databázích certifikátů 
energetické náročnosti podpoří kontrolu 
dodržování minimálních požadavků 
stanovených pro všechny technické 
systémy budov a posílí úlohu certifikátů 
energetické náročnosti (EPC). Stávající 
pravidelné inspekce bezpečnosti 
a plánovaná údržba vedle toho zůstanou 
příležitostí pro poskytnutí přímého 
poradenství v otázkách zlepšení 
energetické účinnosti.

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Členské státy by měly zajistit, aby 
modernizace v oblasti energetické 
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náročnosti stávajících budov rovněž 
přispívaly k dosažení zdravého vnitřního 
prostředí, mimo jiné prostřednictvím 
odstranění azbestu a jiných škodlivých 
látek a tím, že se předejde problémům, 
jako jsou plísně, jakož i k zachování 
základních bezpečnostních struktur 
budov, zejména pokud jde o požární 
a seismickou bezpečnost.

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12b) Je důležité zajistit, aby se opatření 
ke snížení energetické náročnosti budov 
nezaměřovala pouze na plášť budovy, ale 
aby zahrnovala všechny její prvky 
a technické systémy.

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Aby bylo zajištěno co nejlepší 
využití finančních opatření týkajících se 
energetické účinnosti při renovacích 
budov, měla by tato opatření být svázána 
s rozsahem renovace, který by měl být 
posouzen porovnáním certifikátů 
energetické náročnosti (EPC) vydaných 
před renovací a po ní.

(13) Aby bylo zajištěno co nejlepší 
využití veřejných finančních opatření 
týkajících se energetické účinnosti při 
renovacích budov, měla by být tato 
opatření svázána s rozsahem renovace 
a měla by prosazovat celkovou renovaci 
budov jako nejlepší způsob, jak dosáhnout 
nízké energetické náročnosti a lepšího 
vnitřního komfortu. Tyto renovace by 
měly být posouzeny porovnáním certifikátů 
energetické náročnosti (EPC) vydaných 
před renovací a po ní, je-li to přiměřené 
vzhledem k rozsahu renovace, nebo 
podobně vhodným a přiměřeným 
zdokumentováním.
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Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Ústřední místo v dlouhodobých 
vnitrostátních strategiích renovací by 
měly zaujímat finanční mechanismy 
a pobídky, které by měly členské státy 
aktivně prosazovat, včetně podpory 
energeticky účinných hypotečních norem 
pro certifikované energeticky účinné 
renovace budov a podpory investic 
veřejných orgánů do energeticky 
účinných budov, například vyjasněním 
účetních norem pro veřejné investice 
a zajištěním přístupných 
a transparentních nástrojů pro 
poskytování poradenství spotřebitelům 
ohledně jejich možností financování 
energeticky účinných renovací budov.

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13b) Mechanismy k financování nových 
energeticky účinných budov a opatření 
zlepšující energetickou účinnost budov by 
měly pocházet ze soukromých a 
z veřejných zdrojů a z partnerství 
veřejného a soukromého sektoru. 
U soukromých investic je nutné omezit 
rizikovost investic do modernizace budov. 
Partnerství veřejného a soukromého 
sektory by měla být zvažována zejména 
u opatření zlepšujících energetickou 
účinnost veřejných budov s cílem snížit 
finanční zátěž pro menší a finančně slabší 
města, regiony a členské státy. Členské 
státy by měly rovněž povzbuzovat 
k opatřením zlepšujícím energetickou 
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účinnost, zejména v oblasti sociálního 
bydlení a bydlení nejslabších účastníků 
trhu, veřejnou finanční podporou, na niž 
lze využít i prostředky z fondů Unie.

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13c) Pokud certifikát energetické 
náročnosti svědčí o skutečnosti, že  
energetická náročnost budovy byla 
snížena, mělo by být možné zahrnout 
náklady na certifikaci do pobídky 
poskytnuté daným členským státem.

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Přístup k financování je snazší, 
jestliže jsou dostupné kvalitní informace. 
U veřejných budov s celkovou užitnou 
podlahovou plochou větší než 250 m² by 
proto měl být stanoven požadavek 
poskytovat jejich skutečnou spotřebu 
energie.

(14) Přístup k financování je snazší, 
jestliže jsou dostupné kvalitní informace. 
U veřejných budov, které vlastní stát, 
region či obec nebo které jsou 
v soukromém vlastnictví, avšak využívány 
jsou k veřejným účelům, s celkovou 
užitnou podlahovou plochou větší než 250 
m² by proto měl být stanoven požadavek 
poskytovat jejich skutečnou spotřebu 
energie.

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Stávající nezávislé kontrolní systémy (15) Stávající nezávislé kontrolní systémy 
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pro certifikáty energetické náročnosti by 
měly být posíleny, aby bylo zajištěno, že 
certifikáty jsou kvalitní a použitelné pro 
kontrolu dodržování předpisů a pro tvorbu 
statistik o regionálním/vnitrostátním fondu 
budov. Jsou potřebné vysoce kvalitní údaje 
o fondu budov a tyto údaje by mohly být 
částečně získány z registrů a databází, které 
téměř všechny členské státy v současné 
době vyvíjí a spravují pro účely EPC.

pro certifikáty energetické náročnosti by 
měly být posíleny, aby bylo zajištěno, že 
certifikáty jsou kvalitní a použitelné pro 
kontrolu dodržování předpisů a pro tvorbu 
harmonizovaných statistik 
o místním/regionálním/vnitrostátním fondu 
budov. Jsou potřebné vysoce kvalitní údaje 
o fondu budov a tyto údaje by mohly být 
částečně získány z registrů a databází, které 
téměř všechny členské státy v současné 
době vyvíjí a spravují pro účely EPC.

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Ke splnění cílů politiky energetické 
účinnosti budov by měla být zlepšena 
transparentnost EPC, a to zajištěním 
konzistence při stanovování a uplatňování 
všech nezbytných parametrů pro výpočty, 
a to jak pro certifikaci, tak pro požadavky 
na minimální energetickou náročnost. 
Členské státy by měly zavést odpovídající 
opatření například pro zajištění toho, že 
výkon instalovaných, vyměněných nebo 
aktualizovaných technických systémů 
budov je zdokumentován s ohledem na 
certifikaci budov a kontrolu dodržování 
předpisů.

(16) Ke splnění cílů politiky energetické 
účinnosti budov by měla být zlepšena 
transparentnost EPC, a to zajištěním 
konzistence při stanovování a uplatňování 
všech nezbytných parametrů pro výpočty, 
a to jak pro certifikaci, tak pro požadavky 
na minimální energetickou náročnost. 
Členské státy by měly zavést odpovídající 
opatření například pro zajištění toho, že 
výkon instalovaných, vyměněných nebo 
aktualizovaných technických systémů 
budov je zdokumentován s ohledem na 
certifikaci budov a kontrolu dodržování 
předpisů. Komise by při přezkumu 
uplatňování této směrnice měla s cílem 
zajištění dobře fungujícího systému EPC 
posoudit potřebu další harmonizace EPC.

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Uznávání, podpora a uplatňování 
nyní dokončeného souboru norem 
energetické náročnosti budov CEN 
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v členských státech by mělo kladný vliv na 
revizi této směrnice.

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Doporučení Komise (EU) 2016/1318 
ze dne 29. července 2016 týkající se budov 
s téměř nulovou spotřebou energie uvádí, 
jak by provádění směrnice mohlo současně 
zajistit transformaci fondu budov a přechod 
na udržitelnější dodávky energie, což 
zároveň podporuje strategii vytápění 
a chlazení. Za účelem zajištění řádného 
provádění by měl být aktualizován 
všeobecný rámec pro výpočet energetické 
náročnosti budov s využitím činnosti 
Evropského výboru pro normalizaci (CEN) 
v rámci mandátu M/480, který udělila 
Evropská komise.

(17) Doporučení Komise (EU) 2016/1318 
ze dne 29. července 2016 týkající se budov 
s téměř nulovou spotřebou energie uvádí, 
jak by provádění směrnice mohlo současně 
zajistit transformaci fondu budov a přechod 
na udržitelnější dodávky energie, což 
zároveň podporuje strategii vytápění 
a chlazení. Za účelem zajištění řádného 
provádění by měl být aktualizován 
všeobecný rámec pro výpočet energetické 
náročnosti budov s využitím činnosti 
Evropského výboru pro normalizaci (CEN) 
v rámci mandátu M/480, který udělila 
Evropská komise. Výpočty energetické 
náročnosti budov by měly být uplatňovány 
při snaze o optimální energetickou 
účinnost, v souladu se zásadou 
„energetická účinnost na prvním místě“ 
a měly by být vyjádřeny jako číselné 
ukazatele spotřeby primární energie 
v kWh/(m².r), přičemž členské státy by je 
měly doplnit tak, že budou poskytovat 
dodatečné číselné ukazatele pro celkové 
energetické potřeby celé budovy.

Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Cíle této směrnice, totiž snížení 
potřeby energie spojené s typickým 
využíváním budov, nemohou být 
uspokojivě dosaženy na úrovni členských 
států. Cíle směrnice lze účinněji zajistit 

(19) Jelikož cílů této směrnice, jmenovitě 
snížení energie potřebné k naplnění 
poptávky po energii spojené s typickým 
využíváním budov, nemůže být dosaženo 
uspokojivě na úrovni členských států, ale 



PE616.128/ 18

CS

opatřením na úrovni Unii, neboť je tak 
zaručena soudržnost společných cílů, 
porozumění a politická vůle. Proto Unie 
přijímá opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou 
v uvedeném článku nepřekračuje tato 
směrnice rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení těchto cílů.

spíše jich, z důvodu potřeby zajistit 
soudržnost společného cíle, porozumění 
a politické vůle, může být lépe dosaženo 
na úrovni Unie, může Unie přijmout 
opatření v souladu se zásadou subsidiarity 
stanovenou v článku 5 Smlouvy 
o Evropské unii. V souladu se zásadou 
proporcionality stanovenou v uvedeném 
článku nepřekračuje tato směrnice rámec 
toho, co je nezbytné pro dosažení těchto 
cílů. Tato směrnice v souladu se čl. 194 
odst. 2 SFEU plně respektuje národní 
specifika a rozdíly členských států a jejich 
pravomoci. Kromě toho je cílem této 
směrnice umožnit sdílení osvědčených 
postupů s cílem usnadnit přechod 
k vysoce energeticky účinnému fondu 
budov v Unii.

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 2010/31/EU
Čl. 1 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1) V čl. 1 odst. 3 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:
„Členské státy mohou uplatňovat 
minimální požadavky na celkovou 
energetickou náročnost budov na celou 
čtvrť namísto jediné budovy s cílem 
umožnit integrovaný přístup 
k energetickému systému a systému 
mobility čtvrtě v rámci komplexního 
systému renovací budov za předpokladu, 
že každá budova splní minimální 
požadavek na celkovou energetickou 
náročnost.“

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
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Směrnice 2010/31/EU
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) „technickým systémem budovy“ 
technické zařízení budovy nebo její 
ucelené části určené k vytápění prostor, 
chlazení prostor, větrání, ohřevu vody 
v domácnostech, vestavěnému osvětlení, 
automatizaci a řízení budov, výrobě 
elektrické energie na místě, zajišťující 
v místě infrastrukturu pro elektromobilitu 
nebo kombinace těchto systémů, včetně 
systémů, které využívají energii 
z obnovitelných zdrojů;

3. „technickým systémem budovy“ 
technické zařízení budovy nebo její 
ucelené části určené k vytápění prostor, 
chlazení prostor, větrání, řízení kvality 
ovzduší ve vnitřních prostorách, ohřevu 
vody v domácnostech, vestavěnému 
vnitřnímu a vnějšímu osvětlení, solárním 
stínění, výtahům a eskalátorům, 
automatizaci a řízení budovy, přenosu 
a ukládání dat budovy, výrobě 
a skladování elektrické energie na místě, 
zajišťující v místě infrastrukturu pro 
elektromobilitu nebo kombinace těchto 
systémů, včetně systémů, které využívají 
energii z obnovitelných zdrojů;

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2010/31/ES
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) v článku 2 se doplňuje nový bod, 
který zní:
„3a) „aktivačním momentem“ příhodný 
okamžik v průběhu doby životnosti 
budovy, například z hlediska nákladové 
účinnosti, nákladové efektivnosti nebo 
narušení provozu, k provedení renovací 
zlepšujících energetickou účinnost;“

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 b (nový)
Směrnice 2010/31/EU
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b) v článku 2 se doplňuje nový bod, 
který zní:
„3b) „pasem pro renovace budovy“ se 
rozumí dlouhodobý plán, který vychází 
z kritérií kvality a je výsledkem 
energetického auditu a který obsahuje 
příslušná opatření a renovace, které mají 
zlepšit energetickou náročnost  konkrétní 
budovy;“

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 c (nový)
Směrnice 2010/31/EU
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c) v článku 2 se doplňuje nový bod, 
který zní:
„3c) „systémem automatizace a řízení 
budov“ systém zahrnující všechny 
produkty, software a inženýrské služby 
pro automatické řízení, včetně 
blokovacích zařízení, monitorování 
a optimalizace, pro provoz, lidský zásah 
a řízení sloužící k dosažení energeticky 
účinného, úsporného a bezpečného 
provozu technických systémů budovy“

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 d (nový)
Směrnice 2010/31/EU
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1d) v článku 2 se doplňuje nový bod, 
který zní:
„3d) „pasivním prvkem“ se rozumí prvek 
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obvodového pláště budovy nebo další 
prvky, které se podílejí na pasivních 
technikách, jejichž cílem je snížit potřebu 
energie pro vytápění nebo chlazení 
a spotřebu energie na osvětlení a větrání, 
tedy zlepšování tepelného a vizuálního 
pohodlí;“

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 e (nový)
Směrnice 2010/31/EU
Čl. 2 – odst. 1 – bod 17

Platné znění Pozměňovací návrh

1e) v článku 2 se bod 17 nahrazuje 
tímto:

17) „jmenovitým výkonem“ největší 
tepelný výkon, vyjádřený v kW, stanovený 
a zaručený výrobcem, kterého lze 
dosáhnout při trvalém provozu a při 
účinnosti uvedené výrobcem;

„17) „jmenovitým výkonem“ největší 
tepelný výkon, vyjádřený v kW, stanovený 
a zaručený výrobcem, kterého lze 
dosáhnout při trvalém provozu a při 
účinnosti uvedené výrobcem, kde:
a) „plným zatížením“ se rozumí 
maximální požadovaná kapacita 
technických systémů budovy pro vytápění 
prostor, chlazení prostor, větrání a ohřev 
vody; a
b) „částečným zatížením“ se rozumí 
část kapacity plného zatížení, která 
představuje běžné provozní podmínky;“

Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 f (nový)
Směrnice 2010/31/EU
Čl. 2 – odst. 1 – bod 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1f) v článku 2 se doplňuje nový bod, 
který zní:
„19a)„dekarbonizovaným fondem budov“ 
se rozumí fond budov s energetickou 
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náročností na úrovni téměř nulové 
spotřeby energie, jež jsou energeticky 
účinné na maximální možný potenciál;“

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrniceČl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. a
Směrnice 2010/31/EU
Čl. 2a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) první odstavec sestává z článku 4 
směrnice 2012/27/EU o energetické 
účinnosti16 kromě jeho posledního 
pododstavce;

a) vkládá se odstavec 1, který zní:

„1. Členské státy vytvoří dlouhodobou 
strategii transformace vnitrostátního 
fondu obytných a komerčních budov, a to 
jak veřejných, tak soukromých, která do 
roku 2050 zajistí jeho vysokou 
energetickou účinnost a dekarbonizaci. 
Daná strategie zahrne opatření na 
aktivaci investic k usnadnění renovací 
potřebných k dosažení cílů pro rok 2050. 
Tato strategie obsahuje:
a) přehled vnitrostátního fondu budov 
včetně příslušné typologie budov, založený 
případně na statistickém vzorku;
b) stanovení nákladově efektivních 
přístupů a opatření, jež podnítí 
technologicky neutrální renovace 
odpovídající typu budovy a klimatickému 
pásmu, při zohlednění důležitých mezníků 
v životním cyklu budovy;
c) politiky a opatření na podporu 
nákladově efektivních rozsáhlých 
renovací budov, včetně rozsáhlých 
renovací prováděných v několika fázích 
a dekarbonizace poptávky po vytápění 
a chlazení, a to například prostřednictvím 
zavedení systému pasů pro renovace 
budov;
d) politiky a opatření na podporu cílených 
nízkonákladových opatření v oblasti 
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energetické účinnosti a renovací;
e) politiky a opatření zacílené na 
energeticky nejnáročnější segmenty 
vnitrostátního fondu budov, domácnosti 
potýkající se s energetickou chudobou 
a domácnosti, jež mají pro renovaci 
dilemata rozdílných motivací, a bytové 
domy, které mají s prováděním renovací 
potíže, a to za zohledňování cenové 
dostupnosti;
f) politiky a opatření zacílené na 
všechny veřejné budovy, včetně sociálního 
bydlení;
g) politiky a opatření zaměřené na 
urychlení technologického přechodu 
směrem k inteligentním a dobře 
propojeným budovám a komunitám, jakož 
i k zavádění sítí s velmi vysokou 
kapacitou;
h) přehled vnitrostátních iniciativ na 
podporu dovedností a vzdělávání v odvětví 
stavebnictví a energetické účinnosti, jakož 
i vzdělávání v oblasti pasivních prvků 
i chytrých technologií;
i) dlouhodobý výhled, podle něhož se 
může řídit rozhodování fyzických osob, 
stavebního průmyslu, veřejných institucí 
včetně obcí, stavebních družstev 
a finančních institucí o investicích;
j) fakticky podložený odhad 
očekávaných úspor energie a dalších 
přínosů, jako jsou ty, jež se týkají zdraví, 
bezpečnosti a kvality ovzduší;
Rozvoj a provádění dlouhodobých 
strategií renovací členských států je 
podporován stálými strukturovanými 
platformami zúčastněných stran, jež 
zahrnují zástupce místních a regionálních 
komunit, zástupce sociálního dialogu 
včetně zaměstnanců, zaměstnavatelů, 
MSP a stavebnictví, jakož i zástupce 
menšin.

__________________
16 Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 13.
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Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. b
Směrnice 2010/31/EU
Čl. 2a – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V dlouhodobé strategii renovace uvedené 
v odstavci 1 členské státy stanoví plán 
s jasnými dílčími cíli a opatřeními 
k dosažení dlouhodobého cíle 
dekarbonizovat do roku 2050 svůj 
vnitrostátní fond budov s konkrétními 
dílčími cíli na rok 2030.

V dlouhodobých strategiích renovace 
uvedené v odstavci 1 členské státy stanoví 
plán s jasnými dílčími cíli a kroky 
k dosažení dlouhodobého cíle zajistit do 
roku 2050 vysoce energeticky účinný 
a dekarbonizovaný vnitrostátní fond budov 
s konkrétními dílčími cíli na rok 2030 
a 2040 a měřitelnými ukazateli pokroku.

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. b
Směrnice 2010/31/EU
Čl. 2 a – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V dlouhodobých strategiích renovace 
členské státy vysvětlí, jak jejich milníky 
přispějí k dosažení [X %] cíle nebo cílů 
Unie v oblasti energetické účinnosti do 
roku 2030, v souladu se směrnicí 
2012/27/EU ve znění směrnice .../2018/EU 
[COD 2016/0376], a cíle Unie snížit do 
roku 2050 emise skleníkových plynů o 80 
až 95 %.

Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. b
Směrnice 2010/31/EU
Čl. 2 a – odst. 2 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dlouhodobá strategie renovace navíc 
přispívá ke zmírnění energetické chudoby.

Dlouhodobé strategie renovace navíc 
nastiňují příslušné kroky, které přispívají 
ke zmírnění energetické chudoby 
a současně podporují rovný přístup 
zranitelných domácností k nástrojům 
financování renovací zvyšujících 
energetickou účinnost.

Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. b
Směrnice 2010/31/EU
Čl. 2a – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Za účelem usměrnění rozhodování 
o investicích, jak je uvedeno v odst. 1 
písm. d), členské státy zavedou 
mechanismy pro:

3. Za účelem umožnění a usměrnění 
rozhodování o investicích, jak je uvedeno 
v odstavci 1, členské státy zavedou nebo 
ponechají v platnosti mechanismy pro:

a) agregaci projektů, aby se investorům 
usnadnilo financování renovací uvedených 
v odst. 1 písm. b) a c);

a) agregaci projektů, a to 
i prostřednictvím investičních platforem, 
aby se investorům usnadnilo financování 
renovací uvedených v odstavci 1;

b) snižování rizikovosti operací 
v oblasti energetické účinnosti pro 
investory a soukromý sektor a

b) snižování vnímané rizikovosti 
operací v oblasti energetické účinnosti pro 
investory a soukromý sektor, například 
tím, že se na záruky u certifikovaných 
renovací zvyšujících energetickou 
účinnost bude vztahovat nižší rizikové 
vážení v souvislosti s kapitálovými 
požadavky;

c) využívání veřejných prostředků jako 
páky pro získání dalších soukromých 
investic nebo řešení specifického selhání 
trhu.“

c) využívání veřejných prostředků jako 
páky pro získání dalších soukromých 
investic, a to i v rámci iniciativy pro 
inteligentní financování inteligentních 
budov, nebo řešení specifického selhání 
trhu;
ca) směrování investic do energeticky 
účinného veřejného fondu budov 
a vysvětlení k výkladu účetních pravidel 
v souladu s aktuálními pokyny agentury 
Eurostat a vysvětleními podanými v rámci 
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evropského systému účtů ESA 2010 
s cílem podpořit ucelený přístup 
k investicím veřejných orgánů;
cb) podporu při vypracovávání projektů 
a usnadnění agregace malých a středních 
podniků do skupin a konsorcií, jež umožní 
potenciálním klientům souborná řešení a
cc) zřízení přístupných 
a transparentních nástrojů pro 
poskytování poradenství, jako jsou 
například jednotná kontaktní místa pro 
spotřebitele a služby energetického 
poradenství poskytující informace 
o  renovacích zvyšujících energetickou 
účinnost a o dostupných finančních 
nástrojích pro renovace zvyšující 
energetickou účinnost budov.

Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. b 
Směrnice 2010/31/EU
Čl. 2a – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise poskytne členským státům 
doporučení, která jsou založena na sběru 
a šíření osvědčených postupů v oblasti 
úspěšných veřejných a soukromých 
systémů financování renovací zvyšujících 
energetickou účinnost, i informace 
o systémech agregace menších projektů 
renovace zvyšující energetickou účinnost. 
Komise dále členským státům poskytne 
doporučení týkající se finančních pobídek 
k renovaci ze spotřebitelského hlediska 
a zohlední přitom rozdíly mezi členskými 
státy v nákladové efektivnosti.

Pozměňovací návrh 49

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. b
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Směrnice 2010/31/EU
Čl. 2a – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Každý členský stát před předložením 
svého návrhu dlouhodobé strategie 
renovací Komisi vede po dobu alespoň tří 
měsíců o tomto návrhu veřejné konzultace 
se všemi relevantními zainteresovanými 
stranami. Každý členský stát zveřejní 
shrnutí výsledků svých veřejných 
konzultací jako přílohu ke své dlouhodobé 
strategii renovací.

Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. b
Směrnice 2010/31/EU
Čl. 2a – odst. 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3c. Každý členský stát zahrne podrobné  
informace o provádění své dlouhodobé 
strategie renovací včetně informací 
o plánovaných politikách a opatřeních, 
v souladu s povinností podávat zprávy [čl. 
19 písm. a)] nařízení Evropského 
parlamentu a Rady … ze dne ... [o správě 
energetické unie, 2016/0375 (COD) 
(nařízení o správě)], do své zprávy 
o pokroku při provádění integrovaného 
vnitrostátního plánu v oblasti energetiky 
a klimatu.

Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a
Směrnice 2010/31/EU
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v odstavci 1 se zrušuje druhý a) v odstavci 1 se druhý pododstavec 



PE616.128/ 28

CS

pododstavec; nahrazuje tímto:
„U nových budov členské státy zajistí, aby 
před zahájením výstavby byla vzata 
v úvahu technická, environmentální 
a ekonomická proveditelnost vysoce 
účinných alternativních systémů, jsou-li 
k dispozici.“

Pozměňovací návrh 52

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Směrnice 2010/31/EU
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) v článku 7 se zrušuje pátý 
pododstavec;

4) v článku 7 se pátý pododstavec 
nahrazuje tímto:
„Členské státy v souvislosti s budovami, 
které jsou předmětem větší renovace, 
zajistí, aby byly zohledněny vysoce účinné 
alternativní systémy, pokud je to 
technicky, funkčně a ekonomicky 
proveditelné, a aby byla věnována náležitá 
pozornost požární bezpečnosti a podpoře 
zdravého prostředí ve vnitřních 
prostorách.“

Pozměňovací návrh 53

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a
Směrnice 2010/31/EU
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v odstavci 1 se zrušuje třetí 
pododstavec;

a) v odstavci 1 se třetí pododstavec 
nahrazuje tímto:
„Členské státy vyžadují, aby byly nové 
budovy vybaveny samoregulačními 
zařízeními, která regulují pokojovou 
teplotu jednotlivě v každé místnosti. Ve 
stávajících budovách se instalace 
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samoregulačních zařízení pro individuální 
regulaci teploty v místnosti vyžaduje při 
výměně zdrojů tepla.“

Pozměňovací návrh 54

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b
Směrnice 2010/31/EU
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby ve všech 
nových nebytových budovách a všech 
stávajících nebytových budovách 
procházejících větší renovací s více než 
deseti parkovacími místy bylo alespoň 
jedno z každých deseti parkovacích míst 
vybaveno dobíjecí stanicí ve smyslu 
směrnice 2014/94/EU o zavádění 
infrastruktury pro alternativní paliva17, 
která je schopna spouštět a zastavovat 
nabíjení v reakci na cenové signály. Ode 
dne 1. ledna 2025 se tento požadavek 
použije na všechny nebytové budovy s více 
než deseti parkovacími místy.

2. Členské státy požadují, aby ve všech 
nových nebytových budovách a všech 
stávajících nebytových budovách s více 
než deseti parkovacími místy, které 
procházejí větší renovací zahrnující 
elektrickou infrastrukturu budovy nebo 
parkoviště, bylo alespoň jedno parkovací 
místo vybaveno dobíjecí stanicí a aby 
jedno z každých deseti parkovacích míst 
bylo vybaveno odpovídajícími kabely nebo 
rozvody umožňujícími instalaci dobíjecí 
stanice ve smyslu směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2014/94/EU. 

2a. Členské státy požadují, aby ve všech 
veřejných a komerčních nebytových 
budovách s více než deseti parkovacími 
místy byl do 1. ledna 2025 nainstalován 
minimální počet dobíjecích stanic.
2b. Členské státy uplatňují ustanovení 
odstavce 2 na budovy pro smíšené účely 
s více než deseti parkovacími místy, pokud 
se jedná o nové budovy nebo budovy 
procházející větší renovací zahrnující 
elektrickou infrastrukturu budovy nebo 
parkoviště.

Členské státy se mohou rozhodnout, že 
požadavky uvedené v předchozím 
pododstavci nestanoví nebo nepoužijí, 
pokud jde o budovy, které vlastní nebo 
užívají malé a střední podniky definované 
v hlavě I přílohy doporučení Komise 
2003/361/ES ze dne 6. května 2003.

2c. Členské státy se mohou rozhodnout, že 
požadavky uvedené odstavci 2 nestanoví 
nebo nepoužijí, pokud jde o budovy, které 
vlastní nebo užívají malé a střední podniky 
definované v hlavě I přílohy doporučení 
Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 
2003.
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__________________ __________________
17 Úř. věst. L 307, 28.10.2014, s. 1.

Pozměňovací návrh 55

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b
Směrnice 2010/31/EU
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby ve všech 
nově postavených obytných budovách 
a obytných budovách procházejících větší 
renovací s více než deseti parkovacími 
místy byla položena kabeláž umožňující 
instalaci dobíjecích stanic pro elektrická 
vozidla pro každé parkovací místo.

3. Členské státy zajistí, aby v nových 
obytných budovách a obytných budovách 
procházejících větší renovací zahrnující 
elektrickou infrastrukturu budovy nebo 
přiléhajícího či integrovaného parkoviště 
s více než deseti parkovacími místy byla 
položena vhodná kabeláž nebo potrubí 
umožňující instalaci dobíjecích stanic pro 
elektrická vozidla pro každé parkovací 
místo.

Pozměňovací návrh 56

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b
Směrnice 2010/31/EU
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy se mohou rozhodnout, 
že požadavky uvedené v odstavcích 2 a 3 
nestanoví nebo nepoužijí, pokud jde 
o veřejné budovy, které již spadají do 
oblasti působnosti směrnice 2014/94/EU.;

4. Členské státy se mohou rozhodnout, 
že požadavky na veřejné budovy uvedené 
v odstavcích 2 a 3 nestanoví nebo 
nepoužijí, za předpokladu, že už se na ně 
vztahují požadavky srovnatelné 
s opatřeními, kterými se provádí směrnice 
2014/94/EU.

Pozměňovací návrh 57

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b
Směrnice 2010/31/EU
Čl. 8 – odst. 4 a (nový)



PE616.128/ 31

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy zajistí, aby veřejná 
parkoviště provozovaná soukromými 
subjekty podléhala požadavkům 
uvedeným v odstavcích 2 a 3.

Pozměňovací návrh 58

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b
Směrnice 2010/31/EU
Čl. 8 – bod 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Členské státy odstraňují regulační 
překážky a zajistí, aby byly zavedeny 
zjednodušené povolovací a schvalovací 
postupy pro vlastníky a nájemce s cílem 
umožnit zřizování dobíjecích stanic ve 
stávajících obytných i nebytových 
budovách.

Pozměňovací návrh 59

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b
Směrnice 2010/31/EU
Čl. 8 – bod 4 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4c. V návaznosti na požadavky na 
infrastrukturu elektromobility členské 
státy zváží potřebu infrastruktury 
alternativních paliv v budovách 
a zavedení příslušných infrastruktur, 
například prostřednictvím koridorů 
elektromobility, a potřebu soudržných 
politik pro tzv. „soft“ a zelenou mobilitu, 
multimodalitu a územní plánování.
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Pozměňovací návrh 60

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. c
Směrnice 2010/31/EU
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, že při instalaci, 
nahrazení nebo modernizaci technického 
systému budovy bude posouzena celková 
energetická náročnost celého měněného 
systému, bude vyhotovena dokumentace 
a tato dokumentace bude předána 
vlastníkovi budovy tak, aby zůstala 
k dispozici pro ověření souladu 
s minimálními požadavky stanovenými 
podle odstavce 1 a za účelem vydání 
certifikátů energetické náročnosti budovy. 
Členské státy zajistí, aby tyto informace 
byly zahrnuty do vnitrostátní databáze 
certifikátů energetické náročnosti uvedené 
v čl. 18 odst. 3.

5. Členské státy zajistí, že při instalaci, 
nahrazení nebo modernizaci technického 
systému budovy bude posouzena celková 
energetická náročnost celého měněného 
systému při plném i částečném zatížení, 
a je-li to relevantní, bude rovněž posouzen 
dopad na kvalitu vnitřního ovzduší. 
Výsledky budou zdokumentovány a tato 
dokumentace bude předána vlastníkovi 
budovy tak, aby zůstala k dispozici pro 
ověření souladu s minimálními požadavky 
stanovenými podle odstavce 1 a za účelem 
vydání certifikátů energetické náročnosti 
budovy. Členské státy zajistí, aby tyto 
informace byly zahrnuty do vnitrostátní 
databáze certifikátů energetické náročnosti 
uvedené v čl. 18 odst. 3.

Pozměňovací návrh 61

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. c
Směrnice 2010/31/EU
Čl. 8 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 23, kterými se tato směrnice 
doplní o definici „ukazatele inteligence“ a 
o podmínky, za nichž bude „ukazatel 
inteligence“ poskytován jako doplňující 
informace potenciálním novým nájemcům 
nebo kupujícím.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 23 s cílem doplnit tuto směrnici 
zavedením definice „ukazatele 
inteligence“, a to po konzultaci 
s příslušnými zainteresovanými stranami 
a na základě koncepce a metodiky 
uvedené v příloze Ia. Definice zahrnuje 
informace o tom, jak by mohl být ukazatel 
zaveden po zkušební fázi, jaký by mohl 
mít vztah k certifikátům energetické 
náročnosti uvedeným v článku 11 a jak by 
mohl být poskytován jako doplňující 
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a smysluplná informace potenciálním 
novým investorům, nájemcům, kupujícím 
a účastníkům trhu.

Pozměňovací návrh 62

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. c
Směrnice 2010/31/EU
Čl. 8 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ukazatel inteligence zahrnuje prvky 
flexibility, rozšířené funkce a schopnosti 
vyplývající ze vzájemně propojenějších 
a vestavěných inteligentních zařízení, která 
jsou integrována do běžných technických 
systémů budov. Tyto funkce rozšiřují 
schopnost uživatelů a samotné budovy 
reagovat na požadavky na pohodlí či 
provozní požadavky, zapojovat se do 
reakce na straně poptávky a přispívat 
k optimálnímu, plynulému a bezpečnému 
provozu různých energetických systémů 
a oblastních infrastruktur, k nimž je budova 
připojena.

Ukazatel inteligence zahrnuje zlepšené 
úspory energie, referenční srovnávání 
a prvky flexibility, rozšířené funkce 
a schopnosti vyplývající ze vzájemně 
propojenějších a vestavěných 
inteligentních zařízení, která jsou 
integrována do běžných technických 
systémů budov. Tyto funkce rozšiřují 
schopnost uživatelů a samotné budovy 
reagovat na požadavky na pohodlí či 
provozní požadavky, zejména při 
částečném zatížení, a to i přizpůsobením 
spotřeby energie, zapojovat se do reakce 
na straně poptávky a přispívat 
k optimálnímu, účinnému, plynulému 
a bezpečnému provozu jednotlivých 
energetických systémů, včetně výroby 
energie z obnovitelných zdrojů na místě, 
a oblastních infrastruktur, k nimž je budova 
připojena.

Pozměňovací návrh 63

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. a
Směrnice 2010/31/EU
Čl. 10 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy zajistí propojení svých 
finančních opatření v oblasti zvyšování 
energetické účinnosti při renovaci budov 
s úsporami energie dosaženými díky této 

6. Členské státy zajistí propojení svých 
finančních opatření v oblasti zvyšování 
energetické účinnosti při renovaci budov 
s úsporami energie dosaženými díky této 
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renovaci. Tyto úspory se určí porovnáním 
certifikátů energetické náročnosti 
vydaných před renovací a po ní.

renovaci. Tyto úspory se určí, je-li to 
přiměřené vzhledem k rozsahu renovace, 
energetickým auditem nebo porovnáním 
certifikátů energetické náročnosti 
vydaných před renovací a po ní nebo 
použitím standardních hodnot pro výpočet 
úspory energie v budovách nebo 
podobným relevantním a transparentním 
postupem dokumentace. 

Pozměňovací návrh 64

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. b
Směrnice 2010/31/EU
Čl. 10 – odst. 6 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Členské státy při zavádění databáze 
pro registraci certifikátů energetické 
náročnosti zajistí, aby tato databáze 
umožňovala sledování skutečné spotřeby 
energie u zahrnutých budov bez ohledu na 
jejich velikost a kategorii. Databáze 
obsahuje pravidelně aktualizované údaje 
o skutečné spotřebě energie u budov, které 
jsou často navštěvovány veřejností a mají 
užitnou podlahovou plochu větší než 250 
m².

6a. Členské státy při zavádění databáze 
nebo využívání stávající databáze pro 
registraci certifikátů energetické náročnosti 
zajistí, aby tato databáze umožňovala 
sledování spotřeby energie u zahrnutých 
budov bez ohledu na jejich velikost 
a kategorii. Databáze obsahuje pravidelně 
aktualizované údaje o spotřebě energie 
u budov vlastněných, spravovaných nebo 
využívaných veřejnými orgány s užitnou 
podlahovou plochou větší než 250 m².

Pozměňovací návrh 65

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. b
Směrnice 2010/31/EU
Čl. 10 – odst. 6 b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6b. Na požádání se zpřístupní 
agregované anonymizované údaje splňující 
požadavky EU v oblasti ochrany osobních 
údajů, a to alespoň orgánům veřejné moci 
pro statistické a výzkumné účely.“;

6b. Na požádání se zpřístupní 
agregované anonymizované údaje splňující 
požadavky EU v oblasti ochrany osobních 
údajů, a to alespoň orgánům veřejné moci 
pro statistické a výzkumné účely, 
a vlastníkovi budovy musí být k dispozici 
úplné soubory údajů.“;



PE616.128/ 35

CS

Pozměňovací návrh 66

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. a
Směrnice 2010/31/EU
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví opatření 
potřebná k zajištění pravidelných inspekcí 
přístupných částí systémů sloužících 
k vytápění budov, jako jsou zdroj tepla, 
řídicí systém a oběhová čerpadla, a to 
u nebytových budov s celkovou spotřebou 
primární energie vyšší než 250 MWh a 
u obytných budov s centralizovaným 
technickým systémem budovy 
o kumulovaném jmenovitém efektivním 
výkonu vyšším než 100 kW. Součástí 
inspekce je posouzení účinnosti 
a dimenzování kotle vzhledem 
k požadavkům na vytápění budovy. 
Posouzení dimenzování kotle není třeba 
opakovat, nebyly-li v mezidobí provedeny 
žádné změny v otopné soustavě nebo 
ohledně požadavků na vytápění budovy.;

1. Členské státy stanoví opatření 
potřebná k zajištění pravidelných inspekcí 
přístupných částí systémů sloužících 
k vytápění budov, jako jsou zdroj tepla, 
řídicí systém a oběhová čerpadla, a to 
u nebytových budov s celkovou spotřebou 
primární energie vyšší než 250 MWh a 
u obytných budov s technickým systémem 
budovy pro vytápění prostor a ohřev vody 
v domácnostech o kumulovaném 
jmenovitém efektivním výkonu vyšším než 
70 kW. Součástí inspekce je posouzení 
účinnosti zdroje tepla při plném zatížení 
a při částečném zatížení a dimenzování 
zdroje tepla vzhledem k požadavkům na 
vytápění budovy. Posouzení dimenzování 
zdroje tepla není třeba opakovat, nebyly-li 
v mezidobí provedeny žádné změny 
v otopné soustavě nebo ohledně požadavků 
na vytápění budovy;

Pozměňovací návrh 67

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. b
Směrnice 2010/31/EU
Čl. 14 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„2. Alternativně k odstavci 1 mohou 
členské státy stanovit požadavky 
k zajištění, aby nebytové budovy, jejichž 
celková spotřeba primární energie je vyšší 
než 250 MWh za rok, byly vybaveny 
systémy automatizace a řízení budov. Tyto 
systémy musí být schopné alespoň:

2. Členské státy vyžadují, aby nebytové 
budovy, jejichž celková spotřeba primární 
energie je vyšší než 250 MWh za rok, byly 
do roku 2023 vybaveny systémy 
automatizace a řízení budov. Tyto systémy 
musí být schopné alespoň:
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Pozměňovací návrh 68

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. b
Směrnice 2010/31/EU
Čl. 14 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nepřetržitě monitorovat, analyzovat 
a upravovat spotřebu energie;

a) nepřetržitě monitorovat, registrovat, 
analyzovat a upravovat spotřebu energie 
s cílem umožnit optimální energetickou 
náročnost při plném zatížení a při 
částečném zatížení;

Pozměňovací návrh 69

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. b
Směrnice 2010/31/EU
Čl. 14 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Alternativně k odstavci 1 mohou 
členské státy stanovit požadavky 
k zajištění, aby obytné budovy 
s centralizovanými technickými systémy 
budovy o kumulovaném jmenovitém 
efektivním výkonu vyšším než 100 kW 
byly vybaveny:

3. Členské státy mohou požadovat, aby 
obytné budovy s technickými systémy 
budovy o kumulovaném jmenovitém 
efektivním výkonu pro účely vytápění 
prostor a ohřev vody v domácnostech 
vyšším než 70 kW byly vybaveny: 

Pozměňovací návrh 70

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. b
Směrnice 2010/31/EU
Čl. 14 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) průběžným elektronickým 
monitorováním, které měří účinnost 
systémů a informuje majitele nebo správce 
budovy v případě výrazného poklesu 
účinnosti a v případě nutnosti provedení 

a) funkcí průběžného elektronického 
monitorování, jež měří účinnost systémů 
a informuje majitele nebo správce budovy 
v případě výrazného poklesu účinnosti a 



PE616.128/ 37

CS

údržby, a v případě nutnosti provedení údržby, a

Pozměňovací návrh 71

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. b
Směrnice 2010/31/EU
Čl. 14 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) účinnými řídicími funkcemi za 
účelem zajištění optimální výroby, 
distribuce a využívání energie.“;

b) účinnými řídicími funkcemi za 
účelem zajištění optimální výroby, 
distribuce, skladování a využívání energie 
za podmínek plného i částečného zatížení 
včetně hydronického vyvažování.“;

Pozměňovací návrh 72

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. b
Směrnice 2010/31/EU
Čl. 14 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Budovy, které splňují kritéria 
uvedená v odstavci 2 nebo 3, jsou vyňaty 
z požadavků stanovených v odstavci 1.

Pozměňovací návrh 73

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. b
Směrnice 2010/31/EU
Čl. 14 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Technické systémy budov, na něž se 
výslovně vztahuje dohodnuté kritérium 
energetické náročnosti nebo smluvní 
ujednání o dohodnuté míře zvýšení 
energetické účinnosti, jako jsou smlouvy 
o energetických službách ve smyslu bodu 
27 článku 2 směrnice 2012/27/EU, nebo 
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které provozuje provozovatel služby nebo 
sítě, a které jsou tudíž předmětem 
systémových opatření pro sledování 
výkonu, jsou osvobozeny od požadavků 
stanovených v odstavci 1.

Pozměňovací návrh 74

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 – písm. a
Směrnice 2010/31/EU
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví opatření 
potřebná k zajištění pravidelných inspekcí 
přístupných částí klimatizačních systémů 
u nebytových budov s celkovou spotřebou 
primární energie vyšší než 250 MWh a 
u obytných budov s centralizovaným 
technickým systémem budovy 
o kumulovaném jmenovitém efektivním 
výkonu vyšším než 100 kW. Součástí 
inspekce je posouzení účinnosti 
a dimenzování klimatizačního systému 
vzhledem k požadavkům na chlazení 
budovy. Posouzení dimenzování není třeba 
opakovat, nebyly-li v mezidobí provedeny 
žádné změny v klimatizačním systému 
nebo ohledně požadavků na chlazení 
budovy.

1. Členské státy stanoví opatření 
potřebná k zajištění pravidelných inspekcí 
přístupných částí klimatizačních 
a větracích systémů u nebytových budov 
s celkovou spotřebou primární energie 
vyšší než 250 MWh a u obytných budov 
s technickým systémem budovy pro 
klimatizaci a větrání o kumulovaném 
jmenovitém efektivním výkonu vyšším než 
12kW. Součástí inspekce je posouzení 
účinnosti klimatizačního a větracího 
systému při plném zatížení a při 
částečném zatížení a jejich dimenzování 
vzhledem k požadavkům na chlazení 
budovy. Posouzení dimenzování není třeba 
opakovat, nebyly-li v mezidobí provedeny 
žádné změny v klimatizačním či větracím 
systému nebo ohledně požadavků na 
chlazení budovy.

Členské státy mohou stanovit různou 
četnost inspekcí v závislosti na typu 
a jmenovitém výkonu klimatizačních 
systémů, přičemž zohlední náklady na 
inspekci systémů a odhadované úspory 
nákladů na energie, které mohou 
z inspekce vyplynout.

Pozměňovací návrh 75

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 – písm. b
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Směrnice 2010/31/EU
Čl. 15 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Alternativně k odstavci 1 mohou 
členské státy stanovit požadavky 
k zajištění, aby nebytové budovy, jejichž 
celková spotřeba primární energie je vyšší 
než 250 MWh za rok, byly vybaveny 
systémy automatizace a řízení budov. Tyto 
systémy musí být schopné alespoň:

2. Členské státy vyžadují, aby nebytové 
budovy, jejichž celková spotřeba primární 
energie je vyšší než 250 MWh za rok, byly 
do roku 2023 vybaveny systémy 
automatizace a řízení budov. Tyto systémy 
musí být schopné alespoň:

Pozměňovací návrh 76

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 – písm. b
Směrnice 2010/31/EU
Čl. 15 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nepřetržitě monitorovat, analyzovat 
a upravovat spotřebu energie;

a) nepřetržitě monitorovat, analyzovat, 
registrovat a upravovat spotřebu energie 
s cílem umožnit optimální energetickou 
náročnost při plném zatížení a při 
částečném zatížení;

Pozměňovací návrh 77

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 – písm. b
Směrnice 2010/31/EU
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Alternativně k odstavci 1 mohou 
členské státy stanovit požadavky 
k zajištění, aby obytné budovy 
s centralizovanými technickými systémy 
budovy o kumulovaném jmenovitém 
efektivním výkonu vyšším než 100 kW 
byly vybaveny:

3. Členské státy mohou stanovit 
vyžadovat, aby obytné budovy 
s technickými systémy budovy pro účely 
klimatizace nebo větrání o kumulovaném 
jmenovitém efektivním výkonu vyšším než 
12 kW byly vybaveny:

a) průběžným elektronickým 
monitorováním, které měří účinnost 
systémů a informuje majitele nebo správce 

a) funkcí průběžného elektronického 
monitorování, jež měří účinnost systémů 
a informuje majitele nebo správce budovy 
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budovy v případě výrazného poklesu 
účinnosti a v případě nutnosti provedení 
údržby, a

v případě výrazného poklesu účinnosti a 
v případě nutnosti provedení údržby, a

b) účinnými řídicími funkcemi za 
účelem zajištění optimální výroby, 
distribuce a využívání energie.

b) účinnými řídicími funkcemi za 
účelem zajištění optimální výroby, 
distribuce, skladování a využívání energie 
při plném i částečném zatížení včetně 
hydronického vyvažování.

Pozměňovací návrh 78

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 – písm. b
Směrnice 2010/31/EU
Čl. 15 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Budovy, které splňují kritéria 
uvedená v odstavci 2 nebo 3, jsou vyňaty 
z požadavků stanovených v odstavci 1.

Pozměňovací návrh 79

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 – písm. b
Směrnice 2010/31/EU
Čl. 15 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Technické systémy budov, na něž se 
výslovně vztahuje dohodnuté kritérium 
energetické náročnosti nebo smluvní 
ujednání o dohodnuté míře zvýšení 
energetické účinnosti, jako jsou smlouvy 
o energetických službách ve smyslu bodu 
27 článku 2 směrnice 2012/27/EU, nebo 
které provozuje provozovatel služby nebo 
sítě, a které jsou tudíž předmětem 
systémových opatření pro sledování 
výkonu, jsou osvobozeny od požadavků 
stanovených v odstavci 1.
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Pozměňovací návrh 80

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9) v článku 19 se rok „2017“ nahrazuje 
rokem „2028“;

9) v článku 19 se rok „2017“ nahrazuje 
rokem „2024“;

Pozměňovací návrh 81

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 a (nový)
Směrnice 2010/31/EU
Čl. 19 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a) v článku 19 se vkládá nový odstavec, 
který zní:
„Komise zejména posoudí, zda je třeba 
dále harmonizovat certifikáty energetické 
náročnosti v souladu s článkem 11.“

Pozměňovací návrh 82

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 b (nový)
Směrnice 2010/31/EU
Článek 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9b) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 19a

Komise do roku 2020 vypracuje studii 
proveditelnosti, v níž objasní možnosti 
a harmonogram zavedení pasu pro 
renovace budov, případně jako součást 
oddílu certifikátů energetické náročnosti 
obsahujícího doporučení, s cílem zajistit 
dlouhodobý a postupný plán renovací pro 
konkrétní budovu.“
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Pozměňovací návrh 83

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Směrnice 2010/31/EU
Čl. 20 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zejména poskytnou 
vlastníkům nebo nájemcům budov 
informace o certifikátech energetické 
náročnosti, jejich účelu a cílech, 
o nákladově efektivních způsobech 
snižování energetické náročnosti budovy 
a případně o finančních nástrojích 
dostupných pro účely snížení energetické 
náročnosti budovy.

Členské státy zejména poskytnou 
prostřednictvím nezávislých, přístupných 
a transparentních poradenských nástrojů, 
jako jsou jednotná kontaktní místa, 
vlastníkům, správcům a nájemcům budov 
informace o nákladově efektivních 
opatřeních pro snižování energetické 
náročnosti budovy, a to i prostřednictvím 
poradenství v oblasti renovací, 
o certifikátech energetické náročnosti, 
jejich účelu a cílech, o nahrazení kotlů na 
fosilní paliva udržitelnějšími alternativami 
a o finančních nástrojích dostupných pro 
účely snížení energetické náročnosti 
budovy.

Pozměňovací návrh 84

Návrh směrnice
Příloha I – odst. 1 – bod 1 – písm. a
Směrnice 2010/31/EU
Příloha I – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„1. Energetická náročnost budovy odráží 
typickou spotřebu energie pro vytápění, 
chlazení, teplou vodu, větrání a osvětlení.

„1. Energetická náročnost budovy 
transparentním způsobem odráží typickou 
spotřebu energie pro vytápění, chlazení, 
teplou vodu, větrání, osvětlení a jiné 
technické systémy budovy.

Energetická náročnost budovy musí být 
vyjádřena číselným ukazatelem spotřeby 
primární energie v kWh/(m².r) 
harmonizovaným pro účely certifikace 
energetické náročnosti a souladu 
s minimálními požadavky na energetickou 
náročnost. Energetická náročnost 
a metoda používaná pro její stanovení musí 
být transparentní a otevřená inovacím.

Energetická náročnost budovy musí být 
vyjádřena číselným ukazatelem spotřeby 
primární energie v kWh/(m².r) 
harmonizovaným pro účely certifikace 
energetické náročnosti a souladu 
s minimálními požadavky na energetickou 
náročnost. Metoda používaná pro její 
stanovení musí být transparentní a otevřená 
inovacím.



PE616.128/ 43

CS

Členské státy popíší svou vnitrostátní 
metodiku výpočtu podle rámce pro národní 
přílohy odpovídajících evropských norem, 
který byly vypracovány na základě 
mandátu M/480, který Evropská komise 
dala Evropskému výboru pro normalizaci 
(CEN).;

Členské státy popíší svou vnitrostátní 
metodiku výpočtu, přičemž zohlední 
terminologii a definice uvedené v rámci 
pro národní přílohy odpovídajících 
evropských norem, které byly vypracovány 
na základě mandátu M/480, který Evropská 
komise dala Evropskému výboru pro 
normalizaci (CEN).;

Pozměňovací návrh 85

Návrh směrnice
Příloha I – odst. 1 – písm. b
Směrnice 2010/31/EU
Příloha I – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„2. Energetické potřeby týkající se 
vytápění prostor, chlazení prostor, teplé 
vody v domácnostech a přiměřené 
ventilace se vypočítají za účelem zajištění 
minimálních úrovní zdraví a komfortu 
stanovených členskými státy.

„2. Energetické potřeby týkající se 
vytápění prostor, chlazení prostor, teplé 
vody v domácnostech, osvětlení, ventilace 
a dalších technických systémů budovy se 
vypočítají za účelem dosažení 
maximálních úrovní zdraví, kvality 
vnitřního ovzduší a komfortu stanovených 
členskými státy na vnitrostátní nebo 
regionální úrovni. Především by neměla 
klesnout teplota na žádném povrchu 
uvnitř budovy pod teplotu rosného bodu. 

Výpočet primární energie je založen na 
primárních energetických faktorech pro 
jednotlivé energetické nosiče, jež mohou 
být založeny na vnitrostátních či 
regionálních ročních vážených průměrech 
nebo na konkrétnějších informacích 
dostupných pro jednotlivé dálkové 
soustavy.

Výpočet primární energie je založen na 
primárních energetických faktorech pro 
jednotlivé energetické nosiče, jež mohou 
být založeny na vnitrostátních či 
regionálních ročních a případně také 
sezónních nebo měsíčních vážených 
průměrech nebo na konkrétnějších 
informacích dostupných pro jednotlivé 
dálkové soustavy.

U primárních energetických faktorů se 
odečítá podíl energie z obnovitelných 
zdrojů v energetických nosičích, takže při 
výpočtech jsou rovnocenné tyto typy 
energií: a) energie z obnovitelných zdrojů, 
která je vyráběna na místě (za měřidlem, tj. 
nepočítá se jako dodaná) a b) energie 
z obnovitelných zdrojů dodávaná 
prostřednictvím energetického nosiče.“;

Při výpočtu členské státy nejdříve zváží  
potřeby energie a poté rovněž zohlední tyto 
typy energií: a) energie z obnovitelných 
zdrojů, která je vyráběna a využívána na 
místě (za měřidlem, tj. nepočítá se jako 
dodaná) a b) energie z obnovitelných 
zdrojů dodávaná prostřednictvím 
energetického nosiče.
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Používání primárních energetických 
faktorů zajistí, že se bude usilovat 
o optimální energetickou náročnost 
budovy, čímž se podpoří provádění 
požadavků článku 9 na vnitrostátní 
úrovni.“

Pozměňovací návrh 86

Návrh směrnice
Příloha I – odst. 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2010/31/EU
Příloha I a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Vkládá se příloha, která zní:
„PŘÍLOHA Ia
Společná obecná rámcová metodika pro 
definici „ukazatele inteligence“ pro 
budovy, jak je uvedena v čl. 8 odst. 6
1. Komise stanoví společnou obecnou 
rámcovou metodiku k určení hodnoty 
ukazatele inteligence, který bude hodnotit 
schopnost budovy nebo její ucelené části 
přizpůsobit svůj provoz potřebám 
uživatelů a sítě a zlepšovat svoji 
energetickou účinnost a celkovou 
náročnost.
Tato metodika zohlední řadu prvků včetně 
inteligentních měřících přístrojů, 
automatizace a kontrolních systémů 
budovy, inteligentních termostatů, 
vestavěných domácích spotřebičů, 
dobíjecích stanic pro elektrická vozidla, 
skladování energie a podrobně popsaných 
funkcí a interoperability těchto prvků. 
Tyto dopady se posoudí z hlediska 
potenciálního přínosu pro úroveň 
energetické účinnosti a náročnosti, jakož 
i flexibility, kterou umožňují, podmínek 
vnitřního mikroklimatického prostředí 
a pohodlí příslušné budovy nebo její 
ucelené části.
2. Ukazatel inteligence se určuje 
a vypočítává v souladu se třemi klíčovými 
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funkcemi týkajícími se budovy a jejích 
technických systémů:
a) se schopností účinně udržovat 
nízkou energetickou náročnost budovy 
a provozu prostřednictvím snížení 
poptávky po energii a většího využívání 
energie z obnovitelných zdrojů (elektřina 
a teplo) včetně schopnosti budovy řídit 
svou vlastní poptávku nebo výrobu 
energie na místě prostřednictvím 
opětovného využívání svých vlastních 
zdrojů;
b) s možností přizpůsobovat svůj 
provozní mód v reakci na potřeby 
uživatelů při zajištění vysokých standardů 
vnitřních zdravotních a klimatických 
podmínek, s náležitým zohledněním 
dostupnosti uživatelsky vstřícných displejů 
a možnosti ovládání na dálku a předávání 
informací o kvalitě vnitřního ovzduší 
a spotřebě energie a
c) s flexibilitou, pokud jde o celkovou 
poptávku budovy po elektřině, včetně její 
schopnosti umožnit účast na aktivní 
i pasivní a implicitní i explicitní reakci na 
poptávku, jež se měří podle toho, kolik 
zátěže budovy může být kdykoli přesunuto 
s ohledem na špičku kW, a s kapacitou 
kWh, pokud jde o množství dané 
flexibility, které může být dodáváno do sítě 
včetně rozběhu a přenosu.
To by umožnilo a podpořilo aktivní 
zapojení spotřebitelů na trhu s dodávkami 
elektřiny v souladu se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 
2009/72/ES*.
Rámcová metodika zohlední evropské 
normy, zejména ty, které byly vypracovány 
na základě mandátu M/480.
3. Rámcová metodika zajistí plnou 
interoperabilitu mezi inteligentními 
měřiči, systémy automatizace a řízení 
budov, vestavěnými domácími spotřebiči, 
inteligentními termostaty uvnitř budov 
a senzory kvality vnitřního ovzduší 
a ventilací a bude podporovat referenční 
srovnávání a používání evropských norem 
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včetně Referenční ontologie inteligentních 
spotřebičů. Ukazatel inteligence bude 
zohledňovat a stanovovat hodnotu 
otevřenosti vůči systémům třetích stran 
pro infrastrukturu, jako jsou elektrické 
rozvodné sítě a sítě dálkového vytápění, 
infrastruktura pro elektrická vozidla 
a zprostředkovatelé reakce strany 
poptávky, s cílem zajistit slučitelnost 
komunikace, systémů kontroly 
a příslušných údajů nebo přenosu 
signálů.
4. Rámcová metodika zahrnuje proces 
zpracovávání údajů uvnitř budovy nebo 
mimo hranice budovy, které by mohly 
zahrnovat údaje pocházející ze samotné 
budovy nebo přijaté samotnou budovou 
nebo jejím uživatelem. Tento proces bude 
založen na protokolech, které umožňují 
výměnu ověřených a šifrovaných zpráv 
mezi uživatelem a příslušnými výrobky 
nebo zařízeními v budově. Zejména 
v případě zpracování osobních údajů, jako 
jsou údaje z častých měření a měření 
na dálku nebo měření dílčí spotřeby, nebo 
zpracování takových údajů provozovateli 
inteligentních sítí musí být zajištěny 
zásady vlastnictví těchto údajů ze strany 
uživatele, ochrany údajů a soukromí 
a bezpečnosti. Tento společný metodický 
rámec se vztahuje na údaje v reálném 
čase a údaje související s energií 
pocházející z řešení založených na cloudu 
a zajišťuje bezpečnost údajů, odečtů 
inteligentních měřičů a datových 
komunikací, jakož i soukromí konečných 
zákazníků v souladu s příslušnými 
právními předpisy Unie na ochranu údajů 
a soukromí a s patřičným ohledem na 
nejlepší dostupné techniky kybernetické 
bezpečnosti.
5. Rámcová metodika zohledňuje 
příznivý vliv stávajících komunikačních 
sítí, zejména existenci fyzické 
infrastruktury připravené pro 
vysokorychlostní připojení, například 
prostřednictvím dobrovolného označení 
„připraveno na širokopásmové připojení“, 
a existenci přístupového bodu u bytových 
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domů v souladu s článkem 8 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2014/61/EU**.
6. Rámcová metodika stanoví 
nejvhodnější formát nebo vizuální 
znázornění parametru ukazatele 
inteligence a musí být jednoduchá, 
transparentní a snadno pochopitelná pro 
spotřebitele, vlastníky, investory 
a účastníky trhu reagující na poptávku. 
Slouží jako doplnění certifikátů 
energetické náročnosti, neboť obsahuje 
jasnou spojitost s energetickou náročností 
budovy.
__________________
* Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 
2009 o společných pravidlech pro vnitřní 
trh s elektřinou (Úř. věst. L 211, 
14.8.2009, s. 55).
** Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2014/61/EU ze dne 15. května 
2014 o opatřeních ke snížení nákladů na 
budování vysokorychlostních sítí 
elektronických komunikací (Úř. věst. L 
155, 23.5.2014, s. 1).“


