
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 16. března 2016 č. 215 

 
o aktualizaci Národního akčního plánu energetické účinnosti České republiky  

 

Vláda 

I. schvaluje aktualizaci Národního akčního plánu energetické účinnosti České republiky, 
uvedenou v části III materiálu čj. 280/16 (dále jen „Aktualizace“), vyplývající z usnesení 
vlády ze dne 22. prosince 2014 č. 1085, o Národním akčním plánu energetické účinnosti 
České republiky podle čl. 24 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti; 

II. ukládá  

1. ministru průmyslu a obchodu 

a) předložit Aktualizaci Evropské komisi v rámci EU Pilot 7553/15/ENERG, 

b) zpracovat a vládě do 28. února 2017 předložit ke schválení Aktualizaci podle 
čl. 24 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 
o energetické účinnosti (dále jen „směrnice“), 

2. ministrům průmyslu a obchodu, životního prostředí a ministryni pro místní rozvoj 

a) respektovat při administraci programů podpory financovaných z národních a evropských 
prostředků a přípravě jednotlivých výzev programů potřebu směřovat finanční podporu 
efektivně do oblasti energetické účinnosti s cílem zvyšovat životní úroveň občanů České 
republiky, konkurenceschopnost hospodářství České republiky, energetickou bezpečnost 
České republiky, podporovat vědu a výzkum v oblasti zavádění energeticky účinných 
technologií a inovací, 

b) vyčerpat efektivně do 31. prosince 2020 alokované finanční prostředky operačních 
a národních programů, které jsou základem alternativního schématu podle článku 7 
směrnice, dbát na maximalizaci úspor energie při dodržení nákladové efektivnosti 
finanční podpory, spolupracovat na přípravě a optimalizaci jednotlivých výzev týkající se 
energetické účinnosti s Ministerstvem průmyslu a obchodu a dbát na soulad 
realizovaných projektů s požadavky směrnice, 

c) zajišťovat v dostatečném rozsahu sběr dat jednotlivých operačních programů ze žádostí 
o podporu za účelem transparentního vykazování úspory energie v konečné spotřebě 
vůči Evropské Komisi tak, aby byla eliminována rizika ohrožení plnění cíle úspor energie 
ČR 2020, nenaplnění cílů úspor energie v konečné spotřebě podle článku 7 směrnice, 

d) pravidelně vyhodnocovat programy podpory v oblasti energetické účinnosti ve vztahu 
k plnění alternativního schématu podle článku 7 směrnice k pevně uvedeným termínům 
a toto vyhodnocení poskytovat příslušnému odboru Ministerstva průmyslu a obchodu 
odpovědnému za nastavování strategií a ohlašování pokroků v oblasti energetických 
úspor, a to ke dni 31. března a ke dni 30. září, 
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3. ministrům dopravy a zemědělství zpracovat do 1. srpna 2016 ve spolupráci s ministry 
průmyslu a obchodu a životního prostředí, případně se zapojením profesních organizací 
a svazů, analýzu potenciálu energetických úspor v oblasti dopravy v České republice 
a zemědělství České republiky tak, aby přes tyto energetické úspory byla zvýšena 
konkurenceschopnost a ekonomický růst těchto sektorů v rámci prostředí Evropské unie 
a současně byly více zapojeny do plnění cíle 2020 Národního akčního plánu energetické 
účinnosti, 

4. ministrům dopravy a zemědělství plnohodnotně zapojit do 31. prosince 2016 ve spolu-
práci s Ministerstvem průmyslu a obchodu na základě bodu II/3 tohoto usnesení sektory 
dopravy a zemědělství do Národního akčního plánu energetické účinnosti a doplnit 
příslušná opatření do Aktualizace podle bodu II/1b tohoto usnesení. 

Provedou: 
ministři průmyslu a obchodu, 
životního prostředí,  
dopravy, zemědělství, 
ministryně pro místní rozvoj 
 
 
 
 
Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.  
předseda vlády 
 
 


