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Příspěvek EU k energetické účinnosti 
v podnicích je nejasný  
Ve zvláštní zprávě, která byla dnes zveřejněna, vyzývá Evropský účetní dvůr (EÚD) k vyjasnění 
toho, jak fondy EU přispívají k energetické účinnosti podniků. Auditoři dospěli k závěru, že 
financování z EU je i nadále nedostatečně spojeno s potřebami podniků. Jeho očekávané 
výsledky, které ve stávajícím rámci pro monitorování není možné zachytit, pravděpodobně 
přispějí k dosažení cílů EU v oblasti energetické účinnosti jen v malé míře. Auditoři mimo jiné 
našli důkazy, z nichž vyplývá, že řada projektů mohla uspět i bez veřejné podpory. 

Energetická účinnost je důležitou součástí ambice EU stát se do roku 2050 uhlíkově neutrální. Je 
však stále zapotřebí značného úsilí a podniky hrají v tomto ohledu důležitou úlohu. EU proto 
kromě vlastních opatření členských států vyčlenila v letech 2014–2020 značné finanční prostředky 
na podporu zlepšení energetické účinnosti v podnicích.  

Auditoři konstatují, že plánovaná úroveň podpory politiky soudržnosti EU se v posledních letech 
snížila z celkového finančního krytí stanoveného na 3,2 miliardy EUR v roce 2016 na 2,4 miliardy 
EUR v roce 2020. Většina výdajů se navíc soustředila pouze do několika málo členských států. 
Přibližně dvě třetiny přidělených výdajů na energetickou účinnost v podnicích připadají na 
pouhých pět zemí (Česká republika, Polsko, Německo, Itálie a Bulharsko).  

„Zlepšení energetické náročnosti podniků bez ohledu na odvětví, v němž působí, má zásadní 
význam, chce-li EU dosáhnout svého cíle snížit emise do roku 2030 alespoň o 55 %,“ uvedl Samo 
Jereb, člen Evropského účetního dvora odpovědný za tuto zprávu. „Skutečný dopad financování 
EU na energetickou účinnost podniků je však dosud nejasný.“ 

Zpráva skutečnou přidanou hodnotu financování EU zpochybňuje. Je zřejmé, že granty EU při 
přijímání investičních rozhodnutí ze strany podniků hrají určitou roli. Investice, které získaly 
finanční prostředky, však již byly ve většině případů plánovány. Jinými slovy, mnoho projektů by 
proběhlo i bez podpory EU. Auditoři podotýkají, že investice do energetické účinnosti obecně jsou 
efektivní i bez veřejné podpory. Podle odhadů je levnější ušetřit jednu jednotku energie než 
zaplatit za stejné množství elektřiny, což je převážně využívaný zdroj energie. Po nedávném 
nárůstu cen energií to platí ještě více. 

https://www.eca.europa.eu/
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Celkový příspěvek financování EU je obtížné určit. Auditoři konstatují, že není možné posoudit 
výkonnost na úrovni EU: vnitrostátní orgány sice mají ukazatele, ty se ale v jednotlivých členských 
státech a někdy dokonce i u programů v jednom členském státě liší.  

Vzhledem k tomu, že na úrovni EU nejsou k dispozici konsolidované informace, auditoři provedli 
vlastní výpočty. Odhadují, že potenciální úspory plynoucí ze spolufinancovaných projektů 
v podnicích představují přibližně 0,3 % úsilí potřebného k dosažení cílů EU v oblasti energetické 
účinnosti do roku 2030. Jinými slovy, projekty v oblasti energetické účinnosti financované 
z prostředků EU přispějí k plnění cílů EU jen v malé míře. 

 

Obecné informace  

Směrnice o energetické účinnosti je v oblasti energetické účinnosti klíčovým právním nástrojem 
EU. Členským státům ukládá povinnost zavést opatření ke splnění národních cílů v oblasti 
energetické účinnosti, které následně přispějí ke splnění cílů na úrovni EU. Členské státy ve svých 
vnitrostátních akčních plánech energetické účinnosti stanoví opatření ke zvýšení účinnosti při 
dodávkách, přenosu a distribuci energie, jakož i opatření vztahující se na konečné uživatele. 

Zvláštní zpráva č. 2/2022 „Energetická účinnost v podnicích: dílčí úspory energie, ale nedostatky 
v plánování a výběru projektů“ je k dispozici na internetové stránce EÚD (eca.europa.eu). 

V roce 2020 zveřejnil EÚD zprávu o investicích EU do energetické účinnosti obytných budov a 
zprávu o opatřeních EU v oblasti ekodesignu a označování energetickými štítky. 

EÚD předkládá své zvláštní zprávy Evropskému parlamentu a Radě EU a také dalším 
zainteresovaným stranám, jako jsou národní parlamenty, subjekty z příslušného odvětví a 
zástupci občanské společnosti. Valná většina doporučení předložených v našich zprávách se 
realizuje. 
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