
GREEN DEAL
A ENERGETICKÁ 

BEZPEČNOST

Snížení poptávky po plynu
Nařízení Rady (EU) 2022/1369 ze dne 5. srpna 2022  

o koordinovaných opatřeních ke snížení poptávky po plynu

Eskalace narušení dodávek plynu z Ruska poukazuje na značné riziko, že v blízké 

budoucnosti může Rusko dodávky plynu náhle a jednostranně úplně zastavit.

Cíl

→ zavést dobrovolné snížení poptávky po zemním plynu pro zimu 2022/2023  

o minimálně 15 %

→ zajistit bezpečnost dodávek plynu

→ umožnit, aby Rada mohla vyhlásit ohledně bezpečnosti dodávek „výstrahu na úrovni 

Unie“, kdy by snížení poptávky bylo povinným 

→ dosáhnout úspor pro zimní sezonu

→ umožnit koordinovanou přípravu na krizi
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Všechny členské státy mají vyvíjet maximální úsilí ke snížení spotřeby.

POSTUP

  členské státy se dohodly, že mezi 1. srpnem 2022 a 31. březnem 2023 sníží poptávku po plynu  

o 15 % ve srovnání se svou průměrnou spotřebou za posledních pět let, a to pomocí opatření dle 

vlastního výběru

  členské státy, které nejsou propojeny s plynárenskými sítěmi jiných členských států, jsou od po-

vinného snižování poptávky po plynu osvobozeny

  osvobozeny mají být i členské státy, jejichž elektrické rozvodné sítě nejsou synchronizovány  

s evropskou elektroenergetickou soustavou a jsou více závislé na plynu pro výrobu elektřiny

  členské státy mohou omezit své cílové snížení poptávky, pokud překročily své cíle naplnění nebo 

pokud jsou silně závislé na plynu jako vstupní surovině pro kritická průmyslová odvětví,  

nebo mohou použít rozdílnou metodu výpočtu, jestliže se jejich spotřeba plynu v uplynulém 

roce ve srovnání s průměrem za posledních pět let zvýšila alespoň o 8 %

Nařízení stanoví pravidla pro řešení situace, v níž dochází k závažným obtížím při 

dodávkách zemního plynu, s cílem zajistit v duchu solidarity bezpečnost dodávek 

zemního plynu v EU.

VÝSTRAHA NA ÚROVNI UNIE
 
 výstraha má být aktivována prováděcím rozhodnutím Rady na návrh Komise

 Komise předloží návrh na vyhlášení „výstrahy na úrovni Unie“ v případě:

 – závažného rizika vážného nedostatku plynu nebo 

 – výjimečně vysoké poptávky po plynu, nebo 

 –  pokud pět nebo více členských států, které vyhlásily výstrahu na vnitrostátní úrovni, požá-

dá Komisi, aby tak učinila

  pokud Rada vyhlásí výstrahu na úrovni Unie, sníží každý členský stát svou spotřebu plynu nej-

méně o 15 % 

Omezení poptávky po plynu může pomoci zajistit odpovídající dodávky a snížit ceny 

energií ve prospěch spotřebitelů v EU.
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OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ POPTÁVKY
 

  členské státy mají možnost samy zvolit vhodná opatření ke snížení poptávky

  opatření musejí být jasně vymezená, transparentní, přiměřená, nediskriminační a ověřitelná

 možná opatření:

 – snížení spotřeby plynu v odvětví elektřiny

 – opatření na podporu přechodu na jiná paliva v průmyslu

 – vnitrostátní osvětové kampaně 

 – cílené povinnosti omezit vytápění a chlazení 

 – tržní opatření, jako jsou dražby mezi společnostmi

 opatření nesmějí ohrožovat bezpečnost dodávek plynu v jiných členských státech nebo v EU

  opatření nesmějí nepřiměřeně narušovat hospodářskou soutěž nebo řádné fungování vnitřního 

trhu s plynem

  upřednostnit opatření, která nemají dopad na chráněné zákazníky, jako jsou domácnosti a zá-

kladní služby pro fungování společnosti – například kritické subjekty, zdravotní péče a obrana

  členské státy mají vypracovat a aktualizovat své vnitrostátní plány pro stav nouze, které stanoví 

plánovaná opatření ke snížení poptávky
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Členské státy se zavazují snížit 
tuto zimní sezonu poptávku  
po plynu o 15 %

1) odklon od plynu
 –  přechod na jiné palivo v průmyslu a odvětví elektřiny a tepla: pokud možno k obnovi-

telným a čistším zdrojům energie; k jaderné energii, je-li to proveditelné; k uhlí a jiným 

těžkým palivům, je-li to nezbytné

2) motivace ke snižování spotřeby
 –  systémy dražeb nebo nabídkových řízení s cílem motivovat a kompenzovat snižování 

spotřeby u velkých společností

 – režimy státní podpory na pokrytí nákladů

 –  přerušitelné smlouvy o spotřebě plynu, aby se v případě potřeby umožnilo omezení 

jeho využívání

 –  smluvní výměny mezi průmyslovými spotřebiteli s cílem umožnit výrobu v méně po-

stižených regionech v případě velkého nedostatku

3) omezování vytápění a chlazení
 – osvětové kampaně ve všech členských státech

 – povinné omezování ve veřejných budovách

 – snižování spotřeby v obchodních centrech, kancelářích a na veřejných prostranstvích

 –  nové teplotní a hodinové prahové hodnoty pro vytápění a dálkové vytápění v domác-

nostech využívajících plyn

Snížení poptávky - hlavní pilíře
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PLATNOST

 Rada nařízení přijala 5. srpna 2022

 nařízení je mimořádným opatřením, které má platit po dobu jednoho roku 

  Komise má do května 2023 provést přezkum s cílem zvážit prodloužení jeho platnosti s ohledem 

na obecnou situaci v oblasti dodávek plynu v EU

Nedostatkem zemního plynu by byly domácnosti („chránění zákazníci“) postiženy jako 

poslední.

Nařízení navazuje na další probíhající iniciativy ke zlepšení odolnosti a bezpečnosti do-

dávek plynu v EU, jako je například nařízení o skladování plynu, vytvoření energetické 

platformy EU pro společné nákupy a iniciativy uvedené v plánu REPowerEU.


