
V pondělí 13. února Evropská komise přijala dva 
akty v přenesené pravomoci obsahující pravidla 
pro vodík z obnovitelných zdrojů. Navrhovaná 
pravidla mají zajistit, aby všechna paliva 
z obnovitelných zdrojů nebiologického původu byla 
vyrobena z elektřiny z obnovitelných zdrojů, a pomoci 
tak Unii dosáhnout cíle plánu REPowerEU, kterým je 
zabezpečit domácí výrobu vodíku ve výši 10 milionů tun 
a dalších 10 milionů tun obnovitelného vodíku dovést. 
Co se týče prvního aktu v přenesené pravomoci, ten 
určuje podmínky, za nichž lze vodík, vodíková paliva a 
jiné nosiče energie považovat za paliva z obnovitelných 
zdrojů nebiologického původu. Druhý akt pak stanoví 
metodiku pro výpočet emisí skleníkových plynů během 
životního cyklu paliv z obnovitelných zdrojů 
nebiologického původu. Podrobné informace jsou 
uvedeny zde a zde. 

Rovněž v pondělí místopředseda Evropské komise 
Maroš Šefčovič navštívil Washington D.C. s cílem 
posílit spolupráci mezi EU a USA v oblasti 
energetické bezpečnosti. Součástí několikadenní 
série schůzek byl rovněž kulatý stůl se zástupci 
předních unijních plynárenských společností a hlavních 
amerických výrobců a vývozců zkapalnělého plynu. 

V rámci návštěvy USA rovněž proběhla setkání k dalším 
otázkám, včetně toho, jak posílit transatlantickou 
spolupráci v oblasti čistých technologií, baterií, 
kritických surovin či dovedností. Další informace jsou 
k dispozici zde. 

Ve stejný den Komise vydala zimní hospodářskou 
prognózu 2023. Zpráva konstatuje, že unijní 
hospodářství zahájilo oproti předpokladům 
z loňského podzimu rok 2023 příznivěji, než se 
čekalo. Přes silnou expanzi ekonomiky EU v prvním 
pololetí minulého roku se tempo růstu ve třetím a 
čtvrtém čtvrtletí snížilo, avšak nedošlo k recesi, kterou 
předpovídala podzimní prognóza. Příznivý vývoj zlepšil i 
výhled růstu v letošním roce. Pokračující diverzifikace 
zdrojů dodávek a silný pokles spotřeby pomohly udržet 

zásoby plynu nad sezónním průměrem z minulých let a 
velkoobchodní ceny plynu klesly pod předválečnou 
úroveň. Kromě toho míra nezaměstnanosti ke konci 
předchozí roku zůstala na historicky nejnižší úrovni. 
Navzdory pozitivnímu vývoji Unie čelí nepříznivým 
podmínkám, v jejichž popředí stojí vysoké náklady na 
energie ze strany spotřebitelů a podniků a rovněž 
inflace, jejíž růst dále oslaboval kupní sílu domácností. 
Zimní prognóza očekává růst o 1,6 % v EU pro rok 
2023. Více informací je uvedeno zde. 

V úterý 14. února Komise předložila návrh cílící na 
dosažení nulových emisí do roku 2030 u nových 
městských autobusů a do roku 2040 90% snížení 
emisí u nových nákladních vozidel. Nákladní 
automobily, městské autobusy a autokary způsobují 
přibližně 6 % celkových emisí skleníkových plynů v EU a 
přes 25 % emisí ze silniční dopravy. Objem těchto 
emisí, zejména v nákladní dopravě, nadále stoupá 
převážně kvůli rostoucí poptávce. Návrh, který je 
v souladu se Zelenou dohodou a cíli plánu REPowerEU, 
by v případě přijetí mohl napomoci i  transformaci 
energetického sektoru díky tomu,  že cílí na snížení 
poptávky po dovozu fosilních paliv, navýšení úspory 
energie v odvětví dopravy EU a zajištění jeho nižší 
energetické náročnosti. Vítaný vedlejší efekt tohoto 
návrhu spočívá ve zvýšení kvality ovzduší, a to zejména 
ve městech. Podrobnosti jsou dostupné zde a zde. 

Ve čtvrtek 16. února Komise schválila dodatek 
k českému schématu pro poskytování veřejné 
podpory společností v kontextu ruské války na 
Ukrajině. Úpravy, které ČR Komisi notifikovala, 
zahrnují navýšení rozpočtu o 10 mil. EUR, prodloužení 
platnosti tohoto režimu do 31. prosince 2023 a zvýšení 
maximálních stropů podpory v souladu s Dočasným 

krizovým rámcem ve znění ze dne 28. října loňského 
roku. Komise původní schéma schválila v srpnu 2022 a 
jeho cílem je podpořit malé a střední podniky působící 
ve výrobě potravinářských výrobků a nápojů, které jsou 
postiženy současnou krizí. Podrobnosti jsou k nalezení 
zde. 

Dovolujeme si Vás informovat o dvou nových 
výzvách v rámci programu Horizont Evropa 
v balíku výzev v rámci clusteru 2, jehož cílem je 
posílit demokratické hodnoty a podporovat 
sociálně-ekonomickou transformaci. První výzvou 
je řešení nerovností v zelené a digitální transformaci, 
pro niž je alokováno celkem 9 mil. EUR a cílem je nalézt 
zranitelná místa a řádně zohlednit možné dopady 
nových či revidovaných politik EU, jako jsou Zelená 

dohoda či klimaticko-energetický legislativní balíček Fit 
for 55. Druhá výzva je zaměřena na paradigmata 
vedoucí k udržitelné hospodářské politice s vyčleněnými 
prostředky v objemu 4 mil. EUR. Tato výzva je 
zaměřena na problematiku lidské prosperity a 
blahobytu. Podrobnosti k jednotlivým výzvám jsou k 
dispozici zde a zde. 
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