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Ministr financí České Republiky 
Ing. Miroslav Kalousek 
Letenská 15 
118 10, Praha 1 
 
Na vědomí: 
První náměstek ministra financí RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA 
Náměstek ministra financí Ing. Jan Gregor 
 

Brusel, Leden 2013 
 
 
Věc:  Energeticky úsporné renovace mohou pomoci veřejným financím 
 
 
Vážený pane ministře, 
 
Píši Vám proto, abych Vás upozornil na bohužel přehlíženou, ale vysoce nákladově efektivní cestu, jak pomoci 
veřejným financím v České republice, cestu, která s sebou nese také významné přínosy pro společnost a životní 
prostředí. Touto cestou je ambiciózní program investic do energeticky úsporných renovací stávajícího fondu budov. 
Z makroekonomické studie člena NERV Miroslava Zámečníka víme, že každá koruna invetsovaná do takového 
programu může přinést růst HDP o více než dvě koruny a přitom se hned během prvního roku téměř celá vrátí do 
státního rozpočtu na vybraných daních z takto vyvolané ekonomické aktivity. Domnívám se, že v současné složité 
době neexistuje mnoho srovnatelně účinných nástrojů pro oživení ekonomického růstu České republiky. 
 
Píši Vám jako ředitel celoevropské kampaně Renovate Europe a jménem jejích 21 partnerských organizací a firem. 
Naším cílem je, aby energetické spotřeba stávajícího fondu budov v EU byla do roku 2050 snížena o 80% ve 
srovnání s rokem 2005. Chceme se s Vámi podělit o informace, které, pokud je spolu s Vašimi kolegy z Vlády ČR 
vezmete na vědomí, mohou být významným krokem jak ke splnění našeho cíle, tak i ke stimulaci české ekonomiky. 
 
Z různých zemí v Evropě, zejména z Německa a Irska, víme, že každé investované Euro se může do rozpočtu vrátit 
dokonce až pětkrát a to ve velmi krátké době i jednoho roku. Nechali jsme si proto zpracovat důležitou novou 
studii od Copenhagen Economics, která monetizuje vícenásobné přínosy investic do energeticky úsporných 
renovací v celé EU. Hlavní zjištění této studie je, že ambiciózní program renovací přinese významný růst veřejných 
financí spolu s podporou růstu HDP a to tím více, čím více zemí se k takovému kroku rozhodne. Více podrobností 
naleznete v přiložené brožuře. 
  
Studie také odhaluje, že existuje řada opatření s nulovými náklady, které mají vlády k dispozici: 
 

1. Modernizace regulace nájmů tak, aby umožňovala nájemcům a vlastníkům spravedlivě se podělit o 
přínosy energeticky úsporné renovace 

2. Reforma správy budov ve veřejném vlastnictví tak, aby zohledňovala a snižovala dlouhodobé provozní a 
udržovací náklady spojené s těmito budovami. 

3. Odstranění nesystémových daňových výjimek pro využívání elektrické i tepelné energie v budovách a tím 
zvýšit motivaci k energeticky úsporným renovacím současně s přímým pozitivním dopadem na veřejné 
rozpočty. 

4. Rozvoj dobře nastavených programů, které umožňují rozložení rizika mezi soukromou a veřejnou sféru 
tak, aby se úspor mohlo dosáhnout s minimálními nároku na veřejné rozpočty. 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/orgstru_59372.html
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/orgstru_59273.html
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Věříme, že současná složitá ekonomická situace v EU je tím nejlepším důvodem, proč takové programy prosazovat 
právě nyní, zejména, pokud se vyplní předpověď, že tato situace potrvá ještě nejméně 4-5 let. To znamená, že ve 
stavebnictví je a ještě několik let bude výrazná výrobní mezera, ze které tyto rpogramy mohou čerpat a zároveň, že 
výrobní náklady jsou na historickém minimu. Tvrdá fakta odhalená studií Copenhagen economics ukazují, že 
výsledné energetické úspory budou čistým přínosem pro veřejné rozpočty. 
 
Na agregované úrovni pro celou EU by ambiciózní program renovací přinesl až 1 480 000 pracovních míst, přispěl 
by k růstu HDP o 291 miliard Eur do roku 2017 a přinesl by stálé roční úspory pro veřejné rozpočty ve výši 39 
miliard EUR. 
 
K tomuto dopisu přikládáme i plnou studii v elektronické podobě a na vyžádání rádi zašleme i potřebné množství 
výtisků. 
 
Na závěr bych Vám, vážený pane ministře, rád navrhl, abychom zorganizovali společné setkání k diskusi nad tím, 
jak nejlépe tuto příležitost pro Českou republiku využít a jak můžeme k tomuto společnému cíli nejlépe přispět. 
 
S úctou, 

 
Adrian Joyce 
ředitel kampaně Renovate Europe 
 
 
 
Partnerské firmy a asociace v kampani Renovate Europe jsou (v roce 2013): 
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Příloha 

 
Zásadní fakta, která ukázala studie Copenhagen Economics: 
 

 Je čím dál více prokázáno, že energeticky úsporné renovace se při současných cenách energie samy 
zaplatí.  

 

 Členské státy EU mohou stimulovat ekonomickou aktivitu, vytvořit mezi 760 000 a 1 480 000 pracovních 
míst a růst HDP mezi 153 a 291 miliardami Eur v závislosti na úrovni investic. To odpovídá zhruba 1,2 až 
2,3% celoevropského HDP. Tyto výhody vyplývají z jednorázově zvýšené ekonomické aktivity v dotčených 
sektorech v čase ekonomické krize a značné produkční mezery. 
 

 Z energeticky úsporné renovace budov navíc vyplývá řada vedlejších přínosů souvisejících např. se 
zlepšením zdraví díky snížení emisí do vzduchu a zvýšení kvality vnitřního prostředí a s tím souvisejícím 
zvýšením produktivity práce či snížením hospitalizací a tedy i snížením vládních výdajů. 

 

 The co-benefits will bring a permanent annual benefit to society of €104-175bn in 2020, depending on 
the level of investments made: €52-75bn from lower energy bills, at least €9-12bn from co-benefits of 
reduced outlay on subsidies and reduced air pollution from energy production. The health benefits from 
improved indoor climate makes up €42-88bn per year which is in the same order of magnitude as the 
value of the energy savings! The health benefits are evident, but difficult to estimate. 
 

 Speeding up the recovery in the coming 3-5 years with continued projections of substantial 
unemployment will have a direct positive impact on public budgets. In the period from 2012-2017 the 
hard fact shows that public revenues can be increased by €67bn or €128bn depending on the scale of 
investments, corresponding to between 0.5% and 1% of EU GDP – as a direct benefit from stimulating 
activity in a period of economic underperformance. Next to the “one-off” benefit from increased 
economic activity the public budget will be improved with € 29-39bn annually due to net savings directly 
impacting the public expenditure. 


