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H. R. 1927 

Výbor: Výbor pro energii a hospodářství 

Název: Zákon o energetických zdrojích 

Důvodová zpráva 

Obecná část 

Tento návrh zákona předkládá dlouhodobou strategii Spojených států pro zajištění udržitelného stavu 

produkce elektrické energie. Jeho cílem je zastavit postupnou likvidaci amerického přírodního a 

kulturního bohatství, předejít neefektivní výrobě energie dosud preferované pro svou krátkodobou 

ziskovost a podpořit financování výzkumu ekologicky udržitelných energetických zdrojů. 

Zvláštní část 

1. Hlava I 

Tato ustanovení zakládají obecné principy, na nichž tento návrh spočívá. Zodpovědnost při volbě 

energetických zdrojů nespočívá pouze v prevenci přímé destrukce prostředí, nýbrž i ve volbě partnerů 

obchodu s energiemi a surovinami k jejich výrobě. Jejich nákup od států, které principy udržitelné 

energetické politiky podrývají a zisky z obchodu následně využívají k protiamerickým aktivitám není 

slučitelný s cíli tohoto návrhu. 

2. Hlava II 

S přihlédnutím k aktuálnímu stavu je zřejmé, že ukončení získávání energií z neobnovitelných zdrojů 

není možné uskutečnit v krátkodobém časovém horizontu. Návrh zákona tedy pouze stanovuje limit 

50 let pro ukončení těžby hnědého uhlí, jehož následné spalování je s ohledem na jeho vlastnosti silně 

neefektivním způsobem výroby energie, který však představuje výraznou zátěž pro životní prostředí.  

 Cílem tohoto návrhu však bezesporu je postupné snižování ekologické zátěže z těžby a zpracování 

fosilních paliv všeho druhu, pročež je třeba nezahajovat těžbu v nových lokacích, neprolamovat 

stávající těžební limity, napravovat škodu tam, kde již není aktivně působena a podporovat alternativní 

zdroje energie, jako jsou jaderné, větrné, solární či vodní elektrárny.  
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3. Hlava III 

Za účelem urychlení změny stávající situace je potřeba zefektivnit výrobu energií ekologicky 

šetrnými způsoby. Současná podoba financování výzkumu však probíhá chaoticky, 

nejednotně a za finančně nedostačujícími prostředky. 

4. Hlava IV  

Účinnost zákona je stanovena na počátek roku 2020, tak aby k realizaci aktivit jím předpokládaných 

mohlo dojít co nejdříve. Jedná se především o zákon předkládající dlouhodobou vizi, k počátku jejíhož 

naplňování není třeba žádného přechodného období. 


