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VÁŽENÍ ČTENÁŘI, 

v prosinci se v Katovicích uskuteční 24. konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN   

o změně klimatu, která má přijmout balíček rozhodnutí pro celkovou implementaci Pařížské 

dohody v souladu s rozhodnutími z Paříže a Marrákeše. Evropský parlament si přeje, aby   

EU již v Katovicích představila svou novou dlouhodobou strategii v oblasti snižování emisí 

skleníkových plynů, a v červencovém usnesení apeluje na připravenost členských států zlep-

šit vnitrostátně stanovený příspěvek EU pro rok 2030. K předložení strategie byla Komise vy-

zvána březnovými závěry Evropské rady, a to do prvního čtvrtletí roku 2019 a se zřetelem      

k vnitrostátním energeticko-klimatickým plánům. Jejich návrhy ale mají členské státy podle 

nařízení  o správě energetické unie odevzdat do konce letošního roku. Český plán, jehož pří-

prava během léta postoupila do další fáze, bude v dimenzi dekarbonizace vycházet z Politiky 

ochrany klimatu, přijaté v roce 2017, která počítá se snížením emisí skleníkových plynů       

do roku 2020 alespoň o 32 Mt CO2ekv. v porovnání s rokem 2005 a do roku 2030 alespoň                        

o 44 Mt CO2ekv. v porovnání s rokem 2005. K nové evropské dlouhodobé strategii v oblasti 

snižování emisí skleníkových plynů se do 9. října můžete vyjádřit ve veřejné konzultaci i Vy. 

Z našeho pohledu by měla stát na koherentním přístupu jednotlivých evropských a národních 

politik      a na plném pokrytí ceny uhlíku, tj. mimo silného cenového signálu v EU ETS také  

na ceně uhlíku v sektorech mimo něj. O tom, jaké vnější vlivy budou formovat energetiku,    

se můžete dovědět více na následujících stránkách a 19. září na konferenci Energetika 2018, 

pořádané EGÚ Brno.   

 

Příjemné čtení a na viděnou v Brně, 

Zuzana Krejčiříková 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0221&language=CS
http://www.consilium.europa.eu/media/33465/22-euco-final-conclusions-cs.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/politika_ochrany_klimatu_2017/$FILE/OEOK-POK-20170329.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/politika_ochrany_klimatu_2017/$FILE/OEOK-POK-20170329.pdf
https://ec.europa.eu/clima/consultations/strategy-long-term-eu-greenhouse-gas-emissions-reductions_en
https://www.egubrno.cz/konference/program2018/


   07–08 2018

Emise CO2                   
a oteplování 

Globální úsilí               
o snižování emisí CO2 

EMISE CO2 A OTEPLOVÁNÍ 

J edním z nejznámějších a nejvýznam-

nějších skleníkových plynů, které při-

spívají ke globálnímu oteplování je oxid 

uhličitý (CO2). Vzniká jednak přírodními 

procesy, nicméně od minulého století 

k jeho vzniku významně přispívá spalování 

fosilních paliv.  

Vědci začali pravidelně měřit koncentraci CO2 

v atmosféře v roce 1958 v laboratoři na havaj-

ské sopce Mauna Loa (Global Monitoring Divi-

sion). Naměřili hodnotu množství oxidu uhliči-

tého na úrovni 316 ppm (parts per million – tj. 

částic CO2 v miliónu částic atmosféry), která 

byla pouze o něco vyšší než koncentrace 

v před-industriálním období na úrovni 280 

ppm. Od té doby koncentrace CO2 

v atmosféře roste stále rychleji, a to až na 

současnou hodnotu nad 400 ppm. Poprvé 

v dějinách lidstva překročila koncentrace oxi-

du uhličitého v atmosféře hranici 400 ppm 

v květnu 2013. V roce 2014 se na této hodno-

tě udržela po celý duben a v roce 2016 už 

vědci zaznamenali koncentrace CO2 nad tou-

to hodnotou po celý rok. Paralelně s tím ros-

tou i globální teploty, přičemž právě rok 2016 

byl nejteplejším rokem od začátku pořizování 

záznamů v roce 1880, konkrétně byl o 1,1 °C 

teplejší než průměr z před-industriálního ob-

dobí. Vědci předpokládají, že při současném 

růstu koncentrace oxidu uhličitého 

v atmosféře dosáhne jeho hladina 500 ppm 

během padesáti let, což by vedlo ke zvýšení 

průměrné teploty o více než 3°C. 

GLOBÁLNÍ ÚSILÍ O SNIŽOVÁNÍ  

EMISÍ CO2 

P rvní významné mezinárodní setkání 

na vrcholné úrovni zaměřené na kli-

matickou změnu proběhlo na konferenci 

OSN o životním prostředí v Rio de Janeiru. 

Na této konferenci, která je známá jako 

Summit Země, byla v roce 1992 podepsaná 

Rámcová úmluva OSN o změně klimatu.  

Úmluva je rámcový dokument, který může být 

doplněn dalšími dokumenty (protokoly, dodat-

ky apod.), což umožňuje, aby se agenda dále 

rozvíjela, aniž by při vyjednávání detailů byl 

otevírán základní text, který je výsledkem 

kompromisu. První konference smluvních 

stran (COP1) Rámcové úmluvy se sešla 

v Berlíně v roce 1995 a od té doby se její 

účastníci schází každý rok. V roce 1997 byl 

přijat Kjótský protokol, který ukládá povinnost 

průmyslově rozvinutým zemím zredukovat své 

emise skleníkových plynů o 5,2  % oproti roku 

1990. Kjótský protokol vstoupil v účinnost 

v únoru 2005. Nicméně poté, co jej odmítli 

ratifikovat Spojené státy, se mimo dojednané 

globální snižování emisí ocitli dva největší 

světoví znečišťovatelé – kromě USA ještě Čí-

na, která se Kjótského protokolu vůbec neú-

častnila. Do společného úsilí tak nebyly zapo-

jeny státy, které dohromady produkují téměř 

40 % světových emisí skleníkových plynů 

(USA 18 %, Čína 20 %).  

Pařížská dohoda  

Závazek EU v rámci 
Pařížské dohody 

Zelené finance 

Klimatická diplomacie 

https://www.esrl.noaa.gov/gmd/obop/mlo/
https://www.esrl.noaa.gov/gmd/obop/mlo/
https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf
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PAŘÍŽSKÁ DOHODA  

N a víceméně neúspěšný Kjótský proto-

kol navázala Pařížská dohoda.         

Od chvíle, kdy bylo jasné, že Kjótský pro-

tokol nezajistí potřebné snižování emisí 

skleníkových plynů, stáli prakticky všichni 

signatáři Rámcové úmluvy OSN         

(včetně USA i Číny) o novou klimatickou 

dohodu. Jednání o ní bylo završené na Kli-

matické konferenci v Paříži (COP21)                         

v prosinci 2015.   

Pařížská dohoda má omezit emise skleníko-

vých plynů po roce 2020. Cílem je udržet ná-

růst globální průměrné teploty výrazně       

pod hranicí 2 °C, resp. co nejvíce se přibližo-

vat hodnotě 1,5 °C, a také zvyšovat schop-

nost přizpůsobení se změnám klimatu a sla-

dění finančních toků s nízkoemisním rozvo-

jem. Dohoda přihlíží k tomu, že snižování emi-

sí skleníkových plynů bude trvat v rozvojových 

státech déle. Samotné vnitrostátně stanovené 

příspěvky (INDC) pro snižování emisí závaz-

né nejsou. Snižování emisí a adaptace         

na změny klimatu v nejchudších státech       

se bude financovat z veřejných i ze soukro-

mých zdrojů. Vyspělé státy mají do roku 2020 

vytvořit finanční mechanismus, pomocí které-

ho bude poskytnuto rozvojovým zemím mini-

málně 100 miliard dolarů ročně. Dohodu po-

depsalo 195 účastníků Rámcové úmluvy OSN 

o změně klimatu (z celkového počtu 197,  

chybí Nikaragua a Sýrie) a 179 zemí ji již rati-

fikovalo (stav ke dni 25. 8. 2018). A to včetně 

Číny, která se neúčastnila Kjótského protoko-

lu. Dohoda vstoupila v platnost dne 4. listopa-

du 2016.  

Dne 1. června 2017 se americký prezident 

Donald Trump (zvolený v lednu 2017) rozhodl 

od Pařížské dohody ustoupit. Reakce značné 

části ostatních signatářů, včetně Evropské 

unie, Číny, Indie, Kanady, Mexika a dalších, 

byla rychlá a jednoznačná. Většina signatář-

ských zemí má extrémní zájem na pokračová-

ní dohody. Potvrdili svůj závazek a přesvěd-

čení, že Pařížská dohoda může uspět i bez 

podpory vlády USA. V rámci koalice „We Are 

Still In“ potvrdili vůli čelit nepříznivému vývoji 

klimatu a svoji participaci na závazcích 

z Paříže zástupci jednotlivých amerických stá-

tů, měst, businessu, investorských společnos-

tí, universit, kulturních institucí i dalších sku-

pin. 

ZÁVAZEK EU V RÁMCI                    

PAŘÍŽSKÉ DOHODY 

Č 
lenské státy Evropské unie jsou dohro-

mady zodpovědné za 12 % globálních 

emisí skleníkových plynů. V rámci Paříž-

ské dohody předložila EU spolu se člen-

skými státy svůj příspěvek ke snižování 

emisí (INCD EU) již v březnu 2015.  

Závazek (INCD) vychází z dohody členských 

států EU z října 2014 o klimaticko-

energetickém rámci. Rada EU přijala ambici-

ózní závazek do roku 2030 dále snížit emise 

skleníkových plynů nejméně o 40 % ve srov-

nání s rokem 1990, přičemž ke snížení emisí 

mají přispět všechny sektory. Klimaticko-

energetické cíle na úrovni EU byly dále upra-

veny a rozpracovány na základě návrhů Ev-

ropské komise v rámci balíčku Čisté energie 

pro všechny Evropany (viz níže). 

Evropská unie již oproti roku 1990 snížila emi-

Pařížská dohoda  

Závazek EU v rámci 
Pařížské dohody 

Zelené finance 

Klimatická diplomacie 

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/parizska_dohoda/$FILE/OEOK-Cesky_preklad_dohody-20160419.pdf
http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-d&chapter=27&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7-d&chapter=27&clang=_en
https://www.wearestillin.com/
https://www.wearestillin.com/
http://www4.unfccc.int/Submissions/INDC/Published%20Documents/Latvia/1/LV-03-06-EU%20INDC.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/145397.pdf
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se skleníkových plynů přibližně o 19 %.         

A to za situace, kdy HDP ve stejném období 

vzrostl o více než 44 %. Konkrétně to zname-

ná, že průměrná hodnota emisí poklesla      

z 12 tun ekvivalentu CO2 (per capita) v roce 

1990 na 9 tun ekvivalentu CO2  v roce 2012, 

přičemž se předpokládá, že emise do roku 

2030 poklesnou až na 6 tun ekvivalentu CO2. 

Emise skleníkových plynů mají v členských 

státech EU klesající tendenci od roku 1979. 

Pařížská dohoda  

Závazek EU v rámci 
Pařížské dohody 

Zelené finance 

Klimatická diplomacie 
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ZELENÉ FINANCE 

E vropská komise odhaduje, že přechod 

na nízkouhlíkovou ekonomiku a dosa-

žení cílů Evropské unie v rámci Pařížské 

dohody pro rok 2030 si ve srovnání          

se současným stavem vyžádá navíc inves-

tice ve výši 180 miliard eur ročně,               

a to zejména do odvětví jako jsou napří-

klad renovace a výstavba energeticky 

účinných budov, obnovitelné zdroje ener-

gie, či nízkouhlíková doprava.  

Taková investiční výzva přesahuje kapacitu 

samotného veřejného sektoru. Proto Komise 

na konci roku 2016 jmenovala odbornou sku-

pinu na vysoké úrovni pro udržitelné financo-

vání (HLEG), která byla pověřena přípravou 

plánu transformace finančního systému       

pro celý investiční řetězec, včetně mobilizace 

soukromého sektoru. V lednu 2018 expertní 

skupina HLEG předložila zprávu obsahující 

strategická doporučení pro finanční systém, 

který by podporoval trvale udržitelné investice. 

Ve zprávě se uvádí, že pro udržitelné finance 

mají zásadní význam dva prvky: zlepšení pří-

spěvku finančního sektoru k udržitelnému 

růstu prostřednictvím financování dlouhodo-

bých potřeb společnosti a posílení finanční 

stability tím, že se při rozhodování o investi-

cích zohlední environmentální, sociální          

a správní faktory. 

Na tomto základě Komise vypracovala Akční 

plán pro udržitelné financování, který zveřejni-

la 8. března jako součást projektu kapitálo-

vých trhů (CMU). Komise v úvodu konstatuje, 

že přeorientování soukromého kapitálu 

na udržitelnější investice vyžaduje komplexní 

změnu způsobu, jakým finanční systém fun-

guje. Cílem iniciativy je přesměrovat kapitálo-

vé toky k udržitelným investicím, řídit finanční 

rizika plynoucí ze změny klimatu, vyčerpávání 

zdrojů, zhoršování životního prostředí 

a sociálních otázek a podporovat transparent-

nost a dlouhodobost finančních 

a ekonomických činností. Pro dosažení po-

stupných změn Komise definuje 10 opatření, 

přičemž zprávu o provádění tohoto akčního 

plánu Komise podá v roce 2019.  

První legislativní návrhy v této souvislosti Ev-

ropská komise představila 24. května 2018. 

Balíček obsahuje návrhy, které zavádí jednot-

ný klasifikační systém (taxonomii) pro ekolo-

gicky udržitelné ekonomické aktivity, pravidla 

pro ekologické jednání institucionálních inves-

torů a referenční hodnoty pro snižování emisí 

uhlíku. 

Přesměrování kapitálových toků k udržitelněj-

ším ekonomickým činnostem se musí opírat 

o společné chápání toho, co znamená pojem 

udržitelný. Proto Komise v návrhu nařízení 

pro zřízení rámce udržitelných financí předklá-

dá návrh na zavedení kritérií pro určení, zda 

ekonomická aktivita je z hlediska životního 

prostředí udržitelná, přičemž navazuje na sku-

tečnost, že některé členské státy již klasifikač-

ní systém používají a předkládá harmonizova-

nou verzi. Jednotný unijní klasifikační systém 

tak vytvoří základ pro označení udržitelných 

finančních produktů (např. zelené dluhopisy)  

a investorům by měl usnadnit rozhodování     

o tom, co je ekologické a co nikoliv.  

Druhý legislativní dokument návrh nařízení 

pro zveřejnění informací o udržitelných inves-

Pařížská dohoda  
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180131-sustainable-finance-final-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/180308-action-plan-sustainable-growth_en
https://ec.europa.eu/info/publications/180308-action-plan-sustainable-growth_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/HIS/?uri=CELEX%3A52018PC0353
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/HIS/?uri=CELEX%3A52018PC0354
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ticích a rizicích udržitelnosti pozměňující 

směrnici (EU) 2016/2341 stanoví základní 

rámec pro ekologické chování institucionál-

ních investorů. Patří mezi ně investoři jako 

např. správci aktiv, pojišťovny, penzijní 

fondy či finanční poradci, kteří v rámci na-

vrhovaných pravidel budou muset při roz-

hodování zohlednit environmentální, soci-

ální a správní kritéria (ESG).  

Třetím legislativním návrhem je nařízení 

pozměňující nařízení 2016/1011 o refe-

renčních hodnotách pro snižování emisí 

uhlíku. Na základě navrhovaných pravidel 

vzniká nová kategorie referenčních hodnot 

pro nízké emise uhlíku a referenčních hod-

not pro pozitivní dopad v oblasti emisí uhlí-

ku. Nové standardy by měly reflektovat 

uhlíkovou stopu společností a dát investorům 

více informací o uhlíkové stopě investičního 

portfolia. 

Významnou roli v procesu přeorientovávání 

finančního systému směrem k udržitelnosti 

hrají investiční podniky a poskytovalé pojiště-

ní. Proto Komise zahájila konzultace s cílem 

zjistit, jak nejlépe zahrnout environmentální, 

sociální a správní kritéria (ESG) do poraden-

ských služeb, které tyto subjekty nabízí. Zá-

měrem je změna aktů v přenesené pravomoci 

týkající se směrnice o trzích finančních ná-

strojů (MiFID II) a směrnice o distribuci pojiš-

tění. 

Zároveň Komise dne 13. června ustanovila 

skupinu expertů z finančního, obchodního, 

průmyslového, či akademického sektoru 

s ročním mandátem (s případným prodlouže-

ním do konce roku 2019). Na základě konzul-

tace se všemi zúčastněnými stranami se bude 

podílet na vypracování klasifikace (taxonomie) 

zelených financí, upřesnění kritérií ESG, spe-

cifikaci referenčních hodnot, či upřesnění pra-

videl pro zveřejňování informací, včetně po-

souzení požadavku na vypracování strategie 

udržitelnosti pro vedení firem.  Zprávu ohled-

ně taxonomie se zvláštním zaměřením na 

činnosti v oblasti zmírňování změny klimatu 

by skupina expertů měla vypracovat do prv-

ního čtvrtletí roku 2019. Do druhého čtvrtletí 

roku 2019 by zprávu měla rozšířit o činnosti 

v oblasti přizpůsobování se změně klimatu   

a další environmentální činnosti. Zároveň    

ve stejném termínu předloží zprávy 

o koncepci a metodice referenční hodnoty 

pro nízké emise uhlíku, či o normě EU      

pro zelené dluhopisy. Tyto zprávy budou 

představovat základ, z něhož bude Komise 

vycházet při postupném vypracovávání unijní 

taxonomie udržitelnosti, a v mezidobí budou   

i východiskem pro investování do činností 

souvisejících se změnou klimatu a do environ-

mentálních činností. Komise předpokládá,    

že navazující akty v přenesené pravomoci    

by měla přijmout mezi roky 2019 a 2022.  

Pařížská dohoda  

Závazek EU v rámci 
Pařížské dohody 

Zelené finance 

Klimatická diplomacie 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/DOC/?uri=CELEX:52018PC0355&from=EN
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180613-sustainable-finance-teg-members_en.pdf?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=68b73a90e4-EMAIL_CAMPAIGN_2018_06_13_05_33&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-68b73a90e4-190075897
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Emise CO2                   
a oteplování 

Globální úsilí               
o snižování emisí CO2 

KLIMATICKÁ DIPLOMACIE 

Z měny klimatu mají přímé i nepřímé dů-

sledky pro mezinárodní bezpečnost    

a stabilitu. Dopady klimatických změn nej-

více ohrožují obyvatele v nejzranitelnějších 

oblastech, nicméně důsledky se mohou 

různým způsobem dotknout většiny oby-

vatel Země. Evropská unie v této souvis-

losti čelí četným výzvám. 

Na bezpečnostní rizika, která se v souvislosti 

se změnou klimatu objevují, upozornili ministři 

zahraničních věcí EU ve svých závěrech       

ze setkání z února 2018. Konstatují, že pro-

blémem jsou nejen extrémní výkyvy počasí, 

nárůst mořské hladiny, ale především nedo-

statek vody. Environmentální tlak a riziko ka-

tastrof přispívají k migraci a zvyšují hrozbu 

sociálních a politických nepokojů. Připrave-

nosti na destabilizující dopady změn klimatu 

se věnovali účastníci setkání na nejvyšší 

úrovni, které se z podnětu vysoké představi-

telky pro zahraniční věci a bezpečnostní politi-

ku F. Mogheriniové uskutečnilo v Bruselu dne 

22. června 2018. Mezi hlavní diskutovaná té-

mata patřila odpovědnost za připravenost     

na bezpečnostní rizika a nutnost přejít z akce 

včasného varování na včasnou reakci. 

Také Evropský parlament hodnotí boj proti 

změně klimatu jako strategickou prioritu,     

která by měla být součástí všech diplomatic-

kých rozhovorů. Společnou zprávu o diploma-

cii v oblasti klimatu výborů pro zahraniční věci 

(AFET) a pro životní prostředí, veřejné zdraví 

a bezpečnost potravin (ENVI) předložili euro-

poslanci z vlastní iniciativy (INI). Zprávu,    

kterou vypracovali zpravodajové Arne Lietz    

a Jo Leinen (oba Německo, S&D), přijal Ev-

ropský parlament na plenárním zasedání     

ve Štrasburku dne 3. července naprostou vět-

šinou hlasujících europoslanců. Evropský par-

lament požaduje, aby Evropská unie předsta-

vila na konferenci COP24 v Katowicích (v pro-

sinci 2018) svoji dlouhodobou strategii 

s nulovými emisemi CO2 pro rok 2050           

a aby nový víceletý finanční rámec pro období 

po roce 2020 odrážel význam silné diplomacie 

v oblasti klimatu, přičemž aby alespoň      

30 % výdajů rozpočtu bylo nasměrováno      

na opatření v oblasti klimatu. Zároveň Evrop-

ský parlament vyzývá k zahájení diskuse     

na úrovni OSN ohledně migrace v souvislosti 

s klimatickými změnami.  

V srpnu letošního roku zveřejnil Mezinárodní 

institut pro udržitelný rozvoj (IISD) zprávu,    

ve které upozorňuje na zvýšenou hrozbu kon-

fliktů, které by mohly vzniknout v důsledku 

narůstající poptávky po minerálech používa-

ných v zelených technologiích. Doporučuje 

přezkoumat dodavatelský řetězec minerálů, 

které jsou využívané pro obnovitelné zdroje 

energie, a zvážit nezbytné souvislosti. Autoři 

poukazují na zprávu Světové banky, která 

odhaduje, že poptávka po minerálech potřeb-

ných pro solární panely, včetně mědi, železa, 

olova, molybdenu, niklu a zinku, by se mohla 

do roku 2050 zvýšit o 300 procent. Nárůst po-

ptávky očekává i po minerálech, jako je kobalt 

či lithium, potřebných při výrobě větrné ener-

gie a při skladování energie, včetně baterií  

pro elektromobily. S ohledem na skutečnost,      

že většina zásob těchto minerálů se nachází 

v politicky nestabilních státech, vyzývají autoři 

zprávy IISD k odpovědnému přístupu             

a k analýze dodavatelských řetězců.  

Pařížská dohoda  

Závazek EU v rámci 
Pařížské dohody 

Zelené finance 

Klimatická diplomacie 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0221&language=CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0221&language=CS
http://cop24.katowice.eu/
https://www.iisd.org/story/green-conflict-minerals/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=5a46aa574b-EMAIL_CAMPAIGN_2018_08_22_05_00&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-5a46aa574b-190075897
https://www.iisd.org/story/green-conflict-minerals/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=5a46aa574b-EMAIL_CAMPAIGN_2018_08_22_05_00&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-5a46aa574b-190075897
https://www.iisd.org/story/green-conflict-minerals/?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=5a46aa574b-EMAIL_CAMPAIGN_2018_08_22_05_00&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-5a46aa574b-190075897
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Plnění energeticko-
klimatických cílů EU 
do roku 2020  

PLNĚNÍ ENERGETICKO-

KLIMATICKÝCH CÍLŮ EU                

DO ROKU 2020  

E nergeticko-klimatické cíle do roku 

2020 jsou na úrovni EU stanoveny  

ve výši 20% snížení emisí skleníkových 

plynů oproti roku 1990, 20% podílu obno-

vitelných zdrojů energie na hrubé koneč-

né spotřebě energie a 20% zvýšení ener-

gické účinnosti. Evropská unie jako celek 

je na dobré cestě k naplnění těchto cílů 

v roce 2020, a to ve všech třech oblas-

tech. Situace v jednotlivých členských 

státech se však liší.  

Zpráva Evropské agentury pro životní pro-

středí uvádí, že pokud jde o snižování emisí 

skleníkových plynů, Evropská unie dosáhla 

již v roce 2015 nižší úrovně, než je stanove-

ných 20 % pro rok 2020, a množství emisí 

skleníkových plynů se nadále snižuje i v roce 

2016. Konkrétně Evropská unie jako celek 

v roce 2015 dosáhla 22% snížení emisí skle-

níkových plynů a v roce 2016 23% snížení 

těchto emisí oproti roku 1990. 

Pokud jde o obnovitelné zdroje energie, bylo 

v letech 2015 a 2016 na úrovni EU dosaženo 

pokroku, který vytváří předpoklad pro naplně-

ní cíle do roku 2020. Plynulý nárůst obnovitel-

ných zdrojů energie ve skladbě zdrojů ener-

gie EU pokračuje a jejich podíl na hrubé ko-

nečné spotřebě v EU jako celku činil v roce 

2016 přibližně 17 %. Zároveň však v letech 

2015 a 2016 bylo zaznamenáno určité zpo-

malení tempa nárůstu využívání energie 

z obnovitelných zdrojů ve srovnání 

s průměrem zaznamenaným od roku 2005.  

Co se týká energetické účinnosti, byl v le-

tech 2005 až 2014 zaznamenán trend kle-

sající celkové spotřeby energie. V letech 

2015 a 2016 se spotřeba energie mírně 

zvýšila. Evropská komise konstatuje,         

že     to neznamená, že by došlo ke změně 

dlouhodobějšího trendu, nicméně hodlá dal-

ší vývoj bedlivě sledovat. A to zejména     

na skutečnost, že národní cíle jako celek 

jsou méně ambiciózní než cíl přijatý          

na úrovni EU. Jinými slovy celková úroveň 

cílů jednotlivých zemí v současnosti nestačí 

k dosažení cíle EU pro rok 2020.  

První rámec politiky 
v oblasti klimatu          
a energetiky do 2030 

Navýšení ambicí       
po Pařížské dohodě  

Správa energetické 
unie 

Strategie pro dlouho-
dobé snižování emisí 
v EU do roku 2050 

https://www.eea.europa.eu/themes/climate/trends-and-projections-in-europe/trends-and-projections-in-europe-2017/index
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Plnění energeticko-
klimatických cílů EU 
do roku 2020  

PRVNÍ RÁMEC POLITIKY V OBLASTI 

KLIMATU A ENERGETIKY DO 2030 

R ámec politiky EU v oblasti klimatu    

a energetiky do roku 2030 stanovila 

Evropská rada ve svých závěrech ze zase-

dání ve dnech 23. a 24. října 2014. 

V návaznosti na jednání o globální doho-

dě o klimatu stanovili zástupci členských 

zemí EU evropské cíle do roku 2030      

pro snižování emisí, podíl obnovitelných 

zdrojů energie na konečné spotřebě         

a energetickou účinnost s tím, že            

po skončení pařížské konference            

se k tématu vrátí.  

Dohodnutý rámec pro klima a energetiku po-

tvrdil závazný cíl EU ohledně emisí skleníko-

vých plynů, jímž je snížit do roku 2030 emise 

alespoň o 40 % oproti roku 1990. Přičemž 

odvětví, na něž se vztahuje evropský systém 

obchodování s emisemi (EU ETS), sníží         

v porovnání s rokem 2005 emise do roku 

2030 o 43 % a odvětví mimo EU ETS           

o 30 %. Členské země by se měly na tomto 

úsilí podílet v duchu vyváženosti, spravedl-

nosti a solidarity.  

Pro obnovitelné zdroje energie stanovila    

Evropská rada v roce 2014 závazný cíl 

v oblasti spotřeby energie v EU, jímž je     

dosažení podílu ve výši nejméně 27 %,    

přičemž členské státy si stanovily vlastní  

vnitrostátní cíle. Evropská rada zároveň   

konstatovala,  že pro efektivní využití nepra-

videlných dodávek energie z obnovitelných 

zdrojů je nezbytné lépe propojit vnitřní trh 

s energií a vhodné záložní systémy, jejichž 

koordinace by měla probíhat na regionální 

úrovni.  

Co se týká energetické účinnosti, stanovila 

Evropská rada v roce 2014 pro rok 2030 indi-

kativní cíl zvýšení energetické účinnosti       

ve výši 27 % s tím, že do roku 2020 bude 

tento cíl přezkoumán s možností navýšení   

na 30 %.  

Cíle pro obnovitelné zdroje energie a pro 

energetickou účinnost byly v roce 2018       

na základě návrhů Evropské komise v rámci 

balíčku Čisté energie pro všechny Evropany 

a jednání evropských institucí navýšeny. 

První rámec politiky 
v oblasti klimatu          
a energetiky do 2030 

Navýšení ambicí        
po Pařížské dohodě  

Správa energetické 
unie 

Strategie pro dlouho-
dobé snižování emisí 
v EU do roku 2050 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-169-2014-INIT/cs/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-169-2014-INIT/cs/pdf
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Plnění energeticko-
klimatických cílů EU 
do roku 2020  

NAVÝŠENÍ AMBICÍ                         

PO PAŘÍŽSKÉ DOHODĚ  

N a základě podnětů Rady a Evropské-

ho parlamentu předložila v listopadu 

2016 Evropská komise soubor legislativ-

ních návrhů pod názvem Čistá energie 

pro všechny Evropany. Hlavním záměrem 

tisícistránkového balíčku byla transfor-

mace evropského trhu s energií tak, aby 

byl bezbariérový, založený na obnovitel-

ných zdrojích energie, tedy nízkouhlíko-

vý, s plnou účastí na straně poptávky      

a založený na tržních principech.  

Projednání navržené legislativy 

v evropských institucích trvalo necelé dva 

roky. Jako první se na jaře 2018 legislativci 

shodli na podobě směrnice o energetické 

účinnosti budov. V rámci trialogů dosáhli 

zástupci evropských institucí také shody oh-

ledně finálního znění dalších tří legislativních 

návrhů, konkrétně revize směrnice o podpoře 

energie z obnovitelných zdrojů, revize směr-

nice o energetické účinnosti a nařízení          

o správě energetické unie. Předběžné doho-

dy z trialogů již schválili velvyslanci člen-

ských zemí i příslušné výbory v Evropském 

parlamentu. Předpokládá se, že plenární za-

sedání EP o zprávách bude hlasovat          

na svém říjnovém zasedání ve Štrasburku    

a následovat bude formální schválení        

Radou EU.  

S ohledem na závazky vyplývající z Pařížské 

dohody patřilo mezi hlavní diskutovaná téma-

ta balíčku nové nastavení cílů do roku 2030 

pro obnovitelné zdroje energie a pro energe-

tickou účinnost. V rámci meziinstitucionálních 

jednání došlo k dohodě na navýšení závaz-

ného cíle EU pro podíl obnovitelných zdrojů 

energie na konečné hrubé spotřebě, a to    

na 32 %. Zároveň se zástupci evropských 

institucí shodli, že v roce 2023 dojde k pře-

zkumu možností pro navýšení cíle. Revido-

vaná směrnice stanoví také další dílčí cíle.   

V oblasti dopravy bylo dosaženo dohody,    

že podíl obnovitelných zdrojů v dopravě musí 

být do roku 2030 minimálně 14 %. Pro odvět-

ví vytápění a chlazení je v dohodě stanoven 

indikativní cíl 1,3% nárůstu ročního využití 

obnovitelných zdrojů v chladicích a topných 

zařízeních. Vyjednavači diskutovali také re-

žimy podpory pro obnovitelné zdroje. Ote-

vření podpory pro účast sousedních států 

bude dobrovolné a mělo by dosahovat ale-

spoň 5 % v období 2023 až 2026                 

a 10 % v období 2027 až 2030.  

Co se týká energetické účinnosti, shodli se 

zástupci evropských institucí na kompromi-

su v podobě indikativního, tj. nezávazného 

cíle do roku 2030 ve výši 32,5 % s možností 

přezkumu v roce 2023. Členské státy by mě-

ly stanovit své národní indikativní příspěvky 

pro energetickou účinnost s přihlédnutím      

k tomu, že spotřeba energie Unie v roce 

2030 nesmí překročit 1 273 Mtoe primární 

energie a / nebo nejvýše 956 Mtoe konečné 

energie.  

První rámec politiky 
v oblasti klimatu          
a energetiky do 2030 

Navýšení ambicí        
po Pařížské dohodě  

Správa energetické 
unie 

Strategie pro dlouho-
dobé snižování emisí 
v EU do roku 2050 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0844&from=CS
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10308-2018-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10309-2018-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10309-2018-INIT/en/pdf
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klimatických cílů EU 
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SPRÁVA ENERGETICKÉ UNIE 

S oučinnost při plánování klimaticko-

energetických cílů v jednotlivých 

členských státech a dosažení těchto cílů 

na evropské úrovni mají zajistit pravidla 

dohodnutá v rámci nařízení o správě ener-

getické unie.  

Nařízení stanoví formu spolupráce členských 

států mezi sebou navzájem i s Komisí           

a kontrolní mechanismy pro průběžné plnění.     

Zavádí pro členské státy povinnost předložit 

Komisi do konce roku 2018 návrhy energetic-

ko-klimatických plánů, jak cílů do roku 2030 

dosáhnou. Na základě případných doporuče-

ní, která vypracuje Komise, pak do 31. pro-

since 2019 předloží finální vnitrostátní plány 

v oblasti energetiky a klimatu (na období 

2021 až 2030). Následně budou členské stá-

ty předkládat své plány každých deset let 

vždy k 1. lednu. Zároveň musí vypracovat 

dvouleté zprávy o pokroku v provádění vni-

trostátních plánů, přičemž první zprávu o po-

kroku předloží k 15. březnu 2023. Sledovat 

se bude také trajektorie postupného plnění 

vytyčených cílů.  

K dosažení 32% cíle pro obnovitelné zdroje 

do roku 2030 musí Evropská unie jako celek 

do roku 2022 splnit 18 % tohoto cíle,           

do roku 2025 43 % a do roku 2027 65 %. 

Pokud bude zjištěn nedostatek na úrovni EU 

v dosahování cílů v oblasti obnovitelných 

zdrojů energie, pak ty členské státy,           

které zaostávají za svými referenčními body, 

budou muset tento nedostatek odstranit přije-

tím opatření na vnitrostátní úrovni.  

 

První rámec politiky 
v oblasti klimatu          
a energetiky do 2030 

Navýšení ambicí        
po Pařížské dohodě  

Správa energetické 
unie 

Strategie pro dlouho-
dobé snižování emisí 
v EU do roku 2050 
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STRATEGIE PRO DLOUHODOBÉ 

SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V EU                

DO ROKU 2050 

E vropská unie má v rámci skupiny  

rozvinutých zemí cíl snížení emisí        

do roku 2050 o 80 až 95 % ve srovnání 

s úrovní z roku 1990.   

Rada EU vyzvala v březnu 2018 Evropskou 

komisi, aby předložila návrh strategie         

pro dlouhodobé snižování emisí skleníkových 

plynů v EU v souladu s Pařížskou dohodou, 

přičemž požaduje, aby byly zohledněny    

národní plány. Dne 25. června u příležitosti  

Rady EU pro životní prostředí vyzvali   

v rámci koalice pro zelený růst ministři 14 

členských zemí EU (Německa, Belgie, Fran-

cie, Dánska, Španělska, Estonska, Finska, 

Itálie, Lucemburska, Nizozemska, Portugal-

ska, Velké Británie, Slovinska a Švédska) 

Komisi, aby předložila dlouhodobou strategii 

uhlíkové neutrality do roku 2050,                   

a to už v listopadu, tedy před konferencí   

COP24 v Katowicích. Stejný požadavek má   

i Evropský parlament. 

Evropská komise dne 13. července zveřejnila 

Cestovní mapu dlouhodobé strategie EU pro 

snižování emisí skleníkových plynů. V rámci 

této iniciativy vyzvala zúčastněné strany, aby 

vyjádřily svá stanoviska k pozici Komise       

a případnému řešení. Následně dne 17. čer-

vence otevřela konzultaci ke strategii pro 

dlouhodobé snižování emisí. Podle Komise 

by dlouhodobá vize měla nastínit nejrůznější 

možnosti dekarbonizace ve všech klíčových 

odvětvích hospodářství a jejich důsledky pro 

výběr technologií. Týká se to především 

energetiky, sektoru budov, dopravy a mobili-

ty, průmyslové výroby a poskytování služeb, 

odpadů, zemědělství a využívání půdy, či 

využívání přírodních zdrojů. Strategie by mě-

la reflektovat základní příležitosti a výzvy pře-

chodu na čistou ekonomiku, včetně moderni-

zace ekonomiky, digitalizace, nízkouhlíko-

vých inovací, oběhového hospodářství, jakož 

i důsledky pro bezpečnost dodávek, investic, 

konkurenceschopnost či socioekonomické 

faktory. Konzultace je otevřená pro zúčastně-

né strany do 9. října 2018. 

Z pohledu skupiny ČEZ je pro úspěšnou stra-

tegii dlouhodobého snižování emisí skleníko-

vých plynů nezbytné plné pokrytí ceny uhlíku. 

Kromě silného cenového signálu v rámci ev-

ropského schématu obchodování s emisními 

povolenkami (EU ETS) to znamená také plné 

zapojení sektorů mimo EU ETS. Silný tržní 

signál pro snižování CO2 může zajistit jen 

koherentní politika v oblasti energetiky a kli-

matu na evropské úrovni i na úrovních národ-

ních. 

První rámec politiky 
v oblasti klimatu          
a energetiky do 2030 

Navýšení ambicí         
po Pařížské dohodě  

Správa energetické 
unie 

Strategie pro dlouho-
dobé snižování emisí 
v EU do roku 2050 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3742094_en
https://ec.europa.eu/clima/consultations/strategy-long-term-eu-greenhouse-gas-emissions-reductions_en
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FLEXIBILNÍ FUNGOVÁNÍ           

VNITŘNÍHO TRHU S ELEKTŘINOU  

O dvětví energetiky hraje klíčovou úlo-

hu v povinnosti snížit emise sklení-

kových plynů v EU o nejméně 40 % do ro-

ku 2030. Ukazuje se, že v zájmu dekarbo-

nizace elektroenergetiky a podpory obno-

vitelných zdrojů energie je nezbytné zajis-

tit flexibilní fungování vnitřního trhu          

s elektřinou, odstranit překážky přeshra-

ničního obchodu a podpořit investice     

do podpory infrastruktury.  

Evropská komise v listopadu 2016 v rámci 

balíčku Čistá energie pro všechny Evropany 

předložila legislativní návrhy (nařízení           

a směrnici) zaměřené na nové uspořádání 

vnitřního trhu s elektřinou. Jejich cílem je vy-

tvořit podmínky pro integrovaný vnitřní trh, 

který je založen na přeshraniční spolupráci   

a je vysoce zákaznicky orientovaný. Navrho-

vaná opatření by měla přispět k lepšímu za-

pojení obnovitelných zdrojů energie do distri-

buční a přenosové soustavy, k posílení bez-

pečnosti dodávek i k zajištění dostupných 

cen energie pro konečné zákazníky. 

Charakteristickým rysem elektřiny z obnovi-

telných zdrojů energie je větší variabilita, 

menší předvídatelnost a větší decentralizace 

ve srovnání s tradiční výrobou. Proto OZE 

vyžadují, aby se trh a pravidla pro provozová-

ní sítě přizpůsobily flexibilnější povaze tohoto 

trhu. V této souvislosti Komise navrhuje 

zvláštní pravidla pro některá zařízení na výro-

bu energie z obnovitelných zdrojů, objasňuje 

zásadu odpovědnosti za vyvažování výkonu 

a vymezuje rámec pravidel pro dispečink       

a snižování výroby a reakce strany poptávky. 

Stanoví také hlavní zásady pro pravidla ob-

chodování s elektřinou, a to pro různé ob-

chodní časové rámce (vyrovnávací, vnitro-

denní, denní a termínové trhy), včetně zásad 

tvorby cen. 

Probíhající jednání 
v rámci evropských 
institucí 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/CS/COM-2016-861-F1-CS-MAIN-PART-1.PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c7e47f46-faa4-11e6-8a35-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF
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EMISNÍ LIMITY PRO KAPACITNÍ    

MECHANISMY 

N ově navrhovaná legislativa stanovuje 

také pravidla, která musí členské stá-

ty respektovat, pokud chtějí podporovat 

plynové a uhelné elektrárny v pohotovost-

ním režimu formou kapacitních mechanis-

mů. Evropská komise navrhuje vyloučit 

z inkasování podpory plynoucí 

z kapacitních mechanismů elektrárny, kte-

ré produkují více než 550 g CO2/kWh. Ten-

to emisní limit by měl platit pro nové elek-

trárny. U stávajících zdrojů by tato pod-

mínka měla začít platit pět let poté, co re-

gulace obsažená v nařízení vstoupí v plat-

nost. 

Členské státy také musí před případným za-

vedením kapacitních mechanismů zohlednit 

kapacitu v sousedních státech. Podmínkou je 

existence nedostatku kapacity zjištěného      

v hodnocení přiměřenosti provedeného       

na úrovni EU. Dalším navrhovaným princi-

pem je přeshraniční účast. Kapacitní mecha-

nismy nesmí vytvářet žádné narušení trhu     

a limitovat přeshraniční obchod a měly by být 

otevřené přeshraniční nabídce.  

V rámci meziinstitucionálního jednání se po-

zice Evropské komise, Evropského parla-

mentu a Rady shodují v tom, že by kapacitní 

mechanismy do budoucna měly fungovat 

pouze jako poslední možnost a členské státy 

by jich měly přestat využívat, jakmile riziko 

ohrožení bezpečnosti dodávek elektřiny po-

mine. Co se týká zavedení emisního limitu, 

jejich přístup se poněkud liší. Evropský parla-

ment z podmínky emisního limitu vyjímá stra-

tegické rezervy. Rada v této souvislosti zo-

hlednila italský návrh a oproti původnímu ná-

vrhu Komise přidala novou podmínku celko-

vých emisí. Současná pozice Rady by tak 

umožnila využívat kapacitní mechanismy       

i stávajícím elektrárnám s měrnými emisemi 

nad 550 g CO2/kWh nebo celkovými emisemi 

o hodnotě 700 kg CO2 za rok na 1 kW insta-

lovaného výkonu. Podpora pro kapacitní me-

chanismy by se dle plánu měla začít snižovat 

po roce 2025. Toto opatření, které umožní, 

aby se i málo využívané elektrárny s vyššími 

hodnotami vypouštěných emisí mohly podílet 

na zabezpečení dodávek elektřiny v rámci 

kapacitních mechanismů, podpořilo i Polsko. 

Konečná kritéria pro emisní limity kapacitních 

mechanismů jsou předmětem jednání v rámci 

právě probíhajícího trialogu pod rakouským 

předsednictvím. 

Z pohledu skupiny ČEZ je nastavení pravidel 

pro zavádění kapacitních mechanismů jako 

poslední možnosti tím správným řešením.   

Za nejvhodnější formu kapacitního mechanis-

mu pro Českou republiku skupina ČEZ pova-

žuje strategickou rezervu.  Kapacitní mecha-

nismy by do budoucna měly být technologic-

ky neutrální, otevřené přes hranice a nesmí 

způsobovat tržní distorze. Podmínkou        

pro jejich zavedení by v každém případě měl 

být nedostatek kapacity zjištěný v hodnocení 

přiměřenosti provedeného na úrovni EU.  

Probíhající jednání 
v rámci evropských 
institucí 
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PROBÍHAJÍCÍ JEDNÁNÍ V RÁMCI   

EVROPSKÝCH INSTITUCÍ 

V  současné době postoupil legislativní 

proces do fáze  meziinstitucionálních 

jednání, tzv. trialogu. Cílem tohoto proce-

su je najít kompromisní řešení přijatelné 

pro Evropskou komisi, Evropský parla-

ment i Radu. 

Evropský parlament odhlasoval ve Výboru 

pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) 

svoji pozici k oběma legislativním návrhům 

v únoru tohoto roku (zde a zde). Zpravodaj 

Krišjānis Karinš (Lotyšsko, EPP) zaujal pří-

stup, že dekarbonizaci nejlépe podpoří vytvo-

řením rovných podmínek pro všechny účast-

níky na trhu. Součástí tohoto přístupu je 

ustoupení od dotací narušujících trh, ať již   

se jedná o dotace na fosilní paliva, jadernou 

energii či energii z obnovitelných zdrojů. Po-

zice Evropského parlamentu v zásadě obha-

juje odstranění výjimek z odpovědnosti za 

vyvažování výkonu. Nicméně v případě ma-

lých obnovitelných zdrojů navrhuje zachovat 

povinnost prioritního připojování do soustavy 

a povoluje pro ně výjimky z odpovědnosti. 

V souvislosti s novými subjekty na trhu, jako 

jsou agregátoři či místní energetická spole-

čenství, Evropský parlament upravil a doplnil 

pravidla jejich fungování. 

Úvodní jednání v rámci trialogu o podobě 

vnitřního trhu s elektřinou proběhlo ještě pod 

bulharským předsednictvím dne 27. června. 

Mezi nejdiskutovanější a zároveň i nejspor-

nější témata patří nastavení pravidel pro ka-

pacitní mechanismy, přednostní přístup 

k distribuční síti pro obnovitelné zdroje, či 

postupné ukončení regulovaných cen ener-

gie. Na základě neformálních jednání se rý-

suje kompromis ohledně prioritního přístupu, 

kdy elektřina z obnovitelných zdrojů by mohla 

mít garantovaný lepší přístup k síti než 

v případě elektřiny vyrobené z ostatních zdro-

jů.  

Co se týká kapacitních mechanismů, shodují 

se zástupci evropských institucí, že do bu-

doucna by měly fungovat pouze jako posled-

ní možnost a členské státy by jich měly 

přestat využívat, jakmile riziko ohrožení bez-

pečnosti dodávek elektřiny pomine. Na ko-

nečnou podobu směrnice a nařízení si však 

ještě počkáme. Vyjednávání bude pokračovat 

pod rakouským předsednictvím, přičemž příš-

tí trialog je naplánován na 11. září a zaměří 

se na nastavení nabídkových zón, či zřízení 

regionálních operačních center (ROC) ve 

vztahu k roli provozovatelů přenosových sou-

stav (TSO). Následovat budou jednání 

s frekvencí jedenkrát měsíčně (18. října,    

13. listopadu, a 5. prosince).  

Skupina ČEZ vnímá požadavek na zachování 

tržních principů jako optimální cestu k dekar-

bonizaci. Proto podporuje zásadu, že všech-

ny výrobní zdroje by měly mít rovný přístup 

na trh. Rozsáhlé výjimky z pravidel pro využí-

vání výrobních kapacit nebo z odpovědnosti 

za odchylku by mohly narušit trh i účinnou 

dekarbonizaci. Obdobně by měla platit stejná 

pravidla pro zapojení všech účastníků trhu 

s elektřinou. Konkrétně se to týká postavení 

nových subjektů na trhu, jako jsou agregátor, 

aktivní zákazník, či místní energetické komu-

nity.  

Probíhající jednání 
v rámci evropských 
institucí 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2018-0042+0+DOC+PDF+V0//CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2018-0044+0+DOC+PDF+V0//CS


   07–08 2018

EVROPSKÉ SCHÉMA                     

OBCHODOVÁNÍ S EMISNÍMI       

POVOLENKAMI 

E vropská unie spustila s cílem zajistit 

snížení množství vypouštěných skle-

níkových plynů do ovzduší evropský sys-

tém obchodování s emisemi (EU ETS) již 

v roce 2005. Se zřetelem na závazný cíl EU 

do roku 2030 ohledně snižování emisí    

(ve výši 40 % oproti hodnotám z roku 

1990) budou muset odvětví, na která se 

toto schéma vztahuje, snížit své emise     

o 43 % ve srovnání s rokem 2005.  

Konkrétně se to týká odvětví, která produkují 

emise CO2, či jiné skleníkové plyny. Patří 

mezi ně výrobci energie a tepla, energeticky 

náročný průmysl (rafinérie, ocelárny, výrobci 

železa, hliníku, cementu, vápna, skla, kerami-

ky, papíru a objemových organických chemi-

kálií), či komerční letectví, a dále odvětví, 

která produkují N2O, či perfluoruhlovodíky 

(PFC z výroby hliníku). Účast na schématu 

EU ETS je pro tato odvětví povinná, přičemž 

v některých sektorech se povinnost vztahuje 

pouze na zařízení od určité velikosti. 

První obchodovací období v rámci EU ETS 

proběhlo v letech 2005 až 2007. Každý člen-

ský stát EU obdržel na základě historicky vy-

pouštěných emisí počáteční množství emis-

ních povolenek, které byly následně bezplat-

ně rozděleny. Ukázalo se však, že množství 

přidělených povolenek bylo nadhodnocené   

a v důsledku toho klesla během prvního ob-

chodovacího období cena povolenek (z pů-

vodních 30 eur) téměř k nule. Proto byl bě-

hem druhého obchodovacího období (2008 

až 2012) počet povolenek snížen o 6,5 %. 

Nicméně ekonomická krize v roce 2008 způ-

sobila pokles výroby, a v důsledku toho sní-

žení emisí, což vedlo ke snížení poptávky   

po emisních povolenkách a jejich nadbytku. 

Ve třetím obchodovacím období (2013 až 

2020) byl reformou zaveden lineární redukční 

faktor (LRF), podle kterého se ze systému 

každoročně stahuje určité procento 

z celkového počtu povolenek, a postupně se 

tak snižuje množství emisí, které může EU 

jako celek vyprodukovat (snížení o 1,74 % 

každý rok), a také došlo k progresivnímu po-

sunu k dražbě emisních povolenek.  

Evropské schéma  
obchodování 
s emisními              
povolenkami 

EU ETS ve čtvrtém 
obchodovacím období 

Cena uhlíku 

Obtíže uhelných      
regionů 

Snižování emisí 
v sektorech mimo    
EU ETS 
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EU ETS VE ČTVRTÉM                      

OBCHODOVACÍM OBDOBÍ 

V  červenci 2015 předložila Evropská 

komise legislativní návrh na refor-

mu EU ETS pro čtvrté obchodovací ob-

dobí. K meziinstitucionální dohodě          

o konečné podobě revize schématu      

EU ETS došlo na počátku roku 2018.  

V nadcházejícím období let 2021 až 2030 

dojde ke zvýšení tempa každoročního sni-

žování objemu dostupných emisních povo-

lenek. Lineární redukční faktor se navýší     

z 1,74 % na 2,2 %. Reforma se týká také 

rezervy tržní stability (MSR). Původní legis-

lativa týkající se MSR stanovila pravidlo 

12% stažení množství přebytečných povole-

nek do MSR. Tento objem se během prv-

ních pěti let fungování reformy zdvojnásobí 

(na 24 %), čímž se může snižovat nadměrné 

množství povolenek na trhu. Zároveň od roku 

2023 bude aktivováno rušení povolenek        

v rámci MSR, a to v případě, že jejich objem 

přesáhne počet povolenek obchodovaných 

v aukcích v předchozím roce. Členské státy 

budou mít navíc možnost, v případě překryvu 

jednotlivých politik, zrušit emisní povolenky 

v objemu odpovídajícímu uzavřené výrobě 

elektřiny. 

Novelizovaná směrnice nově zavádí inovač-

ní a modernizační fond. Inovační fond nava-

zuje na program NER 300, který byl určen 

pro inovační projekty. Modernizační fond je 

určen pro členské státy, které měly v roce 

2013 hrubý domácí produkt (HDP) na oby-

vatele (za tržních směnných kurzů) nižší než 

60 % průměru EU, což se týká celkem dese-

ti členských států, včetně České republiky. 

Financovat z něj mohou modernizaci ener-

gického průmyslu, či projekty spojené         

se zvyšováním energetické účinnosti.  

Fond není určen pro podporu výroby energie 

z fosilních zdrojů, a to s výjimkou zdrojů do-

dávajících teplo do soustav centrálního zá-

sobování teplem členských států s HDP     

na obyvatele nižším než 30 % průměru EU, 

což se konkrétně týká pouze Bulharska a Ru-

munska. 

Evropské schéma  
obchodování 
s emisními              
povolenkami 

EU ETS ve čtvrtém 
obchodovacím období 

Cena uhlíku 

Obtíže uhelných      
regionů 

Snižování emisí 
v sektorech mimo    
EU ETS 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.076.01.0003.01.CES&toc=OJ:L:2018:076:TOC
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CENA UHLÍKU 

V  návaznosti na uzavření dohody        

o budoucí podobě schématu EU ETS 

na začátku roku 2018 cena emisních povo-

lenek vzrostla. Zatímco v roce 2017 se ce-

na emisní povolenky pohybovala zhruba 

v rozmezí 5 až 7 eur/tunu CO2, tak bě-

hem března 2018 vzrostla z 10                  

na 14 eur/tunu CO2. Trh tak bezprostředně 

reagoval na zavedení pravidel pro příští 

obchodovací období, přičemž cena emis-

ních povolenek i nadále roste.  V součas-

né době (na konci srpna 2018) již překroči-

la hranici 20 eur/tunu CO2 (viz zde), což je 

nejvyšší úroveň od listopadu 2008.  

V souvislosti s reformou MSR, která vstoupí 

v platnost v příštím roce, experti předpoklá-

dají, že cena povolenek dále poroste, a to 

(podle analytiků z investiční banky Be-

renberg) až na 25 eur/tunu CO2 v příštím 

roce a 30 eur/tunu CO2 v roce 2020. Nicmé-

ně, i když současný vývoj naznačuje, že cena 

povolenky v dlouhodobém horizontu poroste, 

byly v uplynulém období cenové signály 

s ohledem na žádoucí snížení emisí zcela 

nedostatečné. Proto některé členské státy 

EU začaly na národní úrovni zavádět či zva-

žovat zavedení dodatečných opatření 

k reformě EU ETS.   

Konkrétně Velká Británie zavedla uhlíkovou 

daň ve výši 18 britských liber za tunu CO2, 

kterou znečišťovatelé platí nad rámec EU 

ETS, a to již od roku 2013. Současná britská 

vláda toto opatření vyhodnotila jako úspěšné, 

uhlíkovou daň zachovala a pokračuje s po-

stupným uzavíráním výroby v uhelných elek-

trárnách s cílem úplného vyřazení uhlí         

do roku 2025. Obdobné opatření připravuje    

i nizozemská vláda, která plánuje zavést uhlí-

kovou daň v roce 2020. Očekává, že takový 

krok přispěje k úplnému vyřazení uhlí z ener-

getického mixu Nizozemí nejpozději do roku 

2030. 

Dlouhodobě projevuje snahu o navýšení ceny 

uhlíku Francie, přičemž podle zástupkyně 

francouzského ministerstva životního prostře-

dí B. Poirsonové se dostatečně motivující 

cenový signál, který by přispěl k postupnému 

snižování uhelných kapacit, pohybuje          

na úrovni 25 až 30 eur/tunu CO2. Francie v 

průběhu jednání o podobě schématu EU ETS 

v příštím obchodovacím období prosazovala 

alternativu cenového koridoru pro cenu uhlí-

ku. 

 V březnu 2018 se snahou zajistit koordinova-

ný postup zainteresovaných členských zemí 

francouzská vláda iniciovala setkání zástupců 

vlád (zúčastnili se ho zástupci Finska, Fran-

cie, Německa, Nizozemí, Švédska a Velké 

Británie), během kterého se diskutovala mož-

ná opatření, která by (nad rámec EU ETS) 

přispěla ke zvýšení ceny uhlíku a tím k urych-

lení přechodu na čisté zdroje energie.  Zá-

stupci Francie tehdy prosazovali názor, že 

dodatečná opatření k reformě EU ETS jsou 

nezbytná, přičemž jako jednu z alternativ 

označili minimální cenu uhlíku, tzv. price flo-

or. Francie má záměr uzavřít své uhelné 

elektrárny do roku 2022. 

Poněkud odlišná je situace v Německu, které 

si dosud termín pro úplné odstavení uhelných 
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elektráren nestanovilo. Energiewende počítá 

s úplným ostavením jaderných elektráren     

do konce roku 2022, přičemž obnovitelné 

zdroje elektřiny dosud nestíhají pokrýt ně-

meckou spotřebu a uhlí se proto podílí na 

výrobě elektřiny zhruba ze 40 %. Strmé navý-

šení ceny uhlíku by proto mělo citelný dopad 

na německou ekonomiku.  

V této souvislosti analyzovala společná     

studie německého think tanku Agora Energie-

wende a francouzského Institutu pro udržitel-

ný rozvoj a mezinárodní vztahy (IDDRI) do-

pady případného navýšení ceny uhlíku        

na ekonomiky Německa i Francie. V jednom 

ze scénářů předpokládá v roce 2030 navýše-

ní ceny uhlíku až na 50 eur za tunu CO2. 

Konstatuje, že taková cenová úroveň by ved-

la k nerovnoměrnému přerozdělení finanč-

ních prostředků mezi oběma zeměmi 

s rozdílným energetickým mixem, a vyzývá   

k nezbytným politickým kompromisům.  
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OBTÍŽE UHELNÝCH REGIONŮ 

Č 
lenské země, které mají vysokou zá-

vislost na výrobě energie z uhlí, mají 

k některým opatřením, která jsou zacílená 

na transformaci energetického sektoru, 

zdrženlivější postoj. Zejména zástupci pol-

ské či rumunské vlády zdůrazňují, že příliš 

rychlé, či chybně nastavené vyřazování 

uhlí z energetického mixu by mohlo způ-

sobit hospodářské problémy a vysokou 

nezaměstnanost v regionech spjatých 

s těžbou uhlí a výrobou elektřiny z uhlí.  

Studie vypracovaná pod záštitou Evropské 

komise v této souvislosti konstatuje, že uhlí 

stále zajišťuje zhruba 15 % výroby elektřiny 

v EU. Uhelný sektor, který je pod silným tla-

kem z důvodu potřebného snižování emisí, 

zaměstnává v elektrárnách kolem 53 000 

pracovníků, v uhelných dolech 185 000          

a v širším dodavatelském řetězci dalších 

215 000 pracovníků. Studie společného vý-

zkumného střediska (JRC) předpokládá, že 

do roku 2030 dojde k uzavření dvou třetin 

uhelných elektráren v EU a v důsledku toho 

ke ztrátě 160 000 pracovních míst. Mezi 

nejvíce postiženými regiony jsou Bulharsko, 

Česká republika, Maďarsko, Německo, Pol-

sko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovin-

sko a Španělsko. Dotčené regiony budou 

muset své ekonomiky přizpůsobit nadchá-

zejícím změnám, a to včetně zajištění in-

vestic  do alternativních zdrojů energie       

a  do veřejné infrastruktury. JRC uvádí, že 

některé uhelné regiony v České republice, 

Maďarsku a Polsku mají potenciál pro in-

vestice do větrných elektráren a Španělsko, 

Řecko a Bulharsko mohou využít výrobu 

solární energie.  

S cílem usnadnit členským státům a uhel-

ným regionům přechod na čistou energii 

spustila Evropská komise v prosinci 2017 

platformu pro uhelné regiony. V rámci akti-

vit této platformy se třikrát ročně scházejí 

pracovní skupiny zaměřené na ekonomic-

kou diverzifikaci uhelných regionů a na no-

vé technologie zaměřené na zlepšení kvali-

ty ovzduší. 
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SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V SEKTORECH  

MIMO EU ETS 

O dvětví, na která se nevztahuje sché-

ma EU ETS, souhrnně produkují zhru-

ba 60 % emisí skleníkových plynů EU. Kon-

krétně se jedná o sektory, mezi které patří 

doprava, zemědělství, sektor budov, naklá-

dání s odpady a využívání půdy a lesnictví 

(LULUCF). Tato odvětví budou muset       

do roku 2030 s ohledem na závazky 

z Pařížské dohody snížit na evropské úrov-

ni emise skleníkových plynů o 30 % 

v porovnání s rokem 2005. Přičemž členské 

státy by se měly na tomto úsilí podílet        

v duchu vyváženosti, spravedlnosti a soli-

darity. 

V této souvislosti předložila Evropská komise 

v červenci 2016 dva legislativní návrhy: návrh 

nařízení o sdíleném úsilí při snižování emisí 

do roku 2030 pro sektory mimo EU ETS,       

ve kterém jsou specifikovány konkrétní cíle 

pro jednotlivé členské země a návrh nařízení 

na zahrnutí emisí z pozemkového a lesního 

hospodářství (LULUCF) do klimaticko-

energetického rámce, který začleňuje od roku 

2021 odvětví LULUCF do rámce politiky EU v 

oblasti klimatu. Dohoda v rámci meziinstitucio-

nálního jednání ohledně závazných každoroč-

ních příspěvků jednotlivých členských států 

EU pro snižování emisí skleníkových plynů 

v odvětvích mimo EU ETS trvala necelé dva 

roky. Předběžná dohoda v rámci trialogu byla 

uzavřena v prosinci 2017. Následný, vícemé-

ně formální, schvalovací proces probíhal      

do května 2018. Výsledkem je nastavení kaž-

doročních cílů snížení emisí do roku 2030    

na škále od 0 do 40 %, a to v závislosti         

na možnostech jednotlivých členských států 

EU, přičemž vodítkem pro výpočet je výše 

HDP   na obyvatele.DP Pro Českou republiku 

byl přijat závazek 14% snížení do roku 2030.  

Zároveň se vyjednavači shodli, že každý člen-

ský stát zajistí (s přihlédnutím k flexibilitám), 

aby emise nepřekračovaly jejich pohlcení, při-

čemž se jedná o součet celkových emisí a cel-

kových pohlcení na jeho území ve všech kate-

goriích započítávání využití půdy. Legislativa 

k dispozici zde a zde.  
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SNIŽOVÁNÍ EMISÍ               

V SILNIČNÍ DOPRAVĚ  

S ektor dopravy má značný potenciál 

přispět k závazkům EU vyplývajícím 

z Pařížské dohody. Představuje zhruba 

čtvrtinu evropských emisí skleníkových 

plynů a je hlavním zdrojem znečištění 

ovzduší ve městech. Patří mezi sledovaná 

odvětví, která nejsou pokryta schématem 

EU ETS, a která souhrnně budou muset 

do roku 2030 snížit emise skleníkových 

plynů o 30 % v porovnání s rokem 2005.  

Soubor legislativních i nelegislativních ná-

vrhů, které byly zacíleny na snižování emisí 

v sektorech mimo EU ETS, předložila Evrop-

ská komise v červenci 2016. Součástí letního 

balíčku bylo sdělení ke strategii pro nízko-

emisní mobilitu, ve kterém Komise avizovala 

zamýšlenou změnu regulačního rámce se 

zaměřením na zvýšení účinnosti systému 

dopravy a vyšší využívání dopravních pro-

středků s nízkými, či nulovými emisemi. Ná-

sledně v květnu 2017 Komise pod názvem 

Evropa v pohybu předložila první soubor os-

mi legislativních iniciativ zaměřených na sil-

niční dopravu. Jejich cílem je komplexní pří-

stup k fungování silniční nákladní dopravy, 

konkrétně se Komise zaměřila na zvýšení 

bezpečnosti provozu, podporu spravedlivější-

ho výběru poplatků na silnicích, snížení emisí 

CO2 a zajištění náležitých pracovních podmí-

nek zaměstnanců v silniční dopravě.  

Druhý balíček čisté mobility předložila Komi-

se v listopadu 2017. Zahrnuje především   

návrh na revizi nařízení, které stanoví emisní 

standardy pro nové osobní automobily a leh-

ké užitkové vozy. Cílem nařízení je urychlit 

přechod na vozidla s nízkými či nulovými 

emisemi, a to při zachování podílu nově pro-

dávaných aut na trhu. Nové normy průměr-

ných emisí CO2 by měly platit od roku 2025, 

resp. od roku 2030. Záměrem je, aby průběž-

ný cíl pro rok 2025 podpořil odstartování in-

vestic a cíl pro rok 2030 pak jejich stálost. 

V současné době je návrh projednáván 

v evropských institucích.                             

První diskuse v Radě proběhla dne 25. červ-

na 2018. Zástupci členských států EU posu-

zovali, zda navrhovaná úroveň ambicí 

v souvislosti se snižováním emisí je 

v rovnováze k zajištění pracovních míst         

a konkurenceschopnosti evropského automo-

bilového průmyslu. Dále diskutovali účelnost 

navrhovaného motivačního mechanismu    

pro vozidla s nulovými a nízkými emisemi, 

v rámci kterého Komise navrhuje 15% tržní 

podíl prodeje automobilů v roce 2025.  

V Evropském parlamentu je návrh projedná-

ván ve Výboru pro životní prostředí, veřejné 

zdraví a bezpečnost potravin (ENVI). Zpravo-

dajka Miriam Dalli (Malta, S&D) podporuje 

nastavení ambiciózních cílů v oblasti emisí 

CO2 a oproti Komisi navrhuje přísnější cíle 

pro průměrné emise z vozových parků nově 

registrovaných vozidel. Pro vozidla s nulový-

mi a nízkými emisemi zpravodajka navrhuje 

20% tržní podíl prodeje automobilů v roce jež 

má strategický význam pro výrobu a vývoj 

baterií v EU.                                               

Dalším legislativním návrhem z druhého ba-

líčku k čisté mobilitě je návrh revize směrnice 

o podpoře čistých a energeticky účinných 

silničních vozidlech, který má podpořit čistou  
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-619.135+01+DOC+PDF+V0//CS&language=CS
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14183-2017-INIT/en/pdf
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mobilitu v rámci veřejných zakázek. Komise 

navrhuje rozšířit rozsah působnosti pravidel 

veřejných zakázek v EU a kromě nákupu vo-

zidel by se revidovaná směrnice měla vztaho-

vat i na jejich pronájem, leasing, či nákup    

na splátky. Zahrnuje služby veřejné silniční 

dopravy, služby jednoúčelové silniční osobní 

dopravy, nepravidelnou osobní dopravu        

a pronájem autobusů, specifické poštovní     

a kurýrní služby, i služby sběru odpadu         

a vztahuje se na veřejné zadavatele nebo 

jiné zadavatele dle směrnic 2014/24/EU        

a 2014/25/EU a příslušné provozovatele výše 

uvedených služeb. Veřejné zakázky by měly 

respektovat minimální cíle, které se liší podle 

podmínek pro jednotlivé členské státy a také 

podle kategorií vozidel.                                     

Návrh byl v červnu projednáván v pracovní 

skupině Rady. Zástupci členských států se 

shodli, že klíčová témata pro další jednání 

jsou stanovení definice čistého vozidla a pů-

sobnost pravidel pro výběr dodavatelů         

na pořízení čistých vozidel. V Evropském 

parlamentu je návrh projednáván ve výboru 

ENVI. Polský zpravodaj Andrzej Grzyb (EPP) 

podpořil snahu o posilování nových, čistých 

technologií a o dlouhodobé snižování emisí   

v sektoru dopravy skrze zadávání veřejných 

zakázek. Ve své zprávě upřesňuje ustanove-

ní o minimálních cílech pro zadávání veřej-

ných zakázek. Pro Českou republiku navrhu-

je podíl čistých lehkých užitkových vozidel     

s nulovými emisemi na celkovém objemu ve-

řejných zakázek ve výši 30 %. Předpokládá 

se, že o zprávách k nařízení a směrnici 

k čisté mobilitě se ve výboru ENVI bude hla-

sovat v září. (Více o jednání v EP viz Bulletin 

z května 2018).  Součástí druhého balíčku je  

i akční plán ohledně zavádění infrastruktury 

pro alternativní paliva, jehož cílem je zvýšit 

ambice národních plánů a podpořit vytvoření 

fungující celoevropské infrastruktury (do roku 

2025) tak, aby vozidla na alternativní pohon 

mohla být provozovaná přeshraničně a       

na dlouhé vzdálenosti. V této souvislosti je 

jednou z klíčových priorit nastartovat ekono-

mické pobídky. Proto Komise hodlá na pod-

poru infrastruktury poskytnout finanční pod-

poru až do výše 800 milionů eur z nástroje 

pro propojení Evropy (CEF) a z nevyčerpa-

ných prostředků NER 300.                                        

Listopadovou iniciativu Komise ohledně čisté 

mobility doplňují další dva legislativní návrhy. 

Je to revize směrnice o kombinované dopra-

vě, která má za cíl podpořit navazování růz-

ných druhů dopravy při přepravě nákladů 

(např. kamionů a vlaků). A dále nařízení        

o autokarové a autobusové dopravě, které 

má podnítit rozvoj dálkových autobusových 

spojů po Evropě a nabídnout tak alternativy  

k používání soukromých automobilů. V nepo-

slední řadě balíček zahrnuje i iniciativu v ob-

lasti baterií, jež má strategický význam       

pro výrobu a vývoj baterií v EU. 

Třetí balíček čisté mobility předložila Evrop-

ská komise v květnu 2018. Soubor legislativ-

ních i nelegislativních návrhů navazuje        

na předchozí iniciativy v této oblasti. Kromě 

legislativních návrhů, které se týkají norem 

upravujících emise CO2 pro nákladní auto-

mobily, jejich aerodynamiky a společné meto-

diky pro srovnávání cen paliva, dále digitální-

ho prostředí pro výměnu informací v dopravě, 

či racionalizace povolovacích postupů u pro-

jektů v rámci hlavní transevropské dopravní 

sítě (TEN-T), balíček obsahuje i nelegislativní 

návrhy. Vedle sdělení k bezpečnosti silniční-

ho provozu sdělení o propojené 

a automatizované mobilitě, to je zejména 

akční plán pro baterie.  
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-620.815+01+DOC+PDF+V0//CS&language=CS
https://www.cez.cz/edee/content/file/pro-media-2018/05-kveten/bulletin_energetika_v_eu_05_2018.pdf
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BATERIOVÁ ALIANCE 

V  souvislosti s přechodem na čistou 

energii je strategickou záležitostí EU 

vývoj a výroba baterií pro automobilový 

průmysl. Z toho důvodu Evropská komise 

iniciovala zahájení platformy spolupráce 

Evropské bateriové aliance.  

V říjnu 2017 se v Bruselu sešli zástupci zain-

teresovaných členských států, předních ev-

ropských automobilek, chemického průmyslu 

a Evropské investiční banky, aby potvrdili 

odhodlání podporovat spolupráci v oblasti 

výroby bateriových článků a podpořili vybudo-

vání úplného výrobního řetězce v EU (více 

viz Bulletin z října 2017). Prognózy uvádějí, 

že v rámci EU by objem trhu baterií do roku 

2025 mohl dosáhnout 250 miliard eur. Vzhle-

dem k rozsahu a rychlosti potřebných investic 

má Komise i zainteresované členské státy 

zájem řešit toto odvětví v rámci společně plá-

novaných a koordinovaných aktivit.  Proto 

Komise v květnu 2018 předložila akční plán 

pro baterie, s cílem podpory tohoto odvětví, 

zajištění pracovních míst a podpory čisté mo-

bility. V duchu integrovaného přístupu se Ko-

mise zaměřuje na celý výrobní řetězec, počí-

naje těžbou a zpracováním surovin, fází návr-

hu a výroby bateriových článků a akumuláto-

rů a jejich použití, opětovné použití, recyklaci 

a likvidaci v kontextu oběhového hospodář-

ství. 

V akčním plánu Komise navrhuje cílená opat-

ření na úrovni EU zahrnující přístup 

k surovinám, výzkum a inovaci, či zajištění 

investic. Zcela konkrétně navrhuje zmapovat 

dostupnost primárních surovin potřebných 

pro výrobu baterií a zhodnotit jejich potenciál 

v rámci EU. V této souvislosti zvažuje i záso-

by lithia a grafitu v České republice. Do 4Q 

2018 Komise předloží doporučení pro opti-

malizaci surovinových zdrojů pro baterie. Zá-

roveň hodlá zahájit s členskými státy dialog 

zacílený na připravenost surovinových politik, 

kódy pro těžbu a pobídky pro surovinový prů-

zkum s ohledem na strategické potřeby výro-

by baterií. Výsledky pak bude prezentovat   

na konferenci na nejvyšší úrovni Evropského 

inovačního partnerství pro suroviny (EIP Raw 

materials) v listopadu 2018. Dále Komise 

hodlá ve spolupráci se zainteresovaný-

mi členskými státy a  Evropskou investiční 

bankou podpořit výrobní řetězec a inovační 

projekty. V rámci kohezní politiky současného 

finančního rámce mohou být použity finanční 

prostředky ve výši 44 miliard eur. Komise je 

také připravená vyčlenit dodatečné finanční 

prostředky v celkové výši 110 milionů eur    

na výzkumné a inovační projekty související 

s bateriemi.  

V souvislosti s podporou vývoje a výroby ba-

terií Komise zároveň vyzývá členské státy 

EU, aby zjednodušily schvalovací procesy 

(environmentální, stavební, výrobní) pro pilot-

ní projekty a průmyslovou výrobu. O provádě-

ní akčního plánu vydá Komise zprávu 

v průběhu roku 2019. 

Snižování emisí 
v silniční dopravě 

Bateriová aliance 

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-battery-alliance_en
https://www.cez.cz/edee/content/file/o-spolecnosti/bulletin-energetika-v-eu/bulletin-energetika-v-eu-10_2017.pdf
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0e8b694e-59b5-11e8-ab41-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0e8b694e-59b5-11e8-ab41-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_3&format=PDF
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eip-raw-materials/en/content/european-innovation-partnership-eip-raw-materials
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eip-raw-materials/en/content/european-innovation-partnership-eip-raw-materials
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DEKARBONIZACE V NĚMECKU: 

VELKÉ PLÁNY, OBTÍŽNÁ REALIZACE 

M luvíme-li o snížení závislosti energe-

tických mixů jednotlivých zemí      

na spalování fosilních paliv, nelze než me-

zi prvními příklady zavítat do Spolkové 

republiky Německo. Tamní energetická 

politika, „Energiewende“ (doslova: obrat 

či přelom v energetice), přitahuje od po-

čátku mimořádnou pozornost v samotné 

zemi i v zahraničí. Jde o jeden z největších 

politicko-průmyslových projektů posled-

ních desetiletí, jehož důsledky se zdaleka 

neomezují pouze na Německo.  

S odkazem na zvýšení ochrany životního pro-

středí a snížení vnější energetické závislosti 

se už v roce 2010 německá vláda rozhodla 

postupně utlumit výrobu z uhlí, ropy i zemní-

ho plynu. Havárie ve Fukušimě přidala cíl 

zastavit do roku 2022 výrobu v jaderných 

elektrárnách. K horizontu roku 2050 by mělo 

dojít k navýšení podílu OZE na 60 % celkové 

hrubé spotřeby energií a analogicky 80 % 

spotřeby elektřiny, snížení emisí skleníko-

vých plynů (GHG) až o 80-90 % či k absolut-

nímu snížení spotřeby elektřiny o 25 %. 

Uvést takto závažné ambice do života zna-

mená skutečně přebudovat celý energetický 

systém. Nejen vystavět nové zdroje, ale také 

přizpůsobit změně mixu (především kvůli asy-

metrickému rozdělení lokalit zdrojů a spotře-

by) celou přenosovou soustavu, řešit podstat-

ně masivněji kapacity pro skladování elektři-

ny, budovat inteligentní sítě (smart grids, 

SG). 

Již v prvních letech se ovšem projevila 

enormní náročnost plnění těchto cílů. Výstav-

ba sítí nabrala zpoždění na samém počátku  

a i další cíle se doposud spíše vzdalovaly. 

Podle studie společnosti McKinsey 

z letošního jara si více než 10 jiných evrop-

ských států podle příslušných indexů vede 

lépe. Cíle 20% podílu OZE na celkové spo-

třebě energií do roku 2020 se nepodaří napl-

nit, odhaduje se nejvýše 18 %. Stejně tak 

snížení emisí o 40 % do roku 2020 se nejspí-

še konat nebude. Podpora OZE je drahá pře-

devším pro spotřebitele. V roce 2016 platili 

Němci až čtvrtinu svých výdajů za energie 

právě na podporu OZE. Deník Handelsblatt 

nazval loni v listopadu Energiewende „jedním 

z největších selhání německé poválečné poli-

tiky“.  Úplné odstavení nukleární energie situ-

aci ještě ztíží – podle některých komentátorů 

budou muset Němci paradoxně nakupovat 

elektřinu z francouzských jaderných elektrá-

ren.  

Nová vláda CDU/CSU a SPD vtělila potřebu 

oživit cíle Energiewende do své koaliční do-

hody, uzavřené v únoru letošního roku. 

K roku 2050 by mělo být Německo skutečně 

„uhlíkově neutrální“. Jedním z nástrojů má 

být zákon, který by měl v příštím roce učinit 

závaznými všechny sektorové cíle k roku 

2030. Hodně si vláda slibuje od speciálního 

orgánu, tzv. „uhelné komise“, jejímž úkolem 

je připravit časový harmonogram a konkrétní 

úkoly v procesu ukončení energetického vyu-

žívání uhlí. Koalice zdůrazňuje klíčovou roli 

EU ETS a vyzývá vyspělé státy světa 

k zavedení systému mezinárodního 

„oceňování“  CO2. Velké plány obsahuje koa-

liční smlouva i pro samotné OZE (65% podíl 

na konečné spotřebě k roku 2030) a jejich 

integraci v sektorech dopravy, stavebnictví    

a průmyslu, označovaných za slabá místa 

energetické transformace. Součástí vládní 

strategie by měla být i podpora investic do 

skladování elektřiny v podobě elektromobility 

Polsko: složitá cesta    
k dekarbonizaci 
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 či stacionárních baterií. 

Už první měsíce fungování nové vlády ale 

ukázaly, jak bude obtížné tyto úkoly plnit. Na-

příklad zavedení tzv. speciálních aukcí pro 

OZE se k nelibosti výrobců zelené energie     

i dalších průmyslových odvětví neobjevuje 

v aktualizaci zákona o OZE. Fungování 

„uhelné komise“ je podle přívrženců OZE  

orientováno příliš úzce na ekonomiku, resp. 

vyřešení problému pracovních míst, než       

na životní prostředí. Komise je také podle 

některých komentářů příliš „monstrózní“ a 

bude mít problém přijímat rozhodnutí - má 

totiž 31 členů nejrůznějších funkcí a zaměře-

ní, zasedají v ní zaměstnavatelé i odboráři, 

vědci, environmentalisté i lidé žijící 

v těžebních oblastech.  

Zásadní prohlášení učinil v červnu spolkový 

ministr hospodářství a energetiky Petr 

Altmaier (CDU). Domnívá se, že výroba 

z OZE bude do 4 až 5 let plně konkurence-

schopná a nebude třeba ji dotovat. Pozornost 

je dle Altmaiera nyní třeba soustředit na pře-

nosovou soustavu. Spolková vláda preferuje 

zejména pro citlivé oblasti výstavbu podzem-

ních kabelů, s tím ale mají problém zemské 

vlády a nadto jde o technologii až 5x dražší 

než klasická vedení. Die Welt nazval tyto plá-

ny „pokračováním klimatického mýtu“, které 

platí především domácnosti; jejich náklady  

na energie stouply za posledních 10 let o jed-

nu třetinu.  

Samotná výroba energie z OZE ovšem láme 

rekordy, byť za cenu výše uvedenou. Za prv-

ní pololetí 2018 prolomila výroba z větrných  

a solárních elektráren a dalších zdrojů hranici 

40 % (41,5 %). Někteří businessmani i exper-

ti však zastávají názor, že razantnějšímu pro-

sazování cílů nové energetiky brání tahanice 

ohledně migrační politiky. Hodnotit šance na 

uskutečnění nových plánů vlády je jistě před-

časné. Německo je zemí, která dokáže 

k naplnění politických cílů nasadit ohromné 

zdroje a získat pro ně nemalou podporou 

vlastních občanů. Zda se to podaří i 

v případě razantní dekarbonizace je ovšem 

stále nejisté. Stejně tak zůstává otázkou, jak 

nové plány vstřebají energetické systémy 

sousedů Německa i celé Evropy a nakolik se 

na to budou Němci při jejich realizaci ohlížet.  

Polsko: složitá cesta    
k dekarbonizaci 
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POLSKO: SLOŽITÁ CESTA                  

K DEKARBONIZACI 

S tartovní pozice Polské republiky na 

cestě k dekarbonizaci má zcela speci-

fické rozměry.  Stejně jako dění v zemi cel-

kově, energetická politika našich sever-

ních sousedů je ovlivněna výraznými ná-

rodními specifiky.  

Na prvním místě je to zcela dominantní podíl 

uhlí (více než 80 %) na energetickém mixu    

a stále vysoká zaměstnanost v uhelném sek-

toru – i přes kontinuální pokles jde stále o cca 

80 000 lidí. Dále se od většiny ostatních zemí 

(snad s výjimkou Pobaltí) liší významem, kte-

rý přisuzuje bezpečnostní dimenzi energetiky, 

resp. snaze o nezávislost na Rusku               

a v posledních dobách rovněž určitou nedů-

věrou v instituce Evropské unie (nejen) 

v záležitostech energetiky a ochrany životní-

ho prostředí. Na podzim roku 2015 doznala 

polská politika výrazné změny, když liberální 

Občanskou platformu (PO) vystřídala u moci 

konzervativní strana Právo a spravedlnost 

(PiS) v čele s premiérkou Beatou Szydlowou, 

kterou v prosinci loňského roku nahradil Ma-

teusz Morawiecki. Jedním z předvolebních 

témat této strany byl slib povýšit energetiku 

na státní zájem resp. zvýšit státní dohled nad 

energetickými firmami. Představitelé PiS na-

víc zcela otevřeně hovořili o tom, že základní 

energetickou surovinou zůstane domácí uhlí 

a strana udělá vše pro záchranu a podporu 

tohoto průmyslového odvětví. Zanedlouho  

po nástupu k moci (2016) byl schválen zákon 

výrazně omezující rozvoj energetiky, získáva-

né z větru, když byla zakázána instalace větr-

ných turbín v blízkosti budov a lesů prostřed-

nictvím velice přísného vzorce, což v praxi 

znamenalo zastavení jejich výstavby. Pro 

zemi, která byla ještě v roce 2015 druhým 

největším evropským trhem s větrnou ener-

getikou, to znamenalo značnou změnu.  

Postupně však nastával v energetické politice 

vlády PiS obrat. Ukázalo se, že udržet tak 

obrovskou závislost na uhlí nemá budouc-

nost, a to z důvodů vnitřních i vnějších. K těm 

vnitřním náleží klesající konkurenceschop-

nost domácích zdrojů. Největší zásoby leží 

v hustě osídleném Slezsku a je takřka ne-

možné těžit zde na nových lokalitách, při-

čemž uhlí v ostatních částech země není 

schopno pokrýt současnou poptávku. Jih Pol-

ska pak trpí mimořádně špatným ovzduším, 

které řadu zdejších měst pravidelně umísťuje 

na spodních místech evropských žebříčků, co 

se týče kvality životního prostředí. Řada zaří-

zení navíc dosluhuje a předpokládá se, že 

Polsko bude muset uzavřít v příštích 15 le-

tech výrobní kapacity s objemem okolo 20 

GW. K tomu lze ještě připočíst výkyvy 

v samotných dodávkách uhlí, konkrétně jeho 

nedostatek v roce 2017, který odhalil, že Pol-

sko by také paradoxně mohlo uhlí dovážet. 

Mezi vnější důvody spadá především nutnost 

podílet se alespoň v minimální nezbytné míře 

na plnění ambiciózních cílů klimaticko-

energetické politiky EU v oblasti emisí sklení-

kových plynů. Polsko patří mezi země 

s nejvyššími emisemi, vztaženými k HDP,     

a uhlíkovou náročností v rámci zemí, hodno-

cených Mezinárodní energetickou agenturou 

(IEA). Zároveň se objevilo i riziko nesplnění 

nejbližších cílů v oblasti využívání obnovitel-

ných zdrojů energie (OZE) na úrovni 15% 

podílu na hrubé konečné spotřebě energií 

k roku 2020.  

Poláci se sice i nadále bránili některým legis-

lativním návrhům, projednávaným 

v institucích EU, jako například omezení pod-

Polsko: složitá cesta    
k dekarbonizaci 
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pory elektrárnám využívajícím palivo, z něhož 

odchází více než 550g CO2 na 1 kWh či     

na omezení kapacitních mechanismů a posí-

lení strategických rezerv, ale výše uvedené 

důvody nakonec vedly ke změně kurzu. Ten 

se nejvýrazněji projevil na konci letošního 

června, kdy polský parlament přijal změnu 

zákona usnadňující využívání OZE, a to pře-

devším díky uvolnění daňové zátěže. Očeká-

vá se zejména masivní rozvoj výstavby větr-

ných turbín v Baltském moři. Další možnou 

cestou je jaderná energetika. V zemi již       

od 80. let vyrůstala první jaderná elektrárna  

na lokalitě Žarnowiec, ale výstavba byla 

v roce 1990 zastavena a zařízení bylo roz-

prodáno. V roce 2005 tehdejší vláda rozhodla 

o potřebě výstavby jaderných zdrojů a od té 

doby se odehrály desítky nejrůznějších poku-

sů práce skutečně zahájit, až to někdy sami 

Poláci nazývali „jaderným folklórem“. Rozho-

dování o lokalitách, technologii i době výstav-

by se soustavně odkládala, měnily se metody 

financování výstavby, subjekty, řídící proces i 

zajištění ekonomiky provozu (např. favorizo-

vaná metoda Contract for Difference byla 

opuštěna v roce 2016). Vláda PiS chce nyní 

v blízké době rozhodnout o výstavbě a odbor-

níci z Ministerstva energetiky stále věří, že 

dojde-li k politickému verdiktu, první elektřina 

by mohla být dodávána v roce 2030. Jádro  

se přitom těší podpoře většiny místních oby-

vatel a například podle Mezinárodní energe-

tické agentury (IEA) by mohlo zemi pomoci 

s řadou výše zmíněných problémů.  

OZE a jaderná energie by tak měly sehrát 

hlavní roli při dekarbonizaci země. Poláci se 

zbavují uhlíkových zdrojů spíše „z rozumu 

než z lásky“ a nebude to proces jednoduchý. 

Uhlí ovšem nadále zůstane významným prv-

kem energetické bezpečnosti ještě po řadu 

let. Některé odhady směřují až k poklesu po-

dílu na energetickém mixu na 25 % k roku 

2050, jiní experti se domnívají, že by podíl 

neměl klesnout pod 50 %. Každopádně Polá-

ky čekají změny ve výrobě a spotřebě ener-

gií, které země po dlouhá desetiletí nezažila.  

Polsko: složitá cesta    
k dekarbonizaci 
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Události  
z energetiky 

17. – 19. ZÁŘÍ 2018 

hostí Budapešť mezinárodní workshop zamě-

řený na energetiku, udržitelný rozvoj a životní 

prostředí s názvem SESDE 2018.  

Více informací  

 

17. – 21. ZÁŘÍ 2018 

proběhne ve Vídni 62. Generální konference 

Mezinárodní agentury pro atomovou energii 

(IAEA). Nejvyšší představitelé jaderné ener-

getiky proberou širokou škálu témat vztahují-

cích se k oboru jejich činnosti.   

Více informací  

 

18. – 20. ZÁŘÍ 2018 

hostí indonéská Jakarta mezinárodní energe-

tický veletrh s názvem Power Gen Asia/Asia 

Power Week. Součástí této akce je rovněž 

řada odborných konferencí. .     

Více informací  

 

 

 

20. – 21. ZÁŘÍ 2018 

se uskuteční desátý ročník občanského ener-

getického fóra (Citizens´s Energy Forum). 

Letos se bude akce poprvé konat v irském 

Dublinu a bude zaměřena na roli spotřebitele 

na energetickém trhu v kontextu opatření, 

navržených v balíčku „Čisté energie            

pro všechny Evropany“.  

Více informací  

 

21. – 24. ZÁŘÍ 2018 

se v Berlíně uskuteční třetí ročník mezinárod-

ní energetické konference s názvem ICPRE 

2018. Akce je zaměřena především na oblast 

obnovitelných zdrojů energie.  

Více informací   

 

25.-28. ZÁŘÍ 2018 

hostí severoněmecký Hamburg akci 

s názvem Global Wind Summit. Na summitu 

vystoupí řada význačných řečníků v čele 

s komisařem Caňetem. Součástí akce je rov-

něž veletrh zamřený na větrnou energetiku.  

Více informací  

http://www.msc-les.org/conf/sesde2018/index.html
https://www.iaea.org/about/policy/gc/gc62
http://www.powergenasia.com/en/index.html
https://ec.europa.eu/info/events/10th-citizens-energy-forum-2018-sep-20_en
http://www.icpre.org/
https://windeurope.org/summit2018/?ref=WindEurope

