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Boj EU s klimatem v globální perspektivě 
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Cíle snižování emisí EU 28 

Zdroj: EEA 
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Spotřeba primární energie v EU 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/e/ef/EU28-Primary-energy-progress-towards-target-1990-2016-chart.png
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Konečná spotřeba energie v EU 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/0/0f/EU28-Final-energy-progress-towards-target-1990-2016-chart.png
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Konečná spotřeba energie v ČR (PJ) 
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Konečná spotřeba energie v ČR (PJ) 
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Plnění cílů OZE 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/c/c3/Figure_1-Share_of_energy_from_renewable_sources_2004-2016.png
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IRENA studie dosažení 34 % podílu energie z OZE v EU do roku 2030 

Podíl výroby elektřiny z OZE                      50 % ( 2015 = 29 %) 
Podíl výroby elektřiny z proměnných OZE 29 % 
 

Instalovaný výkon větrné elektrárny    327 GW 

Instalovaný výkon fotovoltaické elny   270 GW 
 

„Výrobny elektřiny z intermitentních OZE získají nižší než 
průměrné velkoobchodní ceny, protože jejich nízké marginální 
výrobní náklady budou vytvářet tlak na snižování cen elektřiny 
když budou v provozu. Tento efekt bude nejvýraznější pro 
fotovoltaiké elektrárny jejichž výroba se koncentruje do poledních 
hodin dne během léta.“ 
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Německé plány do roku 2030 (podíl elektřiny z OZE 65 %) 
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Uhelný holocaust v EU (černé uhlí, s výjimkou Británie čistě dovoz) 

Země Rok ukončeni provozu Inst. výkon 2015 (GW) 

Dánsko 2030   4,5 

Nizozemí 2030   5,1 

Finsko 2025   6,1 

Velká Británie 2025 19,3 

Itálie 2025 10,9 

Rakousko 2025   2,0 

Francie 2022   5,1 

Švédsko 2022   1,5 

Portugalsko 2020   1,9 

Celkem 9 56,4 

Bez uhlí 6: Belgie, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Malta, Kypr 
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Hodnocení výrobní přiměřenosti v EU 

Pozn. :  indikátory LOLE / ENS hodnotíme v statistických kvantilech   

             P50 (medián)  a  P95 (s vyloučením 5% nejhorších výsledků)    

Ve střední Evropě může 
být do roku 2025 
odstaveno cca 17 GW! 
 
(imisní limity, rentabilita 
provozu) 
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Hodnocení přiměřenosti výrobních kapacit ES ČR do roku 2030 

 

Zdroj: ČEPS 
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Závěry pro ČR a střední Evropu 

1. Kanibalizace výroby elektřiny z fotovoltaiky a větrných 
elektráren – za příznivého počasí v Německu bude tržní 
cena elektřiny ve střední Evropě velmi nízká. 

2. Zejména za zimní inverze bude významný nedostatek 
pohotového výkonu, budou vznikat značné cenové špičky. 

3. Bude rychle narůstat hodnota flexibility výkonu =  
investovat do akumulace tepla a elektřiny + P2H 
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Role KVET a dálkového vytápění v Německé Energiewende 
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Role KVET a dálkového vytápění v Německé Energiewende 
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Proud 2030: Dlouhodobé trendy – úkoly pro nadcházející léta 

Zpráva o výsledcích k trendu 7: Moderní zařízení KVET vyrábějí 
reziduální proud a přispívají k Wärmewende 

Tepelné sítě mají jako pro budoucnost způsobilá  
infrastruktura strategický význam 

Trend je jasný: V hustě osídlených oblastech by měly převzít  
zásobování teplem převážně tepelné sítě 

Změní se jejich role – sbírat teplo z různých zdrojů a 
rozdělovat spotřebitelům = přechod na nižší teploty 

Měla by být umožněna včasná rozhodnutí pro důležitou 
infrastrukturu jako tepelné sítě = městské teplárenské plány 
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BAT pro velká spalovací zařízení 

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1442 ze dne 31. 

července 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších 
dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení 
vydáno 17.8.2017 ve Úředním věstníku EU. 
 

Nejproblematičtější limity pro rtuť a oxidy dusíku 
 

Na Evropskou komisi podány žaloby: 
Polsko 

Euracoal and Others v Commission Case T-739/17, podáno 07.11.2017 

LEAG, DEBRIV, Mibrag a Euracoal 
 

MŽP připravilo metodiku pro udělování výjimek z BAT 
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Investice v teplárenství 

Investice do modernizace tepláren: 

2013-2014:      9   miliard Kč 

2015:     7   miliard Kč 

2016:               2,8 miliardy Kč 

2017:               1,7 miliardy Kč 

Celkem:         20,5 miliardy Kč 
 

Konverze parních rozvodů na horkovodní:  
2014 = 18,5 km        2017 = 15 km 

2015 = 20,5 km 

2016 = 10,5 km 
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Zimní balíček čisté energie pro všechny Evropany 

Směrnice OZE – finální fáze trialogu 

Rada: přijetí pozice prosinec 2017 (celkový cíl 2030 27 %) 
Parlament: přijetí pozice únor 2018 (celkový cíl 2030 35 %) 
Kompromis – celkový cíl 30 % = ČR 19-20 %? 
 

Článek 23:  
požadavek zvyšování podílu tepla z OZE o 1 % ročně 

snaha o zahrnutí odpadního tepla z průmyslu a služeb 

Článek 24: 
požadavky na soustavy zásobování teplem, přístup třetích stran 

snaha o vyjednaný přístup do soustav zásobování teplem 
respektující technická a ekonomická omezení 
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Zimní balíček čisté energie pro všechny Evropany 

Směrnice o energetické účinnosti – finální fáze trialogu 

Rada: Pozice přijata v červnu 2017 

Parlament: Pozice přijata v únoru 2018 

 

Cíl úspor do roku 2030 

Úprava povinného schématu úspor a alternativních politik 

Nová úprava měření a vyúčtování tepla – povinná instalace 
měřidel s možností dálkového odečtu od roku 2020 
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Revize směrnice o odpadech a o skládkování 

Finálně schválena Evropským parlamentem 18.4.2018 = cíle: 
 

Recyklace komunálního odpadu 

 55 % do roku 2025, 60 % do roku 2030, 65 % do roku 2035 
 

Veškerý odpad vhodný pro recyklaci a využití (zejména KO) 
nemá být přijímán na skládku = 2030 
 

Množství skládkovaného KO bude sníženo na 10 % a méně 
celkového množství KO do roku 2035 
 

Výstup z třídění, MBÚ a stabilizace biosložky uložený na skládku bude započten 
jako skládkování, výstup z energetického využití a odpad z recyklace nikoliv. 
 

Omezit skládkování BRKO do roku 2020 o 75 % proti 1995 
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Teplárenství může podstatně přispět k plnění cílů ČR 2030 

Nutné pokračování modernizace oboru a přechod na OZE 
 

Vytvoření stabilního a předvídatelného prostředí pro 
investice: 

1. Narovnání plateb za externality u lokálních zdrojů vytápění 
2. Pokračování bezplatné alokace povolenek na výrobu 

elektřiny výměnou za čisté investice po roce 2020 

3. Rozumná podpora využití OZE v teplárenství 
4. Pokračování podpory vysokoúčinné KVET po roce 2020 

5. Pokračování podpory modernizace tepelných sítí z fondů EU 

6. Poplatek za skládkování SKO na evropské úrovni 

7. Přiměřená náhrada za služby poskytované distr. soustavám 
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Jak se dožít roku 2030? 

„Není to ten nejsilnější, kdo přežije, ani  
ten nejinteligentnější, ale ten, kdo se  
dokáže nejlépe přizpůsobit.“ 
 
Charles Darwin 
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