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PRO ÚSPĚCH DEKARBONIZACE MUSÍ BÝT ŘEŠENÍ GLOBÁLNÍ 
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Podíl na světové produkci skleníkových plynů

%
▪ EU se na světové produkci 

skleníkových plynů podílí jen 

ze zhruba 9%

▪ Dekarbonizační úsilí ve 

formě ETS vyvíjí vedle EU 

řada dalších států a regionů 

pokrývajících 30% emisí

▪ Celkem je systémem ETS 

pokryto 37% světového HDP

▪ Současná diskuse v EU o 

klimatické neutralitě by měla 

být přiměřeně korelována s 

úsilím ostatních 

rozhodujících producentů 

skleníkových plynů

▪ Úroveň dekarbonizace by 

měla odpovídat 

ekonomickým možnostem 

daného regionu

26%
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1%

1%

1%

1%0%

61%

Čína EU J. Korea

RGGI Kalifornie Kazachstán

Nový Zéland ostatní

Zdroje: World Resource Institute, EIA, ICAP, European Environment Agency, ICIS, 

beyond-coal.eu

ETS (41% EU emisí)

Non –ETS (59% EU emisí)



NICMÉNĚ NOVÁ PŘEDSEDKYNĚ EVROPSKÉ KOMISE PLÁNUJE 
DALŠÍ ZVYŠOVÁNÍ KLIMATICKÝCH AMBICÍ
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Prohlášení „Green deal for Europe“:

▪ Zvýšit emisní cíl pro rok 2030 ze současných 40% 

na 50%-55% 

▪ Evropa jako první emisně neutrální kontinent do 

2050 (příslušná legislativa bude předložena v 

průběhu prvních 100 dní v úřadě)

▪ Zvážit zavedení CO2 cla na import zboží ze zemí 

se slabší klimatickou legislativou

▪ Přeměna části Evropské investiční banky na 

klimatickou banku, což by mělo zajistit až 1.000 

mld EUR pro klimatické investice v průběhu 

příští dekády

▪ Finanční pomoc pro méně rozvinuté regiony 

(tzv. „Just transition fund“)

▪ Energetické úspory zmíněny spíše implicitně

▪ Tlak na 

dekarbonizaci 

dále poroste

▪ Cena 

povolenky 

získává 

dlouhodobý 

růstový stimul

Snížení emisí 

skleníkových plynů  

oproti stavu v 1990:

min. 40 %

Podíl obnovitelných 

zdrojů energie (OZE) 

na celkové finální 

spotřebě energie:

min 32 %

Energetické úspory 

(EED) oproti 

predikcím 2007:

min 32,5 % 

Pozn: Přiřazení oblastí je orientační pro snadnější sledování, vystoupení Ursuly von der 

Leyen bylo bez něj
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VĚTŠINA ČLENSKÝCH ZEMÍ EU PŘICHÁZÍ S VLASTNÍ INICIATIVOU 
VE FORMĚ ZÁVAZNÉHO KONCE UHLÍ

2030

26 %

2022

2 %

2025

8 %

2029

16 %

2030

9 %

2025

13 %

2030

22 %

2025

3 %

2016

2025

13 %

2022

1 %

Bez oznámeného phase-outu

Oznámený phase-out

Země bez uhelných zdrojů

Podíl uhlí na výrobě v r. 2017(X%)

2030

17 %

2038

37%

Země mimo EU

▪ Oznámené phase-outy povedou ke 

snížení uhelné kapacity o více než 

70 GW do 2030 (resp. přes 90 GW do 

2038) v západní Evropě

▪ Tyto zdroje loni vyprodukovaly téměř 250 

Mt emisí - přes 14% celkových emisí v 

EU ETS (resp. 360 Mt – 21% emisí pro 

phase-out v 2038)

▪ Phase-outy zásadně ovlivní bilanci 

povolenek v EU ETS: Státy mohou, ale 

nemusí povolenky zrušit

▪ Jakákoli budoucí legislativa týkající se 

uhlí tak bude zřejmě velmi přísná

▪ Země nadále provozující uhelné 

elektrárny nebudou mít při hlasování v 

Evropské radě ani blokační minoritu

▪ Důležité budou reálné kroky zejména 

Německa – největší objem i podíl uhlí ze 

všech zemí s phase-outem

▪ Zajímavý bude i budoucí přístup Polska 

k uhlí

Zdroj: beyond-coal.eu, Euractiv 



CENA ELEKTŘINY V POSLEDNÍCH LETECH ROSTE, AVŠAK HLAVNĚ 
KVŮLI CO2
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Rozklad změn ceny elektřiny Cal 20 za poslední dva roky (1.8.2017-1.8.2019)

EUR/MWh

29,3

1,1

1,7

14,9

5,3

52,3

Elektřina EEX
01/08/2017

Růst ceny uhlí (z
56.1 na 62.3

EUR/t)

Růst ceny plynu
(z 16.2 na 19.3

EUR/MWh)

Růst ceny
povolenky (z 5.5
na 29.8 EUR/t)

Ostatní vlivy Elektřina EEX
01/08/2019

Hlavní impulsy pro růst ceny EUA:

▪ Konec 2017: dosažen kompromis 

ohledně EU ETS reformy pro období po 

roce 2020

▪ Začátek 2019: Start „tržní stabilizační 

rezervy“ (MSR)

▪ Červenec 2019: Plán U. von der 

Leynen na zvýšení ambice úspor emisí 

na 50-55% ve 2030



NICMÉNĚ UHELNÁ ENERGETIKA JE PRÁVĚ KVŮLI RŮSTU CO2 POD 
EKONOMICKÝM TLAKEM
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Pozn.: pro účinnost elektrárny 33%

Říjen 2018: několikaletá 

maxima ceny uhlí a plynu, 

naopak povolenka na 

přelomu října a listopadu na 

několikaměsíčním minimu 

Od 11/2018: pokles ceny uhlí a 

rostoucí povolenka znamená 

negativní vliv na ziskovost 

hnědouhelných elektráren

Hnědouhelný spread (cena elektřiny - povolenka)

EUR/MWh, Cal 20



NAVÍC UHELNÉ ELEKTRÁRNY MUSÍ A BUDOU DÁLE MUSET 
VÝZNAMNĚ INVESTOVAT

17/09/19ZMĚNA KLIMATU V ČR 6

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 …

Industrial Emission 

Directive (IED)

Large Combustion 

Plants BAT Reference 

Documents (LCP BREF)

Výjimky z Best Available 

Techniques (BAT)

Limity IED

Žádosti o 

výjimky z BAT 

Přezkumy integrovaných 

povolení

Řízení o výjimkách z BAT s 

přístupem veřejnosti

Nové limity BAT

Zveřejnění - 2025 

Účinnosti - 2029



AVŠAK TREND OCHRANY KLIMATU PŘEDSTAVUJE I ZNAČNÉ 
PŘÍLEŽITOSTI
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OZE

UKLÁDÁNÍ 

ENERGIE

MALÉ 

MODULÁRNÍ 

REAKTORY

ČISTÁ 

MOBILITA

ENERGETICKÉ 

SLUŽBY

CHYTRÉ SÍTĚ

Nové příležitosti Příklady

▪ Rolls-Royce a partneři včetně UK vlády 

investují 500 M GBP (14 mld CZK) s cílem 

prvního reaktoru v roce 2030

▪ Další cíle evropské politiky: 

▪ Nebýt v oblasti nových 

technologií závislý na Číně 

▪ Díky vlastnímu know-how 

posílit sektory s vysokou 

přidanou hodnotou a možným 

exportním potenciálem

▪ Dosažení těchto cílů si vyžádá 

rozvoj kompetencí a vysokou 

produktivitu v celém hodnotovém 

řetězci včetně R&D

▪ Nutnou podmínkou pro tento 

rozvoj je vytvoření příznivého 

prostředí v celé ekonomice, vč.

▪ Modernizace školství

▪ Rozvoj potřebné infrastruktury 

– zejména rychlá a efektivní 

silniční a železniční doprava

▪ Pobídky pro investory do 

oblastí s vysokou přidanou 

hodnotou

▪ Transformace původně regionálního těžaře 

DONG ve světového offshore leadera 

Ørsted

▪ Engie ve snaze upevnit si pozici leadera 

směřuje do rozvoje energetických služeb 

zhruba 40% svých investic

▪ Vattenfall v roce 2018 založil nový útvar o 

60 lidech s cílem stát se do 5 let leaderem v 

dobíjecí infrastruktuře v sz. EU

▪ Nissan Leaf prvním EM s certifikací 

poskytovat podpůrné služby ze svých 

baterií (Vehicle-to-Grid)

▪ Německo již v současnosti provozuje

1,4 GW v bateriích

▪ Více než 60 P2G demonstračních projektů v 

Evropě (polovina v DE)



ČR MUSÍ TREND OCHRANY KLIMATU REFLEKTOVAT VE SVÉ 
ENERGETICKÉ POLITICE JAKO PŘÍLEŽITOSTI
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Nový SEK musí být 

konzistentní s klimatickými 

závazky ČR a další 

novelizovanou 

energetickou legislativou

Členské státy EU musí do konce 

roku 2019 odevzdat finální verzi 

svých národních plánů

▪ Do konce roku 2020 

bude třeba novelizovat 

řadu legislativních 

dokumentů

▪ Snahu EU o 

klimatickou neutralitu  

bude zapotřebí 

přetavit do finanční a 

byznysové příležitosti 

ve všech odvětvích

Uhelná komise má před 

sebou 4 velké výzvy 

k vyřešení do konce září 

2020

SEK
UHELNÁ 

KOMISE

KLIMA 

PLÁN

HOSPODÁŘSKÁ 

POLITIKA  A 

LEGISLATIVA



UHELNÁ KOMISE MÁ PŘED SEBOU 4 VELKÉ VÝZVY K VYŘEŠENÍ DO 
KONCE ZÁŘÍ 2020
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HLAVNÍ ÚLOHY UHELNÉ KOMISE

Vypracovat plán snižování 

podílu uhlí na výrobě elektřiny 

a tepla v ČR

1.

Vybrat konkrétní elektrárny s 

min. dopadem na energetickou 

bezpečnost a max. přínosem 

pro snižování emisí

2.

Nastavit legislativu k realizaci 

snižování podílu včetně 

způsobu a výše kompenzací 

pro postižené provozovatele

3.

Neutralizovat negativní sociální 

dopady v postižených 

regionech

4. ▪ Realizovat přednostně investice do dopravní infrastruktury 

(např. plánovaná rychlodráha směrem na Ústí n. L.)

▪ Získat evropské financování pro dotčené regiony

▪ Stanovit plán i s ohledem na vývoj energetické bilance tj. 

spotřebu elektřiny i výstavbu NJZ, obnovitelných i plynových  

zdrojů. 

▪ V Německu uhelná komise nechává výši kompenzací na 

„vzájemné dohodě“, uvažuje se o aukcích

▪ Určit priority od zdrojů s nejvyššími emisemi CO2 na 

vyrobenou elektřinu a teplo až po ty s nejmenšími emisemi 

CO2

UHELNÁ KOMISE



RŮST OZE POŽADOVANÝ EU JE NÁKLADOVĚ NEJEFEKTIVNĚJŠÍ 
REALIZOVAT ODPOVÍDAJÍCÍM RŮSTEM V ELEKTŘINĚ
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9,6

15,1

10,6

18,1

20,6

Možný vývoj výroby elektřiny z OZE v ČR

TWh/rok

+ 5,5

2017 ASEK 

pro 2030
Aktuální 

návrh pro 

2030

+ 8,5

+ 1

Cíl OZE 20,8% 

pro 2030 

(s odp. výrobou 

elektřiny z OZE*)

▪ EU se shodla na cíli, že 32% hrubé 

konečné spotřeby energie v roce 

2030 má pocházet z obnovitelných 

zdrojů. Doprovodná dopadová studie 

uvádí pro elektřinu z OZE roce 2030 

podíl 55%

▪ ČR navrhla národní cíl 20,8%, ten 

považuje Evropská komise za málo 

ambiciózní a doporučuje zvýšení na 

23%, avšak doporučení EK 

požaduje  dosáhnout národního 

příspěvku nákladově efektivně

▪ Díky významnému poklesů cen 

technologií je jedním z 

nejlevnějších způsobů plnění OZE 

cíle výroba elektřiny ve 

fotovoltaických elektrárnách, ve 

střednědobém horizontu pak i ve 

větru

▪ Potenciál v dalších technologiích 

(voda, biomasa, biopaliva, 

geotermál,...) je omezený

Cíl OZE 23% 

pro 2030 

(s odp. výrobou 

elektřiny z OZE*)

+ 11

19%

Podíl 

OZE na 

elektřině 

v 2030**

13% 22% 25%14%

KLIMAPLÁN

*   Poměrný nárůst elektřiny vůči celkovému OZE cíli v ČR stejný jako v období 2010-2020  

**  Výhled spotřeby el dle poslední predikce OTE



NENÍ PŘITOM TŘEBA SE OBÁVAT VYSOKÝCH POŽADAVKŮ NA 
PODPORU: BUDE NÁSOBNĚ NIŽŠÍ NEŽ DNES NEBO ŽÁDNÁ
Předpokládaná výše čisté podpory pro OZE v ČR,

mld Kč/rok, po odečtení prodejní ceny této elektřiny
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Možný cíl 23% cíl OZE 2030 pro ČR 
(s odpovídající výrobou elektřiny z OZE):
▪ Navíc cca 11 TWh v roce 2030
▪ Celková podpora 17 mld. Kč
▪ 6 mld. Kč navíc oproti podpoře stávajícího OZE po 

2031
▪ Při ceně elektřiny 70-75 EUR/MWh by podpora 

nebyla potřebná

Nové OZE dle 23,8% cíle OZE

Nové OZE dle 20,8% cíl OZE

Pozn.: předpoklady výše ceny elektrické energie v 2030: 55 EUR/MWh,  průměrná cena výroby z nového 

OZE cca 65 EUR/MWh, potřeba podpory stávajícího OZE na úrovni  cca 75 EUR/MWh

Podpora stávajícího OZE ve 2017: 45 mld. Kč
▪ z toho 26 mld. Kč státní rozpočet, 19 mld. Kč 

spotřebitelé
▪ z toho 60% fotovoltaika, 27% biomasa a plyny, 

13% ostatní

Podpora stávajícího OZE po 2031: 11 mld. Kč

Biomasa a plyny

Slunce

Ostatní (vítr, voda, KVET)

1

2

3

Možný cíl 20,8% cíl OZE 2030 pro ČR 
(s odpovídající výrobou elektřiny z OZE):
▪ Navíc cca 7,5 TWh v roce 2030
▪ Celková podpora 15 mld. Kč
▪ 4 mld. Kč navíc oproti podpoře stávajícího OZE po 

2031
▪ Při ceně elektřiny 70-75 EUR/MWh by podpora 

nebyla potřebná    

11ZMĚNA KLIMATU V ČR 17/09/19

KLIMAPLÁN



PŘI OCHRANĚ KLIMATU HRAJÍ VÝZNAMNOU ROLI  JADERNÉ 
ZDROJE
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SEK

Stěžejní roli jaderné energie spolu s OZE v energetice 2050 uznává Mezinárodní 

panel pro klimatickou změnu (IPCC), Evropská komise (EK) i Mezinárodní 

energetická agentura (IEA):

IPCC
Global warming of 1.5 

degrees, 2018

EK
COM(2018) 773, str. 9

IEA
Nuclear Power in a 

Clean Energy System, 

2019

▪ „Climate policies would therefore be expected to favour nuclear 

power.“

▪ „Do roku 2050 bude z obnovitelných zdrojů energie (většinou 

příbřežních) pocházet více než 80 % elektřiny. 

▪ Spolu s podílem jaderné energie ve výši přibližně 15 % to bude 

představovat páteř bezuhlíkové evropské energetické soustavy.“

▪ Všechny 4 scénáře uvažují více JE

▪ „Nuclear power production makes a major contribution to 

decarbonisation“



SNAHU EU O KLIMATICKOU NEUTRALITU…
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HOSP. POLITIKA

SITUACE

▪ Pařížská úmluva zavazuje 

EU k dekarbonizaci ve výši 

80-95%. 

▪ Jednou stanovený cíl nelze 

snížit, ale lze ho navyšovat

▪ Naprostá většina států EU 

hodlá usilovat o klimatickou 

neutralitu

▪ Proti závazku ke klimatické 

neutralitě byly jen ČR, 

Polsko, Maďarsko a 

Estonsko

▪ Polsko a Maďarsko dávaly 

od začátku najevo, že jsou 

ochotné své stanovisko 

zobchodovat

VÝZVY

▪ Dekarbonizace EU bude mít dopad na český průmysl, zvláště pro 

firmy v energeticky intenzivních odvětvích. Dopad na ČR bude 

větší než v jiných členských státech kvůli vysokému podílu 

průmyslu na HDP

▪ Dekarbonizace má svoji nákladovou křivku, přechod z 99 % na 

100% může být stejně drahý jako z 40  na 60%

▪ Emise skleníkových plynů jsou v některých odvětvích součástí 

výrobních procesů pro výrobu zboží každodenního využití (výroba 

cementu, oceli, plastů). Jejich dekarbonizace pravděpodobně bude 

extrémně nákladná. Mitigační technologie v některých odvětvích 

zatím neexistují či jsou pouze v laboratořích

▪ Největší výzvou dekarbonizace pro průmysl bude udržení globální 

konkurenceschopnosti ve srovnání s konkurenty ze třetích zemí, 

které nemají ekvivalentní environmentální aj. standardy a navíc 

mají nízké náklady na práci 

▪ Např. v automobilovém průmyslu bude zapotřebí podpořit 

bezemisní mobilitu z evropských i národních zdrojů a podpořit 

výstavbu dobíjecí infrastruktury



17/09/19ZMĚNA KLIMATU V ČR 14

DOPORUČENÍ

▪ ČR by měla primárně podporovat zachování stávajícího cíle pro dekarbonizaci ve výši 80-

95% v roce 2050

▪ Před souhlasem s vyšším cílem je nutné připravit/zajistit 

▪ studie na nákladovost 

▪ vládní/evropské peníze na dekarbonizační požadavky

▪ motivační programy pro dekarbonizaci ve všech oborech a zejména v těch nejvíce 

zasažených jako energetika, ocelářství, výroba cementu, chemický a automobilový průmysl

▪ Usilovat o rozsáhlou elektrifikaci průmyslu a dopravy jako způsob  dekarbonizace při 

současném zvýšení dodávek  čisté energie

▪ Zavést uhlíkový poplatek na hranicích EU jako prostředek pro udržení srovnatelných 

podmínek a zabránění přesunu výroby do oblastí bez dekarbonizačních omezení, tzv. „carbon

leakage“

… BUDE ZAPOTŘEBÍ PŘETAVIT DO FINANČNÍ A BYZNYSOVÉ 
PŘÍLEŽITOSTI VE VŠECH ODVĚTVÍCH

HOSP. POLITIKA



SHRNUTÍ
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▪ Pro úspěch dekarbonizace musí být řešení globální avšak přiměřené ekonomické vyspělosti 

daného regionu

▪ Nicméně klimatické cíle Evropské unie jsou stále ambicióznější. Pro tradiční energetiku a země, 

které na ní závisí, to znamená krátkodobě ohrožení, avšak dlouhodobě je to příležitost.  Znovu se 

rozdávají karty.

▪ Přístupy jednotlivých členských států na to reagují. Bohatší západní státy přijímají nákladná 

opatření. Konzervativnější státy jako Polsko a Maďarsko usilují o získání evropských finančních 

příspěvků na domácí klimatickou politiku.

▪ I pro ČR tak nastává situace nikoli jestli, ale kdy a jak se intenzivněji zapojit do klimatického úsilí.

▪ Bude proto zapotřebí sladit čtyři oblasti zásadně ovlivňující budoucí směrování české energetiky a 

dalších odvětvích hospodářství:

▪ Doporučení uhelné komise.

▪ Národní klimaticko-energetický plán.

▪ Státní energetickou koncepci.

▪ Hospodářskou politiku a prováděcí legislativu.

▪ Vedle shody nad základními cíli je však důležitá shoda a včasná implementace sady legislativy a 

dalších nástrojů, které budou motivovat státní i soukromý kapitál pro splnění klimatických cílů. 

▪ Snahu EU o klimatickou neutralitu  bude zapotřebí přetavit do finanční a byznysové příležitosti ve 

všech odvětvích.


