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VÁŽENÍ ČTENÁŘI, 

jaký svět si přejeme po COVID-19? Tuto otázku si kladli v dubnu místopředseda Komise Tim-

mermans a dobrodruh Bertrand Piccard v evropských denících. Odpovídají, že správná je 

pouze cesta nového ekonomického modelu založeného na čistých technologiích. Je přitom 

zapotřebí jednodušší přístup k investicím, veřejné zakázky v souladu s Pařížskou dohodou     

a předpisy, které zaručí potřebnou poptávku. Takový přístup zastává i skupina 180 lídrů firem, 

neziskových organizací a vlád, vedená předsedou Výboru pro životní prostředí v Evropském 

parlamentu Pascalem Canfinem, která poukazuje na to, že právě nyní je správný čas pro in-

vestice pro dosažení klimaticky neutrálního hospodářství. Vyzývá přitom k přehodnocení spo-

lečnosti a vytvoření nového modelu prosperity. Dubnová Evropská rada pověřila Komisi pří-

pravou plánu na oživení ekonomik a přivítala společný plán cesty k oživení, který staví         

do svého středu zelenou transformaci. Zřejmě během května Komise zveřejní výzvu k účasti 

expertů v Platformě pro udržitelné finance, záležet ale bude na tom, kdy Evropský parlament 

přijme nařízení o taxonomii, které Rada přijala již v dubnu. Začátkem května pak bude Expert-

ní skupina členských států pro udržitelné financování jednat o dalším postupu v přípravě dele-

govaných aktů. Přes sto signatářů z neprůmyslového sektoru se obrátilo na Komisi, aby 

urychleně a spravedlivě nechala zpracovat nezávislé zhodnocení jaderné energie vůči cílům 

udržitelných činností a nebránila tak nastavení podmínek pro financování tohoto nízkoemisní-

ho zdroje. K prvním dvěma delegovaným aktům má proběhnout veřejná konzultace v září, 

aby mohly být přijaty do konce roku. Zbývající pak mají být přijaty do konce příštího roku. Po-

kud posouzení vlivu jaderné energie na cíle udržitelnosti nebude zadáno ze strany Komise 

rychle, nebude možné jadernou energii do delegovaných aktů letos zařadit. První vstup       

do debaty o posouzení zveřejnila francouzská CEPN. 

Příjemné čtení a pevné zdraví přeje, 

Zuzana Krejčiříková 

https://www.lecho.be/opinions/carte-blanche/quel-monde-voulons-nous-rebatir-apres-le-covid-19/10220794.html
https://t.co/A3ArY0N3Zy?amp=1
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/23/conclusions-by-president-charles-michel-following-the-video-conference-with-members-of-the-european-council-on-23-april-2020/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/15/sustainable-finance-council-adopts-a-unified-eu-classification-system/
http://www.snetp.eu/over-100-non-industrial-organisations-call-for-a-just-assessment-of-nuclear-energy-in-the-eu-taxonomy-of-sustainable-finance/
https://cepn.asso.fr/publications/rapports/264-environmental-impacts-associated-with-radioactive-waste-management-a-review-of-standards-and-practices-according-to-the-do-not-significant-harm-approach-of-the-european-taxonomy.html
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Přehodnocování priorit  
PŘEHODNOCOVÁNÍ PRIORIT  

P ředsedkyně Evropské komise Ursula 

von der Leyenová na plenárním zase-

dání Evropského parlamentu dne 16. dub-

na vyjádřila přesvědčení, že krize způso-

bená pandemií COVID-19 „pravděpodobně 

zcela předefinuje evropské politiky, geo-

politiku a možná i samotnou globalizaci“. 

Zdůraznila, že oživení hospodářství by 

mělo směřovat k odolnější, ekologičtější  

a digitálně zdatnější Evropě.  

S ohledem na nové požadavky věnovala Ev-

ropská komise pozornost přezkumu svého 

pracovního programu na rok 2020. Oživení 

hospodářství bude více než kdy jindy vyžado-

vat efektivní zacílení investic. Vzhledem 

k záměru orientovat soukromé investice      

na udržitelnou obnovu vyzdvihuje Komise 

význam nové strategie pro udržitelné finance 

a návrh hodlá předložit podle původního har-

monogramu na podzim letošního roku. 

S cílem usnadnit zelené investice a snížit ad-

ministrativní zátěž chystá Komise revizi směr-

nice o vykazování nefinančních informací. 

Také termín pro předložení tohoto dokumen-

tu, který je stanoven na konec roku 2020, 

zůstává nezměněn. 

Klíčovým prvkem oživení hospodářství by 

měla být plánovaná iniciativa „renovační vlna“ 

veřejných i soukromých budov, která má po-

tenciál stimulovat ekonomickou aktivitu a zá-

roveň řešit klimatické požadavky. Se zveřej-

něním nelegislativní iniciativy se počítá ve    

3. čtvrtletí. Obdobně mezi prioritami zůstává 

vypracování nového přístupu k využívání ob-

novitelných zdrojů na moři.  

Směřování ke klimatické neutralitě nadále 

zůstává vytýčeným cílem. Revize cíle do roku 

2030 je proto důležitým mezníkem, který na-

staví ambice pro snižování emisí v řadě sek-

torů. V této souvislosti místopředseda Komi-

se Frans Timmermans potvrdil, že nelegisla-

tivní sdělení ohledně navýšení emisního cíle 

do roku 2030 předloží Evropská komise na 

základě dopadové studie podle původního 

harmonogramu, což je září letošního roku. 

Vzhledem k posunutí termínu konference      

o změně klimatu COP26 na rok 2021 získaly 

evropské instituce více času na diskusi oh-

ledně klimatických závazků. 

Současná krize potvrzuje význam některých 

dalších iniciativ Komise z oblasti daní, veřej-

ných zakázek či zahraničních investic. Komi-

se upozorňuje na nebezpečí, že v některých 

členských státech EU, oslabených součas-

nou krizí, by se společnosti mohly stát cílem 

akvizice ze strany dotovaných zahraničních 

konkurentů.  S ohledem na potřebu ochránit 

evropský hospodářský prostor proto hodlá 

v polovině letošního roku zveřejnit Bílou kni-

hu o nástroji pro zahraniční subvence.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/speech_20_675
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Inteligentní sektorová 
integrace 

INTELIGENTNÍ SEKTOROVÁ           

INTEGRACE 

D ne 14. dubna předložila Evropská ko-

mise cestovní mapu pro integraci 

energetického sektoru. Cílem iniciativy je 

posílit propojení jednotlivých odvětví 

energetického sektoru tak, aby mohlo 

snáze dojít k nákladově efektivní dekarbo-

nizaci.  

Plán pro využití synergií nabízí čistší alterna-

tivy v souvislosti se spotřebou energie. 

V první řadě Komise vyzývá k elektrifikaci 

založené na využití nízkouhlíkové elektřiny   

a elektřiny z obnovitelných zdrojů. Cílem je 

nahradit fosilní paliva, což je možné např. 

v dopravě při využívání elektrických vozidel. 

 

Další navrhovanou možností je nahradit fosil-

ní paliva dekarbonizovanými plyny a palivy. 

To by se podle plánu mělo týkat zejména od-

větví, ve kterých je dekarbonizace složitá, 

jako je letecká doprava nebo některá průmys-

lová odvětví. V této souvislosti by klíčovou 

roli mělo hrát využití čistého vodíku, spolu 

s postupným nahrazováním zemního plynu 

biomethanem. Komise dodává, že takový 

proces bude vyžadovat „podpůrná tržní pravi-

dla“, přičemž hodlá (po vzoru Evropské bate-

riové aliance) navrhnout spuštění Evropské 

aliance pro čistý vodík.  

 

Sektorová integrace má potenciál uplatnit 

oběhové schéma v sektoru energetiky a plně 

využít princip energetické účinnosti. Jako pří-

klad Komise uvádí využití odpadního tepla 

z průmyslových procesů či z datových center 

pro dálkové vytápění. 

 

Avizovanou strategii pro inteligentní sektoro-

vou integraci energetického sektoru hodlá 

Komise předložit podle původního harmono-

gramu, tj. v červnu 2020. Plánovaná veřejná 

konzultace byla kvůli pandemii zrušena. 

Nicméně zpětnou vazbu lze Komisi poskyt-

nout např. prostřednictvím jejich webových 

stránek ‘Have Your Say’ website.  

https://ec.europa.eu/info/news/preparing-future-eu-strategy-energy-sector-integration-2020-apr-14_en?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=126cbee5e0-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_15_04_54&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-126cbee5e0-190075897
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12302-Climate-change-mitigation-and-adaptation-taxonomy/feedback?p_id=7646923
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Aktualizace priorit  
německého             
předsednictví v Radě 

AKTUALIZACE PRIORIT                       

NĚMECKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ 

V RADĚ 

N ěmecko v červenci převezme           

od Chorvatska rotující předsednictví 

v Radě. Původní ambiciózní agenda ně-

meckého předsednictví, která zahrnovala 

řešení otázek spojených s brexitem, 

ochranou klimatu, průmyslovou strategií 

EU, migrací či nastavením právních vzta-

hů s Čínou, se bude muset v důsledku 

pandemie zaměřit na řešení těch nejpalči-

vějších problémů. 

Podle německého velvyslance při EU Micha-

ela Clausse bude třeba úsilí zaměřit na krizo-

vý management, schopnost evropských insti-

tucí jednat, oživení ekonomiky a případně   

na „udržení integrace EU jako takové“. 

V druhé polovině letošního roku bude vrcholit 

jednání o víceletém finančním rámci EU      

na období 2021 až 2027. Německý ministr 

zahraničí Heiko Maas v této souvislosti pro-

hlásil, že příští rozpočet EU musí být 

„revitalizačním programem“, který podpoří 

výzkum, ochranu klimatu, technologickou su-

verenitu a oblast zdravotnictví i sociální 

ochrany. Stejně tak zdůraznil, že finanční po-

moc EU by měla být důsledně spojována 

s dodržováním právního státu.  

Nezbytné změny v návrhu víceletého finanč-

ního rámce také avizovali  jak předseda Ev-

ropské rady Michel, tak předsedkyně Komise 

Leyenová, podle které je nyní nutné podpořit 

především investice a reformy v členských 

státech EU a v rámci koheze uplatnit solidari-

tu, přičemž priority zelené agendy se nemění.  

Zelený restart 
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Aktualizace priorit  
německého             
předsednictví v Radě 

ZELENÝ RESTART 

O živení evropského hospodářství 

v duchu Zelené dohody požadují zá-

stupci 17 členských států EU. Iniciativa 

vyzývající k zelenému restartu získala již 

více jak 180 signatářů, včetně zástupců 

průmyslu. 

S odvoláním na společné prohlášení Evrop-

ské rady z 26. března vyzvali na začátku dub-

na  ministři životního prostředí některých 

členských zemí EU k vytvoření plánů na ob-

novu hospodářství, a to v souladu 

s ekologickými aspekty. Signatáři (mezi        

kterými jsou zástupci Francie, Německa, Ra-

kouska, Itálie, Španělska či Slovenska) pou-

kazují na nezbytnost včasné akce, která se 

ukázala jako zásadní v boji s pandemií CO-

VID-19, a zdůrazňují, že stejný přístup je nut-

ný uplatnit i při řešení klimatických změn        

a ztráty biologické rozmanitosti. Vyzývají Ko-

misi, aby obnova hospodářství probíhala 

v souladu se zelenou dohodou a investičním 

plánem pro udržitelnou Evropu. Výzva       

zdůrazňuje, že jasný a silný politický rámec 

zajistí stabilní investiční prostředí, což je    

zásadní pro tvorbu nových pracovních míst.  

Výzva ministrů životního prostředí dala pod-

nět k vytvoření zelené aliance pro obnovu. 

Neformální spojenectví zahrnuje kromě euro-

poslanců napříč politickým spektrem, také 

zástupce průmyslu, podnikatelských sdruže-

ní, Evropské odborové konfederace, nevlád-

ních organizací či think-tanků. Výzva 

k zelenému restartu již získala více jak      

180 signatářů, kteří se zavazují ke spolupráci      

a vytváření synergií tak, aby dosáhli potřeb-

ných investičních rozhodnutí nezbytných     

pro takovou obnovu hospodářství, která zo-

hlední potřebu ochrany životního prostředí.  

Iniciátor výzvy k zelenému restartu francouz-

ský europoslanec Pascal Canfin 

(předsedseda výboru ENVI) v souvislosti 

s potřebou nastartování investic do sektorů, 

které mají přímý dopad na klima, jako jsou 

energetika, doprava, stavebnictví či in-

frastruktura, zdůrazňuje nutnost zacílení fi-

nancování v souladu se zelenou dohodou. 

Podle jeho slov by bylo absurdní používat 

veřejné peníze k podpoře technologií            

a infrastruktury, která z dlouhodobější per-

spektivy s ohledem na životní prostředí nemá 

budoucnost, takže během dvou tří let by bylo 

zapotřebí investovat znovu.  

Zelený restart 

https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2020/03/26/joint-statement-of-the-members-of-the-european-council-26-march-2020/
https://www.climatechangenews.com/2020/04/09/european-green-deal-must-central-resilient-recovery-covid-19/
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/green-recovery-alliance-launched-in-european-parliament/
https://drive.google.com/file/d/1j54QxE-QjhrEHjGb5LrKsHuDAKvv8LUq/view
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Stanovení trajektorie 
pro dosažení             
klimatické neutrality 

STANOVENÍ TRAJEKTORIE           

PRO DOSAŽENÍ KLIMATICKÉ        

NEUTRALITY 

P řenesení pravomoci na Evropskou 

komisi, aby formou delegovaných 

aktů přijímala trajektorii snižování emisí 

skleníkových plynů na období 2030 až 

2050, není v souladu se Smlouvou o fun-

gování EU.  

 V březnu letošního roku představila Komise 

návrh klimatického zákona, který mj. stanoví 

závazný cíl EU dosáhnout do roku 2050 kli-

matické neutrality hospodářství a zmocňuje 

Komisi, aby trajektorii snižování emisí přijí-

mala formou delegovaných aktů. Návrh práv-

ního rámce EU pro klima nyní musí projít 

standardním legislativním procesem v Radě 

a v Evropském parlamentu.  

Zprávu Evropského parlamentu připravuje    

ve Výboru pro životní prostředí, veřejné zdra-

ví a bezpečnost potravin (ENVI) švédská eu-

roposlankyně Jytte Gutelandová (S&D). 

Otázku přenesené odpovědnosti zpravodajka 

konzultovala s právní službou Evropského 

parlamentu. Parlamentní legislativci dospěli 

k závěru, že zmocnění Evropské komise 

k vydávání delegovaných aktů v souvislosti 

s nastavením trajektorie pro snižování emisí 

není v souladu s článkem 290 Smlouvy o fun-

gování EU. 

Na Komisi lze přenést pravomoc přijímat ne-

legislativní akty s obecnou působností, který-

mi se doplňují prvky legislativního aktu,         

a to prvky nepodstatné. Akt v přenesené pra-

vomoci pak může vstoupit v platnost pouze 

tehdy, nemá-li ve stanovené lhůtě Evropský 

parlament nebo Rada námitky.  

Tento proces může fungovat pouze u nekon-

troverzních záležitostí, což neplatí pro stano-

vení trajektorie pro dosažení klimatické ne-

utrality, která je zásadním prvkem nařízení    

o právním rámci pro klima s podstatnými do-

pady na evropské hospodářství, včetně sek-

toru energetiky, automobilového průmyslu,    

či stavebnictví. Proti návrhu přenesení pravo-

moci na Komisi v souvislosti s trajektorií se již 

v Evropském parlamentu vyslovila frakce 

EPP. Také v Radě se návrh setkal s četnými 

výhradami členských zemí, včetně ČR.  

Zpravodajka Gutelandová hodlá zprávu před-

ložit podle původního harmonogramu, aby    

o ní výbor ENVI mohl hlasovat v červenci. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-proposal-regulation-european-climate-law-march-2020_en.pdf
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/04/Climate-law-paper-NON_PAPER.pdf?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=b0d649c209-EMAIL_CAMPAIGN_2020_04_01_04_47&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-b0d649c209-189693589
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=CS
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Společný plán cesty    
k oživení evropského 
hospodářství 

SPOLEČNÝ PLÁN CESTY K OŽIVENÍ 

EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 

E vropská rada podpořila vytvoření fon-

du na podporu oživení a vyzvala Ev-

ropskou komisi, aby vypracovala konkrét-

ní návrh. Předsedkyně Komise slíbila, že 

návrh předloží začátkem května, přičemž 

avizovala, že navrhne dočasné zvýšení 

stropu vlastních zdrojů rozpočtu EU. 

Formou videokonference jednala Evropská 

rada dne 23. dubna o důsledcích pandemie 

COVID-19. Prezidenti a premiéři členských 

zemí EU se shodli na obecných zásadách 

společného plánu cesty k oživení hospodář-

ství, který by měl být založen na principech 

solidarity, soudržnosti a sbližování a zaměřen 

na čtyři klíčové oblasti směřující k překonání 

krize, kterými jsou plně fungující a revitalizo-

vaný jednotný trh, bezprecedentní investiční 

úsilí, fungující systém správy a globální akce 

EU.  

S ohledem na současnou urgentní potřebu 

investic podpořili lídři členských zemí vytvoře-

ní fondu na podporu oživení a shodli se       

na jeho zacílení na odvětví a regiony, které 

jsou nejvíce postiženy současnou krizí. 

Nicméně názory zůstávají rozdělené ohledně 

možnosti společného zadlužení, formy finan-

cování, tj. zda by pomoc měla být poskytnuta 

formou grantů, či půjček, stanovení kritérií 

pro přidělování pomoci i celkové výše potřeb-

ných investic zaměřených na oživení, kterou 

někteří odhadují až na 2 biliony eur. 

V této fázi pověřili zástupci členských států 

Evropskou komisi, aby zanalyzovala potřeby 

a vypracovala návrh na vytvoření fondu      

pro oživení a zároveň vyjasnila vazbu na ví-

celetý finanční rámec EU, který v každém 

případě bude muset být upraven tak, aby 

umožňoval řešit dopady současné krize. 

Předsedkyně Evropské komise Ursula von 

der Leyenová v reakci na tuto výzvu vyjádřila 

přesvědčení, že jediným společným nástro-

jem pro ozdravení hospodářství, který má EU 

k dispozici, je víceletý finanční rámec jasně 

propojený s navrhovaným fondem na podpo-

ru oživení. Podle jejích slov se rozpočet EU 

na příští sedmileté období musí přizpůsobit 

novým okolnostem, a proto navrhuje dočasné 

zvýšení stropu vlastních zdrojů (na dva nebo 

tři roky) ze současných 1,2 % na 2 % HND. 

Tím by se zvýšily záruky členských zemí vůči 

evropskému rozpočtu, což by umožnilo spo-

lečný dluh za výhodnějších podmínek. Získa-

né finanční prostředky by byly nasměrovány 

do programu oživení, a to formou grantů i 

půjček, jejichž poměr bude nutné vybalanco-

vat.  

Program oživení by měl podle slov předsed-

kyně Leyenové podpořit především investice 

a reformy v členských státech EU a kohezi. 

Zároveň by měl respektovat základní strategii 

obsaženou v Zelené dohodě. V duchu návrhu 

na novou průmyslovou strategii EU by inves-

tice měly směřovat do ekologické a digitální 

transformace a zvýšit strategickou autonomii 

EU.  

https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2020/04/23/conclusions-by-president-charles-michel-following-the-video-conference-with-members-of-the-european-council-on-23-april-2020/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/statement_20_733
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/statement_20_733
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Podle dostupných informací předsedkyně 

Leyenová slíbila, že konkrétní návrh předloží 

začátkem května. Času není nazbyt, i proto, 

že podoba víceletého finančního rámce       

na roky 2021 až 2027 by měla být odsouhla-

sená do konce letošního roku, přičemž spo-

lečná shoda všech zainteresovaných stran    

je již tradičně obtížná. 

Během videokonference lídři EU dále potvrdili 

politickou podporu dohodě Euroskupiny        

o nouzových ekonomických programech, kte-

ré společně tvoří balíček ve výši 540 miliard 

eur. Po schválení v národních parlamentech 

by opatření měla být funkční od 1. června 

letošního roku. 

Více o Zelené dohodě pro Evropu v bulletinu 

Energetika v EU z prosince 2019. 

O návrhu na novou průmyslovou strategii EU 

v bulletinu Energetika v EU jsme psali ve vy-

dání z minulého měsíce. 

https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2020/04/09/report-on-the-comprehensive-economic-policy-response-to-the-covid-19-pandemic/
https://www.cez.cz/webpublic/file/edee/2019/12/bulletin-energetika-v-eu-12_2019-20191223-090647.pdf
https://www.cez.cz/webpublic/file/edee/2020/04/bulletin_energetika_v_eu_03_2020.pdf
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VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÉ         

ENERGIE V EVROPĚ 

E vropská komise vydala v polovině 

března tohoto roku stručný přehled 

vývoje využívání obnovitelných zdrojů 

energie (OZE) na území Evropské unie. 

Tyto zdroje z pionýrských začátků a dět-

ských let vyrostly v jeden z klíčových 

zdrojů energií a zaujaly přední místo          

i na politické mapě unie.   

Jak využívání OZE v Evropě začínalo        

a kam dospělo?  

Historie OZE je (v nejrůznější podobě) stará 

jako lidstvo samo. Jak Komise připomíná, 

existují ovšem některé milníky v moderní do-

bě, které by neměly být zapomenuty. V roce 

1991 instalovalo Dánsko první příbřežní větr-

nou farmu na světě u města Vindeby. Byla 

osazena jedenácti větrnými turbínami (svoji 

činnost mimochodem ukončila až v roce 

2017). Ve stejném roce Německo, jako první 

v Evropě, zavedlo feed-in-tariff (FIT) pro 

energii z obnovitelných zdrojů. K roku 2000 

již Evropa reprezentovala více než 70 % svě-

tové produkce větrné energie a 20 % energie 

solární. V témže roce rovněž vznikla první 

světová velkokapacitní větrná off shore farma 

Horns Rev. Zařízení, používající řadu techno-

logií, které se později staly průmyslovými 

standardy v globálním měřítku, se nachází 

rovněž u pobřeží Dánska v Severním moři    

a je stále v provozu. Mezitím se Evropa stala 

největším trhem s fotovoltaikou, když v roce 

2008 dosáhla stejného celosvětového podílu 

jako v případě energie větrné, tedy 70 %. 

V roce 2008 rovněž vznikla největší světová 

instalace fotovoltaických panelů ve španělské 

Olmedille. Instalovaná kapacita tohoto zaříze-

ní činí 60 MW elektrické energie. Později     

ve světě vznikla řada zařízení, která tento 

rekord překonala (aktuálním lídrem je indický 

solární park Bhadla, s instalovanou kapacitou 
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2245 MW), Evropa se ovšem snaží udržovat 

svůj post globálního lídra v oblasti OZE i na-

dále.  Podíl OZE na hrubé konečné spotřebě 

elektrické energie vzrostl z 9,6 % v roce 2004 

na 18,9 % v roce 2018. Evropskými premian-

ty jsou v tomto ohledu především severské 

státy Švédsko, Finsko, Lotyšsko, Dánsko,     

a díky využití potenciálu vody pro výrobu 

elektřiny také Rakousko.      

Jak Evropská unie legislativně podporuje 

OZE? Co v této oblasti chystá?  

V posledních letech Evropská unie přijala 

celou řadu politických cílů, které se promítly 

do směrnic zacílených na podporu rozvoje 

OZE. Mnoho z nich se dočkalo následování 

ve světovém měřítku a Unie tak opět platí    

za světového průkopníka. Za příklad může 

sloužit Směrnice č. 2009/28/ES o podpoře 

využívání energie z obnovitelných zdrojů, 

která stanovovala členským státům národní 

cíle a byla, nejen z tohoto pohledu, vnímána 

jako novátorská. Nyní má podobné cíle legis-

lativně stanoveno celkem 173 zemí po celém 

světě. Směrnice prošla revizí v roce 2018, 

byla vydána nová směrnice stala součástí 

balíčku Čistá energie pro všechny Evropany. 

Balíček vyžaduje do roku 2030 využívat OZE 

v minimálním podílu 32 %, přičemž je ve zre-

vidované směrnici doložka, hovořící o možné 

revizi tohoto cíle v roce 2023, která by povin-

ný podíl OZE mohla dále zvedat. Politicky 

nejambicióznější je Evropská zelená dohoda, 

v níž hrají OZE spolu se zvyšováním energe-

tické účinnosti klíčovou roli. Evropská komise 

se zavázala představit nová opatření zaměře-

ná na technický pokrok ve všech sektorech 

energetického systému. Inteligentní integrace 

odvětví by podle přání Komise měla pomoci 

budovat evropský energetický systém bu-

doucnosti. Ještě v letošním roce Komise plá-

nuje představit novou strategii pro další posí-

lení rozvoje příbřežních větrných elektráren. 

V červnu příštího roku by mělo dojít 

k posouzení a případné revizi evropské legis-

lativy vztahující se k OZE jako celku.  

Jak se vyvíjí využívání OZE v souvislosti 

s trhem? 

Pro životaschopnost technologií a OZE je 

dlouhodobě nezbytné, aby nebyly jen uměle 

podporovány z veřejných rozpočtů a staly se 

přirozenou a konkurenceschopnou součástí 

evropského trhu. Evropská unie tedy ruku 

v ruce s podporou OZE usiluje o jejich inte-

graci do tržního prostředí. Snaží se podporo-

vat výzkum a inovace v této oblasti tak, aby 

se OZE staly snáze přístupné a cenově do-

stupnější všem obyvatelům Unie. Zvýšená 

tržní aktivita se stala jedním z faktorů, který 

přispěl k tomu, že solární panely a větrné tur-

bíny se staly běžnou součástí našeho života. 

Náklady na výrobu solární energie například 

mezi roky 2009 a 2018 klesly o 75 %. Za his-

torický zlom lze pokládat rok 2014, kdy se 

pobřežní větrná energie stala levnější než 

energie z uhlí, plynu nebo jaderných elektrá-

ren. V loňském roce pak bylo poprvé v historii 

vyrobeno více energie z větru a slunečního 

záření než z uhlí, což podle názoru EU doka-

zuje, že OZE mohou v budoucnu otevřeně 

soutěžit s fosilními zdroji energie. Evropská 

unie předpovídá v následující dekádě další 

růst využívání OZE. V případě solární ener-

gie je poháněn zejména narůstajícím množ-

stvím vlastních solárních panelů na stře-

chách. Podle další prognózy by fotovoltaický 

průmysl měl v roce 2021 poskytnout práci pro 

175 000 lidí, přičemž v roce 2030 by toto čís-

lo mělo vzrůst na 200 000 až 300 000.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018L2001
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
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6. - 9. KVĚTNA 2020 

se v Paříži uskuteční pátý ročník mezinárod-

ních konferencí ICSREE 2020 zaměřené    

na udržitelnou obnovitelnou energetiku          

a ICEMA 2020 zaměřené na energetické ma-

teriály a aplikace. Pořadatelé vyzývají ke sle-

dování konference především prostřednic-

tvím internetových přenosů.  

Více informací  

 

9. - 10. KVĚTNA 2020 

se v Londýně uskuteční druhý ročník meziná-

rodní konference zaměřené na energetiku, 

inženýrství a životní prostředí s názvem 

EEES-20. Akce pořádaná organizací FEAST 

bude přenášena rovněž online.  

Více informací   

 

12. - 15. KVĚTNA 2020 

se uskuteční online konference EIRFE 2020. 

Prezenční verze akce, zaměřené na oblast 

financování infrastruktury a OZE, se uskuteč-

ní v říjnu v Lisabonu.  

Více informací  

 

 

18. – 21. KVĚTNA 2020 

hostí Vídeň druhý ročník mezinárodní konfe-

rence s názvem ESRE 2020. Tato akce je 

zaměřená na obnovitelné zdroje energie       

a environmentální výzkum.  

Více informací  

 

19. – 22. KVĚTNA 2020 

se v Kyjevě uskuteční 25. ročník mezinárod-

ního veletrhu energetiky, elektroinženýrství, 

energetické účinnosti a automatizace 

s názvem ELCOM Ukraine 2020.  

Více informací  

 

 

http://www.icsree.com/
https://forum-east.com/eees-may-2020-event/
https://www.proximoinfra.com/exchange/146/European-Infrastructure-Renewables-Finance-Exchange-2020
http://www.esre.org/
https://www.elcom-ukraine.com/

