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Europoslanci schválili navyšování 
podílu zelené energie 

 
Evropský parlament včera definitivně schválil své klimatické cíle pro rok 2030. Jedná se 
o strategii, pomocí které chce Evropská unie bojovat  s klimatickými změnami. Cíle jsou 
poměrně ambiciózní a byly prosazeny i  přes odpor některých států včetně Česka, které si je 
přály mírnější. 
 
Země sedmadvacítky se do roku 2030 zavázaly snížit emise skleníkových  plynů oproti roku 
1990 o 40 procent, zavést energetické úspory oproti  roku 2007 ve výši 32,5 procenta 
a dosáhnout podílu obnovitelných zdrojů  na celkové finální spotřebě energie ve výši 
32 procent. Mnoho států  původně prosazovalo cíl na úrovni 27 procent, Evropská komise 
a některé  vlády naopak původně chtěly 35 procent zelené energie. 
 
"Česká republika hájila cíle na úrovni 27 procent, které byly schváleny Evropskou radou 
v roce 2014 a které byly označeny za dostatečné pro plnění emisních cílů," komentoval 
nedávno současný stav pro HN náměstek ministryně průmyslu René Neděla. 
 
Pro Českou republiku tak nyní bude stěžejní, jak se plán 32 procent v obnovitelných zdrojích 
rozpočítá mezi jednotlivé země. Když měla celá EU pro rok 2020 cíl 20 procent, Česko 
muselo mít svůj vlastní podíl 13 procent. Ten s předstihem překročilo – nyní se pohybuje 
okolo 14,9 procenta. 
 
Otázkou nyní je, z jakého základu se bude český cíl pro rok 2030 počítat. Pokud by to bylo 
z aktuálního stavu, mělo by mít Česko za dvanáct let téměř 24 procent zelené energie, 
pokud z původních 13 procent, bylo by to jen necelých 21 procent. 
 
Neděla se při vyjednávání hodlá držet nižší hodnoty. "Je to jednoduchá trojčlenka. Nevím, 
proč bychom měli akceptovat cokoliv nad to," říká s tím, že jelikož bylo Česko původně 
zastáncem nižších cílů, už i těch 21 procent je kompromisem. V současné době tak on 
a jeho tým finišují přípravy na tzv. národním klimaticko-energetickém plánu, který má určit, 
jak chce Česko těchto cílů dosáhnout. Ten musí do konce roku poslat Evropské komisi, pak 
se očekává vyjednávání a vše by mělo být hotovo na konci příštího roku. 
 
Největší obavy vzbuzuje oblast úspor energií. Drtivá většina členských států nezvládne 
dostát závazkům ani pro rok 2020 – snížit spotřebu energií o pětinu. "Celkové cíle úspor 
se České republice podařilo v letech 2014–2017 splnit jen asi z 35 procent," říká náměstek 
ministryně průmyslu. Nyní se toto číslo zvedá na zmiňovaných 32,5 procenta. Šéf největší 
tuzemské energetické firmy ČEZ Daniel Beneš už v červnovém komentáři pro HN 
odhadoval, že to může stát astronomický balík peněz. 
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"České hospodářství to přijde na neuvěřitelných 280 až 1250 miliard korun za deset let, což 
je odhad na základě údajů Evropské komise. K podobným hodnotám dospěla i studie firmy 
Enviros. Horní hranice této částky se přitom takřka rovná všem ročním výdajům státního 
rozpočtu," řekl Beneš. 
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