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Německo skončí s uhlím do roku 2038 

Německá energetická "revoluce" pokračuje. Země přestane používat energii z uhlí nejpozději 
do roku 2038. V případě souhlasu všech stran možná už o tři roky dříve. 
 
Po mnohahodinovém jednání se na tom v sobotu shodla takzvaná uhelná komise, složená 
ze zástupců vlády, průmyslu, odborů i ekologických aktivistů. 
 
"Je to historická ukázka síly," liboval si šéf komise Ronald Pofalla. Už dříve se přitom 
Německo zavázalo vzdát se jaderné elektrárny, poslední reaktor má být ze sítě odpojen 
v roce 2022. 
 
Nynější rozhodnutí komise sice samo o sobě ještě není závazné, vše musí ještě potvrdit 
vláda a parlament. Všeobecně se ale očekává, že politici se usnesením budou řídit. 
Osmadvacetičlenná komise navíc rozhodnutí přijala drtivou většinou, když se proti postavil 
jediný hlas. Část ekologických aktivistů, včetně organizace Greenpeace, ale požaduje ještě 
rychlejší konec používání uhlí. 
 
Odklon od uhlí, z něhož nyní Německo čerpá zhruba třetinu energie, má být podle komise 
oficiálně pojmenované Růst, strukturální změny a zaměstnanost postupný. Černé uhlí se 
v Německu přestalo těžit už loni, nyní se do země už pouze dováží. 
 
Do roku 2022 se podle plánu, který včera komise představila, uzavřou černouhelné 
a hnědouhelné elektrárny o celkovém výkonu 12,5 gigawattu. Do roku 2030 se pak počítá 
s koncem dalších elektráren, takže v tu dobu by Spolková republika z uhlí získávala 
maximálně 17 gigawattů ročně, zatímco nyní je to kolem 45 gigawattů. V kombinaci 
s ústupem od jádra, jež nyní zajišťuje zhruba 12 procent celkové spotřeby, jsou plánované 
změny v německé energetice bezprecedentní – v příštích dvou desetiletích by země měla 
nahradit jinými zdroji zhruba polovinu stávající spotřeby. 
 
Na těžbu hnědého uhlí je navíc navázáno množství pracovních míst v trojici východo-
německých spolkových zemí Braniborsko, Sasko a Sasko-Anhaltsko. Ty jsou už nyní 
citlivými oblastmi, kde nespokojenost s vládní politikou patří k nejvyšším. Trojice zemí má 
proto dostat výraznou finanční pomoc, která má být zakotvena ve zvláštním zákoně, jenž 
bude závazný i pro příští vlády. 
 
I tak se ale počítá s tím, že přinejmenším krátkodobě elektřina v Německu zdraží. Komise 
proto chce, aby rozdíl pokryl vládní příspěvek ve výši nejméně dvou miliard eur (51 miliard 
korun) ročně. Další peníze budou nutné na odškodnění provozovatelů uhelných elektráren, 
kteří je uzavřou předčasně. 
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Změny se dotknou i Křetínského firmy 

Už nyní se přitom v německých médiích objevuje kritika, že ambiciózní plány na snížení 
emisí oxidu uhličitého selhávají, zatímco Němci platí za elektřinu více. Například list 
Handelsblatt to loni označil za největší poválečné zklamání. 
 
Co nejrychlejší konec používání uhlí nicméně podle aktuálního průzkumu stanice ZDF 
podporuje 73 procent Němců. Nově plánované změny se dotknou také společnosti 
Energetický a průmyslový holding (EPH) českého podnikatele Daniela Křetínského, která 
v roce 2016 v konsorciu s finanční skupinou PPF Investments koupila několik východo-
německých dolů a elektráren. Holding v oblasti zaměstnává na 8 000 lidí. "K doporučení 
komise se vyjádříme až po prostudování jejího oficiálního výstupu, tedy rozhodně ne o tomto 
víkendu," reagoval mluvčí EPH Daniel Častvaj. 
 
Česká firma každopádně nemohla počítat s tím, že by v regionu uhlí těžila o moc déle. 
Většina povolení k těžbě totiž vyprší v roce 2040. 

 
 
Zdroj: Anopress IT, http://pravo.novinky.cz z 28. 1. 2019 
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