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Plán proměny energetiky EU 2050  
____________________________________________ 
Naše elektrárny a elektrické sítě jsou zastaralé a musí se modernizovat. 
Jejich náhrada bude stát peníze, je tedy namístě se zamyslet, do čeho by je 
měly evropské vlády investovat. Čistá energie, nebo tradiční zdroje? Plán 
proměny energetiky EU 2050 (Energy Roadmap 2050), který Evropská 
komise zveřejnila 15. prosince 2011, je první snahou na tuto otázku 
odpovědět a měla by se stát vodítkem pro rozhodování politiků ohledně 
energetiky.   

Všechny scénáře, které Evropská komise předložila, počítají s prudkým 
nárůstem obnovitelných zdrojů i přesto, že jsou kalkulace očekávaných cen 
elektřiny velmi sporné a snaží se obnovitelné zdroje poškodit. Evropská 
komise považuje za nutné stanovit nové cíle pro obnovitelné zdroje pro rok 
2030.  
____________________________________________ 
 
Evropská komise analyzovala sedm možných scénářů budoucí energetiky EU. Všechny 
vycházejí z potřeby snížit emise skleníkových plynů z energetického průmyslu o 85 % 
do roku 2050, což je v souladu s Plánem přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku 2050, 
který vydala Komise již v první polovině roku 2011. 
Dva ze scénářů slouží jako referenční. Jeden odpovídá situaci business as usual a 
druhý vychází ze současných unijních předpisů. Kombinovaný scénář energetické 
účinnosti a obnovitelných zdrojů nebyl připraven, nicméně pět nízkouhlíkových scénářů 
je založeno na: 

• energetické účinnosti, 
• kombinaci technologií, 
• obnovitelných zdrojích energie (OZE): 75 % celkové energetické spotřeby 

pokryto z OZE, 97 % spotřeby elektřiny pokryto z OZE (resp. 87 % výroby 
energie), 

• zachytávání a ukládání uhlíku (CCS),  
• nízkém využití jaderné energie (a vysokém využití CCS). 

 
Příznivá zjištění  
 
Obnovitelné zdroje bez navýšení nákladů. Ať si Evropa vybere jakoukoliv cestu, je velmi 
pravděpodobné, že ceny energie porostou. Podle propočtů Evropské komise jsou 
celkové náklady referenčních scénářů a jakéhokoliv nízkouhlíkového scénáře – včetně 
scénáře založeného na obnovitelných zdrojích – téměř identické; okolo 1,8 bilionů EUR 
pro období mezi lety 2011 a 2020, okolo 2,45 bilionů EUR pro období mezi lety 2021 a 
2030 a okolo 3 bilionů EUR pro období mezi lety 2031 a 2050. 
Bez obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti se neobejdeme. 
Všechny nízkouhlíkové scénáře počítají s:   

• významným nárůstem energetické účinnosti,  
• významným nárůstem obnovitelných zdrojů energie – to platí i pro scénáře, 

které sice počítají s velkým podílem jádra a fosilních paliv spolu s CCS, 
nicméně i v nich se počítá s OZE z minimálně 55 % celkové energetické 
spotřeby,  

• flexibilnějším energetickým systémem včetně chytrých a lépe organizovaných 
sítí, flexibilnějšími pravidly pro přeshraniční obchodování s energií a cíleným 
využitím skladování energie.  
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Jádro a fosilní paliva s CCS hrají jen nedůležitou roli. 
Ze scénářů je patrné, že jádro ani fosilní paliva s CCS nejsou potřeba. Ve scénáři dominantně 
založeném na OZE se s nimi pro rok 2050 počítá v celkové energetické potřebě jen z méně než 1,5 
% pro jádro, resp. 1 % pro uhlí (pro výrobu elektrické energie z 3,5 % pro jádro a 2,1 % pro uhlí).   
  
Chybné závěry  
 
Pomalé snižování emisí. Snižování uhlíkové náročnosti je založeno na Plánu přechodu na 
nízkouhlíkovou ekonomiku 2050, který vydala komise v roce 2011. V něm je však analyzováno 
snížení evropských emisí o pouhých 80 %, což představuje hodnotu s nejnižší možnou ambicí 
vzhledem k tomu, že se EU zavázala k jejich snížení o 80 – 95 % do roku 2050. Podle vědců je však 
zapotřebí většího a rychlejšího snížení. 
 
Příliš pomalý nárůst obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti. Málo ambiciózní cíl snížení 
emisí vede k tomu, že Evropská komise počítá v nízkouhíkových scénářích pro rok 2030 pouze s 
přibližně 30% podílem využívání energie z OZE (52 – 60 % při výrobě elektřiny, 20 % v dopravě, pro 
výrobu tepla a chlazení nejsou data k dispozici, ale předpokládá se, že jejich podíl v tomto sektoru 
bude nízký). Jiné existující scénáře jasně ukazují, že je pro tento rok možné dosáhnout více než 
40% podílu OZE v energetickém mixu [1].  
Scénář založený dominantně na energetické účinnosti neodpovídá ani 20% závazku, který už si EU 
dříve stanovila pro rok 2020.  
 
Snižování emisí skleníkových plynů díky CCS.  V Energy Roadmap 2050 se předpokládá, že 
emise skleníkových plynů z uhelných elektráren vybavených CCS jsou nulové. Podle Mezinárodního 
panelu pro klimatické změny ovšem vypouštějí elektrárny s CCS pouze o 80 – 90 % CO2  méně než 
obdobné elektrárny bez CCS [2]. 
 
Předpoklad vyšší ceny energie ve scénáři založeném na OZE.  
Přestože celkové náklady jednotlivých scénářů jsou téměř identické, ve scénáři založeném na OZE 
se v důsledku závažných chyb při výpočtech a postupech, které upřednostňují jaderné a fosilní 
technologie, počítá s vyšší cenou elektrické energie. Chyby jsou především následující: 
• Cena solární energie je dramaticky nadhodnocena. Plán Evropské komise počítá do roku 2025 

s cenou převyšující 4000 EUR za kilowatt instalovaného výkonu fotovoltaiky kW, po tomto roce 
pak s cenou 2000 EUR/kW. Této ceny však dosahuje již nyní – současná cena se pohybuje 
mezi 2000 a 3000 EUR/kW. 

• Plán zároveň předpokládá, že nedojde k významnějšímu zlevnění větrné (offshore ani onshore) 
ani geotermální energie. Tento pesimistický předpoklad neodpovídá současným zkušenostem a 
je v absurdním kontrastu s odhady cen jaderné energie, u které Komise předpokládá 20% 
pokles. Nejen, že zkušenosti z trhu přitom ukazují, že cena energie z jádra neustále narůstá, ale 
v Plánu není brána v potaz ani celková její cena zahrnující skladování jaderného odpadu, 
pojištění a demontáž odstavených elektráren. Obdobné chyby se Komise dopouští i v případě 
technologie CCS, u které předpokládá významný pokles ceny po roce 2025. Dosavadní 
zkušenosti ovšem nijak nenasvědčují, že by tomu tak mělo být. 

• Odhadovaná cena ropy je extrémně nízká; 127 USD za barel ropy v roce 2050 v referenčním 
scénáři a 70 USD v nízkouhlíkových scénářích. Odhady ceny uhlí jsou ještě více nerealistické. 
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