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Vážený pane předsedo, 

 

obracíme se na Vás v souvislosti s evropskou energetickou bezpečností a nadcházejícím summitem 

EU, na němž se toto téma bude diskutovat společně s klimaticko-energetickými cíli pro rok 2030. I vy 

máte možnost ovlivnit, zda bude Česká republika podporovat přijetí řešení, které opravdu a trvale 

povede k růstu naší energetické bezpečnosti a zároveň přinese podporu ekonomiky, nová pracovní 

místa, zlepšení životního prostředí i zdraví občanů.  

Evropa dováží více než polovinu energie ze zahraničí (54 %) [1] a  bez přijetí účinných opaření tomu 

tak bude i nadále [2]. Jen v roce 2012 za ni zaplatila 421 miliard EUR [3]. To platí i pro Českou 

republiku, která dováží většinu svého plynu a veškeré jaderné palivo z Ruska. 65 % našich občanů 

přitom vnímá tuto závislost jako problém [4]. 

Evropská komise se ve své strategii energetické bezpečnosti [5] zaměřuje na výstavbu nových 

plynovodů, které by do Evropy přivedly plyn z jiných zemí než z Ruska. To ale nijak nepovede ke 

snížení naší závislosti na dovozu paliv, pouze tuto závislost přemístíme na jiné, mnohdy rizikové, 

země. 

Další z návrhů, orientace na využití domácího uhlí, představuje významné zvýšení negativních dopadů 

na životní prostředí a je v rozporu s našimi klimatickým závazky. Jaderná energetika také řešení 

nepřináší. Naše závislost by se, vzhledem k nutnosti dovozu paliva, pouze upevnila. Zároveň je 

jaderná energetika spojena s neúnosnými náklady a negativními dopady na životní prostředí a 

bezpečnost [6,7].  

Pouze dlouhodobá strategie, která upřednostní obnovitelné zdroje a hospodárné využívání 

energie v Evropě, nám může pomoci zbavit se závislosti na importované energii. To chtějí i naši 

občané, 3/4 z nich si přeje přijetí společných evropských cílů v oblasti energetické účinnosti a 

obnovitelných zdrojů [4]. 

Opatření vedoucí k energetickým úsporám, jako například energetická renovace budov a modernizace 

průmyslu, přinesou nové investice, vytvoří nová pracovní místa, podpoří zlepšování zdraví 

obyvatelstva, omezí negativní dopady na životní prostředí a sníží účty za energie [8, 9]. 

Potenciál pro využití čisté energie v Evropě je obrovský, podíl obnovitelných zdrojů by mohl v roce 

2030 pokrýt polovinu veškeré spotřeby EU [10]. Jen v roce 2012 stoupl podíl obnovitelných zdrojů v 

V Praze, dne 17. června 2014 

 

http://www.cssd.cz/nasi-lide/bohuslav-sobotka


Evropě o více, než odpovídá ročním importům plynu Slovenska, Bulharska, Estonska, Lotyšska a 

Litvy dohromady*. 

Podle dopadové studie 2030 Evropské komise by 35 % cíl EU v obnovitelných zdrojích společně s 

ambiciózním cílem v oblasti energetické efektivity mohly snížit energetické importy do Evropy do 

roku 2050 o více než polovinu [11]. Ambicióznější  cíle by vedly ještě k mnohem razantnějšímu 

snížení. 

V dlouhodobém horizontu toto řešení vyžaduje závazné cíle pro rok 2030 - v oblasti obnovitelných 

zdrojů 45 %, v oblasti energetické účinnosti 40 % a cíl snižování emisí skleníkových plynů 55 % 

napříč EU s tím, že pro jednotlivé státy budou stanoveny cíle individuální, aby bylo dosahování 

společných cílů  co nejefektivnější a nejracionálnější [5].  

Věříme, že zvážíte naše argumenty a podpoříte naši snahu dosáhnout zmiňovaných cílů.  

Děkujeme. 

S pozdravem, 
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* Zemí, které si nezávisle na evropském či mezinárodním legislativním procesu stanovily vlastní 

středně a dlouhodobé cíle v rozvoji obnovitelných zdrojů energie, je celá řada, a to včetně rozvojových zemí jako Dánsko, Mexiko, Maroko, 

Seychelly, Bhutan, Nicaragua, Německo, Marshallovy ostrovy, Kolumbie, Costa Rica. 
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