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2EU energetika a klimatické 
změny

V roce 2016, který byl historicky dosud nejteplejším rokem, byl již svět v průměru 
o 1,1 °C teplejší než v období před průmyslovou revolucí. Změna klimatu a její 
příčiny již nejsou předmětem vážného vědeckého sporu. Podle Mezivládního panelu 
pro změnu klimatu je vliv člověka na klimatický systém nezpochybnitelný a je zřejmý 
ze zvyšujících se koncentrací skleníkových plynů v atmosféře a pozorovaného 
oteplování.

Energie a změna klimatu jsou úzce provázány. V EU na výrobu energie, a to 
především z přeměny a spalování fosilních paliv, a na spotřebu energie, např. 
v průmyslu, domácnostech a dopravě, připadá 79 % emisí skleníkových plynů.

V důsledku toho je pro řešení změny klimatu nezbytné přijmout účinná opatření 
v oblasti výroby a využití energie. Energetika a změna klimatu přinášejí mnoho 
otázek, které se nejlépe řeší spoluprací států. Z toho důvodu zaujímají přední 
místo v agendě EU.
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Emise skleníkových plynů 
podle zdrojů, 2015

Výroba a spotřeba energie ve 
všech odvětvích

Likvidace a zpracování odpadu

Zemědělství

Průmyslové procesy /
použití produktů

79 %

8 %

10  %

3 %

Emise skleníkových plynů v EU v roce 2015 podle zdrojů

Zdroj: Evropská agentura pro životní prostředí, EEA greenhouse gas – data viewer, 2017.

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer#tab-based-on-data
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Cílem této situační zprávy o opatřeních EU v oblasti energetiky a změny klimatu je:

 ο nabídnout přehled činnosti EU v této oblasti,

 ο shrnout hlavní audity, které dosud provedl Evropský účetní dvůr a nej-
vyšší kontrolní instituce zemí EU,

 ο určit hlavní výzvy a poskytnout tak informace pro legislativní debatu 
a budoucí audity.

Cíl a metoda této situační 
zprávy
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Koncepce

21 generálních ředitelství Komise
Evropská agentura pro životní prostředí
Organizace pro hospodářskou spolupráci
a rozvoj (OECD)
Sekretariát Rámcové úmluvy Organizace 
spojených národů o změně klimatu (UNFCCC)
Informativní návštěvy:
- Německo
- Polsko
- Španělsko

směrnic, nařízení, 
rozhodnutí, strategií, 
posouzení dopadů, 
hodnocení a studií EU

příslušné judikatury EU 

zveřejněného 
akademického výzkumu

Shromáždění více než 650 zpráv nejvyšších 
kontrolních institucí (NKI) o auditech 
výkonnosti týkajících se energetiky, politiky 
v oblasti klimatu a investic souvisejících se 
zmírňováním změny klimatu
a přizpůsobováním se této změně 

Výběr 269 nejvíce relevantních zpráv 
zveřejněných od ledna 2012 do března 2017 
k důkladnému prostudování

 

Průzkum u NKI EU týkající se 
témat jejich auditů
a problémů, s nimiž se potýkají 

Seminář s NKI  EU
o auditech v oblasti energetiky 
a změny klimatu

Dokumentární analýza: Pohovory:



6Oblast energetiky a změny 
klimatu: činnost EU

EU stanovuje rámec politik jak v oblasti energetiky, tak v oblasti změny klimatu. Určité 
oblasti, jako je volba skladby zdrojů energie, zůstávají v pravomoci členských států. 
V mezinárodním měřítku hrají EU a její členské státy přední úlohu v mezinárodních 
klimatických dohodách, jako je Pařížská dohoda z roku 2015.

V oblasti energetiky je důležitou součástí opatření EU zřízení vnitřního trhu 
s energií, který by měl umožnit volný tok plynu a elektřiny a neomezený obchod 
s těmito komoditami na celém území EU. Cílem vnitřního trhu s energií je nákladově 
efektivním způsobem plnit cíle energetické politiky EU spočívající v dodávkách 
cenově dostupné, udržitelné a bezpečné energie za konkurenceschopné ceny.
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Rámcová strategie pro odolnou energetickou unii

Energetická
unie

Energetická účinnost 
přispívající ke 

zmírnění poptávky

Dekarbonizace 
hospodářství

Plně integrovaný 
evropský trh

s energií

Výzkum, inovace
a konkurenceschopnost

Bezpečnost dodávek 
energie, solidarita

a důvěra

Zdroj: Evropská komise, Rámcová strategie k vytvoření odolné energetické unie s pomocí 
progresivní politiky v oblasti změny klimatu (COM(2015) 80 final ze dne 25. 2. 2015.

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1bd46c90-bdd4-11e4-bbe1-01aa75ed71a1.0001.03/DOC_1&format=PDF


8Zmírňování změny klimatu

Co se týče změny klimatu, většina opatření EU se zaměřuje na zmírňování změny 
klimatu snižováním emisí skleníkových plynů.

EU si pro roky 2020 a 2030 stanovila cíle a záměry spočívající ve snížení emisí 
skleníkových plynů, zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů na spotřebě 
energie a zvýšení energetické účinnosti. Do roku 2050 má EU v úmyslu snížit emise 
skleníkových plynů v EU v porovnání s rokem 1990 o 80 až 95 %.

Cílů a záměrů EU v oblasti snižování emisí skleníkových plynů do roku 2030 a 2050 
nebude dosaženo bez významného dodatečného úsilí. Aby bylo dosaženo cílů pro 
rok 2030, bude v příštím desetiletí zapotřebí zvýšit úsilí o snižování emisí o polovinu. 
Nejvýznamnější změna však bude nutná po roce 2030, kdy rychlost snižování emisí 
bude muset třikrát až čtyřikrát překonat historické úrovně, aby byl splněn cíl pro 
rok 2050.
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Trendy emisí skleníkových plynů v EU, prognózy, cíle 
v oblasti snižování emisí
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- 1,0 % ročně

- 95 %

- 80 %- 4,6 % ročně

- 3,3 % ročně

- 40 %- 1,5 % ročně

- 20 %

Úsilí potřebné ke splnění cíle pro rok 2050 (– 95 %)

Cíl 2050 (– 95 % oproti roku 1990)
Úsilí potřebné ke splnění cíle pro rok 2030
Úsilí potřebné ke splnění cíle pro rok 2050 (– 80 %)

Cíl 2050 (– 80 % oproti roku 1990)Historické emise skleníkových plynů
Prognózy „při stávajících opatřeních“
Prognózy „s dodatečnými opatřeními“
Cíl 2020 (– 20 % oproti roku 1990)
Cíl 2030 (– 40 % oproti roku 1990)

Rok
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Zdroj: Evropská agentura pro životní prostředí, Trends and projections in Europe 2016 – 
Tracking progress towards Europe’s climate and energy targets (Trendy a prognózy v Evropě 
v roce 2016 – Sledování pokroku při plnění cílů Evropy v oblasti klimatu a energetiky); 2016.

https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe
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K plánovaným snížením emisí skleníkových plynů v EU musejí přispět všechna 
odvětví hospodářství.

Se zavedením systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS) stanovila EU 
limity pro celkové emise některých odvětví v oblasti dodávek energie, energeticky 
náročných odvětví a letů v rámci EHP a vytvořila trh s emisními kvótami, což 
znamenalo „stanovení ceny“ uhlíku.

U ostatních odvětví přístup „sdíleného úsilí“ spočíval ve snižování emisí pomocí 
závazných cílů snižování emisí, které pro každý členský stát stanoví EU. Členské 
státy jsou povinny individuálně vymezit a provádět vnitrostátní politiky a opatření 
k dosažení těchto cílů.

Tyto metody doprovází opatření EU i vnitrostátní opatření, která mají zvýšit podíl 
energie z obnovitelných zdrojů a energetickou účinnost.
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Emise skleníkových plynů v EU v roce 2015 podle 
odvětví

Systém EU 
pro obchodování
s emisemi

Odpad

Zemědělství

Doprava

Budovy

Průmysl

Dodávky energie

Emise skleníkových plynů v EU podle
jednotlivých sektorů, 2015

Sdílení úsilí

12 %

19 %

29 %

26 %

11 %

3 %

Zdroj: Evropská agentura pro životní prostředí, EEA greenhouse gas – data viewer, 2017.

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer#tab-based-on-data


12Přizpůsobování se změně 
klimatu

I  pokud budou snahy o  snížení emisí skleníkových plynů úspěšné a  bude 
dosaženo cíle Pařížské dohody – udržet globální nárůst teploty pod úrovní 2 °C ve 
srovnání s úrovní před průmyslovou revolucí –, je přizpůsobení se měnícímu se 
klimatu nezbytné. Změna klimatu již má dopad na životní prostředí, společnost 
a hospodářství, přičemž oteplování ve srovnání s obdobím před průmyslovou 
revolucí v současné době překročilo 1°C.

Při nárůstu teploty o celé 2 °C bude evropské klima významně odlišné. Scénář 
růstu o 2 °C znamená celosvětový průměr: i pokud ho bude dosaženo, teploty v 
některých regionech vzrostou mnohem více než o 2 °C. Mezi lety 2071 až 2100 by 
se teploty v některých částech Skandinávie mohly ve srovnání s obdobím 1961 až 
1990 během zimy zvýšit v průměru o 5 až 8 °C. V létě by ve většině Španělska a na 
severu Skandinávie mohly teploty vzrůst v průměru o 3 až 4 °C.
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(scénář celosvětového nárůstu o 2 °C)

Sezónní změna teploty (°C) pro období 2071–2100 ve 
srovnání s obdobím 1961–1990

Zdroj: Upraveno z Climate Impacts in Europe (Klimatické dopady na Evropu), projekt JRC 
PESETA, 2014. Údaje Dosio a Paruolo 2011 a Dosio a kol. 2012.

Nejsou
údaje

Zima Léto

http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC87011.pdf
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I za předpokladu, že se podaří dosáhnout průměrného růstu teploty pod 2°C ve 
srovnání s obdobím před průmyslovou revolucí, mohou být významné také změny 
z hlediska vzorců dešťových a sněhových srážek. Mezi lety 2071 až 2100 by 
zimní srážky v některých částech střední Evropy a Skandinávie mohly ve srovnání s 
obdobím 1961 až 1990 vzrůst o více než 25 %. Letní srážky by se na většině pobřeží 
Středozemního moře v EU mohly snížit o více než 50 %.

Některé dopady změny klimatu překračují hranice jednotlivých členských států – 
například povodí řek členských států zaplavené v důsledku změny klimatu by mohlo 
obsáhnout území více než jedné země.

Základem opatření EU v oblasti přizpůsobení je strategie EU pro přizpůsobení z roku 
2013, která vyzývá členské státy, aby přijaly opatření, nestanoví to však jako závazný 
požadavek. Otázkou přizpůsobování se do různé míry zabývají i odvětvové předpisy 
EU.



15

 (scénář celosvětového nárůstu o 2 °C)

Změna sezónních srážek (%) pro období 2071–2100 ve 
srovnání s obdobím 1961–1990

Zdroj: Upraveno z Climate Impacts in Europe (Klimatické dopady na Evropu), projekt JRC 
PESETA, 2014. Údaje Dosio a Paruolo 2011 a Dosio a kol. 2012.

Nejsou
údaje

Zima Léto

http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC87011.pdf


16Činnost EÚD a NKI

EÚD a nejvyšší kontrolní instituce zemí EU (zde souborně nazývány NKI EU) 
v posledních letech provedly audity týkající se široké škály různých témat 
v oblasti energetiky a změny klimatu.

Největší část vypracovaných zpráv tvořily audity týkající se energie. Audity 
konstatovaly, že rozdíly ve způsobu, jakým členské státy provádějí právní předpisy 
EU a spravují své trhy s energií, zdržují pokrok při dokončování vnitřního trhu 
s energií v EU.

I přes nárůst obnovitelných zdrojů a celkové snížení jejich nákladů byla v rámci 
auditů zjištěna nedostatečná nákladová efektivnost a překážky investic. Audity 
energetické účinnosti také pravidelně zjišťovaly problémy v oblasti nákladové 
efektivnosti. V oblasti jaderné energie NKI EU pak zjistily významná zvýšení nákladů 
a významná prodlení.

Audity také ukázaly, že přechod na nízkouhlíkové druhy dopravy neprobíhá 
v dostatečné míře.

V oblasti přizpůsobení se se audity zaměřily zejména na povodně. V této oblasti 
auditoři zjistili problémy týkající se předcházení povodním, protipovodňové ochrany 
a reakcí na povodně.

Některým oblastem energetiky a změny klimatu se dosud dostávalo menšího 
auditního pokrytí:

 ο přizpůsobování:
 ο inventury skleníkových plynů EU a členských států,
 ο třetí fáze systému EU pro obchodování s emisemi,
 ο emise ze silniční dopravy,
 ο emisemi ze zemědělských zdrojů.
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Zprávy o auditech NKI EU v oblasti energetiky a změny 
klimatu

Zdroj: Zprávy NKI v EU (leden 2012–březen 2017).

Jiná odvětví, např. 
doprava, odpady

a zemědělství

EU ETS a Kjóto

 

 

 

269

 

 

 

Přizpůsobování

Energetika

Průřezová témata

Zprávy NKI EU

101 (38 %)

16 (6 %)

28 (10 %)

52 (19 %)

72 (27 %)



18Nejdůležitější výzvy

Tato situační zpráva identifikuje sedm oblastí s nejdůležitějšími výzvami s cílem 
poskytnout souvislosti pro aktuální zohlednění významných probíhajících 
transformací, podnítit debatu zúčastněných subjektů a určit potenciální příležitosti 
a rizika pro audity v budoucnosti.

1. Řádná správa v oblasti energetiky a změny klimatu

Oblasti energetiky a změny klimatu je třeba řešit společně. Kromě toho 
rozhodnutí v  jednom členském státě mohou ovlivňovat situaci v  ostatních 
členských státech a dosahování celkových cílů EU. V EU jsou za účelem snížení 
rizik, předcházení překryvům a zajištění pokroku při současném hledání nákladově 
efektivních řešení zapotřebí účinné systémy správy pro řízení a monitorování 
opatření v oblasti energetiky a změny klimatu.

Veřejné audity mohou hrát důležitou úlohu při zajišťování veřejné odpovědnosti 
za dosahování cílů a závazků vlád a při udržování důvěry občanů v jejich vlády 
a v Evropskou unii. Úlohy nejvyšších kontrolních institucí v EU jsou však dosud 
omezeny na kontrolu určitých důležitých systémů správy v oblasti energetiky 
a změny klimatu a na monitorování procesů, jako jsou například inventury 
skleníkových plynů.
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Sedm nejdůležitějších oblastí se zásadními výzvami 
v oblasti energetiky a změny klimatu

Výzkum
a inovace

Transformace 
energetiky

Politika založená 
na důkazech

Zapojení 
občanů EU

Správa a řízení

Financování

Přizpůsobování se
změně klimatu
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2. Politika založená na důkazech

Kvalitní údaje, analýzy a modely nadále představují důležité nástroje pro 
posuzování možností politiky v oblasti energetiky a změny klimatu a budou 
zapotřebí pro integrované národní plány v oblasti energetiky a klimatu, které by 
členské státy měly vypracovávat podle navrhovaného nařízení o správě energetické 
unie.

3. Transformace energetiky

Jsou stále zapotřebí hluboké změny elektroenergetického systému, aby se 
vyrovnal s problémy, jako je variabilita výroby energie z volatilních obnovitelných 
zdrojů, ukládání, decentralizovaná výroba energie a dynamičtější řízení poptávky. 
Energetická infrastruktura v rámci členských států a mezi nimi dosud není plně 
koncipována pro integrované trhy.

Investice do infrastruktury se budou muset opírat o dlouhodobé pochopení jejich 
klimatických a jiných dopadů. Nová či stávající vysokouhlíková aktiva možná bude 
třeba vyřadit dříve, než se přepokládalo, což si vyžádá úpravy v sociální oblasti.

Podobně bude muset i odvětví dopravy projít hlubokými změnami z hlediska 
spotřeby energie a přejít na uhlíkově méně náročné druhy dopravy a využívat 
alternativní paliva, jako je elektřina.
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4. Účinné využívání výzkumu a inovací

Dosahování dlouhodobějších cílů v oblasti energetiky a změny klimatu bude 
vyžadovat rozvoj nových technologií. Často trvá mnoho let, než je možné novou 
technologii začít využívat v průmyslovém měřítku. V příštím desetiletí bude třeba 
zásadně pokročit ve vývoji technologií potřebných ke snížení emisí v letech 2030 
až 2050.

5. Plánování a řešení problematiky přizpůsobení

Účinky změny klimatu již pociťujeme. Změna klimatu ovlivní občany EU v mnoha 
směrech. Pro EU a členské státy bude velkou výzvou správně předvídat a plánovat 
přizpůsobení a omezovat nutnost pozdějších opatření v reakci na nastalé události, 
která by byla nákladnější.
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6. Financování

Investice ve výši 1 115 miliard EUR do zmírňování změny klimatu, které budou 
každoročně nutné v období 2020–2030, budou muset být zajištěny z veřejných 
i soukromých zdrojů. Mocným nástrojem by byla i robustnější cena uhlíku, která by 
měla potenciál stimulovat více soukromých investic.

Náklady na přizpůsobení se změně klimatu je obtížné předvídat, ještě 
obtížněji pak lze prognózovat pravděpodobné přínosy investic do přizpůsobení. 
Přizpůsobování vyžaduje dlouhodobé plánování a  rozhodování o  zásadní 
infrastruktuře. Aby byla překonána selhání trhu, může být zapotřebí mobilizovat 
rozsáhlé veřejné financování. Do přizpůsobování by však měly významně investovat 
i společnosti ze soukromého sektoru.

V odvětví energetiky představuje vyřazování jaderných elektráren z provozu 
a ukládání jaderného odpadu pro EU a její členské státy naléhavou a nákladnou 
výzvu. Nabízí však také mnoho příležitostí pro podnikání a zaměstnanost.

7. Zapojení občanů EU

Začlenění občana do transformace energetiky je nyní považováno za naprosto 
nezbytné, a to pro pochopení, změnu chování a hrazení nákladů potřebných 
transformací.
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OBRAŤTE SE NA EU

Osobně
Po celé Evropské unii se nachází stovky informačních středisek Europe Direct. 
Adresu nejbližšího střediska naleznete na internetové stránce: http://europa.
eu/contact.

Telefonicky nebo e-mailem 
Europe Direct je služba, která odpoví na vaše dotazy o Evropské unii. Můžete 
se na ni obrátit:

•  prostřednictvím bezplatné telefonní linky: 00 800 6 7 8 9 10 11 (někteří 
operátoři mohou tento hovor účtovat), 

• na standardním telefonním čísle: +32 22999696 nebo

• e-mailem prostřednictvím internetové stránky: http://europa.eu/contact.

Vyhledávání informací o EU

• On-line 
  Informace o Evropské unii ve všech úředních jazycích EU jsou dostupné 

na internetových stránkách Europa na adrese: http://europa.eu.

• Publikace EU 
Publikace EU, ať už bezplatné, nebo placené, si můžete stáhnout nebo 
objednat prostřednictvím internetových stránek EU Bookshop na adrese: 
http://publications.europa.eu/eubookshop. Chcete-li obdržet více než 
jeden výtisk bezplatných publikací, obraťte se na službu Europe Direct 
nebo na místní informační střediska (viz http://europa.eu/contact).

• Právo EU a související dokumenty 
  Právní informace EU včetně všech právních předpisů EU od roku 1951 ve 

všech úředních jazykových verzích jsou dostupné na stránkách EUR-Lex 
na adrese: http://eur-lex.europa.eu.

• Veřejně přístupná data od EU 
Portál veřejně přístupných dat EU (http://data.europa.eu/euodp) 
umožňuje přístup k datovým souborům z EU. Data lze bezplatně 
stahovat a opakovaně použít pro komerční i nekomerční účely.
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