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Anotace
Bakalářská práce si klade za cíl porovnat postavení obnovitelných zdrojů
v energetických koncepcích Spojených států amerických a Evropské unie a upozornit na
shody i odlišné prvky jak v rétorických proklamacích tak v konkrétních výstupech
jednotlivých ekonomik v současné době i ve výhledech do budoucna. Práce vychází
z porovnání politických koncepcí v oblasti energetiky USA a EU. Následná komparace
energetických politik USA a EU vychází z analýzy na základě pěti kritérií: instituce
formující energetickou politiku, emise skleníkových plynů a boj proti změnám klimatu,
současný energetický mix, postavení obnovitelných zdrojů v energetickém mixu a
investice do čistých technologií. Vzhledem k aktuálnosti tématu je časové vymezení
práce od počátku 21.století do roku 2009.

Annotation
The bachelor thesis deals with comparison of the position of renewables in energy
policies of the United States and European Union. It describes the common aspects as
well as differences not only in the rhetorical concepts but also in the concrete real
outcomes coming from them, now and in the future prospects. The thesis is based on
comparison of the political concepts in the area of energy in the USA and EU.
Subsequent comparison is founded on five main criteria: institutional structure that
forms energy policy, greenhouse gas emissions and steps taken against climate change,
current energy mix, share of renewables in the energy mix and investment in the clean
energy technologies. Given the topic of the current affairs, the bachelor thesis
concentrates on the era from the beginning of the 21st century until the year 2009.
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Úvod
Energetika, otázka obnovitelných zdrojů a ochrana životního prostředí jsou
klíčová aktuální témata, která zásadním způsobem ovlivní budoucí socioekonomický i
politický vývoj. Obecně, energetický sektor čelí několika vzájemně souvisejícím
problémům: vzrůstající spotřeba energie v zemích Afriky, Asie, Latinské Ameriky a
Blízkého východu, omezené zásoby ropy a zemního plynu (odhadované na 10 až 20 let
u ropy a cca 40 let u zemního plynu)1 a rostoucí emise skleníkových plynů. Z těchto
faktorů

vyplývá potřeba vyvinout nové, alternativní zdroje energie. Přestože ve

Spojených státech amerických i v Evropské unii jsou základní konceptuální východiska
shodná, jako například důležitost ochrany přírody a s tím související nutnost hledání
alternativních, ekologicky šetrných zdrojů energie, konečné přístupy se však liší.
Rozdíly můžeme spatřovat jak na poli hospodářském, tak i politickém.
I přes rostoucí ekonomický i politický význam Číny, Brazílie, Ruska a Indie jsou
USA a EU dominantní hráči ve světové ekonomice i politice a vzhledem k faktu, že
patří k nejvyspělejším ekonomikám světa jsou také přirozeně považovány za iniciátory
nového postoje ke klimatickým změnám. USA a EU jsou porovnatelné jak z hlediska
počtu obyvatel, tak podílu na tvorbě světového HDP. Díky vzájemné provázanosti
obchodních vazeb a finančních toků i obecně přijímaným kulturním hodnotám jsou
přirozenými partnery a strategickými spojenci. I přes mnohé společné prvky a rozsáhlou
transatlantickou spolupráci je dosavadní přístup k energetickým zdrojům a klimatickým
změnám u těchto dvou subjektů odlišný. Tyto odlišnosti spatřujeme již v samotném
chápání podpůrné role státu pro občany a podniky: státní podpora ve státech EU je
postavena na štědrých sociálních dávkách, všeobecně dostupné zdravotnické péči nebo
dotacích na vzdělání, naopak v USA jsou jejím základem například daňová zvýhodnění
pro střední příjmové skupiny nebo poskytování veřejných statků jako je ropa a zemní
plyn za nízké ceny. Levná energie je tak v USA považována za jeden ze základních
ekonomických benefitů jak pro jednotlivce, tak podnikatelskou sféru. Přechodem na
obnovitelné či nízkoemisní zdroje energie se, za současného stupně technologické
vyspělosti, předpokládá zdražení energie a tím v americkém případě dochází k ohrožení
jedné ze základních státem garantovaných výhod a tím ke zdražení primárního vstupu
pro všechna průmyslová odvětví. Vedle ekonomických aspektů se v posledních letech

1

WEC: World Energy and Climate Policy: 2009 Assessment; str.4
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dostává do popředí energetických koncepcí otázka energetické bezpečnosti, která
pramení z rizika dovozních zemí. Koncept energetické bezpečnosti lze popsat definicí
Barryho Bartona, specialisty na problematiku energetiky a přírodních zdrojů: „Stav kdy
stát a všechny nebo většina jeho subjektů (obyvatel a podniků) má přístup k
dostatečným zdrojům energie za přiměřenou cenu v dlouhém období, bez závažných
rizik, že dojde k rozsáhlému přerušení dodávek“2 Energetické koncepty USA i EU jsou
tak reakcí na ekonomické, bezpečnostní i klimatické problémy, jednotlivé složky jsou
však zastoupeny v různém poměru a s odlišnou důležitostí.
Cílem práce je porovnat přístupy k energetické politice s důrazem na postavení
obnovitelných zdrojů a poukázat na shody i odlišnosti jak v politických konceptech, tak
v konkrétních výstupech, které z nich plynou. Záměrem je porovnat odlišné, i když na
první pohled obdobné přístupy k řešení současného dilematu, kdy na jedné straně stojí
ochrana životního prostředí a vědomí omezenosti energetických zdrojů a na straně
druhé udržení či dokonce zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky, jejímž
předpokladem jsou levné energetické vstupy, požadavek ještě umocněný globální
ekonomickou krizí. Práce se snaží nejen identifikovat společné prvky, ale také zhodnotit
v čem spočívají hlavní rozdíly, analyzovat důvody, proč vznikají a představit budoucí
možné důsledky těchto rozdílů. Porovnání by mělo vyzdvihnout jak na první pohled
téměř shodné politické koncepce mohou vyústit v naprosto odlišná praktická řešení
energeticko-klimatické problematiky. Kritéria ke komparaci energetických politik
s ohledem na obnovitelné zdroje na federální a unijní úrovni mohou být shrnuty do
následujících pěti okruhů: vývoj politických koncepcí, institucionální možnosti
formování energetické politiky, současný energetický mix a dostupné přírodní zdroje,
boj proti změně klimatu a finance směřující do oblasti obnovitelných a nízkouhlíkových
zdrojů energie. Vzhledem k faktu, že obnovitelné zdroje a jejich provázanost
s energetickou politikou je aktuální téma zejména posledních let, časové vymezení
práce je od počátku 21.století do roku 2009. Předkládaná práce vychází z porovnání
postavení obnovitelných zdrojů v energetických koncepcích USA a EU v současné době
a ve výhledech do budoucnosti.

2

Kovačovská, L.: European Union’s Energy (In)security – Dependence on Russia
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1. Energetická politika USA
Vývoj legislativy v energetické oblasti ve Spojených státech prošel od roku 2000
značnými změnami, které jsou reakcí nejen na současné geopolitické výzvy, ale i na
aktuálně vyvstávající otázku nutnosti ochrany životního prostředí. USA čelí dvěma
základním úkolům při formulaci energetické politiky, kterými je snížení závislosti na
dovozu surovinových zdrojů a zároveň omezení emisí oxidu uhličitého. Koncepční
přístupy k formování energetické politiky se zaměřením na obnovitelné zdroje jsou
popsány na příkladech dvou administrativ – George W. Bushe a Baracka Obamy, tedy
od roku 2001 do přijetí Zákona o čisté energii a bezpečnosti v roce 2009.

1.1.

Nová energetická politika USA 2001
Několik měsíců po nástupu George W. Bushe do prezidentského úřadu byla

v květnu 2001 vyhlášena Nová energetická politika USA (New Energy Policy - NEP),
vypracovaná meziresortní Národní skupinou pro rozvoj energetické politiky (National
Energy Policy Development Group - NEPDG) v čele s viceprezidentem Dickem
Cheneym. Koncepce si klade za cíl vyřešit základní problematické aspekty amerického
energetického sektoru: (1) rychle rostoucí ceny energie a pohonných hmot, které se na
přelomu tisíciletí téměř zdvojnásobily oproti předchozímu roku, (2) zastaralá
infrastruktura a nedostatečné výrobní a přenosové kapacity, které byly příčinou
rozsáhlých výpadků proudu v Kalifornii a na východním pobřeží USA, (3) rozevírající
se nůžky mezi spotřebou a domácí produkcí energetických surovin, jejichž důsledkem je
zvýšení energetické závislosti a oslabení americké ekonomiky, a v neposlední řadě (4)
energetická bezpečnost.3 V úvodu Nové energetické politiky USA americký prezident
prohlašuje: „America must have an energy policy that plans for the future, but meets the
needs of today. I believe we can develop our natural resources and protect our
enviroment.“ 4 Ačkoli je v prohlášení k energetické politice USA zřetelný důraz na
ochranu životního prostředí, v konkrétních opatřeních Nové energetické politiky zůstává
upozaděna před podporou soukromého sektoru, který je motorem ekonomického růstu
americké ekonomiky. Rozsáhlejší využití obnovitelných a alternativních zdrojů energie
je ve zprávě označeno za významný energetický zdroj vzdálené budoucnosti a proto je

3

National Energy Policy 2001, str.viii - xv
Amerika potřebuje energetickou politiku, která plánuje pro budoucnost a zároveň splňuje požadavky
současnosti. Jsem přesvědčen, že můžeme zlepšit využití našich přírodních zdrojů a chránit tak životní
prostředí. Překlad autora.
4
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nyní třeba soustředit se na maximální využití současně dostupných zdrojů energie,
tj.fosilních paliv. Národní energetická politika chce navýšením těžebních limitů
domácích surovin, otevřením nových surovinových nalezišť a zvýšením podílu jaderné
energie uspokojit rostoucí poptávku a zabezpečit diverzifikaci zdrojů. Využívání
fosilních paliv je dále podpořeno omezením regulatorních a institucionálních překážek.
Dokument zmiňuje také rozvoj ekologicky šetrnější energetiky, nicméně pouze takové,
jakou si americká ekonomika může dovolit a nijak

nestanovuje limity na emise

skleníkových plynů. Ekologičtější energetiky nemá být dosaženo skrze zapojení
alternativních obnovitelných zdrojů, které jsou zatím na nedostatečné technologické
úrovni, ale především prostřednictvím zavedení čistějších technologií při využívání
fosilních paliv. Vzhledem k významným zásobám uhlí je především podporována
technologie čistšího spalování fosilních paliv (Carbon capture and sequestration CCS), na kterou bylo v rámci Nové energetické politiky vynaloženo 2mld.USD 5 .
Prostřednictvím navýšení rozpočtu na vědu a výzkum má být také efektivněji využita
energie v průmyslu a v dopravě. Za „vnější diverzifikaci“ zdrojů lze považovat
plánované investice do výstavby přeshraničních přenosových kapacit s Kanadou a
Mexikem, které by navíc měly zajistit stabilitu severoamerického energetického
sektoru. V poslední části Cheneyho zprávy, „Strengthening Global Alliances“,

je

naznačena nutnost zvýšit podíl zahraničního dovozu ropy, protože domácí zásoby
nejsou nevyčerpatelné. To zvyšuje riziko pro energetickou bezpečnost. Východiskem je
uzavření ekonomických a diplomatických aliancí se státy Blízkého Východu
s největšími zásobami ropy. Požadavkem na zesílení vazeb se zdrojovými státy se
zpráva dostává do rozporu s cílem diverzifikace energetických zdrojů.
Národní energetická strategie je strategickou vizí zahrnující celou šíři zásadních
problémů, se kterými se potýká americká energetická politika. Je podaná populární
formou a tím srozumitelná i neodborníkům. Z dokumentu jasně vyplývá závažnost
rostoucí závislosti USA na zahraničních dodávkách paliv. Řešením je diverzifikace
zdrojů (tj. především intenzivnější zapojení jaderné energetiky) a zvýšení počtu
zahraničních dodavatelů ropy a jejich užší připoutání prostřednictvím smluvních aliancí.
Cheneyho zpráva správně upozornila na energetický problém, který se tak stal součástí
veřejné diskuze, avšak nabízené řešení se setkalo se značnou kritikou v několika
zásadních ohledech. Jen pár let po americkém odmítnutí Kjótského protokolu, kterým se

5

Makhijani, A.: The Cheney Energy Plan: Technically Unsound and Unsustainable
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většina vyspělých států zavázala ke snížení emisí skleníkových plynů, Spojené státy
znovu naznačily neochotu snižovat tyto emise a předložily záměr dál pokračovat
v masivním využívání fosilních paliv. Kromě využití obnovitelných zdrojů energie plán
opomíjí také stav přenosových sítí i otázku zvyšování energetické účinnosti.

1.2.

Zákon o energetické politice z roku 2005
V roce 2005 vstoupil v platnost Zákon o energetické politice (Energy Policy Act

- EPA), krátce po několika kritických událostech, které měly za následek výrazné
cenové nárůsty pohonných hmot: rozsáhlé výpadky zastaralých elektrických sítí v roce
2003 z důvodu jejich přetížení, prudký nárůst cen ropy a zemního plynu v roce 2004 a
hurikány Katrina a Rita v roce 2005, které vyřadily z provozu množství amerických
rafinérií v Mexickém zálivu. Cenového vrcholu bylo dosaženo v září 2005, kdy galon
benzínu stál 3,07 USD, což od ledna téhož roku představovalo zdražení o více než 70 %
(o 1,29 USD/galon),6 a cenový nárůst o 1,22 USD oproti stejnému období předchozího
roku.7
Bushův zákon byl kvůli celé řadě kontroverzních návrhů schválen (většinou
zástupci republikánů8) až po několikaletém vyjednávání. Pro získání většiny v Kongresu
musel upustit od ustanovení jako je zahájení těžby ropy na Aljašce, zmírnit požadavky
na ekologickou šetrnost automobilů a snížit standardy na znečišťování ovzduší. Sporné
bylo také zavedení celé řady výjimek z ekologických nařízení pro velké americké
podniky v energetickém sektoru nebo štědrá podpora pro prosperující firmy v ropném
průmyslu a nemalé dotace do jaderné energetiky.9
Zákon o energetické politice z roku 2005 představuje první komplexní
energetickou legislativu od roku 1992, která stojí na pěti základních pilířích: 10 (1)
diversifikace zdrojů energie prostřednictvím podpory obnovitelných zdrojů a jaderné
energie, rozšířením domácí produkce tradičních energetických surovin a investicemi do
vědy a výzkumu, (2) zvýšení energetické účinnosti domácností a průmyslu, (3) snížení
energetické náročnosti osobních aut a kamionů, (4) modernizace energetické

6

EIA: A Primer on Gasoline Prices, 2006
Rapier, R.: U.S. Retail Gasoline Prices Since 2000, 2007
8
The Washington Post: The U.S. Congress Votes Databáze, 2009
9
Grunwald, M., Eilperin, J.: Energy Bill Raises Fears About Pollution, Trajd, 2005
10
IEA: Energy Policies of IEA Countries. United States 2007 Review
7
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infrastruktury a (5) rozšíření strategických zásob ropy (Spojené státy americké disponují
12. největšími zásobami ropy na světě)11.
Na rozdíl od předchozí Cheneyho zprávy z roku 2001 se zákon zaměřuje vedle
podpory ekonomického růstu a rostoucí závislosti na dovozech surovin ze zahraničí také
na aspekt ochrany životního prostředí.
Cílem diverzifikace je využití jak obnovitelných zdrojů energie z vodních,
větrných a slunečních elektráren a zařízení na zpracování biomasy, tak rozsáhlejší
využití jaderné energie. S úmyslem zvýšit energetickou úsporu domácností a průmyslu
byl zaveden program daňových pobídek k podpoře hospodárných energetických
postupů. Co se týče snížení energetické náročnosti dopravních prostředků, EPA
zakotvuje tzv. „Renewable Fuels Standard”, 12 podle kterého obnovitelná paliva jako
ethanol nebo bionafta musí do roku 2012 tvořit 3 % roční spotřeby pohonných hmot
v USA.13 Ke snížení spotřeby energií v osobní přepravě byly zavedeny daňové úlevy
pro spotřebitele s ekologicky šetrnými auty. Na podporu obnovitelných zdrojů energie
byla dále zavedena daňová zvýhodnění při výrobě energií z obnovitelných zdrojů a bylo
rozšířeno financování výzkumu nových technologií. Ekologická šetrnost je tématem,
které se prolíná napříč jednotlivými sekcemi, ať už se jedná přímo o obnovitelné zdroje,
o podporu tradičních energetických zdrojů jako je uhlí, zemní plyn nebo ropa, o
podporu jaderné energetiky nebo o zvyšování účinnosti současně používaných zdrojů,
zařízení a technologií.
V rámci zákona bylo přislíbeno 14,5 mld. USD14 ve formě daňových zvýhodnění
na podporu domácí výroby energie a snižování energetické náročnosti. Zaměříme-li se
na objem prostředků pro jednotlivé energetické sektory, vidíme, že zhruba 60 %
připadlo na podporu fosilních paliv a jaderné energie. Zbývajících 40 % bylo
ustanoveno ke stimulaci využívání obnovitelných zdrojů a snižování energetické
spotřeby.
Vedle Zákona o energetické politice byla za administrativy G. W. Bushe přijata
ještě další doplňující legislativa: Americká iniciativa konkurenceschopnosti a Rozšířená
energetická iniciativa v roce 2006, Iniciativa „Dvacet v deseti“ a Zákon pro
energetickou nezávislost a bezpečnost z roku 2007.

11

CIA: The World Factbook, 2009
CRS Report for Congress: Energy Policy Act of 2005: Summary and Analysis of Enacted Provisions
13
Nejméně 7,5 miliardy galonů etanolu a bionafty spotřebovaných v USA za rok.
14
CRS Report for Congress: Energy Policy Act of 2005: Summary and Analysis of Enacted Provisions
12
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1.1.1. Bushova doplňující legislativa na základě Zprávy o stavu Unie
z roku 2006
Americká

iniciativa

konkurenceschopnosti

(American

Competitiveness

Initiative- ACI) a Rozšířená energetická iniciativa (Advanced Energy Initiative - AEI)
byly vyhlášeny prezidentem Bushem ve zprávě o stavu Unie v roce 2006. 15 Podle
Bushovy zprávy je základním problémem americké energetické politiky závislost na
dovozech ropy a to z velké části z nestabilních oblastí světa. Iniciativy měly směřovat
k zajištění cenově konkurenčních energetických zdrojů, které nezvýší náklady
amerických firem (a tedy ani ceny amerických produktů) a neohrozí tak
konkurenceschopnost amerických podniků na světových trzích. Identifikovaným klíčem
k budoucímu snížení americké energetické závislosti je za prvé podpora vzdělání na
základních a středních školách v přírodních vědách a za druhé podpora výzkumu v
oblasti nových technologií.
Americká iniciativa konkurenceschopnosti z roku 2006 měla podpořit vzdělání a
základní vědecko-technologický výzkum v přírodních vědách a matematice. V rámci
iniciativy ACI Bush přislíbil 5,9 miliardy dolarů ze státního rozpočtu 16 a navíc
zdvojnásobení státních investic do vědy a výzkumu v oblasti přírodních věd a
strojírenství během následujících deseti let. 17 Prostřednictvím daňového zvýhodnění
byly soukromé podniky motivovány ke zvýšení výdajů na vědu a výzkum. V rámci ACI
vznikly programy na podporu studentů a na podporu spolupráce mezi soukromým a
veřejným sektorem při vývoji a zavádění nových technologií. Cílem ACI je posílit
pozici USA v oblasti vědy a výzkumu v energetickém odvětví a prostřednictvím
přechodu k novým zdrojům energie přispět ke zvýšení vlastní energetické nezávislosti a
následně bezpečnosti.
Druhou iniciativou z roku 2006 je tzv. Rozšířená energetická iniciativa, jejímž
cílem je v první řadě zmírnit závislost USA na zahraničních zdrojích ropy. Díky
opatřením Rozšířené energetické iniciativy by Spojené státy měly do roku 2025 nahradit
75 % dovozů ropy z Blízkého východu, 18 a to stejně jako u ACI podporou vývoje
alternativních zdrojů energie.

15

CNN: Text of Bush's State of the Union speech 2006
American Competitiveness Initiative: Research and Development Funding in the President’s 2007
Budget
17
Ibidem.
18
CNN: Text of Bush's State of the Union speech 2006
16
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Částka 3,2 mld. USD byla vyhrazena například na výzkum v oblasti vodíkových
paliv,19 na výzkum v oblasti jaderné energetiky nebo na zavádění nových ekologicky
šetrných metod při využívání dosavadních zdrojů energie. Vzhledem k významným
zásobám uhlí a jeho rozsáhlému využití se AEI věnuje též vývoji technologie „čistého
uhlí“, který je podporován v rámci tzv. FutureGen programu (viz.kapitola 3). Úkolem
AEI je také rozvíjet Světové jaderně-energetické partnerství (Global Nuclear Energy
Partnership - GNEP 20 ), které je zaměřené na bezpečné využívání jaderné energie
s cílem rozšířit podíl jaderné energetiky na zajišťování energetických potřeb.

1.1.2. Bushova doplňujcí legislativa na základě Zprávy o stavu Unie
z roku 2007
V roce 2007, v Bushově Zprávě o stavu Unie, byla vyhlášena tzv. Iniciativa
„Dvacet v deseti“ (Twenty in Ten Initiative) a Zákon pro energetickou nezávislost a
bezpečnost (Energy Independence and Security Act - ISA).21 Stejně jako v předchozí
Zprávě o stavu Unie Bush označuje závislost na zahraničních dodavatelích ropy za
hlavní hrozbu pro americkou ekonomiku a vyzdvihuje otázku energetické bezpečnosti.
Ve Zprávě zdůrazňuje, že jsou to především nepřátelské režimy a teroristické skupiny,
které mohou stát za případným přerušením dodávek, cenovými nárůsty ropy a
následným oslabením americké ekonomiky. Na rozdíl od předchozí zprávy prezident
klade větší důraz na ochranu životního prostředí, konkrétně na zapojení obnovitelných
zdrojů energie, na ekologičtější zapojení fosilních paliv a na úspornější využívání
energie v dopravě, průmyslu i domácnostech.
Iniciativa „Dvacet v deseti“ si klade poměrně ambiciózní cíl, kterým je snížení
spotřeby pohonných hmot o 20 % procent v příštích deseti letech, a to prostřednictvím
jeho nahrazení alternativními palivy společně se snížením průměrné spotřeby
dopravních prostředků.22
Zákon ukládá tzv. „mandatorní palivový standard“ (obdobný jako Renewable
Fuels Standard v Zákoně o energetické politice z roku 2005), podle kterého má být do
roku 2017 15% spotřeby pohonných hmot nahrazeno alternativními palivy. Mandatorní
palivový standard pětinásobně překračuje limit, který stanovuje EPA z roku 2005 pro

19

Advanced Energy Initiative: Research and Development in the President’s 2009 Budget
IEA: Energy Policies of IEA Countries. United States 2007 Review
21
CBS News: Text Of Bush's State Of The Union Speech, 2007
22
White House Office Of Communications: Twenty In Ten: Strengthening America's Energy Security,
2007
20
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rok 2012. Zbylé pětiprocentní redukce spotřeby pohonných hmot má být dosaženo
prostřednictvím zvýšení energetické účinnosti jak osobních, tak nákladních vozidel.
Zákon pro energetickou nezávislost a bezpečnost z roku 2007 představoval
zpřísnění požadavků stanovených v Iniciativě „Dvacet v deseti“, a to snížením objemu
spotřeby benzínu do roku 2020 o 40% (oproti 20% do roku 2017 z Iniciativy „Dvacet v
deseti“). Zákon ukládá využití bioplynu a tzv. „celulózového ethanolu“ (vznikající z
dřevěných štěpků, obilného odpadu a biopaliv, které nemají kukuřičný základ), který má
do roku 2022 tvořit téměř 60 % z celkového objemu etanolu 23 (navýšeného oproti
požadavkům zakotveným v předchozích iniciativách). Mezi další opatření zákona patří
zpřísnění a rozšíření standardu pro spotřebu dopravních prostředků, průmyslových
zařízení a pro domácí spotřebiče. Navíc ISA zavedl program na podporu šetření ve
vládních budovách. Nová legislativa zvýšila příspěvek na financování výzkumu a
vývoje technologií k zachytávání uhlíku (Carbon Capture and Sequestration, CCS),
zároveň na jeho základě byly schváleny dodatečné investice do projektů na zachytávání,
čištění, kompresi a transport oxidu uhličitého.24
Za Bushovy administrativy bylo vydáno několik iniciativ k podpoře vědy a
výzkumu v oblasti energetiky. Když se podíváme na meziroční srovnání, celkové
federální výdaje vědecko-výzkumné aktivity v energetice zůstaly za posledních deset let
konstantní, největší podíl na celkových výdajích, téměř 60 % 25 , tvoří investice do
základního výzkumu, konstantní jsou také investice do výzkumu v oblasti jaderné
energetiky a do výzkumu fosilních paliv a jejich ekologického využití. Nově se do
popředí zájmu dostávají investice do zvyšování energetické účinnosti, které společně
s investicemi do obnovitelných zdrojů tvoří nezanedbatelnou část. Z Graf 1 je zřejmé,
že navzdory silným výrokům Bushe o podpoře vědy a výzkumu energetice, nedošlo za
jeho administrativy k podobnému nárůstu investic jako v 70.letech po ropných šocích.

23
24
25

CRS Report: Energy Independence and Security Act of 2007: A Summary of Major Provisions
Ibidem.
U.S. U.S. Federal Investments in Energy R&D: 1961-2008, 2008
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Graf 1: Federální investice do vědy a výzkumu, 1961-2008 (mil.USD)

Zdroj: U.S. Federal Investments in Energy R&D: 1961-2008, 2008

1.3.

Administrativa Baracka Obamy: energetická bezpečnost

a finanční krize
Nový americký prezident Barack Hussein Obama se od počátku své kariéry
profiluje

jako

zastánce

obnovitelných

a

alternativních

zdrojů.

Společně

s viceprezidentem Joe Bidenem nastínili svůj přístup k energetické politice v plánu
s názvem „New Energy for America“,26 kde jasně artikulují nutnost odstranit americkou
závislost na zahraničních zdrojích ropy. Vedle energetické bezpečnosti kladou důraz na
boj proti globálnímu oteplování a klimatickým změnám, ve kterém by Spojené státy
měly sehrát roli světového lídra. Zároveň v reakci na světovou ekonomickou krizi
přizpůsobuje Obama svou Novou energetickou politiku, a to závazkem vytvořit nová
pracovní místa prostřednictvím vládních investic do energetického sektoru. Většina
z navržených opatření byla zakotvena v Zákoně o čisté energii a bezpečnosti (American
Clean Energy and Security Act - ACES), který byl schválen v červnu 2009.

1.1.3. Zákon o čisté energii a bezpečnosti z roku 2009
Zákon o čisté energii a bezpečnosti je prvním zákonem v USA, který ukládá
snížení emisí skleníkových plynů. Zákon, který způsobil rozkol i uvnitř demokratické
strany, byl přijat za podpory většiny demokratických zástupců, a jen osmi republikány.27
Cílem nové administrativy je totiž do roku 2050 redukovat emise skleníkových plynů
26
27

Obama, B., Biden, J.: New Energy for America, 2009
Broder, J.: House Passes Bill to Address Threat of Climate Change, 2009
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o 80 % oproti roku 2005.28 K dosažení tohoto cíle má vést postupné zavedení aukcí na
veškeré emisní povolenky. Prostředky z prodeje emisních povolenek mají být využity
ke kompenzacím cenových nárůstů energie pro nízké a střední příjmové skupiny, pro
ochranu konkurenceschopnosti průmyslových odvětví po dobu jejich transformace na
alternativní zdroje energie a v neposlední řadě pro podporu rozvoje energetiky
alternativních zdrojů, energetických úspor a k vývoji další generace biopaliv
a nízkoemisních automobilů.29 Zavedení emisních standardů a rozsáhlé vládní investice
do vědy a výzkumu v oblasti energetiky mají napomoci zvýšení podílu obnovitelných
zdrojů na celkových zdrojích energie, a to na 20 % do roku 2020. Nezbytnou
podmínkou pro přechod na široké využívání alternativních zdrojů energie je také cenová
konkurenceschopnost nových technologií v porovnání s tradičními surovinovými zdroji.
Té má být dosaženo skrze využití nejnovějších technologií, které umožní cenovou
srovnatelnost s tradičními zdroji energie. V rámci diverzifikace energetických zdrojů
má být také silně podpořen rozvoj jaderné energetiky,30 která je díky nízkým emisím a
vysoké výrobní kapacitě, klíčovou k dosažení emisních redukcí..
V otázce spotřeby ropy si americká administrativa vytyčila cíl v příštích 10
letech uspořit tolik ropy, kolik v současnosti ročně dovážejí USA ze Středního východu
a Venezuely, tj. cca 25-30% celkových importů ropy. Tohoto cíle má být dosaženo
snížením spotřeby vozidel a podporou vývoje technologicky vyspělejších vozů. Do roku
2015 by se tak mělo na amerických silnicích pohybovat milion aut na hybridní pohon,
jejichž prodej bude daňově zvýhodněn. Zaveden má být také nízkoemisní standard pro
paliva.
Cílem nové administrativy je vytvořit z USA zemi s nejvyšší energetickou
efektivností. Například u standardů pro nové stavby je uzákoněno 50% zvýšení jejich
energetické úspornosti do roku 2016.31 Toho by mělo být docíleno ustanovením celé
řady opatření jako například zavedení finančních pobídek a standardů pro energetickou
efektivnost průmyslových zařízení, budov, vozidel nebo domácích spotřebičů.

28

American Clean Energy and Security Act (H.R. 2454), 2009
Ibidem.
30
Walsh, B.: What the Energy Bill Really Means for CO2 Emissions, 2009
31
American Clean Energy and Security Act (H.R. 2454), 2009
29
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2. Energetická politika EU
Evropská energetická politika je v současné době jednou z klíčových priorit
Evropské unie. Mezi hlavní důvody patří vysoká míra závislosti na dovozu
energetických surovin, vysoké ceny energií i negativní dopady energetiky na životní
prostředí. Efektivní řešení těchto problémů za současné podpory ekonomického růstu a
zaměstnanosti vyžaduje spolupráci na evropské úrovni. Deklarovaným cílem EU je
dosáhnout větší teritoriální diverzifikace dodavatelů, diverzifikace evropského
energetického mixu, posílení obnovitelných zdrojů, snížení energetické náročnosti
ekonomiky a vytvoření jednotného energetického trhu v rámci EU.
První ustanovení o energetické politice najdeme ve dvou sektorových
smlouvách, tj. v Pařížské smlouvě z roku 1951 zakládající Evropské společenství uhlí a
oceli (ESUO) (její platnost skončila v roce 2002 a Smlouva byla integrována do
struktury ES) a v Římských smlouvách z roku 1957, na jejichž základě vzniklo
Evropské společenství pro jadernou energii (EURATOM), a které bylo v roce 1967
bylo plně integrováno do Evropských společenství.
Energetická politika s výjimkou jaderné energie (kterou se zabývá smlouva
EURATOM) není na rozdíl od zemědělské nebo obchodní politiky pevně zakotvena
v základních dokumentech Evropské unie, ale má tzv. interdimenzionální charakter. To
znamená, že jednotlivé její aspekty jsou pokryty v jiných politikách, jako je například
obchodní politika (obchod s energií s nečlenskými státy EU a dovoz energetických
surovin do EU), ochrana životního prostředí (dopady znečištění způsobené výrobou a
distribucí energie na životní prostředí, úsporné využívání energie), ochrana hospodářské
soutěže nebo jednotný vnitřní trh EU (liberalizace trhu s energiemi mezi státy EU).
Motivy, které formují aktivity v oblasti energetiky, se od padesátých let minulého století
mění dle aktuálních témat doby – od významu energetiky v rámci národního
hospodářství, přes otázku dodávek energetických zdrojů a bezpečnost jaderné
energetiky až po vazbu energetického sektoru na klimatické změny. Otázka ochrany
životního prostředí se dostala do popředí v 70. letech v důsledku prudkého zhoršování
kvality životního prostředí.
Samostatný oddíl věnovaný energetice přináší až čerstvě ratifikovaná
Lisabonská smlouva. Spolupráce členských států v oblasti energetiky je v ní definována
na základě principů solidarity (fungování trhu s energií a propojení energetických sítí;
bezpečnost energetických dodávek; podpora energetické účinnosti, úspor energie,
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rozvoj nových a obnovitelných zdrojů energie). Otázka energetického mixu a podmínek
pro využívání vlastních energetických zdrojů zůstává v kompetenci členských států.
Aktivity Evropské komise na poli energetické politiky se od počátku 21.století
soustřeďovaly zejména na otázky souvislostí energetické politiky a klimatických změn,
liberalizace trhu s energiemi a problém energetické bezpečnosti. V březnu 2006 Komise
představila zelenou knihu „Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a
bezpečnou energii“. První konsolidovaná formulace cílů evropské energetické politiky,
která zahrnovala nejen vnitřní, ale i vnější aspekty energetické politiky EU, byla
navržena Komisí v lednu 2007 v podobě balíku dokumentů s názvem „Energetická
politika pro Evropu“ (původně označovaný jako Strategický přehled v energetice „Strategic Energy Review“ 32 ). Na základě tohoto prvního strategického přezkumu
energetiky a závěrů Evropské rady Komise vydala klíčové balíčky legislativních norem:
tzv. třetí liberalizační balík (září 2007) a klimaticko-energetický balík (leden 2008).33
Poslední iniciativou EU v oblasti energetiky je „Druhý strategický přezkum energetiky“
(Second Strategic Energy Review), který se zaměřuje na energetickou budoucnost EU v
delším časovém horizontu, konkrétně na období let 2020–2050. 34 Součástí balíku
opatření je mimo jiné akční plán EU pro zabezpečení dodávek energie a jejich solidární
využití, zelená kniha „Na cestě k zabezpečené, udržitelné a konkurenceschopné
evropské energetické síti“ z listopadu 2008.35
Z výše zmíněných dokumentů jsou zřejmé tři základní pilíře, na kterých stojí
současná evropská energetická politika. Těmi jsou: boj proti klimatickým změnám,
snížení vnější závislosti EU na energetických dodávkách ropy a zemního plynu
z politicky

nestabilních

oblastí

a

podpora

konkurenceschopnosti

národních

hospodářství. Konkurenceschopnost je v pojetí Evropské komise vnímána v širokém
pojetí zasahující vedle ekonomických aspektů i do sociální (např. míra ohrožení
chudobou) a environmentální oblasti (např. kritérium udržitelného rozvoje).
Nejvýraznější formulací politiky EU v oblasti konkurenceschopnosti v posledních
letech je Lisabonská strategie, přijatá březnu 2000. Tento plán byl reakcí na vážné a
dlouhodobé slabiny v ekonomické výkonnosti a konkurenceschopnosti zemí EU
zejména ve vztahu k USA. I přesto že zřejmě do roku 2010 nebude EU přeměněna
32

MPO ČR: Energetická politika pro Evropu, 2007
BusinessInfo: Energetika v letech 2004-2009, 2009
34
EC: Second Strategic Energy Review - Securing our Energy Future, 2008
35
EK: Zelená kniha: Na cestě k zabezpečené, udržitelné a konkurenceschopné evropské energetické síti,
2008
33

- 19 -

v nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější světovou ekonomiku, komplexní přístup
ke konkurenceschopnosti EU bude dále pokračovat v právě vznikající strategii pro
horizont do roku 2020.

36

Cílem této strategie je vybudovat do roku 2020

konkurenceschopné, propojené a ekologické hospodářství EU.

2.1.

Zelená kniha z března 2006 „Evropská strategie pro

udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii“
Energetická strategie pro Evropu je reakcí na nové energetické prostředí
21.století, které je charakteristické vzrůstající závislostí mezi hospodářskými regiony
navzájem, a to jak v otázce dodávek energetických surovin, tak v boji proti změnám
klimatu.37 Cílem Energetické strategie pro Evropu je udržitelná, konkurenceschopná a
bezpečná energie, jejíž dosažení má být zajištěno skrze opatření v šesti prioritních
oblastech, kterými jsou: Konkurenceschopnost a vnitřní trh s energií, diverzifikace
zdrojů, solidarita mezi členskými státy, udržitelný rozvoj, inovace a technologie a vnější
politika. Cílem strategie podle uvedených pilířů bylo vyřešit otázku dopadu energetiky
na životní prostředí, dotvořit efektivní vnitřní trh s energiemi a snížit externí závislost
energetiky EU. Projednání Zelené knihy v Evropské radě již v první polovině roku 2006
bylo uspíšeno mezinárodními událostmi, především tzv. plynovou krizí v lednu 2006
mezi Ruskem a Ukrajinou. Možné opakování podobných situací bylo potvrzeno v lednu
následujícího roku ve sporu mezi Ruskem a Běloruskem, kdy spor vyústil v přerušení
dodávek ropy směřujících do zemí EU přes ropovod Družba. Na základě těchto
zkušeností se EU zaměřila mimo jiné na vnější aspekty energetické politiky, tj. na
zajištění bezpečnosti energetických dodávek. Toho má být dosaženo prostřednictvím
posilování spolupráce (a to na všech úrovních řetězce producent – tranzitní země –
spotřebitel), dokončení efektivního vnitřního trhu a rozvoje domácích energetických
zdrojů. Volba energetického mixu však zůstala v pravomoci jednotlivých států.

2.2.

Klimaticko-energetický balíček 2007 „Energetická politika

pro Evropu“
Zásadním legislativním aktem ve vývoji nové evropské energetické politiky bylo
přijetí

tzv.

Klimaticko-energetického

balíčku

v roce

2007.

Balík

zásadních

energetických dokumentů vydaný Evropskou komisí navazuje na energetickou strategii
36
37

EK: Pracovní dokument útvarů Komise: Konzultace o budoucí strategii “EU 2020“. 2009
EK: Zelená kniha: Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii, 2006
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publikovanou v Zelené knize „Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou
a bezpečnou energii“ z března 2006 a je odrazem naléhavé potřeby jednotného postupu
členských států v oblasti energetiky. Tzv. klimaticko-energetický balík je souborem čtyř
směrnic a jednoho rozhodnutí. Jeho cílem je v prvé řadě napomoci boji proti změně
klimatu a do určité míry i potenciálnímu snížení energetické závislosti EU na třetích
zemích. Stanovuje tři hlavní priority současné energetické politiky EU, kterými jsou boj
proti změně klimatu, snížení vnější závislosti EU na energetických dodávkách ropy a
zemního plynu a podpora konkurenceschopnosti. 38 Strategický cíl je stanoven pouze
v jednom ze tří základních pilířů, a to v oblasti boje proti klimatickým změnám, což
dokazuje, že boj proti změně klimatu se stává prioritou EU v oblasti energetiky. Za
strategický cíl si nová energetická politika EU vytyčila snížení emisí skleníkových
plynů. V rámci mezinárodních vyjednávání má EU za cíl do roku 2020 snížit emise
skleníkových plynů ve všech vyspělých zemích o 30 % v porovnání s rokem 1990 a
v rámci EU (bez ohledu na mezinárodní vyjednávání) snížit emise v průměru o 20 % do
roku 2020 v porovnání s rokem 1990.39 Součástí návrhu jsou i „národní limity“, tedy
hodnoty emisí skleníkových plynů jednotlivých členských států stanovené pro rok 2020
s ohledem na jejich úroveň v referenčním roce 2005.
Jádrem energetického balíčku je akční plán, který obsahuje deset kapitol
s konkrétními návrhy opatření. Některé kapitoly akčního plánu jsou podrobně
rozpracovány v navazujících dokumentech. Energetický balíček tedy tvoří programové
dokumenty, které rámcově vytyčují strategickou koncepci energetické politiky EU a
dokumenty, které mají doplňující charakter. Skrze všechny body koncepce se prolíná
apel Komise na nutnost spolupráce jak na vnitrounijní tak na mezinárodní úrovni (např.
energetické partnerství Afrika-Evropa, zlepšení vztahů s dodavateli, politika sousedství,
tzn. vztahy vůči zemím na východ a na jih od hranic EU). Stejně jako u všech
legislativních dokumentů Evropské komise jsou státy hodnoceny ve dvouletých
intervalech na své cestě k jejich implementaci a v dosažených cílech.
Prioritním cílem EU je liberalizace vnitřního trhu s energií. Komise navrhla
opatření k oddělení vlastnictví od výroby a distribuce (později schváleno v rámci tzv.
třetího liberalizačního balíku). Mezi další návrhy patří posílení role vnitrostátních
regulačních orgánů, posílení koordinace a spolupráce těchto orgánů na evropské úrovni,
zavedení zásad transparentnosti a bezpečnosti sítí, vytvoření jasného právního rámce
38
39

MPO ČR: Energetická politika pro Evropu, 2007
Ibidem.
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pro investice do oblasti elektrické infrastruktury a infrastruktury dovozu zemního plynu
nebo vytvoření charty spotřebitelů.
Ke snížení závislosti na dodávkách surovin je nutný solidární přístupu v oblasti
energetiky, který zároveň umožní pružnější reakci na případné energetické krize. Mezi
opatření k užší spolupráci mezi státy patří například vznik koordinačních skupin,
vytvoření nových projektů na zajištění dodávek z nových oblastí, výstavba nových uzlů
plynovodů ve střední Evropě a v Pobaltí nebo tzv. Prioritní plán propojení (propojení
elektrických sítí). Prioritní plán propojení (Priority Interconnection Plan) z ledna 2007
analyzoval soudobý rozvoj evropské energetické infrastruktury (elektřina, plyn) a
stanovil čtyři prioritní oblasti evropského zájmu: vysokonapěťové propojení mezi
Francií a Španělskem, propojení pobřežních větrných elektráren v oblasti Baltského a
Severního moře, plynovod Nabucco a elektroenergetické propojení Německa, Polska a
Litvy.40
Základním cílem v oblasti snižování emisí skleníkových plynů je udržet zvýšení
průměrné teploty na Zemi v mezích 2°C ve srovnání s předindustriálními hodnotami.
Předpokladem dosažení tohoto cíle je splnění výše zmíněného omezení emisí
skleníkových plynů o 30 % do roku 2020 ve srovnání s rokem 1990 a o 60-80 % do
roku 2050 (v nejvyspělejších zemích, na celém světě pak o 50 %). Nástrojem na snížení
emisí skleníkových plynů je systém přidělování a obchodování s povolenkami na
vypouštění oxidu uhličitého, jejichž cílem je pomoci členským státům EU dodržet
závazky vyplývající z Kjótského protokolu.
Za součást širšího akčního plánu Energetické politiky pro Evropu je považován
Akční plán pro energetickou účinnost. Požadavkem je do roku 2020 ušetřit díky
zvýšené energetické účinnosti až 20 % roční spotřeby energie. Mezi prioritní opatření
patří snížení spotřeby automobilů, zvýšení účinnosti výroby a distribuce elektrické
energie, požadavky na stavbu nízkoenergetických budov nebo podpora energeticky
úsporných investic u malých a středních podniků. 41
V roce 1997 si EU stanovila cíl dosáhnout do roku 2010 12 % podílu
obnovitelných zdrojů na celkové skladbě zdrojů energie42, který v roce 2001 zvýšila na
22 %.43 V klimaticko energetickém balíčku byl stanoven závazný cíl44 dosáhnout 20 %

40

Portál Evropské unie: Evropská komise jmenovala koordinátory pro klíčové energetické projekty, 2007
BusinessInfo: Energetická politika EU a její nástroje, 2009
42
Euractiv: EU renewable energy policy, 2007
43
Energy Portal EU: Feasibility of EU renewable energy targets, 2006
41
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podílu obnovitelných zdrojů v EU jako celku (každá země má svůj individuální cíl
podle dosahovaného HDP na obyvatele do roku 2010 45 ) a minimálně 10 % podíl
biopaliv na celkové spotřebě pohonných hmot v dopravě. Vývoj v jednotlivých státech
je velice rozdílný, což je dáno nejen přírodními zdroji a možnostmi, ale také vyšší cenou
energie z obnovitelných zdrojů oproti tradičním surovinám.
Hodnocení dosaženého pokroku v oblasti obnovitelných zdrojů a biopaliv je
vydáváno ve dvouletých intervalech Evropskou komisí. Podle hodnotitelské zprávy EK
z dubna 2009 vytyčeného cíle v roce 2010 pravděpodobně nebude dosaženo.46 Pokroku
v oblasti obnovitelných zdrojů bylo zatím dosaženo díky malé skupině států (např.
Maďarsko a Německo již splnily svůj cíl) a prostřednictvím omezené šíře obnovitelných
zdrojů (nejvýznamnější nárůst byl zaznamenán ve větrné energii a biomase).47
Příčinou

nedostatečného

pokroku

členských

zemí

v reorientaci

svých

energetických mixů na obnovitelné zdroje je podle Evropské komise celá řada:
neexistence závazných cílů a slabý právní rámec pro podporu obnovitelných zdrojů na
úrovni EU, administrativní překážky a nedostatečná implementace evropských návrhů
opatření do národních politik.
Dlouhodobých cílů nové energetické politiky EU (zvýšení energetické účinnosti,
diverzifikace zdrojů, snížení vnější závislosti, nízkouhlíková energetika) má být
dosaženo díky technologickému pokroku. Nutnost zvýšit výdaje EU na vědeckovýzkumné projekty v oblasti energetiky je dána nejen vytyčenými cíli, ale i značnými
finančními prostředky do vědy a výzkumu, které vynakládají Spojené státy, Japonsko,
Čína, Indie nebo Brazílie.
Navýšení rozpočtů na energetický výzkum a inovace se týká dvou programů:
sedmého rámcového programu Evropských společenství48 (na období 2007 – 2013) a
programu „Inteligentní energie pro Evropu II“ (na období 2007-2013). Sedmý rámcový
program Evropských společenství byl navýšen oproti předchozímu programu o více než
50 % na 50,3 mld. EUR49 a rozpočet programu „Inteligentní energie pro Evropu“ 730

44

Indikativní podíl energie z obnovitelných zdrojů (dle do té doby platné směrnice č. 2001/77) byl
nahrazen závazným cílem (konkrétní závazky byly stanoveny pro každý členský stát).
45
Např. ČR 8 % , Rakousko 78 %, Slovensko 31 %, Švédsko 60 %, Německo 13 %, Francie 21 % OZE
46
European Commission (EC): The Renewable Energy Progress Report, 2009
47
Ibidem.
48
rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj je základním nástrojem EU pro financování
výzkumu v Evropě
49
EK: Sedmý rámcový program, 2007
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mil EUR ročně (oproti 250 mil. EUR v programu na 2003 – 2006).50 Více zdrojů na
energetické projekty rovněž vydává Evropská investiční banka (5–7 miliard EUR).51
Zároveň Komise apeluje na jednotlivé státy, aby navýšily i svoje národní
rozpočty na vědu a výzkum. Prioritním cílem vedle navýšení rozpočtu je přijetí
Evropského strategického plánu pro energetické technologie (SET), který má urychlit
inovační proces (obnovitelné zdroje, možnosti zachycování a uchovávání oxidu
uhličitého, vývoj technologií palivových článků, vodíku, jaderného štěpení, technologie
ke zvýšení energetické účinnosti výrob, budov, spotřebičů atd.) a umožnit přenos
vědeckovýzkumných poznatků do praktického využití.
Vzhledem k významu fosilních paliv v energetických mixech členských zemí
(např.v ČR, Polsku, Slovensku) přijala EU zvláštní akční plán pro využívání fosilních
paliv. V rámci plánu jsou stanovena dvě klíčová opatření, a to podpora výstavby až
dvanácti demonstračních provozů s udržitelnými technologiemi na využívání fosilních
paliv do roku

2015 a cíl do roku 2020 vybavit všechny nově postavené uhelné

elektrárny systémem zachycování a ukládání CO2 a postupně zapojit i stávající.
Jaderná energetika je Evropskou komisí považována za ekonomicky
konkurenceschopnou vzhledem k ostatním alternativám a za prostředek k dosažení jak
diverzifikace zdrojů tak zvýšení energetické bezpečnosti EU. Zároveň je jaderná
energetika v souladu s evropským cílem snižování emisí skleníkových plynů a
v dlouhém období vykazuje stabilní nízké ceny a relativní dostatek palivových surovin.
Prioritou EK je otázka jaderné bezpečnosti a spolehlivosti, a proto Komise navrhla
ustanovit evropskou skupinu pro jadernou bezpečnost, která bude zodpovídat za
harmonizaci standardů pro jadernou bezpečnost. Rozhodnutí o využívání jaderné
energie v rámci národního energetického mixu (stejně jako všech ostatních zdrojů) je
však plně v kompetenci členských států.

2.3.

Tzv. třetí energetický balíček
V dubnu 2009, za českého předsednictví, byl schválen tzv. třetí energetický

balíček, který přispívá k větší integraci, liberalizaci a regionální spolupráci na
energetickém trhu. V jeho rámci se EU zcela soustřeďuje na otázku liberalizace trhu,
nikoliv na otázku obnovitelných zdrojů či klimatických změn, proto se jím zabývám
pouze ve zkratce. Součástí balíčku je zřízení nadnárodního regulačního orgánu,
50
51

Lambert, P.: Working together for Inteligent Energy, 2009
EK: Sedmý rámcový program, 2007
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Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER). Legislativní
balíček obsahuje také ustanovení, která umožňují zabránit tomu, aby kontrolu nad
přenosovými sítěmi získaly mimoevropské společnosti, které nesplňují určité
požadavky, tzv. „klauzule Gazprom“. Národní regulační orgány budou moci odmítnout
vydat osvědčení pro provozovatele přenosových sítí, pokud uvedená společnost
nesplňuje požadavky na oddělení vlastnictví (výroby od přenosové sítě); její vstup na
trh by poškodil energetickou bezpečnost dotčeného členského státu nebo EU. Na
základě energetického balíku jsou zároveň výrazně posílena práva spotřebitelů (např.
právo bezplatně změnit během tří týdnů svého dodavatele plynu nebo elektřiny)52. Mezi
další opatření patří zřízení Evropské sítě přenosových soustav pro elektřinu (ENTSOE)
a pro plyn (ENTSOG), jejichž povinností bude předkládat každoročně vnitrostátním
regulačním orgánům desetiletý plán rozvoje, opatření na zlepšení regionální spolupráce
mezi jednotlivými národními regulátory, zejména v případě vážného výpadku dodávek
energie nebo opatření na posílení nezávislosti národních regulátorů.53

52
53

EP: Zelená pro liberalizaci evropského trhu s plynem a elektřinou, 2009
Ibidem.

- 25 -

3. Komparace energetických politik USA a EU
s ohledem na obnovitelné zdroje
V předchozích kapitolách byly popsány politické přístupy k zastoupení
obnovitelných zdrojů v energetických koncepcích USA a EU. Na úrovni politických
prohlášení panuje shoda. Jak je tomu v konkrétních výstupech v praxi se snažím
vystihnout v následující kapitole. Kritéria ke komparaci energetických politik s ohledem
na obnovitelné zdroje na federální a unijní úrovni jsou rozděleny následovně:
institucionální možnosti formování energetické politiky, současný energetický mix a
dostupné přírodní zdroje, emise skleníkových plynů a boj proti změně klimatu a finance
směřující do oblasti obnovitelných a nízkouhlíkových zdrojů energie.

3.1.

Instituce formující energetickou politiku
Základní odlišnost ve formulaci energetických politik USA a EU vyplývá

z různého institucionálního rámce. V USA je klíčovou institucí na federální úrovni
Ministerstvo pro Energetiku (Department of Energy), skrze nějž formuluje vládní
administrativa své cíle.
Komodity jako ropa a zemní plyn se obchodují prostřednictvím komoditních
burz, které podléhají regulaci a dohledu státních úřadů. V USA tuto funkci vykonává
tzv. Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Cílem CFTC je podpora
otevřeného, konkurenčního a finančně zdravého trhu. V současné době probíhá
stanovení cen na základě nabídky a poptávky. Vzhledem ke značné volatilitě cen ropy
hledá CFTC řešení k jejímu omezení, například prostřednictvím stanovení limitů na
maximální množství kontraktů nebo objem finančních prostředků, které může investor
během obchodování uzavřít (těchto tzv. pozičních limitů je využíváno například u
komodit jako sója nebo bavlna). 54 Nebezpečí vyplývající z takových regulací je
například přesun obchodování na jiné, méně regulované trhy nebo narušení trhu s ropou
stanovením příliš nízkých limitů.
Na rozdíl od komoditních trhů s ropou a se zemním plynem, které jsou ve
Spojených státech liberalizovány, trh s elektřinou zůstává do značné míry regulován, a
to jak v rámci federální administrativy prostřednictvím tzv. Federal Energy Regulatory

54

Daly, D.: Could More Regulation Prevent Oil Price Swings?, 2009
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Commission (FERC), tak na úrovni jednotlivých států prostřednictvím tzv. State Public
Regulatory Commissions.
FERC je nezávislá komise při Ministerstvu pro energetiku, která dohlíží nad
velkoobchodními cenami elektrické energie, reguluje mezistátní ropovody, plynovody
a přenosová zařízení pro elektrickou energii a vydává také povolení ke stavbě nových
jaderných

a

vodních

elektráren.

55

Jejím

cílem

je

zajištění

přiměřených,

nediskriminačních cenových sazeb za elektrickou energii a podpora rozvoje spolehlivé a
efektivní přenosové sítě. Kompetence FERC se vztahují na velkoobchod, tj. na
obchodování ve vztahu business-to-business. Na úrovni jednotlivých států je regulace
v pravomoci státních regulačních komisí (State Regulatory Commissions), v jejichž
kompetenci je dohled nad maloobchodními cenami, které jsou účtovány distribučními
společnostmi soukromým spotřebitelům (tedy ve vztahu business-to-consumer). Tato
regulace se vztahuje pouze na vnitrostátní obchod s elektřinou a plynem.
Na rozdíl od USA v Evropské unii neexistuje společná energetická politika.
Energetická politika EU má průřezový charakter. V rámci Evropské komise se jí zabývá
Generální ředitelství (GŘ) pro energetiku a dopravu, GŘ pro vnitřní trh a služby nebo
GŘ pro životní prostředí. V politické rovině je za obor odpovědný evropský komisař pro
energetiku. Na úrovni členských států se schází Rada EU pro energetiku, která sdružuje
ministry členských států s energetikou ve svém portfoliu.56
V energetické politice EU hrají dosud zásadní roli členské státy, které formulují
vlastní energetickou politiku a navazují i specifické vztahy s dodavateli surovin, které
však nejsou vždy v souladu se zájmy jiných členských států (například případ Německa
a konstrukce tzv. severní trasy plynovodu pod Baltským mořem obcházející ukrajinské i
polské území). Na úrovni EU jsou jejich zájmy zastupovány zejména na fórech Rady
EU: Rada ve složení ministrů energetiky, ministrů životního prostředí nebo ministrů
hospodářství a financí. Jednotlivé státy mohou rozhodnout o složení vlastního
energetického mixu, ale nejsou zcela autonomní. Omezení vyplývají například ze
závazků EU v ochraně životního prostředí. K zabezpečení vytyčených cílů Evropské
komise využívá EU dva typy nástrojů, tzv. regulatorní (např. ochrana hospodářské
soutěže) a stimulativní (rozvoj nových energetických zdrojů). Rozsah pravomocí EU se
liší u jednotlivých energetických zdrojů. Poměrně vysoké kompetence má Unie v oblasti

55
56

FERC: Office of Energy Market Regulation, 2009
Bič, J.: Governance energetické politiky EU a potenciální pozice členských států, 2008
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uhlí a jaderné energie (smlouvy ESUO a EURATOM), slabší pozici má v oblasti
výroby a přenosu elektrické energie.
První směrnice týkající se evropských trhů s elektřinou a plynem byly přijaty již
v devadesátých letech s cílem otevřít trhy a zvýšit na nich konkurenci. Stěžejním
předpokladem Evropské komise je, že liberalizace energetického trhu umožní zvýšit
efektivitu energetického sektoru a následně i ekonomickou konkurenceschopnost
Evropy jako celku. Následně, v průběhu let 2000 a 2001 většina členských zemí
implementovala přijaté směrnice do svých legislativ. Druhou liberalizační vlnou bylo
přijetí směrnic v roce 2003. Jejich obsahem bylo například funkční (ne vlastnické)
oddělení výroby a přenosu energií (tzv. unbundling), částečné uvolnění trhů
(spotřebitelé (od roku 2007) a podniky (od roku 2004) si mohou vybrat své dodavatele
elektřiny a plynu)57, opatření ke zvýšení transparentnosti při přidělování přenosových
kapacit nebo posílení práv spotřebitelů. Dovršením liberalizace trhu s elektřinou a
plynem v zemích Evropské unie bylo přijetí tzv. třetího liberalizačního balíčku v roce
2009 za českého předsednictví. V jeho rámci došlo mimo jiné k vlastnickému oddělení
výroby od přenosové sítě.
Institucionální zázemí ve Spojených státech reflektuje federální uspořádání státu,
tedy silnější a centralizovanější pravomoci než v případě Evropské unie, která ani nemá
společnou energetickou politiku. V EU je tedy formulace energetické politiky
výsledkem mnoha jednání jak mezi jednotlivými členskými státy, tak mezi propojenými
politickými oblastmi. I přes snahu o vytvoření společné energetické politiky zůstávají
v popředí rozdílné zájmy jednotlivých ekonomik a geopolitické rozdíly mezi postavení
jednotlivých států, což se projevuje na nejednotném postupu při vyjednávání s Ruskem
jako největším dodavatelem ropy a zemního plynu do států EU. Zatímco například pro
Velkou Británii nebo Portugalsko představuje ruská ropa a zemní plyn pouze
diverzifikaci jejich energetických zdrojů, pro státy střední a východní Evropy
představuje buď hlavní nebo dokonce výlučný zdroj. Rusko využívá vnitřní nejednoty
EU a vede bilaterální jednání s jednotlivými státy EU na úkor jednotné energetické
politiky. Příkladem jsou jednání o plynovodu Nord Stream mezi Ruskou federací a
Německem. Vzhledem k naplánované trase pod Baltským mořem, která míjí všechny
ostatní země (diskuze je především o Polsku), dochází k upřednostnění státních zájmů
před zájmy Evropské unie. Zásadním úkolem pro evropskou energetickou politiku bylo
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v posledních letech dovršení liberalizace trhu s elektřinou, který je nyní srovnatelný se
stupněm liberalizace ve Spojených státech. Shodným cílem USA i EU v oblasti
energetického trhu je zvýšení konkurence na těchto trzích a tím dosažení nižších cen
energie pro finální spotřebitele.

3.2.

Emise skleníkových plynů a boj proti změnám klimatu v

USA a EU
Na úrovni politických proklamací panuje víceméně shoda mezi USA a EU
v otázce snižování emisí skleníkových plynů, což je v případě Spojených států
akcentováno především v prohlášeních administrativy Baracka Obamy. Spojené státy
jsou největším emitentem oxidu uhličitého mezi ekonomicky nejvyspělejšími státy s 20
% podílem na celosvětových emisích (viz.Graf 2, údaje za rok 2007) a společně
s Evropskou unií se v celkovém objemu vyprodukovaných emisí celosvětově řadí mezi
přední světové emitenty. Rozdíl je však patrný při pohledu na změny ve
vyprodukovaných emisích v dlouhém období. Zatímco ve Spojených státech vzrostly
emise skleníkových plynů mezi roky 1990 a 2005 o 20%, ve 27 zemích EU došlo za
stejné období k jejich snížení o 3%.58
Při pohledu na emise vyprodukované na jednoho obyvatele se USA
v celosvětovém srovnání řadí na druhé místo59, v těsné blízkosti za Austrálií.60 Ze států
EU se do první desítky dostávají i dvě ze zemí EU - Německo a Velká Británie. Díky
relativně vysokým hodnotám na obyvatele a současně velkému počtu obyvatel
významně přispívají k celkovým emisím EU.
V dlouhodobém srovnání emisí na obyvatele mezi roky 1990 a 2005 (viz.Graf 3)
Spojené státy vykazují konstantní hodnoty emitovaného oxidu uhličitého, v EU však
došlo k jejich snížení o 6,7%61. V současné době tak EU produkuje méně než polovinu
amerických emisí na obyvatele.
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USA 19,78 tun emisí CO2 na 1 obyvatele (údaj za rok 2006), Austrálie (20.58), Německo (10,4), Velká Británie
(9,66) Zdroj: Union of Concerned Scientists, 2008
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Příčinou vysokých australských emisí CO2 je několik: více než 80% podíl elektrické energie je
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Graf 2: Celkové emise CO2 za rok 2007 v
mezinárodním srovnání
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Graf 3: Emise CO2 na obyvatele, EU, USA,
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Závazky ke snižování emisí byly většinou hospodářsky vyspělých zemí přijaty
na konferecích o klimatických změnách. Na konferenci OSN o životním prostředí v Rio
de Janeiru v roce 1992 byla přijata Rámcová úmluva OSN o změnách klimatu (United
Nations Framework on Climate Change), ke které se připojilo na 192 zemí. Na třetí
konferenci jejích signatářů v roce 1997 v Kjótu byl přijat tzv. Kjótský protokol, který
pro vyspělé země stanoví konkrétní závazky při snižování emisí skleníkových plynů.
Dohoda z Kjóta vyprší v roce 2012, další závazky v boji proti klimatickým změnám by
měly vzejít z prosincové konference v Kodani.
Rozkol mezi postoji USA a EU ke klimatickým změnám je zřejmý v debatě o
Kjótském protokolu. Zatímco EU v roli hlavního iniciátora se v jejím rámci zavázala ke
snížení emisí o 8% do roku 2012 (oproti roku 1990), senát USA téměř jednohlasně
odmítly smlouvu ratifikovat, a to nesouhlasem 95 ze 100 senátorů.62 Jasně deklarovanou
námitkou bylo ohrožení amerických ekonomických zájmů, a to především ze strany
rozvíjejících se zemí, které se ke snižování emisí nezavázaly.
Na základě posledních deklarovaných cílů (tzv.klimaticko-energetický balíček)
má být v Evropské unii dosaženo průměrné snížení emisí o 20% do roku 2020 ve
srovnání s rokem 1990.63 Závazky USA jsou ve srovnání s EU méně ambiciózní, a to
snížení emisí o 17% do roku 2020 oproti roku 2005 (dle American Clean Energy and
Security Act z roku 2009).64 Přestože na první pohled jsou závazky ke snížení emisí
velice podobné, výrazný rozdíl vyplyne, pokud pro USA použijeme stejnou srovnávací
62

Getting warmer: A special report on climate change and the carbon economy, The Economist, 2009,
str.11
63
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základnu jako EU, tj. rok 1990. Potom americké snížení emisí odpovídá cca 4%
redukci.65
Obecně existují tři ekonomické nástroje k omezení emisí skleníkových plynů –
regulace, stanovení ceny uhlíku (systém obchodování s emisemi) a dotace. Regulace
jsou jak ve Spojených státech aplikovány především na zvyšování energetické
úspornosti automobilů, budov a domácích spotřebičů. Skrze zvýšení energetické
účinnosti je však možné dosáhnout vytyčeného snížení emisí cca o jednu třetinu. 66
Zbylé dvě třetiny je třeba dosáhnout prostřednictvím zavedení ekologických
technologií, tj. buď stanovením ceny uhlíku pro neekologická zařízení (a to buď formou
uhlíkové daně nebo zavedením systému emisních povolenek) nebo naopak dotacemi pro
čisté technologie.
Systém obchodování s emisními povolenkami je v současné době hlavním
nástrojem Evropské unie ke snižování emisí (tzv. EU Emissions Trading Scheme - EU
ETS), který funguje od roku 2005 (v roce 2003 byla schválena směrnice o emisním
obchodování, tzv. Emissions Trading Directive). Význam globálního trhu s uhlíkem lze
ilustrovat na hodnotě tohoto trhu, která vzrostla z 11mld USD v roce 2005 na 126mld
USD v roce 2008.67 Uhlíkové obchodování je založeno na stanovení emisního stropu,
který postupně klesá k předem určenému cíli. Emise pod touto křivkou se potom buď
zdarma nebo za úplatu distribuují v podobě povolenek znečišťovatelům. V ideálním
případě (tedy když se všechny od začátku prodávají) je povolenek málo a v důsledku
zvýšené poptávky po povolenkách postupně roste jejich cena. Podniky jsou tak
vzhledem k rostoucí ceně nuceny snižovat emise. Klíčovým cílem EU v oblasti ochrany
klimatu je globální rozšíření tohoto systému i na další státy, v první řadě USA. Přesto že
USA neratifikovaly Kjótský protokol, panuje obecná shoda o potřebě jak amerického
tak globálního systému obchodování s emisemi. Ve Spojených státech však, na rozdíl
od EU, byla debata o povolenkách pro neekologické procesy (tzv. cap and trade system)
zahájena až v roce 2009 s příchodem nové administrativy. Obamův Zákon o čisté
energii a bezpečnosti poprvé v americké historii zavádí zpoplatnění emisí oxidu
uhličitého prostřednictvím emisních povolenek Zavedení systému cap and trade v USA
naráží jednak na rozdílné regionální postoje (např. státy na středozápadě a jihovýchodě
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USA, jejichž průmysl je silně závislý na uhlí) a jednak na obavy ze snížení, resp.ztráty
mezinárodní konkurenceschopnosti, což je v současné době umocněno ekonomickou
krizí. V USA jsou tak zvažovány dvě možnosti stanovení emisních stropů, cenový strop
(resp. uhlíková daň) nebo množstevní strop (používaný v EU). 68 Cenový strop bez
množstevního omezení je v USA preferován, protože na rozdíl od emisních limitů
zmírňuje výkyvy v ekonomice způsobené nejistotou jak v oblasti zavádění nových
technologií (například technologie CCS), tak v globálním ekonomickém vývoji. 69
V případě zavedení cenových stropů by americký systém nebyl kompatibilní
s evropským. Klíčovou roli v systému obchodování s emisními povolenkami hraje jejich
cena, kterou stanovuje Evropská komise po dohodě s členskými státy. Její výše by měla
motivovat firmy k přechodu na nízkouhlíkové technologie. V tomto ohledu však
evropský systém naráží na překážky ve dvou ohledech. Prvním je současný vývoj ceny
za tunu uhlíku, která klesla z 30 EUR v červenci 2008 na 10 EUR na začátku roku
2009.70 Tento trend byl dán jednak ekonomickou recesí a jednak zvýšenými odhady
emisí členskými státy s cílem nepoškodit vysokými cenami povolenek domácí průmysl.
Druhou stránkou je potenciální sjednocení trhu s emisními povolenkami s USA.
Spojené státy podle současných odhadů přistoupily na cenu 12 USD za tunu v roce 2012
(s pravděpodobným nárůstem na 20 USD v roce 2020).71 Vzhledem k vysoké cenové
náročnosti zavedení obnovitelných zdrojů a nízkouhlíkových technologií je odhadovaná
cena za tunu emitovaného uhlíku, která by motivovala podniky z jejich zavedení, na
úrovni 129 EUR.72
I

když

v USA

nedošlo

ke

schválení

Kjótského

protokolu

ani

ke

stanovení federální úpravy obchodování s emisemi, existuje v USA systém obchodování
s uhlíkem na dobrovolné bázi, tzv.Chicagská klimatická burza (Chicago Climate
Exchange - CCX). Chicagská burza je právně závaznou formou s vytyčeným cílem
snížení emisí. Jejím cílem je pomáhat americkým podnikům v přípravě na dobu, kdy v
USA začnou platit pevně stanovené limity na vypouštění škodlivin. Když se jim podaří
snížit emise skleníkových plynů o větší objem, než zněl závazek, mohou s těmito
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přebytky ve formě povolenek obchodovat na burze, případně je hromadit na svém
účtu.73 Jejími členy jsou například Ford, DuPont nebo Motorola.
Z výše uvedeného je zřejmé, že na úrovni politických proklamací se USA a EU
shodují v nutnosti omezit emise skleníkových plynů. Odlišné jsou však jak stanovené
cíle, tak stupeň integrace právně závazných předpisů do jednotlivých ekonomik. EU
stojí v popředí mezinárodní snahy o snížení dopadů globálního oteplování a rovněž
zavedla první tržní mechanismus na snížení emisí uhlíků, v jehož rámci stanovila strop
povolených emisí CO2 z průmyslových podniků. Naproti tomu v popředí amerických
zájmů stály až do roku 2009 zájmy ekonomické. S nástupem nové administrativy je
zřejmý posun k otázkám ochrany životního prostředí, kde konkrétním příkladem je
stanovení závazných cílů ve snížení emisí, jak v krátkém tak dlouhém období. Jejich
redukce však ve srovnání s EU umírněnější a zatím nebyly podniknuty odpovídající
kroky k dosažení tohoto cíle. O nástroji ke snížení emisí panuje všeobecná shoda. Je jím
globální systém obchodování s emisemi. Rozdílný přístup mezi USA a EU je jak ve
stanovení typu emisních stropů tak v cenové výši emisních povolenek. Skrze tento
nástroj se zase promítá americká priorita ekonomických otázek, tj. nízké cenové
nastavení povolenek, které neohrozí konkurenceschopnost amerických firem a omezí
negativní dopady

potenciálních výkyvů v globální ekonomice. Nevýhodou takto

stanovených

je

cen

jejich

nedostatečná

motivace

pro

podniky
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nízkouhlíkových provozů.

3.3.

Srovnání energetických mixů EU a USA

Evropská unie je největším světovým dovozcem energie, Spojené státy jsou
největším spotřebitelem energie. V současném energetickém mixu EU hraje hlavní roli
ropa s 37% podílem, která se společně s uhlím a zemním plynem podílí téměř 80 % na
celkové energetické spotřebě EU. Jaderná energetika tvoří 14% a obnovitelné zdroje 7%
(viz.Graf 4). V USA stejně jako v EU největší část celkové energie (přibližně 86%)
pochází z fosilních paliv. Rozdělení spotřeby energie podle energetických zdrojů
znázorňuje Graf 5. Z něj je zřejmé, že největší podíl na spotřebě energie má ropa
se 40% podílem, uhlí s 24 % podílem a zemní plyn 22 % podílem. Dalších 9 % pochází
z jaderné energetiky a obnovitelné zdroje tvoří 5 % z celkové spotřeby energie v USA.74
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Ze srovnání energetických mixů EU a USA je zřejmá shodná silná závislost na
fosilních palivech, z nichž ropa a zemní plyn jsou zastoupeny ve velice podobném
poměru. Nejvýraznější rozdíly, které jsou ještě prohloubeny při bližším pohledu na
podíl jednotlivých zdrojů na tvorbě elektrické energie, jsou u jaderné energetiky, uhlí a
obnovitelných zdrojů.
Graf 4: EU27 energetický mix, 2007

Graf 5: USA: Celkový energetický mix, 2008
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Jak bylo zmíněno výše, výraznější rozdíly v zastoupení jednotlivých
energetických zdrojů mezi USA a EU lze vypozorovat při znázornění podílů
jednotlivých zdrojů na produkci elektrické energie (viz.Graf 6 a Graf 7). Klíčové zdroje,
uhlí a zemní plyn, jsou v USA a v EU shodné. V USA však téměř 50 % elektrické
energie je generováno z uhelných elektráren, tj. cca o 20 % více než v EU. Druhým
podstatným rozdílem je zastoupení obnovitelných zdrojů, které v EU tvoří cca 23 %.
Naopak v USA se podílí přibližně 8,5 % na celkové výrobě elektrické energie. Silné
zastoupení obnovitelných zdrojů v EU je dáno především jejich boomem v posledních
letech v důsledku jak energetické reorientace EU na ekologičtější technologie tak státní
podpory.
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Graf 6: EU27: podíl energetických zdrojů na
výrobě elektrické energie, 2007

Graf 7: USA: podíl energetických zdrojů na
výrobě elektrické energie, 2007
ostatní
OZE; 2,5%
ostatní;
Vodní ;
0,6%
5,8%

ostatní; 2%
větrná; 7%
biomasa;
1%

ropa; 7%
zemní plyn;
23%

Jádro;
19,4%

vodní; 15%

Uhlí; 48,5%

jaderná;
17%

Zemní plyn;
21,6%

uhlí ; 30%
Zdroj: EWEA: The EU Energy Mix, 2007

Ropa; 1,6%

Zdroj: EIA: Electricity in the United States, 2009

Přesto že energetický mix EU a USA na první pohled nevykazuje výraznější
odchylky, odlišnosti lze vysledovat v dlouhém období. V EU se v porovnání s rokem
1990 snížil podíl uhlí, zemního plynu a jaderné energetiky ve prospěch obnovitelných
zdrojů. 75 Naopak, v energetickém mixu USA fosilní paliva od roku 1990 vykazují
dokonce rostoucí trend.76 Zároveň během tohoto období došlo k navýšení podílu jaderné
energetiky, což bylo dáno zvýšením výkonnosti stávajících zařízení (vzhledem k tomu,
že během posledních třiceti let nebyly postaveny žádné nové jaderné elektrárny)77. Míra
zapojení obnovitelných zdrojů se nemění a pohybuje se tak od 90.let stabilně kolem
pětiprocentního podílu.78
Klíčovým faktorem formování energetické politiky je míra závislosti na hlavních
přírodních energetických zdrojích – uhlí, ropě a zemním plynu. V souvislosti se
zabezpečením dostatečného množství surovin v poslední době vystupuje do popředí
otázka energetické bezpečnosti, přičemž míra ohrožení je daná

poměrem mezi

domácími zdroji a importy ze zahraničí. Spojené státy mají vlastní ložiska uhlí, ropy i
zemního plynu, z nichž jsou zcela soběstačné v produkci uhlí a do značné míry i
v produkci zemního plynu. Import plynu tvoří 15 % celkové spotřeby v USA, přičemž
90 % z tohoto importu pochází z Kanady. 79 Dle IEA se však očekává pokles
kanadských dodávek v příštích letech vzhledem k omezenosti zásob a vzrůstající
domácí poptávce a tedy ke zvýšení závislosti na dodávkách zkapalněného zemního
75
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plynu z Alžírska, Trinidadu a Tobaga, Nigérie nebo zemí Blízkého východu.80 Naopak
silně závislé jsou Spojené státy na dovozu ropy, který v současné době tvoří přes 50 %
celkové spotřeby této suroviny. 81 Tabulka 1 ukazuje, že nejvíce ropy dovážené do
Spojených států pochází z Kanady, následuje Saudská Arábie, Mexiko, Venezuela a
Nigérie.
Tabulka 1: Importy ropy do USA, 2009
Pořadí Stát
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kanada
Saudská Arábie
Mexiko
Venezuela
Nigerie
Irák
Alžírsko
Angola
Rusko
Brazílie

% importů
19,3
11,8
10,1
9,2
7,7
4,9
4,2
4,0
3,6
2,0

Zdroj: EIA, vlastní zpracování

Importy energetických surovin do USA tvoří 25,2 %82 jejich celkové spotřeby energie.
Za alarmující lze označit především kritickou závislost na dovozu ropy a rostoucí
závislost na dovozu plynu.
Energetický mix EU odráží disponibilní zdroje jednotlivých států, proto mezi
jednotlivými členskými státy vykazuje značné rozdíly. Například Velká Británie nebo
Dánsko vykazují větší podíl ropy a zemního plynu, Slovensko, Estonsko nebo Česká
Republika zase významnější zastoupení uhelných zdrojů. Volba významného podílu
jaderné energetiky je zase charakteristická pro Francii, Litvu nebo Bulharsko. EU jako
celek je čistý dovozce energie. Vlastními zdroji, z nichž nejvýznamnější je uhlí,
pokrývá méně než polovinu své spotřeby.83 Výrazný rozdíl mezi spotřebou a vlastními
zdroji je zřejmý u ropy, zemního plynu i uhlí. Největší rozdíl je u ropy, kde dovozy
tvoří cca 60 % celkových energetických importů. Stejně jako se jednotlivé země liší
v množství a dostupnosti vlastních surovinových zdrojů, tak se liší i v (z toho
vyplývající) míře energetické závislosti. Celkově, se zahrnutím všech zdrojů, EU
vykazuje 54% závislost na dovozech energetických surovin. 84 Některé státy (např.
Maďarsko nebo Slovensko) jsou dokonce zcela závislé (98%-100%) na jednom
80

EIA: The Global Liquefied Natural Gas Market: Status and Outlook, 2003
IEA: Energy Policies of IEA Countries. United States 2007 Review, str.16
82
IEA: Monthly Energy Review September 2009
81

83
84

WEC: Europe’s Vulnerability to Energy Crises, 2008
Directorate General for Energy and Transportation: Europe’s Energy position: present and future, 2008
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dodavateli ropy a zemního plynu (Rusko). Podle predikcí Evropské komise by v roce
2030 měl dovoz ropy pokrývat 90 % a dovoz zemního plynu 80 % celkové spotřeby
EU.85 Přestože přibližně 17 % evropské spotřeby ropy je pokryto dodávkami z Norska,
největší podíl importů ropy přichází do EU z Ruska (cca 30 %), ze Saudské Arábie,
Lybie a Íránu (viz. Tabulka 2).
Tabulka 2: Importy ropy do EU, 2005
Pořadí Stát
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

% importů

Rusko
Norsko
Saudská Arábie
Lybie
Írán
Kazachstán
Alžírsko
Nigérie
Irák
Mexiko

30,11
17,07
10,63
9,01
6,11
4,63
3,85
3,49
2,21
1,84

Zdroj: Portál EU: Enregistrement des importations et des livraisons de petrole brut dans la communauté, 2005, vlastní
zpracování

Určení energetického mixu spadá plně do kompetence jednotlivých zemí,
nejrozporuplnější je však otázka jaderné energetiky. V EU jsou jaderné elektrárny ve
více než polovině členských zemí a je jimi vyráběno 17 % energie EU. Největší podíl
jaderných elektráren je ve Francii, jejíchž 59 reaktorů zajišťuje 80 % dodávek elektřiny
v této zemi. 86 Naopak část členů v čele s Rakouskem vystupuje ostře proti jaderné
energii. Vzhledem k závazkům EU v oblasti snižování emisí CO2 je posledních letech
jaderná energetika jako nízkoemisní zdroj Evropskou komisí považována za vhodný
zdroj, který společně s obnovitelnými zdroji a zvyšováním energetické efektivnosti,
pomůže EU dosáhnout vytyčených cílů. 87 Zároveň je jeho výhodou nižší cena
v porovnání s obnovitelnými zdroji, dostatečné zásoby a nižší citlivost na výkyvy cen
jako například ropa.88
Odlišnosti zdánlivě shodného složení energetických mixů USA a EU jsou patrné
ve třech oblastech, kterými jsou: míra závislosti na dovozech energetických surovin,
podíl energetických zdrojů na tvorbě elektrické energie a vývoj energetického mixu
v dlouhém období. Energetika USA i EU se shodně vyznačuje silnou závislostí na
85

Euractiv: Geopolitics of EU energy supply, 2005
BusinessInfo: Energetická politika EU a její nástroje, 2009
87
EC: Nuclear Illustrative Programme, 2007
88
EC: An Energy Policy for Europe, 2007
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fosilních palivech, z nichž významná část je dovážena ze zahraničí. Výrazný rozdíl je
však v podílu těchto importů na celkové spotřebě, což je odrazem domácích
disponibilních zdrojů v jednotlivých regionech. EU jako největší světový importér
energetických zdrojů dováží 54 % své spotřeby, USA s dostatečnými zásobami uhlí a
částečnými zásobami ropy dováží 25%. V obou regionech největší část těchto dovozů
tvoří ropa. Jejich procentuální rozložení dle zdrojových zemí však vykazuje rozdíly.
Evropské dovozy se vyznačují v porovnání s americkými nižší teritoriální diverzifikací,
tj. silnou závislostí na jediném dovozci, na Rusku. Generování elektrické energie
reflektuje dostupnost zdrojů, proto v USA převažuje uhlí, v EU naopak získávají na
významu obnovitelné zdroje a jaderná energetika. Tento trend je možné vysledovat
v dlouhém období, kdy ve Spojených státech roste podíl fosilních paliv, v EU naopak
podíl fosilních paliv klesá a je nahrazen rostoucím zastoupením obnovitelných zdrojů a
jaderné energetiky. Země EU, které o výstavbě nových bloků jaderných elektráren
uvažují nebo ji už zahájily, jsou Finsko, Francie, Slovensko, Rumunsko, Bulharsko.
Další země (např. Itálie, Polsko, Portugalsko) naznačují posun v postoji k jaderným
elektrárnám.89 Růst podílu jaderné energetiky byl zaznamenán v posledních letech i v
USA. Tento jev je však dán zvyšováním efektivity těchto elektráren a přenosových sítí,
nikoliv výstavbou nových bloků.

3.4.

Obnovitelné zdroje v EU a USA
Výroba energie z obnovitelných zdrojů – vody, větru a slunce, je při současném

stupni technologického vývoje limitovaná přírodním potenciálem. Z tohoto základního
předpokladu se odvíjí jak zastoupení obnovitelných zdrojů v jednotlivých zemích, cíle
do budoucna i postoje k jejich budoucímu využívání.
V celkovém energetickém mixu Evropské unie tvoří obnovitelné zdroje cca 7 %.
Od roku 1990 vykazovaly obnovitelné zdroje nejrychlejší nárůsty z energetických
zdrojů90. Přibližně 50 % nově vybudovaných elektrárenských kapacit v EU mezi roky
2000 a 2006 byly elektrárny využívající obnovitelné zdroje. Dynamika tohoto segmentu
je patrná z porovnání výše zmíněného nárůstu oproti předchozímu desetiletému období,
kdy kapacity vzrostly o 29%. 91 Vzhledem k ambiciózním cílům na jejich zapojení

89

Drábová, D.: Žádný velký boom výstavby jaderných elektráren v Evropě neočekávám, All for Power,
2009

90

Directorate General for Energy and Transportation: Europe’s Energy position: present and future, 2008

91

Getting warmer: A special report on climate change and the carbon economy, The Economist, 2009,
str.6
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v energetickém mixu EU se i v následujících letech očekává jejich další významný růst.
I přes rostoucí zapojení obnovitelných zdrojů však v roce 2008 však nebylo dosaženo
vytyčeného cíle Evropskou komisí, a to 20 % podíl obnovitelných zdrojů92 na celkové
finální spotřebě energie.93 Graf 8 ukazuje zastoupení jednotlivých zdrojů v celkovém
portfoliu obnovitelných zdrojů EU. Největší část, 70% podíl, připadá na hydroelektrické
elektrárny, které společně s větrnou energií tvoří cca 85 % celkové energetické spotřeby
vygenerované z obnovitelných zdrojů.
Zvláštní postavení (a s tím i související legislativu94) mezi obnovitelnými zdroji
energie mají biopaliva, která jsou v současné době jediné přímé substituty benzínu a
nafty pro motorová vozidla.95 Vzhledem k faktu, že dopravní sektor EU je téměř 100 %
závislý na dovážené ropě, biopaliva jsou při současném stupni technologického pokroku
jedinou nízkouhlíkovou alternativou. Vedle omezení energetické závislosti jsou také
prostředkem ke snížení emisí skleníkových plynů. V rámci klimaticko-energetického
balíčku z roku 2007 byl stanoven cíl v nárůstu biopaliv na 10 % pohonných hmot do
roku 2020. V roce 2009 mají biopaliva přibližně 5% zastoupení v celkové spotřebě
pohonných hmot.96
V současné době dochází k maximálnímu využití potenciálu vodní energie v
Evropské unii. Proto mezi nejvýznamnější obnovitelné zdroje budoucnosti patří větrná
energie, sluneční energie a biomasa.97. Zatím 84 % celkového instalovaného větrného
výkonu v zemích evropské patnáctky dosahují společně tři státy; Dánsko, Německo a
Španělsko. Největším potenciálem ve výrobě elektřiny z biomasy a odpadních materiálů
disponuje Francie, Německo, Itálie a Velká Británie. Podle odhadů Evropské komise by
EU mohla do roku 2020 vyrábět až pětinu elektrické energie z větrných elektráren.
Shodně v EU i USA je potenciál větrné energetiky spatřován především v budování
pobřežních elektráren v přímořských oblstech. Potenciál solární energetiky, je
odhadován na 15% celkové produkce EU a bioenergetiky 14% energie v EU do roku
2020.

92 Cíl vytyčený v rámci tzv. klimaticko-energetického balíčku v roce 2007
93 Directorate General for Energy and Transportation: Europe’s Energy position: present and future, 2008
94 Direktiva 2003/30/EC on the promotion of the use of biofuels or other renewable fuels for transport
95 EC: Report on the progress made in the use of biofuels and other renewable fuels in the Member States
of the European Union, 2007
96 Global Agricultural Information Network: EU-27 Biofuels annual report 2009
97
Edelmann, H. et al.: A New Era for Renewables in Europe, Ernst&Young, 2008
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Graf 8: EU27, zastoupení obnovitelných
zdrojů, 2008
Větrná; 14,5%

Graf 9: USA, zastoupení obnovitelných
zdrojů, 2008
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Zdroj: EK 2008: The support of electricity from
renewable energy sources

Zdroj: EIA: The Role of Renewable Energy in the
Nation’s Energy Supply, 2008

V USA na obnovitelné zdroje připadá 5 % celkové energetické spotřeby.
Největší, téměř 90%, podíl mezi alternativními zdroji energie má biomasa společně s
hydroelektrickou energií (viz.Graf 9).98 V oblasti geotermální energie jsou Spojené státy
světovým lídrem. 99 Naopak procentuálně nižší zastoupení má větrná energie. Obor
větrné energie v USA vykazuje silnou dynamiku (mezi lety 2001 a 2007 bylo
instalováno 61 % celkové větrné kapacity USA100) a v absolutních hodnotách je USA
celosvětově na prvních příčkách ve výrobě elektrické energie z větrných elektráren.
Tohoto prvenství USA dosáhly teprve na konci roku 2008, po masivních jak státních tak
soukromých investicích do větrné energetiky v předchozích letech (v roce 2008 16,4mld
USD, kumulovaně od roku 1980 45 mld. USD101), čímž předstihly do té doby největší
producenty větrné energie, Německo a Španělsko.
V rámci Zákona o čisté energii a bezpečnosti (American Clean Energy and
Security Act, 2009) si USA stanovily cíl dosáhnout do roku 2020 15 % podílu
obnovitelných zdrojů na výrobě elektrické energie, jedná se o tzv. Renewable Electricity
Standard (RES). 102 Stejně jako v EU si jednotlivé státy stanovují cíle podle svých
přírodních kapacit, i v USA se jednotlivé státy zavázaly k dosažení individuálních cílů,
které odráží jejich potenciál.103 Státy se mohou rozhodnout zda, si závazné cíle stanoví,
či nikoliv. V současnosti si závazky v rámci RES stanovilo 28 států a Washington,
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100
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DC. 104 Na rozdíl od EU je cíl stanoven nikoli jako procento z celkové energetické
spotřeby, ale z výroby elektrické energie. Vzhledem k faktu, že v tomto parametru již
USA dosahují 8,3 % podíl (EU 23 %, viz.Graf 6 a Graf 7), lze vytyčený cíl označit za
mírnější než v případě Evropské unie.
Potenciál do budoucnosti pro obnovitelné zdroje v USA je v oblasti větrné,
hydroelektrické a geotermální energie. Podle studie Idaho National Laboratory,
zpracované pro Ministerstvo energetiky, lze reálně zvýšit podíl hydroelektrické energie
o 50 % ve 41 státech unie. 105 Významné rozšíření kapacit geotermálních elektráren
(jejichž zdroj je považován za neomezený) se předpokládá ve 13 státech na západě
USA.106
I přesto, že obecně panuje shoda na nutnosti využívání obnovitelných zdrojů
energie, ani současně používané alternativní zdroje však nejsou stoprocentně bez
dopadu na životní prostředí (například použití toxických látek jako kadmium nebo arsen
při výrobě fotovoltaických článků). Vedle negativních dopadů na životní prostředí
vyvstává i otázka vyšší nákladnosti na výrobu energie z obnovitelných zdrojů oproti
tradičním surovinovým zdrojům, což může vést ke zvýšení hladiny cen energie v zemi.
S cenovou stránkou výroby energie je tak spjata otázka konkurenceschopnosti domácích
podniků v porovnání se zahraniční konkurencí, a to především konkurencí z méně
vyspělých zemí, masivně využívajících levná, ale silně znečišťující paliva tj. například
Číny nebo Indie. Přechod k širšímu využití alternativních zdrojů je tak v USA i v EU
současně doprovázen značnými investicemi do výzkumu a vývoje nových
energetických zdrojů a technologií, které umožní využívat alternativní zdroje energie
v širokém měřítku a za konkurenceschopné ceny.

3.5.

Investice do čistých technologií v USA a v EU
Investice do vědy a výzkumu jsou stimulované vývojem v USA nebo Japonsku,

vůči kterým EU jako celek vykazuje technologickou mezeru (v objemu státních i
soukromých investic do R&D, registrovaných patentech, hi-tech exportech, množství
vědeckých pracovníků nebo investicích do informačních technologií).107
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V posledních letech je celosvětovým trendem růst investic do energetického
výzkumu a do využívání obnovitelných a nízkouhlíkových zdrojů energie. Motivací
k těmto investicím jsou ekonomické, environmentální i bezpečnostní aspekty, které
vyplývají ze současného stavu, kdy státy čelí globálnímu ekonomickému poklesu,
nejistotě energetických dodávek a klimatickým změnám. Odpovědí na úrovni
jednotlivých států jsou stimulační balíčky k povzbuzení ekonomiky, jejichž společným
prvkem jsou investice do nízkouhlíkové energetiky. Rozsah výdajů na ekologické
oblasti se však liší. Celosvětově na prvních místech jak velikostí celého stimulačního
balíčku, tak objemu zelených investic je Čína a Spojené státy. USA v v roce 2009
vyhlásily Americký plán na obnovu ekonomiky (American Recovery and Reinvestment
Plan) ve výši 787mld. USD, přičemž 12 % této částky připadlo na čisté technologie.
EU vyhlásila v porovnání s USA nižší výdaje na obnovu ekonomiky v rámci
Evropského plánu již v roce 2008 (European Economic Recovery Plan) ve výši 200mld.
EUR, avšak téměř 60 % z této částky bylo vyčleněno na přechod na čistější
ekonomiku.108
V rámci Amerického plánu pro obnovu ekonomiky jsou zahrnuty investice ve
výši 60 mld. USD do obnovitelných zdrojů energie, vývoje inteligentních sítí, nové
generace baterií k uchovávání energie nebo vývoje nové generace biopaliv.109 Zřetelná
změna proporcí ve financování jednotlivých zdrojů energie je patrná i v rozpočtu
ministerstva pro energetiku na rok 2010. Na rozdíl od předchozího trendu, kdy v letech
2002 – 2008 byla největší část prostředků investována do fosilních paliv, v následujícím
rozpočtovém období jsou finance přesunuty ve prospěch obnovitelných zdrojů, a to jak
na úkor fosilních paliv tak jaderné energetiky.110 Zároveň přibližně polovina výdajů na
fosilní paliva (necelých 500 mil.USD 111 ) je věnována na vývoj technologie na
zachytávání a uchovávání uhlíku (CCS). 112 Konkrétním závazkem pro Ministerstvo
energetiky (Department of Energy, DOE) je práce na vývoji 5 pilotních uhelných
elektráren komerční velikosti s technologií CCS. Vládní investice do energetického
sektoru mají také pomoci vytvořit celkem cca 5 milionů nových pracovních míst.
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Nástrojem EU k urychlení a zintenzivnění inovačního procesu v oblasti
alternativních a nízkouhlíkové energetiky je přijetí Evropského strategického plánu pro
energetické technologie (Strategic Energy Technology Plan - SET), který se zaměřuje
např. na obnovitelné zdroje, technologie zachycování a uchovávání oxidu uhličitého,
vývoj technologií palivových článků, vodíku, jaderného štěpení nebo technologií ke
zvýšení energetické účinnosti výrob, budov, spotřebičů. Z celkového balíku, který
dosahuje 73 mld.EUR, je 6 mld. vyčleněno na větrnou energetiku, jejíž potenciál je
shodně v USA i v EU spatřován především v budování pobřežních elektráren
v přímořských oblastech. Dalších 16mld. připadne na solární energetiku, 9mld je
vyčleněno na výzkum v oblasti bioenergetiky a další 2 mld. mají směřovat do vývoje
nové generace přenosových sítí, tzv.inteligentních sítí. Vedle obnovitelných zdrojů je
část prostředků z Evropského strategického plánu pro energetické technologie věnována
na výzkum technologie zachytávání a uchovávání uhlíku - CCS (13mld.), jejímž cílem
je výstavba 12 demonstračních projektů. Na jadernou energetiku, spuštění tzv.reaktorů
čtvrté generace, připadla v rámci plánu investice ve výši 7mld. Další investice jsou
určeny k podpoře vývoje v oblasti zvyšování energetické účinnosti, nízkoemisních
budov a dopravních prostředků.
Do samotného výzkumu a vývoje v oblasti energetiky EU investuje ročně
dodatečných 8 mld. EUR (tj. cca 11,5mld USD), čímž téměř dvojnásobně převažuje
částku vyčleněnou Spojenými státy na rok 2010, 6mld USD (v rámci Zákona o čisté
energii a bezpečnosti.113
Investice

do

čistějších

technologií

jsou

v posledních

letech

horkým

celosvětovým tématem. Základní premise, na které stojí za zvyšujícími se zelenými
investicemi je, že za pár let se nízkouhlíkové technologie stanou cenově
konkurenceschopnými s fosilními palivy. Otázkou však není, kdy to nastane, ale kdo
s novou technologií přijde jako první, stane se jejím exportérem a získá tak konkurenční
výhodu oproti importujícím zemím. Odrazem této úvahy jsou dosud největší investice
EU do obnovitelných zdrojů energie a nízkouhlíkových technologií, které převyšují i
americké, a to jak v absolutních hodnotách, tak v podílu na celkových výdajích ke
stimulaci domácí (resp.evropské) ekonomiky. V amerických výdajích na energetické
zdroje tradičně převyšují investice do fosilních paliv, což je dáno významnými
zásobami uhlí na území Spojených států. K většímu financování obnovitelných zdrojů
113
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přispěly nové závazky USA ke snižování emisí skleníkových plynů. Významnou
složkou současného výzkumu v oblasti nízkoemisních technologií je technologie CCS,
která má delší tradici v USA, ale v EU jsou na tuto technologii vyčleněny na následující
rozpočtové období několikanásobně vyšší částky. Příkladem podpory technologií CCS
je program FutureGen114, který je společnou iniciativou soukromého sektoru a federální
administrativy. Byl vyhlášen prezidentem Bushem v roce 2003 a jeho základem je
investice ve výši 1 mld. USD do výzkumu v oblasti uhelných elektráren.
Předpokládaným výstupem v roce 2013 je spuštění celosvětově první komerční uhelné
elektrárny s technologií CCS. Státem podporované vědecko-výzkumné programy a
technologické projekty jako FutureGen nebo Hydrogen Initiative umisťují USA
v dlouhém období na přední příčky v celosvětovém srovnání v investicích do R&D
v oblasti energie.115 Například na základě Zákona o energetické politice z roku 2005 byl
spuštěn Technologický program zaměřený na klimatické změny (Climate Change
Technology Program), který má za cíl integrovat nové technologie napříč
průmyslovými sektory.

114
115
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Závěr
Na úrovni politických deklarací se současné koncepty energetických politik
Spojených států a Evropské unie příliš neliší a shodně sledují tři stěžejní cíle:
konkurenceschopnost domácích ekonomik, energetickou bezpečnost a boj proti
klimatickým změnám. Ve sledovaném období 2000 – 2009 však došlo k posunu důrazu
mezi dílčími cíly i v těchto konceptech, a to především ve Spojených státech. Tradičním
primárním cílem amerických energetických koncepcí jsou nízké ceny energií,
ekonomický růst a mezinárodní konkurenceschopnost domácích podniků. V posledních
letech se však do popředí dostává problematika globálního oteplování, jejíž řešení
vyžaduje zavedení takových politik (přechod k nákladnějším a technologicky
náročnějším obnovitelným zdrojům energie, zdanění neekologické výroby), které by
mohly ohrozit výše zmíněné cíle. Spojené státy, největší emitent CO2 mezi vyspělými
zeměmi, a jejich energetická politika postavená na silném zastoupení fosilních paliv
v energetickém mixu byly dlouho předmětem mezinárodní kritiky, která vyvrcholila po
odmítnutí závazků ke snížení emisí v rámci Kjótského protokolu v roce 1997. Politický
dokument vydaný viceprezidentem D. Cheneym v roce 2001 přivedl téma energetiky na
americkou politickou scénu. Jeho cílem bylo vyřešit specifické americké problémy:
rostoucí ceny energií, zastaralou infrastrukturu a rostoucí dovoz energetických surovin.
Na rozdíl od evropských konceptů z tohoto období, které se začaly významněji zabývat
přechodem na obnovitelné zdroje, však Cheneyho zpráva postavila řešení energetických
(především bezpečnostních) problémů na ještě intenzivnějším využívání fosilních paliv,
a to buď z domácích zdrojů nebo z aliančních zemí. Předložené řešení se setkalo
s kritikou především za svou dlouhodobou neudržitelnost a nereagování na ekologické
otázky. V pozdější politických prohlášeních již G.W.Bush zahrnul obnovitelné zdroje
jako nutnou součást amerického energetického mixu, což bylo odrazem jak aktuálních
celosvětových trendů, tak domácího politického vývoje (v roce 2006 republikáni ztratili
většinu v Kongresu). I přesto hospodářský a bezpečnostně-politický aspekt jasně
dominuje v zákonech a iniciativách administrativy George W.Bushe. Prezident Bush
identifikoval závislost na ropě jako stěžejní a akutní problém americké ekonomiky a
národní bezpečnosti. Zjednodušeně lze úvahu stojící za vzešlou legislativou shrnout
následovně: Zvýšená domácí výroba energie sníží americkou závislost na zdrojích ze
zahraničí, především z nestabilních oblastí. Díky tomu dojde k omezení cenových
výkyvů ropy a ke snížení pravděpodobnosti opakování ropných šoků, které by
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narušovaly americkou ekonomiku. Americké ceny pohonných hmot tak zůstanou
stabilní. Zároveň je Bush ve formulaci své legislativy přesvědčen, že výše zmíněného se
dá dosáhnout ekologicky šetrnou cestou (investicemi do vědy a výzkumu v oblasti
nových zdrojů energie a čistějších technologií nebo snižováním energetické náročnosti).
Bushova energetická politika se setkala s kritikou jak ze strany environmentalistů, tak
z řad ekonomů především za silnou podporu fosilních paliv, návrhy na otevírání nových
ložisek nerostných surovin na území Spojených států a na větší zapojení jaderné
energetiky. Když pomineme ekologickou stránku těžby, tento přístup není ani
ekonomicky výhodný (například rostoucí náklady na těžbu v těžko přístupných
oblastech, náklady na výstavbu přenosové sítě z odlehlých oblastí), ani udržitelný
dlouhodobě (omezenost zdrojů). Negativně byla také hodnocena podpora velkých
korporací v řádech miliard USD, za kterou kritikové spatřují silné lobby ropného
průmyslu. V doplňujících iniciativách Bushova administrativa investovala značné
prostředky do vědy a výzkumu s cílem udržet Spojené státy na pozici celosvětové
technologické jedničky. Nové technologie mají za cíl učinit současné využívání
tradičních energetických zdrojů ekologičtější, nikoliv ve větší míře nahradit stávající
paliva. Obnovitelné zdroje a jejich podpora jsou zmíněny jen okrajově, jako doplňkový
zdroj energie, který je v souladu s aktuálními trendy. Prioritou je udržení, respektive
zvýšení, konkurenceschopnosti americké ekonomiky a zajištění národní bezpečnosti.
Navzdory silným výrokům Bushe o podpoře vědy a výzkumu v energetice však nedošlo
za jeho administrativy k výraznému nárůstu „zelených“ investic oproti předchozím
rokům. Ochrana životního prostředí byla spíše okrajovým tématem Bushovy
administrativy, což dokazuje konstantní nízký podíl alternativních zdrojů energie
v energetickém mixu USA.
Nový směr naznačuje strategie Baracka Obamy, který jako první legislativně
zakotvuje

omezení

emisí

skleníkových

plynů

v USA.

Rozsáhlejší

zapojení

obnovitelných zdrojů jde ruku v ruce s vědecko-technologickým pokrokem, který díky
novým poznatkům umožní takové zapojení alternativních zdrojů, které nebude cenově
znevýhodňovat americký průmysl oproti konkurenci z méně vyspělých zemí jako je
Čína nebo Indie, které budou i nadále využívat tradiční levnější zdroje energie. Na
rozdíl od dokumentů vydaných Bushovou administrativou lze vypozorovat, že nová
strategie častěji zmiňuje „energetickou nezávislost“ na ropě ze zahraničí (na rozdíl od
Bushovy pouhé teritoriální reorientace – nahrazení ropy z Blízkého východu, bez
důrazu na omezování spotřeby) a výrazněji akcentuje environmentální témata. Při
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podrobnější analýze však není rozdíl mezi přístupy zvláště zřetelný, možná až na
odvážné a konkrétně formulované vyjádření: „Make the U.S. a Leader on Climate
Change”a rétoricky umisťuje USA do role „vyzyvatele“ Evropské unie na pozici
světového lídra v boji proti klimatickým změnám. Za zlomový energetický zákon
v USA můžeme označit Zákon o čisté energii a bezpečnosti, který poprvé zavádí
zpoplatnění emisí oxidu uhličitého prostřednictvím emisních povolenek. Zákon byl
schválen většinou demokratických zástupců bez větší podpory republikánů, kteří emisní
povolenky interpretují jako dodatečné daňové navýšení pro energetický sektor a
zprostředkovaně průmyslové podniky, kterým hrozí ztráta konkurenceschopnosti na
zahraničních trzích.
Na rozdíl od USA Evropská unie nemá ucelenou energetickou politiku, ale
aktuální problémy s dodávkami energií a klimatické změny ji v poslední době řadí do
popředí evropských zájmů a vzniká nová strategická koncepce v oblasti energetiky EU.
Otázky související s oblastí energetiky se v rámci agendy EU z politického a
legislativního hlediska nacházejí jak na komunitární, tak i mezivládní úrovni. Prolínají
se zde aspekty ekonomické (obchodní politika), strategické (bezpečnost, vnější politika)
a environmentální. Tři základní cíle EU v oblasti energetiky (ochrana životního
prostředí, energetická bezpečnost a konkurenceschopnost evropských ekonomik) jsou
silně provázány s ostatními politikami EU a jejich dosažení není možné bez spolupráce
jak na vnitrounijní úrovni, tak na úrovni spolupráce s třetími zeměmi. Vzhledem
k tomu, že neexistuje společná energetická politika EU (členské státy přenesly svou
působnost na orgány EU/ES jen částečně v rámci tzv. koordinované politiky), značné
rozhodovací pravomoci zůstávají v kompetenci jednotlivých států. Tento stav jednak
komplikuje rychlou reakci na aktuální problémy (např. plynová krize v lednu 2009) a
jednak motivuje země k upřednostňování vlastních zájmů před unijními (např.
vyjednávání o plynovodu South Stream mezi Ruskou federací a Itálií, jejíž společnost se
má na stavbě podílet). Volba energetického mixu je v pravomoci členských zemí, které
jsou však ve svém rozhodování limitovány individuálními závazky k dosažení cílů jak
v redukci skleníkových plynů, tak v podílů obnovitelných zdrojů na celkových
energetických zdrojích. Od počátku formování energetické politiky na úrovni Evropské
unie je kladen důraz na zvýšení podílu obnovitelných zdrojů, což je prostředkem
k dosažení strategického (a závazného) cíle snížení emisí skleníkových plynů.
I přesto že základní cíle USA i EU jsou shodné v obecné rovině, rozdíly
vycházejí ze specifické situace, domácích podmínek, typu subjektu atd. Například
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shodným cílem USA i EU je zabezpečení nízkých cen energie. V EU je tohoto cíle
v posledních letech dosahováno liberalizací energetického sektoru, tj. jednotného trhu
s energiemi, které umožní rozšíření konkurence a následně snížení cen. V USA,
vzhledem k tomu, že energetický sektor je již do značné míry liberalizován, je
pozornost soustředěna na zabezpečení stabilních a nízkých cen surovinových zdrojů
(např. zvyšování vlastní energetické nezávislosti, regulace burzovního obchodování
s cílem omezit volatilitu cen způsobenou výkyvy v nabídce a poptávce). Dalším
příkladem

je otázka

energetické

bezpečnosti.

Vzhledem

k nízké

provázanosti

jednotlivých států a jejich zájmů je na úrovni EU kladen důraz na solidaritu mezi
členskými zeměmi a na jednotný postup vůči třetím zemím. V tomto ohledu má ještě
EU značné rezervy, příkladem může být spor mezi Německem a Polskem o projekt
plynovodu Nord Stream. Spojené státy jako jednotná vyjednávací síla toto řešit nemusí
a plně se soustředí na teritoriální diverzifikaci zdrojů a na hledání způsobů k dosažení
energetické nezávislosti.
V boji proti klimatickým změnám jsou v USA i v EU navržena obdobná opatření
(stanovení podílu obnovitelných zdrojů, podílu obnovitelných paliv, kritérií energetické
účinnosti nebo limitů CO2). V oblasti boje proti klimatickým změnám v EU vidíme
konkrétní stanovené cíle. Zde se projevuje fakt, že v ekologické politice má EU větší
pravomoci k rozhodování než v prakticky neexistující energetické politice. Ochrana
životního prostředí patří mezi oblasti s tzv. sdílenými kompetencemi. V rámci takové
politiky může členská země vydávat vlastní legislativu jen tehdy, pokud zde již
neexistuje společná evropská úprava. To znamená, že v této oblasti disponuje Evropská
unie pravomocemi, které jí umožní stanovit závazné cíle, jejichž splnění následně
ovlivní cíle v energetické politice, ve které takovými pravomocemi nedisponuje (např.
stanovením závazných limitů emisí CO2 jsou členské země nuceny přizpůsobit své
energetické mixy, do kterých legislativa EU nezasahuje). Vzhledem k pozdějšímu
zavádění požadavků na ekologickou šetrnost a tradičním obavám z ohrožení
ekonomického růstu jsou v USA limity a cíle stanoveny mírněji než v EU (například
stanovením výhodnější srovnávací základny) a řada závazků je prozatím na dobrovolné
bázi (např. rozhodnutí o přijetí tzv. Renewable Electricity Standard nebo Chicagská
klimatická burza pro obchodování s uhlíkem).
Kořeny odlišného postoje USA a EU vůči zapojení obnovitelných zdrojů
pramení z množství disponibilních přírodních zdrojů, které následně ovlivní složení
energetického mixu jednotlivých regionů. Spojené státy disponují značnými (i když
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nedostačujícími) zásobami ropy a dostatečnými zásobami uhlí, které je tak
nejvýznamnějším zdrojem elektrické energie. Od roku 2000 také byly do získávání
fosilních paliv investovány vysoké částky, za což prezident Bush sklidil značnou
kritiku. V této souvislosti je třeba upozornit na fakt, že významná část těchto prostředků
byla investována do technologií čistého spalování uhlí a zvyšování účinnosti těchto
elektráren. Energetický mix EU v sobě zahrnuje odlišné energetické mixy členských
zemí, ze kterých následně vyplývají i postoje k budoucímu zapojení obnovitelných
zdrojů (např. Norsko s převahou hydroelektrické energie, ČR s převahou fosilních
paliv). Vzhledem k vytyčenému cíli snižování emisí skleníkových plynů a současně
zatím nedostatečnému pokroku členských zemí v jejím dosažení, se v posledních letech
stává na úrovni EU preferovaným a doporučovaným zdrojem nízkoemisní energie jádro.
I přes několik zemí, které jsou jejími odpůrci (např. Rakousko) je jasným důkazem
příklonu k jaderné energetice výstavba nových elektrárenských bloků a zvyšování jejich
stávajících kapacit (např.započetí výstavby jaderné elektrárny Olkiluoto ve Finsku
v roce 2005).
Z obnovitelných zdrojů v USA má největší podíl na výrobě elektrické energie
biomasa a hydroelektrická energie. Obrovskou dynamiku v posledních letech vykazuje
sektor větrné energie, jejímž jsou Spojené státy celosvětově největším producentem.
Zároveň díky přírodním podmínkám na území USA jsou spojené státy světovým lídrem
(s potenciálem na budoucí rozšíření kapacit) v oblasti geotermální energie. V Evropské
unii se na hranici odhadovaného potenciálu pohybuje hydroelektrická energie.
Významný podíl tvoří také větrná energetika (především v Dánsku a v Německu), jíž se
do budoucna předpokládá další nárůst, společně se sluneční energií.
Výraznější zapojení obnovitelných a nízkoemisních zdrojů je silně závislé na
technologickém pokroku a vývoji alternativních metod generování energie. V obecném
porovnání postavení vědy a výzkumu (výdaje, patenty, hi-tech vývoz, vědečtí
pracovníci atd.) v USA a EU lze říci, že Evropská unie vykazuje technologickou mezeru
vůči Spojeným státům. Spojené státy jsou na špičce vědeckého výzkumu v oblasti
nových technologií, zvyšování energetické účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů.
Zároveň jsou značné finanční prostředky jak na federální tak státní úrovni věnovány na
praktické využití nejnovějších technologií, tedy na spolupráci se soukromým sektorem
(např. FutureGen nebo Hydrogen Initiative). Tradičně velká část finančních prostředků
do energetického sektoru je v USA investována do vývoje technologií čistého spalování
uhlí, tzv. technologie CCS. I přes nepřijetí závazků ke snižování emisí skleníkových
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plynů jsou výdaje na tuto technologii významnou součástí amerických investic do
fosilních paliv již od roku 2000. Motivací k těmto investicím jsou významné domácí
zásoby uhlí, na jejichž využití v současné době závisí určitá míra energetické
nezávislosti. Podle výdajů EU určených na následující rozpočtové období, které jsou
dosud nejvyšší v historii, se EU bude snažit technologický náskok snížit až následně
zcela eliminovat ve svůj prospěch.
V čem mají tedy EU a USA potenciální výhody a nevýhody pro formování
budoucí ekologičtější energetické politiky? Environmentální politika EU je sférou
veřejné politiky, která prošla dynamickým vývojem a její působení se neomezuje jen na
vnitřní záležitosti Evropské unie, ale aktivní úlohu sehrává také na mezinárodní scéně.
Na pozici světového lídra v globální politice životního prostředí tak vystřídala Spojené
státy. Příčinou tohoto obratu je změna povahy mezinárodních envrionmentálních
problémů, které již nejsou pouze předmětem mezinárodního obchodu a zahraniční
politiky, ale díky své provázanosti s energetickými, dopravními nebo zemědělskými
tématy silně zasahují do domácí politiky. Redukce emisí skleníkových plynů vyžaduje
úpravy v ekonomické struktuře, regulačních opatřeních i samotném přístupu obyvatel.
Mezinárodní dohody a závazky ke snižování emisí se tak promítají do určitého omezení
ve sféře vnitřní politiky a pro Spojené státy tak představují jisté omezení národní
suverenity. Evropská unie svou nadnárodní povahou již určitou ztrátu národní
suverenity obsahuje. Zároveň však jednotlivé státy mohou prostřednictvím Rady EU
prosazovat své zájmy a ovlivňovat tak výslednou legislativu již v průběhu jejího vzniku.
Ve Spojených státech Kongres a Senát rozhodují společně s exekutivou až ve fázi
finální ratifikace, nevstupují tedy do jednání v průběhu vzniku jednotlivých dokumentů.
Formování politiky uvnitř EU je tedy díky propojenosti mezi exekutivou a legislativou
flexibilnější a může se efektivně zabývat environmentálními problémy, jejichž řešení
vyžaduje přizpůsobení domácích politik.
V USA je příklon k environmentálním otázkám problematikou spíše posledních
měsíců než let. Naopak v EU jsou požadavky na přechod k ekologickému hospodářství
zakotveny napříč strategickými dokumenty již od roku 2000 (např. Lisabonská
strategie). Progresivní přístup EU k environmentálním otázkám vyústil ve vytyčení (a
postupné zpřísnění) závazných cílů v limitech emisí CO2 a podílu obnovitelných zdrojů
v energetických mixech členských států EU. I přesto že dosavadní podíl obnovitelných
zdrojů předznamenává, že ambiciózní cíle nebudou dosaženy ve stanoveném termínu,
obnovitelné zdroje vyznačují za poslední desetiletí značnou dynamiku a v porovnání
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s USA vyšší zastoupení v celkovém energetickém mixu. Prostředkem k omezení emisí
je v současné době již fungující systém cenového znevýhodnění pro ekologicky
nešetrné výroby elektrické energie (tj. systém obchodování s emisními povolenkami),
který motivuje k přechodu na obnovitelné a alternativní zdroje energie. Cenové zatížení
výroby energie z tradičních zdrojů vede také k vyšším cenám energie pro spotřebitele a
následně k omezení její spotřeby. Naopak v amerických cenách není zahrnuta cena za
znečištění životního prostředí, což se projevuje podhodnocenou cenou energie a
následně způsobuje nadměrnou spotřebu energie. Dosavadní politika G.W.Bushe nijak
nepůsobila na snižování spotřeby a místo toho odpovídala na rostoucí poptávku
rostoucím přísunem zdrojů. Obratem v americké politice je přístup B.Obamy, který
prosazuje stejně jako v EU určení ceny uhlíku. Otázkou zůstává zda pro dostatečně
motivující výši této ceny, která přesvědčí podniky o nutnosti přechodu na nízkouhlíkové
zdroje energie, najde politickou podporu.
Vedle vládní stimulace ekologických provozů jsou značné finanční částky pro
následující rozpočtové období určeny na vědu a výzkum. Při porovnání výše
jednotlivých rozpočtů je však zřetelný markantní rozdíl, kdy EU několikanásobně
převyšuje plánované výdaje USA s cílem snížit současný technologický náskok
Spojených států, který je zřejmý z množství patentů v oblasti čistých energetických
technologií. Vývoz ekologicky šetrných a zároveň ekonomicky konkurenceschopných
technologií představuje obrovskou výhodu pro budoucí exportní ekonomiku a Evropská
unie si uvědomuje že si nemůže dovolit zůstat pozadu.
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Seznam zkratek
ACER – Agency for the Cooperation for Energy Regulators
ACES – American Clean Energy and Security Act
ACI – American Competitiveness Initiative
AEI – Advanced Energy Initiative)
CCS – Carbon Capture and Sequestration
CCX – Chicago Climate Exchange
CFTC – Commodity Futures Trading Commission
DOE – Department of Energy
EIA – Energy Information Administration
EK – Evropská komise
ENTSOE – European Network of Transmission System Operators for Electricity
ENTSOG – European Network of Transmission System Operators for Gas
EPA – Energy Policy Act
ESUO – Evropské společenství uhlí a oceli
EU ETS – EU Emissions Trading Schneme
EURATOM – Evropské společenství pro atomovou energii
FERC – Federal Energy Regulatory Commission
GNEP – Global Nuclear Energy Partnership
GŘ – Generální ředitelství
IEA – International Energy Agency
ISA – Independente and Security Act
NEPDG – National Energy Policy Development Group
RES – Renewable Electricity Standard
SET Plan – Strategic Energy Technology Plan
WEC – World Energy Council
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