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SEZNAM ZKRATEK 
ADENE Portugalská energetická agentura 

AIR Výroční zpráva o provádění 

AREAM Regionální agentura pro energetiku a životní prostředí na Madeiře 

BEMIP Plán propojení baltského trhu s energií 

SZP Společná zemědělská politika 

CBC Sousedící země 

CCS Zachycování a uchovávání uhlíku 

CHP Kombinovaná výroba tepla a elektřiny  

CO2 Oxid uhličitý 

COP Operační plán společnosti  

GŘ REGIO Generální ředitelství pro regionální politiku 

EACI Výkonná agentura pro konkurenceschopnost a inovace 

EZFRV Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 

EBRD Evropská banka pro obnovu a rozvoj  

EK  Evropská komise 

ECCC Centrum pro řešení otázek souvisejících se změnou klimatu, 
Edinburgh  

EEM Electricidade da Madeira  

EERP Plán evropské hospodářské obnovy  

EIB Evropská investiční banka  

ELENA  Nástroj evropské energetické pomoci na místní úrovni 

ENNEREG Regiony připravující přechod k energeticky udržitelné Evropě 

ENPI Program Kolarctic  

EOWDC Mořská větrná elektrárna v Aberdeenu a Evropské centrum pro 
testování mořských větrných elektráren 

EFRR Evropský fond pro regionální rozvoj 

ESEP Partnerství mezi východním Skotskem a Evropou 

ESF Evropský sociální fond  

ETG Přenosová soustava elektrické energie 

EU Evropská unie 

EU ETS Program pro obchodování s emisemi  

EUR euro 
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GBP Britská libra 

HDP Hrubý domácí produkt 

GWh Gigawatthodina 

HIPP Program partnerství skotského regionu vysočina a ostrovy 

IB/MA Zprostředkující subjekty/řídicí orgány 

IKT Informační a komunikační technologie 

IEE Inteligentní energie – Evropa  

IFI Mezinárodní finanční instituce 

INTERREG  Iniciativa Společenství zaměřená na podporu spolupráce mezi 
regiony 

ISLES  Studie o projektu energetického propojení Irska a Skotska 

JASPERS Společná pomoc při podpoře projektů v evropských regionech  

JEREMIE Společné evropské zdroje pro mikropodniky až střední podniky  

JESSICA  Společná evropská podpora udržitelných investic do městských 
oblastí  

KAI Klíčová oblast zásahu  

km2 Kilometr čtvereční 

kW kilowatt 

LCRI Energetický program Institutu pro výzkum nízkouhlíkových řešení 

LEADER Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale 

LRF Federace zemědělců  

LUPS Nížiny a vysočina Skotska 

MAC Program nadnárodní spolupráce Madeiry, Azor a Kanárských 
ostrovů 

MW megawatt 

MWh megawatthodina 

NGO  Nevládní organizace 

NREAP Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů 

NSRR Národní strategický referenční rámec 

NUTS Nomenklatura jednotek územní statistiky 

OP Operační program 

OR Nejvzdálenější regiony 

ÖROK Rakouská konference územního plánování  
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PA Prioritní osy 

PPEC Plán podpory účinné spotřeby  

PPERAMM Plán regionální energetické politiky Madeiry 

PPP Parita kupní síly 

PRAI Program inovačních opatření  

PRODESA Operační program autonomní oblasti Azorské ostrovy  

R&D Výzkum a vývoj 

RDI Výzkum, vývoj a inovace  

RES Zdroj obnovitelné energie 

REVA Regionalverband 

RSFF finanční nástroj pro sdílení rizik  

SEACAMS Další udržitelný rozvoj aplikovaných odvětví využívajících pobřežní 
a mořské oblasti 

SEGEC Skotsko-evropské centrum ekologické energie 

MSP Malé a střední podniky 

SO2 Oxid siřičitý 

SOP Odvětvový operační program 

SOP-IEC Odvětvový operační program – zvýšení hospodářské 
konkurenceschopnosti 

SPD Jednotný programový dokument 

SRAM Regionální sekretariát pro životní prostředí a moře 

SSA Oblasti strategického průzkumu 

STRAT.AT Nationaler Strategischer Rahmenplan Österreichs 

SWOT Silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby 

TAN Technická poznámka  

TEN-E Transevropská energetická síť 

TSO Normalizační organizace pro technické normy  

TWh terawatthodina 

TYNDP Desetiletý plán rozvoje sítí  

UK Spojené království 

USD americký dollar 

WAG Velšská vláda  
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WATERS Energie vln a přílivová energie: fond na podporu výzkumu, vývoje 
a demonstrace 

WEFO Velšský úřad pro evropské financování  
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SHRNUTÍ 

Předkládaná studie zkoumá možnosti rozvoje infrastruktury pro energii z obnovitelných 
zdrojů za účelem dosažení cílů strategie Evropa 2020 a klade důraz na regionální a místní 
úroveň. Zohledňuje jak investice do této oblasti v rámci politiky soudržnosti, které mají 
podpořit cíle strategie Evropa 2020, tak jejich účinek na sociálně-ekonomický rozvoj regionů. 
Na základě zhodnocení případových studií z pěti regionů, které v Evropské unii (EU) vyrábějí 
energii z obnovitelných zdrojů, obhajuje integrovanou výrobu ekologické energie 
prostřednictvím budování rozvodných sítí, zařízení pro skladování energie, inteligentní 
energetické infrastruktury v domácnostech a podnicích a zařízení pro kombinovanou výrobu 
tepla a elektřiny. Studie věnuje pozornost rozšíření mezistátní výměny energie a zabývá se 
zvláště společnými přeshraničními projekty sousedících zemí a rozsáhlejší transevropskou 
energetickou infrastrukturou. 
V souladu s regionální politikou jakožto klíčovou složkou strategie Evropa 2020 studie 
zkoumá nejrůznější možnosti, jak zvýšit podporu rozšiřování stávajících sítí a budování nové 
infrastruktury, aby se maximalizoval potenciál energie z obnovitelných zdrojů.  
Dále hodnotí, jak a v jaké výši jsou v současném programovém období strukturálních fondů 
financovány projekty zaměřené na budování regionální infrastruktury pro energii 
z obnovitelných zdrojů, a také to, jak kvalitní je toto financování. 

V současnosti jsou trhy EU s energií vystaveny tlaku politických opatření, např. přerušení 
dodávek zemního plynu z Ruska, výkyvům cen fosilních paliv a extrémním povětrnostním 
jevům, které způsobují škody na stávajících strukturách a stupňují nároky na dodávky 
energie v období extrémně horkého nebo chladného počasí. V reakci na havárii jaderné 
elektrárny Fukušima v Japonsku evropské státy také přehodnotily své jaderné programy, 
přičemž v Německu bylo uzavřeno sedm nejstarších reaktorů. 
Obtížná finanční situace způsobená hospodářskou krizí počínající rokem 2008 přispívá 
k poklesu spotřeby energie a má za následek neochotu investovat do čistých energetických 
technologií. Jejím pozitivním dopadem bylo nezamýšlené snížení emisí CO2 způsobené 
poklesem spotřeby, ale tento stav není stabilní a mohl by vést k návratu k uhelným 
a plynovým elektrárnám. Aby se zabránilo tomu, že se tyto typy energie opět začnou 
používat ve větší míře, je navzdory vyšším počátečním nákladům vhodné se nyní spíše než 
na fosilní paliva zaměřit na investice do infrastruktury pro energii z obnovitelných zdrojů. 
Rostoucí závislost na dovozu fosilních paliv a nedostatek zařízení pro skladování energie činí 
EU zranitelnou vůči krizím a regionálnímu soupeření, jelikož nerovnost mezi regiony EU je 
zvláště výrazná právě v nejvíce ohrožených oblastech. 
Z hlediska budoucích trhů s energiemi studie identifikovala tři klíčové problémy: 

nedostatečné investice do nových energetických kapacit, kvůli nimž může dojít 
k tomu, že stárnoucí infrastruktura nebude schopná zajistit postačující dodávky odpovídající 
energetickým potřebám EU; 

nedostatečné dodávky fosilní energie (a bezpečnost): vzhledem k tomu, že většina 
světových zdrojů a zásob se nachází mimo území EU, přepravní, politické a finanční problémy 
by mohly představovat překážku dostupnosti fosilních paliv; 

poptávka po energiích ve špičkách (a bezpečnost) představuje problém v obdobích stále 
extrémnějších povětrnostních podmínek,což způsobuje zvýšené nároky na dodávky energie. 

Současná energetická politika EU považuje za stěžejní cíle zabezpečení dodávek, 
konkurenceschopnost a udržitelnost. Dosáhnout těchto cílů se snaží politikou deregulace, 
která má podpořit konkurenceschopnost, a tak snížit ceny pro spotřebitele, a sjednotit 
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roztříštěné regionální trhy do celoevropského energetického trhu s cílem zajistit bezpečnost 
dodávek. Úsilí o celkové snížení spotřeby fosilních paliv má dvojí přínos: snížení emisí CO2 
a snížení závislosti na vnějších dodavatelích fosilních paliv, čímž přispívá jak k cíli 
udržitelnosti, tak k cíli bezpečnosti dodávek.  
Tuto energii nahradí obnovitelné zdroje, například větrná energie, biopaliva, solární energie, 
jež lze využívat na pevnině EU a prostřednictvím zařízení na moři. 

Kromě toho tzv. „cíle 20-20-20“, jichž má být dosaženo do roku 2020, zahrnují snížení emisí 
skleníkových plynů o 20 % ve srovnání s rokem 1990, pokrytí 20 % veškeré energetické 
spotřeby EU obnovitelnými zdroji energie a o 20 % nižší spotřebu energie než ve 
srovnatelném scénáři, pokud by nebyla učiněna žádná opatření k zajištění udržitelnosti.  

Zavádění energie z obnovitelných zdrojů a opatření v oblasti energetické účinnosti 
v současnosti spadají do působnosti členských států, protože neexistují jednotné 
celoevropské právní předpisy. Členské státy mají specifické cíle, nicméně Evropská komise 
navrhuje politiky na úrovni EU s cílem pomoci urychlit pokrok a zajistit integrované trhy. 
Komise navrhla různé prostředky k dosažení energeticky účinné Evropy, nejdůležitější z nich 
se týkaly zlepšení energetické účinnosti v odvětvích stavebnictví a dopravy, jejichž potenciál 
je do značné míry nevyužit. Jedná se například o požadavek širšího využití ekodesignu 
a o požadavky na infrastrukturu pro elektrická vozidla.  
Evropská komise považuje stávající energetickou infrastrukturu za nedostačující k propojení 
a obsluze celé Evropy a uznává, že soukromý sektor i vlády členských států oprávněně volají 
po jejím zlepšení, a proto navrhuje zavést z úrovně EU směrnice založené na přístupu shora 
dolů, které umožní dostatečně modernizovat a propojit vnitrostátní energetické sítě 
s konečným cílem vytvořit jednotný evropský trh. Vzhledem k tomu, že produkce z mnoha 
obnovitelných zdrojů energie kolísá v závislosti na povětrnostních podmínkách, dobře 
propojená infrastruktura by posílením dodávek, které lze snadno přepravovat prostřednictvím 
evropské energetické sítě, mohla v budoucnosti zamezit vzniku krizí. Realizovat by se mohla 
další opatření, například do roku 2020 by 80 % domácností mohlo být vybaveno 
„inteligentními měřiči“, které spotřebitele jasně informují o jejich energetické spotřebě. 
V této souvislosti hraje důležitou úlohu regionální politika. Ačkoliv na energii z obnovitelných 
zdrojů připadá v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) relativně větší 
množství prostředků než na konvenční elektřinu, z hlediska celkového rozpočtu a příspěvku 
EU činí úhrnný podíl podpory určené na infrastrukturu pro energii z obnovitelných zdrojů 
v rozpočtu na období 2007–2013 pouze 4 % celého příspěvku EU do EFRR. Ve vyšším 
financování jihoevropských a východoevropských zemí se z územního hlediska odráží úloha 
politiky soudržnosti v oblasti investic do infrastruktury, takže středoevropské 
a severoevropské země dostávají nejmenší část podpory určené na infrastrukturu pro energii 
z obnovitelných zdrojů. Výše financování z prostředků EFRR je v této oblasti vůbec dosti 
nízká, zejména pokud jde o podporu investic do energetických sítí. 
Dvěma hlavními přímými zdroji pro financování politik na podporu a prosazování energetické 
účinnosti a energie z obnovitelných zdrojů, které spolufinancuje EU, jsou program 
Inteligentní energie – Evropa (IEE) a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV).  
Program IEE financuje jednotlivé projekty na základě výzvy k předkládání návrhů a EZFRV 
podporuje především energii z biomasy v souvislosti se zemědělskou výrobou. Při pohledu ze 
širší perspektivy je však příspěvek z obou zdrojů jen nepatrný. Další financování lze získat 
prostřednictvím pestré škály programů, například programu Společná pomoc při podpoře 
projektů v evropských regionech (JASPERS), Společné evropské zdroje pro mikropodniky až 
středně velké podniky (JEREMIE), Společná evropská podpora udržitelných investic do 
městských oblastí (JESSICA), a ze zdrojů, jako je například Evropská investiční banka (EIB). 
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PŘÍPADOVÉ STUDIE: 

Pro účely případových studií bylo vybráno devět regionů, které byly analyzovány na základě 
stávajících i budoucích opatření týkajících se infrastruktury pro energii z obnovitelných zdrojů 
a jejich přínosu pro sociální, hospodářský a územní rozvoj. Každá případová studie 
zpracovává tato témata:  

 slučitelnost, doplňkovost a účinnost podpory z regionálních fondů EU určené na 
tuto infrastrukturu 

 odpovědnost jednotlivých subjektů zapojených do vytváření infrastruktury 
a nakládajících s podporou (víceúrovňová správa)  

 vliv investic na hospodářský, sociální a územní rozvoj. 

V Rakousku byly vybrány dvě lokality, jelikož úspěšně realizují řadu opatření pro využívání 
energie z obnovitelných zdrojů. Okres Güssing v rakouské spolkové zemi Burgenland 
a oblast Vöckla-Agar ve spolkové zemi Horní Rakousko jsou rakouskými regiony, které se 
liší z hospodářského, geografického i historického hlediska i v míře úspěšnosti při využívání 
energie z obnovitelných zdrojů. Okres Güssing je příkladem využití osvědčených postupů. 
Z dříve chudého okrajového regionu se skličujícími vyhlídkami se proměnil ve vzor 
udržitelnosti, který veškerou energii vyrábí z obnovitelných zdrojů. Výroba energie je zde 
založena na kombinaci místní biomasy, solární energie a fotovoltaické energie. V současnosti 
27 decentralizovaných elektráren vyrábí dostatečný přebytek energie, takže příslušný zisk se 
může opět investovat do financování obnovitelných zdrojů energie.  
Naproti tomu oblast Vöckla-Agar se nachází v bohatém průmyslovém regionu Rakouska 
v blízkosti velkých hospodářských center. Součástí její strategie je technologické centrum, 
které podporuje inovativní podnikatelskou činnost zaměřenou na udržitelnost a šíření nápadů 
v oblasti energetické účinnosti, ale sama zatím své cíle týkající se účinnosti nesplnila, takže 
se nemohla stát vzorovým regionem. Stejně jako v Güssingu není jejím cílem pouze vytvořit 
udržitelný energetický systém, nýbrž také podporovat místní hospodářství, udržet co nejvíce 
přidané hodnoty v regionu, zajistit stávající pracovní místa a vytvořit nová a chránit živobytí 
zemědělců. Strategie oblasti Vöckla-Ager je založena na úsilí v různých odvětvích a na 
ochraně rozmanitosti. 
Portugalské regiony Madeira a Azory se liší rozložením obyvatelstva i hospodářskou 
situací a jako izolovaná souostroví čelí specifickým výzvám. Vzhledem ke značné vzdálenosti 
od hustě obydlených center je jejich přístup omezen pouze na vnitřní trhy s energií a musí 
hradit vysoké náklady za dopravu fosilních paliv nebo si energii vyrábět samy. Madeira 
využívá elektrickou energii z vodních elektráren, větrnou energii, energii vyráběnou 
spalováním odpadu a fotovoltaickou energii, jejichž rozvoj byl značnou měrou 
spolufinancován EFRR. Madeirská elektrárna Socorridos je schopna během období mimo 
špičku energii skladovat, čímž zlepšuje energetickou účinnost ostrova. Azory mají velký 
nevyužitý potenciál v oblasti energie z obnovitelných zdrojů, a to zejména v oblasti 
geotermální energie díky své poloze na zlomu. V současnosti zajišťují 40 % dodávek energie 
dvě geotermální elektrárny, na ostrovech se využívají také zdroje větrné energie a energie 
z vodních elektráren. V letech 2000–2007 patřily Azory k energeticky nejúčinnějším regionům 
EU. V obou regionech se několik iniciativ zabývá zkoumáním a rozšiřováním využívání 
obnovitelných zdrojů energie a rozvojem nových forem výroby energie (např. energie vln, 
přílivová energie, vodík). Oba ostrovy obdržely více finanční podpory z programů EU než 
ostatní regiony z případových studií, což sehrálo významnou úlohu při budování kapacit pro 
výrobu energie z obnovitelných zdrojů.  
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Rumunsko uplatňuje v regionální politice centralizovaný přístup, a proto nebyly vybrány 
žádné regiony pro případovou studii. Země je sice dobře pokryta elektrickými sítěmi, ale 
stárnoucí infrastruktura (30 % bylo vybudováno v šedesátých letech 20. století) způsobuje 
v řetězcích zásobování energií značné ztráty a situace se ještě zhoršuje pod tlakem rostoucí 
vysoké poptávky ze strany rychle se rozvíjejícího hospodářství. V oblasti obnovitelných zdrojů 
energie má však Rumunsko velký potenciál, zejména pokud jde o pevnou biomasu, vodní 
energii, geotermální a větrnou energii, přičemž potenciál v oblasti větrné energie se týká 
především černomořského pobřeží a horských oblastí. EU v oblasti výroby energie 
z obnovitelných zdrojů stanovila pro Rumunsko do roku 2020 cíl 24 %, ale rovněž 
identifikovala jako hlavní překážky pro úspěšné budování zvýšené výrobní kapacity potřebu 
rozsáhlých investic a vysoké provozní náklady. Rumunsko jakožto nový členský stát má málo 
zkušeností s fondy EU a v současnosti velmi málo investuje do obnovitelných zdrojů energie, 
to se však v blízké budoucnosti může změnit.  
Švédsko uvádí horní část severního Švédska jako region, který nabízí příklady využití 
osvědčených postupů i nevyužitý potenciál. Jedná se o řídce osídlenou oblast s vhodnými 
přírodními zdroji pro vodní elektrárny, větrnou energii a bioenergii. Velké množství nevyužité 
půdy a absence konkurujících si zájmů vytvářejí vynikající podmínky pro využití energie, 
přičemž v regionu se již více než sto let vyrábí elektřina z vodních elektráren; takové 
elektrárny rozmístěné po celé zemi vyrábějí ve Švédsku 50 % energie. Výroba tepla, 
bioplynu, větrné energie, rafinovaných paliv a biomasy by se v horní části severního Švédska 
mohla významně zvýšit, ale brání tomu různé překážky například problematický přenos ve 
vnitrostátní síti kvůli špatné dostupnosti tohoto regionu a absenci dostatečně rozvinuté 
infrastruktury, která by zvládla velké množství energie, jež by se mohla vyrobit. Ve stávající 
síti je k dispozici jen malý nevyužitý potenciál, takže by bylo nutné ji velmi posílit, aby se 
mohla rozšířit výroba. Překážku posílení sítě dále představují obecní samosprávy, neboť 
některé obce neuznávají energii z obnovitelných zdrojů jako růstové odvětví, a dokonce 
zavádějí opatření, jež mají od obnovitelných zdrojů odrazovat. Jelikož místní samosprávy 
mají ve Švédsku poměrně velký vliv, v zájmu prosazení pokroku v této oblasti může být 
nutné zřídit systémy náhrad nebo zdůraznit dobré příklady toho, jak obec nebo region může 
z investic do infrastruktury pro energii z obnovitelných zdrojů těžit. 
Ve Spojeném království slouží jako případové studie Skotsko a Wales. Oba regiony mají 
v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů velký potenciál, ale infrastrukturu v rozdílné 
fázi budování. Program Studie energetického propojení Irska a Skotska (ISLES) považuje za 
hlavní kandidáty pro rozvoj obří mořské sítě využívající větrnou energii, přílivovou energii 
a energii vln dvě lokality ve Spojeném království; Severní koncept ve skotských vodách 
a Jižní koncept na pobřeží Walesu. Vzhledem k tomu, že Skotsko v současnosti vlastní 
čtvrtinu evropských zdrojů v oblasti větrné energie a přílivové energie, jeho vláda si stanovila 
v oblasti obnovitelných zdrojů energie ambiciózní cíle a doufá, že využije tento obrovský 
kapitál a Skotsko zaujme v globálním kontextu vedoucí postavení v inovacích, rozvoji 
a zavádění energií z obnovitelných zdrojů. Mnoho elektráren se nachází v periferních 
oblastech a je příjemcem prostředků ze strukturálních fondů. Wales ve svém „Prohlášení 
o energetické politice – nízkouhlíková revoluce“ uvádí, že hodlá do roku 2025 zdvojnásobit 
současný objem elektrické energie vyráběné z obnovitelných zdrojů, přičemž 40 % bude 
pocházet z moře, třetina z větrné energie a zbytek z energie z udržitelné biomasy nebo 
z menších projektů využívajících větrnou, solární nebo vodní energii či místní biomasu. 
V současnosti však Wales dosud nemá dostatečnou kapacitu pobřežní rozvodné sítě 
a vzhledem k prodlevám v propojování větrných projektů s pobřežní rozvodnou sítí 
představuje otázka víceúrovňové správy velkou překážku pro využití energie z obnovitelných 
zdrojů. 
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Předkládaná studie si položila „zásadní otázky“, které byly formulovány v rámci zadání, a její 
zjištění se snaží odpovědět na tyto otázky: 

 Jaká regionální infrastruktura je nezbytná ke zvýšení využití energie 
z obnovitelných zdrojů? 

Aby se zvýšilo využití energie z obnovitelných zdrojů, bude na regionální úrovni nezbytné 
infrastrukturu kombinovat. Je třeba zjistit konkrétní silné stránky daného regionu (např. 
větrná energie, biomasa, geotermální energie atd.) a co nejlépe je využít, což je proces, 
který zdárně probíhá, jak dosvědčují regiony z případových studií. Aby se napravila 
nerovnováha v dostupnosti energií z obnovitelných zdrojů v rámci EU, je třeba posílit a 
integrovat struktury rozvodných sítí s cílem vytvořit celoevropský trh s energií schopný 
dodávat tyto energie do všech regionů.  V budoucnosti budou zejména důležité inteligentní 
sítě, jež předpokládá návrh energetické politiky předložený Evropskou komisí. 

 Která opatření jsou v současnosti hlavními opatřeními na podporu 
infrastruktury pro energii z obnovitelných zdrojů v EFRR a národních 
plánech pro energii z obnovitelných zdrojů a doplňují se nebo se 
překrývají? 

Ukázalo se, že finanční prostředky z EFRR hrají minimální úlohu v investicích do 
infrastruktury pro energii z obnovitelných zdrojů ve smyslu této studie; tato podpora se 
zaměřuje spíše na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a na opatření v oblasti energetické 
účinnosti. Vzhledem k celkově nízké míře podpory infrastruktury pro energii z obnovitelných 
zdrojů nejsou programy EFRR a národní plány pro energii z obnovitelných zdrojů ve 
vzájemném protikladu. 

 Proč byly investice v rámci politiky soudržnosti do regionální 
infrastruktury pro energii z obnovitelných zdrojů dosud tak pomalé? 

Zjištění ukázala, že financovat infrastrukturu pro energii z obnovitelných zdrojů je zvláště 
obtížné, neboť existuje málo pobídek pro soukromé investory a správní logika v oblasti 
energetické politiky v mnoha členských státech zahrnuje různé úrovně a útvary správy, což 
vede ke značným systémovým ztrátám ve strategiích financování a ke zbytečně vysokým 
transakčním nákladům na straně příjemců prostředků. Zásadním předpokladem pro 
zabezpečení toho, aby prostředky z fondů byly spotřebovány, je praxe a znalosti o správě 
prostředků EU, přičemž případová studie z Rumunska dokládá, že existují potíže s tím, aby se 
prostředky dostaly ke správným příjemcům. 

 Jak by bylo možné povzbudit regionální a celostátní subjekty k tomu, 
aby více investovaly do infrastruktury pro energie z obnovitelných 
zdrojů? 

Hlavními překážkami zvětšení objemu podpory z EFRR jsou složité tržní podmínky a regulační 
rámce, což je hlavní problém, který se snaží řešit liberalizace trhu EU s energií; toto úsilí však 
dosud nepřineslo efekt ve větším měřítku. Evropská komise, vlády členských států 
a regulační orgány by měly zintenzivnit své úsilí o odstranění těchto překážek, aby se 
zrychlila integrace evropské elektrické rozvodné sítě a zvýšila bezpečnost dodávek. Užší 
spolupráce s evropskými normalizačními organizacemi pro technické normy zvyšuje plynulost 
toků elektrické energie, což zase prohlubuje solidaritu mezi zeměmi v době potíží. Regionální 
a místní investice by se měly řídit integrovanými plány, o nichž se rozhodlo na různých 
úrovních vnitrostátní a celoevropské politiky, což znamená, že národní plány pro energii 
z obnovitelných zdrojů budou muset být úžeji a efektivněji propojeny s vnitrostátními 
strategiemi financování z prostředků EU.  
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 Jaké jsou v této souvislosti mezi členskými státy rozdíly a jaké jsou 
důvody zjištěných problémů? 

Byly zjištěny tyto rozdíly: Celkové správní mechanismy pro řízení regionální politiky 
a územního rozvoje se liší, přičemž federativní státy vykazují vyšší systémové ztráty než 
centralizované státy. Rozdělení tržní síly na trzích s energií ovlivňuje politika, např. 
ekonomiky, v nichž jsou dodavatelé energie pod politickou kontrolou, mohou bránit rozvoji 
alternativních systémů dodávek energie. Státní politické priority mohou rovněž představovat 
překážku pro investice do energie z obnovitelných zdrojů, pokud má přednost financování 
jiných oblastí. 

 Jaký význam má pro investice do energie z obnovitelných zdrojů 
víceúrovňová správa, sdílené řízení a potenciál partnerství veřejného 
a soukromého sektoru? 

Víceúrovňová správa dosud byla spíše překážkou než podpůrným faktorem. Další úrovně 
byrokracie způsobují průtahy a kladou překážky zavádění energie z obnovitelných zdrojů. 

 Jaký potenciál má v oblasti infrastruktury pro energii z obnovitelných 
zdrojů přeshraniční spolupráce a makroregionální strategie? 

Přeshraniční přenos energie je pro zajištění bezpečnosti dodávek nezbytný. Geografické 
podmínky v Evropě skýtají mnoho míst, kde by mohly přírodní zdroj účinně využívat dva 
státy. Nadnárodní součinnost tudíž může pomoci zvýšit kapacitu výroby energie. Analýza 
ukazuje, že vnitrostátní zájmy dosud mívají přednost, ale rozsáhlé investice do soustavy 
vysokého napětí jsou krokem správným směrem. 

 Jak by bylo možné odhadnout potenciální územní, sociální 
a hospodářské dopady energie z obnovitelných zdrojů na rozvoj 
regionů? 

Většině investic lze obtížně přímo přisoudit sociálně-ekonomický vliv, ale pozitivní vliv na 
infrastruktury pro obnovitelné zdroje – zaměstnanost, regionální přidaná hodnota a snížení 
emisí CO2 – lze pozorovat, neboť snížení výdajů na fosilní paliva umožňuje zvýšit veřejné 
výdaje na struktury sociálně-ekonomického rozvoje a na zlepšení energetické infrastruktury. 

V reakci na problém týkající se obrovského průmyslového skladování elektřiny byla navržena 
různá řešení, jak zlepšit dodávky energie z obnovitelných zdrojů, například „inteligentní sítě“, 
jež by vyžadovaly rozsáhlé investice. Musely by se nově navrhnout (a zvýšit) přenosové 
a distribuční sazby s cílem stimulovat provozovatele sítí k potřebným investicím. 

ZRANITELNOST 

Aby bylo možno posoudit budoucí potřeby a zaměření podpory, je nezbytné analyzovat, kde 
územní potřeba vyžaduje tuto podporu. U všech regionů EU bylo provedeno hodnocení 
ukazatelů zranitelnosti v oblasti nových energetických kapacit a citlivosti na nedostatek 
fosilních paliv. Evropa je vysoce závislá na fosilních palivech a v současnosti 53,1 % spotřeby 
primární energie pokrývá dovozem. Zranitelnost nedostatkem energie z fosilních paliv tvoří 
jasný rozdíl mezi západní a východní Evropou.  Většina západoevropských regionů, kromě 
Irska, je na nedostatek dodávek energie z fosilních zdrojů připravena, zatímco ve východní 
Evropě je tato zranitelnost nadprůměrná, přičemž nejzranitelnější je Rumunsko a pobaltské 
státy. Hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele je rozhodujícím činitelem zranitelnosti; 
vysoký HDP znamená větší schopnost adaptace západní Evropy ve srovnání s nízkým HDP ve 
východní Evropě a Irsku. 
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ZÁVĚR 

Aby bylo možno tato zjištění využít k identifikaci nejvhodnějších regionů, v nichž by se měly 
podporovat investice do infrastruktury pro energii z obnovitelných zdrojů, je užitečné srovnat 
mapy zranitelnosti s plánem Evropské komise pro energii z obnovitelných zdrojů. Evropské 
regiony nejsou stejnou měrou vhodné pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů a zejména 
se liší tím, které druhy této výroby jsou pro ně vhodné, a proto v rámci přípravy na dosažení 
cílů energetické politiky EU a snižování závislosti na fosilních palivech bude nutné mezi 
regiony a uvnitř regionů vyvážit nabídku a poptávku. Regionální politika je nezbytným 
prostředkem k tomu, aby toto úsilí bylo úspěšné, neboť v budoucnosti bude potřebný více 
regionálně zaměřený přístup k podpoře infrastruktury pro energii z obnovitelných zdrojů. 
Další rozvoj energie z obnovitelných zdrojů vyžaduje, aby byly splněny tyto klíčové 
podmínky: 

Zvýšení investic tam, kde se v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů 
nacházejí silné stránky daného regionu – tj. do potenciálu větrné energie a solární 
energie v jižních regionech a do biomasy v hustě zalesněných regionech, jejichž potenciál 
dosud není plně využit. 

Rozlišování mezi „technologicky náročnou“ energií z obnovitelných zdrojů 
(elektřina) a „technologicky nenáročnou“ energií z obnovitelných zdrojů (teplo) 
bude nezbytné kvůli účinnějšímu a účelnějšímu využití těchto forem energie. Bude nutné lépe 
rozlišit, jaká energetická nabídka pokrývá danou energetickou poptávku. 
Zavedení řešení v podobě inteligentních sítí v kombinaci s řešeními soustav vysokého 
napětí TEN zabezpečí lepší distribuci poměrně cenné elektrické energie. Bude nutné odstranit 
překážky dané strukturou trhu, aby se na této úrovni vytvořila plynulá a účinná výměna. 
Regiony, které jsou nejzranitelnější nedostatkem dodávek energie a v důsledku závislosti 
na fosilních palivech, by se měly stát cílem podpory ze strany EU a příslušného 
členského státu, aby mohly dlouhodobě snižovat tuto zranitelnost. 

 

 

 

 


