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ABSTRAKT  

Bakalářská práce s názvem Současný stav a potenciál využití obnovitelných zdrojů v EU 
poskytuje čtenáři detailní přehled o aktuálním a budoucím využití obnovitelných zdrojů 
energie v jednotlivých členských zemích Evropské unie. 

Úvodní kapitoly čtenáře stručně seznámí s pojmem obnovitelné zdroje energie a s legislativou 
týkající se této problematiky. 

Následující kapitola je věnována detailní rešerši aktuálního využití obnovitelných zdrojů ve 
všech dvaceti sedmi zemích EU. Státy jsou řazeny do kapitol dle jejich roku přístupu 
k Evropské unii, v jednotlivých kapitolách je pak řazení provedeno abecedně. Informace a 
data jsou získávány z důvěryhodných zdrojů, jakými jsou výroční energetické zprávy 
ministerstev a institucí, které se energetikou zabývají. Tato kapitola obsahuje veliké množství 
tabulek a grafů, které jsou přejaté z různých výročních zpráv a pro potřeby této práce vhodnou 
formou přepracované. 

Kapitola nesoucí název Potenciál využití OZE v EU umožňuje náhled do předpokládaného 
vývoje využití obnovitelných zdrojů v EU do roku 2020. Tato kapitola čerpá výhradně z tzv. 
Národních akčních energetických plánů (NREAP), ve kterých každý členský stát popisuje 
svůj plán vedoucí k vyššímu využití obnovitelných zdrojů v blízké budoucnosti. Čtenář se tak 
může u jednotlivých zemí seznámit s plány týkajícími se obnovitelných zdrojů energie. 

Kapitola pojmenovaná Komplexní zhodnocení seznamuje čtenáře s některými klady a zápory 
týkající se obnovitelných zdrojů energie a jejich využití. Dále zde autor práce uvádí své 
stanovisko k dané problematice a některá doporučení vedoucí k lepšímu začlenění 
obnovitelných zdrojů do energetiky. 

 

KLÍ ČOVÁ SLOVA :  OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE; ELEKTRICKÁ ENERGIE; TEPLO; 

VĚTRNÁ ENERGIE; SOLÁRNÍ ENERGIE; BIOMASA; VODNÍ ENERGIE; 
GEOTERMÁLNÍ ENERGIE; JADERNÁ ENERGIE; ZEMNÍ PLYN; ROPA; 
UHLÍ ; BIOPALIVA ; EVROPSKÁ UNIE 

 



7 

 

 
 

ABSTRACT 

This bachelor’s thesis named Actual State and potential of renewable sources utilization in the 
EU offers a detailed summary of the current and future utilization of renewable resources in 
each member state of the European Union. 

The opening chapters briefly introduce the term renewable resources and the legislation 
relating to this issue. 

The following chapter is devoted to a detailed background research of actual renewable 
energy utilization in all twenty seven member states of the European Union. The countries are 
ranked by their dates of accession to the Union in ascending order, in each chapter 
alphabetically. All information and data are obtained from reliable sources such as annual 
energy reports of ministries or institutions which are concerned with energy issues. This 
chapter contains a great amount of charts and tables taken from annual reports and which are 
revised for the needs of this thesis. 

The chapter named Potential of renewable energy utilization in the EU offers an insight into 
the assumed future utilization of renewable resources up to the year 2020. This chapter draws 
from so-called National renewable energy action plans (NREAP) in which each member state 
presents its plan leading to higher renewable sources utilization in the near future. The reader 
is therefore able to familiarize with plans concerning renewable sources in each member state. 

The chapter named Complex evaluation familiarizes with some pros and cons concerning 
renewable sources and their utilization. Further the author presents his point of view on 
renewable sources and some recommendation leading to a better integration of renewable 
sources into energetics. 

 

KEY WORDS:  RENEWABLE ENERGY RESOURCES; ELECTRICITY; HEAT; WIND 

ENERGY; SOLAR ENERGY; BIOMASS; HYDRO ENERGY; GEOTHERMAL 

ENERGY; NUCLEAR ENERGY; NATURAL GAS; OIL; COAL; BIOFUELS, 
EUROPEAN UNION. 

 

  



8 

 

 
 

Obsah 

Seznam obrázků ....................................................................................................................... 11 

Seznam tabulek ........................................................................................................................ 13 

Seznam symbolů a zkratek ....................................................................................................... 19 

1 Úvod do problematiky ...................................................................................................... 20 

1.1 Využití větrné energie ............................................................................................... 21 

1.2 Využití sluneční energie ............................................................................................ 21 

1.3 Využití vodní energie ................................................................................................ 21 

1.4 Využití geotermální energie ...................................................................................... 21 

1.5 Využití energie biomasy ............................................................................................ 21 

2 Evropská unie, její legislativa a celkový přehled ............................................................. 23 

3 Současný stav využití OZE v EU ..................................................................................... 26 

3.1 Státy zakládající (1952) ............................................................................................. 26 

3.1.1 Belgie ................................................................................................................. 26 

3.1.2 Francie ................................................................................................................ 27 

3.1.3 Itálie .................................................................................................................... 29 

3.1.4 Lucembursko ...................................................................................................... 31 

3.1.5 Spolková republika Německo ............................................................................ 32 

3.1.6 Nizozemí ............................................................................................................ 35 

3.2  První rozšíření unie (1973) ........................................................................................ 36 

3.2.1 Dánsko ................................................................................................................ 36 

3.2.2 Irsko .................................................................................................................... 38 

3.2.3 Spojené království Velké Británie a Severního Irska ......................................... 39 

3.3  Druhé rozšíření unie (1981) ....................................................................................... 41 

3.3.1 Řecko .................................................................................................................. 41 

3.4 Třetí rozšíření unie (1986) ......................................................................................... 42 

3.4.1 Portugalsko ......................................................................................................... 42 

3.4.2 Španělské království ........................................................................................... 43 

3.5 Čtvrté rozšíření unie (1995) ....................................................................................... 47 

3.5.1 Finsko ................................................................................................................. 47 

3.5.2 Republika Rakousko .......................................................................................... 49 

3.5.3 Švédsko .............................................................................................................. 51 



9 

 

 
 

3.6 Páté rozšíření unie (2004) .......................................................................................... 52 

3.6.1 Česká republika .................................................................................................. 52 

3.6.2 Estonsko ............................................................................................................. 55 

3.6.3 Kypr .................................................................................................................... 56 

3.6.4 Litva ................................................................................................................... 56 

3.6.5 Lotyšsko ............................................................................................................. 57 

3.6.6 Maďarsko ........................................................................................................... 58 

3.6.7 Malta ................................................................................................................... 58 

3.6.8 Polsko ................................................................................................................. 59 

3.6.9 Slovensko ........................................................................................................... 61 

3.6.10 Slovinsko ............................................................................................................ 62 

3.7 Šesté rozšíření unie (2007) ........................................................................................ 63 

3.7.1 Bulharsko ........................................................................................................... 63 

3.7.2 Rumunsko ........................................................................................................... 64 

3.8 Shrnutí ....................................................................................................................... 65 

4 Potenciál využití OZE v EU ............................................................................................. 68 

4.1 Úvodem ..................................................................................................................... 68 

4.2 Státy Evropské unie ................................................................................................... 68 

4.2.1 Belgie ................................................................................................................. 68 

4.2.2 Francie ................................................................................................................ 69 

4.2.3 Itálie .................................................................................................................... 71 

4.2.4 Lucembursko ...................................................................................................... 72 

4.2.5 Německo ............................................................................................................. 73 

4.2.6 Nizozemí ............................................................................................................ 74 

4.2.7 Dánsko ................................................................................................................ 75 

4.2.8 Irsko .................................................................................................................... 76 

4.2.9 Velká Británie .................................................................................................... 77 

4.2.10 Řecko .................................................................................................................. 78 

4.2.11 Portugalsko ......................................................................................................... 79 

4.2.12 Španělsko ........................................................................................................... 80 

4.2.13 Finsko ................................................................................................................. 81 

4.2.14 Rakousko ............................................................................................................ 82 



10 

 

 
 

4.2.15 Švédsko .............................................................................................................. 83 

4.2.16 Česká republika .................................................................................................. 84 

4.2.17 Estonsko ............................................................................................................. 85 

4.2.18 Kypr .................................................................................................................... 86 

4.2.19 Litva ................................................................................................................... 87 

4.2.20 Lotyšsko ............................................................................................................. 87 

4.2.21 Maďarsko ........................................................................................................... 88 

4.2.22 Malta ................................................................................................................... 89 

4.2.23 Polsko ................................................................................................................. 90 

4.2.24 Slovenská republika ........................................................................................... 91 

4.2.25 Slovinsko ............................................................................................................ 91 

4.2.26 Bulharsko ........................................................................................................... 92 

4.2.27 Rumunsko ........................................................................................................... 93 

4.3 Shrnutí ....................................................................................................................... 95 

5 Komplexní zhodnocení .................................................................................................... 97 

5.1 Cíle Evropské unie do roku 2020 .............................................................................. 97 

5.2 Výhody a nevýhody OZE, jejich hodnocení ............................................................. 97 

5.2.1 Ekologický způsob získávání energie ................................................................ 97 

5.2.2 Nevyčerpatelnost a decentralizace výroby ......................................................... 98 

5.2.3 Závislost na přírodních podmínkách .................................................................. 99 

5.3 OZE dobrou alternativou ..................................................................................... 100 

6 Závěr ............................................................................................................................... 101 

7 Soupis bibliografických citací ........................................................................................ 103 

 

 

  



11 

 

 
 

Seznam obrázků 

Graf 2.1 Podíl OZE na spotřebě energie, 2008, str. 25 
odkaz:http://www.ren21.net/Portals/97/documents/GSR/REN21_GSR_2010_full_revi
sed%20Sept2010.pdf 

Graf 2.2 Struktura výroby elektrické energie celosvětově, str. 25 
odkaz:http://www.ren21.net/Portals/97/documents/GSR/REN21_GSR_2010_full_revi
sed%20Sept2010.pdf 

Graf 3.1.1.1 Výroba elektrické energie dle zdrojů, str. 26 
 odkaz: http://www.iea.org/country/m_country.asp?COUNTRY_CODE=BE 

Graf 3.1.2.1 Podíl OZE na celkové spotřebě energie, str. 28 
 odkaz: http://www.statistiques.equipement.gouv.fr/article.php3?id_article=935 
Obr. 3.1.2.1 Výkony větrných a solárních elektráren, str. 28 
 odkaz: http://www.statistiques.equipement.gouv.fr/article.php3?id_article=935 
Graf 3.1.2.2 Celková výroba energie, str. 29 
 odkaz: http://www.statistiques.equipement.gouv.fr/article.php3?id_article=935 
Graf 3.1.3.1 Růst instal. výkonu v OZE, str. 30 
 odkaz: http://www.repap2020.eu/index.php?id=23 
Graf 3.1.3.2 OZE v roce 2008, str. 30 

odkaz: http://www.invitalia.it/on-
line/eng/Home/Investmentopportunities/RenewableEnergySources.html 

Graf 3.1.3.3 Vývoj OZE (1994 – 2007), str. 31 
odkaz:http://www.erec.org/fileadmin/erec_docs/Projcet_Documents/RES2020/ITALY
_RES_Policy_Review_09_Final.pdf  

Graf 3.1.5.1 Složení výroby energie z OZE, str. 34 
 odkaz: http://www.erneuerbare-energien.de/inhalt/2720/42038 

Graf 3.1.5.2 Vývoj výroby elektrické energie z OZE 1990 – 2009, str. 34 
 odkaz: http://www.erneuerbare-energien.de/inhalt/2720/42038 

Graf 3.1.6.1 Vývoj výroby elektrické energie, str. 35 
 odkaz: http://www.iea.org/country/m_country.asp?COUNTRY_CODE=NL 

Graf 3.2.1.1 Růst podílu OZE na spotřebě energie, str. 36 
odkaz: http://www.ens.dk/en-
US/Info/FactsAndFigures/Energy_statistics_and_indicators/Annual%20Statistics/Side
r/Forside.aspx 

Graf 3.2.3.1 Růst elektřiny z OZE, str. 39 
 odkaz:http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/statistics/publications/dukes/dukes.aspx 

Graf 3.2.3.2 Instalovaný výkon v OZE, str. 40 
odkaz:http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/statistics/publications/dukes/dukes.aspx 

Graf 3.3.1.1 Výroba elektrické energie, str. 41 
 odkaz: http://www.iea.org/country/m_country.asp?COUNTRY_CODE=GR 

Obr. 3.4.1.1 Spotřeba energie v roce 2007, str. 42 
 odkaz:http://www.erec.org/fileadmin/erec_docs/Projcet_Documents/RES2020/PORT

UGAL_RES_Policy_Review_09_Final.pdf 
Graf 3.4.1.1 Růst výroby elektřiny z OZE, str. 43 
 odkaz:http://ec.europa.eu/energy/renewables/electricity/ms_report_directive_2001_77

_en.htm 
Graf 3.4.2.1 OZE, str. 45 

odkaz: http://www.mityc.es/energia/balances/Balances/Paginas/Balances.aspx 
Graf 3.5.1.1 Podíl jednotlivých zdrojů na výrobě elektrické energie v roce 2009, str. 47  

odkaz: http://www.stat.fi/til/salatuo/2009/salatuo_2009_2010-09-29_tie_001_en.html 



12 

 

 
 

Graf 3.5.1.2 Vývoj výroby elektřiny z OZE, str. 48 
 odkaz: http://www.stat.fi/til/salatuo/2009/salatuo_2009_2010-09-29_tie_001_en.html 
Graf 3.5.2.1 Výroba elektrické energie, str. 50 

 odkaz:http://www.bmwfj.gv.at/ENERGIEUNDBERGBAU/ENERGIEBERICHT/Seit
en/default.aspx 

Graf 3.5.3.1 Podíly na výrobě elektřiny, 2009, str. 51 
 odkaz:http://www.scb.se/Pages/PublishingCalendarViewInfo____259924.aspx?PublO
bjId=13241 

Graf 3.5.3.2 Vývoj výroby elektrické energie, str. 52 
 odkaz:http://www.scb.se/Pages/PublishingCalendarViewInfo____259924.aspx?PublO
bjId=13241 

Graf 3.6.2.1 Výroba elektrické energie z OZE, 2002 – 2009, str. 55 
 odkaz: http://www.stat.ee/statistics 
Graf 3.6.8.1 Výroba a spotřeba elektrické energie, str. 59 

odkaz:http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_icf_energy_statistics_2008_200
9.pdf 

Graf 3.6.8.2 Struktura výroby elektřiny v %, 2009, str. 60 
odkaz: http://www.ure.gov.pl/portal/en/16/23/Energy.html 

Graf 3.6.9.1 Instalované výkony elektráren, str. 61 
 odkaz: http://www.seas.sk/tlacove-stredisko/vyrocne-spravy/ 
Obr. 5.1 Větrná mapa České republiky, str. 99 
 odkaz: http://www.ufa.cas.cz/vetrna-energie/ 
Obr. 5.2 Celkové sluneční záření na území Evropy, str. 100 

odkaz: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cmaps/eur.htm 
 

  



13 

 

 
 

Seznam tabulek 

Tab. 2.1 Podíl OZE na celkové spotřebě energie v jednotlivých státech EU, str. 23 
odkaz: http://ec.europa.eu/energy/publications/statistics/statistics_en.htm 

Tab. 2.2 Cílový podíl OZE na spotřebě energie, str. 24 
 odkaz: http://ec.europa.eu/energy/renewables/targets_en.htm 
Tabulka 3.1.1.1 Výroba elektřiny a tepla v roce 2008, str. 26 

 odkaz: http://www.iea.org/country/m_country.asp?COUNTRY_CODE=BE 
Tab. 3.1.2.1 Výroba elektrické energie a struktura spotřeby primární energie, str. 27 
 odkaz: http://www.statistiques.equipement.gouv.fr/article.php3?id_article=935 
Tab. 3.1.3.1 Podíl elektřiny z OZE, str. 29 
 odkaz: http://www.repap2020.eu/index.php?id=23 
Tab 3.1.3.2 Intalovaný výkon elektráren, str. 30 

odkaz: http://www.invitalia.it/on-
line/eng/Home/Investmentopportunities/RenewableEnergySources.html 

Tab. 3.1.4.1 Výroba elektřiny a tepla v roce 2008, str. 31 
 odkaz: http://www.iea.org/country/m_country.asp?COUNTRY_CODE=LU 
Tab. 3.1.5.1 Podíl obnovitelných zdrojů energie na spotřebě el. energie, str. 32 

 odkaz: http://www.erneuerbare-energien.de/inhalt/2720/42038 
Tab. 3.1.5.2 Podíl OZE na celkové spotřebě energie v roce 2009, str. 33 

 odkaz: http://www.erneuerbare-energien.de/inhalt/2720/42038 
Tabulka 3.1.6.1 Výroba elektřiny a tepla v roce 2008, str. 35 

 odkaz: http://www.iea.org/country/m_country.asp?COUNTRY_CODE=NL 
Tabulka 3.2.1.1 Podíl OZE na spotřebě elektřiny, str. 36 
 odkaz: http://www.ens.dk/en-

US/Info/FactsAndFigures/Energy_statistics_and_indicators/Annual%20Statistics/Side
r/Forside.aspx 

Tabulka 3.2.1.2 Instalovaný výkon elektráren, str. 37 
 odkaz: http://www.ens.dk/en-

US/Info/FactsAndFigures/Energy_statistics_and_indicators/Annual%20Statistics/Side
r/Forside.aspx 

Tabulka 3.2.1.3 Výroba elektrické energie, str. 37 
 odkaz: http://www.ens.dk/en-

US/Info/FactsAndFigures/Energy_statistics_and_indicators/Annual%20Statistics/Side
r/Forside.aspx 

Tab. 3.2.2.1 Podíl OZE na spotřebě elektrické energie, str. 38 
odkaz:http://www.seai.ie/Publications/Statistics_Publications/SEI_Renewable_Energy
_2010_Update/ 

Tab. 3.2.2.2 Procentuální podíl jednotlivých zdrojů energie, str. 38  
odkaz:http://www.seai.ie/Publications/Statistics_Publications/SEI_Renewable_Energy
_2010_Update/ 

Tab. 3.2.2.3 Instalovaný výkon v OZE, str. 38 
odkaz:http://www.seai.ie/Publications/Statistics_Publications/SEI_Renewable_Energy
_2010_Update/ 

Tab. 3.2.3.1 Instalovaný výkon a el. energie vyrobená z OZE, str.  40 
 odkaz:http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/statistics/publications/dukes/dukes.aspx 

Tabulka 3.3.1.1 Výroba tepla a elektřiny v roce 2008, str. 41 
 odkaz: http://www.iea.org/country/m_country.asp?COUNTRY_CODE=GR 

Tab. 3.4.1.1 Růst instalovaného výkonu elektráren využívajících OZE, str. 42 



14 

 

 
 

 odkaz:http://ec.europa.eu/energy/renewables/electricity/ms_report_directive_2001_77
_en.htm 

Tab. 3.4.1.2 Výroba elektrické energie, str. 43 
 odkaz:http://ec.europa.eu/energy/renewables/electricity/ms_report_directive_2001_77

_en.htm 
Tab. 3.4.2.1 Celková vyrobená energie 2008, 2009, str. 44 

odkaz: http://www.mityc.es/energia/balances/Balances/Paginas/Balances.aspx 
Tab. 3.4.2.2 Vyrobená elektrická energie 2008, 2009, str. 44 

odkaz: http://www.mityc.es/energia/balances/Balances/Paginas/Balances.aspx 
Tab. 3.4.2.3 OZE, str. 45 

odkaz: http://www.mityc.es/energia/balances/Balances/Paginas/Balances.aspx 
Tab. 3.4.2.4 Instalovaný výkon, str. 46 

odkaz: http://www.mityc.es/energia/balances/Balances/Paginas/Balances.aspx 
Tabulka 3.5.1.1 Výroba elektrické energie, str. 47 

odkaz: http://www.stat.fi/til/salatuo/2009/salatuo_2009_2010-09-29_tie_001_en.html 
Tab. 3.5.2.1 Celková spotřeba energie, str. 49 

 odkaz:http://www.bmwfj.gv.at/ENERGIEUNDBERGBAU/ENERGIEBERICHT/Seit
en/default.aspx 

Tab. 3.5.2.2 OZE, str. 50 
 odkaz:http://www.bmwfj.gv.at/ENERGIEUNDBERGBAU/ENERGIEBERICHT/Seit
en/default.aspx 

Tab. 3.5.3.1 Výroba elektrické energie, str. 51 
odkaz:http://www.scb.se/Pages/PublishingCalendarViewInfo____259924.aspx?PublO
bjId=13241 

Tab. 3.6.1.1 Složení výroby elektřiny z OZE v roce 2009, str. 53 
 odkaz:http://www.eru.cz/user_data/files/statistika_elektro/rocni_zprava/2009/index.ht
m 

Tab. 3.6.1.2 Vývoj instalovaného elektrického výkonu, str. 53 
 odkaz:http://www.eru.cz/user_data/files/statistika_elektro/rocni_zprava/2009/index.ht
m 

Tab. 3.6.1.3 Výroba elektrické energie v roce 2009, str. 54 
odkaz:http://www.eru.cz/user_data/files/statistika_elektro/rocni_zprava/2009/index.ht
m 

Tab. 3.6.2.1 Podíly OZE, str. 55 
 odkaz: http://www.stat.ee/statistics 
Tab. 3.6.2.2 Instalované výkony, str. 55 
 odkaz: http://www.stat.ee/statistics 
Tab. 3.6.3.1 Výroba a spotřeba elektrické energie, str. 56 

odkaz:http://www.pio.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/other_101main_en/other_101ma
in_en?OpenForm&sub=1&sel=4 

Tab. 3.6.4.1 Výroba elektřiny z OZE, str. 56 
odkaz:http://ec.europa.eu/energy/renewables/electricity/ms_report_directive_2001_77
_en.htm 

Tab. 3.6.4.2 Instalované výkony v OZE, str. 57 
odkaz:http://ec.europa.eu/energy/renewables/electricity/ms_report_directive_2001_77
_en.htm 

Tab. 3.6.4.3 Hrubá výroba a spotřeba elektřiny, str. 57 
odkaz:http://ec.europa.eu/energy/renewables/electricity/ms_report_directive_2001_77
_en.htm 

Tab. 3.6.5.1 Podíl OZE na spotřebě elektrické energie, 2009, str. 57 
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 odkaz: http://www.likumi.lv/doc.php?id=189066 
Tab. 3.6.6.1 Výroba elektrické energie, str. 58 
 odkaz: http://www.eh.gov.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0&lng=2&hkl=634 
Tab. 3.6.7.1 Elektrická energie z OZE, str. 59 

odkaz:http://ec.europa.eu/energy/renewables/electricity/ms_report_directive_2001_77
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Tab. 3.6.9.1 Výroba elektřiny z OZE, str. 61 

odkaz:http://ec.europa.eu/energy/renewables/electricity/ms_report_directive_2001_77
_en.htm 

Tab. 3.6.10.1 Výroba a spotřeba elektrické energie, str. 62 
 odkaz: http://www.stat.si/pxweb/Database/Environment/Environment.asp#18 
Tab. 3.6.10.2 Instalované výkony elektráren, str. 62 
 odkaz: http://www.stat.si/pxweb/Database/Environment/Environment.asp#18 
Tab. 3.6.10.3 Elektřina z OZE, str. 63 
 odkaz: http://www.stat.si/pxweb/Database/Environment/Environment.asp#18 
Tab. 3.6.10.4 Podíl OZE na hrubé spotřebě elektrické energie, str. 63 
 odkaz: http://www.stat.si/pxweb/Database/Environment/Environment.asp#18 
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_en.htm 
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odkaz:http://ec.europa.eu/energy/renewables/electricity/ms_report_directive_2001_77
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Tab. 3.7.1.3 Instalované výkony v OZE, str. 64 
odkaz:http://ec.europa.eu/energy/renewables/electricity/ms_report_directive_2001_77
_en.htm 

Tab. 3.7.2.1 Vývoj výroby elektrické energie, str. 65 
 odkaz: http://www.transelectrica.ro/EN/publicatii.php 
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Tab. 3.8.2 Vyrobená elektrická energie z OZE v některých zemích EU-15, str. 66 
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str. 66 
Tab. 3.8.4 Vyrobená elektrická energie z OZE v některých zemích východní Evropy, str. 67 
Tab. 4.2.1.1 Rozložení cílového podílu na spotřebě energie v jednotlivých sektorech, str. 68 

odkaz:http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/action_plan_en.ht
m 

Tab. 4.2.1.2 Sektor elektrické energie – výroba a výkon, str. 69 
odkaz:http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/action_plan_en.ht
m 

Tab. 4.2.2.1 Rozložení cílového podílu na spotřebě energie v jednotlivých sektorech, str. 70 
odkaz:http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/action_plan_en.ht
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Tab. 4.2.2.2 Sektor elektrické energie – výroba a výkon, str. 70 
odkaz:http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/action_plan_en.ht
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Tab. 4.2.3.1 Sektor elektrické energie – výroba a výkon, str. 71 
odkaz:http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/action_plan_en.ht
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odkaz:http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/action_plan_en.ht
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Tab. 4.2.7.1 Rozložení cílového podílu na spotřebě energie v jednotlivých sektorech, str. 75 
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odkaz:http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/action_plan_en.ht
m 

Tab. 4.2.12.1 Rozložení cílového podílu na spotřebě energie v jednotlivých sektorech, str. 80 
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m 

Tab. 4.2.12.2 Sektor elektrické energie – výroba a výkon, str. 81 
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odkaz:http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/action_plan_en.ht
m 



18 
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Seznam symbolů a zkratek 

AT       Rakousko 
BE       Belgie 
BG       Bulharsko 
CY       Kypr 
CZ       Česká republika 
DE       Německo 
DK       Dánsko 
EE       Estonsko 
EL       Řecko 
ES       Španělsko 
EU       Evropská unie 
FI       Finsko 
FR       Francie 
HU       Maďarsko 
IE       Irsko 
IT       Itálie 
JE       Jaderná elektrárna 
JE       jaderná elektrárna 
LT       Litva 
LU       Lucembursko 
LV       Lotyšsko 
MT       Malta 
NL       Nizozemsko 

 NREAP      Národní akční energetický plán 
OZE       Obnovitelné zdroje energie 
PE       parní elektrárna 
PL       Polsko 
PPE       paroplynová elektrárna   
PS       Planta solar 
PSE       plynová, spalovací elektrárna  
PT       Portugalsko 
PVE       přečerpávací vodní elektrárna 
RO       Rumunsko 
SE       Švédsko 
SI       Slovinsko 
SK       Slovensko  
SLE       solární elektrárna 
SRN       Spolková republika Německo 
UK       Velká Británie 
V.B.       Velká Británie 
VE       vodní elektrárna   
VTE       větrná elektrárna 
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1 Úvod do problematiky 

Obnovitelné zdroje energie (OZE) je dnes v médiích téměř denně citovaným slovním 
spojením. Jednotlivé státy, Evropská unie a téměř celý svět se snaží dosáhnout vyššího využití 
obnovitelných zdrojů energie za účelem snížení emisí oxidu uhličitého, zvýšení nezávislosti 
na fosilních palivech a z mnohých dalších důvodů.  

Co to jsou obnovitelné zdroje energie a pojmy s touto problematikou spjaté, definuje v rámci 
České republiky Zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů č. 180/2005 Sb., v rámci 
Evropské unie potom Směrnice Evropského parlamentu a rady 2009/28/ES. 

 „Energií z obnovitelných zdrojů se rozumí energie z obnovitelných nefosilních zdrojů, totiž 

energie větrná, solární, aerotermální, geotermální, hydrotermální a energie z oceánů, vodní 

energie, energie z biomasy, ze skládkového plynu, z kalového plynu z čistíren odpadních vod a 

z bioplynů.“ 1 

„Biomasou se rozumí biologicky rozložitelná část produktů, odpadů a zbytků biologického 

původu ze zemědělství (včetně rostlinných a živočišných látek), z lesnictví a souvisejících 

průmyslových odvětví včetně rybolovu a akvakultury, jakož i biologicky rozložitelná část 

průmyslových a komunálních odpadů.“ 1 

„Hrubou konečnou spotřebou energie se rozumí energetické komodity dodané k energetickým 

účelům pro průmysl, dopravu, domácnosti, služby včetně veřejných služeb, zemědělství, 

lesnictví a rybolov, včetně elektřiny a tepla spotřebovaných odvětvím energetiky při výrobě 

elektřiny a tepla a včetně ztrát elektřiny a tepla v distribuci a přenosu.“1 

„Spotřebou elektřiny se rozumí výroba elektřiny ve státě, včetně vlastní výroby, s připočtením 

dovozů a odečtením vývozů (hrubá národní spotřeba elektřiny).“ 1 

„Elektřinou vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie se rozumí elektřina vyrobená v 

zařízeních, která využívají pouze obnovitelné zdroje energie, a část elektřiny vyrobené 

z obnovitelných zdrojů energie v hybridních zařízeních, která využívají i konvenční zdroje 

energie, a to včetně obnovitelné elektrické energie používané k doplnění akumulačních 

systémů, ale s výjimkou elektřiny vyrobené jako výsledek těchto akumulačních systémů.“ 1 

Postupné nahrazování neobnovitelných fosilních paliv obnovitelnými zdroji energie má 
mnoho důvodů a výhod, Evropská komise na svých internetových stránkách uvádí následující. 

„Obnovitelné zdroje energie- větrná energie, solární, vodní, přílivová, geotermální a energie 

z biomasy- jsou nezbytnými alternativami k fosilním palivům. Jejich použití redukuji naši 

produkci skleníkových plynů, diverzifikuje naše zdroje energie a zmenšuje naši závislost na 

nespolehlivém a nestálém trhu s fosilními palivy (především ropa a plyn). Rozvoj OZE také 

pozitivně ovlivňuje nezaměstnanost v Evropě, vytváření nových technologií a vylepšuje 

obchodní bilanci.“2 



21 

 

 
 

Jak je výše uvedeno, mezi základní obnovitelné zdroje energie (OZE) řadíme energii větrnou, 
sluneční, vodní, geotermální a energii ukrytou v biomase. 

1.1 Využití větrné energie 

Zařízení, ve kterém se využívá energie větru k přeměně na energii elektrickou, se nazývá 
větrná elektrárna. Důvodem vzniku větrného proudění je rozdílná intenzita slunečního záření 
dopadající na různá místa Země. Tato místa se tedy různě ohřívají, teplejší vzduch díky menší 
hustotě stoupá vzhůru a na jeho místo proudí vzduch studenější. Tohoto proudění se využívá 
k roztáčení lopatek rotoru větrné elektrárny, energie větru se mění na energii mechanickou a 
ta se následně v generátoru transformuje na energii elektrickou. 

1.2 Využití sluneční energie 

Využití sluneční energie spočívá v přeměně dopadajícího slunečního záření na energii 
elektrickou nebo na energii tepelnou, která se dále transformuje na energii elektrickou. 
V prvním případě se jedná o tzv. přímou přeměnu, při které světelné záření dopadá na desku 
(fotovoltaický článek) z polovodičového materiálu. Díky fotovoltaickému jevu vznikají 
v polovodiči místa s různým elektrickým potenciálem, při uzavření elektrického obvodu 
potom protéká proud. Nepřímá přeměna spočívá v soustředění tepla pomocí tzv. slunečních 
sběračů (soustavy zrcadel) do jednoho místa. Do tohoto ohniska se umístí termočlánek, který 
díky Seebeckově jevu mění teplo na elektrický proud. 

1.3 Využití vodní energie 

Energie proudící vody je jedním z nejstarších zdrojů energie vůbec. Základním principem je 
přeměna kinetické energie proudící vody na energii elektrickou. Proudící voda roztáčí lopatky 
turbíny, ta je na společné hřídeli s elektrickým generátorem. Tímto způsobem se dá využít 
voda tekoucí korytem řeky nebo i energie padající vody, která vlivem gravitační síly padá 
z výše položených míst na místa s nižší potenciální energií. Podle způsobu využití vodní 
energie se rozlišují vodní elektrárny průtočné, akumulační a přečerpávací. Dle výkonu je 
můžeme rozdělovat na malé (s výkonem do 10 MWe) a velké (s výkony převyšující 10 MWe). 
Dle metodiky Evropské unie se však elektřina vyrobená v přečerpávacích a malých vodních 
elektrárnách do elektřiny vyrobené obnovitelným způsobem nezapočítává. 

1.4 Využití geotermální energie 

Jedná se zde o tepelnou energii vznikající pod povrchem Země. S rostoucí hloubkou roste i 
teplota okolí, takto akumulované teplo je možné využít buď na vytápění, nebo na výrobu 
elektrické energie. Hlubinné teplo využívají i tzv. tepelná čerpadla. 

1.5 Využití energie biomasy 

Co se rozumí biomasou, je uvedeno výše. Toto biologické palivo je možné spálit a získat tak 
teplo, které se dá využít buď na vytápění, nebo je možné ho dále transformovat na energii 
elektrickou. Energie biomasy je vlastně energie sluneční uložená v rostlinách při procesu 
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fotosyntézy. Biomasa je řazena mezi obnovitelné zdroje energie díky možnosti cíleně pěstovat 
plodiny pro energetické účely. Doba, za kterou vznikne nové kvalitní palivo ve formě 
biomasy, je mnohem kratší, než je tomu u paliv fosilních. Zároveň je množství oxidu 
uhličitého vzniklé při spalování biomasy přibližně rovné množství oxidu uhličitého 
spotřebovaného rostlinou v průběhu života při fotosyntéze, využití biomasy pro energetické 
účely tedy nezatěžuje životní prostředí nadměrnou produkcí tohoto skleníkového plynu. 

I když se dnes o obnovitelných zdrojích energie neustále mluví, je velice obtížné nalézt 
ucelený a aktuální přehled o současném využití, historii a potenciální budoucnosti rozvoje 
obnovitelných zdrojů energie. Cílem této práce je vytvoření právě takovéhoto přehledu o 
využití obnovitelných zdrojů energie ve státech současné Evropské unie s ohledem na 
získávání informaci z ověřených a věrohodných zdrojů a pramenů.   
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2 Evropská unie, její legislativa a celkový přehled 

Orgány Evropské unie, které se zabývají legislativou týkající se obnovitelných zdrojů energie, 
jsou Evropský parlament a Rada Evropské unie. Vydaly v minulosti několik směrnic, které 
upravují, jakých podílů obnovitelných zdrojů energie by unijní státy měly dosáhnout. 
Takovou směrnicí byla v minulosti Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/77/ES o 
podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektřinou, 
která se snažila přimět státy unie k větší podpoře výroby elektrické energie z OZE.  

Obdobnou směrnicí pro sektor dopravy byla Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/30/ES o podpoře užívání biopaliv nebo jiných obnovitelných pohonných hmot 
v dopravě. Ta stanovila cílový podíl 5,75% energie z OZE na spotřebě v sektoru transportu. 

Současně platnou směrnicí je Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpoře 
využívání energie z obnovitelných zdrojů. Tato směrnice stanovuje závazné cíle Evropské 
unie. Signatáři směrnice se zavázaly k dosažení 20% podílu energie z obnovitelných zdrojů na 
celkové spotřebě energie v roce 2020. Jedná se tedy o spotřebu energie v sektoru elektřiny, 
tepla a dopravy. Jelikož mají jednotlivé členské státy různý potenciál ve využití obnovitelných 
zdrojů na výrobu energie, byly pro každý stát vyjednány individuální minimální podíly, 
jejichž dodržení by v roce 2020 mělo vézt ke splnění celkového cíle. Jaké tyto podíly pro rok 
2020 jsou a jaké byly v roce 2005, ilustruje následující tabulka. 

Tab. 2.1 Cílový podíl OZE na spotřebě energie v jednotlivých státech EU 3 

  
Podíl OZE na celkové Cílový podíl OZE na 
spotřebě energie, 2005 celkové spotřebě, 2020 

Belgie 2,2% 13% 
Bulharsko 9,4% 16% 
ČR 6,1% 13% 

Dánsko 17,0% 30% 
Německo 5,8% 18% 
Estonsko 18,0% 25% 

Irsko 3,1% 16% 
Řecko 6,9% 18% 

Španělsko 8,7% 20% 
Francie 10,3% 23% 
Itálie 5,2% 17% 
Kypr 2,9% 13% 

Lotyšsko 32,6% 40% 
Litva 15,0% 23% 

Lucembursko 0,9% 11% 
Maďarsko 4,3% 13% 

Malta 0,0% 10% 
Nizozemí 2,4% 14% 
Rakousko 23,3% 34% 

Polsko 7,2% 15% 
Portugalsko 20,5% 31% 
Rumunsko 17,8% 24% 
Slovinsko 16,0% 25% 

SR 6,7% 14% 
Finsko 28,5% 38% 

Švédsko 39,8% 49% 
V.B. 1,3% 15% 
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Pro Českou republiku je tedy stanoven cílový podíl 13 %. 

Celková zátěž na jednotlivé státy je tedy stanovena individuálně, pouze v sektoru dopravy je 
stanoven závazný cíl, který je shodný pro všechny členské země, sice podíl 10 % OZE 
v dopravě. Tyto dva hlavní cíle jsou doplněné závazkem, že se energetická účinnost zvýší 
rovněž o 20 %. 

Již v roce 1997 se tehdejší členské státy Unie dohodly na splnění 12% podílu obnovitelných 
zdrojů energie na spotřebě energie. Evropská komise sice zatím nedisponuje statistickými 
daty za roky 2009 a 2010, vývoj mezi lety 2006 a 2008 však naznačuje, že ke splnění závazku 
v roce 2010 nedošlo.  

Podíl OZE na celkové spotřebě energie v minulých letech, ilustruje následující tabulka. 

Tab. 2.2 Podíl OZE na celkové spotřebě energie4 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

EU - 27 5,8% 5,8% 5,7% 6,0% 6,4% 6,7% 7,1% 7,8% 

BE 1,3% 1,5% 1,5% 1,9% 2,0% 2,4% 2,9% 3,1% 

BG 4,2% 3,6% 4,4% 4,8% 5,2% 5,6% 5,6% 4,7% 

CZ 1,5% 1,7% 2,0% 3,3% 3,9% 4,0% 4,3% 4,7% 

DK 10,9% 11,4% 12,4% 13,5% 15,1% 16,4% 15,6% 17,3% 

DE 2,8% 3,0% 3,4% 3,9% 4,5% 5,1% 6,0% 8,3% 

EE 10,3% 10,6% 11,0% 10,6% 10,6% 10,6% 9,8% 9,9% 

IE 1,6% 1,6% 1,7% 1,6% 1,8% 2,4% 2,7% 2,9% 

EL 5,0% 4,5% 4,7% 5,1% 5,1% 5,2% 5,7% 5,0% 

ES 5,7% 6,5% 5,4% 6,9% 6,3% 6,0% 6,5% 7,0% 

FR 7,0% 6,9% 6,3% 6,5% 6,5% 6,3% 6,6% 7,0% 

IT 5,2% 5,5% 5,3% 5,8% 6,8% 6,5% 7,0% 6,9% 

CY 1,9% 1,8% 1,8% 1,8% 2,0% 1,9% 1,9% 2,4% 

LV 31,8% 31,7% 31,3% 30,9% 33,1% 33,0% 31,0% 29,7% 

LT 9,2% 8,4% 8,1% 7,9% 8,0% 8,8% 9,3% 8,9% 

LU 1,6% 1,3% 1,4% 1,4% 1,6% 1,6% 1,7% 2,5% 

HU 2,1% 1,9% 3,4% 3,4% 3,6% 4,4% 4,8% 5,3% 

MT                 

NL 2,4% 2,4% 2,6% 2,6% 2,8% 3,4% 3,6% 3,6% 

AT 22,8% 22,2% 22,1% 19,8% 20,8% 21,1% 22,3% 23,8% 

PL 4,2% 4,5% 4,6% 4,5% 4,7% 4,8% 5,1% 5,1% 

PT 15,3% 16,1% 13,9% 16,9% 14,7% 13,2% 17,1% 17,6% 

RO 10,9% 9,3% 9,7% 9,9% 11,5% 12,6% 11,7% 11,9% 

SI 12,3% 11,5% 10,5% 10,3% 11,5% 10,6% 10,5% 10,0% 

SK 2,8% 4,0% 3,7% 3,3% 3,9% 4,3% 4,6% 5,5% 

FI 23,8% 22,4% 21,8% 20,9% 23,0% 23,1% 22,7% 22,6% 

SE 31,4% 28,3% 26,3% 25,3% 25,7% 29,6% 29,4% 30,9% 

UK  1,1% 1,1% 1,2% 1,3% 1,5% 1,7% 1,9% 2,1% 
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Největší podíl na celkové spotřebě energie má spotřeba elektrické energie. Pro splnění 20% 
závazku se počítá se zvýšením podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě elektrické energie nad 
hodnotu 35 % v roce 2020. 

Podíl OZE na celkové spotřebě energie ve světě a výrobu elektrické energie v roce 2008 
ilustrují následující dva grafy. 

Graf 2.1 Podíl OZE na spotřebě energie, 20085 

 

Graf 2.2 Struktura výroby elektrické energie celosvětově, 20085 

 

K celosvětově nejrychleji se rozvíjejícím odvětvím OZE řadíme solární a větrnou energetiku. 
Mezi lety 2004 a 2009 vzrostl celosvětový instalovaný výkon solárních elektráren přibližně o 
193 %, na hodnotu 24 GW. Celkový instalovaný výkon větrných elektráren dosáhl přibližně 
160 GW v roce 2009.  
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3 Současný stav využití OZE v EU 

3.1 Státy zakládající (1952) 

3.1.1 Belgie 

V Belgii se vyrobí nejvíce elektrické energie v jaderných elektrárnách. V roce 2008 činila 
výroba elektřiny v JE téměř 46 000 MWh. Dalšími významnými zdroji elektrické energie jsou 
zemní plyn a uhlí. Jaká byla výroba elektrické energie a tepla z jednotlivých zdrojů energie 
znázorňuje následující tabulka. 

Tabulka 3.1.1.1 Výroba elektřiny a tepla v roce 20086 

Výroba elektrické energie a tepla v roce 2008 

  Uhlí Ropa Zemní plyn Biom. Odpady JE Vodní Geot. Fotovolt. Vítr Jiné Celkem 

Výroba elektřiny 
[GWh] 

7 235 406 24 646 2 959 1 434 45 568 1 757 0 42 637 246 84 930 

Výroba tepla [TJ] 0 1 27 559 520 487 0 - 68 - 0 0 31 297 

 

Z obnovitelných zdrojů energie převažuje využití biomasy na výrobu elektřiny a tepla. 
Nezanedbatelný podíl mají však i větrná a vodní energie, v roce 2008 se vyrobilo ve větrných 
elektrárnách 637 MWh elektrické energie. Celkově se v roce 2008 OZE podílely na výrobě 
elektřiny 8 procenty.  

Graf 3.1.1.1 Výroba elektrické energie dle zdrojů
6 
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3.1.2 Francie 

Francie jako jaderná velmoc má tradičně největší podíl vyrobené elektrické energie 
v jaderných elektrárnách. V roce 2009 se ve francouzských jaderných elektrárnách vyrobilo 
téměř 410 TWh elektrické energie, což odpovídá 75,6% celkové produkce el. energie. 
Obnovitelné  zdroje se na výrobě el. energie podílely v roce 2009 12,93%, přehledně je 
vyrobená elektrická energie zobrazena v následující tabulce. 

Tab. 3.1.2.1 Výroba elektrické energie a struktura spotřeby primární energie7 

 

 

 

Největší podíl ve výrobě el. energie z obnovitelných zdrojů mají ve Francii vodní elektrárny 
(11,5%), následovány větrnými elektrárnami (1,4%) a fotovoltaickými elektrárnami (0,03%). 
Největší rozvoj, jako v mnohých jiných evropských státech, zaznamenává výroba elektřiny ve  
větrných a slunečních elektrárnách, produkce ve větrných el. se zvětšila od roku 2006 z 2,2 
TWh na 7,8 TWh v roce 2009. U fotovoltaických elektráren stoupnula výroba el. energie mezi 
lety 2006 a 2009 16 krát, z 0,01 TWh na 0,16 TWh. 
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Graf 3.1.2.1 Podíl OZE na celkové spotřebě energie7 

 

Francie jako přímořský stát má veliký potenciál v získávání energie z větru a slunce. Oblasti a 
výkony větrných a solárních elektráren znázorňují následující obrázky. 

Obr. 3.1.2.1 Výkony větrných a solárních elektráren7 

 

 

Francie není stát, který by byl energeticky soběstačný. Celková výroba energie pokryje pouze 
asi 50% spotřeby, přesto dochází k omezování výroby energie v uhelných elektrárnách. Vývoj 
celkové výroby energie je znázorněn v následujícím grafu: 
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Graf 3.1.2.2 Celková výroba energie7 

 

 

3.1.3 Itálie 

Nejdůležitějším obnovitelným zdrojem energie v Itálii jsou elektrárny využívající vodní 
energii. V roce 2007 se v Itálii vyrobilo ve vodních elektrárnách téměř 33 TWh elektrické 
energie. Dalším velice důležitým obnovitelným zdrojem energie je teplo, které využívají 
geotermální elektrárny. Výroba elektřiny v geotermálních elektrárnách činila v roce 2007 5,6 
TWh, což řadí Itálii na přední evropské příčky ve využití této formy energie. 

Tab. 3.1.3.1 Podíl elektřiny z OZE8 

Podíl eletřiny vyrobené z OZE na celkovém množství vyrobené el. energie 
(2002 - 2008) 

  
Celkem 

Výroba z OZE 
Dovezeno Součet domácí 

výroba el. OZE a dovezené 
  TWh TWh % z celk. výr. TWh TWh % z celk. výr. 

2002 327,3 48,3 14,8 24,6 72,9 22,3 
2003 337,2 47,1 14 26,5 73,6 21,8 
2004 341,4 54,1 15,9 34,9 89 6,1 
2005 346 48,6 14,1 9,7 58,3 16,9 
2006 352,6 50,8 14,4 35 85,8 24,3 
2007 354,5 47,9 13,5 38,2 86,1 24,3 
2008 353,6 58,2 16,5 26,7 84,9 24 

 

Jako v mnoha jiných evropských státech, dochází i v Itálii v současnosti k podporování 
výroby energie z obnovitelných zdrojů, prudký růst zaznamenávají větrné a solární elektrárny. 
Celkový růst instalovaného výkonu je však o něco pozvolnější, než u jiných 
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západoevropských států. Hlavním důvodem je do roku 2007 zdrženlivější podpůrná politika a 
částečně i nestabilní vládou. 

Graf 3.1.3.1 Růst instal. výkonu v OZE8                         Graf 3.1.3.2 OZE v roce 20089 

 

Celkový přehled instalovaných výkonů jednotlivých druhů elektráren a vývoj výroby z OZE 
jsou znázorněny v následující tabulce a grafu. 

Tab 3.1.3.2 Intalovaný výkon elektráren9 

  
2007 2008 08/07 

počet zařízení kW počet zařízení kW % 
Vodní 2 128 17 458 614 2 184 17 623 475 0,9 
0 - 1 (MW) 1 194 436 580 1 223 450 046 3,1 
1 - 10 (MW) 641 2 085 679 665 2 155 558 3,4 
> 10 (MW) 293 14 936 355 296 15 017 871 0,5 
Větrné 203 2 714 128 242 3 537 578 30,3 
Solární 7 647 86 750 32 018 431 504 397,4 
Geotermální 31 711 000 31 711 000 0,0 
Biomasa a odpady 312 1 336 882 352 1 555 342 16,3 
Pevné 109 989 747 110 1 068 485 8,0 
 - Městské tuhé odpady 64 594 530 65 619 475 4,2 
 - Tuhá biomasa 45 395 217 45 449 010 13,6 
Bioplyn 215 347 135 239 365 648 5,3 
 - odpadní 183 297 005 193 306 980 3,4 
 - z odpadních vod 6 4 714 11 5 822 23,5 
 - hnojiva 15 8 973 19 12 678 41,3 
 - zemědělství a lesnictví  11 36 443 16 40 168 10,2 
Biopaliva (kapalná)     12 121 209   
 - jiná biopaliva (kapalná)     10 114 009   
 - bionafta     1 320   
 - odbouratelný kapal. odpad     1 6 880   
Celkem 10 321 22 307 374 34 827 23 858 899 7,0 
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Graf 3.1.3.3 Vývoj OZE (1994 – 2007) 10 

 

3.1.4 Lucembursko 

Lucembursko, jako jeden z nejmenších států Evropské unie, má jeden z nejvyšších 
procentuálních podílů výroby elektrické energie a tepla z OZE. 

V roce 2008 se v Lucembursku vyrobilo 32,5 % elektrické energie z OZE a 11,9 % tepla. 

Nejvíce elektřiny se v Lucembursku vyrobí v elektrárnách spalujících zemní plyn, 
z obnovitelných zdrojů potom vede využití vody na výrobu elektřiny a využití biomasy na 
výrobu tepla. 

Tab. 3.1.4.1 Výroba elektřiny a tepla v roce 200811 

Výroba elektrické energie a tepla v roce 2008 

  Zemní plyn Biomasa Odpady Vodní Fotovolt. Vítr Celkem 

Výroba elektřiny [GWh] 2 402 44 65 965 20 61 3 557 

Výroba tepla [TJ] 2 115 251 0 - - 0 2 366 
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3.1.5 Spolková republika Německo 

Spolková republika Německo (dále SRN) je země, ve které je na výrobu energie 
z obnovitelných zdrojů kladen veliký důraz. Již od přelomu tisíciletí, kdy byl tehdejší vládou 
schválen Zákon o obnovitelných zdrojích, se podíl OZ na výrobě elektrické energie neustále 
zvyšuje. Od počátečních 6,4% v roce 2000 po 16,4% v roce 2009.   

Vývoj využití obnovitelných zdrojů na spotřebě elektrické energie znázorňuje následující 
tabulka. 

Tab. 3.1.5.1 Podíl obnovitelných zdrojů energie na spotřebě el. energie12 

Podíl obnovitelných zdrojů energie na spotřebě elektrické energie v SRN 

  
Vodní Větrná  

Biomasa 
Biogenní 

Fotovolt. Geoterm. 
Celk. výroba Podíl OZE 

energie energie odpad el. energie na spotřebě 

  [GWh]  [GWh]  [GWh] [GWh] [GWh] [GWh] [GWh] [%] 

1990 15 580 71 222 1 213 1 0 17 087 3,1 

1991 15 402 100 259 1 211 2 0 16 973 3,1 

1992 18 091 275 297 1 262 3 0 19 928 3,7 

1993 18 526 600 433 1 203 6 0 20 768 3,9 

1994 19 501 909 570 1 306 8 0 22 294 4,2 

1995 20 747 1 500 665 1 348 11 0 24 271 4,5 

1996 18 340 2 032 759 1 343 16 0 22 490 4,1 

1997 18 453 2 966 879 1 397 26 0 23 721 4,3 

1998 18 452 4 489 1 642 1 618 32 0 26 233 4,7 

1999 20 686 5 528 1 847 1 740 42 0 29 843 5,4 

2000 24 867 7 550 2 893 1 844 64 0 37 217 6,4 

2001 23 241 10 509 3 348 1 859 76 0 39 033 6,7 

2002 23 662 15 786 4 089 1 949 162 0 45 647 7,8 

2003 17 722 18 713 6 085 2 161 313 0 44 993 7,5 

2004 19 910 25 509 7 960 2 117 556 0,2 56 052 9,2 

2005 19 576 27 229 10 979 3 047 1 282 0,2 62 112 10,1 

2006 20 042 30 710 14 840 3 675 2 220 0,4 71 487 11,6 

2007 21 249 39 713 19 430 4 130 3 075 0,4 87 597 14,2 

2008 20 446 40 574 22 872 4 940 4 420 17,6 93 269 15,2 

2009 19 000 37 809 25 515 5 000 6 200 18,6 93 543 16,1 
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Podíl OZE na výrobě energie je v SRN vysoká, ať už se jedná o výrobu tepla, eletřiny nebo 
jiné oblasti. 

Tab. 3.1.5.2 Podíl OZE na celkové spotřebě energie v roce 200912 

Podíl OZE na celkové spotřebě energie 

Podíl OZE v % 

na celkové spotřebě energie 

[%] 

10,1 

na spotřebě elektrické energie 16,4 

na výrobě tepla 8,5 

na spotřebě pohonných hmot 5,5 
 

SRN patří k největším výrobcům větrné a solární energie v Evropě, fotovoltaické elektrárny 
se na výrobě elektřiny v roce 2009 podílely 1,1 procentem, větrné elektrárny potom celými 
6,7 procenty. V budoucnu by se měl především podíl elektrické energie vyrobené ve větrných 
elektrárnách nadále zvyšovat, důkazem je vybudování první německé off-shore elektrárny 
Alpha ventus, která byla 27. dubna 2010 slavnostně uvedena do provozu. Podobně jako v ČR 
zažily i fotovoltaické elektrárny v SRN v minulých letech veliký boom, vysoká výkupní cena 
elektřiny garantovala investorům bezrizikové podnikání, navíc od roku 2008 dochází 
k prudkému poklesu investičních nákladů. V současné době je vláda SRN nucena reagovat a 
dochází tak ke snižování výkupní ceny elektřiny vyrobené ve fotovoltaických elektrárnách. 

Podíly, se kterými přispěly jednotlivé druhy jednotlivé druhy OZE na výrobu energie jsou 
znázorněny v následujícím grafu. Je uveden rok 2009, pro možnost srovnání je uveden i 
předchozí rok 2008. 
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Graf 3.1.5.1 Složení výroby energie z OZE12 

 

Díky silné podpoře „zelené“ energie ze strany politické i veřejnosti, došlo v posledních letech 
k prudkému růstu výroby elektřiny z OZE. Celou situaci názorně ilustruje následující graf. 

Graf 3.1.5.2 Vývoj výroby elektrické energie z OZE 1990 – 200912 
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3.1.6 Nizozemí 

V Nizozemí dominuje na výrobu elektrické energie a tepla využití zemního plynu a uhlí. 
V roce 2008 se celkově vyrobilo 107645 GWh elektrické energie, z výše uvedených zdrojů při 
tom pochází asi 84 % této energie.  

Tabulka 3.1.6.1 Výroba elektřiny a tepla v roce 200813 

Výroba elektrické energie a tepla v roce 2008 

  Uhlí Ropa 
Zemní 
plyn 

Biom. Odpady JE Vodní Fotov. Vítr Jiné Celkem 

Výroba elektřiny [GWh] 26 797 2 065 63 423 3 721 2 922 4 169 102 38 4 260 148 107 645 

Výroba tepla [TJ] 17 642 8 224 101 345 1 590 8 434 0 - 0 0 0 137 235 

 

Z OZE se v roce 2008 vyrobilo 11 191 GWh elektrické energie, to odpovídá asi 10,4 % 
celkově vyrobené elektřiny. Největší podíl na výrobě elektřiny při tom mají větrné elektrárny, 
na výrobě z OZE se podílejí 38,8 procenty. K dalším významným zdrojům energie z OZE 
patří spalování biomasy a spalování tuhých odpadů. 

Graf 3.1.6.1 Vývoj výroby elektrické energie13 
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3.2  První rozšíření unie (1973) 

3.2.1 Dánsko 

Dánsko je zemí, ve které mají obnovitelné veliký podíl na výrobě energie. Již od roku 1994 se 
podíl OZE na celkové výrobě energie neustále zvyšuje. V roce 2009 dosáhl podíl OZE na 
celkové spotřebě energie bezmála 20 %.  

Graf 3.2.1.1 Růst podílu OZE na spotřebě energie14 

 

 

Tabulka 3.2.1.1 Podíl OZE na spotřebě elektřiny14 

Podíl OZE na spotřebě elektrického proudu 

  Změna 

[%] 1994 1996 1998 2000 2005 2007 2008 2009 1990 - '09 

OZE celkem 5 5,5 10,8 15,3 26,3 27 26,7 27,4 443% 

Solární energie 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

Větrná energie 3,2 3,2 7,7 11,6 17,6 18,7 18,2 18,3 469% 

Vodní energie 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 -44% 

Biomasa 1,5 2 2,5 3,1 7,9 7,5 7,7 8,1 446% 

 - sláma 0,2 0,5 0,7 0,5 2,3 2,3 1,6 1,8 671% 

 - dřevo 0,3 0,2 0,4 0,6 2,8 2,5 3,2 3,6 960% 

 - odpady 0,9 1,2 1,4 2 2,8 2,7 2,9 2,8 202% 

Bioplyn 0,3 0,3 0,5 0,6 0,8 0,8 0,8 0,9 252% 
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Největší podíl na výrobě elektřiny z OZE mají v Dánsku větrné elektrárny. V roce 2009 
dosáhl podíl větrných elektráren 66,8 % z OZE. Dánsko jako průkopník využití větrných 
elektráren na výrobu elektrické energie v sedmdesátých letech 20. století je i dnes v tomto 
odvětví na vedoucích postech. V Dánsku sídlí světoznámí výrobci součástí větrných 
elektráren jako Vestas nebo Siemens Wind Power. 

V roce 2009 dosáhly větrné elektrárny instalovaného výkonu 3482 MW. 

Tabulka 3.2.1.2 Instalovaný výkon elektráren14 

Instalovaný výkon 

  Změna 

[MW] 1994 1996 1998 2000 2005 2007 2008 2009 '94 - '09 

Celkem 10 774 11 045 12 187 12 600 13 091 13 129 13 156 13 409 24,5% 

Veliké elektrárny 9 126 8 575 8 783 8 160 7 710 7 634 7 556 7 446 -18,4% 

 - Elektřina 2 186 2 188 1 429 1 429 444 850 838 838 -61,7% 

 - Teplo a el. kombin. 6 940 6 387 7 354 6 731 7 267 6 784 6 718 6 608 -4,8% 

Malé elektrárny 773 1 255 1 412 1 462 1 575 1 688 1 745 1 782 131% 

Vlastní produkce 339 382 534 574 664 671 681 687 103% 

Solární energie 0 0 1 2 3 3 3 3 2950% 

Větrná energie 527 822 1 446 2 390 3 127 3 124 3 163 3 482 561% 

Vodní energie 9 10 11 10 11 9 9 9 0% 

 

Tabulka 3.2.1.3 Výroba elektrické energie14 

Výroba elektřiny dle paliva 

  Změna 

[TJ] 1994 1996 1998 2000 2005 2007 2008 2009 1994 - '09 

Celková výr. elektřiny 144 708 192 879 147 998 129 776 130 469 141 535 131 885 130 894 -9,5% 

Ropa 9 547 20 808 17 906 15 964 4 933 4 625 4 084 4 219 56% 

 - orimulze - 14 495 12 890 13 467 - - - - - 

Zemní plyn 8 206 20 442 29 260 31 589 31 606 25 334 25 515 24 241 195% 

Uhlí 119 844 142 795 85 151 60 022 55 665 71 607 62 836 63 678 -47% 

Přebytkové teplo - 123 136 139 - - - - - 

Odpad, neobnovitelný 685 1 125 1 294 1 833 2 690 2 622 2 818 2 573 275% 

OZE 6 425 7 586 14 252 20 229 35 574 37 346 36 633 36 184 463% 

Solární energie 0 1 1 4 8 9 9 10 3535% 

Větrná energie 4 093 4 417 10 152 15 268 23 810 25 816 24 940 24 194 491% 

Vodní energie 117 69 98 109 81 102 93 68 -42% 

Biomasa 1 894 2 692 3 319 4 097 10 657 10 323 10 513 10 739 467% 

 - sláma 293 748 960 654 3 088 3 185 2 145 2 341 700% 

 - dřevo 429 340 512 828 3 730 3 395 4 346 4 727 1001% 

 - odpady 1 172 1 605 1 847 2 616 3 840 3 742 4 021 3 672 213% 

Ostatní OZE 321 407 682 751 1 017 1 097 1 078 1 172 265% 
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3.2.2 Irsko 

V Irsku se v roce 2009 spotřebovalo 14,4 % elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů. 
Nejvíce elektřiny při tom bylo vyrobeno ve větrných elektrárnách, následují vodní elektrárny 
a energie získaná spalováním biomasy. 

Tab. 3.2.2.1 Podíl OZE na spotřebě elektrické energie15 

 

Celkový přehled výroby elektřiny z různých zdrojů znázorňuje následující tabulka. 

Tab. 3.2.2.2 Procentuální podíl jednotlivých zdrojů energie15 

 

V posledních letech dochází k největšímu růstu instalovaného výkonu u větrných elektráren. 
Irsko jako ostrovní stát má jeden z největších větrných potenciálů z unijních států, toho také 
využívá. Instalovaný výkon větrných elektráren činil v roce 2009 1 264 MWe. 

Tab. 3.2.2.3 Instalovaný výkon v OZE15 
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3.2.3 Spojené království Velké Británie a Severního Irska 

Ve Velké Británii, jako téměř v celé Evropě, dochází v současné době k růstu využití 
obnovitelných zdrojů na výrobu elektrické energie.  Díky své zeměpisné poloze, má Velká 
Británie obrovský potenciál ve výrobě elektrické energie ve větrných elektrárnách, jak v tzv. 
on-shore elektrárnách, tak i v off-shore elektrárnách. V roce 2009 tak V.B. dosáhla podílu 6,7 
% elektrické energie vyrobené z OZE. 

Graf 3.2.3.1 Růst elektřiny z OZE16 

 

 

K největšímu nárůstu došlo u větrných elektráren, v roce 2005 činil jejich celkový instalovaný 
výkon 1564 MWe, dnes činí již 4424 MWe. 

Nejvíce elektrické energie se však v roce 2009 vyrobilo spalováním biomasy (10636 GWh), 
těsně následované větrnými elektrárnami (9304 GWh). V blízké budoucnosti výroba elektřiny 
ve větrných elektrárnách zajisté předstihne výrobu z biomasy. 

  



40 

 

 
 

Tab. 3.2.3.1 Instalovaný výkon a el. energie vyrobená z OZE16 

Instalovaný výkon a výroba elektřiny z OZE 
  2005 2006 2007 2008 2009 

Instalovaný výkon (MWe)   
Vítr   
 - Onshore 1 351,2 1 650,7 2 083,4 2 820,2 3 483,2 
 - Offshore 213,8 303,8 393,8 586,0 941,2 
Přílivové elektrárny 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 
Fotovoltaické el. 10,9 14,3 18,1 22,5 26,5 
Vodní el.   
 - Malé 157,9 153,4 166,2 173,3 186,3 
 - Velké 1 343,2 1 361,4 1 358,7 1 456,5 1 458,5 
Biomasa   
 - Skládkový plyn 817,8 856,2 900,6 908,3 984,9 
 - Splaškové kaly 137,8 144,6 151,0 148,5 157,7 
 - Městský odpad 314,6 326,5 326,4 375,9 392,0 
 - od zvířat 86,6 88,9 114,4 114,4 119,3 
 - rostlinná 99,5 132,4 189,5 197,7 278,5 
Celkem biomasa a odpady 1 456,4 1 548,6 1 681,9 1 744,7 1 932,4 
Celkem 4 533,8 5 032,6 5 702,6 6 803,7 8 030,6 

  

Výroba (GWh)   

Vítr   
 - Onshore 2 501 3 574 4 491 5 792 7 564 
 - Offshore 403 651 783 1 305 1 740 
Fotovoltaické el. 8 11 14 17 20 
Vodní el.   
 - Malé 444 478 534 568 598 
 - Velké 4 478 4 115 4 554 4 600 4 664 
Biomasa   
 - Skládkový plyn 4 290 4 424 4 677 4 757 4 952 
 - Splaškové kaly 466 447 502 547 638 
 - Městský odpad 964 1 083 1 177 1 226 1 511 
 - spoluspal. s fosil. pal. 2 533 2 528 1 956 1 613 1 806 
 - od zvířat 468 434 555 587 620 
 - rostlinná 382 363 409 568 1 109 
Celkem biomasa 9 102 9 279 9 276 9 298 10 636 
Celkem výroba 16 936 18 108 19 652 21 580 25 222 

 

Graf 3.2.3.2 Instalovaný výkon v OZE17 

 



41 

 

 
 

3.3  Druhé rozšíření unie (1981) 

3.3.1 Řecko 

Řecko je zemí, ve které dominuje výroba elektrické energie a tepla z fosilních paliv – uhlí, 
zemního plynu a ropy. Celkem se v Řecku v roce 2008 vyrobilo 63 749 GWh elektrické 
energie, z toho 6 582 GWh bylo vyrobeno z OZE. Tato hodnota odpovídá 10,3 %. 

Tabulka 3.3.1.1 Výroba tepla a elektřiny v roce 200818 

Výroba elektrické energie a tepla v roce 2008 

  Uhlí Ropa 
Zemní 
plyn 

Biomasa Odpady JE Vodní Fotovolt. Vítr Celkem 

Výroba elektřiny 
[GWh] 

33 356 9 990 13 797 191 19 0 4 149 5 2 242 63 749 

Výroba tepla [TJ] 1 825 12 0 0 0 0 0 0 0 1 837 

 

Z OZE převládá výroba ve vodních a větrných elektrárnách, spalování biomasy má pouze 
malý podíl na celkově vyrobené energii. 

Vývoj výroby elektrické energie znázorňuje následující graf. 

Graf 3.3.1.1 Výroba elektrické energie18 

 

  



42 

 

 
 

3.4 Třetí rozšíření unie (1986) 

3.4.1 Portugalsko 

Portugalsko je zemí, která je silně závislá na dovozu zemního plynu a ropy. Výroba energie 
z těchto zdrojů činila v roce 2007 okolo 69 %. I proto dochází v současnosti k silné podpoře 
rozvoje výroby elektřiny z OZE, Portugalsko se má stát energeticky méně závislé na dovozu 
surovin. V roce 2010 dosáhlo Portugalsko podílu přes 45 % elektřiny z OZE.  

Obr. 3.4.1.1 Spotřeba energie v roce 200719 

 

V posledních letech roste instalovaný výkon v OZE především díky výstavbě nových 
větrných a fotovoltaických elektráren. 

Tab. 3.4.1.1 Růst instalovaného výkonu elektráren využívajících OZE20 

 

Z obnovitelných zdrojů energie mají největší podíl a výrobě elektřiny vodní elektrárny. Jejich 
celková roční výroba silně kolísá, v závislosti na množství srážek v daném roce. Na druhém 
místě se nacházejí větrné elektrárny, následované biomasou, jejíž využití stoupá méně 
razantně. 
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Graf 3.4.1.1 Růst výroby elektřiny z OZE20 

 

Tab. 3.4.1.2 Výroba elektrické energie20 

 

3.4.2 Španělské království 

Španělsko je zemí, která se pyšní vysokým podílem výroby elektrické energie 
z obnovitelných zdrojů, především využitím slunečního záření a síly větru. V Evropě je po 
Spolkové republice Německé druhým největším výrobcem elektrické energie z větru a díky 
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své zeměpisné poloze a vysoké intenzitě slunečního svitu je i jedním z vedoucích států EU ve 
výrobě energie ze slunečního záření. 

Tab. 3.4.2.1 Celková vyrobená energie 2008, 200921 

 

Tab. 3.4.2.2 Vyrobená elektrická energie 2008, 200921 

 

S podíly 8,8 % vyrobené elektřiny ve vodních elektrárnách a 12,5 % v elektrárnách větrných, 
tyto dva způsoby výroby mezi OZE silně dominují. S růstem výroby elektřiny ze slunce přes 
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141 % mezi lety 2008 a 2009, na nynější podíl přes 2 % vyrobené elektřiny, je Španělsko 
jedním z největších výrobců elektřiny ve fotovoltaických elektrárnách v Evropě. 

Tab. 3.4.2.3 OZE21 

 

Graf 3.4.2.1 OZE21 

 

Instalované výkony jednotlivých typů elektráren jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Tab. 3.4.2.4 Instalovaný výkon21 

 

Ve výrobě elektrické energie ze slunečního svitu má Španělsko několik evropských prvenství. 
Jsou jimi první evropská solární věž zvaná PS10 (Planta Solar 10) o výkonu 11 MW, světově 
největší solární věž PS20 o výkonu 20 MW a první komerční evropská elektrárna využívající 
parabolická zrcadla pro koncentraci paprsků s názvem Andasol 1. 
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3.5 Čtvrté rozšíření unie (1995) 

3.5.1 Finsko 

Finsko, stejně jako ostatní severské země, vyrábí z obnovitelných zdrojů veliké množství 
energie. Celková výroba elektřiny v roce 2009 činila ve Finsku 69 207 GWh, z toho 21 087 
GWh bylo vyrobeno z OZE. Tato hodnota odpovídá 30,4 % celkově vyrobené elektřiny.  

Tabulka 3.5.1.1 Výroba elektrické energie22 

 
 

Graf 3.5.1.1 Podíl jednotlivých zdrojů na výrobě elektrické energie v roce 200922 
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Největší podíl z OZE mají vodní elektrárny, následuje využití různých biopaliv, jako např. 
využití černého louhu nebo biomasy. Vývoj výroby elektrické energie z OZE v posledních 
devíti letech znázorňuje následující graf. 

Graf 3.5.1.2 Vývoj výroby elektřiny z OZE22 
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3.5.2 Republika Rakousko 

Rakousko je zemí, ve které je kladen veliký důraz na výrobu energie z obnovitelných zdrojů. 
Díky velice příznivé topografické situaci tradičně dominují dva zdroje energie: vodní a 
biomasa. V současnosti představuje výroba z těchto dvou zdrojů více než 75% celkové 
produkce energie. 

Současnou situaci ilustruje následující tabulka: 

Tab. 3.5.2.1 Celková spotřeba energie23 

 

 Do roku 2000 byly dominantním zdrojem energie vodní elektrárny, jejich podíl z celkové 
vyrobené energie z obnovitelných zdrojů se pohyboval nad hranicí 50%. V posledním 
desetiletí však díky špatným klimatickým podmínkám (suchá léta a malá množství sněhu 
v zimě) klesá množství vody v řekách a tudíž i produkce energie z vody. 

 OZE ale přesto zažívají rozkvět, především díky velikému rozvoji spalování biomasy. Od 
roku 1990 se výroba energie spalováním biomasy zvětšila téměř 4x. 
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Strukturu výroby energie z OZE ilustruje následující tabulka: 

Tab. 3.5.2.2 OZE23 

 

Na výrobě elektřiny mají největší podíl vodní elektrárny, v roce 2008 bylo ve vodních 
elektrárnách vyrobeno asi 59% elektrické energie. Výrobu elektrické energie znázorňuje 
následující graf: 

Graf 3.5.2.1 Výroba elektrické energie23 
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3.5.3 Švédsko 

Ve Švédsku se v roce 2009 vyrobilo celkem 133 665 GWh elektrické energie, z toho 67 934 
GWh se vyrobilo ve vodních a větrných elektrárnách. Tato hodnota odpovídá 50,8 % elektřiny 
získané z OZE. 

Tab. 3.5.3.1 Výroba elektrické energie24 

Výroba elektrické energie 

  2008 2009 

[GWh] Hrubá 
Vlast. 
spotř. 

Čistá 
% z 
čisté 

Hrubá 
Vlast. 
spotř. 

Čistá 
% z 
čisté 

Výroba   

Vodní energie 69 102 553 68 555 43,2 65 977 528 65 449 95,5 

Větrná energie 1 996 - 1 996 1,3 2 485 - 2 485 124,5 

Jaderná energie 63 889 2 623 61 266 38,6 52 173 2 150 50 023 81,6 

Klasické tepelné el. 14 664 513 14 150 8,9 16 277 570 15 707 111,0 
 - autoprodukce teplo a  
   elektřina 

6 283 220 6 063 3,8 5 762 202 5 561 91,7 

 - kombinovaná výroba 7 670 268 7 402 4,7 9 995 350 9 645 130,3 

 - kondenzační el. 690 24 666 0,4 501 18 484 72,6 

 - plynové turbíny (rezervy) 20 1 20 0,0 18 1 17 89,3 

Celková výroba 149 651 3 689 145 962 92,0 136 912 3 247 133 665 91,6 

Import 12 754 - 12 754 8,0 13 771 - 13 771 108,0 

Celková dodávka elektřiny - - 158 716 100,0 - - 147 436 92,9 

 

Švédsko má veliký potenciál ve výrobě elektrické energie ve vodních elektrárnách. Těchto 
možností také plně využívá, téměř polovina elektrické energie pochází z vodních elektráren. 

 Graf 3.5.3.1 Podíly na výrobě elektřiny, 200924 

 

V posledních 5 letech dochází k rozvoji využití větrných elektráren na výrobu elektřiny. 
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Graf 3.5.3.2 Vývoj výroby elektrické energie24 

 

 

3.6 Páté rozšíření unie (2004) 

3.6.1 Česká republika 

Česká republika vyrobila v rámci energie z obnovitelných zdrojů v roce 2009 nejvíce 
elektrické energie ve vodních elektrárnách, sice téměř 2430 GWh (není zahrnuta přečerpávací 
elektrárna). Na druhé příčce se nachází spalování biomasy s téměř 1437 GWh a následuje 
spalování bioplynu s 325 GWh. Podíl OZE na celkové spotřebě elektrické energie činil v ČR 
v roce 2009 6,8 %. 
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Tab. 3.6.1.1 Složení výroby elektřiny z OZE v roce 200925 

 

Instalovaný výkon solárních a větrných elektráren se od roku 2006 každoročně zvyšuje, 
v roce 2009 činil součet instalovaných výkonů solárních a větrných elektráren podíl 3,6 % 
celkového instalovaného výkonu. 

Tab. 3.6.1.2 Vývoj instalovaného elektrického výkonu25 

 

Celkově se v roce 2009 vyrobilo 82250 GWh elektrické energie, hrubá spotřeba činila 
68606,2 GWh. 
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Tab. 3.6.1.3 Výroba elektrické energie v roce 200925 

 

Použité zkratky: 

PE … parní elektrárna    JE … jaderná elektrárna 

PPE … paroplynová elektrárna    VTE … větrná elektrárna 

PSE … plynová, spalovací elektrárna   SLE … solární elektrárna 

VE … vodní elektrárna    PVE … přečerpávací vodní elektrárna 
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3.6.2 Estonsko 

V Estonsku došlo mezi roky 2008 a 2009 k prudkému zvýšení využití OZE na výrobu 
elektrické energie, především díky zprovoznění kombinovaných výroben elektřiny a tepla 
spalující dřevová paliva. I díky tomu dosáhlo Estonsko v roce 2009 podílu OZE 14,6 % na 
hrubé spotřebě elektrické energie. 

Tab. 3.6.2.1 Podíly OZE26 

 

Graf 3.6.2.1 Výroba elektrické energie z OZE, 2002 – 200926 

 

Tab. 3.6.2.2 Instalované výkony26 
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3.6.3 Kypr 

V Kypru, jako velice malé zemi s počtem obyvatel nedosahující ani jednoho milionu, téměř 
všechna spotřebovaná energie (95,8 %) pochází z ropy a ropných produktů.  

Podíl energie z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie činil v roce 2008 asi 3 %, 
podíl elektřiny z OZE na spotřebě elektřiny činil v roce 2009 pouhých 0,9 %. 

Tab. 3.6.3.1 Výroba a spotřeba elektrické energie27 

Výroba a spotřeba elektrické energie (v MWh) 
  2000 2005 2008 2009 
Hrubá výroba elektřiny  3 370 267 4 347 943 4 995 838 5 133 330 
Celková spotřeba elektřiny  3 011 231 3 930 707 4 555 829 4 655 746 
Elektřina vyrobená z OZE  - - 14 450 41 823 
Fotovoltaika  - 566 2 555 3 835 
Větrná energie  - 355 355 355 
Biomasa/Bioplyn  - - 11 540 37 633 

 

Nejvíce elektrické energie se na Kypru v rámci OZE vyrobí spalováním biomasy a zemního 
plynu, téměř 90 %. Asi 9 % elektrické energie z OZE pochází z fotovoltaických elektráren, 
zbytek, asi 1 % potom z větrných elektráren. 

 

3.6.4 Litva 

V Litv ě došlo k velikému rozvoji výroby elektrické energie z OZE po roce 2006. Počet 
větrných elektráren se mezi lety 2006 a 2008 téměř ztrojnásobil, výroba elektřiny ve větrných 
elektrárna v rozmezí těchto let stoupnula asi 10 krát. Z hlediska OZE mají největší podíl na 
výrobě elektřiny vodní elektrárny, následované větrnou energií a spalováním biomasy. 

Tab. 3.6.4.1 Výroba elektřiny z OZE28 

Výroba elektrické energie z OZE 

Zdroj energie 
Rok 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
GWh 

Biomasa 0,8 1,2 4,6 7,5 7,4 5,5 24 54 69 
Větrná energie 0 0 0 0 1,2 1,8 13,7 106,1 131,1 
Vodní energie 339,3 325,5 353,2 325,1 420,5 450,7 397,1 420,6 401,9 
Vodní el. > 10 MW 312,8 284,4 316,5 283,9 359 384,6 341,3 324,7 329,1 
Vodní el. < 10 MW 26,6 41,1 36,4 41,2 61,5 66,1 55,8 96,2 72,8 
Celkem 340,1 326,7 357,8 332,6 429,1 458 434,8 580,7 602 
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Tab. 3.6.4.2 Instalované výkony v OZE28 

Instalované výkony elektráren využívajících OZE 

  
2006 2008 

Inst. výkon, MW  Počet Inst. výkon, MW  Počet 
Vodní elektrárny > 10 MW 100,8 1 100,8 1 
Vodní elektrárny < 10 MW 24,5 80 26 84 
Větrné elektrárny  49 9 68 25 
El. spalující biomasu 15 6 21 10 

 

Podíl OZE na hrubé spotřebě elektrické energie činil v roce 2008 asi 4,6 %. 

Tab. 3.6.4.3 Hrubá výroba a spotřeba elektřiny28 

Hrubá výroba a spotřeba elektrické energie 

GWh 
Rok 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Hrubá výroba elektřiny 11425 14737 17721 19488 19274 14784 12482 14008 13912 

Import  143 197 307 - 128 1064 1708 1168 1681 

Export  1479 4161 6794 7530 7323 4030 2136 2540 2638 

Hrubá spotřeba elektřiny 10089 10773 11234 11958 12079 11818 12054 12636 12954 
 

3.6.5 Lotyšsko 

Lotyšsko je státem s vysokým podílem OZE na spotřebě elektrické energie, v roce 2009 tento 
podíl dosáhnul více než 52 %.  

Z hlediska OZE je nejvíce elektrické energie vyráběno ve vodních elektrárnách, v roce 2009 
činila výroba ve vodních elektrárnách 2 420 GWh z celkových 3 334 GWh vyrobených 
z OZE. 

Tab. 3.6.5.1 Podíl OZE na spotřebě elektrické energie, 200929 

Podíl OZE na spotřebě elektrické energie v roce 2009 

Technologie Podíl na spotřebě v % GWh 

Vodní el. (> 5 MW) 36,35 2301 

Vodní el. (< 5 MW) 1,88 119 

Větrné el. 4,08 258 

Spal. bioplynu 6,9 437 

Spal. biomasy 3,46 219 

Solární 0 0 

Celkem 52,67 3 334 
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3.6.6 Maďarsko 

V Maďarsku bylo v roce 2009 vyrobeno téměř 36 TWh elektrické energie, hrubá domácí 
spotřeba elektrické energie při tom činila 41 422 GWh. Nejvíce elektrické energie bylo 
vyrobeno z jádra, sice téměř 43 %. Velký podíl má v Maďarsku i výroba elektrické 
energie spalováním zemního plynu.  

8,6 % elektrické energie se vyrobilo v roce 2009 z OZE, největší zastoupení má výroba 
spalováním biomasy, dále výroba elektřiny ve větrných elektrárnách a ve vodních 
elektrárnách. 

Podíl elektřiny vyrobené z OZE na hrubé domácí spotřebě elektřiny v roce 2009 činil 7,4 %. 

Tab. 3.6.6.1 Výroba elektrické energie30 

Výroba elektrické energie z různých zdrojů 

  
2008 2009 2009 (2008=100%) 

GWh % GWh % % 
Uhlí 6928 17,31 6346 17,68 91,61 
Kapalná paliva 355 0,89 588 1,62 163,79 
Zemní plyn 15317 38,27 10468 29,13 68,24 
JE 14818 37,02 15426 42,99 104,1 
Odpady a OZE 2607 6,51 3079 8,58 118,1 
 - vítr 205 0,51 331 0,92 161,56 
 - voda 213 0,53 228 0,64 107,24 
 - biomasa 1887 4,72 2171 6,05 115,06 
Celkem 40026 100 35908 100 89,66 

 

 

3.6.7 Malta 

Malta je malou zemí Evropské unie. Výroba elektrické energie se v Maltě v posledních letech 
pohybuje okolo 2,3 TWh, z toho 424 MWh elektřiny je vyrobeno z obnovitelných zdrojů 
energie. 

Jelikož je Malta středomořským ostrovem s velkou intenzitou slunečního záření, dochází 
v posledních letech zejména k instalaci fotovoltaických elektráren, jejich výroba dosáhla 
v roce 2009 414 GWh, což představuje 97,6 % elektřiny vyrobené z OZE. 

Podíl OZE na hrubé spotřebě elektrické energie je malý, pohybuje se okolo hodnoty 0,02 %. 
Malta totiž vyrábí většinu elektrické energie ve dvou elektrárnách spalujících fosilní kapalná 
paliva. Jejich celkový instalovaný výkon činí 551 MW. 
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Tab. 3.6.7.1 Elektrická energie z OZE31 

Výroba elektrické energie z OZE 

 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Hrubá výroba elektřiny 
[MWh]  2 216 103 2 083 347 2 261 189 2 296 000 2 312 000 - 

Fotovoltaika [MWh]  - 146 357 414 
Větrné el. [MWh]  - 10 10 10 

Celkově OZE [MWh]  - 156 367 424 
Podíl OZE na spotřebě el. 

[%]  - 0,007 0,016 0,02 

Instal. výkon fotovoltaika 
[kW]  - 99 238 276 

Instal. výkon vítr [kW]  - 4,8 4,8 4,8 
 

 

3.6.8 Polsko 

Polsko je státem s poměrně malým podílem OZE na výrobě elektrické energie. V roce 2008 
činil podíl OZE na spotřebě elektrické energie 4,2 %. 

Celkem se v Polsku v roce 2009 vyrobilo asi 152 TWh elektrické energie, spotřebovalo potom 
asi 137 TWh. 

Graf 3.6.8.1 Výroba a spotřeba elektrické energie32 

 

Nejvíce elektrické energie se v Polsku vyrobí z neobnovitelných fosilních paliv (uhlí, zemní 
plyn, lignit), v roce 2009 se takto vyrobilo přes 92 % elektrické energie. 
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Graf 3.6.8.2 Struktura výroby elektřiny v %, 200933 

 

Na obnovitelné zdroje energie připadá pouze 3,1 % výroby elektrické energie. K nejvíce 
využívaným druhům získávání energie z OZE patří využití vodních toků, využití větrného 
proudění a spalování biomasy. Fotovoltaika v Polsku zatím není rozvinutá. 

Tab. 3.6.8.1 Instalovaný výkon v OZE33 

Instalovaný výkon v OZE 

Druh OZE 
2008 2009 

Instalovaný výkon [MW] Instalovaný výkon [MW] 
Bioplyn 54,615 70,888 
Biomasa 231,99 252,49 

Solární el. 0 0,001 
Větrné el. 451,09 724,657 
Vodní el. 940,576 945,657 
Celkem 1 678,27 1 993,25 

 

V roce 2009 se vyrobilo spalováním biomasy asi 334 GWh elektrické energie, ve větrných 
elektrárnách 499 GWh, spalováním bioplynu 55 GWh a ve vodních elektrárnách 2770 GWh. 
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3.6.9 Slovensko 

Na Slovensku má výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů poměrně veliký podíl na 
celkové výrobě elektřiny, především díky využití energie vody ve vodních elektrárnách, 
jejichž výroba činí přes 18 % celkově vyrobené elektřiny. Ostatní obnovitelné zdroje energie 
nemají tak silné zastoupení, za zmínku stojí pouze výroba elektřiny spalováním biomasy, 
v roce 2008 se tak vyrobilo 502 GWh elektrické energie. 

Tab. 3.6.9.1 Výroba elektřiny z OZE34 

Výroba elektrické energie 

[GWh] 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Vodní energie 3 480 4 100 4 638 4 399 4 451 4 039 

Geotermální energie 0 0 0 0 0 0 

Sluneční energie 0 0 0 0 0 0 

Větrná energie 2 6 6 6 8 7 

Biomasa 98 18 27 368 463 502 

Bioplyn 2 2 5 8 11 15 

Celkem OZE 3 582 4 126 4 676 4 781 4 933 4 563 

Podíl OZE na celk. spotřebě en. 12,4% 14,4% 16,4% 16,1% 16,6% 15,3% 
 

V roce 2009 se vyrobilo 26 214 GWh elektrické energie. Z toho 7 370 GWh bylo vyrobeno 
v tepelných elektrárnách, 4 763 GWh ve vodních el. a 14 081 GWh v jaderných el. Hrubá 
spotřeba elektřiny činila v roce 2009 26 870 GWh. 

Graf 3.6.9.1 Instalované výkony elektráren35 
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3.6.10 Slovinsko 

Slovinsko je státem s poměrně velikým podílem výroby elektrické energie z OZE. Téměř 30 
% elektrické energie totiž vyrábí ve vodních elektrárnách. 

Tab. 3.6.10.1 Výroba a spotřeba elektrické energie36 

 

Celkový instalovaný výkon vodních elektráren se neustále zvyšuje, potenciál tohoto způsobu 
získávání elektrické energie zatím není zcela využit. 

Tab. 3.6.10.2 Instalované výkony elektráren36 

 

Z hlediska OZE vyrábí Slovinsko nejvíce elektřiny ve vodních elektrárnách, následuje 
spalování dřevových paliv a odpadů. I fotovoltaika má malý podíl, oproti tomu energie větru 
na Slovinsku nevyužívá vůbec. 
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Tab. 3.6.10.3 Elektřina z OZE36 

 

Především díky veliké výrobě elektřiny z vodních toků dosahuje Slovinsko vysokého podílu 
OZE na hrubé spotřebě elektrické energie, v roce 2009 tento podíl činil 36,8 %. 

Tab. 3.6.10.4 Podíl OZE na hrubé spotřebě elektrické energie36 

 

 

3.7 Šesté rozšíření unie (2007) 

3.7.1 Bulharsko 

V Bulharsku činil podíl OZE na hrubé domácí spotřebě energie v roce 2008 9,6 % a na hrubé 
domácí spotřebě elektrické energie v roce 2009 9,8 %. Největší podíl na těchto číslech mají 
vodní elektrárny. 

Tab. 3.7.1.1 Podíl OZE na hrubé domácí spotřebě elektrické energie37 
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Větrné ani fotovoltaiké elektrárny nemají v Bulharsku veliký podíl na výrobě elektrické 
energie. 

Tab. 3.7.1.2 Výroba elektrické energie z OZE37 

 

Největší instalované výkony mají klasické vodní a vodní přečerpávací elektrárny. Součet 
jejich instalovaných výkonů tvoří 96,3 % instalovaného výkonu v OZE. 

Tab. 3.7.1.3 Instalované výkony v OZE37 

 

 

3.7.2 Rumunsko 

V Rumunsku je nejpoužívanějším obnovitelných zdrojem energie voda. Celkem se 
v Rumunsku v roce 2009 vyrobilo 57,7 TWh elektrické energie, přibližně 27 % pochází 
z vodních elektráren. 

Ostatní obnovitelné zdroje energie zatím v Rumunsku nemají silné zastoupení, nejvíce 
elektrické energie se vyrábí v uhelných, vodních a jaderných elektrárnách. 
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Tab. 3.7.2.1 Vývoj výroby elektrické energie38 

Výroba elektrické energie 

  
2007 2008 2009 

[GWh]  [%]  [GWh]  [%]  [GWh]  [%]  
Celková výroba 61 397 100 64 772 100 57 667 100 

Uhelné elektrárny 26 711 43,51 27 531 42,51 22 996 41 
– Hnědé 21 207 34,54 22 247 34,35 19 022 34 
– Černé 5 504 8,96 5 284 8,16 3 974 6,89 

Zemní plyn 11 054 18 8 902 13,73 7 192 12,47 
Voda 15 916 25,92 17 105 26,41 15 713 27,25 
JE 7 709 12,56 11 223 17,33 11 752 20,38 

Vítr  7 0,01 11 0,02 14 0,02 
 

 

3.8 Shrnutí 

Předchozí kapitoly nabízí čtenáři celkový přehled současného stavu a využití obnovitelných 
zdrojů energie na výrobu různých forem energie, především ale formy elektrické, 
v sedmadvaceti členských státech Evropské unie. Jak je patrné již při srovnání prvních dvou 
tabulek, Tab. 2.1 a Tab. 2.2, při podrobné rešerší a studiu různých pramenů na portálech 
Evropské unie, které se problematikou obnovitelných zdrojů energie a jejich využití zabývají, 
nalezneme poměrně veliké neshody v prezentovaných hodnotách týkajících se jednotlivých 
států unie. Tyto nesoulady mohou být způsobeny chybnou interpretací vstupních dat, ale i 
vlastními chybami zpracovávaných informací. Tato práce se proto zaměřuje na získávání 
informací přímo od ministerstev a pověřených vládních organizací na sběr dat v jednotlivých 
státech na národní úrovni, kde by informace měly být korektní a nejpřesnější, jejich následný 
překlad a vhodné zpracování.  

Ze států tzv. EU – 15, což jsou členské státy Unie před rozšířeními v letech 2004 a 2007, 
vykazují největší podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě elektrické energie státy severní 
Evropy, čili Švédsko s podílem téměř 46 %, Dánsko s podílem 27,4 % a Finsko s podílem 26 
%. Ze středoevropských států má vysoký podíl sousední Rakousko, díky tradičnímu využití 
spádovaných řek činil v roce 2008 podíl OZE na celkové spotřebě elektrické energie asi 69 %. 
Vše shrnuje následující tabulka. 

Tab 3.8.1 Podíly OZE na spotřebě elektrické energie v některých zemích EU-15 

Švédsko Dánsko Finsko Rakousko 
46% 27,4% 26% 69% 
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K největším výrobcům elektrické energie ve vodních elektrárnách patří Švédsko s 65,5 TWh 
v roce 2009, Francie s 62,3 TWh v roce 2009, Španělsko s 29 TWh v roce 2009 a již 
zmiňované Rakousko s 38 TWh v roce 2008. 

K největším producentům elektřiny z větrné energie patří přímořské státy, ve kterých je větrné 
proudění oproti kontinentálním větší. K absolutní špičce mezi evropskými státy počítáme 
Německo s 37,8 GWh elektrické energie z větru v roce 2009 a v témže roce se vyrobilo 
podobné množství i ve Španělsku, sice 37,1 GWh. Nemalý podíl ve výrobě elektřiny tímto 
způsobem mají i Velká Británie a Dánsko, v roce 2009 vyrobily 9,3 a 6,7 GWh. 

Co se týče využití biomasy, největší podíl zaznamenáváme v Německu - 25,5 TWh el. 
energie, ve Velké Británii 10,6 TWh a ve Finsku 7,9 TWh. 

Solární elektrárny zažívají v současnosti, především díky podpůrným vládním politikám, 
veliký rozvoj po celé Evropě. O první příčku v tomto odvětví se dělí opět Spolková republika 
Německo se Španělskem, oba státy vyrobily v roce 2009 přibližně 6,2 GWh elektrické energie 
ze slunečního záření. Stručné shrnutí opět nabízí následující tabulka. 

Tab. 3.8.2 Vyrobená elektrická energie z OZE v některých zemích EU-15 

Voda [TWh] Vítr [GWh] 
Biomasa 
[TWh] 

Solární en. 
[GWh] 

Švédko 65,5 Německo 37,8 Německo 25,5 Německo 6,2 

Francie 62,3 Španělsko 37,1 VB 10,6 Španělsko 6,2 

Španělsko 29 VB 9,3 Finsko 7,9   

Rakousko 38 Dánsko 6,7     

 

V členských státech Evropské unie východní Evropy, což jsou státy, které přistoupily v roce 
2004 a 2007, převažuje vodní energie jako obnovitelný zdroj. Vysoké podíly OZE na spotřebě 
elektrické energie vykazují Lotyšsko s 52 %, Slovinsko s 36,8 % a i Slovensko s 15,3 %. 

Tab. 3.8.3 Podíly OZE na spotřebě elektrické energie v některých zemích východní Evropy 

Lotyšsko Slovinsko Slovensko 
52% 36,8% 15,3% 

 

Největší instalovaný výkon ve vodních elektrárnách nalezneme v Bulharsku, součet 
instalovaných elektrických výkonů průtokových a přečerpávacích vodních elektráren činí asi 
2700 MWe, následuje Slovensko s 2400 MWe. 

Nejvíce elektrické energie z vody, jakožto nejvýznamnějšího obnovitelného zdroje, se 
vyrobilo ve Slovinsku, výroba v roce 2009 činila 4 700 GWh. I na Slovensku se využitím 
spádovaných řek vyrobilo mnoho elektrické energie z vody, sice 4000 GWh v roce 2008. 
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Nejvíce elektrické energie spalováním biomasy vyrábí Maďarsko, sice 2 171 GWh v roce 
2009, i na Slovensku je výroba elektřiny z biomasy nezanedbatelná, vyrobilo se tak 502 GWh 
v roce 2008. Následuje Lotyšsko s 219 GWh v roce 2009. 

Vítr a fotovoltaika zaznamenávají v posledních letech v unijních státech východní Evropy 
silný rozvoj, jejich podíl na výrobě a spotřebě elektrické energie je ale ve srovnání 
s některými západoevropskými státy poměrně malý. 

Tab. 3.8.4 Vyrobená elektrická energie z OZE v některých zemích východní Evropy 

Voda [TWh] Vítr [GWh] 
Slovinsko 4,7 Maďarsko 2171 

Slovensko 4 Slovensko 502 

  Lotyšsko 219 
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4 Potenciál využití OZE v EU 

4.1 Úvodem 

Každý stát Evropské unie má jiný potenciál využití obnovitelných zdrojů energie ať už na 
výrobu elektřiny, tepla nebo v dopravě. Článek 4 evropské Směrnice 2009/28/ES požadoval 
po vládách členských států EU, aby k 30. červnu 2010 předložili plány, jakým způsobem 
hodlají dosáhnout jim stanovených podílů OZE na celkové spotřebě energie. Následující 
kapitola čerpá výhradně z těchto akčních plánů (tzv. “National Renewable Energy Action 
Plans”, NREAP). Veškerá uváděná čísla jsou součástí předpokládaného vývoje, ve 
skutečnosti se však mohou od uvedených hodnot odkloňovat. Není totiž možné dokonale 
odhadnout vývoj všech faktorů, které na rozvoj energetiky mají vliv. Důkazem za všechny je 
současná diskuze o bezpečnosti jaderných elektráren rozpoutaná událostí v JE Fukušima, jejíž 
výsledek může energetiku v příštích letech silně ovlivnit. 

4.2 Státy Evropské unie 

4.2.1 Belgie 

Belgie se zavázala k dosažení 13% podílu obnovitelných zdrojů energie v roce 2020. To 
odpovídá předpokládané spotřebě 5369 ktoe energie z obnovitelných zdrojů z celkové 
spotřeby 41301 ktoe energie.  Největší navýšení se předpokládá v sektoru spotřeby elektrické 
energie z OZE, kde očekávaný podíl na spotřebě energie v roce 2020 je 20,9 %. Podíly 
v ostatních sektorech ilustruje následující tabulka. 

Tab. 4.2.1.1 Rozložení cílového podílu na spotřebě energie v jednotlivých sektorech39 

Teplo Elektřina Doprava Celkem 
2005 2,3% 2,7% 0% 2,2% 
2020 11,90% 20,90% 10,14% 13% 

 

Belgické autority se snaží nalézt vhodnou energetickou politiku, kde zohlední ekonomické a 
sociální zájmy energetického sektoru stejně jako vyčerpávání zásob fosilních paliv a aspekty 
ochrany životního prostředí. 

Na podporu výroby elektrické energie z OZE, Belgie vytvořila systém zelených certifikátů a 
garantovaných minimálních výkupních cen energie. Na federální úrovni je tento systém 
podporován řadou opatření, především rozmístěním off-shore větrných elektráren ve vodách 
Severního moře. Na podporu výstavby jednotek vyrábějících energii z OZE, vytvořily 
belgické regiony systém investičních grantů pro firmy a prémií pro individuální podnikatele, 
zatímco federální úroveň se zaměřila na fiskální politiku – odpočty daní pro firmy a snížení 
daní pro jednotlivce. Pro navýšení využití biopaliv v sektoru dopravy byl stanoven povinný 
podíl biopaliva v palivovém mixu a vzniklo schéma přídělů biopaliva zproštěných daňového 
břemene.   
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Předpokládaný vývoj instalovaného výkonů a vyrobené energie z OZE v sektoru elektrické 
energie znázorňuje následující tabulka. 

Tab. 4.2.1.2 Sektor elektrické energie – výroba a výkon39 

 
2005 2020 

MW GWh MW GWh 

Voda 108,15 350,4 140 440 

Geotermální 
en. 

0 0 3,5 29,1 

Solární en 2,05 1,04 1340 1139 

Vítr 190,2 319,6 4320 10474 

Biomasa 340 1791 2451,5 11038,5 

Celkem 640,4 2462,04 8255 23120,6 

  

Jak je patrné z tabulky, největší rozvoj se očekává u větrných elektráren, jejichž instalovaný 
výkon má vzrůst do roku 2020 o téměř 3600 MW. Toto se podaří pouze výstavbou již výše 
zmíněných off-shore elektráren v belgických vodách Severního moře. 

4.2.2 Francie 

Ve Francii došlo k vytvoření energetického plánu již v roce 2007, kdy se na konferenci 
„Grenelle Environment Forum“, trvající od července do listopadu uvedeného roku, vyjednaly 
základní postupy pro dosažení 23% podílu OZE na celkové spotřebě energie. Tohoto cílu 
bude dosaženo především snížení spotřeby energie ve stavbách (budovách) o 38 % a přibližné 
zdvojnásobení produkce energie z obnovitelných zdrojů. 

Největší potenciál je viděn ve snížení spotřeby primární energie bytových prostor a terciálních 
budov. Celkem je totiž spotřebováváno okolo 40 % této energie na vytápění a osvětlení těchto 
staveb.  Projekty počítají s velkoplošným tepelným izolováním budov a s instalací několika 
milionů ekologicky šetrných zařízení jakými jsou tepelná čerpadla, kotle na dříví, solární 
vytápění aj. 

Co se týče středních a velikých zařízení na výrobu obnovitelné energie, Francie se nehodlá 
omezovat na konkrétní odvětví, nýbrž se chce stát na evropském poli vedoucím státem ve 
všech produkčních technologiích. Dosáhnout toho chce kupříkladu finanční pomocí výzkumu, 
dotacemi nákupů a instalací ekologicky šetrných zařízení a mnohými dalšími finančními 
podporami v daném sektoru.  

Zatímco cíle produkce obnovitelné energie pro rok 2020 byly stanoveny na národní úrovni, 
realizace projektů byla přenechána nižším správním celkům a autoritám, které jsou 
zodpovědné za výstavbu nových technologií ve veřejných budovách a za implementaci a 
kontrolu souladu plánů s lokálními vyhláškami a regulacemi. 
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V sektoru výroby a spotřeby tepla se počítá se značným zvýšením podílu spotřeby tepla 
z obnovitelných zdrojů energie a zároveň se počítá se snížením celkové spotřeby energie na 
vytápění o téměř 19 % díky izolacím budov. 

V sektoru dopravy se počítá se zvýšením podílu biopaliv na 10 % z celkové spotřeby energie 
a zároveň dojde k zavádění elektricky poháněných vozidel, jejichž počet má v roce 2015 
dosáhnout 450 000 a v roce 2020 dvou milionů. Finální spotřeba elektřiny na pohánění těchto 
vozidel je odhadována na 4 TWh v roce 2020. 

Spotřeba elektřiny je jediným sektorem, ve kterém má do roku 2020 dojít ke zvýšení celkové 
spotřeby energie. Toho bude docíleno především větší spotřebou nové elektroniky, zaváděním 
tepelných čerpadel v domácnostech a podnicích a postupným rozšiřováním automobilů 
s elektropohony. 

Celková spotřeba energie v roce 2020 se odhaduje na 155268 ktoe z čehož 35711 ktoe bude 
pocházet z OZE. 

Podíly jednotlivých sektorů v roce 2005 a 2020 znázorňuje následující tabulka. 

Tab. 4.2.2.1 Rozložení cílového podílu na spotřebě energie v jednotlivých sektorech39 

Teplo Elektřina Doprava Celkem 
2005 13,6% 13,5% 1,2% 9,6% 

2020 33% 27% 10,5% 23% 
 

Současné výkony a množství vyrobené elektrické energie dnes a roce 2020 ukazuje 
následující tabulka. 

Tab. 4.2.2.2 Sektor elektrické energie – výroba a výkon39 

 
2005 2020 

MW GWh MW GWh 

Voda 25349 70240 28680 72853 

Geotermální en. 15 95 80 475 

Solární en 25 22 5400 6885 

Vítr 752 1128 25000 57900 

Biomasa 707 3819 3007 17171 

Celkem 27088 75839 62167 155284 

 

Jak je z tabulky patrné, největší rozvoj proběhne u větrných elektráren jak na pevnině, tak u 
tzv. off-shore elektráren, jejichž celkový výkon se má mezi lety 2010 a 2020 zvětšit o téměř 
20000 MW. 
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4.2.3 Itálie 

Itálii bylo stanoveno dosáhnout v roce 2020 podílu 17 % obnovitelných zdrojů energie na 
celkové spotřebě energie. Hlavním způsobem, jak tohoto cíle dosáhnout, má být veliké 
zvýšení energetické účinnosti a snížení celkové spotřeby energie. Itálie je v současnosti 
naprosto závislá na dovozu fosilních paliv, větším využitím obnovitelných zdrojů energie by 
se této závislosti chtěla zbavit, počítá se i s obnovením jaderného programu v Itálii. K dalším 
programům patří podpora výroby energie kogeneračním způsobem, podpora malým a 
středních podniků při výstavbě vlastních zdrojů energie, podpora výstavby nových 
energeticky úsporných budov a dodatečné vybavování budov starých. 

Počítá se s podílem OZE na celkové spotřebě energie o velikosti 22,62 Mtoe, což odpovídá 
požadovaným 17%. 

K mechanismům, které již byly zavedeny, patří v sektoru spotřeby tepla kupříkladu 55% 
odpočet daně z nákladů na výstavbu tepelných čerpadel a systémů využívajících biomasu a 
solární energii, 50 % energie užívané v nových domech k ohřevu vody musí pocházet z OZE, 
stejně tak povinné využití elektrické energie z OZE. Slevy na daních pro odběratele tepla 
vyrobeného z OZE a mnohé další. 

V sektoru elektrickém existuje systém zelených certifikátů, nutící elektrárny zavádět výrobu 
elektrické energie pomocí OZE, dále existují fixní tarify pro výkup elektřiny z OZE od 
výrobců s výkonem menším než 1 MW a další podpůrné mechanismy. 

Pro výrobu elektrické energie se počítá především s navýšením výroby v solárních a větrných 
elektrárnách, ačkoliv je Itálie obklopena mořem, sazí se především na on-shore elektrárny, čili 
elektrárny stojící na pevnině. 

Tab. 4.2.3.1 Sektor elektrické energie – výroba a výkon39 

 
2005 2020 

MW GWh MW GWh 

Voda 15466 43768 17803 42005 

Geotermální 
en. 

711 5325 920 6750 

Solární en 34 31 8600 11350 

Vítr 1639 2558 12680 20000 

Biomasa 937 4675 3820 18780 

Celkem 18787 56356 43823 98885 

Podíly jednotlivých sektorů na dosažení celkové podílu OZE na spotřebě energie 

Tab. 4.2.3.2 Rozložení cílového podílu na spotřebě energie v jednotlivých sektorech39 

Teplo Elektřina Doprava Celkem 
2005 2,8% 16,29% 0,87% 4,92% 

2020 17,09% 26,38% 10,14% 17% 
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4.2.4 Lucembursko 

V Lucembursku se při prosazování a realizování projektů s obnovitelnými zdroji energie 
mluví především o ochranně životního prostředí, bezpečnosti dodávek energie a 
ekonomickém rozvoji. 

Lucemburská zelená politika obnovitelných zdrojů stojí na třech základních pilířích. Plné 
využití národního potenciálu obnovitelných zdrojů energie je základním a stěžejním pilířem. 
Je zde požadován intenzivní rozvoj výroby elektrické energie a tepla z OZE. V sektoru 
elektrickém se sází na výrobu elektřiny spalováním biomasy a výrobou ve větrných 
elektrárnách. V sektoru tepla ej rozvíjena tepelná síť, dodávající teplo vyrobené spalováním 
biomasy. V domácnostech je mimo biomasy užíváno solárních termálních článků a tepelných 
čerpadel. Oba sektory jsou podporovány investičními pobídkami, sektor elektrický je navíc 
podporován fixními výkupními tarify elektřiny. 

Druhým pilířem je dosažení požadovaného podílu 10 % na celkové spotřebě energie v sektoru 
dopravy skrze dovoz biopaliv a jejich následné užití. Dále se zavádí elektricky poháněná 
veřejná doprava a I v soukromém sektoru je kladen důraz na užití elektromobilů. 

Posledním pilířem je vhodná mezinárodní obchodní politika, Lucembursko má omezené 
národní potenciály a bez dovozu zelené energie by souhrnného cíle v roce 2020 nedosáhlo. 

Lucembursko se zaválo ke splnění 11 % podílu OZE na celkové spotřebě energie pro rok 
2020. Předpokládané procentuální rozložení spotřeby energie z OZE v různých sektorech 
ilustruje následující tabulka. 

Tab. 4.2.4.1 Rozložení cílového podílu na spotřebě energie v jednotlivých sektorech39 

Teplo Elektřina Doprava Celkem 
2005 1,7% 3,2% 0% 0,9% 

2020 8,5% 11,8% 10,0% 11% 
 

Předpokládanou výrobu elektrické energie z OZE v roce ukazuje následující tabulka. 

Tab. 4.2.4.2 Sektor elektrické energie – výroba a výkon39 

 
2005 2020 

MW GWh MW GWh 

Voda 34 98,1 44 124 

Geotermální 
en. 

0 0 0 0 

Solární en 24 17,7 113 84 

Vítr 35 52,4 131 239 

Biomasa 9 46,1 59 334 

Celkem 102 214,3 347 781 
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Jak již bylo uvedeno, nejvíce elektrické energie by mělo vyrábět v elektrárnách spalující 
biomasy a v elektrárnách větrných. Celková spotřeba energie je pro rok 2020 předpovídána, 
sice 4396 ktoe, 11% odpovídá 483,5 ktoe. 

4.2.5 Německo 

Německo v budoucnu sází na velice vysoké využití obnovitelných zdrojů na výrobu energie. 
Perspektivně mají OZE převzít hlavní podíl na dodávce energie v Německu. 

Německo má dle směrnice 2009/28/ES dosáhnout v roce 2020 podílu 18 % OZE na celkové 

spotřebě energie, ve svých plánech tuto hodnotu ale ještě překračuje a počítá s podílem 19,6 %. 
Německo by tak bylo státem, od kterého by ostatní státy, které se splněním svých podílu budou 
mít problémy, mohly na základě flexibilních kooperačních mechanismů přebytečných 1,6 % 
získat. 

Procentuální podíly jednotlivých sektorů v roce 2005 a 2020 znázorňuje následující tabulka. 

Tab. 4.2.5.1 Rozložení cílového podílu na spotřebě energie v jednotlivých sektorech39 

Teplo Elektřina Doprava Celkem 
2005 6,6% 10,2% 3,9% 6,5% 

2020 15,5% 38,6% 13,2% 19,6% 
 

Většina mechanismů na rozvoj využití obnovitelných zdrojů energie již dnes existuje a počítá se 
s jejich dalším upřesňováním. V sektoru elektrickém je základním dokumentem Zákon o 
obnovitelných zdrojích energie, tento zákon je doplňován kupříkladu Zákon o obchodu s emise a 
dalšími. I v sektorech výroby tepla a dopravy již existuje příslušná legislativa podporující využití 
OZE. 

Celková spotřeba energie v roce 2020 je 197 178 ktoe (8 255 PJ), 18 % by odpovídal hodnotě 
35 492 ktoe (1 486 PJ). 

Předpokládané výkony a množství vyrobené energie v sektoru elektrické energie nezorňuje 
následující tabulka. 

Tab. 4.2.5.2 Sektor elektrické energie – výroba a výkon39 

 
2010 2020 

MW GWh MW GWh 

Voda 4329 19687 4309 20000 

Geotermální 
en. 

0,2 0,2 298 1654 

Solární en 1980 1282 51753 41389 

Vítr 18415 26658 45750 104435 

Biomasa 2427 14025 8825 49457 

Celkem 27898 62653 110935 216935 
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Největší předpokládaný podíl na výrobě elektrické energie v roce 2020 budou mít větrné 
elektrárny, následovány spalováním biomasy, fotovoltaikou a vodními elektrárnami. Potenciál 
výroby elektřiny ve vodních elektrárnách je v současnosti téměř plně využit, proto se nepočítá 
s velikým rozvojem této technologie v budoucnosti. V oblasti geotermie se počítá nejdříve 
s použitím tzv. hydrotermálních zařízení, později pak s instalací tzv. Hot-Dry-Rock systémů. 
S největším rozvojem se díky příznivému investičnímu klimatu počítá u větrných elektráren jak 
na pevnině, tak u off-shore elektráren. 

4.2.6 Nizozemí 

Dle Směrnice 2009/28/ES má Nizozemsko dosáhnout v roce 2020 podílu 14 % OZE na 
celkové spotřebě energie. Dle Nizozemských autorit by však tento podíl mohl být v roce 2020 
překročen o 0,5 % a mohl by tak činit 14,5 %. I v sektoru dopravy by měl být povinný 
minimální podíl 10 % lehce překročen, počítá se totiž s podílem 10,3 %. 

Hrubá celková spotřeba energie by v Nizozemsku v roce 2020 měla dosáhnout 51 Mtoe (2,1 
PJ), energie z obnovitelných zdrojů tedy bude činit 7 074 ktoe. 

Procentuální podíly spotřeby energie z OZE v jednotlivých sektorech ilustruje následující 
tabulka. 

Tab. 4.2.6.1 Rozložení cílového podílu na spotřebě energie v jednotlivých sektorech39 

Teplo Elektřina Doprava Celkem 
2005 2,5% 6% 0,1% 2,5% 

2020 8,7% 37,0% 10,3% 14,5% 
 

V současnosti je již zavedena legislativa podporující využití obnovitelných zdrojů energie, 
příkladem jsou finanční podpory OZE v jednotlivých sektorech, povinné minimální využití 
substitutů benzínu a nafty na pohon automobilů, snaha urychlit licenční procesy v oblasti 
OZE a mnohé další. 

Největší podíl na dosažení celkového podílu bude mít se svými 37 % sektor elektrický, 
následující tabulka uvádí přepokládané výkony a množství vyrobené energie v tomto sektoru. 

Tab. 4.2.6.2 Sektor elektrické energie – výroba a výkon39 

 
2005 2020 

MW GWh MW GWh 

Voda 37 89 203 714 

Geotermální 
en. 

0 0 0 0 

Solární en 51 40 721 556 

Vítr 1224 2067 11178 32408 

Biomasa 1128 5041 2892 16639 

Celkem 2440 7237 14994 50317 
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Jak je v tabulce vidět, největší důraz bude kladen na rozvoj větrných elektráren, kde v roce 
2020 má být instalováno 6 000 MW v on-shore elektrárnách a 5 178 MW v off-shore 
elektrárnách. Více energie mají ale do sítě díky konstantnějšímu větrnému proudění na moři 
dodávat off-shore elektrárny. Dalším stěžejní technologií je spalování biomasy, množství 
vyrobené elektrické energie se má v příštích 10 letech téměř ztrojnásobit. 

4.2.7 Dánsko 

Pro Dánsko jsou obnovitelné zdroje energie a úspory energie prioritní již od osmdesátých let 
minulého století. Toto umožnilo, aby se Dánsko stalo jedním z evropských států s největšími 
podíly OZE na celkové spotřebě v současnosti. Směrnice 2009/28/ES stanovuje Dánsku 
vysoký podíl OZE ne celkové spotřebě energie pro rok 2020, sice celých 30 %. Dánské 
autority jsou však optimistické, věří, že tohoto ambiciózního cíle Dánsko dosáhne. Hlavním 
dlouhodobým cílem je odstranění závislosti na fosilních palivech. 

K největším zdrojům obnovitelné energie patří vítr a biomasa- biologicky rozložitelné 
odpady, bioplyn a sláma. 

Celková spotřeba energie pro rok 2020 bude dle dánských studií činit 16 346 ktoe, z toho 
4 904 ktoe bude pocházet z obnovitelných zdrojů. Oproti dnešku toto představuje snížení 
celkové potřeby o 4 %. Při dosažení 30 % celkového podílu se počítá s rozložením podílů do 
jednotlivých sektorů dle následující tabulky. 

Tab. 4.2.7.1 Rozložení cílového podílu na spotřebě energie v jednotlivých sektorech39 

Teplo Elektřina Doprava Celkem 
2005 23,2% 26,8% 0,2% 16,5% 

2020 39,8% 51,9% 10,1% 30,0% 
 

Největším dílem se na rozvoji OZE má podílet růst využití biomasy a instalace off-shore 
větrných parků.  

Spotřeba energie z OZE v sektoru elektrickém má vzrůst ze současných 12,4 TWh na 20,6 
TWh v roce 2020. Pro výrobu tepla se má v budoucnu využívat především biomasa (sláma, 
dříví, bio odpady aj.), v dopravě se má více používat biopaliv pro pohánění dopravních 
prostředků. 

Růst využití jednotlivých obnovitelných zdrojů energie je patrný z následující tabulky. 
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Tab. 4.2.7.2 Sektor elektrické energie – výroba a výkon39 

 
2005 2020 

MW GWh MW GWh 

Voda 10 23 10 31 

Geotermální 
en. 

0 0 0 0 

Solární en 3 2 6 4 

Vítr 3129 6614 3960 11713 

Biomasa 777 3243 2779 8846 

Celkem 3919 9881 6755 20594 

 

4.2.8 Irsko 

Dle Směrnice 2009/28/ES má Irsko v roce 2020 dosáhnout podílu 16 % OZE na celkové 
spotřebě energie. Nejvíce se na této hodnotě bude podílet elektrický sektor, více než 40 % 
spotřebované elektrické energie má v roce 2020 pocházet z OZE. V posledních letech 
docházelo k prudkému rozvoji větrných on-shore elektráren, tento rozvoj má v příštím 
desetiletí pokračovat. Irsko chce v roce 2020 vyrábět elektřinu především ve větrných 
elektrárnách jak na pevnině, tak v off-shore elektrárnách.  

V současnosti je irský sektor dopravy závislý na dovozu ropy. V budoucnu má dojít ke 
zvýšenému využití biopaliv a elektricky poháněných dopravních prostředků, s cílem zmenšit 
nebo nejlépe ukončit tuto závislost. V roce 2020 tak má být 10 % automobilů poháněno 
elektřinou. 

Celková spotřeba energie má roce 2020 činit 14 142 ktoe z čehož 2 269 ktoe má pocházet 
z OZE.  

Podíly jednotlivých sektorů pro splnění souhrnného 16 % cíle znázorňuje následující tabulka. 

Tab. 4.2.8.1 Rozložení cílového podílu na spotřebě energie v jednotlivých sektorech39 

Teplo Elektřina Doprava Celkem 
2005 3,5% 6,9% 0% 3,1% 

2020 12,0% 42,5% 10,0% 16,0% 
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Srovnání v sektoru elektrickém nabízí následující tabulka. 

Tab. 4.2.8.2 Sektor elektrické energie – výroba a výkon39 

 
2005 2020 

MW GWh MW GWh 

Voda 234 760 784 2456 

Geotermální 
en. 

0 0 5 35 

Solární en 0 0 5 13 

Vítr 494 1588 7145 19832 

Biomasa 20 116 400 2453 

Celkem 748 2465 8339 24789 

 

Jak lze z tabulky vyčíst, největší rozvoj se předpokládá u větrných elektráren, 12  449 GWh 

má pocházet z on-shore větrných elektráren, 7 383 GWh potom z větrných elektráren stojících 
na moři. 

4.2.9 Velká Británie 

Velká Británie je státem, který v současné době je silně závislý na dostupnosti fosilních paliv. 
V minulosti, na rozdíl od jiných evropských průmyslových gigantů, neinvestovala Velká 
Británie tak veliké částky do rozvoje obnovitelných zdrojů energie a jejich současný podíl na 
celkové spotřebě energie je poměrně nízký. 

Cílem Velké Británie je dle Směrnice 2009/28/ES dosáhnout v roce 2020 podílu 15 % OZE 
na celkové spotřebě energie. Rozložení v jednotlivých sektorech znázorňuje následující 
tabulka. 

Tab. 4.2.9.1 Rozložení cílového podílu na spotřebě energie v jednotlivých sektorech39 

Teplo Elektřina Doprava Celkem 
2005 0,7% 4,7% 0,2% 1,4% 

2020 12,0% 31,0% 10,3% 15,0% 
 

Budoucí vládní program určený k podpoře využití obnovitelných zdrojů energie staví na 3 
pilířích: finanční podpoře pro OZE, zrušení bariér pro dodávky energie z obnovitelných 
zdrojů a rozvoji nových technologií. 

K hlavním technologiím, které mají podstatně přispět ke splnění cílů v roce 2020, počítají 
Briti off-shore větrné elektrárny a elektrárny využívající slapové jevy vody. Instalovaný 
výkon ve slapových elektrárnách má v roce 2020 činit 1300 MW, výkon off-shore větrných 
elektráren potom 12 990 MW. Ve velké Británii se na rozdíl od Francie a Německa nepočítá 
s velikým využitím solární a geotermální energie, největší pokrok se má dosáhnout v oblasti 
větrné energetiky. 
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Výkony a množství vyrobené energie pro rok 2020 v sektoru elektřiny znázorňuje následující 
tabulka. 

Tab. 4.2.9.2 Sektor elektrické energie – výroba a výkon39 

 
2005 2020 

MW GWh MW GWh 

Voda 1501 4921 3430 10310 

Geotermální 
en. 

0 0 0 0 

Solární en 11 8 2680 2240 

Vítr 1565 2904 27880 78270 

Biomasa 1458.4 9109 4240 26160 

Celkem 4535.4 16942 38230 116980 

 

4.2.10 Řecko 

Řecku stanovuje Směrnice 2009/28/ES povinný podíl 18 % OZE na celkové spotřebě energie. 
V roce 2010 řecká vláda přijala zákon, který stanovuje cíl ještě o 2 % vyšší, čili 20 %. Tohoto 
cíle chce Řecko dosáhnout opatřeními pro efektivnější využití energie a pronikáním nových 
technologií do výroby elektrické energie, tepla a do sektoru dopravy. 

Řecko má značný potenciál pro výrobu energie ve větných a solárních elektrárnách, 
v současné době mnoho investorů tento potenciál už rozpoznali a investice do těchto sektorů 
na sebe nenechají dlouho čekat. Naopak oblasti výroby energie z biomasy a v geotermálních 
elektrárnách investory zatím nepřilákaly, na větší investice v těchto odvětvích se stále čeká. 
Vodní potenciál je v Řecku dobře využit, i tak se počítá se stavbou 1 – 2 vodních elektráren o 
výkonech přesahujících 1 MW. 

V sektoru elektrickém má být vyššího podílu OZE na spotřebě energie dosaženo modernizací 
stávajících uhelných elektráren, výstavbou elektráren využívajících OZE, výstavbou nových 
přečerpávacích elektráren pro zvýšení stability přenosové sítě aj. 

V oblasti výroby tepla se má více tepla vyrábět z biomasy a v geotermálních elektrárnách, 
dále bude stanoven povinný podíl pro vytápění nových staveb pomocí solárních panelů. 

V sektoru dopravy bude, obdobně jako v jiných zemích, požadováno vyšší využití biopaliv a 
bude docházet k vyššímu využití energeticky úsporných automobilů. 

Sektorální podíly, předpokládaný celkový výkon a celková vyrobená energie je znázorněna 
v následujících tabulkách. 
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Tab. 4.2.10.1 Rozložení cílového podílu na spotřebě energie v jednotlivých sektorech39 

Teplo Elektřina Doprava Celkem 
2005 12,76% 8,03% 0,02% 6,96% 

2020 19,7% 39,8% 10,1% 18,0% 
 

Tab. 4.2.10.2 Sektor elektrické energie – výroba a výkon39 

 
2005 2020 

MW GWh MW GWh 

Voda 3107 5017 4531 6576 

Geotermální 
en. 

0 0 120 736 

Solární en 1 0,9 2450 3605 

Vítr 491 1267 7500 16797 

Biomasa 24 94 250 1259 

Celkem 2923 5786 14851 28973 

 

4.2.11 Portugalsko 

Portugalsko je, co se týče obnovitelných zdrojů energie, jedna z vedoucích zemí v Evropské 
unii. I proto mu stanovuje Směrnice 2009/28/ES jeden z nejvyšších unijních podílu OZE na 
celkové spotřebě energie pro rok 2020 – 31 %. Jedná se o pátý nejvyšší podíl v EU. Podíly 
jednotlivých sektorů, kterými chce Portugalsko celkového závazu dosáhnout, znázorňuje 
následující tabulka. 

Tab. 4.2.11.1 Rozložení cílového podílu na spotřebě energie v jednotlivých sektorech39 

Teplo Elektřina Doprava Celkem 
2005 31,9% 29,3% 0,2% 19,8% 

2020 30,6% 55,3% 10,0% 31,0% 
 

Portugalsko rozpoznalo výhody výroby energie z OZE poměrně brzy a jako země bez zásob 
nerostných surovin se na OZE zaměřilo a vytvořilo několik dobře fungujících finančních a 
daňových opatření, které podporují investice v sektoru obnovitelných zdrojů.  

Jako jedna z mála zemí neplánuje Portugalsko zvyšovat podíly OZE v sektoru výroby tepla, 
současný stav ke pro splnění celkového závazku dostačující. 

Portugalsko chce do roku 2020 snížit svou závislost na zahraničních fosilních zdrojích energie 
o 26 %, snížit import energie ze zahraničí o 25 %, vytvořit 100 000 pracovních míst o oblasti 
energetiky, podpořit využití elektrických vozidel a vytvořit další finanční podpory vedoucí 
k vyššímu využití OZE v energetice. 
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Největším dílem se mají na zvýšení využití OZE podílet vodní a větrné elektrárny. Pozadu 
však nemá zůstat ani solární energetika, jak velká zařízení, tak mini a mikroprodukční 
systémy k ohřevu vody na domácí potřeby. 

Jednotlivá vyrobená množství energie a výkony v hlavních odvětvích ilustruje pro sektor 
elektřiny následující tabulka. 

Tab. 4.2.11.2 Sektor elektrické energie – výroba a výkon39 

 
2005 2020 

MW GWh MW GWh 

Voda 4816 5118 9798 14511 

Geotermální 
en. 

14 55 75 488 

Solární en 3 3 1500 2475 

Vítr 1063 1773 6875 14596 

Biomasa 476 1976 952 3516 

Celkem 6372 8925 19200 35586 

 

Celková spotřeba energie má v roce 2020 činit 19 467 ktoe z čehož 6 035 ktoe bude pocházet 
z obnovitelných zdrojů energie. 

4.2.12 Španělsko 

Směrnice 2009/28/ES stanovuje Španělsku cílový podíl OZE na celkové spotřebě energie pro 
rok 2020 20 %. Cíle Španělska jsou však ambiciózní a je v plánu, tento podíl překročit. 
Procentuální zastoupení jednotlivých sektorů znázorňuje následující tabulka. 

Tab. 4.2.12.1 Rozložení cílového podílu na spotřebě energie v jednotlivých sektorech39 

Teplo Elektřina Doprava Celkem 
2005 8,8% 18,4% 1,1% 8,3% 

2020 18,9% 40,0% 13,6% 22,7% 
 

Španělsko je zemí, která ve srovnání s jinými podobně ekonomicky vyspělými zeměmi má 
vyšší spotřebu energie na vyprodukování jednotky HDP, je i zemí, která je silně závislá na 
dovozu energie ze zahraničí. Toto jsou důvody, proč je ve Španělsku kladen veliký důraz na 
rozvoj OZE v příštích letech. 

V oblasti vodní energie má Španělsko stále nevyužitý potenciál, který hodlá v budoucnu 
využít. V současnosti dochází ke stavbám vodních elektráren s výkonem menším než 50 MW, 
tento trend by Španělsko chtělo zachovat, roční přírůstek celkového výkonu by se měl 
pohybovat mezi 40 a 70 MW. 
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V oblasti solární energie má dojít ke zvětšení celkového výkonu o 4 346 MW u 
fotovoltaických elektráren v příštím desetiletí. 67 % instalací se bude nacházet na budovách, 
33 % na volných prostranstvích. Od roku 2015 se očekává růst počtu instalací k vlastnímu 
zásobování a spotřebě. Pro solární termoelektrickou energii se očekává růst výkonu o 4 477 
MW. 

V oblasti větrné energetiky plánuje Španělsko především velikou modernizaci současných on-
shore větrných elektráren, instalace nových elektráren je očekávána až s blížícím se rokem 
2020. Co se týče off-shore elektráren, je v současnosti uvažováno nad asi třiceti projekty. 
K dnešnímu dni neexistuje ve Španělsku průmyslově využitelná off-shore elektrárna, všechny 
existující mají experimentální povahu. Španělsko je velmi limitováno některými podmínkami 
pro výstavbu těchto elektráren, jedno z nich je maximální hloubka moře 50 m, která je 
v pobřežních vodách Španělska často překonána. 

Předpokládané výkony a množství energie z OZE znázorňuje následující tabulka. 

Tab. 4.2.12.2 Sektor elektrické energie – výroba a výkon39 

 
2005 2020 

MW GWh MW GWh 

Voda 18220 35503 22362 39593 

Geotermální 
en. 

0 0 50 300 

Solární en 60 41 13445 29669 

Vítr 9918 20729 38000 78254 

Biomasa 601 2653 1587 10017 

Celkem 26072 53773 75444 157833 

 

4.2.13 Finsko 

Finsko je evropskou zemí s jedním z nejvyšších podílů spotřeby energie z obnovitelných 
zdrojů na celkové spotřebě energie. S hodnotou přesahující 28 % se řadí mezi špičku Evropy. 
Směrnice 2009/28/ES stanovuje Finsku pro rok 2020 podíl 38 %. Podíly jednotlivých sektorů 
pro dosažení cílové hodnoty znázorňuje následující tabulka. 

Tab 4.2.13.1 Rozložení cílového podílu na spotřebě energie v jednotlivých sektorech39 

Teplo Elektřina Doprava Celkem 
2005 40,0% 27,0% 0,0% 28,8% 

2020 47,0% 33,0% 20,0% 38,0% 
  

V oblasti větrné energetiky má v roce 2011 vkročit v platnost tarif určující výkupní cenu 
elektřiny financovaný ze státního rozpočtu. Dále má roční podpora výstavby a plánování 
větrných elektráren činit asi 1,5 milionu Eur. 
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V oblasti biomasy má také dojít k významnému vzrůstu výroby jak v kogeneračních 
elektrárnách, tak v teplárnách. Poptávka po dřevní štěpce má být pokryta užitím 
nízkovzrůstových dřevin a pařezů. Těžba tohoto druhu dřeva je však zatím neekonomická a 
měla by být v budoucnu dotována vládními prostředky. 

V oblasti vodní energetiky je v plánu změna finanční podpory výstavby malých vodních 
elektráren – místo současného maximálního dotovaného výkonu 1 MW se má tato hranice 
zvednout na 10 MW. 

Dosažení 20 % podílu v sektoru dopravy má být realizováno především povinným odběrem 
biopaliva pro prodejce pohonných hmot.  

Výrobu elektrického proudu z OZE pro rok 2020 znázorňuje následující tabulka. 

Tab. 4.2.13.2 Sektor elektrické energie – výroba a výkon39 

 
2005 2020 

MW GWh MW GWh 

Voda 3040 13910 3110 14410 

Geotermální 
en. 

0 0 0 0 

Solární en 0 0 10 10 

Vítr 80 150 2500 6090 

Biomasa 2140 9660 2920 12910 

Celkem 5260 23720 8540 33420 

  

4.2.14 Rakousko 

Rakousko je zemí, kde se již tradičně vyrábí největší množství elektrické energie ve vodních 
elektrárnách, podíl OZE na celkové spotřebě energie je tudíž velmi vysoký a již v roce 2010 
přesáhnul hranici 30 %. Směrnice 2009/28/ES stanovuje Rakousku celkový podíl 34 %, 
současné prognózy počítají s mírným překročením tohoto plánu, sice o 0,2 %. Předpokládané 
podíly OZE v jednotlivých sektorech pro rok 2020 znázorňuje následující tabulka. 

Tab. 4.2.14.1 Rozložení cílového podílu na spotřebě energie v jednotlivých sektorech39 

Teplo Elektřina Doprava Celkem 
2005 24,3% 60,8% 2,3% 24,4% 

2020 32,6% 70,6% 11,4% 34,2% 
 

Množství elektrické energie a výkony v OZE ilustruje následující tabulka. 
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Tab. 4.2.14.2 Sektor elektrické energie – výroba a výkon39 

 
2005 2020 

MW GWh MW GWh 

Voda 7907 37125 8997 42112 

Geotermální 
en. 

1 2 1 2 

Solární en 22 21 322 306 

Vítr 694 1343 2578 4811 

Biomasa 976 2823 1281 5147 

Celkem 9600 41314 13179 52378 

 

Jak je vidět v tabulce, Rakousko chce dosáhnout cílového podílu především vyšším využitím 
vodní energie, větrné energie a energie získané spalováním biomasy. Celková spotřeba 
energie má dosáhnout 27 109 ktoe a z toho 9 217 ktoe má pocházet z obnovitelných zdrojů 
energie. 

4.2.15 Švédsko 

Švédsko, podobně jako ostatní severské země Evropské unie, má v současnosti velice vysoký 
podíl OZE na celkové spotřebě energie, pohybuje se okolo 43 %. Směrnice 2009/28/ES 
stanovuje Švédsku cílový podíl 49 % v roce 2020. Švédská vláda počítá v současnosti 
s překročením tohoto podílu o 1,2 %, podíl má tedy činit 50,2 %. Předpokládané podíly 
v jednotlivých sektorech ilustruje následující tabulka. 

Tab. 4.2.15.1 Rozložení cílového podílu na spotřebě energie v jednotlivých sektorech39 

Teplo Elektřina Doprava Celkem 
2005 53,7% 50,9% 4,0% 39,7% 

2020 62,1% 62,9% 13,8% 50,2% 
 

V budoucnu chce švédská vláda dále investovat do OZE a pomáhat tak rozvoji tohoto odvětví. 
V současné době existuje mnoho ekonomických instrumentů podporující rozvoj OZE. 
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Sektor výroby elektrické energie ilustruje následující tabulka. 

Tab. 4.2.15.2 Sektor elektrické energie – výroba a výkon39 

 
2005 2020 

MW GWh MW GWh 

Voda 16345 72874 16360 68000 

Geotermální 
en. 

0 0 0 0 

Solární en 4 0,1 8 4 

Vítr 536 939 4547 12500 

Biomasa 2568 7506 2914 16689 

Celkem 19453 81319,1 23829 97193 

 

Jako většina severských zemí, ani Švédsko nepředpokládá veliký rozvoj solární energetiky, 
daleko více sází na rozvoj větrných elektráren a využití biomasy. Právě tyto dva zdroje 
energie mají v elektrickém sektoru zvýšit současný podíl na spotřebě na úroveň 62,9 % v roce 
2020. 

V oblasti dopravy se vizionářsky mluví o vozovém parku, který v roce 2030 bude nezávislý 
na fosilních palivech.  Na konkrétních opatřeních pro dosažení tohoto ambiciózního cíle se 
pracuje. 

Celková spotřeba energie má ze současných 36 089 ktoe vzrůst na 39 231 ktoe v roce 2020. 
Z obnovitelných zdrojů energie při tom bude pocházet 19 223 ktoe energie. 

4.2.16 Česká republika 

Česká republika se zavázala k dosažení 13 % podílu obnovitelných zdrojů energie na hrubé 
celkové spotřebě energie v roce 2020 pro splnění celkového unijního cíle 20 % plynoucího ze 
směrnice 2009/28/ES. Rozložení tohoto podílu v jednotlivých energetických sektorech 
ilustruje následující tabulka: 

Tab. 4.2.16.1 Rozložení cílového podílu na spotřebě energie v jednotlivých sektorech39 

Teplo Elektřina Doprava Celkem 
2005 8,4% 4,5% 0,1% 6,1% 

2020 14,1% 14,3% 10,8% 13,5% 
 

Očekávaná celková spotřeba energie v roce 2020 činí 32 531 ktoe, z toho bude pro splnění 
unijního cíle vyrobeno z obnovitelných zdrojů energie 4 382 ktoe. 

Sektor výroby elektrické energie znázorňuje následující tabulka. 

 



85 

 

 
 

Tab. 4.2.16.2 Sektor elektrické energie – výroba a výkon39 

 
2005 2020 

MW GWh MW GWh 

Voda 1020 2380 1125 2274 

Geotermální 
en. 

0 0 4,4 18,4 

Solární en 1 0 1695 1726 

Vítr 22 21 743 1496 

Biomasa - 721 - 6165 

Celkem - 3122 - 11679,4 

 

Jak lze z tabulky vyčíst, vodní potenciál je v ČR již vyčerpán, pro rok 2020 se neočekává 
vyšší výroba elektrické energie, než tomu bylo v roce 2005. Nejvíce má vzrůst výroba 
elektrické energie využitím biomasy, očekává se i veliký růst v sektoru solární energetiky. 

4.2.17 Estonsko 

Estonsku se v porovnání s rokem 1990 podařilo snížit emise skleníkových plynů o více než 50 
% a dosáhnout podílu OZE na celkové spotřebě energie 18 % v roce 2005. Evropská 
Směrnice 2009/28/ES stanovuje pro Estonsko cílový podíl 25 % pro rok 2020. 

Podíly jednotlivých sektorů pro dosažení celkového podílu znázorňuje následující tabulka. 

Tab. 4.2.17.1 Rozložení cílového podílu na spotřebě energie v jednotlivých sektorech39 

Teplo Elektřina Doprava Celkem 
2005 16,3% 0,3% 0,0% 16,6% 

2020 17,6% 4,8% 2,7% 25,0% 
 

Jak je z tabulky vidět, největší podíl na dosažení cílových 25 % má mít sektor výroby tepla. 
V tomto sektoru se počítá s výrobou tepla spalováním biomasy, celkově má být vyrobeno 607 
ktoe tepla v roce 2020, v roce 2005 se vyrobilo 505 ktoe. S jiným způsobem výroby tepla 
z OZE se v Estonku nepočítá. 

Jak přímořský severský stát nejsou v Estonku veliké sluneční a vodní potenciály, téměř 
veškerá elektrická energie z OZE bude v roce 2020 pocházet z větrných elektráren. Rozložení 
výkonů a výroby elektřiny z OZE znázorňuje následující tabulka. 
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Tab. 4.2.17.2 Sektor elektrické energie – výroba a výkon39 

 
2005 2020 

MW GWh MW GWh 

Voda 5,4 20,1 7,8 30 

Geotermální 
en. 

0 0 0 0 

Solární en 0 0 0 0 

Vítr 31 54 650 1537 

Biomasa 0 0 - 36 

Celkem 36,4 74,1 - 1603 

 

4.2.18 Kypr 

Pro Kypr Směrnice 2009/28/ES stanovuje cílový podíl 13 % OZE na celkové spotřebě energie 
v roce 2020. Kypr, jako malý ostrovní stát, nemá možnost stavět vodní elektrárny, veškeré 
snahy tedy budou směřovat k vyššímu využití slunečního záření a větrného proudění. 

Podíly v jednotlivých sektorech znázorňuje následující tabulka. 

Tab. 4.2.18.1 Rozložení cílového podílu na spotřebě energie v jednotlivých sektorech39 

Teplo Elektřina Doprava Celkem 
2005 9,1% 0,0% 0,0% 2,9% 

2020 23,5% 16,0% 4,9% 13,0% 
 

Výroba elektřiny a výkony pro elektřinu z OZE jsou znázorněny v následující tabulce. 

Tab. 4.2.18.2 Sektor elektrické energie – výroba a výkon39 

 
2005 2020 

MW GWh MW GWh 

Voda 0 0,07 0 0 

Geotermální 
en. 

0 0 0 0 

Solární en 0,16 0 267 533 

Vítr 0 0 300 499 

Biomasa 0 0 17 143 

Celkem 0,16 0,07 584 1175 
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4.2.19 Litva 

Směrnice 2009/28/ES stanovuje pro Litvu cílový podíl 23 % OZE na celkové spotřebě energie 
v roce 2020. Rozložení tohoto cíle do jednotlivých sektorů ilustruje následující tabulka. 

Tab. 4.2.19.1 Rozložení cílového podílu na spotřebě energie v jednotlivých sektorech39 

Teplo Elektřina Doprava Celkem 
2005 27,0% 4,0% 0,3% 15,0% 

2020 39,0% 21,0% 10,0% 24,0% 
 

Pro splnění požadavků kladených na Litvu má litevská vláda v plánu zlepšit administrativu 
týkající se OZE, zahrnout do procesu přecházení na OZE komunální vlády, vytvořit systém 
finančních podpor pro OZE, podporovat vědecký výzkum týkající se OZE, zvětšit 
informovanost obyvatelstva na poli OZE. 

K největšímu rozvoji má dojít ve využití biopaliv v oblasti okrskového vytápění, v roce 2020 
by mělo více než 50 % tepla pocházet z obnovitelných zdrojů energie. 

V sektoru výroby elektřiny z OZE má dojít k výstavbě větrných elektráren, dále se má zvětšit 
především využití biomasy na výrobu elektrického proudu. Předpokládanou situaci ilustruje 
následující tabulka. 

Tab. 4.2.19.2 Sektor elektrické energie – výroba a výkon39 

 
2005 2020 

MW GWh MW GWh 

Voda 127,8 451 141 470 

Geotermální 
en. 

0 0 0 0 

Solární en 0 0 10 15 

Vítr 1 2 500 1250 

Biomasa 5 7 224 1223 

Celkem 133,8 460 875 2958 

 

4.2.20 Lotyšsko 

Lotyšsko je státem, ve kterém je už v současnosti podíl OZE na celkové spotřebě energie 
vysoký, především díky velikému využití vodních elektráren. Směrnice 299/28/ES Lotyšsku 
pro rok 2020 stanovuje cílový podíl 40 % OZE ba celkové spotřebě energie. Rozložení tohoto 
podílu do jednotlivých sektorů ilustruje následující tabulka. 
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Tab. 4.2.20.1 Rozložení cílového podílu na spotřebě energie v jednotlivých sektorech39 

Teplo Elektřina Doprava Celkem 
2005 42,7% 44,9% 0,9% 32,6% 

2020 53,4% 59,8% 10,0% 40,0% 
 

Výroba elektrické energie z OZE byla v roce 2010 dominována výrobou ve vodních 
elektrárnách, podíl vodních elektráren na spotřebě elektřiny z OZE činil 93,6 %. Výroba 
elektřiny ve vodních elektrárnách se má ze současných 3030 GWh zvýšit na 5191 GWh v roce 
2020. V roce 2020 bude 57 % elektřiny z OZE pocházet z vodních elektráren, 24 % z biomasy 
a 18 % z větrných elektráren.  

V sektoru výroby tepla pocházelo v roce 2010 99 % tepla z biomasy. Předpokládá se zvětšení 
spotřeby tepla z OZE ze současných 1 020 ktoe na 1 396 ktoe v roce 2020. Počítá se i se 
zvýšením využití solárních panelů a tepelných čerpadel. 

V sektoru dopravy se má o zvětšení podílu OZE na spotřebě energie postarat především 
využití biopaliva v osobní přepravě, menším dílem potom i spotřeba elektřiny z OZE ve 
vozidlech a vlacích poháněných elektrickými pohony. 

Předpokládanou situaci v sektoru elektrickém ilustruje následující tabulka. 

Tab. 4.2.20.2 Sektor elektrické energie – výroba a výkon39 

 
2005 2020 

MW GWh MW GWh 

Voda 1536 2942 1550 3051 

Geotermální 
en. 

0 0 0 0 

Solární en 0 0 2 4 

Vítr 26 47 416 910 

Biomasa 10 41 200 1226 

Celkem 1572 3030 2168 5191 

  

4.2.21 Maďarsko 

Směrnice 2009/28/ES určuje Maďarsku cílový podíl 13 % OZE na celkové spotřebě energie. 
V plánu je tento podíl překročit a v roce 2020 dosáhnout přes 14 %. Rozložení v jednotlivých 
sektorech ilustruje následující tabulka. 
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Tab. 4.2.21.1 Rozložení cílového podílu na spotřebě energie v jednotlivých sektorech39 

Teplo Elektřina Doprava Celkem 
2005 5,4% 4,3% 0,2% 4,2% 

2020 18,9% 10,9% 10,0% 14,7% 
  

Nejvíce elektrické energie se v Maďarsku vyrábí spalováním biomasy. Toto se nemá změnit 
ani v roce 2020, nejvíce elektřiny bude pocházet z biomasy, následovanou větrnými 
elektrárna. Situaci v sektoru elektřiny znázorňuje následující tabulka. 

Tab. 4.2.21.2 Sektor elektrické energie – výroba a výkon39 

 
2010 2020 

MW GWh MW GWh 

Voda 51 194 66 238 

Geotermální 
en. 

0 0 57 410 

Solární en 0 2 63 81 

Vítr 330 692 750 1545 

Biomasa 374 1955 600 3324 

Celkem 755 2843 1536 5598 

 

4.2.22 Malta 

Maltě byl Směrnicí 2009/28/ES stanoven cílový podíl OZE 10 % na celkové spotřebě energie 
v roce 2020. Celková spotřeba energie by se v roce 2020 měla pohybovat okolo 534,5 ktoe, 
z toho 53,5 ktoe bude pocházet z obnovitelných zdrojů energie. 

Malta je malým ostrovním státem, nemá tedy žádný vodní potenciál a ani v budoucnu 
nepočítá s použitím vodních elektráren na výrobu elektrické energie. Nejvíce elektřiny bude 
pocházet z větrných elektráren, převážně typu off-shore. Dále je v plánu vyšší využití 
biomasy na výrobu elektrické energie.  

Rozložení cílového podílu 10 % do jednotlivých sektorů znázorňuje následující tabulka. 

Tab. 4.2.22.1 Rozložení cílového podílu na spotřebě energie v jednotlivých sektorech39 

Teplo Elektřina Doprava Celkem 
2010 7,9% 0,6% 2,8% 1,8% 

2020 6,2% 13,8% 10,7% 10,2% 
 

V sektoru elektrickém ukazuje následující tabulka předpokládané výkony a výrobu elektřiny 
z OZE pro rok 2020. 
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Tab. 4.2.22.2 Sektor elektrické energie – výroba a výkon39 

 
2010 2020 

MW GWh MW GWh 

Voda 0 0 0 0 

Geotermální 
en. 

0 0 0 0 

Solární en 4,05 6,19 27,88 42,66 

Vítr 0,01 0,01 109,58 254,69 

Biomasa 2,84 8,68 22,52 135,48 

Celkem 6,9 14,88 159,98 432,83 

 

4.2.23 Polsko 

Polsku byl směrnicí 2009/28/ES stanoven cílový podíl OZE na celkové spotřebě energie 
v roce 2020 ve výši 15 %. Tohoto cíle chce polská vláda dosáhnout následujícím rozložením 
podílu do jednotlivých sektorů. 

Tab. 4.2.23.1 Rozložení cílového podílu na spotřebě energie v jednotlivých sektorech39 

Teplo Elektřina Doprava Celkem 
2010 12,3% 7,5% 5,8% 9,6% 

2020 17,1% 19,1% 10,1% 15,5% 
 

V Polsku v současnosti dominuje výroba elektrické energie z OZE spalováním biomasy, 
v roce 2010 se tak vyrobilo asi 6 000 GWh elektřiny. Následuje výroba ve větrných a vodních 
elektrárnách, v obou typech elektráren se vyrobilo asi 2 300 GWh elektrické energie v roce 
2010. Tyto dva posledně jmenované způsoby výroby elektrické energie by se do roku 2020 
měly nejvíce rozvinout, především spalováním tuhé biomasy a v on-shore větrných 
elektrárnách se má vyrábět nejvíce elektřiny z OZE. Souhrn předpokládaného stavu v sektoru 
elektřiny v roce 2020 zobrazuje následující tabulka. 

Tab. 4.2.23.2 Sektor elektrické energie – výroba a výkon39 

 
2005 2020 

MW GWh MW GWh 

Voda 915 2201 1152 2969 

Geotermální 
en. 

0 0 0 0 

Solární en 0 0 3 3 

Vítr 121 136 6650 15210 

Biomasa 286 1451 2530 14218 

Celkem 1322 3788 10335 32400 
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Celková spotřeba energie má v roce 2020 činit 69 200 ktoe, z toho 10 380 ktoe má pocházet 
z obnovitelných zdrojů energie. 

4.2.24 Slovenská republika 

Zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie je na Slovensku jednou ze základních priorit 
energetické politiky od roku 2006. Směrnice 2009/28/ES určuje Slovensku cílový podíl 14 % 
OZE na celkové spotřebě energie v roce 2020. 

Rozložení cílového podílu do jednotlivých sektorů ukazuje následující tabulka. 

Tab. 4.2.24.1 Rozložení cílového podílu na spotřebě energie v jednotlivých sektorech39 

Teplo Elektřina Doprava Celkem 
2010 6,1% 16,7% 0,6% 6,7% 

2020 14,6% 24,0% 10,0% 14,0% 
 

Zatím dominuje na Slovensku jako obnovitelný zdroj vodní energie, více než 90 % elektřiny 
z OZE bylo vyrobeno ve vodních elektrárnách. V budoucnu se slovenská vláda chce zaměřit 
především na zvýšení podílu biomasy jako zdroji energie. Slovensko vlastní veliké produkční 
kapacity na výrobu pelet a briket, které doposud nenalézají na slovenském trhu velikého 
odbytu a jsou z větší části produkce vyváženy za hranice. 

Situaci v sektoru elektrickém ilustruje následující tabulka. 

Tab. 4.2.24.2 Sektor elektrické energie – výroba a výkon39 

 
2005 2020 

MW GWh MW GWh 

Voda 2513 4741 2728 5680 

Geotermální 
en. 

0 0 4 30 

Solární en 0 0 300 300 

Vítr 5 7 350 560 

Biomasa 49 32 280 1710 

Celkem 2567 4780 3662 8280 

 

Celková spotřeba energie na Slovensku v roce 2020 má činit 11 226 ktoe, z toho 1 572 ktoe 
bude pocházet z obnovitelných zdrojů energie. 

4.2.25 Slovinsko 

Slovinsku stanovuje směrnice 2009/28/ES cílový podíl 25 % OZE na celkové spotřebě 
energie v roce 2020. Rozložení tohoto podílu do jednotlivých sektorů znázorňuje následující 
tabulka. 
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Tab. 4.2.25.1 Rozložení cílového podílu na spotřebě energie v jednotlivých sektorech39 

Teplo Elektřina Doprava Celkem 
2005 20,0% 28,5% 0,3% 16,2% 

2020 30,8% 39,3% 10,5% 25,3% 
 

Ke zvětšení podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě energie má nejvíce přispět sektor tepla, 
kde má dojít k rekonstrukcím a zateplování současných budov a zároveň na vytápění nových 
budov mají mít obnovitelné zdroje čím dál větší podíl. 

Slovinci chtějí lépe využít svůj vodní potenciál, výroba elektrické energie ve vodních 
elektrárnách se má zvýšit o téměř 1000 GWh v příštích devíti letech. I využití biomasy na 
výrobu elektřiny se má zvýšit, předpokládanou situaci ve výrobě elektrické energie 
z obnovitelných zdrojů energie ilustruje následující tabulka. 

Tab. 4.2.25.2 Sektor elektrické energie – výroba a výkon39 

 
2005 2020 

MW GWh MW GWh 

Voda 981 4099 1354 5121 

Geotermální 
en. 

0 0 0 0 

Solární en 0 0 139 139 

Vítr 0 0 106 191 

Biomasa 18 114 96 676 

Celkem 999 4213 1695 6127 

 

4.2.26 Bulharsko 

Bulharsku byl stanoven Směrnicí 2009/28/ES cílový podíl 16 % OZE na celkové spotřebě 
energie v roce 2020. Předpokládané rozložení tohoto podílu do jednotlivých sektorů 
znázorňuje následující tabulka. 

Tab. 4.2.26.1 Rozložení cílového podílu na spotřebě energie v jednotlivých sektorech39 

Teplo Elektřina Doprava Celkem 
2005 15,3% 10,6% 1,1% 9,3% 

2020 23,8% 20,6% 7,8% 16,0% 
 

V současnosti se v Bulharsku z OZE používá vodní, větrná a solární energie na výrobu 
elektřiny. 93,5 % elektřiny z OZE pocházelo v roce 2009 z vodních elektráren. Jelikož je ale 
bulharský vodní potenciál plně vyčerpán a výroba elektřiny ve vodních elektrárnách je silně 
závislá na ročním úhrnu srážek, sazí Bulhaři v budoucnu na jiné technologie. Veliký rozvoj 
dnes zažívá solární energetika. I větrné on-shore elektrárny jsou ve výstavbě, i když je větrný 
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potenciál v Bulharsku poměrně malý. Zdaleka největší podíl na zvýšení výroby elektřiny 
z OZE má přinést výroba spalováním biomasy.  

V sektoru výroby tepla má dojít k vyššímu využití solárních panelů na ohřev vody, vyšší 
využití má nalézt i výroba tepla z geotermálních zdrojů. 

Předpokládanou situaci v sektoru elektrické v roce 2020 znázorňuje následující tabulka. 

Tab. 4.2.26.2 Sektor elektrické energie – výroba a výkon39 

 
2005 2020 

MW GWh MW GWh 

Voda 2078 4336 2549 3951 

Geotermální 
en. 

0 0 0 0 

Solární en 0 0 303 454 

Vítr 8 5 1256 2260 

Biomasa 0 0 158 871 

Celkem 2086 4341 4266 7536 

 

Celkově má být v Bulharsku v roce 2020 spotřebováno 10 411 ktoe energie, z toho 1 666 ktoe 
má pocházet z obnovitelných zdrojů energie. 

4.2.27 Rumunsko 

Rumunsku byl Směrnicí 2009/28/ES stanoven cílový podíl 24 % OZE na celkové spotřebě 
energie v roce 2020. Předpokládané rozložení tohoto podílu do jednotlivých sektorů 
znázorňuje následující tabulka. 

Tab. 4.2.27.1 Rozložení cílového podílu na spotřebě energie v jednotlivých sektorech39 

Teplo Elektřina Doprava Celkem 
2005 18,7% 30,1% 1,4% 17,9% 

2020 22,1% 42,6% 10,0% 24,0% 
 

V současnosti je v Rumunsku nejvíce elektrické energie z OZE vyráběno ve vodních 
elektrárnách. K největším investicím však dochází ve větrné energetice, kde je ve výstavbě 
několik větrných parků, mimo jiné i větrný park Fantale budovaný skupinou ČEZ. Dále je 
očekáván poměrně veliký nárůst výroby elektřiny spalováním biomasy a v již zmíněných 
vodních elektrárnách. 

Předpokládanou situaci v sektoru elektřiny v roce 2020 ilustruje následující tabulka. 
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Tab. 4.2.27.2 Sektor elektrické energie – výroba a výkon39 

 
2005 2020 

MW GWh MW GWh 

Voda 6289 16091 7729 19768 

Geotermální 
en. 

0 0 0 0 

Solární en 0 0 260 320 

Vítr 1,3 0,2 4000 8400 

Biomasa 0 0 600 2900 

Celkem 6290,3 16091,2 12589 31388 

 

Celkově se má v roce 2020 spotřebovat 30 278 ktoe energie, z toho 7 267 ktoe má pocházet 
z obnovitelných zdrojů energie. 
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4.3 Shrnutí 

Strategie jednotlivých členských států Evropské unie, jak dosáhnout cílového podílu OZE na 
celkové spotřebě dle směrnice 2009/28/ES, se liší. Téměř všechny státy hodlají zvyšovat 
výkony technologií, pomocí kterých lze získávat energii z OZE. Některé státy plánují 
výstavbu nových vodních elektráren, jiné jejich modernizaci nebo vyšší podíly v OZE skrze 
posílení jiných technologií. Jednotlivé zvýšení výkonů v OZE a předpokládaný nárůst výroby 
elektrické energie z OZE mezi lety 2010 a 2020 znázorňuje následující tabulka. 

Tab. 4.3.1 Předpokládané zvýšení výkonu a výroby elektrické energie v letech 2010 až 2020 

Sektor elektrický 

Voda 
Geotermální 

en. Solární en. Vítr Biomasa 

MW  GWh MW  GWh MW GWh MW GWh MW GWh 
Belgie 27,7 77,8 3,5 29,1 990 835 3586,8 9483,5 1833,9 8031,6 

Bulharsko 459 691 0 0 294 442 920 1655 158 869 
ČR 78 165 4,4 18,4 45 1148 500 1042 - 4235 

Dánsko 0 0 0 0 3 2 376 3107 1762 5074 
Německo 257 2000 288 1627 35969 31890 18074 59767 5118 31959 
Estonsko 0,6 4 - - - - 503 1200 - 10 

Irsko 0 0 0 0 0 0 4155 10382 133 890 
Řecko 1294 1588 120 736 2266 3363 6173 13668 190 1005 

Španělsko 3675 4976 50 300 8792 22108 17845 29524 835 5500 
Francie 2500 2679 54 322 4896 6272 19458 46262 1955 11730 
Itálie 1220 -141 166 1118 6095 9374 6880 11602 1902 10135 
Kypr - - - - 261 526,5 218 467,6 11 113 

Lotyšsko 14 145 - - 2 4 388 852 187 1154 
Litva 14 38 0 0 9 15 321 953 190 1076 

Lucembursko 6 17 0 0 86 64 96 179 46 264 
Maďarsko 15 44 57 410 63 79 420 853 226 1369 

Malta - - - - 23,8 36,5 109,6 254,7 19,7 126,8 
Nizozemí 156 586 0 0 629 483 8957 27938 1462 10664 
Rakousko 762 3570 0 0 232 221 1567 2777 70 427 

Polsko 200 690 0 0 2 2 5550 12900 2150 8190 
Portugalsko 4614 4332 50 325 1344 2245 2619 4382 305 1116 
Rumunsko 1316 3201 - - 260 320 3440 7940 586 2833 
Slovinsko 283 923 0 0 127 127 104 189 45 378 

SR 190 596 4 30 240 270 345 553 162 1080 
Finsko 50 200 0 0 10 - 2330 5730 1130 4820 

Švédsko 10 -3249 - - 2,7 2,6 2674 7707 231 6122 
VB 1720 5210 - - 2630 2200 22450 64120 2320 13830 
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Jak je z tabulky zřetelné, veliký nárůst celkového výkonu vodních elektráren k výrobě 
elektřiny se předpokládá v Portugalsku, Španělsku, Francii a Rumunsku. S velikým rozvojem 
solární energetiky se počítá v Německu, Španělsku, Itálii a Francii. Větrné elektrárny se 
budou stavět především ve Velké Británii, ve Francii, Německu a Španělsku. A posledně 
největší nárůst využití biomasy se očekává v Německu, Velké Británii a Polsku. 

V sektoru výroby tepla a chlazení předpokládané přírůstky spotřeby energie z OZE mezi lety 
2010 a 2020 ilustruje následující tabulka. 

Tab. 4.3.2 Předpokládané přírůstky spotřeby tepla vyrobeného z OZE mezi lety 2010 a 2020 

Spotřeba tepla a chlazení 
Geotermální en. Solár. en. Biomasa Tep. čerp. 

ktoe ktoe ktoe ktoe 
Belgie 2,5 169,7 1351,9 297,8 

Bulharsko 8 15 339 0 
ČR 15 15 758 73 

Dánsko 0 5 398 160 
Německo 652 805 2263 679 
Estonsko - - -5 - 

Irsko 0 16 288 66 
Řecko 27 139 210 262 

Španělsko 5,7 484 1367 33,4 
Francie 345 797 6502 964 
Itálie 74 1473 3431 1627 
Kypr - 31,5 11,9 2,7 

Lotyšsko - 2 372 4 
Litva 2 9 360 14 

Lucembursko 0 7,3 60,6 14,6 
Maďarsko 256 76 465 137 

Malta - 0,3 0,7 - 
Nizozemí 220 3 254 245 
Rakousko 21 142 192 167 

Polsko 155 485 1178 123 
Portugalsko 15 110 143 - 
Rumunsko - - - - 
Slovinsko 2 16 111 50 

SR 87 28 243 9 
Finsko 0 0 1620 430 

Švédsko - 0 1609 697 
VB - 0 3591 2068 
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5 Komplexní zhodnocení 

5.1 Cíle Evropské unie do roku 2020 

Výroba energie, ať už ve formě elektrické, tepelné nebo jiné, z obnovitelných zdrojů energie 
je zajisté velice perspektivním způsobem získávání energie. Na tomto tvrzení se shodlo i 
politické vedení Evropské unie a rozhodlo se celosvětovým klimatickým změnám čelit snahou 
rozvíjet využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) do roku 2020 a i dále. K obecným cílům 
unie patří omezení růstu průměrné globální teploty, zajištění energetické bezpečnosti pro 
jednotlivé ekonomiky členských zemí evropského společenství a zároveň vytvořit 
technologický náskok v získávání energie z OZE. Konkrétních obrysů nabyly tyto plány 
schválením Směrnice evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES, ve které je zakotven cíl 
dosažení 20% podílu obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě energie a 10% podílu 
energie z OZE v dopravě. Tyto cíle jsou doplněny 20% zvýšením energetické účinnosti do 
roku 2020. Jednotlivým státům byly stanoveny individuální cílové podíly pro rok 2020. Jak 
těchto podílů členské země dosáhnou, je nastíněno v Národních akčních energetických 
plánech (NREAP). 

S postupně ubývajícími zásobami uhlí, uranu a zemního plynu jako zdroji levné energie se 
rozvoj technologií pro získávání energie z OZE posouvá do popředí a stává se v mnoha 
členských zemích prioritou. I tak si ale fosilní paliva v příštích desetiletích udrží výsadní 
postavení při krytí světových energetických potřeb, dle německé studie VGB40 bude v roce 
2030 70 % elektrické energie získáváno z fosilních zdrojů energie, v Evropské unii bude 
z uhlí a zemního plynu v roce 2030 vyráběna přibližně polovina celkové produkce elektřiny. 
Budoucí vývoj by se tedy neměl orientovat pouze na obnovitelné zdroje energie, ale i na 
technologie využívající fosilní zdroje, OZE budou tedy i v příštích letech pouze doplňovat 
produkci energie z fosilních zdrojů. 

5.2 Výhody a nevýhody OZE, jejich hodnocení 

OZE mají nesporně mnoho výhod, mají ale i nevýhody. Hodnocení přínosů obnovitelných 
zdrojů energie by mělo vždy zahrnovat jak pozitiva, tak negativa a je nesmyslné 
argumentovat pouze jedním pohledem na problematiku. V současnosti jsme však svědky 
právě tohoto přístupu, došlo k vytvoření dvou proti sobě stojících skupin, na jedné straně 
podpůrci využití OZE, kteří do popředí přehnaně staví ekologičnost těchto technologií, na 
straně druhé zarytí odpůrci, kteří neuznávají přínosy OZE a napadají chybnou legislativu 
týkající se této oblasti.  

5.2.1 Ekologický způsob získávání energie 

K hlavním výhodám OZE patří již výše uvedená ekologičnost získávání energie. Není však 
možné hodnotit ekologičnost těchto technologií pouze ve fázi výroby energie. Do celkového 
hodnocení je nutné zahrnout i proces výroby vlastních elektráren a jejich nároků na životní 
prostředí. V případě solární energetiky je například proces výroby solárních panelů 
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energeticky nesmírně náročný a zřizování solárních elektráren na úrodných zeminách 
dozajisté není velikým přínosem. V České republice zažila solární energetika veliký rozvoj 
spjatý s často zbytečným zabíráním zemědělské půdy důsledkem nedokonalého zákonu 
stanovujícímu po mnoho let pevně danou výkupní cenu elektrické energie vyrobené přeměnou 
slunečního záření. Prudký pokles výrobních nákladů solárních panelů drasticky zvýšil 
poptávku po této technologii. Minimální riziko při investování vyvolané zákonně zajištěnou 
krátkou dobou návratnosti investice vedlo k neočekávanému růstu počtu těchto zařízení. 
Nečekané zvýšení zatížení distribuční sítě a nekontrolovatelný rozvoj instalací solárních 
elektráren přinutil zákonodárce k novým opatřením, které vedlo až k úplnému zastavení 
výstavby a připojování fotovoltaických zdrojů v současné době. Toto je příkladem chybné 
regulace trhu ze strany zákonodárců, například v sousedním Německu je situace jiná. Kvalitní 
zákony v SRN podporují především výstavbu malých fotovoltaických zdrojů na střechách 
rodinných zdrojů a firemních sídel, tento způsob instalací zatížení přenosové sítě odlehčuje a 
je tedy způsobem správným. 

Základem správného rozvoje obnovitelných zdrojů energie je tedy kvalitní legislativní zázemí 
vytvořené odborníky s širokými znalostmi v dané problematice. 

5.2.2 Nevyčerpatelnost a decentralizace výroby 

K dalším výhodám OZE oproti fosilním zdrojům energie patří jejich nevyčerpatelnost. 
Sluneční svit, větrné proudění, koloběh vody a hlubinné teplo Země jsou zdroje energie, které 
nelze nenávratně vyčerpat, jak je tomu u fosilních zdrojů, jehož nedostatku bude lidstvo na 
konci tohoto století čelit. Trochu odlišná je situace při použití biomasy. Již v současnosti čelí 
energetické podniky spalující biomasu nedostatku tohoto paliva na trhu. V ČR dochází 
k přestavbě zdrojů na hnědé uhlí do dřevní biomasy. Dle studie Invicta Bohemia41 je celkové 
dostupné množství dřevní štěpky v České republice přibližně 1,6 milionu tun ročně, z toho již 
v roce 2009 bylo ročně spáleno 850 tisíc tun. Investice plánované do roku 2011 měly pokrýt 
zbývající volnou kapacitu dřevní štěpky. Budoucí zvýšená poptávka po dřevní štěpce spolu 
s nemožností tuto poptávky uspokojit může vést k prudkému zvýšení ceny této suroviny. 
Vysoká cena paliva pak neumožní podnikům vyrábět konkurenceschopně teplo a může nastat 
rozpad části energetické soustavy. Výsledkem politického tlaku na zvyšování podílu biomasy 
ve výrobě energie pak bude zcela opačný, než je původně zamýšlený cíl. Opět je zde nutná 
kvalitní legislativa, která stanoví jasné a reálné podmínky pro výstavbu zdrojů na biomasu. 
Jiným řešením je nákup paliva v zahraničí, kde ho zatím není nedostatek a ceny jsou tudíž 
nižší. Takto koupené palivo je však potřeba dovézt do místa spotřeby a doprava často nemusí 
probíhat po železničních koridorech. Jestli takto dovezené palivo je stále ekologicky 
prospěšné životnímu prostředí, je zdrojem diskuzí. 

Decentralizace výroby tepla a elektrické energie je dalším přínosem OZE. Takto 
decentralizované zdroje energie jsou méně zranitelné, než výroba centralizovaná do několika 
málo míst. Oproti tomu stojí nižší účinnost v porovnání s technologiemi pracující s fosilními 
palivy, pro dosažení stejných výkonů je nutné zastavení větší plochy.  
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5.2.3 Závislost na přírodních podmínkách 

K velikým nevýhodám OZE patří jejich značná závislost na aktuálních přírodních a 
povětrnostních podmínkách. Nemožnost regulace větrného proudění a slunečního svitu 
způsobuje, že výroba energie často převyšuje aktuální spotřebu. Je tedy žádoucí tuto 
přebytečnou energii akumulovat, například přečerpáváním vody do míst s vyšší potenciální 
energií. Akumulace energie je však drahou záležitostí a značně zvyšuje vstupní investice 
projektů na bázi OZE. Absolutní závislost na povětrnostních podmínkách nastává u větrných 
elektráren. Investice do výstavby větrných elektráren jsou v současné době vysoké, je tedy 
žádoucí stavět tyto elektrárny v místech se stálým prouděním větru. Při rozhodování, v jaké 
oblasti by bylo vhodné větrný park či elektrárnu postavit, může pomoct tzv. větná mapa určité 
oblasti. Větrnou mapu České republiky zpracovává Ústav fyziky atmosféry Akademie věd 
České republiky, k prohlédnutí na tomto obrázku: 

Obr. 5.1 Větrná mapa České republiky42 

 

 

Obdobně je možné prohlédnout si i mapu celkového slunečního záření na území České 
republiky nebo celé Evropy. Následující obrázek na území Evropy znázorňuje celkové 
dopadající sluneční záření za jeden rok na optimálně nakloněných jižně orientovaných 
fotovoltaických panelech v kWh / m2. Zároveň je znázorněna roční výroba elektrické energie 
v kWh, vyrobená fotovoltaickým systémem o výkonu 1 kW. 
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Obr. 5.2 Celkové sluneční záření na území Evropy43 

 

Jedním z nejdůležitějších obnovitelných zdrojů energie je voda. Jako jeden z nejstarších 
zdrojů energie vůbec má výroba elektrické energie ve vodních elektrárnách dlouhou historii. 
To je i jedním z důvodů, proč je ve většině evropských zemí vodní potenciál velice dobře 
využit nebo dokonce i vyčerpán. Největších příbytků výkonů vodních elektráren se tedy 
v Evropě nedosáhne výstavbou nových objektů, nýbrž zdokonalováním těch současně 
postavených. 

5.3 OZE dobrou alternativou 

Celkově se tedy dá říct, že v budoucích letech budou obnovitelné zdroje energie jedním 
z nejintenzivněji rozvíjejících se sektorů energetiky vůbec. Ve všech státech Evropské unie se 
počítá s navýšením podílu OZE na celkové spotřebě energie do roku 2020, která odvětví se 
budou rozvíjet nejvíce, je částečně dáno plány NREAP, ve kterých každý stát prezentoval 
svoji cestu vedoucí ke splnění unijních závazků. OZE jsou zajisté silnou a dobrou alternativou 
fosilních paliv, jejich vhodné užití ale musí posuzovat a plánovat odborníci se snahou 
minimalizovat všechny negativní důsledky s jejich užitím spojené. 
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6 Závěr 

Tato bakalářská práce nabízí čtenáři ucelený přehled o současném stavu a potenciálu využití 
obnovitelných zdrojů energie (OZE) v členských státech Evropské unie. 

První dvě kapitoly této práce se věnují úvodu do problematiky týkající se obnovitelných 
zdrojů energie. Co je a co není obnovitelným zdrojem energie, je vymezeno zákonem. 
V České republice je příslušným právním spisem Zákon o podpoře využívání obnovitelných 
zdrojů č. 180/2005 Sb., v rámci Evropské unie je v současnosti platným dokumentem 
Směrnice Evropského parlamentu a rady 2009/28/ES. V této směrnici jsou k nalezení i 
základní energetické cíle Evropského společenství týkající se OZE pro rok 2020. Jsou jimi 
závazky dosáhnout podílu OZE na celkové spotřebě energie v roce 2020 ve výši 20 %, 
dosažení 10% podílu OZE v sektoru dopravy a zvýšení energetické účinnosti o 20 %. 
Jednotlivé členské země si vyjednaly pro rok 2020 individuální podíly, jejichž splnění umožní 
dosažení cílového dvacetiprocentního podílu. Mezi stěžejní obnovitelné zdroje energie patří 
energie vody, větru, slunce, energie geotermální a energie akumulovaná v biomase. 

Třetí kapitola poskytuje přehled o aktuálním využití OZE v členských zemích EU. Největší 
podíl na dosažení 20% cílu má spotřeba elektrické energie. Proto v této kapitole nalezneme 
především podíly OZE na spotřebě elektrické energie. Souhrnně se dá tvrdit, že státy 
průmyslově rozvinutější západní Evropy vyrobí díky déle trvající snaze o využití OZE 
mnohem více elektřiny z OZE než státy východní Evropy. Ze států tzv. EU – 15, což jsou 
členské státy Unie před rozšířeními v letech 2004 a 2007, vykazují největší podíl OZE na 
spotřebě elektrické energie státy severní Evropy, čili Švédsko s podílem téměř 46 %, Dánsko 
s podílem 27,4 % a Finsko s podílem 26 %. Ze středoevropských států má vysoký podíl 
sousední Rakousko, díky tradičnímu využití spádovaných řek činil v roce 2008 podíl OZE na 
celkové spotřebě elektrické energie asi 69 %. V členských státech východní Evropy, což jsou 
státy, které k EU přistoupily při tzv. východním rozšíření unie v letech 2004 a 2007, 
převažuje vodní energie jako obnovitelný zdroj. Vysoké podíly OZE na spotřebě elektrické 
energie vykazují Lotyšsko s 52 %, Slovinsko s 36,8 % a i Slovensko s 15,3 %. 

Každý členský stát EU měl za úkol vypracovat tzv. Národní akční energetický plán (NREAP), 
ve kterém je uvedeno, jakým způsobem daná země hodlá dosáhnout svých závazných podílů. 
Právě tyto dokumenty byly použity pro vytvoření čtvrté kapitoly. Jednotlivé země kladou na 
různé technologie v závislosti na geografických, politických a historických podmínkách různý 
důraz. Tabulkám vévodí opět státy západní Evropy. Vyzvednout je možné státy jako 
Německo, Francii, Španělsko, Itálii a Velkou Británii, které se chystají zvýšit své instalované 
výkony v OZE nejvíce. Německo kupříkladu hodlá zvýšit instalovaný výkon v solárních 
elektrárnách o necelých 36 GW, ve větrných o 18 GW a v biomase o 5 GW oproti roku 2009. 
Stane se tak zemí s nejvyšší produkcí elektrického proudu z OZE. 

Kapitola nazvaná Komplexní shrnutí nabízí osobní pohled autora na řešenou problematiku 
včetně popisu některých kladů a záporů současné snahy o zvyšování podílů OZE na celkové 
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spotřebě energie. Obnovitelné zdroje energie jsou zajisté velice dobrou alternativou 
k vyčerpatelným fosilním palivům. Snižování emisí skleníkových plynů, větší energetická 
nezávislost na fosilních palivech a z toho plynoucí větší politická suverenita zemí jsou pouze 
vybranými argumenty podporující vyšší využití OZE v budoucnosti. Jejich rozvoj ale musí 
být podložený kvalitními zákony vytvořenými odborníky v dané oblasti, aby se předcházelo 
problémům, které vyšší využití obnovitelných zdrojů energie obnáší. 
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