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Dlouhodobá nízkoemisní strategie EU (LTS)

• 28. 11. 2018 zveřejnila EK sdělení „2050 – A Clean
Planet for all“

• vize přechodu na prosperující, moderní, kompetitivní a
klimaticky neutrální hospodářství do roku 2050

• účelem není stanovit nové cíle, ale strategickou vizi,
aby si EU zachovala pozici globálního leadra

• akce vyžadována především v těchto 7 oblastech:
energetická účinnost, obnovitelné zdroje, čistá
mobilita, kompetitivní průmysl a oběhové
hospodářství, infrastruktura a propojení,
bioekonomika a LULUCF, CCS



Nezbytná akce na všech úrovních …



Baseline scenario

• model PRIMES

• staví na referenčním scénáři 2016 (makroekonomické 
scénáře, vývoj cen fosilních paliv, politiky a opatření 
ČS do roku 2015)

• zahrnuje nově přijatou legislativu EU a nové 
předpoklady pro vývoj

• cena emisní povolenky 28 EUR

• Celkem bez LULUCF pokles emisí o 46 % do roku 
2030 a 62 % do roku 2050 oproti 1990 (včetně 
LULUCF + 2%)

• Plní cíle snížení oproti 2005 pro ETS (dosažené snížení 
49 %) i non-ETS (36 %)



Baseline scenario - emise



Different Pathways by 2050



Další scénáře (celkem 8)

• Prvních pět scénářů odpovídá cíli 2°C
– snižují emise o 80 – 83 % (85 – 88 % včetně LULUCF)

• Tři z nich založeny na využití bezuhlíkových energonositelů:
ELEC (elektřina), H2 (vodík), P2X (syntetická paliva)

• Další dva scénáře založeny především na energetické
účinnosti (EE) a oběhovém hospodářství (CIRC)

• Kombinovaný scénář (COMBO) dosahuje snížení emisí o cca
90 % do roku 2050

• Uhlíkové neutrality dosahují pouze scénáře 1.5TECH, který
staví především na všech dostupných technologických
možnostech, včetně BE-CCS, a scénář 1.5LIFE, který staví
především na zásadní změně vzorců výroby a spotřeby a
směřování k oběhovému hospodářství



Další scénáře – sektorové členění emisí – 2050 



Spotřeba energie
• Zásadní podíl OZE (na spotřebě až 60 %, na

výrobě až 80 %), rovněž se počítá s JE a ZP



Porovnání nákladů jednotlivých scénářů 



Možnosti financování transformace a inovací
• EK navrhuje z rozpočtu na 2021 – 2027 vyčlenit 25 % 

na klima
• The European Fund for Strategic Investments (EFSI)
• Využití finančních nástrojů např. programu InvestEU
• Akční plán na financování udržitelného růstu (březen 

2018)
• Inovační fond a Modernizační fond v rámci EU ETS
• Horizon Europe: 35% z rozpočtu cca 100 mld. EUR by 

mělo jít podle EK na rozvoj inovativních a nákladově 
efektivních bezuhlíkových řešení

• Přesto by náklady nesly především podniky a občané, 
více negativní dopady se předpokládají u ČS závislých 
na fosilních palivech a průmyslové výrobě



Sektor budov dle LTS

• V současnosti budovy odpovědné za 40 % spotřeby 
energie

• Dlouhá životnost budov – většina budoucího složení
fondu budov roku 2050 stojí nebo je ve výstavbě nyní

• Proto nutné:

 Zvýšené tempo renovací

- Včetně užití moderních izolačních materiálů

 Přechod od současného palivového mixu k OZE

- V rámci SZTE i individuálních zdrojů

 Moderní senzory a systémy řízení, Smart budovy



Obálka budov

• V současnosti stavěné budovy s optimálními
vlastnostmi obálky budou činit pouze 10 - 25 % fondu
v roce 2050.

 Energetická náročnost budov tak bude ovlivněna 
zejména renovací stávajícího fondu.

• 71 % spotřeby obytných budov Evropy připadá na 
vytápění.

• Průměrný součinitel prostupu tepla obálky pro celý
fond budov přesahuje 1,5 W.m-2.K-1, stěn 1 W.m-2.K-1,
oken 3,25 W.m-2.K-1

• 85 % výplní otvorů (zejména oken) nesplňuje 
současné standardy.



Změna palivového mixu ve vytápění a chlazení

• Současný podíl OZE na vytápění a chlazení v EU činí
19 %.

• V roce 2050 může být 45 % potřeby tepla na vytápění 
pokryto geotermální energií.

 25 % obyvatelstva sídlí v oblastech s vhodným 
potenciálem geotermální energie pro SZTE

• SZTE v současnosti dodávají 10 % potřeby tepla na 
vytápění, do roku 2050 existuje potenciál pro 50 % 
pokrytí.

• Potenciál pro nové technologie – vodík, power-to-gas



Smart budovy

• Umožňují optimalizaci spotřeby prostřednictvím
efektivní a včasné adaptace na potřeby obyvatel.

• Poskytují flexibilitu elektrizační soustavě
prostřednictvím řízení výroby, spotřeby a akumulace.

• Poskytují zpětnou vazbu pro optimalizaci pořizování a
užívání spotřebičů, vytápění, osvětlení.

• Kromě snížení spotřeby přispívají ke zdravému
vnitřnímu prostředí:

 Osvit

 Teplota a vlhkost vzduchu

 Koncentrace CO2



Výsledky scénářů pro budovy dle LTS

• Všechny scénáře vykazují shodný trend spotřeb k
roku 2050:

• Pokles měrné spotřeby energie na vytápění

 ze 110 na 40 kWh.m-2.a v residenčních budovách

 z 90 na 50 kWh.m-2.a v budovách pro služby

• Tempo renovací fondu budov dle scénářů 1,4 – 1,8 %
ročně mezi roky 2031 a 2050

Obytné budovy Budovy pro služby
Spotřebiče Nárůst o 23 – 40 % Nárůst o 22 – 96 %
Vytápění a chlazení Pokles o 53 – 69 % Pokles o 41 – 57 %
Celková spotřeba Pokles o 41 – 57 % Pokles o 8 – 40 %



Další kroky

• V roce 2020 musí EU zaslat UNFCCC svou
dlouhodobou strategii nízkoemisního rozvoje v
souladu s čl. 4 Pařížské dohody

• EK vyzývá k intenzivní debatě ministrů ve všech
formacích Rady a EP (1. pol. 2019)

• RP ČR schválena – leden 2019

• Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku 19.
12. 2018+4.3.2019

• Rada pro životní prostředí 20. 12. 2018+5.3.2019

• Evropská Rada - 21. března + 20. června (?)

• Evropská parlament – volby - květen 2019



Prostor pro vaše dotazy…


