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Vystoupení na konferenci ARVe2014 

Vážený pane komisaři, vážení hosté,  

dovolte, abych úvodem svého vystoupení zdůraznil, 

že nová vláda České republiky se vrátila do hlavního 

proudu evropské intergrace. Současně chceme, aby 

Česká republika v horizontu 5-8 let přijala společnou 

měnu euro. Od vstupu do EU před 10 lety učinila 

Česká republika celkově významný pokrok v oblasti 

energetiky, zejména v liberalizaci trhu s elektřinou 

a plynem, realizaci opatření k naplňování cílů 

v oblasti udržitelného rozvoje a v posílení své 

energetické bezpečnosti. V porovnání s ostatními 

evropskými státy si ČR udržuje jednu z nejnižších 
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dovozních energetických závislostí a disponuje 

obecně robustní energetickou infrastrukturou.

Přestože je ČR vysoce závislá na dodávkách ropy 

a zemního plynu s dominantním podílem jednoho 

dodavatele, díky těsné spolupráci se sousedními 

zeměmi a posílením našich produktovodů se nám 

podařilo významně zvýšit naši ropnou i plynovou 

bezpečnost. Propojením přepravních kapacit se 

všemi sousedními státy se znatelně snížilo riziko 

totálního zastavení dodávek ropy a zemního plynu 

na české území a pomocí reverzních toků jsme 

schopni pomáhat v případě krizí také našim 

východním sousedům. Ve spolupráci s našimi 

partnery nadále pracujeme na dokončení Severo-

jižního propojení, které je podle mého názoru 

stěžejním projektem pro posílení energetické 

bezpečnosti našeho regionu. Jeho urychlené 

dokončení doma i v zahraničí hodlám i nadále 
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podporovat na všech fórech, včetně možné vyšší 

finanční participace z unijních prostředků. 

Pokrok České republiky v oblasti restrukturalizace 

a modernizace sektoru energetiky hodnotí 

dlouhodobě pozitivně OECD a jí podřízená 

Mezinárodní energetická agentura. Ta rovněž 

dlouhodobě oceňuje důležitou roli ČR v regionálním 

trhu s elektřinou.

Při retrospektivě hlavních událostí uplynulých deseti 

let nemohu nezmínit klimaticko-energetickou politiku 

Evropské unie a dalekosáhlé dopady její 

implementace v ČR. V roce 2009 přijala Evropská 

komise cíle pro obnovitelné zdroje, energetickou 

účinnost a snižování emisí skleníkových plynů 

do roku 2020. Především podpora obnovitelných 

zdrojů, která byla neefektivně převedena do národní 

legislativy, by měla být pro nás mementem, ze 
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kterého se musíme poučit právě nyní, kdy společně 

připravujeme základní strategický rámec klimaticko-

energetické politiky do roku 2030. V této debatě 

dlouhodobě prosazujeme racionální vyhodnocení 

dosavadního pokroku při naplňování cílů do roku 

2020. Musíme se shodnout na rámci, který bude mít 

pozitivní dopad na naši konkurenceschopnost a vývoj 

naší ekonomiky a posílí energetickou bezpečnost 

Evropy. 

Jako prioritní pro naplnění cílů energetické 

a klimatické politiky EU považuji jediný závazný cíl 

pro snižování emisí skleníkových plynů. Ten svou 

dynamikou přitom podpoří tržní rozvoj nízkoemisních 

zdrojů, včetně jaderné energetiky a obnovitelných 

zdrojů. Jsem přesvědčen, že racionální reforma 

systému obchodování s emisními povolenkami, 

dokončení vnitřního trhu s elektřinou a plynem 
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a důrazem na energetickou efektivitu bez 

stanovování závazného cíle jsou vhodnými nástroji 

k naplnění dlouhodobých dekarbonizačních snahy 

celé Evropské unie. 

Deformace, dotace, nejistoty, pochyby a nedostatek 

investic - to jsou klíčová slova, která charakterizují 

stávající podmínky na energetickém trhu. Takový stav 

evropského trhu s energií je dlouhodobě 

neudržitelný. Dlouhé investiční cykly vyžadují 

odpovídající signály a stabilní regulační rámec. 

Témata klimaticko-energetického rámce do roku 

2030, dokončení vnitřního trhu a posílení 

energetické bezpečnosti jsou úzce provázána a mají 

pro Evropskou unii a Českou republiku zásadní 

význam. Právě proto je nutné diskutovat o nich 

ve všech souvislostech.
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Z hlediska fungování trhu ČR považuji za zásadní 

dobudování potřebné infrastruktury a postupné 

odstraňování tržních deformací. I nadále budu 

prosazovat takové parametry nového klimaticko-

energetického rámce, které nebudou zvyšovat 

neúměrně náklady na energii a zachovají suverenitu

členských států ve stanovení národních 

energetických mixů, včetně možnosti využití jádra 

jako nízko emisního zdroje.

Aktuální situace okolo vývoje vztahů trojúhelníku 

Rusko-EU-Ukrajina, která může mít delší trvání, jen 

zdůraznila zranitelnost mnoha evropských 

států v zásobování energetickými zdroji. Díky tomu se 

energetická bezpečnost opět dostala do popředí 

zájmu všech evropských politiků a velmi vítám, že 

toto téma bude diskutováno na Radě pro energetiku 

i Evropské radě v červnu.  
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Vzájemná závislost mezi producentskými, 

spotřebitelskými a tranzitními zeměmi a globální 

povaha zásobování energií vyžadují silnou 

a akceschopnou Evropu jednající navenek jednotně, 

posílené partnerství, dialog a spolupráci mezi všemi 

zainteresovanými stranami. 

Vážený pane komisaři, vážení hosté, Česká republika 

se dlouhodobě zasazuje o racionální evropskou 

debatu směrem k bezpečné, udržitelné 

a konkurenceschopné podobě naší energetiky. 

Věřím, že pro tyto cíle jsme již v minulosti přijali 

dostatečně silný nástroj v podobě liberalizace trhů 

s energiemi a doufám, že se nám díky spolupráci 

s Evropskou komisí podaří liberalizaci dokončit v celé 

Evropě.

Děkuji za pozornost




