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Východiska 

V průběhu našeho členství v EU prošla naše energetika 
dlouhou a nelehkou cestou k energetické vyváženosti, 
což znamená: 

 respektování poptávky spotřebitelů po komfortní a 
spolehlivé dodávce  

 respektování všech závazků vycházejících 
z požadavků na ochranu životního prostředí 

 vysoká energetická účinnost a úspory  
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Základní principy evropské i české energetické politiky 
jsou samozřejmě prakticky stejné: 

 spolehlivá dodávka všech druhů energie konečným 
spotřebitelům  

 minimalizace energetické náročnosti všech 
společenských aktivit 

 maximální ochrana životního prostředí 

Základní požadavky 
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Splnění uvedených požadavků zejména v oblasti síťových odvětví 
není jednoduché. Jednotlivé evropské státy mají řadu specifik:  

 vlastní  primární zdroje 

 různá energetická náročnost v různých odvětvích hospodářství 

 různá kvalita staveb 

 různá klimatická pásma. 

Vytvoření konkurenčního prostředí v energetice s respektováním 
zásad otevřeného trhu bylo a je proto velmi náročnou úlohou 
zejména v zemích transformujících ekonomický systém 

Specifika odvětvová a národní 

ARVe2014  Praha 27. 5. 2014 4 



Příprava na aplikaci evropských směrnic začala již před naším 
vstupem do EU:  
 většina zásad vtělena již do prvního energetického zákona 
 již před vstupem do EU došlo v oblasti elektrotechniky 

k odpojení našich sítí od soustavy Mir a k našemu připojení 
k sítím západoevropského systému 

 došlo rovněž k mírné diverzifikaci ropovodů výstavbou 
ropovodu z Ingolstadtu a vyšším využíváním ropovodu 
Adria.  

Na vstup do EU jsme proto v oblasti energetiky byli relativně 
dobře připraveni. 

 
 

Připravenost ČR na vstup do EU 
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Legislativa i dotace z různých fondů ovlivňují  situaci na trhu v národním i 
mezinárodním měřítku 

 směrnice EU jasně vymezují regulaci trhu jako prostředek proti přirozeným 
síťovým monopolům.  

 Evropská komise se snaží definovat požadavky na podíl energie 
z obnovitelných zdrojů 

 snaha omezovat výrobu energie z klasických zdrojů založených na spalování 
fosilních paliv „daňovými prostředky“ (povolenky emisí) 

 podpora výstavby obnovitelných zdrojů přímými investičními dotacemi.  

Pro ČR by plošné uplatňování zvyšování podílu energie z obnovitelných zdrojů, 
zejména v případě ukončení výstavby či dostavby zdrojů jaderných, mělo velmi 
negativní dopad na ekonomický rozvoj i na konkurenceschopnost ČR. 

 

Změny po vstupu do EU 
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 Evropská komise ponechala každé zemi právo na vlastní energetický 
mix, avšak „Brusel“ nebere ohledy na potenciální možnosti, či spíše 
nemožnosti získat další primární obnovitelné zdroje. 

  V uplynulém období došlo k přetváření a stabilizaci velkých 
hráčů na trhu s energiemi; ceny plynu a silové elektřiny jsou plně 
tržní (s občasnými mírnými zásahy regulátorů). 

 Očekávání, že trh ceny sníží, se nenaplnilo. Naopak v souvislosti 
s podporou obnovitelných zdrojů česká legislativa přístupem 
„papežštější než papež“ výrazně pokřivuje trh s elektřinou. 

 Podpora fotovoltaiky způsobuje vážné problémy našemu 
průmyslu. K podobné situaci by mohlo dojít i případnou 
neúměrnou podporou spalování dřevin či bioplynu.  
 

Rizika jednotné energetické 
politiky 
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Další udržitelný rozvoj hospodářství ČR (zejména průmyslu 
jako hlavního zdroje HDP) vyžaduje: 

 hlubokou analýzu dosavadní politiky 

 jednoznačné pojmenování omylů minulého a dodnes 
fungujícího stavu 

 kritické zhodnocení s cílem vyvarovat se problémů 
v budoucnosti.  

Na základě uvedené analýzy je pak nezbytné přijmout 
politická rozhodnutí napříč politickým spektrem s horizontem 
nejméně 20ti až 30ti let. 
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Předpoklady dalšího rozvoje 



Evropská energetická politika nastavuje funkční pravidla a zároveň 
směřuje k vysoké efektivitě a ochraně životního prostředí, avšak:  

 Dosavadní přístup EU bere málo v úvahu to, že Evropa sice může 
být globální vlajkovou lodí, avšak její aktivita bude bohužel jen 
nepatrným příspěvkem k omezení globálních emisí.  

 Z ekonomického pohledu je přístupem EU ohrožována 
konkurenceschopnost jednotlivých států i EU jako celek. 

 Současný deformovaný trh místo toho, aby Evropu v energetice 
spojoval, ji občas rozděluje (trasy plynovodů, přetoky 
v přenosových sítích). 
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Globální dopady politiky EU  



 Přes všechny problémy a nesystémové zásahy je 
zřejmé, že cesta k opravdu jednotnému trhu a 
jednotné technické realizaci je správným přístupem, 
který přispívá k energetické bezpečnosti EU.  

 Významným mementem je v současnosti nestabilní 
politická situace na Ukrajině, která se potenciálně 
může rozšířit i do jiných částí našeho kontinentu. 
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Pozitiva a rizika politiky EU 



Děkuji za pozornost 
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