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• produkce statků a služeb vs. míra investic a spotřeby. Mladé, méně 
rozvinuté většinou překotně investují do rozvoje (což je jak příklad Japonska 
ukazuje neudržitelné) , spotřeba v Číně jen 36% HDP, jinde přes 50%. Stále 
však v HDP v PPP/obyvatele hluboce zaostávají, nicméně velká většina 
obyvatel se přehoupla nad hranicí chudoby, méně hladovějících!  Spotřeba 
statků a služeb v mnoha vyspělých zemích stagnuje

• US deficit běžného účtu také díky energetické bilanci klesá od svého 
nejhlubšího bodu 6 % 2006,zdá se, že se vrací na úrovně běžné uprostřed 
90.let na úrovni 1-1.5 %. Oživuje se domácí průmysl a přitahuje více FDI

• větší nákladnost růstu v EU, Japonsku a USA oproti BRIC daná demokraticky 
(?) prosazenou ekologickou regulací s přísnějšími   standardy odvozenými jak 
ze zdravotních norem tak z hypotéz ekologicky udržitelného rozvoje : 
spolehlivost dodávek energie z „čistých“, obnovitelných energií a energeticky 
úsporný rozvoj – mnoho sporných předpokladů a nástrojů mixujících 
dlouhodobé a krátkodobé zájmy a poznání (kam řadit energii z jádra).  BRIC, 
SAE a další země na vzestupu omluvají  zanedbanou ekologiíi nerozvinutostí a 
nedostatečnými zdroji, ale reagují mnohdy autoritářsky rychle zaváděnými 
relevantními“ ekologickými technologiemi (vzorová zelená města Abu Dhabi, 
Čína jako klíčový producent solární a větrné energie, a snad i osobních 
automobilů s elektrickým pohonem) 

1. Nové tendence
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2. Segmentace trhu s plynem : přehled regionálních spotových cen plynu v 

červenci 2013 (v USD/ mmbtu) – různé drivery podle regionů



2. Segmentace trhu s plynem : přehled regionálních spotových cen plynu v 

červnu 2014 (v USD/ mmbtu) – různé drivery podle regionů

Source: Waterborne US FERC prices as of April 2014



2. Radikální změna : Kdo produkuje a spotřebovává plyn ...významný zdroj 

energie: globální toky plynu v roce 2012 (v mld m3 dle BP) 

 V plynu USA po padesáti letech opět v plynu soběstačné a ceny mimořádně nízké díky břidlicovému plynu. Po 
desetiletích se odtrhl vývoj ceny plynu a ropy, který byl dříve svázán. Geostrategické souvislosti pro situaci v Rusku a 
přítomnost USA na Blízkém východě. ...Toky LNG do Japonska zřejmě oslabí pbnovení provozu JE v Japonsku..

...důsledky pro pokles emisi v USA (mimo Kjoto), a vývoz vytlačeného US uhlí do Evropy a do Egypta cementarny !

Source: Includes data from Cedigaz, CISStat, GIIGNL, IHS CERA, Poten, Waterborne.



38

Planned volumes to China 



2. Segmentace trhu s plynem  a výhled cen plynu v US 



2. Segmentace trhu s plynem : podíl druhů cenotvorby v EU



3. Vzestup cen elektřiny v EU

Source: EU Climate and Energy draft (leden 2014)



3. Vzestup cen elektřiny v EU oproti cenám v USA, velká konkurenční 

nevýhoda oproti oživenému průmyslu v USA, navíc nejen globální trh , ale i 

EU trh nehomogenní, segmentován s různou úrovní cen  

Source: EU Climate and Energy draft (leden 2014)



3. Vzestup cen elektřiny v EU oproti cenám v USA, velká konkurenční 

nevýhoda oproti oživenému průmyslu v USA kompenzována nižší jednotkovou 

spotřebou

Source: EU Climate and Energy draft (leden 2014)



3. Vzestup cen elektřiny v EU oproti cenám v USA, velká konkurenční 

nevýhoda oproti oživenému průmyslu v USA má být kompenzována nižší 

jednotkovou spotřebou díky poklesu energeticky intenzivní výroby

– dopad na ČR zatím neřešen, němci řeší vyjímkou z placení RES ?

Source: EU Climate 
and Energy draft 
(leden 2014)



4. Řešení v exportu RES zařízení ? Solární panely : Hluboký obchodní deficit 

EU... 

Source: EU Climate and Energy draft (leden 2014)



4. Řešení v exportu RES zařízení ? Obchodní přebytek větrné elektrárny... 

Source: EU Climate and Energy draft (leden 2014)



4. Řešení v exportu RES zařízení ? Podle zemí...CR ok ve větrných el. 

Source: EU Climate and Energy draft (leden 2014)



5. A co jádro ? 

Source: EU Climate and Energy draft (leden 2014)

Pojem jaderné energie jako součást nízkoemisního / 

nízkouhlíkatého zdroje se v současném mimořádně špatně 

zpracovaném obsáhlém návrhu EU klimaticko-energetického 

balíčku 2030 objevuje jen v několika zmínkách (aby 

neprovokovala)...

... ale připravovaná EU regulace oblasti jaderné energie může 

zpřísněním nároků (nuclear safety, unlimited liabilities –

pojistky) tento zdroj výrazně zdražit s důsledky pro novou 

výstavbu či dokonce omezit efektivní fungování stávajících 

kapacit. Důležité znovu prodiskutovat v EU.

Japan opens door to restart nuclear plants FT 25.2.2014

http://link.ft.com/r/8P1R88/A5A944/ZBH471/52W7T9/42K6QV/9A/h?a1=2014&a2=2&a3=25


• V současné době sklízíme důsledky rozhodnutí o strategii EU 2020, které nepřivedly státy EU na špici světové 
konkurenceschopnosti ale vedly paradoxně k další fragmentaci evropského „jednotného“ energetického  trhu, 
který nenaplnil očekávání ani z hlediska udržitelnosti ani z efektivního snížení emisí prostřednictvím masivně 
dotovaných obnovitelných zdrojů energie zúžených na zdroje solární, větrné a vodní. Faktický kolaps uměle 
vytvořeného trhu s povolenkami společně s dovozem laciného uhlí vytlačeného v USA lacinějším plynem, 
zpřístupněným pomocí nových technologií, vyústil v situaci kdy nejenom plyn ale také elektřina je v EU pro 
konečného spotřebitele díky rostoucím nákladům na dotace OZE a nákladnější distribuci v průměru 
dvaapůlkrát dražší než v USA, ačkoliv cena silové elektřiny klesá. Navíc při vysoké nestabilitě prioritizovaného 
odběru dotovaných OZE roste potřeba náhradních pohotovostních zdrojů, kompenzovaných drahými 
kapacitními platbami.  Z trhu jsou vytlačovány dekarbonizované klasické i některé jaderné zdroje. Pro 
energeticky intenzivní průmysl, který je nadále významným zdrojem zaměstnanosti a růstu ve střední Evropě 
to znamená zásadní ohrožení konkurenceschopnosti, jakkoliv klesá jednotková energetická náročnost. 
Německá vláda s cílem udržet konkurenceschopnost energeticky intenzivního průmyslu (až 1900 korporací) 
přenáší náklady dotací na obyvatelstvo a touto (zatím EK nepovolenou) státní podporou dále deformuje a 
fragmentuje jednotný energetický trh. Ale mnohem nižší koupěschopnost obyvatel a ekonomik ostatních států 
střední Evropy včetně České republiky nedovoluje plně následovat stejnou strategii , což ohrožuje 
konkurenceschopnsot energeticky náročného průmyslu s důsledky možného vyřazení celých bloků z globálních 
hodnotových a dodavatelských řetězců. Současně je Evropa stále méně konkurenceschopná v blasti nových 
„zelených“ technologií , kde v případě solárních technologií dosahuje desítek miliard deficitů obchodní bilance 
se světem. Přes řadu inovací v oblasti větrné energie aj. není tedy rychlá alternativa a možné dopady pro 
nezaměstnanost jsou nasnadě.  

• Při dopracování návrhu EU klimaticko-energetického balíčku 2030 je třeba mnohem důkladněji přihlédnout 
k analýze jeho dopadů. Již stávající analýzy naznačují problémy nastavení nekoordinovaných cílů, kdy například 
závazný cíl pro OZE na úrovni členských států by nemusel vést k efektivnímu rozvoji technologicky neutrálně 
vnímaných zdrojů. Tím by byla ohrožena samotná udržitelnost a mezinárodní konkurenceschopnost 
ekonomiky. 

6. Shrnutí
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