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Anotace 
 Důležitou součástí státního energetického programu každého státu je řešení využití 
fosilních paliv v současnosti i v budoucnosti, které by větší měrou přispívaly, vlivem jejich 
užívání, k zachování a zlepšování životního prostředí. Jelikož jsou v České republice a v 
Evropě zdroje energie většinou získávány z fosilních paliv (ropa, uhlí, zemní plyn), je 
nutno proto vybrat nejvhodnější alternativu z těchto surovin, která by odpovídala 
nejoptimálnějšímu palivu, po stránce jak ekologické tak ekonomické, a bez větších 
negativních vlivů podporovala trvale udržitelný rozvoj společnosti v 21. století. 

 Bakalářská práce je zaměřena na systémově zpracovanou analýzu prodeje, 
distribuce a využití zemního plynu jako alternativního zdroje energie.  Zabývá se strukturou 
a postavením koncernu RWE na evropském a především českém energetickém trhu. V této 
studii jsou popsány výhody a nevýhody zemního plynu, jako hlavního obchodního artiklu 
společností ze skupiny RWE. Dále jsou zde uvedeny jeho ekologické a ekonomické 
přínosy, především využití v dopravě, kdy se toto fosilní palivo řadí na přední příčky ve 
zdrojích energie, které minimální měrou znečišť ují životní prostředí. 

 Závěrečná práce dále pojednává nejen o obchodní činnosti, nýbrž i o 
komunikačních aktivitách skupiny RWE, zaměřující se především na zákazníka. 
Prostřednictvím zpracovaného marketingového průzkumu pomocí písemných dotazníků, 
kterého se zúčastnili především zákazníci RWE, byly zjištěny poznatky, vypovídající o 
postoji veřejnosti vůči zemnímu plynu, využívaného jako zdroj energie. V závěru této 
práce byly předloženy návrhy aktivit pro rozvoj využití zemního plynu. 

 

Klíčová slova: energetický trh, zemní plyn, životní prostředí, koncern RWE, obchodní činnost 
 

Summary 
 An important part of the national energy program for each state is the use of fossil fuels in 
both present and future, which would increasingly contribute for conservation and environmental 
improvement. Since the sources of energy are usually derived from fossil fuels (oil, coal, natural 
gas), it is necessary to choose the best option from these materials, which would correspond to the 
most optimal fuel ( site to environmental and economical), and support the development of society 
in the 21st Century. 

 Bachelor thesis is focused on systematically prepared the analysis of sales, distribution and 
use of natural gas as an alternative source of energy. It deals with the structure and positions of 
RWE Group in the European and especially the Czech energy market. In this study are describes 
the advantages and disadvantages of natural gas as a major sales item by the group RWE. Next are 
described the environmental and economic benefits, particularly the use of transport, when the 
fossil fuel puts it in the front line in energy sources, and minimum degree polluting the 
environment. 

 Work is also focused not only on business, but also the communication activities of the 
RWE Group focusing primarily on the customer. Due marketing survey prepared by written 
questionnaire in which respondents were mainly customers RWE were found knowledge, revealing 
the public attitude towards natural gas, used as a source of energy.In conclusion of this work were 
presented proposals for action to develop the use of natural gas. 
 

Keywords: energy market, natural gas, the environment, koncern RWE, businness 
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Úvod 

 V době globalizace je jedno z nejdůležitějších témat ochrana životního prostředí. 

Nejen rozvoj ekonomiky, zahraničního obchodu a průmyslu vede k hospodářskému 

rozvoji, nýbrž i životní prostředí je nedílnou součástí fungování státu a také ovlivňuje 

život obyčejných lidí. 

 Energetická intenzita současného hospodářství je podle mnohých názorů příliš 

vysoká. Většinu služeb, dopravy a technologií lze do budoucnosti rozvíjet a to i snížením 

spotřeby energie o 30, 50 i 70 % bez toho, aby se tento proces odrazil na kvalitě výrobku 

či snížila úroveň služby. Celková spotřeba energie v celosvětovém měřítku ještě několik 

let poroste, avšak koncepce na snížení spotřeby energetických zdrojů se vyvíjí tak, aby 

nebylo ovlivněno tempo hospodářského rozvoje. 

 Jedním z alternativních obnovitelných zdrojů energie je přímé využití sluneční 

energie, sloužící k výrobě elektřiny či získávání tepla, které se z dlouhodobého hlediska 

stane pravděpodobně nejvyužívanějším zdrojem energie. Výhledově v řádu několik 

desítek let, mají větší šanci a perspektivu tradiční obnovitelné zdroje jako jsou větrná 

energie (její využití roste nejrychleji), energie vodní a energie z biomasy. U těchto zdrojů 

lze předpokládat, že dosáhnou většího podílu ve spotřebě energie dříve než za 30 – 50 let. 

Po této době lze předpokládat, že převládnou ve využívání alternativních obnovitelných 

zdrojů energie. Dále se zde nesmí zapomenout na využití jaderné energie, která bezesporu 

v budoucnu bude mít své místo. V současné podobě, se nepodařilo vyřešit několik 

důležitých otázek, které by jadernou energii řadily na přední příčky využití energetických 

zdrojů. Mezi tyto otázky, týkajících se problémovosti s touto energií můžeme jmenovat 

například nepředvídatelná havárie velkého rozsahu či radioaktivita vyhořelého paliva a 

zařízení po dožití reaktorů. 

 Jako další zdroje energie můžeme uvést fosilní paliva, u nichž existují velké 

rozdíly. Příkladem může být uhlí, které ovlivňuje z větší části negativně životní prostředí. 

Jeho doprava, těžba a využití jsou neekonomické ve srovnání s jinými fosilními palivy.  

Další alternativou této kategorie je ropa, která se po technické stránce řadí k 

nejideálnějším zdrojům. Její nedostatky spočívají v tom, že ložiska jsou omezená a 

dodávky začnou během 10 až 20 let klesat. V tomto směru je pravděpodobně nejlepší 

variantou z fosilních paliv užití zemního plynu, který neobsahuje škodliviny a minimálně 
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zatěžuje životní prostředí. Jeho spaliny negativně ovlivňují ovzduší jen oxidy dusíku, 

jejichž obsah se dá minimalizovat technickým řešením, a oxidem uhličitým. Právě 

posledně jmenovaný plyn je největší překážkou k užití fosilních paliv a snaha o snížení 

produkce tohoto plynu, je jedna z priorit koncepce energetické politiky vyspělých států. 

Jako podklad k tomuto přístupu slouží Kyotský protokol z roku 1977, kterým se vyspělé 

státy zavázaly ke snižování emisí oxidu uhličitého.  Z tohoto důvodu je v současné době 

bezpochyby zemní plyn nejideálnějším a nejvýhodnějším, z hlediska užití fosilních paliv. 

Zdroj energie není pouze oxidace uhlíku, ale i vodíku, jehož výsledkem je neškodná voda. 

Zvláště pro tyto vlastnosti můžeme zemní plyn označit jako vodítko k obnovitelné 

energetice. 

 Cílem této práce je systémově analyzovat distribuci, prodej a využití zemního plynu 

na českém trhu. Nashromáždit poznatky a informace o tomto fosilním palivu z let 

minulých i současných a nabídnout je ve srozumitelné formě budoucímu uživateli 

zemního plynu. Potencionálního zákazníka podrobněji seznamuje se strukturou koncernu 

RWE a jeho činností v oblasti zemního plynu, která ho řadí mezi jednu z největších 

energetických skupin v Evropě. Tato studie není zaměřena jen na odběratele zemního 

plynu, nýbrž je určena i široké veřejnosti, pro zlepšení jejich informovanosti v oblasti 

zdrojů energie, zejména výhody a nevýhody zemního plynu, a vztahu k ochraně životního 

prostředí. 
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1. Plynárenství 

1.1 Historie 

 První záznamy o hořlavých plynech a možnostech praktického využití přírodního 

zemního plynu v Číně se datují do doby, kdy v Evropě vznikala Sparta v Řecku a do 

prvních olympijských her či do založení Říma chybělo více než 200 let. Poznatky o 

plynech se začaly rozvíjet teprve v 17. století, kdy se vedle alchymie rodila nová věda – 

chemie. Již při vzniku této vědy byly pokládány plyny tak rozdílné, jako jsou oxid uhličitý 

a vodík, tehdejšími badateli prostě za vzduch. Většina plynů se rozdělovala na vzduch 

hořlavý a nehořlavý. Postupným vývojem byly získávány nové poznatky a informace 

uvedené v [5]: 

 „O rozvoj chemie se zasloužili především lékaři při hledání léčiv (iatrochemie). 

Největší z nich, holandský lékař Jan Baptist Van Helmont (1577-1644), rozpoznal roku 

1625, že vedle vzduchu jsou i jiné látky sice stejného skupenství a vzduchu velmi podobné, 

ale přece jen rozdílné. Jednu z nich nazval „gas silvestre“ (plyn lesní). Byl to oxid uhličitý. 

Další významné osobnosti tehdejší vědy sledovaly také fyzikální vlastnosti plynů. Byl to 

především irský fyzik a chemik Robert Boyle (1627-1691), spoluzakladatel Královské 

společnosti pro vědu. I on se zasloužil o překonání alchymie a založení moderního 

chemického výzkumu. Roku 1662 Boyle a francouzský fyzik Edme Mariotte formulovali 

nezávisle na sobě (Boyle-Mariottův) zákon o tlaku plynu: Oč menší je tlak plynu, o to je 

větší jeho objem, a naopak čím je tlak plynu větší, tím jeho objem menší.“ 

 „Chemie a bádání o fyzikálních vlastnostech plynů se však opravdu začala rozvíjet 

až v 70 letech 18. století, v období před Velkou francouzskou revolucí. V té době další 

badatelé položili základy chemie pneumatické, která přinesla o plynech a jejich chování 

nové poznatky. Byli to především angličtí chemici Joseph Black (1728-1799), Henry 

Cavendish (1731-1810) a zejména Joseph Priestley (1733-1804), kteří objevili kyslík a 

vodík a pozorovali jevy související s hořením plynů. Jednou z nejvýraznějších osobností 

této doby byl nepochybně francouzský chemik Antoine Laurent de Lavoisier (1743-1794), 

který roku 1775 definoval kyslíkový princip spalování. Dalším významným jménem této 

doby byl Amedio Avogadro (1776-1856), italský hrabě, fyzik a chemik, který objevil roku 

1811 zákon o plynech, nazývaný dnes jeho jménem. „Stejné objemy všech plynů obsahují 

za téhož tlaku a téže teploty vždy stejný počet molekul.“ 
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 „Další získání znalostí hořlavých plynů je spojeno s rozvojem železářství a 

s počátkem výroby plynu pro osvětlování destilací dřeva, uhlí a jiných organických látek. 

Protože vyrobený plyn sloužil nejprve prakticky jenom k osvětlování, získal název svítiplyn, 

pod jehož názvem je znán do současné doby, i když je využití plynu různorodé.“ 

 Důležitým objevem na přelomu 18. – 19. století byla zcela zásadní informace 

z oblasti plynů. Suchou destilací (pražením za nepřístupu vzduchu) dříví nebo uhlí vzniká 

plyn, který je možno užívat ke svícení. U zrodu svítiplynu stáli především vědci Angličan 

William Murdoch, Němec Frederick Albrecht Winzer a Francouz Filip Lebon. Významný 

den, který je považován za „ den vzniku plynárenství jako průmyslového oboru“, se datuje 

k 31. prosinci roku 1883, kdy v témže roce se rozsvítilo první veřejné plynové osvětlení na 

Westminsterském mostě v Londýně.  Počátek užití zemního plynu se objevil ve 20. letech 

19. století na některých místech v USA. 

 Jako zrod moderního plynárenství, postaveného na těžbě a používání zemního 

plynu je považována událost z roku 1821, kdy William Hart těžil zemní plyn ze zdroje ve 

Fredonii a pomocí trubek ho dopravoval do města, kde se používal k osvětlení ulic a domů. 

 Na počátku 20. století bylo plynárenství již velmi rozvinutým průmyslovým 

oborem. Díky objevům výše uvedených vědců a mnohých dalších, bylo získáno bezpočet 

cenných informací a poznatků o chemických a fyzikálních vlastnostech plynů. Také byla 

vynalezena a používána většina důležitých plynových zařízení pro uskladnění, rozvod, 

výrobu, těžbu, použití plynu a měření. V roce 1904 se poprvé získal termickým štěpením 

olejů i propan-butan (LPG). Během 30. let 20. století se v Německu začalo vyvíjet využití 

anaerobních procesů k výrobě bioplynu (původně nazýváno kalového plynu). 

 O pokusy zplynování paliv kyslíkem a vodní parou se přibližně od roku 1920 

pokoušeli v Americe, Anglii, Itálii a Německu. Tuto otázku vyřešila až v roce 1930 firma 

Lurgi, která začala vyrábět tlakové generátory stejného jména, užívaných jako moderní 

výrobní zařízení ve velkokapacitních plynárnách pro dálkovou dodávku plynu. Výroba 

plynu tlakovým zplyňováním hnědého uhlí, jako zroje svítiplynu, u nás fungovala do 

ukončení v roce 1996, kdy byl převeden celý plynárenský systému na zemní plyn. Kromě 

toho byla ukončena i výroba svítiplynu katalytickým štěpením uhlovodíků (benzinu, 

propan butanu, zemního plynu), která u nás sloužila jako doplňkový zdroj k výrobě 

svítiplynu uhlím. 
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1.2 Plynové spotřebiče v běhu času 

 První rozsáhlejší využití zemního plynu ve službách člověka sloužilo k osvětlení 

příbytků, ulic a veřejných prostranství. Počátky šly od louče, přes svíčku a olejové lampy, 

až k elektrické žárovce. Do tohoto vývoje nepochybně patří také osvětlení plynové. 

 K plynu, jako zdroji světla, nebyla veřejnost z počátku důvěřivá, jelikož užívání 

tohoto paliva doprovázely první nesčetné výbuchy, které vznikaly s malými zkušenostmi 

s používáním. V počátcích byl svítiplyn k osvětlení zapřen nejen veřejností, ale i 

vědeckými kruhy. Ani takovéto negativní postoje nemohly zabránit lavinovému 

rozšiřování veřejného plynového osvětlení. 

 Jedním z prvních vynálezů v historii plynu bylo využití k pohonu spalovacích 

motorů. O tento vědecký pokrok se zasloužil Philipp Lebonov, který „vlastnoručně“ 

vyráběný plyn používal k osvětlování, vaření a po roce 1800 i k pohonu spalovacího 

motoru. I přesto, že Lebonův motor nikdy pořádně nefungoval, můžeme říci, že první 

spalovací motor byl plynový. Významného úspěchu v tomto oboru však dosáhl Belgičan 

žijící ve Francii Jean Joseph Etienne Lenoir, vynálezce prvního použitelného a sériově 

vyráběného spalovacího motoru. Kromě tohoto vynálezu, můžeme mezi jeho objevy 

zařadit i elektrickou brzdu a železniční systém. 

 Stabilní plynové motory měly důležité místo v průmyslu i v živnostech, avšak po 

nástupu elektřiny neměly naději na přežití. Plyn jako „mobilní“ palivo do motorů zažilo 

svoji renesanci v době 1. a 2. světové války, kde byl velký nedostatek klasických 

pohonných hmot. Poslední znovuzrození zažívají plynové motory v současnosti, kde jsou 

alternativou k řešení ekologických problémů současného životního prostředí, především 

ovzduší. 

 Zpočátku se plyn používal jen k osvětlení. Postupem času, konkrétněji ve  2. 

polovině 19. století se začíná prosazovat i ve vytápění, vaření a ohřevu vody. Začínají se 

používat první spotřebiče na přípravu jídel, nejdříve samostatné vařiče a pečící trouby, 

později sporáky a plynové grily. První kompaktní sporáky se objevily na trhu v roce 1878. 

Ve 2. polovině 19. století a počátku 20. století dodávaly na trh plynové spotřebiče 

především zahraniční firmy Siemens a Junkers. První kvalitní sporák od tehdejšího 

československého výrobce, který přišel na trh, byl dvouvařič značky KARMA. 
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 Další vývoj ve vzniku plynových spotřebičů zaznamenala topidla, jako jsou 

plynová kamna, plynové krby a koupelnová kamna, která sloužila jako zdroj vytápění. Již 

v roce 1851 na výstavě Polytechnického institutu v Londýně bylo prezentováno použití 

plynu k topným účelům. Zpočátku byla plynová kamna svou konstrukcí a funkcí velmi 

primitivní, avšak postupem času došlo k jejich zdokonalení. Vývoj plynových spotřebičů 

pro ohřev vody směřoval dvěma směry. První se zaměřoval na průtokové ohřívače a druhý 

se orientoval na ohřívače zásobníkové. Obě tyto varianty mají své výhody a nevýhody a 

dodnes mnoho odpůrců i zastánců. Mezi významné osobnosti tohoto odvětví patřil 

zakladatel továrny KARMA Karel Macháček, jehož název firmy se stal synonymem pro 

obecné označení plynových průtokových ohřívačů. Svojí činností vytvořil různé druhy 

plynových spotřebičů určených pro běžný život člověka, mezi které patří například pražič 

kávy, rozžehovač koksu a uhlí pro kotle ústředního topení, udírenské a cukrářské pece. 

Jelikož na počátku 20. století nebyl u nás žádný tuzemský výrobce kromě zahraničních, 

který by nabízel plynové spotřebiče, je řazena značka KARMA, jako zakladatel rozvoje 

trhu s tuzemskými plynovými spotřebiči. Kvalita těchto výrobku je doložena tím, že 

továrna vyrábí plynové spotřebiče dodnes. 

 Zemní plyn byl využíván i ve světě balónového a vzducholodního letectví. I když 

zpočátku používali zakladatelé létání bratři Montgolfierovi teplý vzduch, brzy nato přešel 

do popředí plyn vodík, jehož hmotnost je čtrnáctkrát lehčí než vzduch. 

 Na přelomu 19. a 20. století docházelo ke stále většímu prosazování plynu 

k živnostenským a průmyslovým účelům. Začaly se stavět první použitelné plynové a 

sklářské pece. Zemní plyn začal pronikat do hutnictví, keramiky, ocelářství, sklářství a 

jiných průmyslových odvětví. Mezi plynárenské rarity této doby byly vynálezy plynového 

telefonu, radiopřijímače, gramofonů, plynové postele, varhan, žehličky nebo pračky, které 

se však neprosadily na trhu, ani u veřejnosti to nevzbudilo velký ohlas. 

 V době 1. a 2. světové války nastal velký rozvoj elektrizace, což vedlo k ústupu 

v plynárenství některých odvětví. Jednalo se o stabilní plynové motory a vnitřní osvětlení 

místností. Na předních příčkách se však drželo využití plynu ve veřejném osvětlení a 

rozrůstal se zájem o tento zdroj energie ve vaření či vytápění. Během světových válek 

sloužil plyn především průmyslové výrobě, což vedlo k uvedení přídělového systému u 

odběratelů v domácnostech a živnostech. Určovaly se omezené týdenní limity, které byly 
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stanoveny vzhledem k počtu plynových spotřebičů. Avšak i v této době šel vývoj 

plynových spotřebičů kupředu. Vytvářely se nové technologie sálavých topidel 

(infrazářice), ohřívačů vody, plynových praček, chladniček a žehliček a jiných spotřebičů. 

Plynárenské společnosti se snažily o masivní propagaci využití svítiplynu a výrobků, 

sloužící převážně v domácnostech. Vlivem nedostatku klasických pohonných hmot 

(benzín, nafta) byly v této době více a více využívány dopravní prostředky poháněné 

plynem. Bylo to zapříčiněno jak nedostatkem výše uvedených paliv, tak i vynikajícími 

vlastnostmi vozidel užívající plyn. I přes vliv hospodářské krize ve 30. letech 20. století, 

došlo k prudkému rozvoji použití plynu v průmyslových odvětvích. 

 V poválečné době a v 2. polovině 20. století dochází k úpadku některých drobných 

spotřebičů (plynové žehličky, chladničky, pračky), ale stále více se užití plynu prosazuje 

v oblasti lokálních i centrálních vytápění, při ohřevu vody a pohonu plynových motorů. 

Důležitým mezníkem této doby byl již uvedený postupný přechod ze svítiplynu na zemní 

plyn, který byl definitivně dokončen v roce 1996. 

 Mezi nejpopulárnější spotřebiče doby druhé poloviny 20. století byla v oblasti 

topidel tzv. wawka. Jestliže symbol pro plynové průtokové ohřívače byla značka Karma, 

pro vysavače značka Lux, tak pro všechna topidla s instalací na obvodovou zeď budovy, 

s přívodem vzduchu a vývodem zvenčí na fasádě, bylo synonymem označení wawka. 

Jednalo se o počeštěné označení prvních topidel Gamat Waw, které na československý trh 

byly dodávány výrobcem Wärmgeräte und Armaturenwerk z Berlína. 

 V oblasti plynových motorů dochází v 80. a 90. letech 20. století k renesanci 

užívání plynu jako pohonné látky pro dopravní prostředky. Svítiplyn byl nahrazen zemním 

plynem nebo propan-butanem. Pro lepší regulaci a měření spotřeby u odběratelů, kteří se 

začali rychlým tempem rozrůstat, byly vyrobeny a zavedeny první plynoměry. Do 

zavedení těchto přístrojů byla cena účtována zákazníkům paušálně, dle počtu 

nainstalovaných plamenů a odhadnuté doby jejich provozu. I v této době plyn zaznamenal 

neuvěřitelný rozvoj především v potravinářském průmyslu (kotle, plynové rošty, mycí 

stroje, parní automaty, ohřívárny, sušení mléka, pekařské pece), v kovodělném průmyslu 

(kovářské, kelímkové pece, pece na pájení a otáčivé pece na tavení), sklářský a keramický 

průmysl (vanové, sklářské, tavící a chladící pece), v dřevozpracujícím, papírnickém, 

kartonážním a tiskařském průmyslu (stroje na výrobu lepenky, sušárny lepenkových 
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matric). Většina z produktů vyrobených v posledních desetiletích se užívá dodnes, jen 

procházejí procesem modernizace a technologického zdokonalování. 

V 21. století se technologický svět mění závratnou rychlostí, přesto nemůžeme 

očekávat značný skok v oblasti energetiky, kde má zastoupení i plyn. Je pravděpodobné, že 

vývoj plynových spotřebičů půjde i nadále kupředu, jelikož plynárenství, využívající 

palivo „čisté a ušlechtilé“ se o svoji budoucnost nemusí obávat. 
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2. Koncern RWE 

 RWE je obchodní označení německé energetické společnosti sídlící v Essenu, 

zabývající se v Česku dovozem a obchodem se zemním plynem. Účelem založení 

koncernu RWE je sdružení obchodních společností působící na energetickém trhu, z nichž 

jedna ostatní společnosti řídí. Tyto firmy jsou zaměřené na veškerou činnost spojenou se 

zemním plynem, ať  už se jedná o prodej, distribuci, obchod, skladování či dovoz. 

Společnosti ve skupině RWE, jsou právně samostatnými subjekty. Koncern RWE sám o 

sobě právní subjektivitu nemá. Důvody sdružení firem pod jeden subjekt jsou výhody 

velkého podniku, spočívající ve větších kapacitních možnostech, ekonomické síle a 

významnějším postavením na trhu, s výhodami podniku menších jednotek, především 

pružnosti. Vytvoření koncernu vedlo ke zvyšování rezervních fondů a diverzifikace 

činnosti uvnitř seskupení. 

2.1 Struktura skupiny RWE v Evropě 

 RWE je jedna z největších evropských energetických skupin se sídlem v Německu. 

Svou obchodní činnost provozuje převážně na trzích v Německu a východní a střední 

Evropě. RWE distribuuje zemní plyn k více jak 30 milionům zákazníkům a skládá ze  šesti 

divizí RWE AG, RWE Power, RWE Innogy, RWE Supply & Trading, RWE Dea, RWE 

Energy, RWE npower. 

RWE AG - vedoucí postavení celé skupiny, která koordinuje všechny její společnosti. 

Základna firmy se nachází v Essenu. Hlavní činnost spočívá ve strategickém rozvoji, 

plánování, controllingu, financích a komunikacích. RWE AG tvoří nejvyšší článek ve 

struktuře koncernu RWE. 

RWE Power - jeden z nejvlivnějších výrobců elektrické energie v Evropě, produkuje 

elektrickou energii ze všech možných zdrojů, jádra, černého i hnědého uhlí, zemního 

plynu, biomasy, vody i větru. Činnost společnosti RWE Power je zajišť ována více jak 18 

000 zaměstnanci. 

RWE Supply & Trading - společnost, jejíž činnost je směřována na celoevropský obchod 

se všemi produkty v portfoliu skupiny RWE. Firma obchoduje s elektřinou, zemním 

plynem, uhlím a ropnými produkty s energetickými deriváty, které jsou zaměřené 

k zajištění proti změnám cen energií a od roku 2002 také s energetickými povolenkami. 
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Sídla této společnosti jsou v německém Essenu, v Londýně a ostatních místech po celé 

Evropě. Činnost společnosti je zajišť ována přibližně 500 zaměstnanci. 

RWE npower - firma poskytující služby zákazníků koncernu RWE ve Velké Británii. Pro 

zabezpečení výroby elektřiny jsou uvedenou společností využívány suroviny jako zemní 

plyn, ropa, uhlí a obnovitelné zdroje energie. 

RWE Dea -  činnost podniku spočívá v objevování a získávání ropy a zemního plynu, k 

čemuž používá nejmodernější techniky pro těžbu a produkci surovin a využívá know-how, 

získaného během více než 110 leté praxe v oboru.  Cílem společnosti je ochrana životního 

prostředí a bezpečnost. RWE Dea je koordinátorem produkční kapacity v Německu, 

Nizozemsku, Velké Británii, Norsku, Egyptě a také vlastníkem licence pro těžební 

průzkum v Alžíru, Libyi a Polsku. V Německé spolkové republice řídí podzemní 

zásobníky zemního plynu. 

RWE Innogy - společnost, specializující se na obnovitelné zdroje energie. Koordinuje 

všechny investice koncernu RWE do rozšiřování svých činností a záměrů v oblasti 

větrných a vodních elektráren, biomasy, výroby elektřiny ze solárních a geotermálních 

zdrojů, přílivových elektráren a výroby elektřiny z mořských vln. 

2.2 Struktura skupiny RWE v České republice 

 Společnosti koncernu RWE v ČR organizačně spadají pod RWE AG, která je 

základním kamenem celé skupiny. Struktura RWE viz obrázek č. 1. Vlivem nabídky a 

poptávky po zemním plynu na energetickém trhu v České republice dochází k postupnému 

vývoji koncernu RWE. Především regionální plynárenské společnosti zeštíhlují svojí 

obchodní strukturu za účelem zvýšení konkurenceschopnosti na českém trhu.  Fúze 

regionálních společností viz obrázek č. 2 a obrázek č. 3. 
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Struktura skupiny RWE v České republice (současnost) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1 - Schéma současné struktury skupiny RWE v České republice 

 

RWE Transgas - společnost plnící řídící funkci ve skupině RWE v České republice, jejíž 

hlavní činnost spočívá v obchodu a dovozu se zemním plynem. 

Regionální plynárenské společnosti - RWE Energie (vznikla fúzí firem Severočeská, 

Středočeská a Západočeská plynárenská), dále jsou tvořeny společnostmi Východočeská 

plynárenská, Severomoravská plynárenská a Jihomoravská plynárenská. Obchodní aktivity 

těchto podniků se specifikují na prodej zemního plynu koncovým odběratelům. Od 1. 1. 

2007 se  ze všech výše uvedených subjektů osamostatnila činnost přepravy zemního plynu, 

jejíž firmy, provozovatelé distribučních soustav, mají v názvu slovo „Net“, např. Gas Net. 

Regionální plynárenské společnosti se tak zaměřily výhradně na obchod s touto 

komoditou. 

RWE Transgas Net - v roce 2006 se oddělila od společnosti RWE Transgas. Činnost 

spočívá v přepravě zemního plynu přes území České republiky pro zahraniční obchodní 

partnery a vnitrostátní přepravu zemního plynu tuzemským partnerům. 
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Obrázek č. 2: Kroky skupin
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Obrázek č. 3: Fúze tří r

       českém

 

buce a využití zemního plynu jako ekonomicky hospo
perspektivního paliva 21. století - RWE 

 

í regionálních společností - zvýší konkurenceschopnost RW

 trhu – od 1. 6. 2009 jen 4 společnosti (současnost)  

 

podárného a 

13 

 

RWE na 



Vít Kraus: Prodej, distribuce a využití zemního plynu jako ekonomicky hospodárného a 
perspektivního paliva 21. století - RWE 

 

2009/2010  14 

 

3. Postavení RWE na energetickém trhu v ČR 

 Energetický trh je významně ovlivňován jak šíří využití, tak i konkrétními 

vlastnostmi zemního plynu. Klíčovým tématem je úspora tepla a cena energie. Důležitý 

význam pro vytvoření společného energetického trhu v Evropské unii má spolupráce 

a propojení mezi členskými státy uvedeného společenství. 

 Vstupem České republiky do Evropské unie (EU) bylo nutno především zapracovat 

nařízení a směrnice EU do české legislativy, zlepšit podmínky podnikání v energetice a 

zabezpečit vyšší míru liberalizace. Z tohoto důvodu byla Energetickým regulačním úřadem 

a Ministerstvem průmyslu a obchodu v červenci 2009 schválena novela energetického 

zákona č. 458/2000 Sb., uvedená pod č. 158/2009 Sb., jenž upravuje energetický zákon a 

již překonaná ustanovení. Dále slučuje podmínky obchodování s plynem a elektřinou na 

jeden trh, který rok od roku v Evropě, ale i ve světě, prudce roste. Energetické trhy jsou 

vzájemně propojovány, i přes zaměření na různé komodity (ropa, zemní plyn, elektřina, 

povolenky na emise). Je to způsobeno tím, že obory výše uvedených paliv fungují obdobně 

a mají totožná tržní pravidla. Sloučení obchodování elektřiny a zemního plynu, by mohlo 

vést v budoucnu k větší efektivitě při správě, administraci nebo účtování finančních 

operací mezi jednotlivými účastníky trhu, jelikož nemalý počet jich působí v obou 

sektorech. 

 Na českém i světovém energetickém trhu by mělo docházet ke 

vzájemnému propojení svých plynárenských trhů, což může vést ke zmírnění nejistoty, 

řešit otázku bezpečnosti dodávek nebo vyvážit dlouhodobé závazky mezi účastníky trhu. 

 V České republice je činnost Mezinárodní energetické skupiny RWE převážně 

zastoupena společností RWE Transgas, jejíž hlavní činnost spočívá v dopravě a nákupu 

zemního plynu a jeho velkoobchod. Tento prodej je uskutečňován regionálními 

plynárenskými společnostmi RWE Energie, Severomoravská plynárenská, Jihomoravská 

plynárenská a Východočeská plynárenská. 

 Skupina RWE má vedoucí postavení na dvou největších evropských trzích a na 

rychle se vyvíjejících trzích východní a střední Evropy viz obrázek č. 4.  
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Plyn - přibližně 75 % spotřeby této suroviny je dováženo z Ruska, 24 % z Norska a pouhé 

1% je tvořeno tuzemskou těžbou. Zásobování této komodity je z velké míry ovlivněno 

geopolitickými souvislostmi a zeměpisným postavením. Tvoří jednu z nejvýznamnějších 

složek energetického trhu v České republice. 

Jaderná energetika - v současné době je z tohoto zdroje vyráběna 1/3 z celkové vyrobené 

elektřiny. Budoucí státní energetická koncepce počítá do roku 2030 s dvojnásobným 

podílem na trhu. V České republice se nacházejí dvě jaderné elektrárny. Jedná se o 

Temelín a Dukovany. Z veřejných průzkumů vyplývá, že pro českou energetickou 

soběstačnost a její rozvoj, spočívající v jaderné energetice, by podporovalo něco přes 70 % 

občanů. 

Obnovitelné zdroje - ze Státní energetické koncepce (2004) vyplývá, že obnovitelné 

zdroje v roce 2009 činily okolo 4 % energie, v roce 2010 by měly činit přibližně 8 %, do 

roku 2020 okolo 13 %, do roku 2030 zhruba 15 – 16 %, z celkové výroby elektřiny na 

českém energetickém trhu. Mezi obnovitelné zdroje se řadí slunce, vítr a voda. Je 

předpoklad, že nevyčerpatelné zdroje by mohly v budoucnu nahradit neobnovitelné, 

vyčerpatelné zdroje (uhlí, ropa), avšak v současnosti vzhledem k jejich výším pořizovacím 

nákladům se spíše využívají jako doplňkové. 

Snižování energetické náročnosti - na jednu vyrobenou jednotku hrubého domácího 

produktu je stanoveno přibližně 1,7 násobně více energie, než u ostatních států Evropské 

unie. Evropský energeticko-klimatický program určuje snížit limity ve spotřebě energie do 

roku 2020 o 20 %. Státní energetický program preferuje především energetickou 

efektivnost a úspory energie. Budoucnost energetiky by měla vést k  decentralizaci zdrojů 

a především úsporám, které jsou nejefektivnější investicí daného státu a s nimiž můžeme 

dle ekonomického výzkumu a studií snížit spotřebu energie až o 40 %. 

Domácí energetické zdroje - základní body Státní energetické koncepce jsou udržitelný 

rozvoj, bezpečnost, co největší možná nezávislost na cizích zdrojích energie a na 

dodávkách, které neodpovídaly stanovené kvalitě a spolehlivosti. Důležitými zdroji pro 

výrobu energie v České republice jsou suroviny, které lze zde vytěžit, jako jsou černé uhlí, 

uran a hnědé uhlí. Konec těžby uranu je sice zahrnut ve výše uvedené koncepce, ale ještě o 

této věci nebylo řečeno poslední slovo, jak ze strany státu, tak i státního podniku Diamo, 

který se těžbou této suroviny zabývá. 
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3.2 Struktura trhu se zemním plynem v České republice 

 Skupina RWE má na českém trhu se zemním plynem většinové zastoupení. Jako 

provozovatel distribuční soustavy s výlučnou licencí zde působí jen společnost RWE 

Transgas Net s. r. o. a dále je zde zastoupeno 6 účastníků: kromě výše uvedených 4 

regionálních plynárenských společností i 2 konkurenční distributoři, kteří nejsou součástí 

koncernu RWE. Jedná se o Pražská plynárenská Distribuce a. s. a E.ON Distribuce a. s.. 

Všichni tyto provozovatele jsou napojeni na přepravní soustavu a poskytují své služby více 

jak 90 tisícům odběratelům. Na českém energetickém trhu, zaměřeném na zemní plyn, se 

vyskytuje přibližně 80 provozovatelů lokální distribuční soustavy, kteří nejsou přímo 

napojeni na přepravní soustavu. Mezi účastníky trhu se zemním plynem se řadí i 

obchodníci s touto surovinou, mezi něž patří výše uvedené regionální společnosti včetně 

Pražské plynárenské a. s. a E.ON Energie a. s.. Dále jsou na tomto trhu zastoupeny firmy 

VEMEX s.r.o., LAMA INVESTMENTS a.s., VNG Energie Czech a.s., United Energy 

Trading a.s., MND a.s., Lumen Energy a.s., Energie Bohemia a.s., Quantum Vyškov a.s., 

Česká energie a.s. a Wingas GmbH. 

 Jelikož Česká republika má dosti omezené možnosti těžby zemního plynu, kromě 

nalezišť  na jižní Moravě a černouhelných dolů na severní Moravě, musí většinu paliva 

dovážet ze zahraničí. Především se jedná o dodávky z Ruské federace, zastoupené 

společností Gazprom export Ltd.. Menší měrou se na importu zemního plynu podílí 

Norsko prostřednictví firem ExxonMobil Production Norway Inc., Statoil Hydro ASA, 

Norske ConocoPhillips AS,Totale&Pnorge AS, ENI Norge AS. 

 Energetický trh se zemním plynem je nejvíce závislý na dopravě, což je zapříčiněno 

přítomností „tranzitního plynovodu“, vedoucího přes naše území. V tomto směru lze 

Českou republiku považovat jako spojnice mezi západní Evropou (Francie, Německo), 

východní Evropou a Ruskem. 

 Jedním z dalších kroků k rozšíření trhu se zemním plynem v České republice, 

podniklé skupinou RWE, je rozšíření skladovacích kapacit, které se mají navýšit ze 

současných 2,3 na 3 miliardy m³. Tento záměr by měl přispět k dalšímu rozvoji trhu s touto 

komoditou a zajistit větší spolehlivost dodávek plynu. Mezi tuzemské provozovatele 

podzemních zásobníků  patří společnosti RWE Gas Storage s. r. o., v jehož vlastnictví je 6 

z 8 zásobníků, Moravské naftové doly a. s. a SPP Bohemia a. s.. 
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3.3 Prodejní cena zemního plynu 

 Cena za tuto surovinu a distribuci vychází z nákladů jednotlivých regionálních 

plynárenských společností a je určena obchodníkem. Je ovlivněna změnou ceny ropy a 

ropných derivátů a také kurzem dolaru vůči české koruně. Regulované jsou jen některé 

složky, mezi něž patří distribuce nebo přeprava, a jsou stanovovány Energetickým 

regulačním úřadem, z čehož vyplývá, že s ní regionální plynárenské společnosti nemohou 

libovolně manipulovat. Schéma struktury prodejní ceny a vliv výše uvedeného úřadu 

viz příloha č. 1. 
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4. Zemní plyn – prodejní artikl  

 Zemní plyn lze vyjádřit jako směsici přírodních plynných látek, jehož většinovým 

obsahem je metan. Dále se zde nacházejí v menší míře i vyšší uhlovodíky metanové řady 

až po pentan a neuhlovodíkové plyny jako jsou dusík, oxid uhličitý, vodík, kyslík či 

hélium. 

4.1 Vznik, těžba a zásoby  

 Počátek zemního plynu vznikl různými způsoby. Jedna z těchto variant je 

anorganická teorie vzniku přírodních uhlovodíků, vycházející ze  syntézy uhlíku a vodíku, 

předpokládající existenci metanu na Zemi již při jejím vzniku. Druhá z těchto variant, dle 

mnohých názorů pravděpodobnější, je organický původ přírodních uhlovodíků, 

vznikajících za katalytického působení jílovitých minerálů, rozkládajících se odumřelých 

organismů a ovlivňovány dvěma pochody. Jednalo se o uhelnění v uhelné řadě (metan, 

rašelina, hnědé a černé uhlí, antracit) a bituminizace v uhlovodíkové řadě (zemní plyn, 

asfalt, ropa). 

 

Zásoby zemního plynu: 

Prokázané (prověřené) zásoby zemního plynu – při dnešní technické úrovni jsou 

těžitelné a momentální těžbou vydrží do roku 2060, stávající stav 164 tisíc miliard m³. 

Pravděpodobné zásoby – u zásob nalezených na ložiscích je velmi vysoká a 

pravděpodobná skutečnost, že budou získávány těžební činností jako prověřené zásoby. 

Jedná se jak o ekonomickou, tak i technickou stránku. Místa, pro těžbu v současné době, 

nejsou vybavena technickými prostředky. Tyto zásoby se mohou přesouvat do kategorie 

prokázaných v důsledku osvojování ložisek a dosahují výše 347 000 miliard m³. Dle 

informací Mezinárodní plynárenské unie může dosahovat životnost světových zásob 

zemního plynu dle vývoje spotřeby 130 – 150 let. 

Potencionální zásoby („nekonvenční zdroje“) – do této kategorie patří hydráty metanu 

(pevná substance připomínající sníh, složená z 20 % metanu a 80 % vody), nalézající se 

v zemské kůře pod dnem oceánů. Zásoby zemního plynů v této podobě činí přibližně 

21 000 000 miliard m³, problém je však v jeho těžbě. Jednou z variant získávání této 

suroviny je tepelný rozklad a jeho odplynování. 
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 Díky intenzivnímu geologickému průzkumu a nalezeným poznatkům se nacházejí 

stále nová ložiska, která oddalují dobu, kdy bude zemní plyn vytěžen a vyčerpán, do 

vzdálené budoucnosti. I když se v průběhu geologického období větší část nahromaděného 

plynu dostala na povrch, přesto se pod mořským dnem a pevninským povrchem nalézají 

dosud neobjevené a nepoznané velké zásoby této nerostné suroviny. 

 Zemní plyn se v průběhu tisíců let nahromadil nad vrstvami vody a ropy, uložené 

v pórovitých horninách, obklopující nepropustné vrstvy a vodu. Těžba se provádí vrty 

přímo do výše uvedených ložisek, nacházejících se přibližně v hloubce 3 až 8 km pod 

zemským povrchem, a je prováděna jak pod mořským dnem (Severní moře), tak i na 

pevnině (Rusko, Nizozemsko, Alžírsko). Ve většině případů se těží zemní plyn společně 

s ropou, což ovlivňuje jeho složení, především větším obsahem vyšších uhlovodíků, od 

něhož se dále odvíjí technologie čištění této suroviny, které je zapotřebí k získání kvality 

a následné dálkové dopravě k zákazníkovi. Dalším důležitým krokem je sušení zemního 

plynu po těžbě a odstranění pevných částic (prachu), sirných látek a vody. Proces 

odstranění těchto látek je důležitý z důvodu, aby nedocházelo k ucpávání plynovodů, 

koroze zařízení nebo poruchy kompresových či regulačních stanic. 

4.2 Složení a vlastnosti  

 Ve své čisté podobě je zemní plyn hořlavá látka bez barvy, zápachu a tvaru, proto 

se toto fosilní palivo řadí mezi nejčistší a nejbezpečnější. Energie ze zemního plynu je 

hojně užívána při výrobě elektrické energie, vaření, pohonu motorových vozidel či ohřevu 

vody, a je šetrnější k životnímu prostředí, jelikož při jeho používání se do vzduchu 

uvolňuje mnohem méně škodlivin viz tabulka č. 1 a tabulka č. 2. 

 

Tabulka č. 1: Složení plynu  

 

Metan 98,0 % 

Vyšší uhlovodíky 1,16 % 

Oxid uhličitý 0,05 % 

Dusík 0,79 % 

Síra 0,20 mg/m³ 
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Tabulka č. 2: Vlastnosti plynu  

 

Výhřevnost 9,5 kWh/m³ 

Spalné teplo 10,5 kWh/m³ 

Hustota 0,69 kg/m³ 

 

 

 Vlastnosti a struktura zemního plynu se liší podle místa těžby, což dělí tuto 

surovinu na zemní plyn naftový (nachází se v ropných ložiscích) a karbonský (nalézá se 

v ložiscích uhelných). Zásoby této nerostné suroviny na rozdíl od ropy naopak rostou. 

 

Hlavní výhody zemního plynu 

- Lehká ovladatelnost a regulovatelnost plynových spotřebičů. 

- Odběratele mohou zemní plyn užívat bez omezení 365 dní v roce, 7 dní v týdnu, 24 

hodin denně. 

- Distribuce a doprava je nezávislá na klimatických a povětrnostních podmínkách. 

- Dodávka k zákazníkovi je bez nákladných úprav a energetických přeměn. 

- Odběratel nepotřebuje prostory pro skladování. 

 

 Zemní plyn lze považovat za ekologické palivo, jehož energie se efektivně a snadno 

využívá a reguluje. Produkované spaliny neobsahují žádné tuhé látky (popílek) ani oxidy 

síry. Složení škodlivých látek (oxidy dusnatý, oxid uhličitý) je podstatně nižší než u jiných 

fosilních paliv. 

 Zemní plyn je ve své čisté podobě bez zápachu, proto je v rámci bezpečnosti 

dodáván konečným odběratelům odorizován. Tento charakteristický zápach (odorant), 

neovlivňuje žádným způsobem vlastnosti ani strukturu uvedené suroviny. Plynárenství 

podporuje svojí aktivitou ochranu životního prostředí, což potvrzuje činností náhrady 

sirných odorantů, běžně používaných, za odoranty, ve kterých nejsou obsaženy sirné 

produkty. Z tohoto důvodu nevede jejich spalování k vytváření sirných sloučenin. 
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4.3 Účtování zemního plynu 

 Z dřívějšího způsobu účtování vycházejícího z objemových jednotek dodávek 

zemního plynu (metrech kubických - m³), přešly od 1. dubna 2001 všechny plynárenské 

společnosti v České republice na kalkulaci dodávek zákazníkům vyjádřené v energetických 

jednotkách (kWh). 

 Před vstupem do Evropské unie bylo jednou z priorit uvést do souladu metody a 

normy z oblasti plynárenství v České republice s evropskou legislativou, což bylo hlavní 

příčinou změny, vedoucí k objektivnějšímu vyhodnocování spotřeby zemního plynu, jehož 

způsob je vymezen v [19]: 

 „Tento způsob odstraňuje možné výkyvy v kvalitě této suroviny v průběhu 

odečtového období a rozdíly, vznikající z přetlaku ovlivněné nadmořskou výškou 

konkrétního místa, sloužícího k odběru zemního plynu.“ 

4.4 Přeprava a distribuce 

 Zrod distribučního plynárenství v Evropě je spjat s dodávkou svítiplynu, který se 

v počátcích dopravoval od zdroje, v malém množství a na krátkou vzdálenost, ke 

konečnému spotřebiteli. První plynovod sloužící k pouličnímu osvětlení byl z olova, 

posléze se začala užívat litina. Tento materiál se díky protikorozní odolnosti užíval 

v provozu velmi dlouho dobu, v některých menších městech je ještě litinová, nízkotlaká 

distribuční síť  zachována. Se zvyšující se frekvencí povrchové dopravy, často docházelo 

k poškozování spojů a prasknutí křehké trubky. 

 

 

 

Obrázek č. 5: Rozvod zemního plynu  
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 Na konci 19. století se k budování plynovodů začala užívat ocel. Po roce 1905, kdy 

bylo objeveno autogenní svařování a řezání, došlo k velkému rozšíření užití tohoto 

materiálu, i když používání litiny bylo ukončeno až po 2. světové válce. Postupem času 

bylo zjištěno, že ani ocel není to nejideálnější řešení, z důvodu malé odolnosti proti korozi, 

proto byly hledány nové, nekovové materiály, odpovídající nárokům na distribuci zemního 

plynu, mezi které patřil plast. Jeho významný rozvoj byl po roce 1970, kdy se v Evropě 

zařadil mezi nejužívanější materiál, k výrobě plynovodních trubek, lineární polyetylen. 

 Základnou pro současné plynárenství jsou ohromné celosvětové zdroje zemního 

plynu, přepravované z místa nalezišť  systémem dálkových, tranzitních, vysokotlakých 

plynovodů viz obrázek č. 5. 

 Vzhledem k velkým vzdálenostem při přepravě od ložiska k zákazníkovi je možno 

toto palivo distribuovat v plynném stavu pomocí potrubí nebo ve zkapalněném stavu 

pomocí tankerů. V současné době většina států v Evropě disponuje rozsáhlou sítí 

dálkových plynovodů, které jsou umístěné nejen na souši, nýbrž vedou i po mořském dně. 

Příkladem může být přeprava zemního plynu z naleziště v Severním moři nebo Africe do 

distribuční soustavy v Evropě. Doprava tohoto paliva, pomocí obrovských speciálně 

upravených lodí, je využívána přes moře, kdy proces začíná na pobřeží, kde se plyn stlačí 

nebo zkapalní a přečerpá do tankerů. V cílovém bodě je pak zpětně přečerpán do 

zásobníků, odkud je dále distribuován do plynovodních soustav. Při dodávce zemního 

plynu k zákazníkovi občas dochází k haváriím, které však mají minimální vliv na životní 

prostředí. Příklad havárie narušení plynovodu viz příloha č. 5. 

4.5 Rozdělení zákazníků při distribuci a prodeji 

 Kategorie zákazníků, kteří užívají zemní plyn a jsou připojeni na distribuční 

soustavu, se dělí [19] : 

„Domácnost – fyzická osoba, které je distribuován zemní plyn pro uspokojení svých 

osobních potřeb a osobních potřeb členů její domácnosti.“ 

„Maloodběratel – fyzická osoba, které je distribuován zemní plyn pro podnikatelskou 

činnost a dále právnická osoba, jejíž roční odběr je maximálně do 630 000 kWh.“ 
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„Střední odběratel – fyzická osoba, které je distribuován zemní plyn pro podnikatelské 

účely a dále právnická osoba, jejichž roční odběr je v rozmezí nad 630 000 kWh do 

4 200 000 kWh.“ 

 „Velkoodběratel – fyzická osoba, které je distribuován zemní plyn pro podnikatelské účely 

a dále právnická osoba, jejichž roční odběr činí minimálně 4 200 000 kWh a výše.“ 

 

 Legislativní upravení těchto kategorií je stanoveno ve Vyhlášce č. 239/2001 

Energetického regulačního úřadu. 

 Z interních zdrojů skupiny RWE bylo zjištěno, že v České republice na konci roku 

2009 bylo evidováno 2 305 114 zákazníků, odebírající zemní plyn od tohoto obchodního 

subjektu. Nárůst z roku 2008, kdy podle prodejní statistiky bylo 56 % zákazníků RWE 

z oblasti průmyslu, 32 % z domácností a 12 % z obchodní sféry, čítal 13 172 nových 

odběratelů. Bez mála 11 000 činily domácnosti a přibližně o 2 300 byla navýšena kategorie 

maloodběratelé. Během roku 2009 došlo také ke snížení počtu zákazníků (- 482) 

z předešlých let z oblasti středních a velkoodběratelů. 

 V dnešní době expanze developerských a stavebních projektů, pokud je připojení 

dostupné nebo reálné, se volí zemní plyn jako zdroj ekologické, pohodlné a moderní 

energie. I přes pokles tržního podílu v roce 2009 o přibližně 10 % na stávajících 69 %, 

způsobené vlivem otevření trhu se zemním plynem, rusko-ukrajinské krize nebo světové 

finanční krize poslední doby, skupina RWE, konkrétně společnost RWE Transgas Net, 

považuje i přes toto nepatrné snížení za úspěch roku 2009. Důsledkem těchto 3 negativních 

vlivů je možno soudit do budoucna, že zákazníci, využívající služby konkurence, se v době 

nejistoty rozhodnou pro zajištění bezpečného zásobování zemním plynem, které rok od 

roku stoupá vlivem investic koncernu RWE do podzemních zásobníků této suroviny. 

 Legislativní upravení obchodních podmínek mezi dodavatelem zemního plynu a 

účastníkem trhu je upraveno v Energetickém zákoně č. 458/2000 Sb., konkrétně v § 72, 

který pojednává o smlouvách účastníků trhu s plynem. Specifikace této právní normy viz 

 příloha č. 3. 
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5. Využití zemního plynu v dopravě  

 Již v 19. století začalo užívání plynu v dopravě, nejdříve u stacionárních motorů a 

posléze u výbušných motorů automobilů. První vozidla byla poháněna různými druhy 

hořlavých plynů (dřevoplyn, svítiplyn, vysokopecní plyn, kalový plyn, důlní plyn – metan), 

které po čase vystřídalo užití kapalných pohonných hmot. Další obrat ve využívání plynu 

jako paliva nastal v 1. polovině 20. století, během 1. a 2. světové války, kdy docházelo 

k nedostatkům kapalných pohonných hmot. Bylo zjištěno, že užití svítiplynu je levnější, 

provoz je šetrnější k životnímu prostředí a motory lépe startovaly v chladném počasí. Jedna 

z mála nevýhod nestlačeného svítiplynu byl malý akční rádius, který byl částečně 

odstraněn technický procesem vedoucí k užití plynu stlačeného. V této formě byl využíván 

k pohonu osobních a nákladních vozů či autobusů. V době po skončení 2. světové války 

došlo opět k obratu využití paliva v dopravě, z plynu na kapalné pohonné hmoty. 

V současné době dochází ke znovuzrození plynných paliv určených k pohonu dopravních 

prostředků. Jedná se o bioplyn, propan-butan (LPG) a především stlačený zemní plyn 

(CNG), který na počátku 21. století přesvědčuje svými vlastnostmi o využitelnosti a 

oblíbenosti tohoto paliva. 

5.1 Druhy dopravních prostředků s využitím zemního plynu 

- Osobní a dodávkové automobily 

- Autobusy a nákladní automobily 

- Ostatní vozidla: rolby ledu, motorky, vysokozdvižné vozíky 

- Vlaky 

- Lodě 

 Fotografické zobrazení dopravních prostředků užívající zemní plyn viz příloha č. 4. 

5.2 Výhody a nevýhody stlačeného zemního plynu v dopravě 

Výhody 

• Jednoduchost distribuce plynu k uživateli → používání již postavených plynovodů, 

vedoucí ke snižování počtu cisteren na pozemních komunikacích, dopravující 

kapalné pohonné hmoty. 

• Větší perspektiva zemního plynu → větší zásoby, než u ropných produktů (benzín, 

propan-butan, nafta). 
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• „Čisté“ palivo → nejsou porušovány současné ani budoucí emisní limity. 

• Je levný a technologie zemního plynu je plně rozvinutá a vyzkoušená s dlouholetou 

praxí. 

• Ekologické výhody zemního plynu v dopravě → produkce výrazně menšího 

množství škodlivin, než u dopravních prostředků s klasickým pohonem. 

• Vyšší bezpečnost → zápalná teplota zemního plynu je oproti benzínu dvojnásobná, 

jsou dlouhodobě předepsány periodické kontroly a revize plynového zařízení. 

• Lepší startování při nižších teplotách → menší hlučnost motoru. 

• Nemožnost odcizení načerpaného paliva.  

• Možnost přestavby stávajících vozidel (benzínových). 

 

Nevýhody 

• Zhoršení stávajícího komfortu → pravidelné kontroly, z důvodu umístění tlakové 

nádrže v zavazadlovém prostoru, snížení užitného prostoru viz obrázek č. 7. 

• Provozní nevýhody → přísnější bezpečnostní prvky (oprava, garážování), zvýšení 

celkové hmotnosti dopravního prostředku, snížení výkonu motoru u 

přestavovaných vozidel (cca 5 – 10 %). 

•  Nedostatečná infrastruktura → malý počet plnících stanic. 

• Vyšší nákladovost → vozy vyráběné v sériích jsou dražší, přestavby vedou ke 

zvýšení ceny pořízení vozidla, nákladovost náhradních dílů při opravě a větší 

finanční náročnost plnící stanice. 

5.3 Zemní plyn v dopravě v České republice 

 Od roku 1981 začalo novodobé využití zemního plynu v dopravě v České 

republice, která patřila do první poloviny 90. let 20. století na přední příčky ve využití a 

rozvoji plynofikace v dopravě. Poté se růst zpomalil, což vedlo k tomu, že evropské země, 

u kterých byl program plynofikace dopravy teprve v počátku a jejichž vývoj byl stále 

rostoucí, přeskočily Českou republiku sídlící na předních příčkách ve využitelnosti 

zemního plynu v dopravě. V 21. století dochází opět k většímu zájmu užití tohoto paliva 

jako pohonné hmoty pro dopravní prostředky. 
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Ukazatele využitelnosti stlačeného zemního plynu v dopravě v České republice: 

- průměrná cena je zhruba 22 Kč/kg, 

- počet plnící stanic činí v současnosti 22 viz obrázek č. 8 a obrázek č.9, 

- v České republice je momentálně oficiálně evidovaných přibližně 1 000 vozidel, 

jedná o 220 autobusů, 10 vozidel určených převážně na údržbu silnic a přepravu 

odpadu z ulic, 750 automobilů osobní a nákladní přepravy a 20 ostatních 

dopravních prostředků jako jsou rolby nebo vysokozdvižné vozíky, 

- množství prodeje plynu, využitého v dopravě, v České republice činilo v roce 2007 

kolem 4 milionů m³ za rok. 

 

 
Obrázek č. 7: Osobní automobil Opel Astra užívající stlačený zemní plyn  

5.4 Zemní plyn v dopravě v Evropské unii a ve světě 

 Budoucí podpora k využívání alternativních paliv užitá v dopravě, byla podnětem 

k přijetí akčního plánu a dvou návrhů směrnic Evropskou komisí (EC) v prosinci 2001. Cíl 

tohoto konceptu je zvýšení využití zemního plynu v dopravě a docílení nárůstu počtu 

vozidel na zemní plyn v Evropské unii. Předpoklad by měl činit 23,5 milionu vozidel 

v roce 2020. Schválený akční plán obsahuje postup, jak docílit do roku 2020, v současných 

členských zemích Evropské unie, 20% náhrady nafty a benzínu. Důležitými kritérii, pro 

rozhodování Evropské komise k nalezení alternativní náhrady, byla ochrana životního 

prostředí a jistota dodávek energie. Výsledek plynoucí z tohoto programu je, že 

v budoucích 30 letech může být nahrazena 5% spotřeba pohonných, motorových hmot 

alternativními palivy jako jsou: 
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a) Vodík a palivové články – dlouhodobý výhled. 

b) Zemní plyn – střednědobý výhled. 

c) Biopaliva – v dnešní době již používána. 

 Plán Evropské komise předpokládá, že zemní plyn bude užíván jako obnovitelný 

zdroj (bioplyn), v podobě zkapalněného plynu (LNG) a stlačeného plynu (CNG) a také 

v budoucnosti jako hlavní surovina pro výrobu vodíku. Předpokládaná náhrada ropných 

pohonných hmot v roce 2020 za zemní plyn by měla činit kolem 10 % viz tabulka č. 3. 

 

Tabulka č. 3: Koncept budoucího vývoje užití alternativních pohonných hmot 

 

Rok Biopaliva (%) Zemní plyn (%) Vodík (%) Celkem (%) 

2005 2 - - 2 

2010 6 2 - 8 

2015 7 5 2 14 

2020 8 10 5 23 

 

 

 Jedním z hlavních bodů programu Evropské unie je ochrana životního prostředí, 

kterou se snaží podporovat evropskou legislativou, spočívající v důležitosti alternativních 

paliv a především zemního plynu jako ekologické a ekonomické kompenzace pohonných 

hmot složených z ropy. Z vývoje a poznatků vyplývá, že nejideálnějším palivem vůči 

klasickým pohonným hmotám je bezesporu vodík, avšak jeho plné využití, jako 

komerčního produktu, potrvá mnoho let. V současné době je v Evropě evidováno na zemní 

plyn 520 tisíc vozidel a přibližně 1 500 plnících stanic. 

 Mezi další technologie a paliva šetrné k životnímu prostředí, patřící do popředí 

zájmu Evropské komise, byly elektromobily, metanol, propan-butan, hybridní vozidla a 

nafta vyráběná ze zemního plynu. U těchto zdrojů nebyl shledán širší rozvoj a uplatnění 

v budoucnu. I přesto jsou tato paliva dále sledována v jejich vývoji, výrobě paliva či ve 

vztahu k životnímu prostředí. 

 Počátkem roku 2008 bylo ve světě evidováno a provozováno na zemní plyn 

přibližně 7,6 milionů vozidel v 77 zemích a počet plnících stanic čítá zhruba 12 tisíc. 
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Celosvětová spotřeba zemního plynu určeného pro provoz dopravních prostředků činí 

kolem 12 miliard m³. 

5.5 CNG 

 Název CNG značí zkratku pro stlačený zemní plyn. Je užíván jako zdrojové palivo 

pro plynové, benzínové nebo klasické spalovací motory. V dopravních prostředcích je 

nutné mít vstřikovací systém a speciální zásobník. Využití zemního plynu jako paliva lze 

ve verzi stlačeného plynu (tlak 200 barů) nebo ve zkapalněné formě (při teplotě -162°C). 

V současné době je v České republice i ve světě upřednostňována „vysokotlaká“ varianta 

stlačeného zemního plynu. 

 

 
Obrázek č. 8: Plnící stanice v Ústí nad Labem  

 

5.6 Vliv užití zemního plynu v dopravě na životní prostředí 

 Dopravní prostředky užívající zemní plyn vytvářejí podstatně méně škodlivin (oxid 

uhličitý, pevné částice, benzen, aromáty, karcinogenní látky, oxid uhelnatý či uhličitý, oxid 

dusíku) oproti vozidlům s pohonem na klasická kapalná paliva. V dnešní době globální 

problém porušování ozonové vrstvy vlivem zvyšující se hustoty dopravy nabízí s užitím 

zemního plynu jako paliva snížení emisí oxidu uhličitého o 20 – 25 %.  

 Výhody zemního plynu užitého v dopravě se oproti  naftě vyznačují ve vztahu 

k životnímu prostředí: 

- Pokles emisí oxidu uhličitého (skleníkového plynu) o přibližně 10 – 15 %. 
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- Zemní plyn není doplňován karcinogenními látkami ani aditivy oproti naftě. 

- Vlivem úniku nafty na pozemní komunikaci, parkoviště nedochází při uniku 

zemního plynu ke znečištění půdy ani vozovky. 

- Vyloučení kouřivosti u motorů s plynovým pohonem oproti vznětovým motorům. 

- Podstatné snížení emisí pevných částic, které jsou příznačné pro naftové motory 

vyznačující se karcinogenními a mutagenními účinky. 

- Výfuky z pohonů na zemní plyn neobsahují oxid siřičitý. 

- Tišší chod u plynových motorů. 

- Při doplňování plynu do vozidla nevznikají žádné ztráty vlivem odpařování, oproti 

tankování nafty. 

 

 

 
Obrázek č. 9:  Přehled aktuálních plnících stanic v České Republice  
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6. Ekologické a ekonomické přínosy užití zemního plynu 

 Otázky ochrany životního prostředí se začaly do popředí dostávat na přelomu 80. a 

90 let 20. století, kdy se vlivem konání shromáždění OSN v roce 1972 ve Stockholmu a 

později v roce 1992 v Riu de Janeiru, začaly členské státy blíže zabývat problémy 

životního prostředí. 

 V první polovině 20. století byl ze strany státu spíše občan perzekuován, v oblasti 

ochrany životního prostředí a jeho vlivu na zdraví člověka, oproti společnostem, které se 

zabývaly zemědělstvím nebo průmyslovou výrobou. V 60. a 70. létech 20. století se 

postupně začal vliv populace k životnímu prostředí pozitivně měnit, využívaly se nové 

technologie, zpřísnila se legislativa, zakázaly se některé výroby, produkujících příliš 

mnoho škodlivin ovlivňující životní prostředí a investovalo se více finančních prostředků 

do zlepšení šetrnějších technologických postupů. 

 Jedním z největších problémů současnosti je globální oteplování planety. Tento jev 

je doprovázen zvyšováním oxidu uhličitého v atmosféře (skleníkový efekt), změny 

množství slunečního záření dopadajícího na povrch Země, snížení síly ozonové vrstvy a 

zvýšení intenzity a četnosti atmosférických jevů. 

 Jedním ze způsobů, jak tento globální problém pozitivně ovlivnit, je užívání 

šetrnějších technologií vůči životnímu prostředí a používání alternativních zdrojů energie. 

Nejen prosazení vodních, slunečních nebo větrných elektráren, ale také náhrada běžných 

pohonných hmot (benzín, nafta) ve vozidlech a náhrada užití pevných fosilních paliv 

(hnědé a černé uhlí, koks) při získávání energie, může být nahrazena ekologickou 

alternativou. Jedná se o zemní plyn, který může sloužit jako palivo pro dopravní 

prostředky nebo jako zdroj energie pro osobní i průmyslové využití.  Jeho jedinečné 

vlastnosti mohou velkou měrou vést k udržitelnému vývoji lidské společnosti s 

minimálními dopady na životní prostředí. V posledních 30 letech se do popředí dostalo 

řešení zkvalitnění ovzduší v průmyslových oblastech a velkých městech, což bylo 

zapříčiněno škodlivými látkami, jako jsou oxidy dusíku, polétavý prach či oxid siřičitý. 

Vlivem plynofikace došlo v mnoha státech ke zlepšení ovzduší. Skleníkové plyny, 

narušující atmosféru znečištěním, nemají přímý vliv na lidské zdraví, nýbrž zůstávají 

v atmosféře (několik desítek i stovek let) a tím působí na současný i budoucí, klimatický 

vývoj země. Mezi nejvýraznější složku podílející se na skleníkovém efektu je oxid uhličitý, 
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jehož celkový vliv se pohybuje okolo 60 % a stále se navyšuje. Tento jev začal za 

průmyslové revoluce, ve které došlo k masivnímu využívání nerostných surovin (ropa, 

uhlí), a jehož koncentrace v atmosféře od této doby vzrostla o čtvrtinu. Dle vědeckého 

výzkumu byla zjištěna životnost oxidu uhličitého v atmosféře na 50 až 200 let. 

V současnosti tvoří spalování fosilních paliv přibližně 80 – 85 % uvedeného plynu, 

vypouštěného do atmosféry. Další příčinou narůstajícího množství CO2 je likvidace 

deštných pralesů. Vzhledem k příznivému složení zemního plynu v poměru uhlíku a 

vodíku (1:4), vykazuje nejnižší emise oxidu uhličitého na jednotku tepla z fosilních paliv 

viz tabulka č. 4. 

 

Tabulka č. 4: Množství vyprodukovaného oxidu uhličitého při užití různých druhů fosilních paliv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Další výhoda v užívání zemního plynu spočívá v přepravě, kdy plynovody 

nenarušují přírodní ráz krajiny, jelikož jsou uloženy v zemi a při výstavbě dochází jen 

k minimálnímu záboru půdy, která se ve větší míře navrací k předešlému účelu, pro něž 

byla určena. Z uvedených poznatků je zřejmé, že zemní plyn je nejšetrnější z běžně 

užívaných fosilních paliv a nejekologičtější vzhledem k naměřeným nejnižším hodnotám 

emisí oxidu uhličitého. Může velkou měrou přispět k řešení globálního oteplování, jelikož 

oddalování současného stavu emisí skleníkových plynů a jejich zvyšující se tendence, 

mohou mít za následek nebezpečí globálního oteplení, se všemi jeho negativními vlivy. 

Vzhledem k zásobám zemního plynu je nutno podotknout, že se jeví ekologicky i 

ekonomicky jako nejvýhodnější palivo pro první polovinu 21. století, než budou ve větší 

míře využívány obnovitelné zdroje energie. 

Palivo gramy CO2/MJ paliva 

Hnědé uhlí 111 

Černé uhlí 92 

Těžký topný olej 78 

Lehký topný olej 72 

Zemní plyn 56 
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6.1 Daň z plynu 

 Při vstupu České republiky do Evropské unie začalo přizpůsobování naší země 

evropským systémům. Jedním z úkolů pro Ministerstvo financí bylo učinit „Ekologickou 

daňovou reformu“. Od 1. 1. 2008 začala první etapa zdanění zemního plynu, pevných paliv 

a elektřiny. V konceptu Ministerstva financí je následná druhá etapa, odhadnutá přibližně 

na rok 2010 – 2013, ve které by mělo dojít ke změnám sazeb a daňových zvýhodnění u 

výše uvedených zdrojů energie. V závěrečné fázi, stanovené na rok 2014 – 2017, je 

předpoklad prohloubení a rozšíření daňové základny v závislosti z předešlých let. Účel a 

funkce zavedení ekologické daně je dodatečné získání finančních prostředků do státního 

rozpočtu a pozitivní vliv na změnu chování ekonomických subjektů (úspora, změna 

technologických postupů šetrnějších k životnímu prostředí). 

 Daň ze zemního plynu je upravena v zákoně č. 261/ 2007 Sb. o stabilizaci 

veřejných rozpočtů, kdy v této části jsou zpracovány příslušné předpisy Evropského 

společenství a upraveny podmínky zdaňování zemního plynu, pevných paliv a elektřiny. 

Specifikace právní normy jmenovaného zákona o ekologické dani z plynu viz příloha č. 3. 

 

6.2 Program skupiny RWE „Šetříme energii“ 

 Skupina RWE vytvořila v současnosti program „Šetříme energii“, který slouží jako 

poradenský portál, jehož hlavním úkolem je informovat širokou veřejnost o základních 

otázkách a jejich odpovědí, zaměřené na úsporu energie. Řeší se zde problematika 

výstavby nového rodinného domu z hlediska úspor energie, přestavba a rekonstrukce 

starších domů, rady ohledně nového vytápění nebo využití alternativních zdrojů energie. 

Aby byl program co nejvíce využit a dostal se do podvědomí veřejnosti, byl předložen na 

internetových stránkách (www.setrimeenergii.cz) a formou informačních článků 

v časopisech a novinách. 

 Větší část internetového portálu je věnována zákazníkům RWE užívající zemní 

plyn, které mu poskytují srovnávací studie ohledně ceny, srovnání doby ohřevu vody 

elektřinou a zemním plynem včetně jejich nákladovosti. Dále nabízí výpočet energetické 

náročnosti objektu či úsporu energie vlivem užití plastových oken. Zákazníkům RWE 

poskytuje mnoho výhod a poradenství, volbě stavebního materiálu (okna a dveře, materiál 
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pro suchou stavbu, tepelná izolace), nabídku plynových kondenzačních kotlů a solárních 

systémů, specializované poradenství v oblasti dotací z programu „Zelená úsporám“, využití 

moderní technologie k vytvoření termosnímků, které pomohou odhalit ztráty tepla z obydlí 

či zvýhodněné ceny vybraného spotřebního zboží. 

 Myšlenka programu „Šetříme energii“ vede nejen k větší informovanosti veřejnosti 

o používání a kvalitách zemního plynu, nýbrž i k poradenství v oblasti ekonomických 

úspor pro běžného člověka, vedoucí k menšímu využití energetických zdrojů, snížení 

zátěže na životní prostředí (exhalace) a zkvalitnění komfortu v obývaných prostorech. 

 

Tipy na úspory energie v domácnosti (stávající rodinný dům) 

Bez nákladů 

• Kotel a radiátory – pravidelné odvzdušňování (čtvrtletně), včetně doplnění vody do 

topné soustavy a udržování stanoveného tlaku. 

• Osvětlení – zhasínat v místech, kde zrovna není nikdo přítomen, užívání úsporných 

žárovek nebo zářivek, které ve stejné míře osvětlení v porovnání s klasickými 

žárovkami, činní úsporu až 80 %. 

• Ztráta tepla a větrání – doporučení rychlého větrání v krátkých intervalech, 

přibližně 3x denně po 10 minutách, kdy se v místnosti vzduch ochladí, avšak stěny 

zůstanou při stejné teplotě, využívání žaluzií nebo závěsů, kde při zatažení se 

eliminuje únik tepla okenními prostory. 

• Přetápění – úspora zhruba 6 % spotřebované energie při poklesu teploty o 1 ˚C, 

dodržování doporučených teplot v různých místnostech domu; koupelna 22 – 24 

˚C, dětský pokoj 20 – 21 ˚C, obývací pokoj 20 – 22 ˚C, chodba 17 – 19 ˚C, ložnice 

18 – 20 ˚C. 

• Vaření – průměr dna pánve nebo hrnce přizpůsobovat velikosti hořáků, při vaření 

užívat poklice, které vytvoří úsporu spotřeby energie až 50 %. 

• Elektronika – snížit užívání klidového režimu (stand by), které spotřebovávají 

elektrickou energii. 

• Myčka nádobí – využívat myčku až při plném naplnění v režimu předem 

nastavených programů nebo ekoprogramů, které snižují interval mycího procesu a 

zvyšují úsporu energie. 
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• Chladnička a mraznička – v prostoru kolem ledničky nebo mrazničky by se neměly 

vyskytovat tepelné elektrospotřebiče, pravidelný interval odmrazování (při námraze 

okolo 3 mm zvýšení spotřeby elektřiny zhruba o 75 %) vede ke snížení 

nákladovosti a prodloužení životnosti spotřebiče. 

• Překážky v přístupu tepla – zachování volného prostoru u topných těles, nezakrývat 

závěsy či nábytkem. 

• Podlaha – při využití podlahového vytápění je nutno se zaměřit na správnou 

regulaci. 

Drobné úpravy 

• Voda – snížení nákladovosti při výměně klasických vodovodních baterií za 

pákové a používání perlátoru (provzdušňovací sítko) v koupelně i kuchyňském 

prostoru. 

• Okna a dveře – výměna stávajících oken za okna s vysokou tepelnou izolací 

nebo rekonstrukce stávajících oken o kvalitní těsnění. 

• Kotel a radiátory – dbát na pravidelnou údržbovou prohlídku, seřízení 

plynových spotřebičů, tepelně izolovat potrubí teplé vody a topného systému. 

• Přetápění a regulace – spotřeba energie je ušetřena vybavením domu 

pokojovým termostatem s časovým spínačem a instalací regulačních ventilů 

s termostatickými hlavicemi. 

Větší investice 

• Střecha, stěny a zateplení – užití kvalitní izolace na zateplení střechy a objektu 

může učinit úsporu nákladů na vytápění až o 40 %, volba kvalitního stavebního 

systému s výbornými tepelně izolačními vlastnostmi. 

• Dotace – informace a možnosti získání dotace ze státního programu „Zelená 

úsporám“. 

• Legislativa – od 1. 1. 2009 je uzákoněno u novostaveb s užitnou plochou nad 50 

m² a rekonstruovaných budov s užitnou plochou nad 1 000 m², nutnost mít 

vypracován průkaz energetické náročnosti budov. 

• Diagnostika – využití termosnímků. 

• Podlaha – zateplení podlahy, izolace základů nebo podlahové desky. 
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Stlačený zemní plyn k pohonu automobilů 

 Využití této varianty k pohonu automobilů je pro člověka výhodné, jestliže je 

blízko jeho bydliště nebo sídla firmy plnící stanice a roční stav jeho najetých kilometrů čítá 

přes 20 000. Může tak ročně ušetřit desítky tisíc Kč. 

 

Regulace 

 Při instalaci ekvitermní regulace s venkovním čidlem, která je ovlivněna změnami 

venkovní teploty, může člověk docílit dalších úspor energie. 

 

Ohřev vody, modernizace topení 

 V současnosti často lidé zapomínají na běžné využití dešť ové vody, sloužící jak 

k zalévání zahrady, tak i k užívání v celém domě, pro praní či splachování toalet. Nabídka 

na trhu nám dává velké možnosti ve výběru sortimentu kvalitních a moderních dešť ových 

zásobníků. Dále v úspoře energie k ohřevu vody jsou nedílnou součástí solární systémy, se 

kterými lze ušetřit přibližně 60 % nákladů. Pro byty či rodinné domy je nutno si uvědomit 

různé věci, jakou jsou vzdálenost místa odběru, způsob ohřevu teplé vody, jejíž vyřešení 

napomáhá ke snižování nákladů rozpočtu. 

 Při modernizaci topení je hlavním úkolem výměna starého kotle za nový, který je 

úspornější a ekologičtější. Důležitými vlastnostmi těchto spotřebičů je výkon přiměřený 

vytápěnému prostoru nebo účinnost. Při pořízení kotle je ve většině případu lepší, 

spolehnout se na rady zkušeného projektanta. 

6.3 Dotační podpora v rámci Evropské unie 

 Evropská unie nabízí členským státům, včetně České republiky, možnosti čerpání 

finančních prostředků z dotačních programů a fondů na projekty, podporující ochranu 

životního prostředí. Jedná se o snížení emisí do ovzduší, úspor energií, efektivnější využití 

obnovitelných zdrojů energie, obnovu nebo vytváření nových průmyslových zón a objektů. 

Financování výše uvedených projektů z fondů Evropské unie je určeno pro malé a střední 

firmy, podniky z oblasti zpracovatelského průmyslu, municipality (městské samosprávy) 

nebo příspěvkové organizace zřizované a zakládané kraji či obcemi. 
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Vhodné účely pro využití dotací: 

- Podpora rozvoje plynofikace. 

- Oblast dopravy – obnova, pořízení nebo zkvalitnění ekologického vozového parku, 

vytvoření větší sítě plnících stanic na stlačený zemní plyn. 

- Tepelné hospodářství. 

- Průmyslový sektor – obnova, rozvoj stávajících průmyslových zón, či vytvoření 

nově vznikajících. 

- Energetická opatření vedoucí ke snižování nákladovosti – zateplení budov, využití 

regulační a měřící techniky, zužitkování odpadního tepla. 

 V tomto směru může skupina RWE nabídnout své poradenství v oblasti vytvoření 

energetických auditů důležitých pro dotace, podporu klientovi při zpracování a podání 

žádosti o dotaci, ve spolupráci s významnými společnostmi a bankovními institucemi 

nabídnout servis dotačního managementu nebo vyhodnocení již zpracovaného projektu a 

jeho reálné šance na zafinancování ze strukturálních fondů EU nebo národních zdrojů. 

 V roce 2009  Evropská unie chválila dotaci ve výši 900 milionů Kč (35 miliónů 

eur), která byla přidělena společnosti RWE Transgas, určenou na výstavbu nových 

plynových zásobníků pro upevnění soběstačnosti České republiky, během opakování 

plynové krize z počátku roku 2009, kdy Rusko přerušilo dodávku plynu vedoucí přes 

Ukrajinu, vlivem neplacení pohledávek vzniklým odběrem uvedeného paliva. 

Harmonogram vývoje plynové krize viz příloha č. 2. 

6.4 Dotační podpora v rámci České republiky 

 Před rokem 2001 upustilo mnoho majitelů domů od užívání pevných paliv jako 

zdroje energie a nahradili jej cenově stabilním a výhodným zemním plynem. Byla masivně 

prováděná plynofikace po celém území, legislativně i finančně podporovaná Českou 

republikou, která více upřednostňovala oprávněné názory ekologů na zhoršení ovzduší. Po 

roce 2001 se však vlivem trhu věc obrátila. Stát začal dotace na uvedené ekologické palivo 

snižovat a rušit. Zemní plyn začal zvyšovat svoji cenu a tím se stával pro mnohé konečné 

zákazníky nezajímavou alternativou zdroje energie. 

 V roce 2004 bylo možno v České republice získat  dotaci poskytovanou ze státního 

rozpočtu, v oblasti užití zemního plynu. Jednalo se o podporu v rámci Programu obnovy 
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vozidel městské hromadné dopravy a veřejné linkové autobusové dopravy. Výše uvedené 

finanční prostředky je možno čerpat i v současné době. Tato dotace je zpracována 

Ministerstvem dopravy České republiky. Cílem programu je podpořit rozvoj a modernizaci 

vozového parku, snižování tvorby emisí a jiných škodlivin do ovzduší, především 

v průmyslových oblastech a městských aglomeracích, a zlepšení kvality a kultury 

cestování ve veřejné dopravě. Velká pozornost je zde kladena na vozidla s ekologickým 

pohonem. Podpora je poskytována fyzickým i právnickým osobám, které provozují 

městskou hromadnou dopravu nebo zajišť ují základní dopravní obslužnost v České 

republice. V současné době pořízení autobusu na zemní plyn vyjde v přepočtu o 3,3 

miliónu korun levněji. Státní dotace na podporu těchto vozidel činní kolem 800 tisíc Kč a 

200 tisíc Kč poskytují plynárenské společnosti. Navíc u tohoto druhu dopravního 

prostředku lze využít i nízkopodlažní verzi, kde se může nárokovat státní příspěvek ve výši 

až 2,3 milionů Kč. 

 Další dotace, kterou využívají především občané měst a obcí, slouží na výměnu 

kotle na tuhá paliva, za variantu na zemní plyn či jinou ekologickou alternativu. Tyto 

příspěvky, nejsou poskytovány ze státního rozpočtu, nýbrž jsou vyčleněny z rozpočtů obcí 

a měst. Jejich hlavním cílem je zkvalitnit ovzduší v dané lokalitě, omezit spalování uhlí a 

různých druhů odpadů, negativně ovlivňující životní prostředí. Uvolněné finanční 

prostředky se většinou pohybují kolem 50 – 80 % uznatelných nákladů s podmínkou 

používání daného kotle na dobu v rozmezí od 10 do15 let. Uvedený příspěvek je 

individuální a je ovlivněn výší rozpočtu obce nebo města a možnosti poskytnutí finančních 

prostředků na danou věc. 

 V předešlých letech byly hojně využívány dotace ze Státního fondu životního 

prostředí, určené na plynofikace obydleného území, většinou i s přispěním tuzemské 

plynárenské společnosti. V dnešní době se tato dotace ze strany státu již neposkytuje. 
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7. Marketingové aktivity (Marketingový průzkum) 

 Pro lepší služby a nabídku v oblasti poskytování zemního plynu je zapotřebí udělat 

průzkum prostředí na energetickém trhu mezi stávajícími a potencionálními zákazníky, 

z důvodu rozvoje podnikatelských aktivit daného obchodního subjektu. Je nutné, nalézt 

silné a slabé stránky společnosti a její částí, které by eliminovaly špatnou obchodní 

strategii na trhu. 

7.1 Cíl průzkumu 

 Hlavním cílem průzkumu mezi zákazníky RWE bylo zjistit informace o užívání 

zemního plynu, spokojenosti se službami skupiny RWE a budoucí vyhlídky tohoto 

ekologického paliva v 21. století. Energetický trh v současnosti nabízí mnoho produktů, 

sloužící jako zdroj energie (elektřina, zemní plyn, fosilní paliva, alternativní zdroje). Při 

zjištění, že dotazované osoby nejsou uživateli zemního plynu, přiblížit jim alespoň výhody 

a nevýhody užívání tohoto ekologického paliva jak v domácnosti, tak i v dopravě, vliv na 

životní prostředí a prohloubit jejich zájem o tento zdroj energie. Výsledek, vyplývající 

z dotazníku by měl určit spokojenost současného i budoucího uživatele zemního plynu. 

 Jako nejlepší metoda k získání informací z průzkumu spokojenosti zákazníků bylo 

použito vyplnění stanoveného dotazníku, doprovázeného osobním pohovorem 

dotazovaného. Při osobní konzultaci je možno se stávajícím nebo potenciálním 

zákazníkem komunikovat, více rozvádět uvedené otázky a následně poskytnout doplňující 

informace, jejichž témata nejsou obsažena v připraveném dotazníku. Forma takto 

prováděného průzkumu byla vybrána z důvodu, že by nemusela být pochopena formulace 

stanovených otázek nebo by bylo poskytnuto málo informací k dotazované oblasti. 

7.2 Tvorba dotazníku – spokojenost zákazníků RWE 

 Při shromaždování údajů o průzkumu byl použit předem připravený, předtištěný 

dotazník, který se v první části zaměřuje na údaje o současném a potencionálním 

zákazníkovi, způsobu a místa používání zemního plynu, druhů spotřebičů a průmyslového 

vybavení s přibližnou roční nákladovostí na spotřebu. 

 Druhá část je zaměřena na současné a budoucí využití zemního plynu. Dotyčnému 

jsou kladeny otázky, týkající se ceny paliva. Při osobním rozhovoru je možno získat 

informace o spokojenosti vývoje ceny, výhodnosti nabídek z let minulých a současných, 
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s účastí státních nebo jiných dotací či celkového pohledu na zemní plyn, jako ekonomicky 

a ekologicky výhodného paliva v době 21. století. Důležitou informací pro dotazovaného 

byla nabídka srovnání nejužívanějších zdrojů energie (dřevo, zemní plyn, uhlí) a jejich 

průměrná nákladovost, použitá v marketingové studii viz příloha č. 6. Vzor dotazníku viz 

příloha č. 7 a vyplněný dotazník viz příloha č. 8. 

 Marketingového průzkumu se zúčastnilo celkem 8 zákazníků odebírající zemní 

plyn od regionálních společností skupiny RWE. Jednalo se o 3 firmy z oblasti 

podnikatelské a živnostenské a 5 subjektů soukromých (domácnosti-doprava). Z diskuse 

s dotazovanými byly nashromážděny různé informace a poskytnuty subjektu nové, které 

rozšířily pohled na tuto oblast. Rozhovor trval přibližně 10 – 15 minut. V několika 

případech bylo nutno zákazníkovi vysvětlit základní informace o výhodách a nevýhodách 

používání zemního plynu. Dotazovaní byli vybráni z ústeckého kraje, jelikož je tato oblast 

vlivem průmyslu značně znečištěna a je zde velká snaha o zlepšení životního prostředí.  

 

7.3 Výsledek marketingového průzkumu 

 Ze zjištěných informací vyplývá, že dotazovaní byli především občané 

v domácnosti, užívající uvedené palivo na vaření nebo vytápění. Pouze ve dvou případech 

se jednalo o stroje a zařízení v průmyslových podnicích. Všichni byli zákazníky 

regionálních společností skupiny RWE. Z osobního rozhovoru s dotyčnými subjekty 

vyplynulo, že informace o zemním plynu a dané problematice mají a získávají většinou 

z médií, internetu, novin nebo časopisů a při nedostatku byly mezery doplněny ze stávající 

marketingové studie. Většina uvedla, že o ekologických vlastnostech tohoto paliva ví a 

pravděpodobně by vyměnila stávající neekonomický a neekologický zdroj, ale vlivem 

současné nestabilní situace a zvyšující se ceny této komodity, neuvažují o změně na tento 

zdroj energie. Avšak zavedením státních dotací, podporující užívání zemního plynu a 

dalšího rozvoje plynofikace, by upřednostnili tuto alternativu fosilního paliva. 

 Z uvedených skutečností bylo dále zjištěno, že se službami svého distributora jsou 

spokojeni jak obyčejní občané, tak i firmy či ostatní odběratelé. Jediným znepokojujícím 

prvkem, řadící se na přední příčky, je rapidně se zvyšující cena. Tento fakt vrací uživatele 

zemního plynu k levnějším alternativám (uhlí, dřevo, odpadky). Důležitým kritériem 

v hodnocení je bezpečnost, která je vlivem dnešních moderních technologií vyhovující.  
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 Informace získané z vyplněných dotazníků jsou určeny pouze pro marketingový 

průzkum spokojenosti zákazníků RWE. 
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8. Komunikační aktivity  

 Skupina RWE se zabývá i mimoobchodními aktivitami, kterými se snaží 

podporovat sportovní a kulturní odvětví finančními prostředky a dary. Od roku 2006 se 

RWE Transgas spojil v této činnosti se 4 regionálními plynárenskými společnostmi, 

podporující dlouhodobé programy. Ročně společnosti koncernu RWE v České republice 

darují kolem 80 miliónů korun a pomáhají tak svojí charitativní činností především 

zdravotně handicapovaným, dětem nebo seniorům. Sponzoring uvedených oblastí je 

realizován činností známých nadací a neziskových organizací. 

 Od roku 1997 podporuje skupina RWE Český olympijský tým a stala se generálním 

partnerem uvedeného sportovního subjektu na olympijský cyklus 2009 – 2012. Dále je 

v této oblasti sponzorován Český paralympijský tým, jehož handicapovaný sportovci 

reprezentují Českou republiku na deaflympiádách (olympiáda neslyšících sportovců) a 

paralympiádách (olympiáda pro handicapované sportovce). Touto aktivitou je 

podporováno přibližně 17,5 tisíc zdravotně postižených sportovců. 

 V oblasti kultury je dlouhodobě podporován (15letá spolupráce) nejvýznamnější 

festival Pražské jaro, jehož vlastnosti jsou především profesionalita a kvalita na 

mezinárodní scéně. 

 Mezi dlouhodobé programy podpory patří projekt RWE – českého lyžování, jehož 

hlavním cílem je rozvoj rekreačního lyžování. Realizace tohoto sponzorování byla 

započata skupinou RWE v roce 2005 a přispívá velkou měrou k rozšíření služeb pro 

všechny návštěvníky lyžařských center, ke zvýšení bezpečnosti na sjezdovkách a lepšímu 

přehledu na sjezdovkách. Program poskytuje také zpravodajské informace o 

bezpečnostních a sněhových situacích na horách v České republice. Zpravodajství je 

zprostředkováno pomocí teletextu a zpravodajského pořadu Panorama na televizním 

programu České televize a pomocí internetového informačního portálu pro lyžaře 

(www.holidayinfo.cz).  Poskytování finančních prostředků na tuto sportovní oblast vede 

k novému vybavení lyžařských areálů, především ke zvýšení bezpečnosti lyžařů, u kterých 

každoročně dochází k nebezpečným úrazům. Areály jsou proto vybaveny bezpečnostními 

sítěmi, matracemi, orientačními terči nebo panoramatickými mapami ve formě 

informačních tabulí. V lyžařských střediscích se také rozvíjejí lyžařské školy, podporující 

výchovu a sportování dětí, a služby zpříjemňující sportovcům jejich aktivity. 
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 Další podporovaný dlouhodobý program je projekt RWE – Energie českého filmu, 

jehož cílem je sponzorování české filmové kinematografie, který vznikl v roce 2005, kdy 

se společnosti skupiny RWE rozhodly ročně částkou přibližně 20 milionů Kč přispět na 

pomoc v oblasti tvorby filmů, dokumentární produkce či novým tvůrcům filmů. Mezi 

nejznámějšími celovečerními filmy, koprodukovanými výše uvedenou skupinou byly 

Účastníci zájezdu, Rafť áci, Jak se krotí krokodýli, Grandhotel, Nejkrásnější hádanka, 

válečný film Tobruk a další. Je zde podpora i dokumentární tvorby a nových osobností 

české kinematografie, které se vybírají z pravidelných výběrových řízení Filmové nadace 

RWE & Barrandov Studio. RWE dále spolupracuje s filmovými festivaly, mezi které patří 

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary (14 letá spolupráce), Mezinárodní festival 

dokumentárních filmů Jihlava nebo Letní filmová škola Uherské Hradiště. 

 

8.1 Vznik první webové televize z oblasti energetiky – RWE TV 

 Informovanost zákazníků a široké veřejnosti o situaci na trhu, o službách, 

využitelnosti a výhodnosti zemního plynu, je skupinou RWE nabízena prostřednictvím 

vytvořené, fungující webové televize, první ve střední Evropě, zaměřené na energetiku, 

jejíž provoz byl zahájen v Praze dne 19. ledna 2010. 

 Webová televize je prezentována na Internetu (www.rwe.cz) a spravována 

agenturou Genius Media. Lze na ní sledovat nejen informace z oblasti plynárenství 

(historie, ceny plynu, zásoby), nýbrž i získávat aktuální zprávy o bezpečnosti lyžování a 

ski-areálech a další zajímavé aktuality. 

 Účel vzniku tohoto média je zlepšení komunikace a upevnění komfortu služeb pro 

zákazníky. Webová televize RWE TV je součástí nové internetové webové aplikace, která 

je zaměřena na zkvalitnění a ulehčení komunikace, zejména v oblasti on-line zákaznických 

služeb. 
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Závěr 

 Při získávání informací a poznatků o využití zemního plynu v současnosti i 

v budoucnosti lze konstatovat, že zvýšením využitelnosti tohoto fosilního paliva 

v domácnostech, průmyslovém odvětví a především v dopravě, může vést ke zmírnění 

negativních vlivů ovlivňující životní prostředí. Příkladem může být neustále se zvyšující 

oteplování planety a znečištění ovzduší, které neúměrnou měrou narůstá. 

 „Co v dnešní době přesvědčí člověka o důležitosti zachování životního prostředí 

pro současnou i budoucí generaci?“  Do jisté míry je to přesvědčení, ale hlavní roli zde 

hrají finance. Z dřívějších let byla masivní plynofikace podporována ve větší míře státem, 

ceny zemního plynu byly stabilní a myšlenka zkvalitnit ovzduší v České republice byla 

jednou z priorit ochrany životního prostředí. 

 V současné době je nabízen ekologický program „Zelená úsporám“, kde stát 

přispívá nemalými finančními prostředky na úsporu v oblasti energie. Dle mnohých názorů 

se pozapomnělo na užívání fosilního paliva, které svými vlastnostmi, uvedené v této studii, 

velkou měrou přispívá na ochranu životního prostředí. Jedná se o zemní plyn, jehož 

distribuční soustava je v České republice značně rozšířena. Zařazení tohoto zdroje energie 

do programu „Zelená úsporám“ a tím i větší využitelnost suroviny, by nemalou měrou 

přispělo ke zlepšení ovzduší a životního prostředí v problémových oblastech (Mostecko, 

Chomutovsko, Ústecko, Ostravsko). 

 Z nashromážděných informací vyplynulo, že i Evropská unie usiluje o větší využití 

zemního plynu v členských státech jako paliva, které by mohlo minimálně v první polovině 

21. století sloužit jako alternativní zdroj energie, získané z fosilních paliv, jelikož zásoby 

ropy a uhlí nemají neomezenou kapacitu a značně negativně ovlivňují životní prostředí. 

 Z marketingového průzkumu dále vyplynulo, že lepší podpora státu v oblasti dotací 

a stabilizace ceny zemního plynu by pravděpodobně vedly k druhé vlně většího rozšiřování 

užití zemního plynu a přispělo by to k rozvoji plynárenského odvětví, které je součástí 

energetického trhu. 

 Tato práce neprezentuje zemní plyn jako nejlepší, nejlevnější a nejideálnější zdroj 

energie v současnosti ani v budoucnosti, ale přesvědčuje, že díky svým kvalitám a čistotě 
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je možné jej využít jako alternativu z oblasti fosilních paliv, které jsou celosvětově stále 

jedním z nejrozšířenějších zdrojů energie.  

 

Doporučení k rozvoji využití zemního plynu 

• Vybudování kvalitní distribuční sítě 

• Stabilizace ceny zemního plynu 

• Kladné přijetí veřejnosti a větší informovanost 

• Zavedení státních dotací a příspěvků podporující využití tohoto zdroje energie 

• Zlepšení podmínek pro podnikání se zemní plynem 

• Spolupráce s orgány státní správy při podpoře programů plynofikace 

• Daňová úprava v oblasti ekologické daně stanovené na zemní plyn, vedoucí ke 

zvýhodnění 
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