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1 Úvod 

 

Energetická politika a energie vůbec jsou v posledních několika letech hodně 

diskutovaná témata. Díky několika „ energetickým krizím“, ke kterým ve světě došlo 

v posledních letech, se nejen Evropská unie a její členové, ale vlastně celý svět zaměřil 

na řešení otázky energetické bezpečnosti. Cílem mé práce bude zjistit, zda je  

energetická politika České republiky v souladu s energetickou bezpečností a jestli i naší 

zemi hrozí nějaká podobná krize a zda je na ni připravena, nebo ne.  

V další části své práce se zaměřím na energetickou politiku z pohledu teorie. 

Zjistím, jak funguje energetický trh, v jakém stavu jsou v současné době světové zásoby 

surovin a jaké je jejich vyuţívání spolu s podíly na celkové spotřebě, coţ ukazuje 

palivo-energetická bilance. Energetické zdroje rozčlením do dvou skupin podle 

vyčerpatelnosti na neobnovitelné a obnovitelné. Také přiblíţím definici energetické 

bezpečnosti a její moţná řešení. 

Ve třetí části se soustředím na energetický trh České republiky, na její postavení. 

Blíţe popíšu  problematiku energetické politiky u nás, co ji ovlivňuje, jak je regulována 

a z čeho vychází. Díky členství v Evropské unii jsme povinni plnit určitá kritéria 

a spolupracovat v této oblasti spolu s ostatními členskými státy. Energetická politika 

byla vţdy jednou z nejdůleţitějších v EU, ale do dnešní doby ještě stále spadá do politik 

koordinovaných, coţ znamená, ţe hodně pravomocí je v rukou samotných států. Cenová 

regulace odpovídá také určitým unijním normám a trh s elektrickou energií i plynem 

prošly nutnou postupnou liberalizací. 

Ve čtvrté kapitole naváţu na předchozí a blíţe se zaměřím na energetickou 

bezpečnost, závislost na dodávkách energetických surovin ze zahraničních a případné 

moţnosti řešení. Na konci této části uvedu, podle zjištěných informací, své názory 

a doporučení pro českou energetickou politiku a její bezpečnost.  
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2 Energetická politika – teoretická východiska 

 

Energetika je hlavním odvětvím těţkého průmyslu. Spadá sem těţba primárních 

energetických zdrojů, jako je ropa, plyn, uhlí, hydroenergie, jaderné palivo, a přeměna 

primárních energetických zdrojů v sekundární a kvalitnější energetické zdroje jako 

koks, pohonné hmoty, elektřina. Dalším odvětvím energetiky je speciální doprava, pod 

kterou si představíme ropovody, plynovody a přenos elektrické energie.[11] 

Na začátku této kapitoly je důleţité vymezení základních pojmů, které souvisí 

s energetickou politikou. Energii, jako takovou získáváme z různých energetických 

zdrojů. Základní zdroje energie můţeme začlenit do primárních zdrojů, ty mají svůj 

původ v přírodních silách. Primární zdroje můţeme dále rozdělit na vyčerpatelné 

a obnovitelné zdroje. Vyčerpatelné zdroje pochází z fosilních paliv a obnovitelné zdroje 

vznikají vyuţíváním vţdy probíhajících přírodních dějů. Druhotné nebo-li sekundární 

zdroje energie pochází z lidské činnosti. Vznikají přeměňováním primárních zdrojů 

energie na druhy energie, které jsou snadno vyuţitelné, jako je elektrická nebo tepelná 

energie. Mnoho zemí, převáţně evropských si dalo za svůj cíl zvýšit 

konkurenceschopnost a také zvýšit vyuţívání obnovitelných zdrojů.  

Mimo členění zdrojů energie jsou důleţitou částí také zásoby, které se pokaţdé 

vztahují k určitému období. Jako zásoby můţeme označit pouze zdroje, které jsou 

skutečně zjištěné a ověřené a jsou vyuţitelné za současných technických 

a ekonomických podmínek. Zdroje, které nebyly dosud objeveny nebo ověřeny, nebo 

takové, které budou vyţadovat řádné změny v technické i ekonomické oblasti, 

nemůţeme do zásob zahrnout. Geologicky ověřené zásoby jsou v této oblasti 

nejdůleţitější, je moţné je vytěţit v určité zemi při současných technologických 

podmínkách a daných místních podmínkách. Ekonomicky vytěţitelné zásoby ovšem 

mají větší význam. Jde o skupinu ověřených zásob, které se dají vytěţit ve stávajících 

technologických i ekonomických mezích. Zásoby energetických zdrojů, velikost jejich 

zásob se stále mění. Nepřetrţitě probíhají geologické průzkumy oblastí, které doposud 

nebyly prozkoumány, jedná se o lokality vzdálené, špatně dostupné a ve větších 

hloubkách moří a oceánů. V souvislosti s rozvíjející se technologií výzkumu, těţby 

a výroby se ověřené zásoby zvyšují. S tím je však spojené zvyšování rizika jejich 

dobývání a následná hrozba ekologických katastrof. 
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Také vývoj cen energií a paliv zvyšuje mnoţství ekonomicky vytěţitelných 

zásob, ovšem zvyšující se vyuţívání tyto ceny zase sniţuje. Důleţitá je hlavně 

dynamika a dlouhodobý trend vývoje, neţ jejich celkový objem. Především je nutné 

zhodnotit, jestli jsou nové přírůstky vyšší nebo niţší, v porovnání s ověřenými 

a ekonomicky vytěţitelnými zásobami.[12] 

 

2.1 Energetický trh 

 

Současné globální energetické hospodářství je charakteristické svou velkou 

nevyrovnaností. Na trhu dlouhodobě převaţuje poptávka nad nabídkou, můţeme také 

sledovat útlum ropného průmyslu a neschopnost pruţnějších reakcí na změny poměrů 

na mezinárodním trhu. Hlavní otázkou jsou příčiny a zvláštnosti současného vývoje této 

oblasti a budoucích trendů a východisek. 

Velmi sloţitá je v současné době situace s nabídkou energetických zdrojů. 

Komplikovaná je otázka plynulosti dodávek. Velké mezery v realizaci mají různé 

úsporné programy a šetrnější energetická spotřeba. Velmi diskutovaným politickým 

tématem jsou klimatické výkyvy, moţnosti vyuţívání alternativních zdrojů a jejich 

rozvoj, hlavně pak jaderné energie a biopaliv. Také teritoriální rozdíly jsou jedním 

z charakteristických rysů, jde o rozdíly mezi regiony s výskytem těţitelných 

energetických zdrojů a regiony největší spotřeby. Stále větším problémem je také 

dostupnost a stabilní zajišťování potřebných zdrojů z hospodářsko-politického hlediska 

kontroly jejich nalezišť těţby, dopravy a mezinárodního obchodu. Stávající vývoj 

můţeme zhodnotit v souvislosti s působením několika procesů a faktorů. Závislost 

rozvinutých zemí na dovozu ropy z některých rozvojových zemí se zvětšila, hlavně 

z oblasti Středního východu. Dále se zvýšila dovozní závislost Číny, Indie a jiných 

nejvíce industrializovaných rozvojových zemí. Také vzrostla intenzita spolupráce na 

základě organizace OPEC, která dosáhla významného postavení v mezinárodním 

obchodu. Důleţitými faktory byly také vliv inflace a vývoj kurzu dolaru, které zhoršily 

v ropných zemích cenové podmínky pro obchod a negativně ovlivnily reálnou hodnotu 

příjmů z vývozu ropy. Určitě důleţitým faktorem jsou i neekonomické, hlavně 

geopolitické vlivy a souvislosti.  
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Nejdůleţitějšími faktory ovlivňujícími spotřebu energetických zdrojů jsou: 

tempo ekonomického růstu, dynamika světových cen, převáţně ropy, růst počtu 

obyvatel, změny klimatu, efektivita politiky šetření energiemi v jednotlivých státech 

a jiné, nepředvídatelné jevy. Jedním z rozhodujících faktorů je tempo růstu, které je 

spjato s vývojem nových technologií a se zaměřením na úsporu energie při stávajícím 

zvyšování podílu oblasti sluţeb. Prudký pokles spotřeby energetických zdrojů byl 

charakteristický v letech 1991 – 2000 pro státy s tranzitivní ekonomikou. Situace se 

ovšem změnila s rostoucí dynamikou těchto ekonomik.  

Dalším přímým faktorem, který ovlivňuje růst poptávky po energii, je rostoucí 

počet obyvatel, ten můţe podle odhadů do roku 2030 přesáhnout 8 miliard. Jiným 

z důleţitých faktorů je dynamika vývoje světových cen energie. Nestálost cen ropy je 

spjata hlavně s narušením vyrovnanosti nabídky a poptávky. Rozhodující jsou tu 

objemy komerčních a strategických zásob ropy a spekulace na trzích, které tuto 

nestálost cen podporují v zájmu zemí, které ropu dováţejí, hlavně USA.  

V současné době můţeme pozorovat ve světovém energetickém průmyslu 

několik charakteristických vývojových směrů. Základní tendencí je rostoucí spotřeba 

energie, která stále roste. Dalším z charakteristických vývojových rysů je zmíněná 

„energetická disparita“, která představuje rozdíl mezi spotřebiteli a producenty 

energetických zdrojů. Oblasti, které těţí a spotřebovávají primární energetické zdroje, 

jsou rozdílné. Proto dochází k přesunu ekonomické aktivity i průmyslové výroby do 

oblastí, kde je rozhodující spotřeba energie. Třetím rysem charakteristickým pro tuto 

oblast je zvýšení vyuţívání primárních energetických zdrojů a růst výkonu 

energetických zařízení. Tím se dá vysvětlit vznik tradičních průmyslových oblastí, které 

se nachází v blízkosti těţby uhlí a následný přesun průmyslové výroby do 

metropolitních regionů. 

Strukturální změny, které se uskutečňují ve vyuţívání primárních energetických 

zdrojů, jsou zásadní vývojovou tendencí. V jednotlivých regionech i státech je struktura 

spotřeby energie ovlivňována řadou ekonomických, politických i přírodních faktorů, 

jako jsou např. výskyt a zásoby surovin, bezpečnost jejich dodávek, obchodní podmínky 

aj. Svět zůstává i nadále závislý na tradičních energetických zdrojích, i přesto je nutné 

uvádět i další vývojovou tendenci, která zahrnuje zavádění nových energetických zdrojů 

a jejich stále větším vyuţívání, např. obnovitelné zdroje energie. Rozvojový svět se ve 

spotřebě energie dotahuje na svět vyspělý, a právě proto začíná být stále důleţitější 
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otázkou, jaké zdroje budou tyto země vyuţívat, kde je budou získávat, za jakých 

podmínek a kde budou získávat prostředky na pokrytí spotřeby a související 

infrastruktury. A také jestli budou vyspělé země ochotny reagovat na světový vývoj 

například i technologickými transfery do rozvojového světa.[12]  

 

2.2 Neobnovitelné zdroje 

 

Za hlavní nevýhodu ropy a uhlí je pokládána jejich vyčerpatelnost, to znamená, 

ţe tyto zdroje se na Zemi vyskytují jen v omezeném mnoţství. Toto mnoţství se 

nemění, nebo roste jen tak pomalu, ţe kdyţ porovnáme jeho růst s rychlostí spotřeby, je 

jeho přirozená obnova zanedbatelná. 

Kromě ropy a uhlí můţeme mezi neobnovitelné zdroje také zařadit, zemní plyn, 

rašelinu nebo uran. Všechny uvedené zdroje, tedy kromě uranu, patří do podskupiny 

fosilních paliv, sem řadíme paliva, která vznikala několik tisíc let. Právě tyto zdroje 

patří mezi velmi pomalu se obnovující. Uran je jaderné palivo a není ho zatím akutní 

nedostatek. Ovšem některými odpůrci není pro svou radioaktivitu za perspektivní palivo 

povaţován.[18] 

 

Ropný průmysl 

Ropný průmysl patří k nejrychleji se rozvíjejícím oborům a je hlavním odvětvím 

světové ekonomiky. Pro energetické účely je zpracovávána rozhodující část ropné 

produkce. Také v chemickém průmyslu se část vytěţené ropy a ropných produktů dále 

zpracovává. Ve druhé polovině 20. století se, po dlouhém prvenství uhlí, stala 

nejdůleţitější energetickou surovinou. Její význam ovšem stále roste, nyní zajišťuje 

ropa přes 30 % světové palivo-energetické bilance.  

Soubor ekonomických, fyzických a technologických podmínek byl jedním 

z faktorů, které přispěly k rychlému nárůstu těţby ropy. Mezi fyzické a technologické 

faktory můţeme zařadit větší výhřevnost oproti uhlí, vysoká rychlost spalování, 

jednoduché zpracování a vyšší ekologická bezpečnost ve srovnání s uhlím. Hlavními 

ekonomickýma a geografickými podněty byly těţební náklady, které jsou niţší neţ 

u uhlí, snadné získání povolení k těţbě, koncentrace surovinových rezerv v zemích 
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s nízkými daněmi, nízké ceny a levná pracovní síla, hlavně ze zemí Blízkého 

a Středního východu.  

Také výhodné geologické podmínky, např. získávání ropy z malých hloubek, 

nedokonalá ekologická legislativa nebo chybějící ekologické zákony a normy 

v některých rozvojových zemích, přispěly k většímu vyuţívání ropy. Výhodný je také 

kapalný stav ropy, který umoţňuje lepší těţbu i transport této komodity. 

Ve světovém hospodářství se z ropného průmyslu stal významný lokalizační 

faktor, hlavně pro sektor průmyslu a dopravy. Změny teritoriální struktury světové 

průmyslové výroby jsou spojeny s rozvojem těţby a zpracováním ropy. Nová centra 

zpracovatelského průmyslu se vytvořily ve spotřebitelských oblastech hlavně díky 

zpracování ropy, jde o přístavy v západní Evropě, Severní Ameriku, Japonsko, Čínu 

nebo Jiţní Koreu. Také došlo k přeměně tradičních průmyslových regionů.  Loţiska 

těţby ropy jsou nerovnoměrně rozmístěna a jejich geografická poloha je jiná neţ oblasti 

s největší spotřebou, proto rozvoj ropného ale i plynárenského průmyslu velmi ovlivnil 

světovou dopravu, hlavně lokalizace potrubních sítí a také námořní dopravu.  

Pro odvětví jako je energetika, chemický, petrochemický průmysl a doprava má 

ropa klíčový význam. Rostoucí spotřeba ropy je spojena hlavně s prudkým rozvojem 

automobilismu. V dopravě se v současné době spotřebuje aţ 60 % vytěţené ropy, ve 

srovnání s rokem 1973 činil tento ukazatel 42 %. Podíl průmyslové výroby na spotřebě 

je 20 %, u ostatních sektorů, jako jsou domácnosti, zemědělství nebo sluţby to je asi jen 

16 %. 

Mezi regiony s nejvíce loţisky ropy patří Blízký východ, kde se nachází asi 

57 % objevených zdrojů, další je Kanada se 14 %, Afrika se 7,9 % a Latinská Amerika 

7,9 % bez Mexika. Zhruba 6 % dosud známých zásob se nachází na území bývalého 

Sovětského svazu. Tento stav byl k 1. 1. 2005.[11] 

 

Průmysl zemního plynu 

Vyuţívání zemního plynu a jeho význam ve světě výrazně v posledních letech 

roste. Na současné palivo-energetické bilanci se podílí 20 % a jeho pozice stále sílí. 

Jako energetický zdroj se zemní plyn vyuţívá v tepelných elektrárnách a jiných 

zařízeních. Roste také jeho vyuţívání domácnostmi, v automobilovém provozu, vyuţívá 
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se také jako technologické palivo. Zemní plyn má několik výhod, jako vysokou 

výhřevnost, relativně levnou těţbu a ekologickou čistotu. Také v chemickém průmyslu 

má velmi široké vyuţití, je na něm závislá výroba amoniaku, metylalkoholu, dusíkatých 

hnojiv a jejich světová produkce výrazně roste. V gumárenském průmyslu, sklářském 

průmyslu a v hutnictví ţeleza a oceli má také své uplatnění. 

Rozmístění těţby zemního plynu je závislé na dostatečných zásobách tohoto 

zdroje. Ekonomickou hodnotu loţisek určuje rostoucí poptávka  po surovině, dostupnost 

a vzdálenost od místa spotřeby. Jednotlivá loţiska se nachází buď přímo u loţisek ropy, 

ta se vyuţívají k jejímu vytlačování na povrch, nebo mimo těţbu ropy, ta mají větší 

energetické i další vyuţití.  

Těţba zemního plynu má také úlohu důleţitého lokalizačního ukazatele dalších 

hospodářských oborů. Hlavně úprava a zpracování plynu je situováno přímo v místech 

těţby v tzv. úpravárenských terminálech. Vytěţený plyn je potřeba před dálkovou 

dopravou upravit tak, aby byl komerčně vyuţit bez dalších úprav. V některých loţiscích 

se těţí spolu se zemním plynem i helium. Plyn, který se získá při těţbě ropy se dále 

vyuţívá hlavně v chemickém průmyslu, protoţe obsahuje látky, které se pouţívají 

k výrobě plastických hmot a syntetického kaučuku. Těţba zemního plynu je spojena 

s dalšími odvětvími, jako jsou zpracování plynu, elektrometalurgii a elektrochemický 

průmysl. V současné době se začíná více vyuţívat zkapalněný zemní plyn (LNG), který 

se také vyrábí ve speciálních zkapalňovacích terminálech.  Tady se plyn za vysokého 

tlaku a nízké teploty stlačí na 1/600 původního objemu, takto upravený vyţaduje 

dopravu ve speciálních tancích a v tzv. regazifikačních terminálech se LNG znovu mění 

v plynné skupenství. 

V posledních deseti letech zaznamenávají nárůst spotřeby zemního plynu hlavně 

obory mimo dopravu a průmysl. Na sektor zemědělství, komerční a veřejné sluţby 

a spotřebu domácností připadá celkem 49,5 % spotřeby, průmyslová výroba 45,3 % 

celkové spotřeby a zbývajících 5,2 % vyuţívá doprava.
 
 

Rusko a USA zajišťují přes 40 % současné produkce, s třetí Kanadou, která je 

však za vedoucí dvojicí ve značném odstupu, dokonce polovinu. Mezi významné 

producenty zemního plynu v Evropě patří Velká Británie, Nizozemsko a Norsko, v Asii 

je to Írán, Indonésie a Saúdská Arábie a největším africkým producentem plynu je 

Alţírsko.[11] 
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Uhelný průmysl 

Těţbu černého a hnědého uhlí řadíme k nejstarším oborům energetiky. Uhlí je 

tradičním primárním energetickým zdrojem, který pořád zajišťuje skoro jednu čtvrtinu 

palivo-energetické bilance světa a podílí se 40 % na výrobě elektrické energie. Kromě 

vyuţití v elektrárnách se černé uhlí zpracovává i na další sekundární energetické zdroje, 

jako jsou koks nebo svítiplyn.  Je důleţitou surovinou v chemickém průmyslu a vyuţívá 

se také v hutnictví ţeleza a oceli. 76 % uhlí včetně výroby elektřiny je vyuţíváno 

průmyslově, na dopravu připadá pouze 1 % celkové spotřeby, zemědělství, komerční 

a veřejné sluţby zajišťují 20,5 % spotřeby uhlí, 2,4 % připadá na další neenergetické 

činnosti. 

Uhlí je bráno jako historicky důleţitý lokalizační činitel světového hospodářství, 

protoţe těţba a územní struktura loţisek hodně přispěly k nerovnoměrnému rozmístění 

hospodářského potenciálu. V blízkosti loţisek černého uhlí byly umisťovány především 

obory černé metalurgie, elektrárenství, těţkého strojírenství a chemického průmyslu, 

které se soustřeďovaly do tzv. průmyslových komplexů. V současné době se jedná 

o nejstarší průmyslové oblasti světa jako například tzv. průmyslový pás v USA, oblast 

Midlands v Anglii, Porúří v Německu, Doněcko-dněprskou oblast na Ukrajině, Horní 

Slezsko v Polsku a severovýchod Číny, s významným zastoupením tradičních 

průmyslových odvětví. Relativně menší význam měly oblasti, které se vytvořily na bázi 

hnědého uhlí. Na rozdíl od černého, je hnědé uhlí vázáno na menší oblast a jeho význam 

má spíš jen lokální charakter. Hnědouhelné komplexy se utvořily např. v Německu, 

Polsku a České republice (severní Čechy). 

Vyuţívání loţisek hnědého uhlí je závislé na řadě ekonomických, sociálních 

a v poslední době stále více i na ekologických faktorech.  Důleţitá změna v těţbě uhlí 

přišla s větším vyuţíváním povrchové těţby, ta je ekonomicky výhodnější neţ těţby 

hlubinným způsobem. Investiční náročnost byla vyšší neţ při těţbě ropy a zemního 

plynu  a udělala z uhlí málo konkurenceschopnou komoditou. Povrchová těţba ale 

způsobuje řadu problémů, které jsou spojeny s rozsáhlou devastací a přeměnou území. 

Uhlí je v současné době fosilní palivo a v přírodě se vyskytuje nejvíce. Celkové 

zásoby černého uhlí se odhadují asi na 4 450 miliard tun, z toho zhruba jedna čtvrtina 

jsou prokázané zásoby. Největšími zásobami disponují na severní polokouli tři regiony 

a tvoří celkem ¾ zásob, asi 30 % zásob se nalézá ve východní Evropě, Severní Amerika 



 9 

má asi čtvrtinu světových zásob a Asie zhruba 21 %. Největší zásoby uhlí můţeme najít 

v oblastech Ruska např. Kuzněcká pánev, hnědouhelná Kansko-ačinská pánev, 

Pečorský, Tunguzský, Lenský a Kuzněcký rajon, na Ukrajině a částečně do Ruska 

zasahující Doněcko-dněprská oblast. V USA patří k místům s největšími zásobami 

tradiční oblast Appalačského a Pensylvánského bazénu, ve střední části USA pak region 

Západ.[11] 

 

Jaderná energie 

Jaderná energetika je odvětví, kdy je energie získávána z jádra. Energie je 

uvolňována díky jaderným reakcím, které probíhají v atomovém jádře. Výroba elektřiny 

tohoto typu má své zastánce i odpůrce. V jaderných elektrárnách vzniká při výrobě 

elektřiny radioaktivní odpad, který je velmi často kritizován odpůrci jaderné energie. 

Hodně příznivců v ní ovšem vidí jednu z moţností, jak vyrábět elektřinu  

z alternativních zdrojů.  

Při provozu jaderných elektráren nevznikají skleníkové plyny, ovšem je zde 

riziko pro ţivotní prostředí, které  představuje jaderný odpad, který je častým 

argumentem odpůrců tohoto energetického zdroje. Pozůstatek vyuţitého paliva, kterým 

je vysoko-radioaktivní odpad se musí ukládat do zvláštních bazénů, kde voda ochlazuje 

nukleární palivo a působí jako štít proti radiaci nebo do suchých kontejnerů. Do 

suchých skladišť se ukládá starší a méně radioaktivní palivo, zde se uzavírá do 

zvláštních betonových armirovaných kontejnerů. 

Zásob paliva pro jaderné elektrárny je ve světě dostatek a jsou schopny pokrýt 

rostoucí poptávku a dokonce i provoz nových elektráren. Podle OECD jsou zásoby 

uranu schopny vystačit na 85 let, ovšem díky rostoucí poptávce po uranu byly v řadě 

zemí zahájeny geologické průzkumy, které mohou odhalit více neţ desetinásobek 

současných zásob.[26] 

Nejdůleţitější součástí jaderné elektrárny je jaderný reaktor, ve kterém probíhá 

štěpná reakce a vzniká energie. V České republice jsou v provozu v současné době dvě 

jaderné elektrárny a to Temelín a Dukovany. Tyto elektrárny se podílejí na celkové 

výrobě elektřiny bezmála 40 %.[38] 

http://www.nazeleno.cz/energie/energetika/energie-budoucnosti-obnovitelne-zdroje-nebo-jaderna-energie.aspx
http://www.nazeleno.cz/energie/solarni-energie/okenko-nazeleno-kdy-maji-obnovitelne-zdroje-smysl.aspx
http://www.nazeleno.cz/energie/solarni-energie/okenko-nazeleno-kdy-maji-obnovitelne-zdroje-smysl.aspx
http://www.nazeleno.cz/nazelenoplus/emise-co2/sklenikove-plyny-oxid-uhlicity-co2-neni-jediny-hrisnik.aspx
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Ke konci roku 2009 bylo na světě v provozu 437 jaderných energetických 

reaktorů a jejich celkový instalovaný výkon činil 370,187 GW
1
, dalších 5 jaderných 

energetických reaktorů bylo dlouhodobě odstaveno a 55 je teprve ve výstavbě. 

K elektrické síti byly nově připojeny dva bloky o celkovém elektrickém výkonu 

1068 MW
2
 v Japonsku a Indii a došlo k trvalému odstavení 3 bloků 2 bloky v Japonsku, 

1 blok v Litvě o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 2506 MW. Zahájena byla 

také výstavba 9 bloků v Číně a po jednom bloku v Rusku a v Jiţní Koreji s celkovým 

instalovaným elektrickým výkonem 11 040 MW a po předchozím přerušení byla 

u 4 bloků výstavba znovu obnovena,jejich celková elektrická kapacita činí 870 

MW.[44]  

Největší část elektrické energie v jaderných elektrárnách vyrábí Francie se 75 %, 

další jsou Litva se 73 %, Belgie s 58 %, Bulharsko, Slovensko a Švédsko s 47 %, 

Ukrajina s 44 % vyrobené elektrické energie. Spojené Státy Americké vyrábí 

v jaderných elektrárnách 19,8 % své elektrické energie, ovšem díky velkému rozsahu 

výroby, zabírají s 28 % největší část v celkově vyrobené energii v jaderných 

elektrárnách, následují Francie s 18 % a Japonsko s 12 %. 

Díky zvyšujícímu se počtu zemí, které mají jaderné elektrárny se také zvyšuje 

riziko a obavy, aby se palivo z těchto elektráren nedostalo k lidem, kteří by ho pouţili 

k nemírovým cílům. V současné době je velmi aktuální hrozba terorismu a teroristé by 

s nukleární technologií mohli způsobit enormní jadernou katastrofu. Politici a vědci 

musí provést bezpečnostní opatření, aby ochránili lidi před zneuţíváním jaderné 

energie. Mezinárodní organizace oznámili pravidla o bezpečnosti pro 140 států celého 

světa. Největší problém se skladováním paliva i radioaktivního odpadu je nyní 

v chudých státech bývalého Sovětského svazu.[49] 

 

2.3 Obnovitelné zdroje 

 

V roce 2006 činil podíl obnovitelných zdrojů na celosvětově vyprodukované 

energii asi 18 %, většina z toho, asi 13 % celkové spotřeby, pochází z tradiční biomasy 

hlavně pálení dřeva. Na dalším místě byla vodní energie, která poskytovala 3 % celkové 

                                                           
1
 GW - gigawatt 

2
 MW - megawatt 

http://cs.wikipedia.org/wiki/2006
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biomasa
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%99evo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_elektr%C3%A1rna


 11 

spotřeby primární energie, jako druhý největší obnovitelný zdroj. Ostatní moderní 

technologie, vyuţívající geotermální energie, větrná energie, sluneční energie 

a oceánská energie poskytovaly spolu dohromady asi 0,8 % z celkové výroby. V březnu 

2007 se dohodli představitelé Evropské unie, ţe v roce 2020 mají členské státy získávat 

20 % energie z obnovitelných zdrojů, aby se omezily emise oxidu uhličitého, který se 

povaţuje za původce globálního oteplování. Investování do obnovitelné energie 

spotřebovalo náklady ve výši 80 miliard amerických dolarů v roce 2005 

a v následujícím roce částku 100 miliard amerických dolarů.  

Z obnovitelných zdrojů , kromě hydroenergie, se získává méně neţ 1 % celkově 

potřebné energie. V budoucnosti se to musí změnit, protoţe se stále zmenšují zásoby 

neobnovitelných zdrojů energie, a i jejich škodlivé působení v posledních několika 

desetiletí je podstatně větší. Obnovitelné zdroje energie mají velmi důleţité postavení 

ve zmenšování emisí oxidu uhličitého (CO2) do atmosféry a zvětšování podílu 

obnovitelných zdrojů zvětšuje také energetické zachovávání systému. Dále zmenšuje 

závislost na dovozu energetických surovin a elektrické energie. 

Proces přijímání nových technologií je velmi pomalý, hlavním problémem 

v instalaci nových zařízení je počáteční cena. Energie z obnovitelných zdrojů jsou 

podporovány nejrůznějšími dotacemi nebo zvýhodněnými výkupními cena za tuto 

energii.  

Podle některých odborníků můţeme mezi obnovitelné zdroje zařadit také 

jadernou energii, kde se za obnovitelný zdroj někdy povaţuje vyhořelé jaderné palivo, 

ze kterého se dá extrahovat plutonium a uran.[50] 

 

Sluneční energie 

Téměř všechny obnovitelné zdroje energie mají svůj původ v energii slunečního 

záření. Nepřekvapí proto, ţe největší potenciál má v sobě přímé vyuţívání slunečního 

záření k výrobě tepla i elektřiny. Je to zřejmě jediný obnovitelný zdroj, kterým se 

v případě nutnosti dokáţe pokrýt veškerá současná potřeba energie. 

Sluneční energie vzniká nukleárními reakcemi ve středu Slunce, kde teplota 

dosahuje aţ 15 milionu ºC. Jde o reakci při které spojováním atomu vodíku vzniká 

helium, za pomoci osvobození velkého mnoţství energie. Takovým způsobem vniká do 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Geoterm%C3%A1ln%C3%AD_energie
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Btrn%C3%A1_energie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_energie
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Oce%C3%A1nsk%C3%A1_energie&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/2007
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie
http://cs.wikipedia.org/wiki/2020
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_uhli%C4%8Dit%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Glob%C3%A1ln%C3%AD_oteplov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Americk%C3%BD_dolar
http://cs.wikipedia.org/wiki/2005
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jadern%C3%A1_energie
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vyho%C5%99el%C3%A9_jadern%C3%A9_palivo&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plutonium
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uran_%28prvek%29
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helia kolem 600 milionu tun vodíku, při čem se hmota od 4 milionu tun vodíku mění 

v energii. Dále se tato energie, ve tvaru světla a tepla, šíří vesmírem a jedna její část tak 

dopadá na Zem ve formě záření. Energetický příkon ze Slunce ve vzdálenosti, ve které 

se Země nachází, je asi 1 300 W/m
2
. Tento výkon bývá označován jako solární 

konstanta. Základní zásady přímého vyuţívání sluneční energie jsou:  

 solární kolektor – ohřev vody a místností; 

 fotovoltaické panely – přímá změna sluneční energie na elektrickou; 

 usměrňování sluneční energie – vyuţívá se ve velkých energetických 

továrních zařízení. 

Solární kolektory přeměňují energii ze Slunce na tepelnou energii vody. 

Systémy pro ohřev vody mohou být otevřené, v těch voda, kterou zahříváme, přechází 

přímo kolektorem na střeše, nebo zavřené, ve kterých jsou kolektory naplněny 

nemrznoucí tekutinou (např. anti-freeze). Zavřené systémy jsou pouţitelné kdekoli, 

dokonce i při teplotách pod nulou. Pokud není počasí hezké, kolektory pomáhají 

zahřívat vodu a tím zmenšují spotřebu proudu. Existuji i kolektory, které zahřívají 

vzduch. Pokud se zkombinuje ohřev vzduchu a vody, můţe se docílit velmi velká 

úspora. Solární kolektory jsou montovány nejčastěji na střechy domů. Jsou velmi 

výhodné pro ohřev vody za slunečného počasí, jestli je počasí špatné můţou se pouţívat 

v kombinaci s elektrickým ohřívačem vody. 

V Evropské unii se hodně zvyšuje mnoţství montovaných systémů k ohřevu 

vody a místností. V roce 2000 poprvé překročily nově namontované sluneční kolektory 

mez milionu m
2
. Nejvíce vyuţívají sluneční energii pro zahřívání Německo a Rakousko.  

Fotovoltaické panely jsou polovodičové prvky přímo měnící sluneční energii na 

elektrickou. Účinnost se pohybuje od 10 % pro levnější provedení a aţ 25 % pro draţší 

provedení. Lze je pouţívat jako samostatné zdroje energie nebo také jako sekundární 

zdroj energie. Jako samostatný zdroj se vyuţívá na satelitech, dopravních značkách, 

kalkulačkách a nebo vzdálených objektech vyţadující dlouhotrvající zdroj energie 

a jako sekundární zdroje energie se mohou připojit na elektrickou síť. 

V EU se v současné době zvětšuje mnoţství instalovaných fotovoltaických 

panelů přibliţně o 40 % ročně. I tady je na prvním místě v Evropě Německo 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sol%C3%A1rn%C3%AD_konstanta
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sol%C3%A1rn%C3%AD_konstanta
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s 113,8 MWp
3
, z toho 100 MWp připojených na elektrickou síť. Je tomu tak díky 

Německému zákonu o obnovitelných zdrojích energie, podle zákona je odkupní cena 

energie z fotovoltaických panelů 0,5 € za kWh
4
 pro prvních 350 MWp.[51] 

Na Zemi se nachází asi 22 milionů km
2
 pouští, které se nedají vyuţít ani 

v zemědělství, ani k chovu dobytka. Ovšem jejich obrovské plochy mohou být alespoň 

zčásti vyuţity k přeměně sluneční energie na elektřinu nebo také k rozkladu vody na 

vodík a kyslík. K Evropě je nejblíţe Sahara s rozlohou 7 milionů km
2
 a vyuţitím jedné 

desetiny této rozlohy by pomocí slunečních elektráren bylo moţné získat asi 

50 terawattů, coţ je 5krát více, neţ lidé potřebují. Elektrická energie by se pak  do 

Evropy mohla rozvádět přes Gibraltar.  

 

Vodní energie 

Energetické zdroje, které vyuţívají energii vody, patří mezi nejrozšířenější 

a dnes běţně pouţívané obnovitelné zdroje. Na vodních tocích se dá vyuţít kinetická 

energie proudící vody, mnoţství této energie vychází z rychlosti proudění závislé na 

spádu toku. K tomu se pouţívají rovnotlaké vodní stroje, které jsou zaloţené na 

rotačním principu. Další moţností, jak vyuţít potenciální energie, je pomocí gravitace 

působící na vodu. Zde se díky rozdílu mezi výškou hladinou pod a nad vodní nádrţí 

vytváří v přivaděči dostatečný tlak k roztáčení rotoru přetlakového vodního stroje. 

Vodní energetiku můţeme rozdělit do dvou skupin. Malé vodní elektrárny, které 

mají instalovaný výkon do 10 MW, a velké elektrárny o vyšším výkonu. 

Podíl obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektrické energie se pohybuje 

kolem 3 % a největší část tvoří právě vodní energie. V České republice je moţnost 

technického vyuţití vodních toků 3 380 GWh
5
/rok, na malé vodní elektrárny (MVE)  

připadá 1 570 GWh/rok. V provozu nyní okolo 1 400 MVE s instalovaným výkonem 

275 MW a roční produkcí elektrické energie 700 GWh.[24] 

 

 

                                                           
3
 MWp – megawatt peak 

4
 kWh - kilowattthodinz 

5
 GWh - gigawatthodina 
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Větrná energie 

Větrná energie má svůj původ v dopadajícím slunečním záření, kdy energie 

zahřívá vzduch v blízkosti povrchu Země. Vlivem rozdílného záření v různých 

oblastech dochází k významným teplotním rozdílům vzduchu. Výsledkem je pak 

horizontální proudění vzduchu, které známe jako vítr. V minulosti byla tato energie dost 

vyuţívána pro řadu hospodářských činností, dnes je pomocí větrných turbín pouţívána 

téměř výhradně pro energetické účely. 

Vítr je obnovitelným zdrojem v pravém slova smyslu, má velmi nízké externí 

náklady a obrovský potenciál k dalšímu růstu. V Evropě zaznamenává průmysl větrné 

energetiky rychlý rozvoj a zaujímá velmi silné postavení na světovém trhu. Vţdyť jen 

v Německu je zaměstnáno v tomto odvětví více jak 45 000 lidí. Významný je 

i technologický pokrok ke sniţování investičních nákladů. Zatímco v roce 1992 se 

pouţívaly jednotky o výkonu 200 kW a s průměrem rotoru 35 m, v roce 2000 to byly jiţ 

generátory o výkonu 900 kW a průměr rotoru byl 80, nyní jsou testovány větrné 

elektrárny s výkony do 3,5 MW s rotorem o průměru 110 m. Pozornost je upřena také 

na zpřesnění předpovědi povětrnostních podmínek. Přímořské státy umisťují své další 

větrné farmy převáţně do šelfových pobřeţních moří.[23] 

Mnoho lidí i organizací se proti stavění větrných elektráren brání, podle jejich 

názoru narušují a hyzdí krajinu. 

 

Biomasa 

Biomasou se rozumí veškerá biologicky rozloţitelná část výrobků, odpadů 

a zbytků ze zemědělství, lesnictví a souvisejících průmyslových odvětví a také 

biologicky rozloţitelná část průmyslového a komunálního odpadu. Pro Českou 

republiku je velmi perspektivním obnovitelným zdrojem energie, který lze vyuţít ve 

všech moderních tepelných elektrárnách. Podíl biomasy v palivu můţe být aţ 25 %. 

Je tradičním energetickým zdrojem a do budoucna je mezi nefosilními 

energetickými technologiemi jediným zdrojem, který můţe být vyuţíván jako palivo 

pro dopravu, výrobu elektřiny a pro ohřev. Energie ze spalování biomasy můţe jiţ dnes 

nahradit ropu  i zemní plyn.[21] 
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Další obnovitelné zdroje energie  

Geotermální energie se vztahuje k pouţívání teploty vnitra Země. Aby se tato 

energie vyuţila, jsou vyvinuty různé technologie, které můţeme rozdělit na přímé 

a nepřímé. Přímé vyuţití spočívá v pouţívání horké vody, která vyráţí nebo se čerpá 

z podzemí. Můţe se pouţívat v lázních, pro topení v domech nebo zahřívání skleníků, 

pro některé výrobní postupy v průmyslu. Nepřímé vyuţívání geotermální energie 

spočívá v získávání elektrického proudu. Výhodou pro tento zdroje je, ţe je levný, 

stabilní a trvanlivý, není potřeba paliva, většinou nemá škodlivé emise, kromě vodní 

páry, ale někdy se mohou objevit také druhotné plyny.  

Energie přílivu a odlivu vzniká za působení gravitační síly Slunce a Měsíce. 

Prozatím není ještě velmi komerčně dosaţeno vyuţívání této energie, ale potenciál je 

velký. Zásady vyuţívání takové energie jsou jednoduché a velmi podobné zásadám 

hydroelektrárny. Na začátku zálivu se postaví hráz a při zvýšení hladina vody se voda 

vpouští přes turbíny do zálivu. Pokud se záliv naplní, hráz se uzavře a počká se aţ 

hladina vody klesne, pak se voda obdobným způsobem vypouští ven ze zálivu. 

V jednodušším případě se voda pouští přes turbíny, které jsou jednosměrné, jen jedním 

směrem. Hlavní problémy u takového vyuţívání energie přílivu a odlivu je nestálost, 

musí se čekat neţ se hladina vody dostatečně zvedne nebo dostatečně klesne a malý 

počet míst vhodných pro vyuţívání takového druhu energie.  

Energie vln je také určitým druhem transformované sluneční energie, kterou 

tvoří konstantní větry v určitých částech Země. Tyto větry vytvářejí konstantní vlnitost 

na určitých místech a je zde moţné vyuţívat jejich energii. Velkým problémem u tohoto 

vyuţívání energie je, ţe elektrárny musí být stavěny na širém moři, jelikoţ v blízkostí 

pobřeţí tyto vlny slábnou. Díky tomu jsou stavby drahé a jsou tu i problémy 

s přenášením této energie k uţivatelům. V současné době jsou hotové jen prototypy 

a jednotlivá zařízení se předvádějí.[50] 

 

2.4 Palivo-energetická bilance 

 

Vyuţívání jednotlivých primárních zdrojů se s růstem spotřeby energie mění. 

Rostoucí spotřeba ropy a plynu vedou ke změnám ve vyuţívání primárních 
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energetických zdrojů energie, a to i přesto, ţe uhlí představuje 90 % zásob minerálních 

paliv. Palivo-energetická bilance vyjadřuje podíly primárních energetických zdrojů na 

celkové spotřebě/výrobě. Významné změny tato bilance zaznamenala v průběhu 

20. století. V 60. letech 20. století zajišťovalo uhlí asi 40 % podíl palivo-energetické 

bilance, do současné doby se tento podíl sníţil pouze na 24 %. 34 % spotřeby primární 

energie představuje ropa. Díky stále rostoucímu trendu ve vyuţití zemního plynu se tato 

komodita dostala přes hranici 20 %.[11] 

I přes snahu států více vyuţívat alternativní energetické zdroje a jadernou energii 

budou mít organické zdroje i nadále hlavní podíl na palivo-energetické bilanci. Tento 

podíl byl v roce 2000 85,4 % a do roku 2030 by měl zůstat téměř nezměněn. Pokud by 

se vyuţívání jaderné energie, vodních elektráren a jiných obnovitelných zdrojů jen 

minimálně zvýšilo, představovalo by toto zvýšení v roce 2030 asi 15 % podíl palivo-

energetické bilance.  

Současný stav je takový, ţe ropa si celkově drţí první místo jak ve výrobě, tak 

i ve spotřebě primárních energetických zdrojů, na druhém místě je uhlí a zemní plyn 

třetí. U spotřeby ropy a zemního plynu se předpokládá v období 2001-2030 postupné 

sniţování dynamiky, následně můţeme, díky rychlejší spotřebě plynu v porovnání se 

spotřebou ropy, vypozorovat snahu zvyšování podílu zemního plynu v palivo-

energetické bilanci.  

V sektoru dopravy bude spotřebována velká část ropy. Nepředpokládá se, ţe by 

došlo k nalezení alternativy za ropu, ovšem i nadále pokračují různé výzkumy 

zpracování plynu a uhlí na tekuté palivo. V budoucnu můţe být část poptávky 

uspokojena také výrobou etanolu nebo biodieslu. V průmyslu, především chemickém se 

očekává, ţe bude spotřebováno asi 30 % produkované ropy, zbytek připadá na výrobu 

elektřiny, komerční a obytný sektor.  

Dominantní pozice ropy na palivo-energetické bilanci je charakteristická pro 

vyspělé průmyslové a rozvojové země. Ovšem je tu rozdíl v zastoupení ostatních 

primárních zdrojů. Vyspělé země mají vysoký podíl, přes 20 %, zemního plynu, jeho 

pozice u rozvojových zemí je slabší, kolem 17 %. V rozvojových zemích si silnou 

pozici drţí uhlí, kde jeho podíl přesahuje 30 % a ve vyspělých zemích se pohybuje pod 

hranicí 20 %. Jaderná energie má silnější zastoupení ve vyspělých státech, tady je její 

podíl 9,5 %. Co se týče hydroenergie a jiných obnovitelných zdrojů, jejich pozice je 
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silnější v rozvojových zemích, kolem 11 % ve srovnání s vyspělými, kde činí 9 % 

bilance.[12] 

K výraznému nárůstu spotřeby primární energie došlo ve druhé polovině 

20. století díky populačnímu tlaku a novým potřebám rozvíjejících se ekonomik 

jednotlivých států. Významné změny v teritoriální struktuře těţby primárních 

energetických zdrojů v jednotlivých regionech světa zapříčinila rostoucí poptávka po 

těchto zdrojích energie. Poptávka po zdrojích energie se odrazila v lokalizačních 

změnách, které byly v řadě zemí ovlivněné především nízkou efektivitou domácí těţby. 

Za hlavní změnu v tomto období je povaţováno předstiţení Severní Ameriky v těţbě 

primárních energetických zdrojů regionem Asie. V současné době zajišťuje region Asie 

více neţ 30 % produkce primárních zdrojů energie a je tedy hlavním producentem. 

Svoji pozici oslabila nejen Severní Amerika, ale i východní a především západní 

Evropa. Západní Evropa, která dodávala v roce 1990 skoro 20 % primárních zdrojů, tak 

na konci 90. let 20. století činil její podíl necelých 10 %. Toto nerovnoměrné rozmístění 

těţby primární energie ovšem přetrvává do současnosti. Více neţ 75 % primárních 

energetických zdrojů dodávají tři nejvýznamnější producenti a to Asie, Severní Amerika 

a východní Evropa.[11]  

V rozvojových zemích jihovýchodní a východní Asie a v USA se očekává 

největší nárůst objemu spotřeby ropy. Pozvolnější růst se očekává v evropských zemích 

a to vzhledem k odlišnému demografickému vývoji. Předpokládá se, ţe v období 2005-

2030 bude nárůst těţby ropy činit asi 1 270 mil. tun. Ze států OPEC zřejmě připadne 

větší část na státy oblasti Středního východu a Venezuelu. Je očekáván pokles těţby 

v USA a Severním moři. Hledání nových loţisek ve státech západní Afriky by mělo 

podpořit rostoucí ceny ropy, ale i růst těţby. 

Předpokládá se sníţení tempa růstu spotřeby zemního plynu v období po roce 

2010, přesto ale jeho spotřeba můţe vzrůst z 3 miliard m
3
 roku 2005 aţ přes hranici 

5 miliard m
3
 v roce 2030. Zemní plyn jako jediný primární zdroj energie bude mít 

rostoucí podíl palivo-energetické bilance, ovšem na úkor ropy, uhlí a jaderné energie. 

Za výhody zemního plynu je povaţována větší ekologičnost a zásoby v porovnání 

s ropou. 

Největší nárůst zemního plynu se v období let 2005-2030 předpokládá 

v rozvojových zemích, také ve státech západní Evropy se očekává větší nárůst neţ 
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v USA. Na výrobu elektřiny bude v těchto zemích spotřebováno kolem 60 % zemního 

plynu.[12] 

 

Palivo-energetická bilance EU 

Evropská unie velmi usiluje o sníţení závislosti na dovozu energetických zdrojů 

a související postupy pro vyuţívání alternativních zdrojů energie, ale i přesto zde budou 

v první polovině 21. století hlavními zdroji ropa a zemní plyn. Velice aktuální je 

i otázka moţnosti rozšíření alternativních zdrojů, ovšem jejich vyuţití je zatím 

minimální. Obnovitelné zdroje se v EU 27 v roce 2006 na celkové spotřebě primární 

energie podílely 7,1 %. Největší podíl 69 % z celkového objemu obnovitelných zdrojů 

mělo spalování biomasy, hydroenergie se podílela 20 %, vítr 5 %, geotermální zdroje 

4,3 % a sluneční energie 0,8 %. Evropská komise se snaţí zvýšit tento podíl na 20 % do 

roku 2020. 

V současné době je palivo-energetická bilance Evropské unie postavena na ropě, 

na ni připadá 37 % spotřeby primárních energetických zdrojů, jako druhý 

nejvýznamnější zdroj se podílí 24 % zemní plyn. Uhlí, které je tradičním energetickým 

zdrojem zajišťuje jen 18 % a jaderné palivo 14 % spotřeby primární energie. Od roku 

1990 můţeme v Evropské unii pozorovat několik vývojových tendencí zaměřených na 

strukturu spotřeby primární energie. Podíl uhlí klesá, zvyšuje se mírně podíl ropy 

a spotřeba zemního plynu zaznamenává výrazný nárůst. Jaderná energie a obnovitelné 

zdroje také zaznamenávají v palivo-energetické bilanci mírné posílení pozice.  

V prostoru Evropské unie můţeme objevit výrazné rozdíly ve vyuţívání 

primárních energetických zdrojů. Staré členské země svůj podíl uhlí v palivo-

energetické bilanci sníţily, ale některé nově přistoupené státy se vyznačují výraznou 

orientací na tento zdroj energie. Jak příklad můţeme uvést Polsko, zde podíl uhlí na 

spotřebě primární energie činí 58 %. Ve Francii byla sníţena spotřeba uhlí na 4,8 %, 

dominantní je zde vyuţívání jaderného paliva, které se podílí 42,5 % na palivo-

energetické bilanci. Také Německo a Velká Británie, coţ jsou tradiční uhelné země, 

sníţily vyuţívání uhlí a jeho pozice postupně zeslábla. Německo vyuţívá uhlí ve 

stejném mnoţství jako zemní plyn, ovšem ve Velké Británii sníţili jeho podíl pod ropu 

a zemní plyn, tyto dva zdroje jsou zhruba na stejné úrovni. 
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Z evropských zemí můţeme ještě uvést například Itálii, kde podíl ropy v palivo-

energetické bilanci činí 44,7 % a je nejvyuţívanějším zdrojem. V Nizozemí má největší 

podíl zemní plyn 42,6 %. Švédsko je země, kde jsou nejvíce vyuţívány obnovitelné 

zdroje, včetně hydroenergie tvoří 29 % spotřeby primární energie a jsou třetím nejvíce 

vyuţívaným zdrojem.[12] 

  

2.5 Energetická bezpečnost 

 

Na začátku 21. století se energetická bezpečnost stala jedním z hlavních faktorů 

dalšího rozvoje. Bez garantovaných dodávek energetických surovin nemůţe být 

zajištěna ekonomická, ani sociálně-politická stabilitu jakékoli společnosti či civilizace 

jako celku. Energetická bezpečnost je proto důleţitým politickým a v řadě případů 

i vojenským tématem. Kvůli  odlišnému postavení jednotlivých aktérů na mezinárodní 

scéně se také liší jejich zájmy, které se dále projevují i v odlišném nazírání podstatu 

a význam problematiky energetické bezpečnosti. 

Energetická bezpečnost se stala zvláštním sektorem bezpečnosti a při jejím 

zkoumání můţe být vyuţíváno standardních postupů, které byly rozpracovány při 

zkoumání jiných dimenzí bezpečnosti. Energetická bezpečnost se zakládá na zajištění 

energetických zdrojů, nutných pro fungování společnosti,  je spojována s takovými 

hrozbami, jako: 

 Růst cen důleţitých energetických surovin; 

 Nedostatečné dodávky surovin spojené s přírodními katastrofami nebo 

politickými motivy; 

 Vyčerpání tradičních zdrojů a jejich opoţděné nahrazení alternativními 

zdroji.[6] 

Energie je základní podmínkou ekonomického růstu a právě kvůli tomu je ropa 

jako jeden ze základních zdrojů energie strategicky významnou surovinou. Kaţdý stát 

potřebuje k udrţení své hospodářské dynamiky energii k produkci, pohybu, ke 

kaţdodennímu ţivotu. Z těchto důvodů je hlavním zájmem kaţdé země zajištění 

dostatečného přísunu energie. Státy s nejrozvinutějšími ekonomikami jsou nejvíce 
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zranitelné, jelikoţ mají největší spotřebu energie rozloţenou do velkého mnoţství 

úseků. 

Zajištění svých hlavních zájmů se snaţí zabezpečit dvěma způsoby: 

 Vlastními zdroji – soběstačnost; 

 Importem surovin – za přijatelné ceny. 

První cíl je moţné uskutečnit následujícími způsoby: 

 Disponováním dostatečnými vlastními zásobami surovin, coţ je 

objektivní faktor a nelze jej lehce ovlivnit. Jedná se o optimální stav 

a moc států se v něm nenachází. 

 Orientací na zdroje energie, které se dají zajistit vlastní produkcí 

s omezeným vlivem objektivních faktorů. Snaha států optimalizovat 

technologická opatření, například nahrazování určitého typu energií 

jinými apod. 

Druhý cíl se dá uskutečnit: 

 Dovozem takového mnoţství surovin, aby byla pokryta spotřeba, která je 

nad moţnosti vlastních zdrojů daného státu. V tomto stavu je struktura 

spotřebovávané energie taková, ţe se nedá rychle změnit a není moţné se 

přeorientovat na jiné zdroje. Stát zajišťuje dovoz dlouhodobými 

kontrakty, politickým a hospodářským působením v zemi nebo oblasti 

produkce surovin, dále účastí na těţbě surovin, zajišťováním přístupu 

k nalezištím, k průzkumu nalezišť apod. 

 Usilováním o mezinárodní poměry bez konfliktů, které negativně 

ovlivňují ceny surovin. Jde o konflikty v oblastech, kde se hojně 

vyskytují suroviny, hlavně Střední východ. 

Základní principy a východiska energetické bezpečnosti: 

 Diverzifikace dodávek surovin – sníţení závislosti na jednom dodavateli. 

 Odolnost neboli elasticita – vytváření obrany proti šokům a napomáhání 

obnově po krizích a přerušení. 

 Pochopení zákonitostí integrace – dnešní stav vzájemné závislosti. 
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 Informace [5] 

Dále se energetickou bezpečností budu zabývat v poslední, čtvrté kapitole této 

práce. 
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3 Postavení České republiky na energetickém trhu 

 

Energetika je páteří kaţdé ekonomiky a její zajištění se stává hlavní prioritou 

díky klesajícím zásobám energetických surovin. Energetika České republiky je velmi 

závislá na dovozu surovin i z rizikových oblastí. Elektřina je vyráběna v uhelných 

a jaderných elektrárnách a v malé míře také z obnovitelných zdrojů. Po roce 2010 se 

očekává, ţe začnou rychle ubývat energetické zdroje, coţ je ovlivněno  doţívání 

existujících kapacit a kvůli těţebním limitům bude klesat i dostupnost energetického 

uhlí. Takový scénář je reálný nejen pro ČR, ale i pro státy EU, ve kterých nebyla 

uskutečněna alternativní strategie rozvoje energetiky po rozhodnutí o stagnaci jaderné 

energetiky. Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů kvůli zeměpisné poloze ČR 

a klimatickým podmínkám bude vţdy jen doplňkovou součástí energetického mixu. 

Zároveň je nutno vzít v úvahu to, ţe většina měst je závislá na výtápění fosilními palivy. 

Je tedy nutné provést výrazné strukturální změny v energetickém hospodářství a s ním 

souvisejících odvětvích, jinak můţeme očekávat energetickou krizi.[52] 

Nalezení vhodných disponibilních a zároveň dlouhodobě vyuţitelných zdrojů 

energie je důleţitou podmínkou kaţdého ekonomického růstu. Vyuţívání fosilních paliv 

má perspektivu jen v několika desetiletí. Růst ekonomiky má za následek stále rychlejší 

vyčerpávání ještě existujících loţisek, a dopady na ţivotní prostředí jsou při tom 

zdaleka nejvyšší. Jaderná fúze je zatím technicky nevyřešeným úkolem pro vzdálenou 

budoucnost, i kdyţ by se jednalo o neomezený zdroj energie s nulovými škodami na 

ţivotním prostředí. Jako jediné moţné řešení se tedy nabízí obnovitelné zdroje energie 

a  energie, které pochází z jaderného štěpení.  

 

3.1 Primární zdroje ČR 

 

V České republice došlo od roku 1990 aţ do roku 1994 ke sníţení energetických 

vstupů do národního hospodářství. Tento klesající trend byl přerušen v letech 1995 

a 1996 zvýšením prvotních energetických zdrojů (PEZ), po poklesu v roce 1999 na 

78,1 % úrovně roku 1990 se dostaly v roce 2007 na 90,4 %. Zvýšení PEZ v roce 2003 
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bylo zapříčiněno především spuštěním prvního bloku jaderné elektrárny. Tento vývoj 

zachycuje tab. 3.1. 

Tab. 3.1: Prvotní energetické zdroje 

Rok 

Prvotní 

energetické zdroje 

PJ 

Index 

1990 = 100 

1990 2 076 100,0 

1995 1 749 84,2 

1996 1 823 87,8 

1997 1 745 84,1 

1998 1 659 79,9 

1999 1 621 78,1 

2000 1 657 79,8 

2001 1 693 81,6 

2002 1 703 82,0 

2003 1 816 87,5 

2004 1 850 89,1 

2005 1 856 89,4 

2006 1 879 90,5 

2007 1 877 90,4 

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní úprava 

 

Závislost českého hospodářství na dovozu energetických zdrojů se zvyšovala aţ 

do roku 1998 (47 % PEZ), v roce 2000 klesla na 44 % a v roce 2007  byla 45,5 %. Podíl 

dovozu na PEZ tvořil v roce 1990 32,1 % a v roce 1995 41,5 % podíl. Dovozní 

závislost, coţ je podíl aktivního salda dovoz-vývoz na PEZ byla v roce 1995 18,8 % 

PEZ, v roce 2000 činila 23,7 % PEZ a v roce 2007 25,1 % PEZ. Míra energetické 

nezávislosti České republiky, která znázorňuje podíl tuzemských přírodních zdrojů
6
 na 

PEZ dosáhla v roce 1995 80,6 %, v roce 2000 75,3 % a v roce 2007 72,7 %.       

Transformace struktury ve prospěch ušlechtilých druhů energie se odrazila ve 

sniţování podílu tuhých paliv na PEZ z 64,9 % v roce 1990  a 57,4 % v roce 1995  na 

50,7  % v roce 1999. V  roce 2000 opět tento podíl vzrostl  aţ na 54,7 % a v roce 2007 

klesl na 50,5 %. Objem pouţitých tuhých paliv se v období 1990 aţ 2007 sníţil 

o 29,6 % a vzrostl podíl zemního plynu na PEZ z 10,8 %  v roce 1990 na 15,6 % v roce 

1995 a 15,8 % v roce 2007.  

                                                           
6
 PJ – palivová jednotka 
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Konečná spotřeba paliv a energií, které byly v národním hospodářství pouţity 

včetně spotřeby domácností se sníţila v roce 2007 proti roku 1990 z 1 303,2 PJ na 

1 127,5 PJ, to je o 175,7 PJ. V tomto období se postupně obměňovala struktura konečné 

energetické spotřeby ve prospěch ušlechtilých druhů energie díky poklesu spotřeby 

tuhých paliv. Váha se přesunula hlavně na zemní plyn, jeho podíl na celkové konečné 

spotřebě vzrostl ze 13,6 % v roce 1990, včetně svítiplynu, na 23 % v roce 2003. V roce 

2007 se sníţil podíl zemního plynu na 20,6 %. Podíl elektrické energie se v konečné 

spotřebě v tomto období zvýšil z 13,5 % v roce 1990 na 17,9 % v roce 2007. Podíl 

průmyslu ve struktuře konečné spotřeby podle odvětví činil v roce 1990 48,0 %, v roce 

1996 to bylo 43,7 % a 39,6% v roce 2007. 

Domácnosti v roce 1990 spotřebovaly 330,2 PJ, coţ je 25,4 % konečné spotřeby. 

V následujícím období se jejich spotřeba sníţila v roce 1995 na 250,7 PJ, 22,9 % 

konečné spotřeby a v roce 2007 na 247,2 PJ, 21,9 % konečné potřeby. U domácností 

a jejich konečné spotřeby se  výrazně změnila struktura skladby jednotlivých druhů 

paliv. V posledních pěti letech období 1990–2007 se ukázalo výrazné zvýšení vyuţití 

elektřiny a zemního plynu, ale zároveň i rostoucí podíl biopaliv.[25] 

 

Energetická náročnost 

V České republice se na kaţdou vyrobenou korunu HDP spotřebuje o 40–50 % 

více energie neţ v EU-27 a vysoká energetická náročnost je nelichotivý ukazatel české 

ekonomiky. Vyšší spotřeba energie zvětšuje náklady průmyslu, a to omezuje pozice 

českých podniků na světových trzích. Ministerstvo průmyslu a obchodu dokonce 

varovalo před vysokou energetickou náročností, která by mohla při růstu cen energií 

výrazně oslabit konkurenceschopnost naší země. To samozřejmě vede i ke sniţování 

pracovních míst a příleţitostí pro ekonomiku. České domácnosti velkou část svých 

příjmů utrácí za pohonné hmoty, teplo, plyn i elektřinu a jsou vystavovány 

nepředvídatelným výkyvům.  

Průměr EU-27 je však zavádějící číslo, jelikoţ zahrnuje výkonné i slabší 

ekonomiky a detailní pohled na jednotlivé země ukazuje hrozivější čísla. Energetická 

náročnost ČR je v porovnání s Německem, kde v roce 2009 směřovala přesně třetina 

českého vývozu, v přepočtu podle parity kupní síly o 57 % vyšší. Ve srovnání 

s Rakouskem nebo Velkou Británií dokonce o 83 %. Jak ukazuje graf 3.1 jsou 
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v Evropské unii jen tři státy, které mají vyšší energetickou náročnost, a to Bulharsko, 

Rumunsko a Slovensko. 

 Graf 3.1: Energetická náročnost EU v roce 2006  

 

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu, 2009. 

 

Česká energetická náročnost postupně klesá, protoţe spotřeba energie je zhruba 

stejná, ovšem hrubý domácí produkt průběţně roste. Proto na jednu korunu HDP 

připadá stále méně joulů, kilowatthodin nebo barelů ropy. Můţe se tedy zdát, ţe se 

problému zbavíme, ale Český statistický úřad upozornil na důleţitější údaj, a to výdaje 

za energii. Spotřeba energie na jednu vyrobenou korunu HDP sice klesá, ale díky 

rostoucím cenám ropy, plynu nebo elektřiny je téměř stejná suma, kterou za ni podniky 

platí.[40] 

 

3.2 Trh s energií 

 

Trh s elektřinou v ČR zahrnuje výrobce, provozovatele přenosové soustavy, 

provozovatele distribučních soustav, operátora trhu, obchodníky s elektřinou a konečné 

zákazníci. Na trhu s plynem se podílí výrobci, provozovatelé přepravní soustavy, 

provozovatelé distribučních soustav, provozovatelé podzemních zásobníků plynu, 

obchodníci s plynem a koneční zákazníci. 
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Na trhu s elektřinou v České republice působily pouze tři velké společnosti 

a jejich dceřiné firmy vlastní licenci jak na distribuci elektřiny i na obchod s elektrickou 

energií. Jedná se o skupinu ČEZ, skupinu E.ON a skupinu PRE a většina oprávněných 

zákazníků si za svého dodavatele elektřiny volí převáţně dodavatelské společnosti, 

které spadají do těchto skupin Je to také z důvodu menšího počtu aktivních nezávislých 

obchodníků na českém trhu a zanedbatelných rozdílů v cenách, které nabízejí. Tito tři 

dodavatelé se na trhu s elektřinou podílí více neţ 95 % celkové spotřeby konečných 

zákazníků a v případě odběratelů nízkého napětí je jejich podíl dokonce více jak 99 %. 

Tuzemská čistá spotřeba elektřiny v roce 2007 byla asi 59,7 TWh
7
, z toho 

35,7 TWh čerpali velkoodběratelé připojení na vysoké napětí a velmi vysoké napětí, 

7,9 TWh podnikatelé maloodběratelé připojení na hladinu nízkého napětí a 14,6 TWh  

čerpali domácnosti. Zbývající spotřeba zhruba 1,5 TWh připadla na energetický sektor, 

tedy ostatní spotřebu elektráren. Celková čistá výroba elektřiny 81,4 TWh a brutto 

výroba byla ve výši 88,2 TWh. Elektřina byla pouţita jako spotřeba konečných 

odběratelů, slouţila k pokrytí ztrát v sítích a v omezené míře exportována do zahraničí.  

V České republice k 31. prosinci 2007 byla celková hodnota instalovaného 

výkonu elektráren 17 562 MW
8
. Z toho bylo 58 % výkonu elektráren připojeno přímo 

do přenosové soustavy a 42 % do distribuční soustavy. 

Přepravní soustava provozovaná společností ČEPS, a. s. nejen dodává elektřinu 

na území ČR, ale také slouţí pro potřeby evropského trhu s elektřinou. Přeshraničními 

vedeními je napojena na soustavy všech okolních států a spolupracuje 

s elektroenergetickou soustavou celé Evropy. Dovoz a vývoz elektrické energie je 

zachycen v tabulkách 3.2 a 3.3. 

                                                           
7
 TWh - terawatthodina 

8
 MW – megawatt 
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Tab. 3.2: Dovoz elektrické energie v GWh 

Rok Německo Polsko Rakousko Slovensko Ostatní Celkem 

2000 231 7 220 2 1 272 0 8 725 

2001 198 7 814 2 1 208 158 9 380 

2002   8 354     1 148 9 502 

2003   9 428   2 656 10 086 

2004   9 071   1 704 9 776 

2005   11 090   25 1 236 12 351 

2006   10 086   40 1 340 11 466 

2007   9 198   0 1 006 10 204 

2008   6 841 0 0 1 679 8 520 

Zdroj: ČSÚ, vlastní úprava. 

 

Tab. 3.3: Vývoz elektrické energie v GWh 

Rok Německo Polsko Rakousko Slovensko Ostatní Celkem 

2000 8 932 64 5 481 4 265 0 18 742 

2001 9 261 61 5 729 3 710 158 18 919 

2002 10 358   5 937 3 435 1 159 20 889 

2003 12 740 3 7 628 5 275 653 26 299 

2004 12 973   6 238 5 578 704 25 493 

2005 12 614   6 105 5 030 1 236 24 985 

2006 11 405 101 6 116 5 195 1 280 24 097 

2007 8 533 1 6 950 9 877 996 26 357 

2008 6 613 1 6 449 5 279 1 647 19 989 

Zdroj: ČSÚ, vlastní úprava. 

 

Ropu nakupují české rafinérie od těţebních firem v místě těţby a ropovody je 

dopravována na místo zpracování. V České republice vlastní ropovody a skladuje ropu 

pro strategické zásoby Správy hmotných rezerv společnost MERO ČR, s.r.o. 

Nejvýznamnějším zdrojem ropy jsou naleziště v Rusku, odkud k nám ropa proudí jiţní 

větví ropovodu Druţba přes Bělorusko, Ukrajinu a Slovensko. Ropa z ostatních zdrojů 

se dodává ropovodem IKL
9
, který začíná ve Vohburgu poblíţ Ingolstadtu a napojuje se 

                                                           
9
 IKL - ropovod (Vohburg an der Donau, SRN – Nelahozeves, ČR); původní plán trasy Ingolstadt – 

Kralupy nad Vltavou – Litvínov 
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na ropovod TAL
10

. Ten přepravuje ropu přes Alpy z terminálu v Terstu na pobřeţí 

Jaderského moře. Česká republika pokrývá velmi malou část své spotřeby také 

vlastními zdroji z nalezišť na Jiţní Moravě. 

Obr. 3.1: Ropovody v ČR 

 

Zdroj: MERO. 

 

V roce 2008 se do ČR dovezlo celkem 8 108,5 tis. tun ropy, coţ je o 12,8 % více 

neţ za rok 2007. Tento objem ropy dovezly čtyři společnosti, a to Agip ČR, Shell CR, 

Unipetrol RPA a Paramo a.s. Přeprava ropy do ČR byla realizována ropovodem Druţba 

o objemu 59,3 % a IKL o objemu 40,7 %. V tabulce 3.4 je uvedeno mnoţství dovezené 

ropy do ČR v roce 2008 podle země původu. 

                                                           
10

 TAL - Transalpinský ropovod – spojuje Itálii, Rakousko a Německo 
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Tab. 3.4: Dovoz ropy do ČR v roce 2008 

Země původu Dovoz v tis. t Podíl v % 

Alžírsko 20,2 0,25 

Ázerbájdžán 1831,6 22,59 

Itálie 28,4 0,35 

Kazachstán 507,4 6,26 

Libye 49,9 0,61 

Nigérie 27,4 0,34 

Norsko 209,7 2,59 

Rusko 5418,9 66,83 

Sýrie 15,0 0,18 

Celkem 8108,5 100,00 

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu, vlastní úprava. 

 

Kaţdý stát EU je povinen udrţovat zásobu ropných produktů na úrovni, která 

odpovídá alespoň průměrné denní spotřebě vypočtené za 90 dnů předchozího roku. 

Spotřeba zemního plynu v ČR je uspokojována asi jen 1 % z vlastních zdrojů. 

Dodávky plynu se v roce 2007 rovnaly 94,4 mil. m
3
, jde hlavně o těţbu zemního plynu 

společností Moravské naftové doly, a. s. (MND, a. s.) na jiţní Moravě, která dodává 

většinou jen společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s. (JMP, a. s.) a o získávání plynu 

z černo-uhelných dolů na severní Moravě společnostmi UNIGEO, UNIMASTER 

a OKD pro lokální potřebu v regionu společnosti Severomoravská plynárenská, a.s. 

Díky tomu, ţe je produkce plynu v České republice zanedbatelná, je nutné zhruba celou 

spotřebu zemního plynu dováţet. Dodávky zemního plynu k nám proudí ze 75 % 

z Ruska a z 25 % z Norska. Z Ruska bylo čerpáno v roce 2007 6 548 mil. m
3
, z Norska 

1 829 mil. m
3
 a z Německa 2 mil. m

3
. Dovoz zemního plynu je zaručen převáţně 

dlouhodobými kontrakty typu „take or pay“, které jsou spravovány společností RWE 

Transgas, a. s. V roce 2007 začala na českém trhu dodávat zemní plyn společnost 

VEMEX, s. r. o., která má dovozní kontrakt s Gazexportem a její podíl dosáhl hodnoty 

3 %. 

Na českém trhu působil jen jediný provozovatel přepravní soustavy (PPS) 

zemního plynu, který vznikl 1. ledna 2006 oddělením od mateřské společnosti RWE 

Transgas, a. s., společnost NET4GAS, s. r. o. Dále zde existuje asi 88 menších drţitelů 

licence na prodej zemního plynu v lokálních distribučních soustavách (LDS). 
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Prostřednictvím nich se zemní plyn dostává ke konečným zákazníkům za stejných 

podmínek, které jsou vymezeny legislativním rámcem. 

Na energetickém trhu v České republice je ovšem stále více těsněji. Do boje 

o zákazníky se pustily dvě velké společnosti, ČEZ a RWE. Největší dodavatel plynu 

u nás RWE Transgas začala nabízet také elektřinu firmám i domácnostem 

a konkurenční ČEZ, který dominoval především v dodávkách elektřiny, začal dodávat 

plyn velkoodběratelům, ale ještě letos chce rozšířit nabídku také na domácnosti. RWE 

zatím ţádný výrobní zdroj v ČR nemá, u Čelákovic ve středních Čechách b do roku 

ráda do roku 2014 vystavěla paroplynovou elektrárnu s výkonem kolem tisíce 

megawatt, ale stavbu komplikují protesty místních obyvatel
 
.[34] 

Pro následující vývoj oblasti dodávek konečným zákazníkům bude klíčovým 

faktorem vývoj stávající hospodářské krize. Dá se říct, ţe u většiny zákazníků 

významně poklesla spotřeba a změnila se její struktury.  

 

Regulace energetiky v ČR a EU 

V České republice se trh s elektrickou energií realizuje na základě regulovaného 

přístupu k přenosové soustavě, k distribučním soustavám a moţnosti výstavby výroben 

elektřiny a přímých vedení. Konečná cena elektrické energie i plynu je sloţena ze 

sloţky regulované Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) a z neregulované sloţky 

dané smlouvou mezi dodavatelem a odběratelem. Hlavní úlohou Energetického 

regulačního úřadu je podpora hospodářské soutěţe a ochrana zájmů spotřebitelů 

v oblastech energetických odvětví, kde není moţná konkurence. Cílem je uspokojit 

všechny přiměřené poţadavky na dodávku energie. Regulovaný přístup k přenosové 

soustavě a k distribučním soustavám probíhá v ČR od 1. ledna 2002. 

Po vstupu ČR do EU se role Energetického regulačního úřadu příliš nezměnila. 

Stejně jako podobné instituce v Unii i Úřad nadále reguluje ceny za přenos, přepravu 

a distribuci energií. ČR má po vstupu zastoupení i v Radě evropských energetických 

regulátorů, stejně jako všechny stávající i nové státy. Pravomoci i kompetence 

regulátorů v energetice jsou přibliţně stejná jako postavení Energetického regulačního 

úřadu v ČR. 

http://www.eru.cz/
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Všech 27 států se dotklo otevření energetického trhu. V ČR probíhal proces 

otevírání energetického trhu postupně. 

 

Trh s elektřinou: 

 Od 1. 1. 2002 se stali oprávněnými zákazníky koneční zákazníci, jejichţ 

spotřeba elektřiny vztaţená na jedno odběrové místo (včetně výroby pro 

vlastní spotřebu) překročila v roce 2000 nebo v ročním období od 1. 7. 

2000 do 30. 6. 2001 40 GWh. Právo regulovaného přístupu mají za 

účelem uplatnění své výroby drţitelé licence na výrobu elektřiny 

s instalovaným elektrickým výkonem větším neţ 10 MW. 

 Od 1. 1. 2003 se stali oprávněnými zákazníky koneční zákazníci, jejichţ 

spotřeba elektřiny vztaţená na jedno odběrné místo překročila v roce 

2001 nebo v ročním období od 1. 7. 2001 do 30. 6. 2002 9 GWh. Právo 

regulovaného přístupu mají za účelem uplatnění své výroby všichni 

drţitelé licence na výrobu elektřiny. 

 Od 1. 1. 2004 se stali oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci, 

jejichţ odběrné místo je vybaveno průběhovým měřením spotřeby 

elektřiny, mimo domácnosti. 

 Od 1. 1. 2005 se stali oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci 

kromě domácnosti. 

 Od 1. 1. 2006 se stali oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci. 

Všichni koneční odběratelé elektrické energie mají právo na bezplatnou změnu 

dodavatele a mohou ovlivnit část svých celkových nákladů za dodávku elektřiny. 

 

Trh s plynem: 

 Od 1. 1. 2005 se stali oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci, 

kromě domácností, kteří jsou vybaveni průběhovým měřením 

a dálkovým přenosem dat a všichni drţitelé licencí na výrobu elektřiny 

spalující plyn v tepelných elektrárnách nebo při kombinované výrobě 

elektřiny a tepla. 
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 Od 1. 1. 2006 se stali oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci, 

kromě domácností, kteří jsou vybaveni minimálně průběhovým měřením 

a všichni drţitelé licence na výrobu elektřiny spalující plyn v tepelných 

elektrárnách nebo při kombinované výrobě elektřiny a tepla. 

 Od 1. 1. 2007 se stali oprávněnými zákazníky všichni koneční 

zákazníci.[30] 

Všichni koneční odběratelé plynu mají právo na bezplatnou změnu dodavatele 

a mohou ovlivnit část svých celkových nákladů za dodávku plynu, můţeme se však 

setkat i s aktivačním poplatkem za převod k novému dodavateli. 

 

Tvorba ceny elektrické energie 

Pro konečné zákazníky se ceny silové elektřiny tvoří na trhu, liší se podle 

dodavatele a jeho nabídkou sluţeb. Konečný zákazník můţe tuto část ceny ovlivnit sám 

tak, ţe si vybere dodavatele s pro něj výhodnými sluţbami a  dohodne si s ním 

podmínky dodávek. Zákazník si můţe zvolit i délku kontraktu. 

Cena elektřiny se mění: 

 během roku sezónně, 

 během dne (ve špičce/mimo špičku), 

 v souvislosti s datem nákupu elektřiny obchodníkem, 

 v souvislosti s datem, kdy zákazník uzavře smlouvu o dodávce. 

Růst ceny elektřiny na trhu v ČR v posledním období je dán prudkým růstem 

cen od výrobců na velkoobchodním trhu. Například dodávka elektřiny o konstantním 

výkonu 1 MW v roce 2003 stála po celý rok asi 735 Kč/MWh
11

, ale na rok 2009 byla 

maximální cena dosaţená na PXE asi 2 500 Kč/MWh, to je zdraţení o více jak 200 %. 

Na růstu cen se podílejí i další faktory jako emisní povolenky, ekologická daň, vysoké 

regulované výkupní ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů, za které se elektřina 

od těchto výrobců musí vykupovat. Ceny rostou také pokud dojde k růstu níţe 

uvedených regulovaných cen pro jednotlivé distributory ČEZ, E.ON a PRE. Během 

roku nelze stanovené regulované ceny elektřiny vyjednáváním ovlivňovat, jsou totiţ 

                                                           
11

 MWh - megawatthodina 
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vyhlašovány nezávislým úřadem. Ceny jsou platné po celý rok na území daného 

distributora, tedy ČR. 

Regulace platí pro: 

 cenu za distribuci, 

 cenu za rezervovanou kapacitu, 

 cenu za systémové sluţby, 

 příspěvek k ceně za obnovitelné zdroje. 

Porovnání ceny elektřiny ze zdrojů, která se tvoří trţně a pevně stanovenými 

cenami z obnovitelných zdrojů, za které musí být elektřina vykupována od těchto 

výrobců je znázorněno v tabulce 3.5. 

Tab. 3.5: Trţní cena silové elektřiny na velkoobchodním trhu 

Tržní cena silové elektřiny na velkoobchodním trhu Kč/MWh 

  2007 2008 2009 

Průměr mix 

uhlí/jaderná 

energie 1 320 1 520 1 375 - 2 225 

Z biomasy 

(podle kategorie 

biomasy) 2 340 - 3 375 2 430 - 4 210 2 480 - 4 490 

Větrné 

elektrárny 

(podle data 

uvedení do 

provozu) 2 460 - 3 200 2 460 - 3 280 2 340 - 3 410 

Sluneční záření 

(podle data 

uvedení do 

provozu) 6 410 - 13 460 6 570 - 13 460 6 710 - 17 080 
Zdroj: Czech Coal, vlastní úprava. 

 

Ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů se dále promítají do regulovaných cen. 

Pro rok 2009 byl příplatek pro kaţdého konečného zákazníka 52,18 Kč/MWh, v roce 

2008 byl 40,75 Kč/MWh. Vzhledem k tomu, ţe se očekává větší podpora obnovitelných 

zdrojů, bude tato část pro konečné zákazníky nadále významně růst. 
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3.3 Česká energetická politika v kontextu EU 

 

 

Energetika nebo přesněji také energetické hospodářství je velmi významný 

systém národního hospodářství kaţdé země. Tento celek se dělí na odvětví 

elektroenergetika, plynárenství, uhelný průmysl, těţba uranu a zpracování uranové rudy 

a teplárenství. V některých státech sem zahrnují i těţbu a zpracování ropy. 

V podmínkách České republiky je tato část, vzhledem k chybějící těţbě ropy na našem 

území a k nízkému vyuţívání kapalných paliv ve velké energetice, spíše záleţitostí 

zpracovatelského průmyslu, ale výrazně ovlivňuje naši dovozní závislost v oblasti 

energetických surovin. Součástí soustavy energetického hospodářství není jen strana 

obstarávání energie, ale i strana spotřeby, která je důleţitým faktorem rozvoje všech 

odvětví energetiky.[29] 

Základní otázka pro hospodářský vývoj zemí Evropské unie, tedy i pro Českou 

republiku, je otázka ekonomického růstu. Ve stručné míře se jedná o komplex 

problémů, které souvisí se zdroji ekonomického růstu ve smyslu zapojení a vyuţití 

disponibilních výrobních faktorů, stanovení optimálního tempa ekonomického růstu 

a také řešení všech negativních jevů, které jsou s vývojem ekonomiky spjaty. Mezi tyto 

jevy patří například znečišťování ţivotního prostředí, psychické potíţe části populace 

v důsledku zrychlujícího se ţivotního tempa aj. 

Celý tento okruh problémů lze shrnout do dvou bodů: 

1) Pomocí jakých zdrojů energie tento růst zabezpečovat. 

2) Jak omezit všechny negativní externality, které mají uvedený 

ekonomický růst a zvolenou energetickou orientaci za následek. 

Pokus najít odpověď na obě otázky je alespoň v rozsahu Evropské unie poměrně 

starého data. V šedesátých letech byla zformována v rámci Římského klubu teze tzv. 

trvale udrţitelného růstu, která je stále přetřásána zejména v souvislosti se snahou 

vytvořit společnou ekologickou politiku EU. Bohuţel i přes hrozící energetickou krizi 

není mnoho řešení k nalezení optimální energetické strategie, která by byla v souladu 

s dlouhodobým růstem produktu jednotlivých členských zemí a přitom by co nejméně 

zatěţovala ţivotní prostředí.  
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Energetická politika EU 

Společná energetická politika byla jedním z počátečních faktorů evropského 

integračního procesu. Díky ní vznikaly první integrační seskupení na území současné 

Evropské unie, Evropské společenství uhlí a oceli v roce 1951 a Evropské společenství 

pro atomovou energii v roce1957.  

Dnes je evropská energetická politika jednou z nejdůleţitějších v Evropské unie 

i přesto, ţe zatím nepatří mezi společné politiky, ale jen koordinované. Většina 

pravomocí stále zůstává v rukou kaţdé země. Pro všechny členské státy jsou však 

společné tyto problémy: vysoká míra závislosti na dovozu, nerovnováha mezi oblastmi 

produkce a spotřeby, vysoké ceny energií a negativní vliv energetiky na globální klima. 

K efektivnímu řešení těchto problémů je potřeba spolupráce na evropské úrovni. 

Evropská komise proto zahájila řadu aktivit v oblasti energetické politiky s cílem 

vyřešit problémem klimatických změn, sníţit vnější závislost EU na dodávkách plynu 

a ropy a také podpořit dlouhodobý ekonomický růst a zaměstnanost.  

V lednu 2007 byl vydán Komisí balíček zásadních energetických dokumentů, ve 

kterých jsou uvedeny návrhy, řešení a opatření. Na jejichţ principu se má stavět 

budoucí společná energetická politika EU. Balíček také obsahuje hlavní priority dnešní 

energetické politiky EU, coţ je bezpečná, udrţitelná a konkurenceschopná energie. 

Cílem „energetického balíčku“ je vytvoření skutečného vnitřního trhu pro energii 

a posílení účinné regulace. 

Evropská komise v září 2007 vydala třetí liberalizační balíček návrhů právních 

předpisů v oblasti energetiky. Tato opatření mají pomoci dokončení liberalizace trhu. 

Jedním z nejdůleţitějších návrhů je realizace vlastnického unbundlingu, tedy oddělení 

výroby elektrické energie od přenosové soustavy. Na následném zasedání Rady EU pro 

energetiku vznikly tři varianty vlastnického unbundlingu.  

1) Zavedení striktního vlastnického oddělení výroby elektrické energie od 

přenosové soustavy.  

2) Vznik nezávislého systémového operátora (ISO), který by fungoval jako 

vlastnicky oddělená společnost provozující přenos energie na cizím 

majetku.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A9_spole%C4%8Denstv%C3%AD_uhl%C3%AD_a_oceli
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3) Vznik nezávislého operátora přenosové sítě (ITO), to znamená právní 

oddělení přenosové soustavy a produkce energie.  

Všechny tři varianty byly Radou EU pro energetiku přijaty za legitimní a  kaţdý 

členský stát si můţe vybrat takovou variantu, která nejlépe vyhovuje jeho specifickým 

podmínkám. 

Dalším balíčkem opatření s působností v energetice je tzv. energeticko-

klimatický balíček z ledna 2008. V něm jsou obsaţeny legislativní návrhy, které se 

zaměřují na boj s klimatickými změnami a zlepšení bezpečnosti 

a konkurenceschopnosti v oblasti dodávek energie. Evropská komise navrhla směrnici, 

aby bylo moţné dosáhnout politických cílů v oblasti obnovitelné energie deklarovaných 

na summitu EU v březnu 2007. Ta stanovuje všem členským státům vnitrostátní cíle pro 

obnovitelnou energii a obsahuje závazný cíl zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie 

na konečné spotřebě energie na 20 % v rámci celé EU v roce 2020 a dosaţení 10 % 

podílu  spotřeby biopaliv v dopravě.[31] 

 

Energetická legislativa ČR 

Pokud budeme situaci v České republice vnímat podle aktuálních čísel zjistíme, 

ţe zde neexistuje problém nedostatku v energetické soběstačnosti. Vyrábí se zde 

mnohem více energie, neţ se spotřebuje. Podle různých studií se ovšem pravděpodobně 

daná situace brzy změní, a to hlavně díky kaţdoročně narůstající spotřebě energie.[27] 

Předchůdkyní Státní energetické koncepce z roku 2004 byla Energetická 

politika, kterou schválila vláda České republiky v roce 2000. Vůbec první dokument 

Energetická politika byl schválen vládou ČR v roce 1992.  

Energetická politika z roku 2000 například akceptovala územní ekologické 

limity těţby hnědého uhlí podle usnesení vlády č. 331/1991, č. 444/1991 a č. 490/1991, 

také konstatovala, ţe „Rozhodnutí o pokračování těžby černého uhlí je ponecháno na 

dohodě vlastníků nemovitostí, příslušných obcí a těžebních společností (v závislosti na 

vyřešení střetů zájmů)“. Energetická politika také doporučovala intenzivnější podporu 

rozvoje obnovitelných zdrojů v kontextu s cíli Evropské unie, přesto ale předpokládaný 

podíl OZE na spotřebě primárních zdrojů vzrůstal pomalu. Dá se říct, ţe i nejodváţnější 

odhady odpovídají téměř současnému stavu.[43] 
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Státní energetická koncepce 

Státní energetická koncepce (SEK) realizovaná a vypracovaná MPO byla 

schválena vládou v roce 2004. V koncepci je stanoven národní cíl dosáhnout v roce 

2010 8 % podílu výroby elektřiny z OZE na její hrubé spotřebě, který pochází ze 

směrnice 2001/77/ES. Ale přesto uţ v roce 2006 MPO prohlásilo, ţe indikativní cíl 

s velkou pravděpodobností splněn nebude. 

Tab. 3.6: Struktura spotřeby primárních zdrojů energie  

Podíly na spotřebě 

energetických zdrojů 

Stav v 

roce 2000 
2005 2030 

Tuhá paliva: 52,40 % 42,50 % 30,50 % 

HU 36,60 % 29,30 % 20,80 % 

ČU 15,80 % 13,20 % 9,70 % 

Plynná paliva: 18,90 % 21,60 % 20,60 % 

Kapalná paliva: 18,60 % 15,70 % 11,90 % 

Jaderné palivo: 8,90 % 16,50 % 20,90 % 

Obnovitelné zdroje: 2,60 % 5,40 % 15,70 % 

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu, vlastní úprava. 

 

Aktualizace Státní energetické koncepce 

Aktualizace Státní energetické koncepce vţdy vychází z aktuálního vývoje 

v energetických odvětvích, nejvíce pak reaguje na hrozbu zneuţití obchodu 

s energetickými surovinami k politickému nátlaku. Jde o dlouhodobý výhled do roku 

2030, který má charakter podrobné strategie a dále mezi roky 2030 a 2050 strategické 

vize. Nový návrh SEK z února letošního roku pokládá jaderné palivo za domácí 

energetický zdroj i přesto, ţe v ČR neprobíhá ani obohacování jaderného paliva, ani 

kompletace palivových tyčí, zatímco SEK z roku 2004 řadí tento zdroj mezi dováţené 

s dovozní závislostí 100 %.  

Aktualizace stanovuje závazek dosáhnout postupného zvyšování podílu 

obnovitelných zdrojů energie na tuzemské spotřebě primárních energetických zdrojů 

a dodrţet závazný ukazatel podílu obnovitelných zdrojů energie ve výši 13 % v roce 

2020 na konečné spotřebě energie. Tento závazek vyplývá z členství v EU. Referenční 

scénář tohoto aktualizovaného návrhu závazek splňuje. Dále má tento podíl výroby 
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energie z OZE na celkové konečné spotřebě dosáhnout asi 17 % do roku 2030 a aţ 

zhruba 23 % do roku 2050. Očekávaný je i růst spotřeby elektrické energie o 8 - 12 % 

v období let 2008 aţ 2015, o dalších 10 - 15 % do roku 2030 a o dalších 8 - 15 % do 

roku 2050.[35] 

Tab. 3.7: Podíly na výrobě elektřiny  

Podíly na výrobě 

elektřiny 
2000 2005 2030 

Tuhá paliva: 70,50% 55,50% 36,80% 

HU 58,40% 48,90% 31,90% 

ČU 12,10% 6,60% 4,90% 

Plynná paliva: 6,40% 4,70% 7,20% 

Kapalná paliva: 2,20% 1,10% 0,40% 

Jaderné palivo: 18,40% 33,30% 38,60% 

Obnovitelné zdroje: 2,30% 5,30% 16,90% 

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu, vlastní úprava. 

 

V oboru obnovitelných zdroje je také navrţeno např.: 

 Podpora rozvoje a maximálního reálného vyuţití obnovitelných zdrojů 

v souladu s přírodními podmínkami. Očekává se, ţe obnovitelné zdroje 

postupně dosáhnou konkurenceschopnosti. Zrušení podpory OZE 

prostřednictvím výkupních cen do roku 2030.  

 Zahrnout náklady na zahlazování následků ekologických likvidací 

pouţitých technologií v oblasti OZE do celkových nákladů pro konečné 

uţivatele. Míní se hlavně fotovoltaická, solární a větrná zařízení. Obdoba 

náročné a drahé likvidace odpadů z elektroniky a elektrotechniky.  

 Zajistit, aby byly v souladu s poţadavky na ochranu krajiny a krajinného 

rázu a s udrţitelným hospodařením spolu se zajištění potravinové 

bezpečnosti ČR rozvoj OZE a jejich podpora. 

 Přednostně podporovat vyuţívání biomasy pro kogenerační systémy 

v rámci lokálních systémů centralizovaného zásobování teplem.  
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 Zajištění přímého podílu OZE na poskytování regulačních sluţeb pro 

elektrizační soustavu a jejich budoucí začleňování do inteligentních 

distribučních sítí. 

 Podpora výstavby bioplynových stanic pro zpracování těţce 

zpracovatelných komunálních odpadů v souladu s nároky na ochranu 

ţivotního prostředí.  

V oblasti přenosové a distribučních soustav (PS a DS) je také navrţeno: 

 Zajištění dostatku regulačních a výkonových rezerv, které odpovídají 

struktuře a charakteru výrobních zdrojů, převáţně v návaznosti na 

výstavbu nových zdrojů velkých výkonů a výstavbu OZE s proměnlivým 

výkonem,  

 vybudování dostatečných kapacit pro připojení obnovitelných zdrojů 

a zajištění legislativních a administrativních nástrojů pro začlenění 

obnovitelných zdrojů do regulačních sluţeb a řízení elektrizační 

soustavy,  

 nastavení legislativních a administrativních podmínek pro přiměřenou 

účast výrobců na vyvolaných nákladech připojení, tak aby byla zajištěna 

dostatečná motivace ţadatelů o připojení pro volbu ekonomicky 

optimální varianty, minimalizace spekulací s vyuţíváním připojovacích 

kapacit a poskytnutí optimální části zdrojů na financování připojení.   

 

Státní orgány na energetickém trhu ČR 

Obchodování a distribuce elektřiny spolu s tvorbou jejích cen je pod striktním 

dohledem státních institucí. Tyto orgány chrání zájmy konečných spotřebitelů, formují 

pravidla a kontrolují jejich dodrţování všemi účastníky trhu, především distributory. 

Státní orgány dohlíţející na trhu s elektřinou a jejich nejdůleţitější činnosti z pohledu 

koncového zákazníka: 

Energetický regulační úřad 

 vytváří regulované ceny přenosu, distribuce elektřiny a souvisejících 

sluţeb, 
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 tvoří ostatní regulované ceny a poplatky (např. kogenerace, obnovitelné 

zdroje, jalová elektřina, poplatek operátorovi trhu s elektřinou atd.), 

 formuje a provádí úpravy pravidel, kterými se řídí trh s elektřinou, 

 zabezpečuje stejné podmínky pro všechny konečné zákazníky bez ohledu 

na to, ve které části území jsou připojeni. 

Státní energetická inspekce 

 kontroluje dodrţování zákonů a vyhlášek v elektroenergetice, 

 řeší konflikty mezi distributory a zákazníky, 

 ukládá pokuty na základě vlastního zjištění. 

Výsledky kontrolní činnosti jsou sankční opatření vůči subjektům, které porušují 

právní předpisy. Pomáhá státním orgánům při analýze chování všech subjektů na straně 

zdrojů, přenosu i spotřeby energie a následně z pozice státu přijímat účinná opatření. 

Operátor trhu s elektřinou 

 zajišťuje reálné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny pro účastníky trhu, 

 vyhodnocuje odchylky na základě smluv subjektů zúčtování nebo 

registrovaných účastníků trhu a reálně naměřených dodávek a odběrů 

elektřiny registrovaných účastníků trhu, 

 vykonává zúčtování a vypořádání odchylek mezi subjekty zúčtování.[19] 

 

Zpráva Nezávislé energetické komise 

Nezávislá energetická komise (NEK) pro posouzení energetických potřeb ČR 

v dlouhodobém časovém horizontu, tzv. Pačesova komise byla zřízena na základě 

usnesení vlády č. 77 ze dne 24. ledna 2007. Tato komise byla vládou ČR poţádána, aby 

přezkoumala minulé energetické koncepce České republiky, moţnosti realizace 

stávajícího programového prohlášení vlády v oblasti energetiky a na základě 

nezávislých odborných analýz navrhla vládě následující postup při zajišťování 

energetických potřeb. Zpráva byla zveřejněna na konci roku 2008, stanoven byl celkový 

potenciál obnovitelných zdrojů a výhled následujícího rozvoje obnovitelných zdrojů aţ 

do roku 2050, viz tabulka 3.8.[43] 
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Tab. 3.8: Dlouhodobý výhled primární energie z obnovitelných zdrojů 

PJ 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2040 2050 

vodní 8,6 7,7 8,1 8,7 8,8 8,9 9,2 9,2 

větrná  0,1 2,2 6,3 9,2 13,0 17,0 19,8 21,6 

biomasa 70,5 108,3 161,6 214,1 235,5 246,0 263,0 280,0 

solární  0,1 0,8 2,8 5,8 13,4 24,5 50,7 74,0 

geoterm.  0,5 2,2 6,2 12,2 17,1 23,4 38,3 63,0 

celkem 80,0 121,0 185,4 250,0 288,0 320,0 381,0 448,0 

Zdroj: TZB-INFO, vlastní úprava. 

 

Hlavními prioritami práce Nezávislé energetické komise bylo sníţení 

energetické náročnosti, uspokojení rozvoje společnosti energií, motivace k investicím 

do těch nejlepších inovací a sníţení emisí, omezení rizika v zásobování ČR energií. 

Energetickou problematiku komise hodnotila ze čtyř hledisek, a to z hlediska 

ekonomického, environmentálního, bezpečnostního a sociálních dopadů s výhledem do 

roku 2030 a 2050. Tyto dlouhodobé prognózy však nemůţou nahradit odpovídající 

reakce na krátkodobější vývoj situace a prognóza na rok 2030 je tedy v mnoha ohledech 

jen odborným odhadem. 

Mezi nejdůleţitější výstupy této Zprávy patří naléhavá doporučení, která  mají 

vést ke sníţení energetických rizik. Ve své shrnující části apeluje na tvůrce SEK tím, ţe 

pokud v nejbliţší době nedojde k zásadním rozhodnutím v oblasti energetiky, pak je 

stabilita českého energetického hospodářství a zejména elektroenergetiky, distribučních 

systémů a systémů centrálního zásobování teplem pouze dočasná. Domácí zdroje 

energie se vyčerpávají a potenciál jiných místních zdrojů k jejich nahrazení není 

dostatečný a přechod na ně je pomalý. V době zpracování podkladů pro tuto Zprávu, 

bylo zastaveno rozhodování o limitech těţby hnědého uhlí i o jaderné energetice. 

V těchto souvislostech můţeme rozlišovat vnitřní a vnější rizika hrozící české 

energetice a společnosti obecně v následujících letech. V takovém stavu je velmi 

pravděpodobné, ţe pro období 2015-2025 bude v některých letech potřeba krýt část 

poptávky po elektrické energii dovozem. Při nerovnováze na energetických trzích 

v okolních zemích, které jsou očekávány to povede k rostoucím cenám elektřiny, coţ 

bude mít dopad na obchodní a platební bilance země a také k moţným tlakům na měnu 

a dlouhodobé úrokové sazby. Vzroste i citlivost ČR k zahraničně-politickým rizikům. 
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Další riziko je v předem daných omezení vyuţívání některých zdrojů. Nezávislá 

energetická komise nepočítá s prolomením platných územních a ekologických limitů 

těţby hnědého uhlí. Plynou z toho ovšem rizika v zásobování některých oblastí teplem 

a zvýšení dovozní závislosti ČR. Velmi váţnou oblastí je jak centrální zásobování 

teplem, tak lokální vytápění v období let 2010 aţ 2020, tady musí dojít k důleţité 

restrukturalizaci výrobní základny. To vše vede k závěru, ţe by se mělo vyuţívat více 

hnědé uhlí pro výrobu tepla neţ na výroby elektřiny. Očekává se dovoz černého uhlí pro 

teplárenství, velmi významný nárůst vyuţívání biomasy, nebo zemního plynu na lokální 

úrovni a posílení kombinované výroby elektrické energie a tepla. Bude obtíţné přijmout 

takové změny, protoţe na technologické změny bude krátký čas, a zatím na to nejsou 

připraveny managementy ani vlastníci velkých tepláren. Jedním z doporučení pro tuto 

oblast je proto podpora decentralizace výroby tepla. 

Nezávislá energetická komise upozorňuje také na nezastupitelné místo jaderné 

energetiky v energetickém mixu ČR, bez ní bude energie draţší a je tu moţnost hlubší 

destabilizace a větší závislosti na cizích zdrojích. Odborníci jsou si vědomi toho, ţe 

jaderná energetika nemá uzavřený cyklus paliva, ale vývoj nových typů jaderných 

reaktorů zmenšuje problém jaderného odpadu. 

Dále NEK doporučuje politickým představitelům, aby prosazovali dobudování 

celoevropských přenosových sítí pro primární zdroje i elektřinu. Navrhuje také vládě 

ČR přijetí principů pro zpracování dlouhodobé energetické strategie ČR.  

Stát nemá bránit otevřenému diskusi o rozvoji všech zdrojů energie a všech 

alternativách, zhoršující se situace ve zdrojích energie ve světě toto vylučuje. Vláda by 

si také měla uvědomit skutečnosti, ţe ošetření environmentální stránky dlouhodobého 

rozvoje české ekonomiky a společnosti je veřejným zájmem. Neměla by podporovat 

vývoj, který v dlouhodobém horizontu vede k závislosti ekonomiky na dovozu 

elektrické energie. Znamená to zodpovědně zvaţovat vyuţívání domácích palivo-

energetických zdrojů, maximálně vyuţívat nabízených moţností úspor energie na straně 

primární transformace paliv i na straně konečné spotřeby energie. Co se týče dovozu 

ropy a plynu, tak by měla být připravena přijímat odpovídající opatření. 

Pro Českou republiku jsou aktuální tři zásadní skutečnosti:  

 má komparativní výhodu pro výrobu elektrické energie a tepla na svém 

území, 
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 je v relativně dobré ekonomické i sociální situaci (udrţení této situace 

však závisí na vytvoření podmínek energetické odolnosti ČR),  

 existuje nutnost minimalizovat bezpečnostní rizika.[35] 

 

Politika ochrany klimatu 

Politika ochrany klimatu (POK) zpracovaná Ministerstvem ţivotního prostředí 

se věnuje hlavně sniţování emisí CO2. Přednostní důraz má být kladen na úspory, 

investice do úspor jsou téměř návratné i bez dotací. Pokus jde o rozvoj obnovitelných 

zdrojů, vychází POK také ze Zprávy NEK. Podíl obnovitelných zdrojů na hrubé výrobě 

elektřiny se očekává 6 % v roce 2010, 10 % v roce 2015 a 14 % v roce 2020. Hrubá 

výroba elektřiny by se neměla téměř měnit. 

Reforma veřejných financí zavedla do daňového systém České republiky daň 

z elektřiny, z pevných paliv a ze zemního plynu a dalších plynů. Tyto daně platí 

dodavatel poskytující komodity konečným spotřebitelům. Základem daně z elektřiny je 

mnoţství elektřiny v MWh a sazba daně činí 28,30 Kč/MWh. Výjimkou je ekologicky 

šetrná elektřina, která je od daně osvobozená. Předmětem daně z pevných paliv je černé 

i hnědí uhlí, koks a rašeliny. Základem daně je mnoţství pevných paliv v GJ
12

 spalného 

tepla v původním vzorku a sazba daně je 8,50 Kč/GJ v původním vzorku. Pevná paliva 

na výrobu elektřiny jsou od daně osvobozena. Předmětem daně ze zemního plynu 

a některých dalších plynů je plyn určený pro pohon motorů  se sazbou 264,80 Kč/MWh, 

pro výrobu tepla se sazbou 30,60 Kč/MWh nebo pro stacionární motory, pro stroje 

pouţívané při stavbách se sazbou 30,60 Kč/MWh. Zemní plyn pro výrobu tepla 

v domácnostech a v domovních kotelnách je od daně osvobozen. 

Na základě zákona č. 180/2005 Sb. o podpoře obnovitelných zdrojů spadají 

náklady na výkupní ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů mezi regulované poloţky 

v konečné ceně elektřiny. Z finančního pohledu je jedno, jestli zákazníci platí 

ekologickou daň z konvenčních zdrojů nebo náklady na podporu obnovitelných zdrojů 

v ceně elektřiny. Z psychologického pohledu je ale toto řešení méně vhodné neţ 

původní návrh.[43] 

 

                                                           
12

 GJ - gigajoul 
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Strategie udržitelného rozvoje ČR 

Udrţitelný rozvoj je charakterizován jako: „Rozvoj, který uspokojí potřeby 

současné generace, aniž by ohrozil uspokojení potřeb budoucích generací“
13

. Na 

Světovém summitu o udrţitelném rozvoji, který se konal v Johannesburgu roku 2002, 

bylo řečeno, ţe udrţitelným rozvojem se rozumí takový rozvoj, který zaručí rovnováhu 

mezi třemi základními pilíři, ekonomickým, sociálním a environmentálním. Základem 

udrţitelnosti je naplnění tří základních cílů: 

1) sociální rozvoj respektující potřeby všech, 

2) účinná ochrana ţivotního prostředí a šetrné vyuţívání přírodních zdrojů, 

3) udrţení vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti. 

V Evropské unie je těmto cílům věnována mimořádná pozornost. Důleţité jsou 

v tomto směru hlavně závěry summitu EU v Göteborgu, který schválil Strategii 

udrţitelného rozvoje. Na základě principů, které obsahuje byla v roce 2004, po vstupu 

České republiky do EU, schválena Strategie udrţitelného rozvoje České republiky. 

Strategie udrţitelného rozvoje ČR je obsáhlým, souhrnným dokumentem, který 

zpracovávajícím dlouhodobou strategii ČR na principech tří uvedených pilířů. 

U kaţdého z nich jsou identifikovány silné i slabé stránky v dané oblasti. Pro druhý pilíř 

byly vytyčeny tyto silné a slabé stránky. 

Mezi silné stránky z pohledu dlouhodobé udrţitelnosti, patří mimo jiné 

vysoký/podíl uspokojování energetických potřeb z vlastních zdrojů, narůstající 

diverzifikace zdrojů, soběstačnost a bezpečnost české energetiky díky tomu, ţe se ČR 

nevzdala jaderné energetiky. Mezi slabé stránky ČR patří niţší produktivita práce 

v porovnání s dřívější skupinou zemí EU-15 a s tím spojená vyšší energetická 

i materiálová náročnost výroby, nedostatečná vodohospodářská a energetická 

infrastruktura, trvalý růst podílu silniční dopravy vůči ţelezniční. 

Nejméně je pro Českou republiku lichotivé mezinárodní srovnání dosaţených 

výsledků pilíře environmentálního. Ze srovnání hodnot vybraných ukazatelů ČR 

s průměrnými hodnotami EU-15, OECD-30 a hodnotami některých nových členů EU-

25 je zřejmé, ţe kritickými problémy zůstávají emise oxidu uhličitého, způsobené také 

                                                           
13

 Definice přijatá Komisí OSN pro ţivotní prostředí a rozvoj v r. 1987. 
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vysokým podílem tuhých paliv ve struktuře spotřeby primárních energetických zdrojů, 

nízká energetická efektivita tvorby HDP, vysoké emise oxidů dusíku aj. 

Celkovým ukazatelem udrţitelného rozvoje je tzv. „ekologická stopa“
14

, která 

stanovuje mnoţství přírodních zdrojů, spotřebované příslušným státem ročně. Státy 

však pouţívají zdroje také z jiných států a proto můţe mít znečištění, které produkují 

přeshraniční dopad.  Právě proto musí ekologická stopa státu zahrnovat také zahraniční 

plochy.[36] 

 

                                                           
14

 Ekologická stopa - jednotlivé zdroje jsou převedeny na mnoţství biologicky produktivní půdy a 

vodních ploch nutných k jejich vyprodukování a k asimilaci odpadů při pouţívání disponibilních 

technologií. 
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4 Energetická bezpečnost České republiky 

 

Energetickou bezpečnost můţeme vymezit jako dostupnost energetických zdrojů 

za přiměřenou světovou cenu. Většina lidí si energetickou bezpečnost ovšem spojuje 

pouze s tokem dvou primárních energetických surovin plynu a ropy. Nejdůleţitějším 

dodavatelem obou těchto komodit pro Českou republiku je Rusko. Přerušení dodávek 

energetických surovin je vnímáno jako krizová mezinárodní situace, při které jsou 

angaţovány hlavy států. Energetická bezpečnost ovšem není jen zajištění plynulých 

dodávek ropy a plynu, ale je spojena se všemi energetickými surovinami a také 

elektrickou energií.  

 

4.1 Energetická bezpečnost ČR v kontextu EU 

 

Energetická bezpečnost to nejsou jen dobrá čísla ve statistikách dovozu 

a vývozu, jedná se o spolehlivé dodávky do konkrétních domácností a továren. 

Problémy mohou mít i jiný důvod například vysokou centralizaci zdrojů a příliš dlouhé 

vedení ke spotřebiteli, nebo dodávky závislé na jediném obrovském zdroji. I kdyţ 

zajistíme dostatek energie, nedají se vyloučit občasné výpadky následkem havárií. 

Závada hrozí hlavně elektrickým vedením, ale porucha dokáţe vyřadit z provozu také 

jiná důleţitá zařízení, jako jsou ropovody a plynovody nebo velké teplárny.  

V dnešní době je zásobování elektřinou ovlivněno poměrně malým počtem 

velkých uhelných nebo atomových zdrojů a dálkovým vedením. Centralizace zvyšuje 

riziko a zranitelnost, stačí jen malá nehoda a statisíce domácností mohou být bez 

proudu. Rizika i důsledky výpadků elektřiny se dají omezit tím, ţe se zvýší počet 

a výkon decentralizovaných zdrojů a vzrostou moţnosti přechodu na nouzové 

zásobování. Podstatnou roli však mají lokální obnovitelné zdroje energie.  

Důleţitým principem energetické bezpečnosti, spolehlivosti dodávek 

a nezávislosti na dovozu je určitě niţší spotřeba. Na kaţdou vyrobenou korunu hrubého 

domácího produktu Česká ekonomika spotřebuje zhruba o polovinu více energie neţ 

státy původní EU-15. Poptávku po ropě a její spotřebu můţou sníţit efektivnější 

automobilové motory, kvalitní a pohodlná veřejná doprava, cyklostezky ve městech 
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a přeprava zboţí po ţeleznici místo kamiony. Sniţování energetické náročnosti také 

omezuje zranitelnost spotřebitelů v případě, ţe k neočekávanému výpadku dojde. 

 

4.2 Závislost na dovozu energetických surovin 

 

Závislost na dovozu je bezesporu jedním z nejdůleţitějších bodů energetické 

bezpečnosti. Česká republika ročně spotřebuje asi 1 850 PJ primárních energetických 

zdrojů, z toho je asi polovina vyuţívána k výrobě elektřiny a z importu pochází zhruba 

43 % primárních zdrojů. Zvyšující se dovoz energetických surovin má váţné 

ekonomické i politické dopady. S kaţdou dovezenou tunou nebo krychlovým metrem 

vzrůstá záporný sloupeček ve statistikách obchodní bilance. Jen za dovoz ropy 

a ropných výrobků česká ekonomika v roce 2009 denně utratila 246 milionů korun. 

Velká spotřeba fosilních paliv zvyšuje emise skleníkových plynů a i zranitelnost 

ekonomiky vzhledem k cenovým šokům. Výkyvy cen na mezinárodním trhu s ropou 

a zemním plynem způsobují finanční ztráty nejen českým společnostem, ale i drobným 

podnikatelům. To ovšem platí i pro domácí dodavatele. Moravské naftové doly, hlavní 

český producent ropy i zemního plynu, prodávají vytěţenou surovinu za světové ceny, 

stejně jako to dělá ČEZ s elektřinou. 

Největší problém tvoří ropa a zemní plyn, protoţe u těchto surovin je moţné 

dodávky velmi rychle přerušit. Proto stát uchovává zásoby ropy tak, aby v případě 

nouze vystačily nejméně na 90 dní. Navíc velká většina českého dovozu ropy i plynu 

závisí pouze na jediném zdroji a to Rusku. Riziko zvyšuje také nestabilita v některých 

tranzitních zemích nebo spory mezi Ruskem a Ukrajinou. Společnost ČEZ uzavřela 

smlouvy, podle nichţ od roku 2010 přešla výhradně na ruského dodavatele jaderného 

paliva. Tato volba je extrémně nejistá, protoţe samo Rusko nedisponuje zásobami ani 

ve výši vlastní současné spotřeby a surovinu dováţí z Kazachstánu. Aby se předešlo 

problémům s dodávkami, zařadil stát jaderné palivo do strategických rezerv, jelikoţ ale 

nemá potřebná zařízení na skladování, musí si je pronajímat od ČEZ. Stát tak vlastně 

platí energetické společnosti za to, ţe pro ni  a za ni nakupuje zásoby. 

Přibliţně 92 % světových zásob ropy se nachází v zemích s potenciálně 

nepřátelskými nebo nestabilními reţimy. Z deseti největších výpadků dodávek ropy za 
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posledních padesát let mělo devět politické příčiny, výjimkou je jen hurikán Katrina. 

S postupným vyčerpáváním některých loţisek bude v příštích desetiletích růst závislost 

na dvou místech, kde jsou zbývající rezervy koncentrovány, a to Rusku a Blízkém 

východu. V současné době je uţ 70 % zásob ropy a 65 % zemního plynu soustředěno 

v pásmu od Blízkého východu přes Kaspické moře po severozápadní Sibiř. Polovinu 

zásob plynu kontrolují jen tři nepříliš spolehlivé státy, a to Rusko, Írán a Katar. Rizikem 

importu je také dálkový transport surovin, kde hrozí, ţe se po cestě objeví vojenský 

konflikt nebo jiná překáţka. Kdyby  došlo při dopravě k přerušení dodávek nebylo by 

důsledkem jen fyzické zastavení jejich části, ale hlavně by stouply ceny paliv.  

Ţijeme tak v nekončící nejistotě, jestli se zítra kohoutky neotočí nebo zda 

nevyskočí ceny energetických komodit. K tomu ještě musíme obchodovat a udrţovat 

přátelské vztahy s vládami, které mají úplně rozdílné hodnoty.  

Má-li Česká republika sníţit závislost na dovozu paliv, měla by se zaměřit na 

její hlavní příčiny. Dováţená paliva totiţ spotřebovávají hlavně dvě úplně odlišná 

odvětví automobilové dopravy a vytápění budov. Asi 70 % účtů za dovoz surovin tvoří 

ropa, z toho je 64 % vyuţíváno k pohonu osobních a nákladních automobilů. Jestli 

chceme úspěšně redukovat dovozní závislost státu, vláda a zákonodárci by měli 

připravovaná řešení soustředit hlavně sem. Zhruba dvě třetiny zemního plynu se 

pouţívá v domácnostech nebo ve sluţbách k vytápění, ohřevu vody, vaření aj.[40]  

Společnost ČEZ na jaře loňského roku ukončila tendr na dodavatele jaderného 

paliva od roku 2010 pro elektrárnu Temelín, zvítězil ruský výrobce TVEL na úkor 

americkému Westing-house. Tato společnost tak získala post výhradního dodavatele 

jaderného paliva pro všechny reaktory v ČR. Také jaderné strojírenství společnosti 

Škoda získala ruská firma OMZ, která je ovládaná státním Gazpromem. To by mohlo 

ovlivnit naši bezpečnost, protoţe palivo i technologická část je v ruské moci a mohla by 

nastat situace, ţe se ČR dostane pod ruský tlak.[27] 

Ruské subjekty se také dlouhodobě snaţí o účast v českých rafinériích. V roce 

2009 se zajímaly o minoritní podíl v České rafinérské. Jejich šance na úspěch se zvyšuje 

díky tomu, ţe ruské firmy mohou vlastníkům nabídnout výnosné finanční a obchodní 

náhrady.[16] 
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Posilování energetické bezpečnosti 

Jsme součástí Evropské unie a její politiky, podle níţ máme dělat všechno, 

abychom ochránili klima. Existuje například plán, kolik máme šetřit CO2 do roku 2020 

apod. Ovšem kdyţ stanovíme podobné cíle, musíme být schopni přijmout kroky, které 

jsou k tomu potřeba. Vyuţívat více plynu, protoţe emise plynových elektráren nejsou 

tak vysoké jako u elektráren uhelných.  

Kaţdá země by měla mít vyváţený energetický mix. Na začátku stojí domácí 

uhlí, kterého je v Čechách poměrně dost, ale váţí se k němu těţební limity, které 

omezují jeho těţbu. Byly by tu potřeba také další jaderné elektrárny. Nutností jsou 

i plynové elektrárny a plyn jako zdroj oteplení domů. Obnovitelné zdroje jako vítr nebo 

biomasa jsou také důleţité, ale nemůţeme jim přikládat zázračné účinky. Energetický 

mix musí být vyváţený a zaměřit se jen na jeden zdroj není dobré. 

Graf 4.1: Skladba struktury energetického mixu do roku 2050 
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Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu, vlastní úprava. 

 

V zemích, kde nejsou emise oxidu uhličitého posuzovány jako ekologicky 

nepřijatelné, se vyuţívá uhlí ve stále větším rozsahu. V dnešní době jiţ existují jednotky 

vyrábějící miliony tun ekvivalentu ropy z uhlí a mnoho těchto jednotek je v realizaci. 

Proto se dá i říct, ţe varování před sniţujícími se zásobami ropy  je jen součástí hry 

o její cenu. Pokud však dojde k ustálení ceny ropy nad 100 dolary za barel, dojde také 

ke změně její spotřeby. Bude se omezovat energetické vyuţití a růst chemické, protoţe 

v ceně produktů chemického průmyslu se suroviny příliš neodráţejí, mají totiţ vyšší 
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přidanou hodnotu. Proto se dá očekávat, ţe období dominance ropy při určování cen 

energií skončilo v roce 2008. 

Česká republika pro svou bezpečnost udělala daleko více neţ jiné země. 

V 90. letech byl vystavěn ropovod z Ingolstadtu IKL, ten umoţnil v červenci 2008 

překonat aţ čtyřicetiprocentní omezení dodávek ropy z ropovodu Druţba z Ruska. 

Výrazně se v 90. letech posílila také plynová soustava. Od roku 1997 jsme odběrateli 

norského plynu, který byl označován médii „drahým norským plynem“, ovšem tento 

drahý norský plyn byl na počátku roku 2009 jediný, který sem tekl. Takţe tak drahý 

zase nebyl.  

Je potřebné rozšířit dodavatelskou síť, zasíťovat energovody a zvětšit zásobníky. 

Všechna tato opatření vyţadují investice, které se však odrazí v ceně energií. Na 

počátku loňského roku Rusko zastavilo dodávky zemního plynu Ukrajině, jenţe ta se 

nachází na trase naší odběratelské sítě. Lidé v České republice věděli o plynové krizi jen 

z médií díky tomu, ţe dodavatelé plynu do domácností disponují zásobníky, které by 

dokázaly zásobovat bez dodávek téměř sto dnů. Tato kapacita zásobníků se však 

projevuje v ceně plynu, která je vyšší asi o 5 %, coţ je přijatelná daň za krátkodobou 

bezpečnost dodávek plynu. 

Rusko-ukrajinský spor na začátku loňského roku ukázal, ţe dlouhodobou 

stabilitu dodávek očekávat nemůţeme. Co bylo v Moskvě v lednu 2009 dohodnuto, je 

spíše jen příměří neţ trvalý mír a není vyloučeno, ţe znovu nepřijde další odstavení. 

Tento spor poukázal na míru naší zranitelnosti na kontinentu, který má dobrý 

ţivotní styl, ale na druhou stranu řadu základních surovin musí dováţet. A také, ţe země 

bohaté na suroviny dnes mají větší sebevědomí neţ před deseti lety. Ve světě je pod 

kontrolou států přibliţně 90 % ropy. Před padesáti lety byla situace jiná, společnosti 

jako Exxon, BP, nebo Shell dominovaly světovému trhu s ropou a později s plynem. 

Nepříjemnými situacemi z pohledu spotřebitele v zásobování elektřinou jsou 

vysoká cena elektřiny, omezení dodávek a přerušení dodávek.  

Vysoká cena elektřiny znamená, ţe trţní cena elektřiny vzroste na značně vyšší 

neţ obvyklou úroveň a tento stav není vyřešen řádově během několika hodin, ani dnů. 

Tato situace je na liberalizovaném trhu vyvolána hlavně energetickou nedostatečností, 

v krátkodobém horizontu dále i výkonovou nedostatečností.  
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Při omezení dodávky je zaveden řízený přídělový systém k docílení sníţení 

zatíţení soustavy. Řízené omezení dodávky můţe být pouţito jako preventivní opatření 

proti rozpadu soustavy tzv. blackoutu. V takové situaci je omezení dodávky naopak 

ţádoucím opatřením a brání vzniku nouzové nebo krizové situace.  

Blackout je situace, při které neexistují zkušenosti jako za obvyklých stavů 

nouze podchycených statistikami. Jde o postiţení rozsáhlejších území delší dobu, neţ je 

obvyklé. Nedostatečné zkušenosti na straně energetických společností i spotřebitelů 

vedou k podcenění příprav preventivních a zmírňujících opatření.[2] 

 

4.3 Ceny energetických surovin a bezpečnost 

 

Ceny energetických surovin jsou ovlivňovány mnoha faktory jako: těţební 

limity, zásoby surovin, politická situace ve vyváţející zemích, nové technologie, změny 

kurzu měny, za kterou jsou suroviny prodávány. Také hospodářský cyklus nebo změny 

poptávky v rostoucích ekonomikách přispívají ke změnám cen. Výraznější změny cen 

energií jsme mohli sledovat během roku 2008 díky celosvětové hospodářské krizi.  

Cena ropy je vyvozena klasickým vztahem mezi poptávkou a nabídkou. 

Spotřeba ropy je dlouhodobě ovlivněna rozdílem mezi cenami energie z této suroviny 

a z jiných zdrojů. Ropa je pro energetický sektor důleţitou komoditou, protoţe je na ní 

závislé celosvětové hospodářství  i doprava. Dlouhodobou cenu ropy tedy neovlivňuje 

jen úzká skupina jejích producentů, ale také dodavatelé všech energetických surovin, 

i uhlí a plynu. Zvýšení počtu dodavatelů energie je dobré pro tvorbu skutečného 

energetického trhu. Ještě před nedávnem stála ropa 147 USD/barel, viz Graf 4.2. Od 

roku 2007 zbohatly ropné státy o mnoho set miliard dolarů. Došlo však nejen k odlivu 

peněz od nás, ale i ke zvýšení sebevědomí zemí vyváţejících ropu.  
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Graf 4.2: Cena ropy na světových trzích 

 

Zdroj: Euroekonom.[33] 

 

V České republice se zprávy o rostoucí ceně ropy nejčastěji přeměňují na otázku 

„Kolik zaplatíme u pumpy za benzin?“.  Důleţitější je však dopad na celkovou platební 

bilanci ČR. Jako příklad lze uvést porovnání stavu v roce 1999, kdy stály ropa a plyn 

pro ČR zhruba 41 miliard korun a v roce 2007 jsme za podobný objem ropy a plynu 

zaplatili 152 miliard korun. Bez potřebných zahraničních investic a solidního růstu 

vývozu by měla naše země výrazný schodek obchodní bilance. 

Energetické zdroje určené k výrobě elektřiny a tepla jsou do určité míry 

zaměnitelné, to způsobuje vyrovnávání cen plynu, uhlí a biomasy s cenou ropy. Vţdyť 

cenu plynu z 80 % tvoří cena ropy.  
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Graf 4.3: Prognóza cen energií (CZK/MWh) do roku 2050 

 

Zdroj: CZREA.[22] 

 

Obchod s uhlím má v sobě nejistotu, kterou představují emisní povolenky. Uhlí 

je zatíţeno nejvyššími emisními povolenkami, a proto vývoj této komodity závisí na 

budoucí evropské strategii boje s klimatickými změnami.[39] 

 

Ceny elektřiny 

Elektřina vyrobená z fotovoltaických článků je nejdraţší zákonem podporovaná 

elektřina. Její výkupní cena je asi 13 Kč/kWh, to odpovídá desetinásobku ceny elektřiny 

od nepodporovaných výrobců. To však nesníţí potřebnou kapacitu elektráren na fosilní 

paliva, které jsou potřebné k zálohování všech kapacit obnovitelné elektřiny a spouštějí 

se kdyţ nesvítí slunce nebo není vítr.  

Průměrná cena elektřiny se pohybuje v rozsahu zhruba od 2 do 6 Kč/kWh 

v závislosti na dodavateli a tarifu. Cena silové elektřiny základního zatíţení dodávanou 

v průběhu celého dne se pohybuje kolem 1 Kč/kWh, cena špičkové elektřiny dodávané 

přes den je asi o 50 % vyšší. Ceny dodávané elektřiny se zvyšují asi o 10-15 % kaţdý 

rok. Na grafu níţe je vidět růst ţe očekávaných cen pro následující roky. 
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Graf 4.5: Vývoj cen elektřiny základního zatíţení 

Zdroj: TZB-INFO.[42] 

 

Výkupní cena elektřiny z fotovoltaických elektráren se v současnosti pohybuje 

pod 13 Kč/kWh a je minimální rozdíl mezi velkými a malými systémy. Letos však byla 

přijata novela zákona 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, 

která zaručuje, ţe výkupní cenu elektřiny bude moţné sniţovat i o více neţ 5 %, dále by 

měla omezit ţádosti o připojení podávané spekulanty a také umoţnit stanovovat 

rozdílné výkupní ceny pro velké a malé zdroje. Cílem novely zákona je i sniţování 

dopadu výkupních cen na růst ceny elektřiny konečných spotřebitelů. Výkupní cenu 

bude moţné sníţit i o více neţ 5 % v případě, ţe návratnost investic do zdroje je kratší 

neţ 11 let. Dosud  bylo moţné sniţovat meziročně výkupní ceny o max. 5 %. 

. Průměrná výkupní cena elektřiny z větrných elektráren je v současnosti jiţ 

blízko ceně elektřiny pro domácnosti, kolem 2,50 Kč/kWh,  ale je stále dvakrát vyšší 

neţ cena silové elektřiny základního zatíţení.  

Počet investorů, kteří vyrábějí elektřinu z obnovitelných zdrojů, stále narůstá 

a stejně tak se bude zvyšovat i platba za elektřinu. Protoţe spotřebitelé platí ve svých 

platbách i příspěvek na obnovitelnou elektřinu, který je zatím nezanedbatelný. Pokud se 

začne zvedat jeho výše, začnou se moţná spotřebitelé bránit těmto poplatků, které jim 

vlastně stát vnutil. Moţná se budoucí politici pak začnou zabývat tím, co jejich 

předchůdci před lety slíbili. I kdyby podporu obnovitelné elektřiny zrušili okamţitě, 

spotřebitelům by rychle nepomohli, protoţe tzv. ekologičtí výrobci elektřiny mají ještě 

dvacet let garantovanou vysokou výkupní cenu, která je dotovaná spotřebiteli.  
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Graf 4.6: Skladba výroby elektřiny do roku 2050 
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Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu, vlastní úprava. 

 

Do budoucna se dá očekávat střet klesající ceny elektřiny z obnovitelných 

surovin s rostoucí cenou elektřiny z konvenčních zdrojů. Pro fotovoltaiku se 

předpokládá, ţe k dosaţení  shody s cenou špičkové elektřiny dojde v jiţní Evropě 

během příštího desetiletí, ve střední a severní Evropě zřejmě aţ po roce 2020 a asi 

o dalších deset let později by se měly vyrovnat ceny fotovoltaické elektřiny s elektřinou 

základního zatíţení. Podobný vývoj se očekává i u energie z větru. Sniţování cen 

v návaznosti na růst produkce je u větrných elektráren méně výrazné. Stejně jako 

u fotovoltaiky bude vyrovnání cen dosaţeno postupně, nejprve ve větrných lokalitách 

na pobřeţí a  později ve vnitrozemí. Do té doby je ovšem nutné vybudovat inteligentní 

distribuční sítě řídící spotřebu vybraných spotřebičů v závislosti na produkci.[41] 

Dodávka elektřiny z fotovoltaických a větrných elektráren podléhá aktuálnímu 

počasí a pravděpodobnost správné předpovědi počasí na období kratší neţ 3 dny je vyšší 

neţ 90 %. Podle historických klimatických dat se dá odhadnout měsíční produkce 

elektrárny v pásmu kolem 20 %. Můţeme ale říct, ţe dodávka elektřiny 

z fotovoltaických elektráren je shodná s energetickou špičkou a proto jsou ceny 

elektřiny z fotovoltaiky srovnávány s cenou špičkové elektřiny. Dodávky z větrných 

elektráren se neodráţí v denní době a ceny jsou proto porovnávány s cenou elektřiny 

základního zatíţení.  
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Komplikovaná je situace u zdrojů na biomasu a bioplynových stanic 

s kogeneračními jednotkami, které se dají provozovat jako zdroje základního zatíţení 

i jako zdroje špičkové nebo záloţní. Cenu elektřiny je proto nutné srovnávat 

s odpovídajícím konvenčním zdrojem. 

Obnovitelné zdroje mají odlišný charakter dodávek elektřiny neţ zdroje 

konvenční a proto se připravuje změna struktury tarifů. Dnes je elektřina dodávaná ve 

dne draţší neţ tzv. noční proud, jakmile obnovitelné zdroje dosáhnou významnějšího 

podílu, tento stav se můţe změnit. Pokud bude v energetickém mixu vysoký podíl 

fotovoltaických elektráren, můţe dojít k tomu, ţe denní elektřina bude levnější neţ 

noční.  

 

4.4 Krize způsobené nedostatkem energetických zdrojů 

a jejich řešení 

 

Nejjednodušším a téměř permanentně přítomným rizikem u dodávek elektřiny je 

nebezpečí selhání přenosové soustavy, které způsobí velký blackout. Východiskem na 

straně vlády je dlouhodobé posilování a zabezpečování přenosové soustavy. Na straně 

obyvatelstva a firem spočívá řešení takové situace v paralelním vývoji jednoduchých 

činností, které pomáhají přeţít první dny, jako moţnost ručního čerpání vody 

z náhradních zdrojů, náhradního výběru peněz aj. Protoţe při blackoutu nefunguje 

televize, většina rádií a dalších médií nebo telefonů, čerpání vody, výtahy, metro, 

bankovní sluţby a další.  

 Zásoby plynu z Ruska má Česká republika smluvně zabezpečeny aţ do roku 

2035, ale vláda má jen nedostatečné moţnosti rozhodovat a informovat se o stavu 

plynovodů a podzemních zásobníků plynu, které vlastní firma RWE –Transgas. Asi 

20 % dodávek zemního plynu pochází z Norska, ale s ním se pouze obchoduje a ve 

skutečnosti 100 % spotřebovaného plynu je z Ruska. Norský plyn má odlišné sloţení, 

které sniţuje jeho vyuţití a zatím není moţné ho kvůli technickým parametrům 

plynovodu do ČR vůbec přivést. Přerušení dodávky plynu na několik dnů je moţné při 

poškození plynovodu a pro ten případ existují rezervní zdroje v podzemních 

zásobnících. Kvůli oboustranným ekonomickým závislostem mezi výrobcem 
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a odběratelem se sice zvaţuje, ţe by byly přerušeny dodávky ruského plynu, ale zatím 

je to nereálné. Plyn by měl v energetickém mixu zůstat ještě několik desetiletí, ale ceny 

ropy ho můţou se všemi sociálními a ekonomickými dopady neúnosně prodraţit. Pro 

ČR je důleţité udrţet si roli tranzitní země, která posiluje svou bezpečnost 

i mezinárodní prestiţ.  

 Nedostatek ropy podněcuje cenové kolísání i dalších energetických zdrojů. 

I kdyţ má svět, při současné výši spotřeby ropu na 40–60 let a moţná i více, Rusko stav 

svých ropných zásob tají, ale pravděpodobně má ropu jen na 20 let. Dá se proto 

očekávat problém s dodávkami ruské ropy a to během 10 let nejpozději. Rusko také 

několikrát veřejně ohlásilo odklon od ropovodů včetně ropovodu Druţba a přechod na 

tankery. Ropa není nijak dlouhodobě smluvně zajištěna a za této situace musíme 

reagovat dobrými diplomatickými vztahy s více producenty, rozšířením strategických 

zásob a programem úspor či biopaliv.  

Uhlí je jediné fosilní palivo, které máme a rozumné hospodaření s jeho zásobami 

je jednou z nejdůleţitějších podmínek energetické bezpečnosti státu a to i při zatíţení 

jeho těţby emisními povolenkami. Elektřinu z hnědého uhlí vyrábíme asi se 60 % 

průměrnými náklady EU a jelikoţ má k emisním platbám dojít aţ v roce 2012, vyplácí 

se současná vysoká těţba, asi 48 milionů tun v roce 2007. Vývoz elektřiny dosahuje 

přibliţného ekvivalentu 20 milionů tun hnědého uhlí ročně. Dá se očekávat, ţe při této 

rychlosti těţby uhelných zásob se rychle přiblíţíme limitům a uhelné společnosti zvýší 

tlak na jejich prolomení. Z bezpečnostního hlediska je však ţádoucí stabilní a menší 

těţba s dlouholetou perspektivou stabilního místního energetického zdroje.  

 Obnovitelné energetické zdroje představují velice vítaný podíl energetické 

bezpečnosti státu v potenciálním měřítku kolem 10 % spotřebovaných energií v průběhu 

příštích deseti let. Je však nutné projednávat program úspor a subvencí. Některé výhody 

jsou jednoznačné, ale jiné jsou rychle měněny, jelikoţ se dostávají do konfliktu 

s potravinovou bezpečností nebo mají jiné vedlejší účinky.  

 Jaderná energetika představuje společně s uhlím důleţitý místní zdroj energie 

a je bezemisní. Bezpečnostní rizika jsou dobře známa např. moţnost havárie, 

teroristického útoku nebo dlouhodobého odstavení. Chybí však moţnosti jak například 

kvantitativně porovnat rizika z mezinárodního obchodu s ropou s riziky jaderné 

energetiky. Další rozvoj jaderné energetiky má alespoň dva důleţité aspekty:  
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 světový nedostatek techniků, konstruktérů a průmyslových kapacit,  

 otázka likvidace jaderné elektrárny, jejíţ cena můţe být srovnatelná 

s výstavbou.  

 Zásoby uranu u nás dosahují okolo 100 000 tun kovu. Zhruba 50 000 tun tvoří 

vytěţitelné zásoby. Největší loţisko leţí ve stráţském bloku v okolí Hamru na Jezeře, 

ale ekologické dopady čerpání jsou zde velmi špatné a navíc sanace a rekultivace území 

neúnosně zvyšuje cenu kovu.[45] 

 

České předsednictví pro oblast energetiky 

Česká republika si stanovila energetiku jako jednu ze svých priorit svého 

předsednictví EU. Uţ na počátku musela čelit nečekané krizové situaci, kdy vypukla 

krize dodávek plynu z Ruska přes Ukrajinu do Evropy a byla tak ohroţena energetická 

bezpečnost. K napravení tohoto sporu mezi Ruskem a Ukrajinou přispěl i český ministr 

průmyslu a obchodu Martin Říman, který se účastnil jednání s oběma stranami sporu 

a pomohl k odblokování situace a k obnovení dodávek plynu do Evropy. Tato situace 

jen potvrdila význam společného postupu EU v oblasti energetické bezpečnosti 

a důleţité posílení politiky na národní úrovni. 

České předsednictví se v oblasti energetické politiky zaměřilo hlavně na 

energetickou bezpečnost a energetický vnitřní trh. Jednou z hlavních schválených 

iniciativ byl tzv. 2. strategický energetický přehled, který obsahuje hlavní priority 

energetické politiky a zaměřuje se na rozvoj energetické infrastruktury a diverzifikace 

dodávek, upevňování vnějších vztahů v oblasti energetiky, zabezpečení zásob ropy 

a plynu, podporu energetické účinnosti a větší vyuţití tuzemských energetických zdrojů. 

V oblasti energetiky české předsednictví reagovalo i na světovou ekonomickou 

krizi. Vznikl Plán hospodářské obnovy Evropy, který zahrnuje i finanční prostředky na 

posílení energetické bezpečnosti EU. V následujících několika letech budou 

investovány asi 4 miliardy EUR, z celkových 5 miliard EUR do energetických projektů 

jako energetická infrastruktura, pobřeţní větrná energie, zachycování a ukládání CO2. 

Díky nedostatku vlastních přírodních zdrojů v Unii jsou v energetice důleţité 

vztahy s dodavatelskými a transitními zeměmi. České předsednictví také jednalo 

o vystavění transevropské sítě plynovodu Nabucco, plynovodu Turecko–Řecko–Itálie 
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a plynovodu South Stream, připojení Pobaltí a Jiţního koridoru, vybudování terminálů 

pro zkapalněný plyn a Středomořského okruhu, propojení přenosové a přepravní 

infrastruktury ve směru sever – jih nebo stavbu větrných elektráren na pobřeţí. Na 

jarním zasedání Evropské rady podpořilo české předsednictví dohodu k  vyhrazení 

sumy 200 milionů EUR na rozvoj projektu Nabucco. 

V jaderné energetice se po řadě let vyjednávání podařilo přijmout tzv. směrnici 

o jaderné bezpečnosti. Čeští vyjednavači také dosáhli kompromisu v otázce směrnice 

o udrţování minimálních zásob ropy a ropných produktů, na základě které jsou členské 

státy povinny udrţovat minimální zásoby ropy a nastavuje pravidla pro jejich 

uvolňování v případě krize. Nouzové zásoby ropy mají být v minimální výši 

odpovídající buď objemu čistého dovozu ropy za 90 dní, nebo 61 dnům průměrné 

domácí spotřeby. Zohledňována je jen vyšší z těchto dvou hodnot. 

V době trvání českého předsednictví byla také přijata zpráva o pokroku v oblasti 

energetické účinnosti, tedy o pokroku v projednávání směrnice o energetické účinnosti 

budov a směrnice o energetickém štítkování. Ke zvýšení energetické účinnosti má 

pomoci současně také revize nařízení o Evropském fondu pro regionální rozvoj 

(ERDF).  

Hlavním cílem českého předsednictví bylo dokončení a efektivní fungování 

vnitřního trhu EU s elektrickou energií a plynem a vybudování předvídatelného 

a stabilního prostředí, které je nutné pro investice a přeshraniční spolupráci. V této 

oblasti se podařilo sjednat dohodu s Evropským parlamentem o třetím liberalizačním 

balíčku zahrnujícím dvě směrnice a tři nařízení v oblasti elektřiny i plynu. 

Kompromisní dohoda ponechává tři rovnocenné varianty unbundlingu výrobních 

a přenosových aktivit plynárenských a elektroenergetických firem. Kaţdá členská země 

si můţe zvolit pro něj nejvhodnější formu liberalizace. odsouhlasením tohoto návrhu 

v otázce unbundlingu poskytli poslanci moţnost posílení ochrany spotřebitele 

v energetice. V tomto směru obsahuje liberalizační balíček například právo na 

bezplatnou změnu dodavatele plynu či elektřiny do tří týdnů nebo zlepšení toku 

informací ze strany energetických společností. 

Součástí balíčku je i zavedení Agentury pro spolupráci energetických regulátorů 

(ACER). Zde bylo také dosaţeno kompromisu v otázce rozdělení pravomocí mezi 
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ACER a národními regulačními orgány. Tato dohoda také pomůţe k větší míře 

integrace, liberalizace a regionální spolupráce na energetickém trhu. 

V oblasti energetiky pracovalo české předsednictví velmi úspěšně. Pochváleno 

bylo i komisařem pro energetiku A. Piebalgs, který řekl, ţe „efektivní činnost českého 

předsednictví v oblasti energetiky potvrzuje velké množství přijatých dokumentů, které 

je nejvyšší ze všech dosud proběhlých předsednictví“.[17] 

 

4.5 Řešení energetické bezpečnosti EU 

 

Evropská unie je na tom z pohledu zásob energetických surovin ze všech 

regionů nejhůře. Je potřeba přizpůsobit energetický systém k přeţití moţných krizových 

situací.   

Velký ekonomický potenciál obnovitelné energie má energie větru v oblasti 

Severního moře. Mnoţství energie slunečního záření několiktisíckrát přesahuje 

energetické potřeby lidstva. Pokud by se tato energie vyuţívala v elektrárnách mohla by 

konkurovat fosilní a jaderné energetice. Tato myšlenka je zaloţena na koncentračních 

technologiích a na energetickém potenciálu území pouští. Pouště a polopouště jsou 

schopny kaţdý rok generovat elektrickou energii z 1 m
2
 plochy vyrovnávající se 

ekvivalentu 1 - 2 barelů ropy. Solární energetická pole, která se dají vyuţívat se 

nacházejí na všech kontinentech.   

V roce 2003 vzniklo z iniciativy Římského klubu, Jordánského národního 

výzkumného střediska pro energetiku a Nadace na ochranu klimatu v Hamburku 

partnerství pro energii, vodu a klimatickou bezpečnost tzv. Trans-Mediterranean 

Renewable Energy Cooperation (TREC), které vychází z názoru, ţe jen asi 1 % plochy 

pouští je schopno uspokojit celkovou světovou poptávku po elektřině. Pro Evropu je 

nejvýznamnější oblast Severní Afriky.  

V Mnichově bylo 13. července 2009 podepsáno Memorandum o zaloţení 

(DESERTEC Industrial Initiative DII) průmyslové iniciativy projektu DESERTEC, 

které přijalo dvanáct významných světových společností. Hlavním úkolem této 

iniciativy je analyzovat a rozvinout technickou, ekonomickou, politickou, společenskou 

a ekologickou oblast pro výrobu energie v pouštích Severní Afriky. Jeho smyslem je 
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pokrytí části spotřeby elektrické energie v Evropě dovozem elektřiny získávané ze 

solárních zdrojů v pouštních oblastech severní Afriky, Středního východu a Španělska. 

Součástí projektu také je provoz obrovských odsolovacích zařízení pro výrobu sladké 

vody. Projekt má velký mezinárodně politický dosah a můţe významně přispívat ke 

zlepšování vztahů Evropské Unie a sousedních zemí se společnými historickými 

kořeny.  

Unie pro Středozemí byla oficiálně zaloţena 13. července 2008 v Paříţi na 

speciálním summitu 43 představitelů států a vlád. Evropská Unie dále také podepsala 

smlouvu o partnerství v oblasti energetiky s africkými státy. Komisaři pro rozvojovou 

pomoc Michel a pro energetiku Piebalgs podepsali 8. září 2008 dohodu, která by měla 

zajistit značné investice do africké přenosové soustavy, do produkce energie a dalších 

projektů.[19] 

 

Energetické vztahy s Ruskem 

Rusko je pro EU důleţitým strategickým společníkem tak jako EU pro Rusko. 

Sedmadvacítka zemí je velmi závislá na ruských dodávkách energetických surovin a její 

východní soused se neobejde bez finančních prostředků, které má z jejich prodeje. 

V současnosti jsou vztahy obou těchto politických a ekonomických stran velmi napjaté. 

V roce 2008 je poznamenaly konflikty kvůli uznání Kosova, přerušení dodávek ruské 

ropy, radarové základny v Česku a Polsku a v také konflikt v Gruzii a následné 

vyhlášení nezávislosti dvou provincií. V roce 2009 situaci vyostřila vleklá krize kolem 

přerušení dodávek zemního plynu do Evropy.  

Evropská unie je z 25 % závislá na ruském plynu, 25 % má z vlastních zdrojů, 

16 % z Norska a 15 % z Alţírska. Ale ruský státní rozpočet je zase ze 40 % navázaný 

na příjmy z prodeje nerostných surovin. Přes 60 % prostředků z dovozů získává Rusko 

z exportu energetických komodit, z nichţ většina je určena zemím sedmadvacítky.  

Evropské státy dováţejí přes 54 % své spotřeby zemního plynu a dokonce více 

neţ 80 % spotřeby ropy, to spolu s menším dovozem uhlí dělá celkovou závislost těsně 

nad polovinu spotřeby energetických surovin. Podle analýz Evropské komise se dá 

předpokládat, ţe evropská závislost na dovozech do roku 2030 vzroste na 65 %, 

konkrétně u plynu na 84 % a u ropy dokonce na 93 %. Závislost Unie na Rusku, která je 

v současnosti 25 %, nevypadá na nijak hrozivě, ale například Polsko, Lotyšsko, 
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Estonsko, Litva a Finsko jsou na dovozu ruského plynu závislé ze 100 %. I do budoucna 

tedy musí Evropská unie jednat s Ruskem o energetických surovinách.  

Pravidelné rozhovory mezi Ruskem a Unií nad energetickými otázkami začaly 

v roce 2000, kdy byl zřízen expertní tým sdruţující odborníky z obou stran tzv. 

Energetický dialog. Ti pravidelně diskutují o otázkách nových investic do 

infrastruktury, obchodních záleţitostech nebo energetické účinnosti. Cílem Unie je 

zajištění stálých dodávek energetických surovin, Rusko se snaţí hlavně o nejlepší 

přístup k evropským trhům a k investicím do infrastruktury.  

Problematické vztahy s Ruskem v energetických otázkách nastaly od roku 2006, 

kdy byly pozastaveny dodávky zemního plynu, který do Evropy teče přes Ukrajinu. 

Ukrajina nechtěla za důleţitou surovinu platit cenu výrazně převyšující cenu 

předcházejícího roku. Rusko navíc v roce 2007 utáhlo kohoutky ropovodu, který vede 

přes Bělorusko.  

V červenci roku 2008 Rusko sníţilo dodávky ropy také do České republiky, 

oficiálně kvůli technickým důvodům. Řada odborníků technické příčiny ruské strany 

nevyloučila, objevily se ale také spekulace o tom, ţe mohlo jít o reakci na podpis 

„radarové smlouvy“ se Spojenými státy. Konflikty s Ruskem vyvrcholily za českého 

předsednictví v lednu 2009, kdy byla Evropa na dva týdny odříznuta od dodávek 

zemního plynu.  

Ukrajina se s Ruskem následně dohodla, ţe bude za dodávaný zemní plyn platit 

přibliţně 80 % ceny, kterou platí západní Evropa, asi 450 USD/1000m
3
. Společnost 

Gazprom Ukrajině platí za přepravu plynu přes její území stále 1,7 USD/1000m
3
.  

  

Plynovody Nabucco, South Stream a Nord Stream 

Plynovod Nabucco, který má získávat plyn z oblasti Kaspického moře a dováţet 

jej přes Balkánský poloostrov do Rakouska, by měl zmenšit závislost Evropské unie na 

dodávkách ruského plynu. Nejpravděpodobnějším dodavatelem se zdá Ázerbajdţán 

s tím, ţe v budoucnu se plynovod Nabucco napojí i na státy Blízkého východu. V úvahu 

přichází i dodávky z Iráku a Íránu, ten měl být podle prvotních plánů hlavním zdrojem 

pro Nabucco. Írán totiţ vlastní druhé největší zásoby zemního plynu na světě.  
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Plynovod má do Evropy dodávat zemní plyn přes Turecko, Bulharsko, 

Rumunsko a Maďarsko. Stavební práce by měly začít někdy v roce 2011 a ukončeny by 

mohly být kolem roku 2014. Délka tohoto plynovodu je kolem 3 300 km a celkové 

náklady mají dosahovat 7,9 miliard eur.  

Obr. 4.1: Plynovod Nabucco 

 

Zdroj: Wikipedia. [46] 

 

V polovině července 2009 se v Ankaře evropským politikům podařilo učinit 

významný krok k realizaci tohoto projektu. Přepravní dohoda ze 13. července určuje 

právní základ a podmínky pro import zemního plynu přes turecké území. 

Evropská komise na plynovod Nabucco uvolnila 200 milionů eur z evropských 

zdrojů v domnění, ţe umoţní nastartovat stavební práce. Tato částka pochází 

z mimořádného pětimiliardového finančního balíčku EU, který má v době krize pomoci 

evropské ekonomice s rozvojem infrastruktury.  

Konsorcium plynovodu Nabucco je sloţené z následujících energetických 

společností: rakouské ÖMV, maďarské MOL, německé RWE, bulharského Bulgargazu, 

rumunského Transgazu a tureckého Botasu. Tři členové konsorcia, ÖMV, MOL 

a Bulgargaz, spolupracují s Gazpromem i na výstavbě plynovodu South Stream, coţ 
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můţe vyvolávat obavy ohledně střetu zájmu. I přesto Německo, Francie nebo Itálie stále 

udrţují těsné vztahy s Moskvou, protoţe mají dlouhodobé smlouvy s Gazpromem 

a nejsou přesvědčeni o nutnosti výstavby nového plynovodu.  

Rusko přišlo v červnu 2007 s plynovodem South Stream, který kopíruje určitou 

trasu evropského projektu a má se na něm podílet i italská společnost Eni. Jednání byla 

hodně rychlá a uţ v květnu 2009 došlo k podepsání dohody mezi energetickými firmami 

z Ruska, Itálie, Bulharska a Srbska o výstavbě plynovodu South Stream, přes které má 

nový plynovod vést.  

Jedna z částí plynovodu South Stream má přivádět plyn přes Srbsko a Maďarsko 

do Rakouska aţ do zásobníku v Baumgartenu. V lednu 2008 se však zástupci 

rakouského gigantu OMW dohodli s ruským Gazpromem, ţe budou spravovat 

energetický komplex v Baumgartenu v rámci joint-venture, tedy se stejným podílem 

hlasovacích práv. Ovšem ve stejném místě by měl ústit také unijní projekt Nabucco.  

V srpnu 2009 byla podepsána dohoda i s Tureckem, poslední zemí přes kterou 

má South Stream vést. Ale na rozdíl od projektu Nabucco nemá South Stream vést po 

turecké pevnině, ale v jeho vodách.  

Obr. 4.2: Plynovod South Stream 

 

Zdroj: Wikipedia.[48]  
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Dohoda s Tureckem o vedením ruského plynovodu přes jeho území byla pro 

Rusy klíčová, protoţe jinak by museli South Stream umístit přes ukrajinské vody, to by 

však vzhledem k velmi vypjaté situaci mezi oběma zeměmi znamenalo velké 

komplikace. Ale na druhou stranu, přes Turecko bude stavba plynovodu stát asi 

o 1,5 miliardy víc a vzrostou uţ tak enormní náklady, které se dnes odhadují na 

25 mld. USD. Jen pro srovnání Nabucco by mělo stát celkově asi 9mld. USD. 

Vzhledem k ekonomickým potíţím, které Gazprom má, by se právě gigantické náklady 

na South Stream mohly stát „Achillovou patou“ celého projektu. Dalším problémem, 

který na cestě k úspěšnému dokončení projektu můţe nastat je změna v postoji Bulharů. 

Strana která vyhrál červencové parlamentní volby, totiţ pozastavila účast Bulharska na 

výstavbě South Streamu.  

Ruský ministr energetiky Sergej Šmatko na jaře 2009 sdělil, ţe South Stream 

bude schopen dodávat místo 31 mld. m
3
 63 miliard m

3
, coţ je více neţ dvojnásobek 

plynu oproti původním plánům a přesáhne tak více neţ dvakrát kapacitu Nabucca.  

Rusko má v plánu, ve snaze obejít území Ukrajiny, také projekt Nord Stream, 

který by měl propojit Rusko po dně Baltského moře s Německem. Předběţná dohoda na 

výstavbu tohoto plynovodu byla mezi Ruskem a Německem podepsána v říjnu 2006.  

Na konci března 2009 podepsali Gazprom a Ázerbajdţánská státní ropná 

společnost Memorandum o porozumění, které se vztahuje na dlouhodobé dodávky 

plynu za trţní ceny z oblasti střední Asie do Ruska. Tato dohoda podle expertů značně 

ohroţuje Nabucco. Na konci dubna 2009 ázerbájdţánský prezident Ilham Aliev 

v Moskvě ohlásil, ţe jeho země chce prodávat zemní plyn přímo ruskému Gazpromu.  

Rusko má ve střední Asii velmi silný vliv a pro EU tedy nebude snadné získat 

zemní plyn ani v ostatních zemích jako Turkmenistán, Uzbekistán nebo Kazachstán. 

Další moţné zdroje jsou zatím nedostupné kvůli politickým bariérám. Gazprom vytrvale 

pracuje na dohodách o dodávkách zemního plynu, které by měly téct přes jeho 

konkurenční plynovod South Stream.  

Do Evropské unie Rusové v současné době dodávají přibliţně 120 mld. m
3
 

zemního plynu za rok, z tohoto objemu asi 80 % vede přes území Ukrajiny. Na území 

EU-27 se spotřebuje asi 500 mld.  m
3
 plynu ročně a maximální kapacita plánovaného 

plynovodu má být 31 mld. m
3
 ročně, tedy asi 5% unijní spotřeby a 20 % ve porovnání 

s dodávkami z Ruska.  
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Nabucco by mohl k diverzifikaci dodávek plynu malou částí přispět, ale ať uţ se 

tento projekt zrealizuje nebo ne, závislost Evropské unie na Rusku bude do budoucna 

stejně růst.[32]  

První návrhy projektu Nord Stream se objevily uţ v roce 1997, kdyţ Gazprom 

a finská Neste, později Fortum, vytvořily spoelčnost North Transgas Oy pro správu 

a provoz plynovodu, který by vedl z Ruska do severního Německa přes Baltské 

moře. Tuto realizaci vede nyní společnost Nord Stream AG, která je registrovaná ve 

Švýcarsku, ale 51 % podíl patří Gazpromu, po 20 % německým firmám 

BASF/Wintershall Holding a E.On Ruhrgas a 9 % holandské Gasunii. O vstupu do 

projektu má zájem také prostřednictvím 9% podílu největší evropský operátor rozvodu 

zemního plynu, francouzský GdF SUEZ. 

Nord Stream by měl být plynovod dlouhý 1 220 kilometrů, který tvoří dvě linky 

s plánovanou kapacitou kaţdé 27,5 miliard m
3
/rok. První část plánované výstavby by 

měla být uvedena do provozu v roce 2011 a druhá v následujícím roce 2012. Nord 

Stream je naplánována tak, aby obcházela pro Rusko problematické tranzitní země, 

zejména Ukrajinu a Polsko. Povede tedy z ruského Vyborgu do německého Lubminu, 

poblíţ Greifswaldu.  
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Obr. 4.3: Plynovod Nord Stream 

 

Zdroj: Wikipedia.[47]  

 

Pro Rusko má tento plynovod alespoň dvě výhody. Nord Stream neprochází 

ţádnou tranzitní zemí a má tak zaručit úspory na tranzitních poplatcích a zároveň 

vylučuje i politické riziko.  Ruská ekonomika je silně závislá na vývozu nerostných 

surovin a Nord Stream by měl zvýšit příjmy z většího odběru zemního plynu ze strany 

Evropské unie. 

Sektor ropy a plynu se podílí 64 % na celkovém exportu a zhruba 60 % příjmů 

z prodeje ropy a zemního plynu Evropské unii plyne do ruského rozpočtu. Zisky 

z vývozu  zemního plynu tvoří okolo 6 % HDP.  

Nord Stream ovšem znamená přímé ohroţení plynovodu Nabucco a s tím 

spojenou ztrátu moţnosti reálně diverzifikovat evropské zdroje plynu. Česká republika 

plánuje napojení na Nord Stream prostřednictvím plynovodu Opal, ten má vést ze 

severu Německa k našim hranicím, na něj by se  měl napojit český plynovod Gazela, 

který spojí dvě trasy tranzitního plynovodu z Hory Svaté Kateřiny  k předávací stanici 

Waidhaus. Stejně jako první fáze plynovodu North Stream by měl být hotový i český 

plynovod Gazela. Plánovaná kapacita tohoto připojení je asi 30 miliard m
3
 zemního 

plynu, coţ odpovídá objemu spotřeby plynu v ČR za více neţ tři roky.[15] 

 



 68 

4.6 Shrnutí 

 

Plány vývoje české energetiky se od roku 2004 relativně rychle mění., hlavně na 

základě aktivit ostatních zemí EU. Ovšem je tu střet zájmů dvou institucí jednak MPO, 

které zodpovídá za oblast energetiky a aktualizuje Státní energetickou koncepci, a dále 

návrhy MŢP, které řeší energetickou situaci hlavně z hlediska ochrany ţivotního 

prostředí, případně klimatu. 

Důleţitou součástí energetické politiky je zajištění zásob energií v krizových 

stavech. Největší hrozbou se v současné době zdá hrozba blackoutu, která můţe nastat 

bez jakéhokoliv varování z různých důvodů. Blackout znamená rozsáhlé výpadky 

elektrické energie na určitém území a podle řady odborníků jsou v budoucnu v České 

republice nevyhnutelné. To souvisí s modernizací a decentralizací přenosové soustavy. 

Jedním z řešení je mnohosměrná a rozloţená síť se spoustou podpůrných zdrojů energie 

ke zvýšení efektivity a spolehlivosti elektrického vedení. Provozovatel přenosové 

soustavy, společnost ČEPS, zatím však ţádné nové fotovoltaické elektrárny a další 

obnovitelné zdroje do sítě připojit nechce, z důvodu kolapsu přenosové soustavy. A to 

aţ do doby, neţ začnou platit nové zákony, které umoţní především proud ze slunce 

a větru lépe regulovat, coţ dnes není moţné. Zatím má u nás největší podíl na výrobě 

elektrické energie hnědé uhlí a následuje ho jaderné palivo, které je k nám dováţeno. 

Nejnovější kontrakt na jaderné palivo je podepsán s ruskou společností TVEL, která 

bude dodávat pro jaderné elektrárny Temelín a Dukovany.  

Spotřeba ropy v ČR stoupá a stále si zachovává svůj význam. Ať uţ 

v automobilovém nebo chemickém průmyslu., kde zatím není moţné tuto surovinu 

zaměnit. Ropa je dopravována ropovody Druţba a Ingolstadt a dodávky ropy ze dvou 

směrů významně zvyšují bezpečnost v zásobování ČR. Kromě ruské ropy, které 

dováţíme nejvíc, k nám proudí ropa také z Ázerbajdţánu, Kazachstánu nebo Norska. 

Podle průzkumů vystačí ruské zdroje ropy asi uţ jen na 20 let a kapacita dopravy ze 

západního směru je omezená. A proto se odvětví kapalných paliv bude muset 

přizpůsobit nové situaci a zaměřit se na výrobu energie z alternativních zdrojů, jako je 

například biomasa, která uţ nyní v některých případech je schopna ropu nahradit. 

Co se týče výše zásob plynu v zásobnících, tak Česká republika patří ke státům 

s nejvyšší bezpečností dodávek v Evropské unii. V České republice je vybudována 
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dostatečná kapacita skladování pro zvýšení spotřeby zemního plynu díky napojení na 

nové plynovody. Volná kapacita přepravy plynu přes naše území by měla od roku 2013 

být 25 mld. m
3
 a v ČR se spotřeba této suroviny pohybuje okolo 9 mld. m

3
, takţe můţe 

být povaţován za určitou náhradu místního uhlí.  

V současné době je rozhodujícím energetickým zdrojem uhlí, ovšem jeho zásoby 

mohou být během několika desetiletí vyčerpány. Následující období budou 

charakteristická sniţující se těţbou hnědého i černého energetického uhlí a energetické 

firmy tak stojí před rozhodnutím, čím budou uhlí nahrazovat. Současná vysoká těţba 

vede k rychlému vyčerpávání těţitelných zásob hnědého uhlí a přitom by stačilo těţit 

méně po delší dobu. Uhelné společnosti zřejmě budou v nejbliţší době poţadovat 

prolomení stávajících těţebních limitů, ke kterému zřejmě podle nové vlády nedojde. 

Prolomení limitů by mělo být vţdy podmíněno vyuţíváním nejmodernějších 

a nejčistších technologií. Uhlí by se mělo více vyuţívat v teplárenství neţ na výrobu 

elektrické energie. 

Podle Aktualizace Státní energetické koncepce by se měl podíl obnovitelné 

energie by se měl v budoucnu zvyšovat, ovšem tempo růstu by mělo odpovídat 

moţnostem a síle české ekonomiky. V současnosti takové moţnosti náš stát nemá, na 

rozdíl od severských států nebo Rakouska. V souvislosti s vývojem nových technologií 

můţeme nárůst podílu obnovitelných zdrojů očekávat aţ po roce 2020. OZE pokrývají 

zhruba jednu dvacetinu spotřeby elektřiny a 7 % dodávek tepla v České republice. 

Jejich produkce se však stále zvyšuje, stavějí se nové větrné i solární elektrárny, 

v bioplynových stanicích, biomasových kotelnách nebo domácích kotlích se energeticky 

zpracovává stále více zbytků ze zemědělství a dřevařského průmyslu, pěstuje se stále 

více energetických plodin. I přesto, ţe domácnosti si pořizují nové solární kolektory 

a tepelná čerpadla, jsou trendy vývoje OZE zatím velmi pomalé. Doba energetické 

návratnosti klesá stejně jako návratnost ekonomická. Solární panely vyrobí v českých 

podmínkách veškerou energii potřebnou k jeho výrobě po dvou aţ třech letech 

a náklady na větrnou elektrárnu jsou vyprodukovány po půl roce. Obnovitelné zdroje 

energie mohou pokrýt zhruba 23 % primární energie, kterou v současné době česká 

ekonomika spotřebuje. 

Energetickou situaci také ovlivňují ceny. Ceny plynu kolísají v závislosti na 

cenách ropy a částečně i uhlí. Plyn by měl být levnější variantou ropy a je stále uznáván 

i ze strany EU, kapacita nových plánovaných projektů činí 120 mld
3
. I přes sniţující se 
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závislost na ruském plynu by měla tato země zůstat důleţitým dodavatelem zemního 

plynu do Evropské unie.  

Po událostech na energeticko-politické scéně v minulých letech se důleţitou 

součástí strategie národní bezpečnosti stala i energetická bezpečnost. Dalo by se však 

říct, ţe v současné době je situace v České republice příznivá, protoţe náš energetický 

mix je z velké části spočívá na domácích zdrojích energie a dovozní závislost není zase 

tak vysoká a struktura dodavatelů je diverzifikovanější neţ v jiných státech EU. 

Ovšem tato docela dobrá situace se však můţe během několika let zhoršit, díky 

neustálému odkládání základních politických, legislativních, regulačních a investičních 

rozhodnutí v souvislosti s vyuţíváním domácích energetických zdrojů, jako jsou uhlí, 

jaderná energie a obnovitelné zdroje energie a sniţování energetické náročnosti 

a modernizace přenosové sítě. 
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5 Závěr 

 

Cílem mé práce bylo zjistit, zda je energetická politika České republiky 

v souladu s energetickou bezpečností. Energetická bezpečnost je charakterizována 

dostupností dodávek energetických surovin. K jejímu zajištění je také důleţité vyuţívat 

co nejvíce domácí energetické zdroje.  

Zjistila jsem, ţe skladba energetického mixu ČR je z velké části tvořena 

domácími zdroji energie, v tom máme velkou výhodu. Také dovozní závislost není tak 

vysoká jako v jiných členských státech EU. Z toho vyplývá, ţe situace v naší zemi je 

příznivá, ale to není stálý stav.  

Česká republika je stále závislá na Rusku, jeho ropě a zemním plynu. Ropu 

samozřejmě dováţíme také z jiných zemí, ale ta ruská má na našem dovozu 

nejvýraznější podíl, to samé platí také pro plyn, který dováţíme i z Norska, ale jen 25 % 

celkového dovozu. V současné době je naším rozhodujícím domácím zdrojem uhlí, ale 

jeho zásoby však mohou být během několika desetiletí vyčerpány.  

Do budoucna by se měl na energetickém trhu projevit vzrůstající podíl 

obnovitelných zdrojů. Také by se měla decentralizovat a inovovat přenosová soustava, 

protoţe provozovatel této sítě zatím  odmítá připojit producenty energie z obnovitelných 

zdrojů kvůli hrozícímu kolapsu celé přenosové soustavy. 

Pro energetickou politiku České republiky je strategickým dokumentem Státní 

energetické koncepce a její aktualizace z letošního roku, který obsahuje opatření 

k zajištění energetické bezpečnosti naší země pro následující roky. Je tu ovšem riziko, 

které hrozí neustálým odkládáním zásadních rozhodnutí, které souvisí s vyuţíváním 

domácích zdrojů, sniţováním energetické náročnosti a modernizací přenosové soustavy. 

 



 72 

Seznam použité literatury 
 

 

Knihy: 

 
 

[1] BACHER, P. Energie pro 21. století. 1. vyd. Praha: HZ Editio s.r.o., 2002. 182 s. 

ISBN 80-86009-40-8. 

[2] BARTUŠKA, V.; HERRMANN, M.; PANTŮČEK, J.; TOMŠÍK, V.; PAČES, V.; 

HANZLÍŠEK, J.; KURC, L.; SVOBODA, K.; KOVANDA, L.; MUNZI, T. 

Energetická politika: Sborník textů. 1. vyd. Praha : CEP - Centrum pro ekonomiku 

a politiku, 2009. 86 s. ISBN 978-80-86547-77-0. 

[3] BIČ, J. Governance energetické politiky a potenciální pozice členských států. 

Vysoká škola ekonomická Praha. Praha: Oeconomica, 2008. 24 s. ISBN 978-80-

245-1489-5. 

[4] BRADLEY, Robert, L. Kritika klimatického alarmismu. 1. vyd. Ostrava: VŠB-

Technická univerzita v Ostravě - Výzkumné energetické centrum, 2004. 169 s. 

ISBN 80-248-0636-3. 

[5] Dančák, B.; Závěšický, J.; (eds.). Energetická bezpečnost a zájmy České 

republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 

2007. 85 s. ISBN 978-80-210-4440-1. 

[6] Energetická bezpečnost - geopolitické souvislosti. Vysoká škola mezinárodních a 

veřejných vztahů Praha. 1. vyd. Praha: Profesional Publishing, 2008. 249 s. ISBN 

978-80-86946-91-7. 

[7] Energie a životní prostředí v Evropské unii - shrnutí. Lucemburk: Úřad pro úřední 

publikace Evropských společenství, Lucemburk, 2002. 23 s. ISBN 92-9167-433-8. 

[8] LITERA, B.; MAKYTA, B.; HIRMAN, K.;VYKOUKAL, J.; WANNER, J. 

Energie pro Evropu: energetická spolupráce Ruska a zemí postsovětského 

prostoru s Evropskou unií. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, s.r.o., 2006. 279 s. 

ISBN 80-86861-70-8. 

[9] ŠOTKOVSKÝ, I. Hospodářská geografie. 1. vyd. Ostrava: VŠB-Technická 

univerzita Ostrava, 2002. 248 s. ISBN 80-248-0066-7. 

[10] VEBER, V.; VÍT, K.; (ed.) Energie jako faktor mezinárodních vztahů. Jaké řešení 

nabízí EU?: sborník z konference Hradec Králové, 26. 10. 2007. Hradec Králové: 

Regionální evropské informační středisko, 2007. 71 s. ISBN 978-80-86771-31-1. 

[11] VOŠTA, M. Změny v rozmístění světového hospodářství. Vysoká škola 

ekonomická v Praze. 1. vyd. 2. dotisk, Praha: Oeconomica, 2006. 156 s. ISBN 

978-80-245-1105-4. 

[12] VOŠTA, M.; BIČ, J.; STUCHLÍK, J. a kol. Energetická náročnost: determinanta 

změn toků fosilních paliv a implikace pro EU a ČR.1. vyd. Praha: Professional 

Publishing, 2008. 173 s. ISBN 978-80-86946-83-2. 

[13] WAISOVÁ, Š. a kol. Evropská energetická bezpečnost. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2008. 203 s. ISBN 978-80-7380-148-9. 

[14] WAISOVÁ, Š. Současné otázky mezinárodní bezpečnosti. 2. upravené vydání. 

Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2009. 154 s. ISBN 978-

80-7380-194-6. 

 

 

 



 73 

Internetové zdroje: 

 

 

[15] ASOCIACE PRO MEZINÁRODNÍ OTÁZKY. Nord Stream zahájen. Cesta k 

energetické bezpečnosti také? [online]. Česká republika. 2010 [cit. 10. června 

2010]. Dostupné na WWW: [http://www.amo.cz/publikace/nord-stream-zahajen-

cesta-k-energeticke-bezpecnosti-eu-take.html]. 

[16] BIS. Výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2009. [online]. Česká 

republika. 2009. [cit.19. června 2010]. Dostupné na WWW: 

[http://www.bis.cz/vz2009cz.pdf]. 

[17] BUSINESSINFO.CZ. Výsledky českého předsednictví v Radě EU v gesci 

Ministerstva průmyslu a obchodu. [online]. Česká republika. 2009 [cit. 17. června 

2010]. Dostupné na WWW: [http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/vysledky-

predsednictvi/vysledky-ceske-predsednictvi-eu-mpo/1001802/54263/]. 

[18] CIR E-LEARNING. Zdroje neobnovitelné a obnovitelné. [online]. Česká 

republika. [cit. 2. dubna 2010]. Dostupné na WWW: 

[http://elearning.cir.cz/1529673/zdroje-neobnovitelne-a-obnovitelne-.html]. 

[19] CITY PLAN. Energetická bezpečnost, energetická náročnost a dopady na 

ekonomiku ČR. [online]. Česká republika. 2009. [cit. 10. května 2010]. Dostupné 

na WWW: 

[www.zelenykruh.cz/vyzkum/docs/3%20Priorita%20&#8203;Energeticke%20zdr

oje.doc]. 

[20] CZECH COAL. Zpráva za rok 2008. [online]. Česká republika. [cit. 3. června 

2010]. Dostupné na WWW: 

[http://www.czechcoal.cz/cs/ur/zprava/2008/ur13.html]. 

[21] CZECH RE AGENCY. Biomasa.  [online]. Česká republika. [cit. 18. června 

2010]. Dostupné na WWW: [http://www.czrea.org/cs/druhy-oze/biomasa]. 

[22] CZECH RE AGENCY. Špatná zpráva pro obnovitelné zdroje. [online]. Česká 

republika. 2010. [cit. 12. června 2010]. Dostupné na WWW: 

[http://www.czrea.org/cs/druhy-oze/fotovoltaika/studie-ceps]. 

[23] CZECH RE AGENCY. Větrná energie. [online]. Česká republika. [cit. 6. dubna 

2010]. Dostupné na WWW: [http://www.czrea.org/cs/druhy-oze/vetrna-energie]. 

[24] CZECH RE AGENCY. Vodní energie. [online]. Česká republika. [cit. 18. dubna 

2010]. Dostupné na WWW: [http://www.czrea.org/cs/druhy-oze/vodni-energie]. 

[25] ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Energetické bilance ČR v letech v letech 2005 až 

2007. [online]. Česká republika. 2009. [cit. 28. dubna 2010]. Dostupné na WWW: 

[http://czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/p/8106-09]. 

[26] ČEZ. Jaderná energie není pro ČR vhodná. [online]. Česká republika. [cit. 5. 

dubna 2010]. Dostupné na WWW: [http://www.cez.cz/cs/vyroba-

elektriny/jaderna-energetika/realita-a-myty-o-jaderne-energii.html]. 

[27] ČSZE - EURELECTRIC. Energetická závislost na Rusku se zvyšuje.  [online]. 

Česká republika. [cit. 20. června 2010]. Dostupné na WWW: [http://www.csze-

eurelectric.cz/clanek.php?kat=2&subkat=3&id=714]. 

[28] DOBROVOLNÁ, E.; HAVLÍK, V.; KVASNIČKA, M.; PETR, T. Energetická 

politika České republiky – otázka prosaditelnosti. [online]. Česká republika. 2008 

[cit. 25. dubna 2010]. Dostupné na WWW: 

[http://www.iips.cz/cs/publikace/analyzy-a-working-papers/]. 

[29] ENERGETIK. Energetické hospodářství ČR v analýze MPO.  [online]. Česká 

republika. [cit. 15. května 2010]. Dostupné na WWW: 

[http://www.energetik.cz/hlavni3.html?m1=/clanky/en_2003_5_1.html]. 



 74 

[30] EU A ENERGETIKA. Regulace energetiky v ČR a v EU. [online]. Česká 

republika. [cit. 15. května 2010]. Dostupné na WWW: [http://www.energetika-

eu.cz/regulace-energetiky-cr-eu.htm]. 

[31] EU2009. Energetika. [online]. Česká republika. 2008. [cit. 15. května 2010]. 

Dostupné na WWW: [http://www.eu2009.cz/cz/eu-policies/transport-

telecommunications-and-energy/energy/energetika-708/]. 

[32] EURACTIV. Zemní plyn, energetická bezpečnost a vztahy s Ruskem. [online]. 

Česká republika. 2009. [cit. 22. června 2010]. Dostupné na WWW: 

[http://www.euractiv.cz/energetika/link-dossier/zemni-plyn-energeticka-

bezpecnost-a-vztahy-s-ruskem-000057].  

[33] EUROEKONOM. Cena ropy na světových trzích. [online]. Česká republika. 2010 

[cit. 25. června 2010]. Dostupné na WWW: [http://www.euroekonom.cz/grafy-

energie-data-img.php?type=cena-ropy]. 

[34] IHNED.CZ. Český trh s energií čeká souboj těžkých vah, firmy si chtějí přebírat 

klienty. [online]. Česká republika. [cit. 20. června 2010]. Dostupné na WWW: 

[http://ekonomika.ihned.cz/c1-40703560-trh-s-energii-ceka-souboj-tezkych-vah]. 

[35] MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR. Státní energetická koncepce 

ČR. [online]. Česká republika. 2010. [cit. 12. června 2010]. Dostupné na WWW: 

[http://czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/p/8106-09]. 

[36] MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Aktualizace Státní energetické 

koncepce. Říjen 2009. [online]. Česká republika. [cit. 10. května 2010]. Dostupné 

na WWW: [http://www.mpo.cz/kalendar/download/71707/priloha002.pdf]. 

[37] MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Aktualizovaná Strategie 

udržitelného rozvoje ČR schválená vládou jako „Strategický rámec udržitelného 

rozvoje České republiky“. [online]. Česká republika. [cit. 6. dubna 2010]. 

Dostupné na WWW: [http://www.mzp.cz/cz/sur]. 

[38] NAZELENO.CZ. Jaderná energie. [online]. Česká republika. [cit. 5. dubna 

2010]. Dostupné na WWW: [hhttp://www.nazeleno.cz/energie/jaderna-energie/]. 

[39] PATRIA. MOKOŠ, Pavol. Ceny energií v tomto týdnu rostou: elektřina poblíž 

letošních maxim, uhlí se drží nad 100 USD, zemní plyn prolomil hranici 5 USD. 

[online]. Česká republika. 2010 [cit. 20. června 2010]. Dostupné na WWW: 

[http://www.patria.cz/Zpravodajstvi/1640711/ceny-energii-v-tomto-tydnu-rostou-

elektrina-pobliz-letosnich-maxim-uhli-se-drzi-nad-100-usd-zemni-plyn-prolomil-

hranici-5-usd.html]. 

[40] POLANECKÝ, K.; MIKESKA, M.; SEDLÁK, M.;, KOTECKÝ, V.; SEQUENS, 

E.; SUTLOVIČOVÁ, K.; JEŘÁBEK, J.; HOLLAN, J. Chytrá energie. [online]. 

Česká republika. 2010 [cit. 19. června 2010]. Dostupné na WWW: 

[http://chytraenergie.info/images/stories/chytra_energie.pdf]. ISBN: 978-80-

86834-36-8. 

[41] ŠTĚRBA, V. Vnější aspekty energetické bezpečnosti Evropské unie. [online]. 

Česká republika. 2007. [cit.3. června 2010]. Dostupné na WWW: 

[http://www.psp.cz/kps/pi/PRACE/pi-3-062.pdf]. 

[42] TZB-INFO. Konkurenceschopnost obnovitelných zdrojů energie. [online]. Česká 

republika.2009. [cit. 19. června 2010]. Dostupné na WWW: [http://www.tzb-

info.cz/t.py?t=2&i=5751]. 

[43] TZB-INFO. Obnovitelné zdroje energie - energetický potenciál a jeho vývoj v 

čase. [online]. Česká republika. 2009. [cit. 11. června 2010]. Dostupné na WWW: 

[http://www.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=6056&h=27]. 

[44] VĚCI VEŘEJNÉ. Jaderná energie ve světě v roce 2009. [online]. Česká 

republika. [cit. 5. dubna 2010]. Dostupné na WWW: 



 75 

[http://zdrojeenergie.blogspot.com/2008/09/jaderna-energie.html]. 

[45] VESMÍR. CÍLEK, Václav. Energetická bezpečnost České republiky.  [online]. 

Česká republika. 2008. [cit. 22. června 2010]. Dostupné na WWW: 

[http://www.vesmir.cz/clanek/energeticka-bezpecnost-ceske-republiky]. 

[46] WIKIPEDIA. Nabucco. [online].  2009. [cit. 22. června 2010]. Dostupné na 

WWW: [http://en.wikipedia.org/wiki/File:Nabucco_Gas_Pipeline-en.svg]. 

[47] WIKIPEDIA. Nord Stream. [online].  2009. [cit. 22. června 2010]. Dostupné na 

WWW: [http://en.wikipedia.org/wiki/File:Nordstream.png]. 

[48] WIKIPEDIA. South Stream. [online].  2009. [cit. 22. června 2010]. Dostupné na 

WWW: [http://en.wikipedia.org/wiki/File:Southstream.png]. 

[49] ZDROJE ENERGIE. Jaderná energie. [online]. Česká republika. [cit. 5. dubna 

2010]. Dostupné na WWW: [http://zdrojeenergie.blogspot.com/2008/09/jaderna-

energie.html]. 

[50] ZDROJE ENERGIE. Obnovitelné zdroje energie. [online]. Česká republika. [cit. 

6. dubna 2010]. Dostupné na WWW: 

[http://zdrojeenergie.blogspot.com/2008/09/obnovitelne-zdroje-energie.html]. 

[51] ZDROJE ENERGIE. Sluneční energie. [online]. Česká republika. [cit. 6. dubna 

2010]. Dostupné na WWW: [http://zdrojeenergie.blogspot.com/2008/09/slunecni-

energie.html]. 

[52] ZELENÝ KRUH. Energetické zdroje. [online]. Česká republika. [cit. 10. května 

2010]. Dostupné na WWW: 

[www.zelenykruh.cz/vyzkum/docs/3%20Priorita%20&#8203;Energeticke%20zdr

oje.doc]. 
 


