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Summary 

This thesis defines the energy raw materials and their importance to the economy of 

the state. It analyzes the energy raw materials market in the Czech Republic. It investigates 

the status of the Czech energy policy and the self-sufficiency of its own raw material base 

in the energy raw materials sector. It also contains the calculation for the increase of coal 

and electric energy prices and heat prices for household heating, due to the ecological tax 

which came into force on the 1st January, 2008.  

The market analysis includes the characteristics, the description of the current status 

and development of the energy market. It also includes the determination of the key market 

players in connection with the domestic energy consumption, and the consumption and 

mining of the main energy raw materials.  

 

Keywords : raw material, raw material base, energy raw materials, raw materials 

market. 

 

Anotace 

Přiloţená práce vymezuje energetické suroviny a jejich význam pro ekonomiku státu. 

Analyzuje trh s energetickými surovinami v České republice. Objasňuje stav její 

energetické politiky a soběstačnost vlastní surovinové základny v oblasti energetických 

surovin. Obsahuje i výpočet navýšení cen uhlí, elektrické energie a cen tepla pro otop 

v domácnostech z důvodu ekologické daně, která vešla v platnost 1. 1. 2008.  

Analýza trhu spočívá v charakteristice energetického trhu, popisu aktuálního stavu a 

vývoje trhu, vymezení hlavních hráčů na trhu ve vazbě na domácí energetickou potřebu, 

spotřebu a těţbu hlavních energetických surovin.  

 

Klíčová slova : surovina, surovinová základna, energetické suroviny, surovinový trh. 
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1 Úvod 

Rozvoj lidské společnosti byl dosud vţdy spojen se schopností vyuţití dostupných 

přírodních zdrojů. Pro technologický vývoj moderní společnosti, jak ji známe dnes, je 

důleţité získávání surovin za účelem jejich přeměny technologickými procesy na energii 

technicky vyuţitelnou ve vědecko-technických mechanismech. Takové nerostné suroviny 

se pak označují jako energetické suroviny. Po vzniku industriální společnosti dochází 

k exponenciálnímu růstu spotřeby surovin, které pocházejí z neobnovitelných zdrojů. 

Logickým důsledkem růstu spotřeby je klesající mnoţství ekonomicky vyuţitelných zásob. 

Dostatek energie je základní podmínkou ekonomického růstu ve všech zemích světa. 

Proto neustálá závislost lidské společnosti na neobnovitelných zdrojích energií vede  

k úbytku zásob energetických surovin, které tvoří páteř světových ekonomik.  

Současný technologický rozvoj lidstva a energetická náročnost technologií 

s neochotou rozšiřování výroby energie pomocí jádra nebo jiných alternativních zdrojů 

vede ke stále se zvětšující závislosti na neobnovitelných energetických zdrojích. 

Výsledkem pak je rychlý růst všech cen energetických surovin na světovém energetickém 

trhu. Tento vývoj růstu cen spojený s úbytkem zdrojů a zvyšující se potřebou zdrojů je 

zcela logickým vývojem, protoţe bez energie bychom se vrátili okamţitě o několik století 

zpět. 

Důleţitost řešení témat jako je efektivní vyuţití energetických surovin a zdrojů,  

a s tím spojený vývoj cen na trzích a komoditních burzách, jsou celosvětově palčivými 

tématy. Především vývoj cen na trzích s tímto specifickým druhem zboţí pak ovlivňuje 

všechny z nás, kteří ţijeme v civilizovaném světě.  

Práce analyzuje energetické suroviny, snaţí se objasnit jejich význam pro ekonomiku 

a mapuje současný stav trhu s energetickými surovinami v ČR. Popisuje změny v české 

energetické politice v rámci přiblíţení se normám EU. Obsahuje výpočet navýšení cen 

uhlí, elektrické energie a cen tepla pro otop v domácnostech, z důvodu ekologické daně, 

která vešla v platnost 1. 1. 2008.  
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2 Vymezení energetických surovin a jejich úloha v ekonomice 

Energetické suroviny jsou nerosty, z nichţ je moţno technologickými procesy získat 

energii. Dělí se na skupinu kaustobiolitů a radioaktivních surovin. Kaustobiolity jsou 

hořlavé uhlovodíky, které vznikly nahromaděním odumřelé organické substance 

(nekromasy). Skupina kaustobiolitů se dále dělí na řadu uhelnou a řadu ţivičnou. Uhelnou 

řadu tvoří rašelina, lignit, hnědé uhlí, černé uhlí, antracit. Ţivičnou pak ropa, roponosné 

písky, roponosné břidlice, zemní plyn, hydráty metanu, ozokerit, minerální vosky a asfalt. 

Přírodní radioaktivní suroviny jsou uran, thorium a radium. [1] 

Nerosty jsou všechny pevné, plynné i kapalné části zemské kůry, které jsou lidskou 

společností vyuţitelné. Nerost se stává nerostnou surovinou po oddělení od zemské kůry. 

Nerostné suroviny jsou nerosty lidskou činností vyuţitelné části zemské kůry mimo vod. 

Často jsou znečištěny neţádoucími příměsemi a mají zpravidla nevhodnou zrnitost apod. 

Proto jsou dále upravovány do obchodovatelné podoby. 

Surovina je jakákoliv látka pocházející ze zemské kůry, která prošla úpravou do 

obchodovatelné podoby a je připravena k obchodu nebo k vstupu do výroby. Za prvotní 

suroviny se povaţují přírodní látky anorganického nebo organického původu určené  

k dalšímu zpracování. [2] 

Trh nerostných surovin je místo, kde se obchoduje s nerostnými surovinami. Střetávají 

se tam zájmy prodávajících a kupujících neboli nabídka s poptávkou. Výsledkem těchto 

vzájemných vztahů je určení ceny. U některých nerostných surovin se utvářejí trhy lokální 

aţ regionální. Hlavní takovou oblastí jsou trhy stavebních hmot. Naopak světovým trhem 

je trh s ropou, zemním plynem apod.  

Historicky byla nabídka surovin soustředěna do míst výskytu nerostů. O tom, zda 

bude určitá nerostná surovina obchodována na světovém trhu, či zůstane obchodovatelná 

jen na regionálním trhu, se rozhoduje ze souboru vlastností suroviny. Vlastnostmi jsou 

především jednotková cena nákladů na dopravu a regionální dostupnost.  

Významným účastníkem surovinového trhu jsou komoditní burzy, které fungují na 

trţním principu. Burzy utvářejí cenovou hladinu komodit. Zajišťují část obchodu 

s komoditami a poskytují objektivní obraz o vztahu nabídky a poptávky. Vzájemné 

působení nabídky a poptávky je ovlivněno situací, která je na trhu příslušné komodity. 

Nejpříznivější situací je, kdyţ na trhu vzniká cena komodity soutěţí nabídek více subjektů, 

které si navzájem konkurují. Ve skutečnosti na trzích nastávají situace, kdy cena je určena 
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jedním z dodavatelů, který má na trhu monopolní postavení. Cena komodity se pak 

označuje jako monopolní.  

Dnešní surovinové trhy mají převáţně oligopolní charakter. Oligopolní cena na trhu 

vzniká vzájemným působením vyrovnaných konkurentů na trh. Cena je pak fixována 

oligopolní situací v závislosti na zisku oligopolních dodavatelů. Cena oligopolní se nachází 

mezi soutěţní cenou a monopolní cenou. 

Při cenových analýzách nerostných surovin je důleţité odlišovat dlouhodobé cenové 

trendy a krátkodobé fluktuace cen. Krátkodobé fluktuace cen jsou časově omezené a jejich 

vývoj je charakteristický kolísáním cen při měnícím se vývojovém trendu. Naopak, 

projevem dlouhodobého cenového vývoje je trvalé zvyšování nebo sniţování cen při 

zachování vývojového trendu. 

Cenový trend do poloviny roku 2008 vykazoval růst všech komodit včetně 

energetických surovin. Důvodem byl růst světových ekonomik. Růst cen podporovaly 

spekulace na komoditních burzách. Ceny se pohybovaly vysoko nad výrobními náklady  

a neodráţely skutečnou cenu surovin vzhledem k výrobním nákladům.  

Dnešní stav na surovinovém trhu je ovlivněn celkovým stavem světové ekonomiky, 

která se dostala z růstu do recese.  

Pochopení principů tvorby cen nerostných surovin a odhad vývoje faktorů 

ovlivňujících ceny surovin v čase, je důleţité pro poznání chování surovinových trhů, a tím 

i pro správné stanovení surovinové politiky státu, která pak ovlivňuje celkový ekonomický 

vývoj v dané zemi. [3] 

2.1 Primární energetické zdroje 

Primární energetické zdroje rozdělujeme na obnovitelné a neobnovitelné zdroje.  

Do skupiny neobnovitelných zdrojů energie patří: fosilní paliva, zemní plyn, ropa, uhlí, 

uran, thorium. Do skupiny obnovitelných zdrojů patří: sluneční energie, vodní energie, 

větrná energie, energie biomasy, přílivová energie, geotermální energie. 

2.1.1 Uhlí  

Uhlí je fosilním palivem označováno jako kaustobiolit. Jsou to hořlavé uhlovodíky, 

které vznikly nahromaděním odumřelé rostlinné hmoty pravěkých rostlin, které byly 

uchráněny před úplným rozkladem a změněny do dnešní podoby biologickými, 

chemickými a fyzikálními pochody probíhajícími desítkami a stovkami miliónů let.  
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Všechny typy těchto uhelných hmot se vyskytují pod povrchem zemské kůry 

v různých hloubkách. Podle stádia prouhelnění rozlišujeme uhlí na nejmladší lignit, mladší 

hnědé, nacházející se pod povrchem zemské kůry a starší černé uhlí, které je více 

prouhelněné a leţí aţ v kilometrových hloubkách. Nejvyšším prouhelněným stádiem 

uhelné hmoty je pak antracit. Uhlí má jako průmyslová surovina největší význam pro 

energetiku. Slouţí k spalování v tepelných elektrárnách vyrábějící elektrickou energii. 

Elektrárny jsou technicky přizpůsobené druhu uhlí, které se v nich spaluje. [4] 

Lignit 

Lignit je druh nejméně prouhelněného hnědého uhlí. Obsahuje ještě rozpoznatelné 

zbytky dřevité substance a je označován také jako xylit nebo xylitické uhlí. Hnědé uhlí 

xylitického charakteru se zachovanými kmeny a většími či menšími úlomky dřev dosahuje 

na bezpopelové bázi výhřevnosti menší neţ 4165 kcal/kg tj. aţ 17 MJ/kg. Mezinárodně 

uznávaná hranice mezi lignitem a hnědým uhlím nebyla stanovena a ve světové praxi je 

lignit zpravidla zahrnován pod hnědé uhlí.  

V ČR je vykazován lignit samostatně. Lignit je vyuţívaný téměř výhradně jako palivo 

v energetice a k otopu. 

Hnědé uhlí 

Za hnědé uhlí se povaţuje kaustobiolit v niţším prouhelňovacím stadiu. Obsahuje pod 

73,5 % uhlíku a nad 50 % prchavé hořlaviny s výhřevností na bezpopelové bázi  

4165 – 5700 kcal/kg tj. aţ 24 MJ/kg. Odraznost světla vitrinitu o hodnotě R = 0,5 % je 

mezinárodně uznávanou hranicí mezi hnědým a černým uhlím. U hnědého uhlí dosahuje 

hodnot menších neţ 0,5 %. 

Černé uhlí 

Černé uhlí obsahuje nad 73,5 % uhlíku v hořlavině a pod 50 % prchavé hořlaviny 

s výhřevností na bezpopelové bázi větší neţ 24 MJ/kg. Odraznost světla vitrinitu o hodnotě 

R = 0,5 % je mezinárodně uznávanou hranicí mezi hnědým a černým uhlím. Černé uhlí 

dosahuje hodnot větších neţ 0,5 %.  

Antracit 

Antracit je uhelná hmota s nejvyšším stádiem prouhelnění, která je lesklá 

a homogenizovaná. Obsah uhlíku je větší neţ 91 % a stoupá aţ na 97 %.  

Obsah prchavé hořlaviny klesá aţ na 2 %. Metaantracit je výše prouhelněný antracit na 

http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/energsur/antracit.html
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přechodu mezi antracitem a grafitem. Hodnota odraznosti Rmax 6 % je hranicí mezi 

antracitem a metaantracitem a  Rmax 10 % je hranicí mezi metaantracitem a grafitem. [1] 

Uhlí se z praktického hlediska rozlišuje také podle moţnosti vyuţití na zplynovatelné 

uhlí, koksovatelné uhlí nebo na uhlí pro chemickou výrobu. 

V Ostravsko-karvinském revíru se těţí černé uhlí včetně typů vhodných pro 

koksování. Koks je pevný uhlíkatý zbytek vyrobený z nízkopopelového a nízkosirného 

černého uhlí, ze kterého jsou odstraněny prchavé sloţky v peci s omezeným přístupem 

kyslíku při teplotách kolem 1000 °C. Při tom vzniká také kamenouhelný dehet, čpavek, 

lehké oleje a svítiplyn. Má vynikající výhřevnost 29,6 MJ/kg. V metalurgii jsou významné 

i jeho další vlastnosti, především vysoký podíl uhlíku a málo nečistot. Při hoření vzniká 

prakticky jen oxid uhličitý. Společnost OKD, a.s. uvádí hlavní parametry českého uhlí, 

viz příloha č. 1. [5]  

Největší zásoby uhlí se nalézají v USA (242 721 Mt), Rusku (157 010 Mt) a Číně 

(114 500Mt). Velké uhelné zásoby leţí v zatím téměř netěţených a na infrastrukturu špatně 

dostupných oblastech Kanady. Nová obrovská loţiska byla objevena v Pákistánu,  

kde mohou dalších nejméně 50 let energeticky dotovat celý indický subkontinent. [6] 

V současné době jsou odhadnuty celkové světové zásoby uhlí na 847 488 Mt.  

Z toho je 430 896 Mt černé uhlí s antracitem. Zásob hnědého uhlí s lignitem je odhadem 

416 592 Mt. [7] 

2.1.2 Ropa 

Ropa je kaustobiolit řady ţivičné. Společně s uhlím a zemním plynem je řazena mezi 

fosilní paliva. Ropa je výjimečná tím, ţe je výchozí surovinou pro mnoho průmyslových 

odvětví. Výrobky s obsahem derivátů ropy nás obklopují téměř na kaţdém kroku. 

Například plasty, léčiva, pohonné hmoty atd. Proto je ropa dnes jistě nejdůleţitější 

energetickou surovinou. Její cena a dostupnost silně ovlivňují hospodářství světově 

vyspělých států. Kolem 40 % celosvětové spotřeby energie pochází z ropy. Na dopravě se 

ropa podílí aţ z 90 %. [3] 

Prokázané světové zásoby ropy dle ročenky British petrol (BP) jsou odhadnuty na 

1237,9 miliard barelů ropy. Největší zásoby ropy se nacházejí v Saudské Arábii.  

Na jejím území jsou zásoby ve výši 264,2 miliard barelů ropy. V procentuálním vyjádření 

se jedná o 21,3 % všech světových zásob. [7] 
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Zdroje ropy lze rozdělovat podle toho, zda jde o ropu takzvaně konvenční nebo 

nekonvenční. Ropa konvenční je ve stavu kapalném. Pro těţbu této ropy se pouţívají ropné 

vrty. Nekonvenční ropa je ve stavu, kdy ji musíme získávat sloţitými technologickými 

postupy například z ropných písků označovaných také jako asfaltové písky. Toto označení 

vychází z anglického výrazu „tar sands“, neboli asfaltové písky. Jsou to zvláštní druhy 

černých písků, které obsahují kolem 10 – 15 % bitumenu (ţivice) podobného měkkému 

asfaltu s asi 5 % vody. Zbytek je tvořen křemitými písky a jílovou příměsí. Kromě pojmu 

asfaltové písky je pouţíváno i označení „oil sands“, neboli ropné písky.  

Ropné písky se vyskytují asi v 70 státech světa, ale skutečně významné zásoby má 

pouze Kanada a Venezuela. Větší vyuţití těchto zásob ropy naráţí především na 

technologické, ekologické a finanční překáţky. S rozhodnutím těţby těchto zásob by došlo 

k otevření obřích velkolomů nebo gigantických pískoven. V kanadské provincii Alberta by 

šlo o plochu pokrývající zhruba území o velikosti Čech. Veškerou tuto plochu by 

pokrývala 20 metrů mocná téměř vodorovná vrstva černých ropných písků. 

Hlavním problémem těţby je zpracování asfaltových písků, které není moţné bez 

enormní spotřeby zemního plynu a ekologických škod na krajině. Dalším limitujícím 

faktorem je velká spotřeba vody, protoţe uhlovodíky se oddělují od horniny horkou vodní 

párou.  

Uţ dnes jsou obrovskou ekologickou zátěţí několikakilometrová umělá jezera 

odpadních vod, která vznikla v Kanadě uţ při prvních větších pokusech těţby v roce 1967 

a pak v období ropných krizí. Taková to těţba měla význam v tom, ţe za těch zhruba 

čtyřicet let byla vyzkoušena těţba a technologie zpracování ropných písků. Aţ svět dospěje 

do situace, kdy vyčerpá konvenční zdroje ropy a zůstane závislý na technologii 

vyuţívajících ropných produktů, pak má Kanada reálnou šanci stát se nejstabilnější zemí 

světa na surovinovém trhu. V současné době probíhají v Kanadě vzájemné souboje 

investorů a ochránců přírody.  

O serióznosti budoucích úvah nahrazení konvenčních zdrojů ropy za zdroje 

asfaltových písků svědčí aktivity čínského ropného gigantu PetroChina, který financuje 

stavbu ropovodu z Alberty na západní pobřeţí, aby byl v budoucnu zajištěn přístup 

k moţnému největšímu ropnému poli světa. [6] 
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2.1.3 Zemní plyn 

V druhé polovině minulého století se zemní plyn dostal ve světové energetické bilanci 

na přední místa v mnoţství vytěţené suroviny. Celkové zásoby zemního plynu s odhadem 

511 tisíc miliard m
3
 mají ţivotnost aţ 200 let. Ekonomicky těţitelné při současné technické 

úrovni, dosahují 164 000 miliard m
3
 a vydrţí při současné těţbě do roku 2060. 

Zemní plyn je v přírodních nalezištích zpravidla doprovázen ropou. Podle místa 

vzniku lze zemní plyn rozdělovat na zemní plyn naftový a zemní plyn karbonského typu. 

Zemní plyn naftový je zpravidla uloţen v pórovitých horninách ohraničených 

nepropustnými vrstvami a vodou, kde se jako lehčí látka nahromadil v průběhu tisíců let 

nad vrstvami ropy nebo vody. Takový zemní plyn se těţí vrty vedenými přímo do 

pórovitých vrstev loţisek, která se nacházejí většinou v hloubce do 3 km pod povrchem 

země. Zemní plyn je moţné těţit z pevniny jako např. v Rusku a Alţírsku nebo  

z loţisek, která se nacházejí pod mořským dnem např. v Severním moři. [8]  

Karbonský zemní plyn je emitovaný z uhelných loţisek a je tvořen z 90 aţ 95 % 

metanem. Jeho obsah v tuně uhlí kolísá od 0 do 25 litrů v závislosti na stupni prouhelnění 

a hloubce uloţení. Vznikal v průběhu dlouhodobé přeměny prvohorních rostlin na černé 

uhlí. Vyskytuje se proto v loţiscích černého uhlí. Při těţbě uhlí se uvolňuje a je 

z bezpečnostních důvodů odsáván jako tzv. degazační plyn nebo se těţí přímo vrty 

z uhelných slojí. Ve vybraných lokalitách je moţné karbonský plyn dlouhodobě těţit. 

Tomu však musí předcházet průzkum vlastnosti loţiska a uhlí. Pro dosaţení větší 

výtěţnosti je moţné i umělé zvýšení plynoprostupnosti uhelných slojí. [8] [4] 

Loţiskové zdroje zemního plynu jsou v ČR soustředěny na jiţní i severní Moravě. Na 

severní Moravě jsou vázány na uhelné sloje Hornoslezské pánve, na jiţní Moravě na 

geologické jednotky Západních Karpat, kde se vyskytují s loţisky ropy v oblasti Vídeňské 

pánve. V této pánvi jsou loţiska roztroušena do mnoha dílčích struktur a produktivních 

obzorů, leţících převáţně v hloubkách do 2 800 m. Největším v této oblasti je loţisko 

Hrušky, jehoţ převáţná část je jiţ vytěţena a slouţí jako podzemní zásobník plynu. 

Největším a nejdůleţitějším loţiskem ropy v současnosti zůstávají Dambořice – Uhřice 2, 

postupně roste význam loţisek Ţarošice, Uhřice – jih. [4], [8] 

Výsledkem zmenšujících se zásob tuhých paliv a politika emisních povolenek 

zapříčiňuje orientaci členských státu EU na vyuţívání ekologicky šetrnějších 

energetických paliv. Důvody pro prosazování zemního plynu jsou: snadná regulace 
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spalování a tím i intenzita výhřevu, měřitelnost spotřeby a pohodlnost obsluhy, stejně jako 

u výtopu elektřinou. Tepelný účin plynu je dokonce rychlejší a měně ztrátový neţ  

u elektrické energie. Při spalování nevznikají pevné částice – popel. Do ovzduší neunikají 

prach a saze. Zemní plyn prakticky neobsahuje sloučeniny síry, takţe spaliny jsou téměř 

bez SO2. Při spalování zemního plynu se produkují pouze tzv. termické oxidy dusíku,  

v důsledku čehoţ jsou emise ve srovnání s uhlím o 70 – 75% niţší. Při srovnání  

s kapalnými palivy pak o 60 – 70% niţší. Emise oxidu uhelnatého ze zemního plynu jsou 

vzhledem k dobrému promísení se vzduchem a dobré regulaci spalování nepatrné.  

Ve srovnání se spalováním uhlí jsou o 2 řády niţší. Při spalování zemního plynu se 

uvolňuje pouze 50 % emisí CO2 ve srovnání s hnědým uhlím. Ve srovnání s černým uhlím 

se pak uvolňuje 60 % emisí. U spalování kapalných paliv se uvolňuje aţ o 75 % méně 

emisí CO2. Vzhledem k vyšší účinnosti plynových spotřebičů v porovnání s ostatními 

palivy je však sníţení CO2 ještě vyšší. Automobily na plyn produkují o 20 % méně emisí 

oxidu uhličitého neţ automobily jezdící na benzín nebo motorovou naftu. [8] 

2.1.4 Radioaktivní suroviny 

S rostoucí spotřebou energie se stává jaderná energie významným zdrojem, který 

neohroţuje ţivotní prostředí a je technicko-hospodářsky vyuţitelná. Palivem do jaderných 

elektráren mohou být přírodniny uran, thorium a radium. Z  technologických důvodů se 

vyuţívá pouze uran, který je zastoupen v několika desítkách nerostů. Ekonomicky 

nejdůleţitější je uraninit také nazývaný jako smolinec.[3] 

V ČR je těţeno pouze loţisko Roţná a v rámci likvidačních prací loţisko Stráţ pod 

Ralskem. Vytěţená surovina je chemicky upravována do podoby koncentrátu a dodávána 

společnosti ČEZ a.s. do jejich jaderných elektráren Dukovany a Temelín. [4] 

Technologie jaderné energetiky je v současnosti vyvinuta vysoce bezpečně, 

neuvaţujeme-li o vnějším ataku na elektrárny. Určitým bezpečnostním problémem jsou 

však ještě tzv. zbytková, reziduální rizika, která mohou být díky dalšímu výzkumu 

a rozvojem vědy minimalizována. 

V budoucnu se trh s jadernými palivy můţe výrazně přiblíţit důleţitosti trhu 

s ropnými produkty. [9] 
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3 Analýza trhu s energetickými surovinami v ČR 

Trhy s energetickými surovinami jsou pro chod kaţdé vyspělé ekonomiky 

nepostradatelné. Cenu komodit na těchto trzích ovlivňuje skutečnost jejich neustálé 

potřeby do technologií vytvořených člověkem. V důsledku stálé zvyšující se závislosti na 

energii mají ceny energetických surovin stoupavou tendenci. Hlavním faktorem růstu cen 

je neobnovitelnost zdrojů energetických surovin. S celosvětovým úbytkem primárních 

energetických surovin význam surovinového a potaţmo i energetického trhu stále stoupá. 

Tato důleţitost se nejvíce projevuje na trzích s ropou, zemním plynem a elektrickou 

energií. Vývoj cen na těchto trzích má pak přímou vazbu na hospodářský výsledek 

ekonomiky jednotlivých zemí.  

Při dnešním stavu surovinových základen všech vyspělých států neexistuje stát, který 

by byl surovinově soběstačný ve všech průmyslově vyuţitelných surovinách. Dochází 

proto často k situacím, kdy cena surovin je ovlivněná tzv. geopolitickými vlivy. Je potřeba 

oddělit ovlivnění cen, které jsou zapříčiněné krátkodobými a dlouhodobými 

geopolitickými vlivy. 

Typickým krátkodobým vlivem jsou havárie, přírodní katastrofy, výpadky zásobování 

nebo politické spory jako například spor o dodávky zemního plynu mezi Ukrajinou 

a Ruskem na počátku roku 2009. Podobný problém se objevil jiţ v roce 2006, kdy 

ohniskem sporu mezi Ruskem a Ukrajinou byla platba za dodávky plynu od odběratele 

ukrajinské státní energetická společnosti Naftogaz k dodavateli ruské společnosti 

Gazprom. 

Dlouhodobé geopolitické vlivy ovlivňující ceny surovin na dlouhá desetiletí jsou 

těţko zvratitelné. Za dlouhodobé vlivy lze povaţovat především existenci bezpečnostních 

rizik klíčových regionů, jako jsou Irák a Irán nebo nadměrně rychle rostoucí spotřeba 

surovin spojená s rychlou industrializací třetího světa. Jedná se především o Čínu, Indii 

a Indonésii. Tyto země lze charakterizovat jako země s robustním nárůstem poptávky  

po energiích. Při růstu poptávky po energetických surovinách roste cena surovin 

a vyčerpanost loţisek. Důsledkem toho rostou náklady na těţbu surovin, které se následně 

promítají do konečných cen na komoditních burzách. Ceny komodit pak ovlivňují 

výkonnost ekonomiky všech států. S růstem poptávky po energetických surovinách na 

burzách roste i spotřeba a ceny neenergetických komodit. 
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Podle analýz Mezinárodní agentury pro energii (IEA) International Energy Agency 

se světová spotřeba energie do roku 2030 zvýší o 55 %. Roční nárůst spotřeby energie má 

činit 1,8 %. Ceny ropy a zemního plynu se za poslední dva roky v Evropské unii nejméně 

zdvojnásobily. V Asii roste poptávka po energiích ještě citelně rychleji neţ v zemích EU. 

V letech 2000 – 2005 vzrostla roční spotřeba ropy v USA o 1,8 % a spotřeba zemí 

západní Evropy o 0,4 %. Spotřeba ropy v asijsko-pacifickém prostoru vykazuje meziroční 

nárůst o 3 %. Tato míra růstu se v dalších letech pravděpodobně bude ještě zvyšovat. 

V tomto desetiletí je odhadováno tempo růstu energetické poptávky Číny na 9,9 %, a to je 

skoro dvojnásobek tempa růstu v asijsko-pacifickém prostoru. Pro rok 2030 by uţ mohla 

být asijská spotřeba vyšší neţ spotřeba Severní Ameriky a Evropy dohromady. Současný 

recesní vývoj ekonomik by neměl výrazně zkreslit celkový výsledek prognóz, ale 

vzhledem k současné situaci na komoditních burzách lze těţko odhadovat střednědobé 

ceny energií. [10] 

Například uran prodělal v roce 2007 prudký růst následovaný stejně prudkým 

poklesem, který dokumentuje graf přílohy č. 2. Podobná situace nastala v roce 2008 

u ropy. Uvedený vývoj ukazuje, ţe na ceny má významný vliv nejen vývoj světového 

hospodářství, ale také spekulace a bezpečnostní nebo politické vztahy mezi státy vlastnící 

loţiska energetických surovin. 

Současná výše spotřeby ve třetím světě je zatím jen zlomkem spotřeby vyspělých 

zemí. Na průměrného obyvatele Číny připadá méně neţ jedna desetina spotřeby ropy 

průměrného Američana a na obyvatele Indie dokonce jedna třicetina. Spotřeba energie 

navíc neroste pouze ve třetím světě. Během posledních deseti let došlo k jejímu nárůstu 

např. ve Španělsku o 40 %, Kanadě o 25 %, či USA o 16 %. Tabulka č. 1. shrnuje spotřebu 

primární energie přepočítanou na tunu ekvivalentu ropy. Tuna ekvivalentu ropy odpovídá 

energii získané ze skutečné jedné tuny ropy. [10] 

Země OECD: 

Europe : Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, 

Hungary, Iceland, Republic of Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands,Norway, Poland, 

Portugal, Slovakia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, UK. North America 

Other member countries : Australia, Canada, Japan, Mexico, New Zealand, 

US(excluding Puerto Rico), Canada and Mexico.South Korea, US. [7] 
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Tab. č. 1. Světová spotřeba primárních energií za rok 2008 

Million tonnes oil 
natural 

gas coal 
nuclear 
energy 

hydro-
electricity total 

Total North America 1134,7 728,9 613,3 215,6 146,2 2838,6 

Total S.& Cent.America 252 121,1 22,4 4,4 153,1 552,9 

Total Europe & Eurasia 949,4 1040,1 533,7 275,6 188,6 2987,5 

Total Middle East 293,5 269,4 6,1 0 5,1 574,1 

Total Africa 138,2 75,2 105,9 3 22,2 344,4 

Total World 3952,8 2637,7 3177,5 622 709,2 11099,3 

European Union 703,9 433,7 317,9 211,7 77,3 1744,5 

OECD 2249 1316,9 1184,3 520,6 295,6 5566,4 

Former Soviet Union 183,8 568,7 166,2 59,9 56,5 1035,2 

other EMEs 1520 752,1 1827 41,5 357,1 4497,8 

World Consumption [%] 35,61% 23,76% 28,63% 5,60% 6,39% 100,00% 

 

zdroj: BP: Statistical review of world energy 2008 

3.1 Energetický trh ČR 

Určujícími faktory stavu energetických trhů v kaţdé zemi je  velikost a bohatství 

surovinové základny a podmínky pro podnikání spojené s reálnou moţností vyuţití 

surovinové základny země ve spojení s platnou legislativou. 

Energetický trh ČR je závislý na hospodářské politice státu, která je realizována 

prostřednictvím Státní energetické koncepce. Státní energetická koncepce je základní 

součásti hospodářské politiky a je výrazem státní odpovědnosti za vytváření podmínek pro 

spolehlivé a dlouhodobě bezpečné dodávky energie za přijatelné ceny a za vytváření 

podmínek pro její efektivní vyuţití, které nebude ohroţovat ţivotní prostředí a bude 

v souladu se zásadami udrţitelného rozvoje. Tuto zákonnou odpovědnost stát naplňuje 

stanovením legislativního rámce a pravidel pro chod a rozvoj energetického hospodářství.  

Energetické hospodářství je jedním z nosných systémů kaţdé ekonomiky a jeho 

bezproblémové a efektivní fungování má podstatný dopad na všechny ostatní sektory 

ekonomiky. [11] 

Energetické hospodářství ČR prošlo od roku 1990 zásadními kvantitativními, 

strukturálními a kvalitativními změnami. Z hlediska vývojových makroekonomických 

trendů se jedná zejména o sníţení celkové výše spotřeby energetických zdrojů a prosazení 
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větší zdrojové diverzifikace. Z hlediska podnikové základny je patrné výrazné zastoupení 

soukromého kapitálu. Sektor je jiţ z velké části privatizován. V důsledku přítomnosti 

zahraničních investorů se zde stále silněji projevují integrační a globalizační procesy,  

do kterých jsou tuzemské energetické společnosti vtahovány. Energetické hospodářství je 

tvořeno subsystémy jako elektroenergetika, plynárenství, uhelný průmysl, těţba uranu 

a zpracování uranové rudy, teplárenství, těţba a zpracování ropy. [12] 

3.1.1 Trh s pevnými palivy 

Na českém trhu s pevnými palivy mají v produkci dominantní postavení tuzemské 

společnosti. Situace na trhu vychází totiţ z mnoţství dostupných tuzemských zásob 

pevných paliv. Zásoby hnědého a černého uhlí na území dnešní ČR předurčily orientaci 

bývalého Československa na uhelný průmysl na dlouhá desetiletí dopředu. I přes útlum 

těţby po roce 1989 ještě stále přetrvává dominantní postavení tuzemských společností. 

Vzhledem ke státní palivoenergetické koncepci je ale třeba mít na paměti, ţe loţiska 

hnědého uhlí, která jsou dosud určena k těţbě, mají své území těţební limity stanovené 

politickým rozhodnutím. ČR se proto blíţí do doby, kdy jiţ nebude soběstačná v produkci 

uhlí a nastane období dovozu. Trh s pevnými palivy potom dozná markantních změn.  

Uhlí je nejvýznamnějším zdrojem pro výrobu elektrické energie v ČR. V roce 2008 se 

podíl uhlí na výrobě elektřiny v ČR zvýšil na 61 % z předloňských 59 %. S ohledem na 

velikost země a stav loţisek působí v tuzemském palivo-energetickém průmyslu především 

střední a velké společnosti. [13] 

Těţbu tuzemského černého uhlí omezuje vyčerpanost jediného aktivního 

černouhelného loţiska leţícího v Ostravsko-karvinském revíru. Další černouhelné loţisko 

Frenštát s celkovou zásobou uhlí cca 1,6 mld. t je spolu s Dolem Frenštát v konzervačním 

reţimu. [13] 

Společnost OKD, a.s. 

Společnost OKD je jediným producentem černého uhlí v ČR. Těţba probíhá 

v hlubinných dolech v jiţní části Hornoslezské uhelné pánve. Rozhodující význam pro ČR 

má česká část Hornoslezské pánve o rozloze cca 1600 km
2
 provozně nazývaná jako 

Ostravsko-karvinský revír. Jedná se v současnosti o jedinou oblast těţby černého uhlí 

v ČR. Na území ČR se nachází kolo 30 % zásob uhlí z celé černouhelné pánve. Zbytek 

patří do nerostného bohatství sousedního Polska.  
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Vlastníkem společnosti OKD, a.s. je společnost New World Resources (NWR).  

OKD vyhledává, těţí, upravuje, zušlechťuje a prodává černé uhlí s nízkým obsahem síry 

a dalších příměsí. Takové uhlí je vhodné pro koksování a chemický průmysl. [14] 

Všechny doly OKD jsou hlubinné a uhlí se těţí prostřednictvím dlouhých důlních děl. 

Dnes se těţí výhradně mechanizovanými postupy. Společnost v současnosti provozuje 

doly: Důl Karviná se závody Lazy a ČSA, Důl ČSM, Důl Darkov a Důl Paskov. Doly těţí 

černé uhlí energetické i vhodné pro koksování.  

Ţivotnost ekonomicky těţitelných zásob černého uhlí v ČR je odhadována do roku 

2029. K blíţícímu se konci těţby přispěla i situace, kdy neefektivní černouhelné revíry 

s vysokými produkčními náklady byly od roku 1990 utlumeny i za cenu vysokých 

bilančních ztrát. Objem těţby se sníţil z 30,7 mil. tun v roce 1990 na 12,8 mil. tun v roce 

2007. V roce 2006 byla celková domácí spotřeba černého uhlí asi 9 mil. tun. Většina 

koksovatelného uhlí vytěţeného společností končí v koksovnách. Dvě třetiny 

energetického černého uhlí se vyuţívá pro výrobu elektrické energie, jednu třetinu uhlí 

spotřebovávají v průmyslových podnicích. Mezi cílové země vývozu patří Rakousko, 

Slovensko, Německo, Maďarsko a Bosna a Hercegovina. [4],[14]  

Nejvýznamnějšími zákazníky v oblasti prodeje koksovatelného uhlí jsou globální 

gigant ArcelorMittal Ostrava s odběrem 1,6 mil tun následovaný slovenským provozem 

U. S. Steel v Košicích 1,6 mil tun., koksovny OKK (Ostrava) 1,0 mil. tun a MORAVIA 

STEEL, a.s. s odběrem 0,7 mil. tun koksovatelného uhlí.  

Mezi významné zákazníky v energetickém sektoru patří Dalkia 1,2 mil. tun, ČEZ 

1,0 mil. tun, rakouský koncern Verbund Austrian Thermal Power 0,7 mil. tun a Stadtwerke 

Mnichov 0,25 mil. tun. Z celkového prodeje uhlí vhodného pro koksování bylo směrováno 

do tuzemska 45,6 %. Z celkového vytěţeného mnoţství energetického uhlí bylo 

v tuzemsku realizováno 65,8 %. V rámci tuzemského prodeje činil podíl uhlí vhodného pro 

koksování 48,8 % a energetického uhlí 51,2 %. Výše exportu černého uhlí činila v roce 

2006  6,518 mil. tun. Od roku 2006 OKD prodává veškerou svoji produkci přímo 

prostřednictvím obchodního útvaru. [14] 

Skupina Czech Coal 

Lokalitou těţby hnědého uhlí je Severočeská pánev. Plošný rozsah a rozvoj těţby je 

státem omezen díky územním ekologickým limitům, které schválila vláda v roce 1991. 
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Společnost Czech Coal, a.s. zahrnující společnosti Vršanská uhelná, a.s., Litvínovská 

uhelná, a.s. a Czech Coal Services, a.s. obchoduje s energetickými komoditami, a to 

především s hnědým uhlím. Prodej zajišťuje úsek obchodu s uhlím. Obchoduje také s 

elektrickou energií a povolenkami na emise skleníkových plynů.  

Tyto tři společnosti vznikly rozdělením dřívější společnosti Mostecká uhelná a.s., 

která byla pokračovatelkou Mostecké uhelné společnosti. Mosteckou uhelnou společnost 

do listopadu 1993 tvořily bývalé státní podniky Doly a úpravny Komořany, Doly Leţáky 

a Doly Hlubina. [15] 

Vršanská uhelná, a.s. 

Vršanská uhelná, a.s. se zhruba 750 zaměstnanci působí v lokalitě Vršany, která má 

zásoby uhlí v rámci územních limitů těţby aţ do roku 2058. Lomu Vršany do dosáhnutí 

těţebních limitů zbývá vytěţit zhruba 333 milionů tun uhlí. 

Litvínovská uhelná, a.s. 

Litvínovská uhelná, a.s. s asi 1150 zaměstnanci spravuje povrchový lom ČSA, kde je 

těţba uhlí omezena územními limity do roku 2021. Celý dobývací prostor obsahuje 

přibliţně dalších 750 milionů tun kvalitního uhlí, ze kterých však lze vytěţit kvůli limitům 

jen 48 milionů tun. Při zrušení limitů by ČSA mohl dobývat uhlí aţ do roku 2065. 

Prolomení územních limitů je však v současné době nereálné. [15]  

Severočeské doly, a.s. 

Severočeské doly, a.s. je největší hnědouhelná těţební společnost působící v ČR. 

Působí v Severočeské hnědouhelné pánvi. Zabývá se těţbou, úpravou a odbytem hnědého 

uhlí a doprovodných surovin. Vznikla 1. ledna 1994 spojením Dolů Nástup Tušimice 

a Dolů Bílina. Doly Bílina jsou producentem nízkosirnatého tříděného a energetického 

uhlí. Doly Nástup Tušimice produkují především energetické uhlí. Společnost ročně 

produkuje řádově 20 mil. tun uhlí, čímţ zaujímá vedoucí pozici na trhu. V roce 2007 

Severočeské doly, a.s. dosáhla na českém trhu podílu 47,82 %. Roční těţba okolo 13,5 mil. 

tun jednoúčelového energetického hnědého uhlí je směrována pásovou dopravou 

do tepelné elektrárny Tušimice, kterou vlastní ČEZ, a.s. Elektrárenská společnost ČEZ, a.s. 

je také jediným akcionářem a největším odběratelem Severočeských dolů. Obchodování 

s uhlím zajišťuje útvar obchodního ředitele. [16] 
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Sokolovská uhelná, a.s. 

Sokolovská uhelná je největším nezávislým výrobcem elektrické energie v ČR 

a zároveň nejmenší hnědouhelnou společností. Sokolovská uhelná je s produkcí 

300 000 tun/ rok také jediným výrobcem briket v ČR. 

Ročně vytěţí kolem 10 miliónů tun hnědého uhlí. Na tomto objemu se zhruba z 80 % 

podílí firemní divize Jiří, zbylou část vytěţí divize Druţba. Z celkového objemu hnědého 

uhlí přibliţně 60 % směřuje k tuzemským i zahraničním zákazníkům. Obchodní činnost 

zajišťuje útvar obchodního ředitele. Zbylou část těţby – 40 % firma zušlechťuje v rámci 

vlastních kapacit. Vyrobí ročně kolem 3500 GWh elektrické energie a 2300 TJ tepla, 

kterým zásobuje Karlovy Vary i další města v regionu. Elektrická energie je vyráběna ve 

dvou elektrárnách – v klasické elektrárně s granulačními kotli a druhé paroplynné 

elektrárně. Tyto elektrárny jsou situovány jen několik kilometrů od Karlových Varů v obci 

Vřesová. Elektrárny patřící pod Sokolovskou uhelnou, a.s. [17] 

Výjimečnost paroplynné elektrárny Vřesová spočívá v tom, ţe jako palivo vyuţívá 

plyn vyrobený z hnědého uhlí. Alternací je i zemní plyn, který nakupuje Sokolovská, a.s. 

od RWE Transgas. Přeměna uhlí na ušlechtilejší formy energií je ve své podstatě 

energetickým komplexem technologických procesů vzájemně propojeným a na sebe 

vázaných, počínaje přípravou a úpravou základních surovin, výroby páry, zplyňování 

hnědého uhlí, čištění vyrobeného plynu, zpracování a čištění doprovodných látek a odpadů 

aţ po konečnou fázi vyuţití čistého plynu – energoplynu pro výrobu elektrické a tepelné 

energie. Paroplynná elektrárna je tvořena dvěma bloky, kaţdý o instalovaném výkonu 200 

MW. Součástí kaţdého bloku je plynová a parní turbína. Doplňkovým i záloţním palivem 

umoţňující rychlé změny výkonů bloku je zemní plyn. Obě paliva jsou spalována ve 

spalovacích komorách plynové turbíny. [18] 

3.1.2 Trh s plynem 

Současný trh s plynem v ČR se postupně otevřel konkurenčnímu prostředí díky jeho 

liberalizaci. Liberalizace trhu s plynem byla zahájena 1. ledna roku 2005. V roce 2006 

Energetický regulační úřad ukončil cenovou regulaci pro oprávněné zákazníky s výjimkou 

domácností, aby tím předešel negativním dopadům nefunkčního trhu na konečné 

zákazníky v první vlně liberalizace trhu. Od 1. dubna 2007 je český trh s plynem jiţ plně 

liberalizovaný. Ceny plynu jsou plně v reţii jednotlivých obchodníků. Konkurenční 

prostředí pro konečného zákazníka znamená moţnost zvolit si svého dodavatele plynu.  
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Kromě tradičních dodavatelů jako jsou společnosti RWE Transgas, E.ON Energie 

a Praţská plynárenská. na českém trhu dále aktivně působí obchodní společnosti 

Vemex, s.r.o., Lumius, s.r.o. a další. [19]  

Většina evropských států spotřebovává zemní plyn pocházející z dovozu. Výjimkou 

není ani ČR. Z celkového objemu dodávek plynu do Evropy 70 % tvoří dodávky od 

těţebních společností Gazprom Export, Sonatrach, ExxonMobil , Shell, StatoilHydro. 

Největším dodavatelem zemního plynu do Evropy je Rusko. Evropa pak je naopak 

jeho největším spotřebitelem. Z 95 aţ 100 % je na dovozu ruského plynu závislé například 

Finsko, Slovensko, Srbsko a Řecko. Více neţ 80 % potřebného plynu dováţí ČR, 

Bulharsko. Rakousko, Maďarsko. Turecko dováţí cca 60 %. Více neţ 40 % celkových 

dodávek plynu odebírá z Ruska Německo a Polsko. Do 30 % se vejdou země jako 

Rumunsko, Francie, Itálie, Belgie, Norsko a Velká Británie. [20] 

Podle statistiky BP se do ČR dovezlo 2,20 mld. m
3
 norského a 6,43 mld. m

3
 ruského 

zemního plynu. Spotřeba zemního plynu v roce 2007 dosáhla 8,9 mld. m
3
. Domácí těţba 

zemního plynu dosáhla v roce 2006 podle statistických údajů Eurostatu 2,38 % celkové 

spotřeby zemního plynu v ČR. [7] 

S českým zemním plynem podniká společnost Moravské naftové doly, a.s. Na základě 

dlouhodobého kontraktu mezi Moravskými naftovými doly, a.s. a akciovou společností 

RWE Transgas je provozován podzemní zásobník plynu Uhřice. V roce 2006 bylo 

dosaţeno plánované skladovací kapacity 180 mil. m
3
 s maximálním denním těţebním 

výkonem 6 mil. m
3
.  

Provoz Dolní Bojanovice na základě dlouhodobé smlouvy s akciovou společností SPP 

Bohemia těţí plyn s maximálním denním výkonem 9 mil. m
3
. Skladovací kapacita na 

tomto zásobníku činí 576 mil. m
3
. Za rok 2006 dosáhla společnost Moravské naftové doly, 

a.s. těţby zemního plynu ve výši 94,17 mil. m
3
. [21] 

Bezpečnost zásobování zemním plynem 

Stát má zajištěnu bezpečnost zásobování zemním plynem díky diverzifikaci dopravní 

cesty i zdrojů zemního plynu. K diverzifikaci dodávek zemního plynu došlo v roce 1997 

uzavřením dlouhodobého kontraktu do roku 2017 na roční objem postupně aţ 3 mld. m
3
 

plynu tehdejším státním podnikem Transgas a norskými producenty Statoil, Norsk Hydro 

a Saga Petroleum. Dovozy zemního plynu jsou realizovány v poměru 25 % z Norska 

a 75 % z Ruska. Za normálních okolností do ČR přichází zemní plny jen z Ruska.  
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V roce 2006 Společnost RWE Transgas, a. s. prodlouţila dlouhodobý kontrakt na 

dodávky zemního plynu s ruským plynárenským koncernem Gazprom export do roku 2035 

v ročních objemech do 9,0 mld. m
3
. [22] 

Koncern RWE 

RWE je třetí největší evropskou energetickou skupinou. Společnosti skupiny RWE 

v ČR organizačně patří pod divizi RWE Energy. Vedoucí společností celého koncernu je 

RWE AG se sídlem v německém Essenu. RWE AG je zodpovědná za strategický rozvoj, 

plánování, controlling, finance a komunikaci na nejvyšší úrovni celého koncernu RWE. 

[23] 

RWE Transgas, a.s. 

RWE Transgas je řídící společností v ČR. Hlavní aktivitou RWE Transgas je dovoz 

a obchod se zemním plynem. RWE nakupuje zemní plyn na základě dlouhodobých smluv 

s ruskou společností Gazprom export a norským státním koncernem StatoilHydro  jako 

doplněk kontraktu s Gazpromem. Do skupiny RWE Transgas v ČR patří regionální 

plynárenské společnosti Západočeská plynárenská, Středočeská plynárenská, Severočeská 

plynárenská, Východočeská plynárenská, Severomoravská plynárenská a Jihomoravská 

plynárenská zabývající se prodejem zemního plynu koncovým zákazníkům.[24] 

Společnost RWE Gas Storage, s.r.o. 

RWE Gas Storage, s.r.o. je největším provozovatelem podzemních zásobníků plynu 

v ČR. Pro skladování plynu pouţívá tři různé metody. Čtyři zásobníky vyuţívají prostory 

plynového loţiska. Další zásobník je aquiferového typu  (původně vyplněný vodou) 

a poslední zásobník je skalní kavernou. Tyto zdroje jsou sloučeny do jednoho virtuálního 

zásobníku plynu s celkovou kapacitou 2 321 mil. m
3
 a těţebním výkonem 

35,7 mil. m
3
 zemního plynu za den.  

ČR v současnosti disponuje na evropské poměry nadstandardními skladovacími 

kapacitami zemního plynu. RWE počítá s navýšením kapacity ještě o více neţ jednu 

třetinu. Skladovány budou zásoby větší neţ 3 miliardy m
3
 plynu. [24] 

Podzemní zásobníky plynu jsou schopny reagovat na rozdíly mezi objemy primárně 

těţeného a importovaného plynu a sezonními odběrovými potřebami spotřebitelů.  

Při poklesu dodávek plynu z jakéhokoliv důvodu jsou podzemní zásobníky jedním 

z nejúčinnějších a nejefektivnějších nástrojů pro dočasnou eliminaci závislosti na 

dodávkách zemního plynu. Metoda podzemního uskladnění plynu v zásobnících se také 
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jeví jako dlouhodobě technicky nejvhodnější. V současné době existuje řada typů 

podzemních zásobníků plynu, jejichţ typ vychází z místních geologických podmínek, 

odběrových nároků a technicko-ekonomických moţností. [25] 

Provozované zásobníky zemního plynu v ČR 

zásobník v Lobodicích 

Zásobník je jediným aquiferovým zásobníkem v ČR. Zásobník plynu Lobodice je 

situován v Hornomoravském úvalu asi 13 km jihozápadně od Přerova v těsné blízkosti 

obce Lobodice. Uskladňovací horizont (kolektor) představuje badenská bazální klastika 

(pórovitý pískovec a slepenec). Průměrná mocnost je 12 metrů a má pórovitost 24 %.  

Plyn je uskladněn v hloubce 400 aţ 500 metrů. Původně byly tyto vrstvy nasyceny slabě 

mineralizovanou vodou. Odtlačením vody byl vytvořen zásobník plynu aquiferového typu. 

Objekty zásobníku se nacházejí po obou březích původních meandrů řeky Moravy a Malé 

Bečvy v rozsáhlém luţním lese. Zásobník je nejmenším podzemním zásobníkem v ČR. 

[26] 

zásobník v Dolních Dunajovicích 

Zásobník plynu v Dolních Dunajovicích je největší v ČR. Nachází se  6 km severně od 

Mikulova pod východním úpatím Pavlovských vrchů na katastrech obcí Dolní Dunajovice, 

Horní Věstonice a Březí.  Zásobník je vytvořeným v částečně vytěţeném plynovém loţisku 

zemního plynu. Drenáţní hornina plynového loţiska je uloţena v hloubce 1 050 metrů pod 

povrchem. Jiţ během primární těţby zemního plynu bylo rozhodnuto, ţe po odtěţení 

přibliţně poloviny zásob zde bude vybudován podzemní zásobník plynu. [26] 

Příbram-kavernový zásobník Háje 

Nachází se nedaleko obce Háje na Příbramsku v lokalitě historické uranové šachty 

označené jako šachta č. 16. 

V roce 1991 zde ukončili těţbu Uranové doly Příbram, tehdy jiţ s názvem 

Diamo státní podnik –  správa uranových loţisek. Z důvodu příznivého podloţí a vhodného 

rozfárání pod šachtou č. 16 došlo k vyuţití těchto podzemních prostor k budování 

podzemního zásobníku, který se po dokončení v roce 1998 stal uznávaným báňským 

projektem. Zásobník Háje je první komerčně vyuţívaný zásobník vybudovaný 

v krystalinických strukturách (ţula).   

Hlavní výhodou kavernových úloţišť je rychlost plnění nebo těţby plynu. Skladovací 

prostor pro zemní plyn byl vytvořen raţením a těţením horniny z podzemí nedaleko 

http://ad2.billboard.cz/extra/takeit/takeit_redirect.bb?idpool=9293634&idserver=32210&idsekce=1&idpozice=1&typbanneru=32&idadword=14145&idproduct=2922580&idclient=25586769
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bývalého uranového dolu. Celková délka chodeb je 45 066 m. Zásobník tvoří systém 

chodeb o vodním objemu 620 tisíc m
3
. Profil chodeb v soustavě se pohybuje mezi 

12 aţ 15 m
2
. V podzemí můţe být uloţeno aţ 64 milionů m

3
 zemního plynu. Plyn se 

skladuje při přetlaku aţ 10 MPa. Kaverna byla poprvé napuštěna zemním plynem v srpnu 

1998. [26] 

zásobník Tvrdonice 

Komplex objektů podzemního zásobníku plynu Tvrdonice se nachází na jihovýchodní 

Moravě na katastrech obcí Tvrdonice, Kostice, Hrušky a Týnec nedaleko okresního města 

Břeclav. Zásobník je prvním a nejstarším zásobníkem na území bývalého Československa, 

který ke skladování zemního plynu vyuţívá původních primární těţbou částečně 

odtěţených přírodních loţisek ropy a zemního plynu. Zásobník plynu patří geologicky 

k Vídeňské pánvi zasahující do území České republiky, Slovenska a Rakouska. Tato pánev 

patřila k nejbohatším nafto-plynovým oblastem ve střední Evropě. 

 Zásobník se nachází ve východní části moravské ústřední prohlubně na nalezišti 

Hrušky. Ke skladování plynu se vyuţívá několika z celé řady situovaných loţiskových 

objektů ropo-plynového naleziště Hrušky. [26] 

Rozhodující skladovací kapacity představují 8., 12. aţ 14. sarmatský a 9. bádenský 

obzor, který se nachází v hloubkových intervalech od 1050 do 1600 m. Při skladování 

plynu doposud probíhá z některých dalších loţiskových objektů primární těţba ropy 

a plynu. Těţbu provádí těţební organizace MND, a.s. Hodonín. [26] 

zásobník Štramberk 

Podzemní zásobník Štramberk byl vytvořen ve vytěţeném plynovém loţisku  

Příbor – jih nedaleko od města Kopřivnice. Centrální areál podzemního zásobníku plynu se 

nachází 2 km jihovýchodně od města Štramberk rozloţeného na svazích Zámeckého vrchu 

a Bíle hory v podhůří Beskyd. Loţisko Příbor – jih leţí asi 35 km jihozápadně od Ostravy 

v okrese Nový Jičín, pod katastrálním územím obcí Štramberk, Kopřivnice, Ţenklava, 

Závišice, Rybí a Ţilina na ploše asi 30 km
2
, v hloubce 500 – 690 m pod povrchem. 

Efektivní mocnost se pohybuje v rozmezí 1 aţ 10 m. Vytěţení loţiska proběhlo na 

tlakovou úroveň 1,165 MPa. Původní loţiskový tlak dosahoval hodnoty 3,946 MPa. 

Zásoby plynu byly vypočteny ve výši 820 mil. m
3
. Aktivní skladovací kapacita zásobníku 

činí 420 mil. m
3
 zemního plynu. [26] 
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zásobník Třanovice 

Podzemní zásobník plynu Třanovice se nachází na severní Moravě jihozápadně od 

města Český Těšín v oblasti mezi obcemi Horní Ţukov, Třanovice, Hradiště a Koňakov. 

PZP je vybudován v prostorech bývalého loţiska plynu. Celé loţisko se skládá ze 

4 samostatných celků, a to Nového pole, Západního pole, Čočky a Starého pole. Pro účely 

podzemního zásobníku plynu jsou v současnosti vyuţívány objekty Nové pole, Západní 

pole a Čočky. Průměrná hloubka skladovacího obzoru se pohybuje kolem 460 m. Kapacita 

zásobníku činí 240 mil. m
3
. Existuje však záměr zvýšit celkovou kapacitu na 518 mil. m

3
 

při maximálním těţebním výkonu 8 mil.m
3
/den. [26] 

3.1.3 Trh s elektrickou energií 

Trh s elektrickou energií je asi nejkomplikovanějším trhem s energetickými 

komoditami. Celková komplikovanost trhu má jádro v neexistenci dostatečně účinné 

skladovací metody pro nadbytečně vyrobenou elektrickou energii. Výrobci proto musí 

odhadovat, jak se bude vyvíjet poptávka po elektřině nejen během roku, ale i v kratších 

intervalech. Přesný odhad spotřeby je komplikovaný. Na straně nabídky mezi klíčové 

faktory ovlivňující ceny patří výrobní kapacita, hydrologická situace, vítr a teplota 

a provozní náklady výroby obsahující náklady na palivo a emisní povolenky. Na straně 

poptávky se projevují zejména makroekonomické faktory a počasí. Tyto faktory se dále 

dělí na dlouhodobé a krátkodobé. 

Krátkodobým faktorem je například vliv počasí. Dlouhodobým je především 

hospodářská politika a regulace.  

Energetické trhy se v celé Evropě prudce vyvíjí a roste počet účastníků obchodování. 

Trhy s energetickými komoditami jako je elektřina, plyn, ropa, ale i povolenky na emise 

skleníkových plynů se propojují. Důvodem je liberalizace trhů, která rozšířila moţnost 

elektřinu vyvést a dovést. Akcelerátorem dovozů elektřiny v řadě států je rostoucí 

poptávka po energiích při stagnující domácí nabídce. 13 států z celé EU je tak jiţ nyní 

čistými importéry a vzhledem k plánovaným uzávěrám mnohých výrobních kapacit bude 

počet těchto států nejspíš růst. Největšími dovozci energie je Itálie, Nizozemí a Finsko. 

Naopak nejvíce se vyváţí z Francie, ČR a Polska.[27] 

Český trh s elektrickou energií je ovlivňován vývojem cen na trhu v ostatních zemích 

Evropy. Ceny na evropském trhu se značně odlišují. Pro střední Evropu je referenční cenou 
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cena elektřiny v Německu. Nejvíce cenu elektřiny ovlivňují vlivy liberalizace trhu, 

ekologická politika a ceny fosilních paliv. [27] 

Vzhledem k lišícím se zdrojům energie napříč Evropou mají na výslednou cenu na 

různých místech kontinentu tyto vlivy různou váhu. V kontinentální Evropě je cena více 

závislá na vývoji cen uhlí a dalších komodit vyuţívaných v elektrárnách. Naopak ve 

Skandinávii je více cena energie závislá na vodních elektrárnách. Díky tomu, ţe se 

Skandinávie propojuje s kontinentální Evropou, začínají mít vlivy formující cenu ve 

Skandinávii dopad i na cenu ve zbytku Evropy a obráceně. Výsledkem je sbliţování cen 

a komplexnost faktorů ovlivňujících cenu. [27] 

Zatímco počasí se projevuje v Evropě nerovnoměrně, zavedení obchodování 

s emisními povolenkami se projevuje po celém kontinentu stejně. Vliv emisních povolenek 

na cenu elektřiny je přitom následující. Pokud chce elektrárna vyprodukovat více emisí, 

neţ na kolik má povolenky, musí si je koupit. Rostoucí poptávka po povolenkách pak 

zvyšuje jejich cenu. Kdyţ je neatraktivní pouţívat fosilních paliv k výrobě elektřiny, 

výrobci raději prodávají své povolenky. Toto vede k poklesu jejich ceny. Jelikoţ většina 

evropských elektráren je zaloţena na fosilních palivech, ovlivňují ceny povolenek cenu 

energie. Výsledkem politiky emisních povolenek je, ţe čím draţší jsou emisní povolenky, 

tím více je jaderná elektřina cenově konkurenceschopná. [27] 

I Přes snahy integrace všech trhů s elektrickou energií do jednoho celku stále zůstává 

evropský trh národně a regionálně rozdělený. Evropský trh má charakter regionálních trhů. 

Trh s elektřinou lze např. dělit na Británii, Skandinávii, střední a východní Evropu, 

Iberijský poloostrov a Itálii. Do regionu střední a východní Evropa patří země Německo 

Česká republika, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko a Rakousko. [27]   

Cílem evropské integrace trhu je sjednocení trhu s elektřinou a poskytnutí moţnosti 

klientovi výběru mezi všemi poskytovateli energie napříč celou Evropou. Na trhu by se 

přitom měly uplatňovat klasické trţní principy. Tento cíl má být dosaţen pomocí 

liberalizace trhu. [27] 

V ČR liberalizace trhu probíhá od roku 2002. Podstatou je proces, kdy se postupně 

jednotlivé kategorie původně chráněných zákazníků staly oprávněnými zákazníky 

s právem volby dodavatele elektřiny. Od roku 2006 tak mohou svého dodavatele elektřiny 

vybírat i ty nejmenší subjekty, tj. domácnosti. Zatímco silová elektřina podléhá trţním 
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principům, distribuce elektřiny k zákazníkovi (domácnosti) nadále zůstává regulovaná 

Energetickým regulačním úřadem. [27] 

Stav přenosové sítě v ČR 

Přenosová soustava 400 a 220 kV nazývaná jako páteřní slouţí k rozvedení výkonu 

z velkých systémových elektráren po celém území země. Napájí elektřinou distribuční 

soustavy, které ji dále rozvádějí aţ ke konečným spotřebitelům. Přeshraničními vedeními 

je přenosová soustava země napojena na soustavy všech sousedních států, a tím 

synchronně spolupracuje s celou elektroenergetickou soustavou kontinentální Evropy.  

[27] 

ČEPS, a.s. 

ČEPS, a.s. je jediným provozovatelem české elektrizační přenosové soustavy. Licence 

na provozování přenosové soustavy byla vydaná jako jediná pro celé území státu. Z toho 

důvodu jsou výnosy společnosti regulované cenovými rozhodnutími Energetickým 

regulačním úřadem (ERU). Ten pro ČEPS stanovuje ceny systémových sluţeb, ceny za 

rezervaci a pouţití vnitrostátních přenosových sítí. Elektřina přes českou síť teče z Polska 

do Německa. Důvody jsou především cenové, protoţe cena polské energie je menší neţ 

energie vyrobená v Německu. Exporty z Polska do Německa jdou hlavně skrze českou 

přenosovou síť kvůli nedostatečnému propojení těchto dvou států. ČR má pro obchod 

s elektřinou nejlepší renomé mezi novými členy EU. Při regionální analýze je vidět, ţe 

skupina ČEZ směřuje své úsilí k naplnění vize stát se jedničkou na trhu s elektrickou 

energií ve střední a východní Evropě.  

Mezi 10 největších elektrárenských hráčů, a tím i konkurence společnosti ČEZ 

v Evropě, patří EdF, Enel, E.On, Endesa, RWE, Iberdrola, PPC, Vattenfall a Electrabel. 

[27]   

Energetická skupina E.ON 

„Energetická skupina E.ON v České republice patří do skupiny E.ON Energie AG. 

E.ON Energie AG je největší soukromý poskytovatel energetických sluţeb v Evropě 

a zásobuje elektřinou a plynem asi 15 milionů zákazníků. Česká energetická skupina E.ON 

zásobuje elektřinou v jiţních Čechách a na jiţní Moravě 1,4 milionů zákazníků a tím má 

podíl na trhu cca. 20 %.“ [28] 

  



 

23 

 

Společnost ČEZ, a.s.  

Společnost ČEZ je strategickým podnikem obchodující s elektrickou energií v ČR. 

Český stát si stále drţí 70% majoritu v podniku. ČEZ je vlastníkem všech významných 

elektráren v zemi a významným odběratelem tuzemského uhlí. V roce 2006 odebrala 

společnost ČEZ celkem 29 mil. tun energetického uhlí. Hnědým uhlím byla pokryta 

spotřeba uhlí z 95,9 % a černým uhlím ze 4,1 %.  

Společnost ovládá český trh s elektrickou energií a expanduje do zahraničí. 

K nejvýznamnějším zahraničím aktivitám patří zapojení se do projektu budoucí výstavby 

nových bloků jaderné elektrárny v Jaslovských Bohunicích na Slovensku nebo do výstavby 

největšího evropského větrného parku Fântânele a Cogealac v Rumunsku s výkonem 

600 MW. [29] 

Výroba elektřiny z vlastních zdrojů ČEZ, a. s., za rok 2008 meziročně dosáhla 

60,4 TWh. Skupina ČEZ provozuje na území České republiky 2 jaderné a 11 uhelných 

elektráren. Souhrnná tabulka viz. příloha č. 3. Většina uhelných elektráren spaluje 

severočeské hnědé uhlí a je z praktických důvodů situována do bezprostřední blízkosti 

těchto dolů v severních a v severozápadních Čechách. Elektrárna Dětmarovice spaluje uhlí 

černé. V řadě uhelných elektráren Skupiny ČEZ se spolu s uhlím spaluje biomasa. Nejdéle 

se spaluje v elektrárně Hodonín. Instalovaný výkon jednotlivých elektráren obsahuje jiţ 

dříve zmíněná tabulka č. 2. viz příloha č. 3.[30] 

3.1.4 Trh s ropou  

Charakter trhu s ropou je odvislý od skutečnosti, ţe většina zemí je závislá na importu 

suroviny v důsledku nerovnoměrného rozloţení loţisek ropy ve světě. Trh s ropou ovládají 

ropné společnosti, jako jsou například Rosněfť, Exxon Corporation (Esso),  

Royal Dutch – Shell (Shell), The Texas Company (Texaco), Standard Oil Corporation 

(Chevron), British Petroleum Company (BP), Mobil Oil Corporation (Mobil), Gulf Oil 

(Gulf) a ARAMCO (Arabian American Oil Company) ze Saudské Arábie. Největším 

producentem ropy v Rusku je státem kontrolovaný ropný gigant Rosněfť, který převzal 

těţbu a rafinerie po zkrachovalé, a do té doby největší, ruské soukromé ropné společnosti 

Jukos. Dvojkou na ruském trhu je Lukoil. 

Ruská ropa se dopravuje do Evropy ropovodem Druţba, který provozuje ruský státní 

gigant společnost Transněfť. [31] 
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Drtivá většina ropy na českém trhu pochází z dovozu. Od 90. let jsou cesty ropy do 

ČR diverzifikovány. Dvě třetiny veškeré ropy putuje z Ruska ropovodem Druţba. Zbytek 

ropy proudí do ČR ropovodem IKL (Ingolstadt – Kralupy – Litvínov), který vede poblíţ 

bavorského města Vohburg an der Donau do Centrálního tankoviště v Nelahozevsi. 

Ropovod IKL je napojen na západoevropskou zásobovací soustavu prostřednictvím 

ropovodu TAL (Transalpine Ölleitung), který vede z německého Ingolstadtu přes Alpy do 

terminálu v italském Terstu nacházející se na pobřeţí Jaderského moře. Ročně se do ČR 

ropovody doveze zhruba 7,7 milionů tun ropy. Z toho přibliţně 5,5 milionů ropovodem 

Druţba z Ruska a 2,2 milionů ropovodem IKL z terminálu v Terstu. Kapacita ani jednoho 

ropovodu tak není plně vyuţívaná. Podle společnosti MERO můţe Druţbou do Česka 

proudit ročně aţ 9 milionů tun a z Ingolstadtu aţ 10 milionů tun ropy. Samotný IKL je tedy 

schopen přepravit do ČR více ropy neţ je maximální kapacita Druţby a o 2 miliony víc, 

neţ je nynější potřeba ČR. Důvodem proč se pro dodávky ropy do ČR nepouţívá pouze 

technicky spolehlivější ropovod IKL je cena ropy, která je draţší neţ ropa přitékající 

ropovodem Druţba. ČR se tedy chová na trhu s ropou jako zákazník, který se snaţí 

nakoupit komoditu stejné nebo podobné kvality s co nejmenšími pořizovacími náklady. 

Cena komodity se na trhu s ropou tvoří součtem ceny stanovené producentem a marţi za 

přepravu mnoha firem, které jsou na obchod s ropou navázány.  

Přímá cesta ruské ropy do ČR neexistuje. Ropu si nakupují sami její zpracovatelé, coţ 

jsou hlavně akcionáři České rafinérské, tedy Unipetrol, a.s. (51,23 %), Shell Overseas 

Investments (16,33 %) a ENI International B.V. (32,44 %). Ani ti si však nenakupují ropu 

sami. Například pro Unipetrol nakupuje ruskou ropu jeho vlastník, polský PKN Orlen Ten 

má pak další zhruba tři významné dodavatele, ovšem ani jeden z nich nesídlí v Rusku. Jde 

o společnosti KD Petrotrade, J&S podnikatelů Jankilevitsche a Smolokowského a firmu 

Petraco. [31], [32], [33],  

První ruskou ropnou firmou, která se sama snaţí usadit na tuzemském trhu, je jiţ dříve 

zmiňovaný Lukoil. V roce 2006 koupil síť čerpacích stanic JET a snaţil se získat i podíl 

v České rafinérské. Podle dokázaných zásob ropy je Lukoil druhá největší soukromá ropná 

společnost na světě. Lukoil vlastní 1,3 % celosvětových zásob ropy. Z celosvětové těţby 

ropy patří společnosti Lukoil. 2,12 %. Denně vytěţí 1,93 mil. barelů ropy. [34] 
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MERO ČR, a. s., 

Společnost MERO ČR je jediným přepravcem ropy do ČR potrubními  

systémy – ropovody. Hlavním akcionářem firmy je Ministerstvo financí. Ministerstvo 

průmyslu a obchodu se podílí na strategickém vedení společnosti. 

 Společnost je majitelem dvou ropovodů. České části ropovodu Druţba a celého 

ropovodu IKL. Ropovodem Druţba se přepravuje ropa z východní Evropy, nejčastěji ruská 

sirnatá ropa pro zpracování v rafinériích v Litvínově a v Pardubicích. Ropovodem IKL se 

přepravuje ropa z Německa, kam proudí dalším ropovodem ropa z kaspické oblasti, 

Blízkého východu a severní Afriky s vyšším obsahem parafínu pro rafinérii v Kralupech. 

Do rafinérie v Kralupech se také přepravuje ropovodem Druţba ropa vytěţená 

Moravskými naftovými doly.  

MERO ČR také skladuje ropu pro Správu státních hmotných rezerv a pro další 

zákazníky. Největší část skladované ropy je umístěna v obřích nádrţích na Centrálním 

tankovišti v Nelahozevsi poblíţ Kralup, kde společnost vybudovala celkem 14 ropných 

nádrţí s celkovou skladovací kapacitou 1 300 000 m
3
. Další nádrţe má MERO ČR ve své 

dceřiné společnosti v Německu v bavorském Vohburgu an der Donau, kde začíná ropovod 

IKL. V areálu společnosti MERO ve Vohburgu se nacházejí čtyři nádrţe s úhrnnou 

kapacitou 200 000 m
3
. Nádrţe mohou slouţit jako součást krizových zásob ropy pro ČR. 

[35] 

Moravské naftové doly, a.s. 

Akciová společnost Moravské naftové doly (MND) je největší těţařskou společností 

ropy a zemního plynu v ČR. Těţbu u nás provádí na 21 těţebních loţiscích s denní těţbou 

kolem 5 000 barelů ropy a 250 tis. m
3
 zemního plynu. Z důvodu nízkého mnoţství zásob 

ropy se na českých loţiscích těţí ropa jen okrajově. Takto vytěţená ropa je kvalitnější neţ 

dováţená. Není proto vyuţívána v energetice, ale především v chemickém průmyslu při 

výrobě léčiv. Loţiska ropy se v ČR nacházejí v lokalitách vídeňské pánve a karpatské 

předhlubni. V roce 2006 dosáhla společnost Moravské naftové doly, a.s. podnikající na 

loţiscích Dambořice a Uhřice  jih těţby ve výši 291 604 m
3
 tzn. 1 835 064 barelů ropy.[21] 

3.1.5 Trh jaderných paliv 

Trh s jaderným palivem má perspektivu růstu. Jen v průběhu posledních 15 let se 

výroba elektřiny v jaderných elektrárnách celosvětově zvýšila o více neţ 660 milionů kWh 

ročně. Především v Číně, Kanadě a Japonsku se staví nové jaderné elektrárny. Rozvoj 
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jaderné energetiky podporuje Světová energetická rada nebo sdruţení nejvyspělejších státu 

OECD. Významným faktem je, ţe jaderné elektrárny neprodukují skleníkové plyny. Při 

tomto rozvoji výroby jaderné energie bude růst i význam trhu s jadernými palivy.  

DIAMO státní podnik Stráž pod Ralskem 

Těţbu Uranu v ČR zajišťuje DIAMO státní podnik Stráţ pod Ralskem. Celkový 

objem těţby uranu z loţisek na území ČR činí za období let 1945 – 2007 více neţ 

110 000 tun. Na území ČR bylo nalezeno a prozkoumáno 164 loţisek a rudních výskytů 

uranu a 66 bylo pak následně těţeno. Díky rychlému rozvoji průzkumných prací a nově 

nalezeným loţiskům zejména v Příbrami a Horním Slavkově došlo v letech 1946 – 1956 

k výraznému nárůstu produkce.  

Jedním z důvodů, proč Sovětský svaz začlenil Československo do východního bloku, 

byla i naléhavá potřeba jáchymovského uranu pro sovětský jaderný výzkum. Uranové rudy 

z Československa v letech 1945 – 1947 pomohly překlenout kritické období nedostatku 

uranu brzdicí rychlý rozvoj sovětských projektů výroby atomových zbraní.  

Na konci padesátých let bylo dosaţeno nejvyšší těţby 3 036 tun uranu. Od počátku 

šedesátých let se těţba v podstatě stabilizovala na cca 2 700 tun uranu ročně. 

K radikálnímu útlumu těţby došlo po vyhlášení útlumového programu v roce 1989. Během 

5 let poklesla těţba na cca 600 tun uranu/rok. Produkce v této úrovni trvá dodnes a podílí 

se na ní hlubinná těţba na loţisku Roţná a produkce uranu z čištění technologických 

roztoků z loţiska Stráţ, které bylo dobýváno metodou podzemního louţení vrty z povrchu. 

Perspektivy dotěžení ložiska Rožná budou posouzeny podle vývoje cen na světovém trhu. 

[38] 

 

Obrázek. č. 1. Vývoj produkce uranu – Diamo stráţ pod Ralskem 

Zdroj: http://www.diamo.cz/tezba 
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4 Energetická politika 

Vstupem České republiky do EU začalo přibliţování naší země různým evropským 

systémům včetně toho daňového. Jedním z poţadavků na Ministerstvo financí (MF) byla 

i tzv. Ekologická daňová reforma. Začátkem roku 2008 Ministerstvo financí realizovalo 

tzv. první etapu ekologické daňové reformy, která spočívá ve zdanění zemního plynu 

a některých dalších plynů, pevných paliv a elektřiny.  

Ekologická daň je součástí zákona 261/2007 sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů. 

Vládní zákon určuje a zvýhodňuje jako nejekologičtější zdroj energie zemní plyn. Zákon 

výslovně osvobozuje od nové daně plyn pro výrobu tepla v domácnostech a domovních 

kotelnách, plyn určený k výrobě elektřiny a ke kombinované výrobě elektřiny a tepla za 

podmínky, ţe je toto teplo dodáváno domácnostem a pokud je vyráběno v zařízeních 

o určité účinnosti. Osvobozen od daně je plyn pouţívaný jako pohonná hmota pro vodní 

plavbu, ne však pro plavbu soukromými rekreačními plavidly. 

Energetika tvoří páteř kaţdého národního hospodářství. Efektivní fungování je 

předpokladem úspěšného rozvoje a růstu kvality ţivotní úrovně společnosti v kaţdé zemi. 

Stabilní zásobování a hospodaření s energií je jednou ze základních funkcí, které musí 

moderní stát zajišťovat. Vzhledem k dlouhodobému dopadu řídících a regulačních kroků 

v této oblasti je pravidlem, ţe dlouhodobá strategie na období 20 – 30 nebo i více let je 

zpracována do závazného dokumentu Státní energetické koncepce. Koncepce obsahuje 

nástroje k naplňování cílů jako je Národní program hospodárného nakládání s energií 

a vyuţívání jejich obnovitelných a druhotných zdrojů. 

Pro úplnost: práce obsahuje přílohu č. 4 o současném stavu energetického mixu ČR, 

kde je patrná převaha výroby elektrické energie z uhlí v parních a paroplnných 

elektrárnách. [39] 

4.1 Daň z pevných paliv 

Plátce daně z pevných paliv je dodavatel, který na daňovém území dodal pevná paliva 

konečnému spotřebiteli, fyzická nebo právnická osoba, která pouţila pevná paliva 

osvobozená od daně k jiným účelům, neţ na které se osvobození od daně vztahuje.  

Za základ daně bude povaţováno mnoţství pevných paliv vyjádřené v GJ. Přesně 

vyjádřeno: sazba daně činí 8,5 Kč/GJ spalného tepla v hořlavině. Předmětem daně 

z pevných paliv jsou tato paliva: černé a hnědé uhlí, koks a polokoks z uhlí a statní 

http://energie.tzb-info.cz/t.py?t=15&i=33#472
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uhlovodíky za podmínky, ţe jsou určeny k pouţití, nabízeny k prodeji nebo pouţívány pro 

výrobu tepla. 

Paliva určená k výrobě elektřiny a koksu jako pohonná hmota pro plavby na vodách, 

nebo třeba k technologickým účelům v podniku, ve kterém byla pevná paliva vyrobena,  

jsou od daně z pevných paliv osvobozeny. [39] 

Ovlivnění ceny uhlí ekologickou daní  

Od 1. 1. 2008 je do ceny uhlí započtena tzv. ekologická daň ve výši 8,50 Kč za kaţdý 

GJ spalného tepla, které se spálením uhlí uvolní. Příloha č. 5 obsahuje ceny hnědého uhlí 

před a po zavedení daně z pevných paliv a ceny za teplo z uhlí získaného před zavedením 

daně a po navýšení ceny. Uvedené hnědé uhlí se liší rozdílnými jakostními parametry.  

Ceny jednotlivých uhlí jsou ceny z přelomu roku 2007/2008. 

4.2 Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů 

Platit daň jsou povinni dodavatelé plynu i provozovatelé distribučních, přepravních 

soustav a podzemních zásobníků plynu. Daň dopadá i na subjekty, které pouţily plyn 

zdaněný niţší sazbou daně k účelu, kterému odpovídá vyšší sazba daně. Daní z plynu je 

zatíţena kaţdá MWh plynu, dodaná konečnému spotřebiteli. Sazba této daně je stanovena 

na 30,60 Kč/MWh. Koneční spotřebitelé nemají s účtováním ekologických daní ţádné 

dodatečné administrativní komplikace. Dodavatel příslušné komodity, na kterou se tato daň 

vztahuje, v pravidelném vyúčtování vyúčtuje tuto daň v odpovídající výši. Právnickým 

a fyzickým osobám vzniká povinnost přiznat a zaplatit daň dnem, kdy dodaly plyn 

konečnému spotřebiteli, nebo ho spotřebovaly. Od daně je naopak osvobozen například 

plyn určený: pro výrobu tepla v domácnostech, k výrobě elektřiny, jako pohonná hmota 

pro plavby na vodách a v metalurgických procesech či mineralogických postupech. [19] 

4.3 Daň z elektřiny 

Základem daně z elektřiny je mnoţství elektřiny v MWh. Samotná sazba daně pak činí 

28,30 Kč/MWh. Od daně lze osvobodit elektřinu, která je:ekologicky šetrná, vyrobená 

v dopravních prostředcích (pokud je tam i spotřebována), vyrobená ze zdaněných výrobků, 

pokud jsou předmětem daně ze zemního plynu, daně z pevných paliv nebo spotřební daně. 

[39] 
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5  Závěr 

Cílem této práce bylo analyzovat trh s energetickými surovinami a popsat principy 

tohoto trhu.  

Analýza energetického trhu, jako jednoho ze subsystému surovinového trhu, byla 

provedena ve vazbě na energetický trh v ČR a vychází z dostupných informací, které 

poskytují dnes jiţ převáţně soukromé subjekty podnikající v této oblasti.  

Uskutečněná analýza je prvotním vhledem do této problematiky. Vychází z obecných 

informací, které zveřejnily jednotlivé společnosti, z informací tisku a médií. Proto nelze 

odhady a výhledy jak se bude vyvíjet energetický sektor a podniky v ČR brát jako 

neměnnou skutečnost. Je nutný střízlivý přístup i s ohledem na současnou hospodářskou 

krizi, která samozřejmě energetický trh bude ovlivňovat.  

V práci jsou pouţity informace z různých statistik, které mohou mít lišící se 

vypovídající hodnotu. Toto můţe být způsobeno odlišnými metodami statistického šetření 

nebo rokem uskutečněného šetření. Bylo vycházeno spíše z obecně známých faktů  

Výstupem práce je pak celkové zhodnocení energetického trhu v ČR.  

V evropském měřítku je ČR zemí s nízkou závislostí energetického trhu na cizích 

surovinách. ČR disponuje zásobami hnědého a černého uhlí, které ve struktuře 

energetického portfolia zastávají 40% podíl. Ve střednědobém a dlouhodobém výhledu ale 

dojde ke změně závislosti z důvodu vyčerpanosti zásob uhlí ve stávajících dobývacích 

prostorech a ČR se stane více energeticky závislou. Důvodem jsou především územně 

ekologické limity těţby hnědého uhlí. Jsem přesvědčen, ţe pokud se nebude chtít ČR 

dostat do situace státu závislého na všech významných energetických surovinách, je 

jediným řešením narovnání územních ekologických limitů v Severočeské hnědo uhelné 

pánvi a následné úplné prolomení limitů.  

Řešení otázky konzervovaného černouhelného loţiska Frenštát pak bude závislé od 

vývoje situace s hnědým uhlím. 

V ČR je trh s elektrickou energií úzce svázaný s trhem pevných paliv. Ovládá ho 

státní společnost ČEZ, která 65 % této energie vyrábí v uhelných elektrárnách. Vzhledem 

k rostoucí potřebě elektrické energie, a tím i předpokládané zvýšené spotřebě hnědého uhlí, 

dojde ČR do stádia volby mezi v zásadě třemi variantami, jak zajistit její dostatek.  
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První variantou je prolomení územních ekologických limitů těţby a zvětšení kapacit 

uhelných elektráren nebo výstavba nových, které pokryjí rostoucí spotřebu.  

Druhou variantou je rozšíření jaderné elektrárny Temelín do stavu, jak byla 

vyprojektována na konci 90. let.  

Třetí variantou je dovoz elektřiny i za ceny, které budou vyšší a stále rostoucí neţ jsou 

dnes.  

Osobně se přikláním ke kombinaci první a druhé varianty, protoţe k prolomení limitů 

a rozšíření jaderné energetiky by ČR stejně dříve nebo později dospěla. Otázkou jen 

zůstává, v jakém časovém horizontu by to bylo. 

Trh jaderných paliv má dle mého názoru před sebou období růstu. Objevený 

potencionál jaderných surovin, jako základu jaderné energetiky, bude společnost nucena 

při rostoucí spotřebě energií vyuţít. I kdyţ jaderná energie má i své zápory, je to dosud 

nejefektivnější známá alternativa náhrady pevných paliv v energetickém sektoru s nejniţší 

zátěţí pro ţivotní prostředí.  

Myslím si, ţe vyuţití jaderné energie je nevyhnutelné aţ do té doby, neţ dojde věda 

do stádia, kdy bude moci lidstvo jadernou energii opustit a vyuţít jiné zdroje výroby 

elektrické energie jako je např. jaderná fúze. Pak jaderným elektrárnám, jak je známe dnes, 

poděkujeme za překlenovací čas, který nám poskytly. 

V ČR dnes vyrábějí elektrickou energii dvě jaderné elektrárny, které vyuţívají 

tuzemských surovinových zdrojů. Podle analýz je nutné podpořit jejich rozšíření., aby se 

ČR vyhnula problémům s nedostatkem elektrické energie a nebyla závislá na dodávkách ze 

zahraničí. 

Oblastí, kde bude ČR jiţ vţdy závislá na importu, je sektor kapalných energetických 

surovin. Výhodou českého trhu s ropou a zemním plynem je sice fakt diverzifikace, 

problémem však zůstává neustálá nedokonalost trhu, kterou v Evropě vyuţívá především 

Rusko ve sledování svých nejen podnikatelských, ale i politických zájmů. Významná proto 

bude realizace jiţního energetického koridoru z oblasti Kaspického moře plynovodem 

Nabucco, která by mohla vliv Ruska oslabit. Tento projekt má však stále ještě dost 

problémů, aby mohl být v dohledné době realizován. 

ČR proto nezbývá nic jiného neţ se soustředit na řešení vlastních energetických 

problémů ve všech oblastech a hledat v souladu s energetickou koncepcí EU taková řešení, 

která by pro ni byla co nejvýhodnější.  
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