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Obecný rámec
• Kultivace  a rozvoj energetických trh ů, poskytnutí prostoru 

podnikatelským subjekt ům k jejich vlastnímu rozhodování podle 
podmínek na t ěchto trzích

• Stát bude do sektoru energetiky zasahovat pouze v p řípadě, kdy 
to bude ve ve řejném zájmu, p řípadně to bude vycházet 
z mezinárodních závazk ů
– stát nebude a priori omezovat využití žádných potenciálních palivo-

energetických zdroj ů
• Péče o environmentální aspekty dlouhodobého rozvoje české 

ekonomiky a spole čnosti je ve řejným zájmem
• Stát nebude podporovat vývoj, vedoucí v dlouhodobém 

horizontu k závislosti české ekonomiky na dovozu elektrické 
energie - pro č?
– česká ekonomika má komparativní výhody pro výrobu el ektrické 

energie a tepla na svém území
– pozitivní dopady do ekonomické i sociální oblasti ( hospodá řský r ůst, 

platební bilance zem ě, měnový kurz, zam ěstnanost)
– minimalizace bezpe čnostních rizik



Výchozí p ředpoklady

• Ekonomický a demografický r ůst
• Světové ceny energetických zdroj ů

• Disponibilita tradi čních PEZ
• Disponibilita a potenciál OZE
• Úspory energie
• Stávající a nové zdroje výroby elekt řiny
• Environmentální východiska



Vývoj tuzemské spot řeby primárních energetických zdroj ů
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Vývoj kone čné spot řeby energie
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Znamená to:

• Tuzemské zdroje fosilních paliv budou pln ě využity
• Dále bude rozvíjena jaderná energetika
• Podstatn ě se zvýší technologická úrove ň spot řeby 

energie s následnými úsporami
• Zvýší se využití obnovitelných zdroj ů energie (do roku 

2030 především biomasy a po té geotermální a solární 
energie, v menším rozsahu malé vody, odpad ů a 
větrné energie)

• Dovoz ropy a ropných výrobk ů bude v zásad ě 
stagnovat

• Dovoz plynu poroste jen mírn ě – je prohibitivn ě drahý
• Dovoz černého uhlí nahradí postupn ě končící 

tuzemskou t ěžbu



Vývoj výroby elekt řiny podle paliv
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Vývoj výroby tepla podle paliv
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Vývoj podíl ů obnovitelných zdroj ů energie
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Vývoj emisí
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Vývoj energetické dovozní závislosti
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Tento vývoj:

• Předvídá chování firem, podnikajících v 
sektoru energetiky

• Bude mít nejnižší možný dopad do cen a 
následn ě na konkurenceschopnost české 
ekonomiky v dlouhém horizontu a na sociální 
oblast

• Využívá domácí zdroje a domácí pr ůmyslové a 
lidské kapacity

• Minimalizuje rizika zahrani čně-politické 
zranitelnosti ČR

• Zvyšuje (velmi výrazn ě) využití OZE
• Umožní ČR plnit mezinárodní závazky v 

oblasti emisí.



Základní doporu čení
• Vláda by m ěla aktivn ě podporovat každé opat ření, které povede 

k prohloubení konkurence na energetických trzích.
• Vláda má umožnit a usnadnit zahájení posuzovacích p roces ů 

produkce všech typ ů energie.
• Význam hn ědého uhlí bude v dlouhodobém horizontu klesat, nicm éně

bude p ředstavovat stále významný energetický zdroj. Vláda by nem ěla 
omezovat podnikatelská rozhodnutí v této oblasti a m ěla by p řipustit 
diskusi o t ěžebních limitech podle jasn ě vymezených pravidel.

• Vláda by m ěla považovat podporu proces ů, vedoucích k úsporám 
energií, za prioritu a mimo řádně významnou sou část formování 
dlouhodobé energetické strategie.

• Jaderná energetika p ředstavuje jednu z variant výroby elektrické
energie a je d ůležitou sou částí energetického mixu.

• Vláda bude považovat obnovitelné zdroje za nezpochy bnitelnou 
sou část budoucího palivo-energetického mixu. 

• Vláda by m ěla využít tranzitní elektrickou p řenosovou sí ť k posílení 
pozic ČR na energetickém trhu.

• Vláda by m ěla přehodnotit energetickou a související legislativu ČR a 
EU tak, aby nedocházelo p řednostn ě k řešení díl čích energetických 
úkol ů na úkor d ůležitých energetických pot řeb spole čnosti, zejména 
stability odv ětví včetně přenosu energie.


