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Energetika ve vývoji života a lidstva 

Lidstvo ve vývoji života na Zemi představuje jen malý okamžik1. 
1 E. Tenckhoff, Erlangen 
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Energetika ve vývoji života a lidstva 

Energie představuje základním zlom ve vývoji lidské společnosti1. 

Zajištění energie je základní podmínkou život v dnešní společnosti, 

stejně jako vzduch, voda a potraviny. Bez zajištění energie by zavládl 

chaos a války. Nedostatek energie by zcela destabilizoval fungování 

dnešní společnosti. 
1 E. Tenckhoff, Erlangen 
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Vize energetiky po vyčerpání fosilních paliv  

Fosilní paliva se hromadila po milióny let a jsou vyčerpatelná. 

V rámci EU existují vize možných scénářů po vyčerpání fosilních paliv, 

např. VLEEM 22 z roku 2005 definující tři mezní scénáře: 

 First Case: Fossil fuels 

 Second Case: Nuclear 

 Third case: energy flows in nature 

a WETO-T3 z roku 2011: 

 Continuing the fossil fuels paradigm 

 Nuclear power and hydrogen as a new possible paradigm 

 Renewable energy flows as the core of a green paradigm 

2 VLEEM 2. FINAL REPORT. EC/DG Research Contract ENG1-CT 2002-00645. 25.5.2005. 
3 EUROPEAN COMMISSION. World and European Energy and Environment Transition Outlook. WETO-T. Directorate-General for Research and Innovation. Socio-economic Sciences and 

Humanities. EUR 24805 EN. 2011. 
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Vize energetiky po vyčerpání fosilních paliv  

First Case: Fossil fuels 

Využití fosilních paliv (převážně uhlí) vázané na CCS je motivováno získáním času na 

uvedení jaderné fúze na trh. Jaderná fúze má pak postupně nahradit fosilní paliva. 

Jaderná fúze vyžaduje teploty cca 40 mil. oC a kryogenní techniku pro chlazení magnetů. 

Palivo pro jadernou fúzi je produkováno záchytem neutronů na Li. 

Je třeba konstatovat, že jaderná fúze (slučování H2 a H3) produkuje více neutronů a o 

vyšší energii na jednotku produkované energie než jaderné štěpení, tedy větší množství 

RAO. 

„Čistá jaderná fúze vyžaduje dovézt He3 z Měsíce. 

Technologie CCS dnes není komerčně dostupná a jaderná fúze bude nejdříve po roce 

2100. 

Pro ČR je zásadní: 

 Efektivně lze využít jen domácích zdrojů uhlí, 

 Politika boje s klimatickými změnami bude vyžadovat technologii CCS po její 

komercializaci (jsou i skeptické názory), 

 Komercializace jaderné fúze před rokem 2100 je nereálná, 

 Vzhledem k fyzikální podstatě bude nákladnější než jaderné štěpení. 
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Vize energetiky po vyčerpání fosilních paliv  

Second Case: Nuclear 

Jaderné štěpení sice nemá dostatek uranu na staletí v konvenčních zásobách. K 

zásobám paliva na tisíce let vede několik cest a určitě budou využity: 

 Využití nekonvenčních zásob s vyššími náklady na jejich získání (fosfáty a mořská 

voda), 

 Využití rychlých reaktorů se 100x vyšším využitím uranu (v tom případě máme již 

dnes zásoby na tisíce let ve skladech), 

 Využitím Th – U palivového cyklu např. v HTR (zásoby Th jsou srovnatelné se 

zásobami U). 

Využití JE je zcela reálné a v některých státech se podílí až 80% na výrobě elektřiny, 

rychlé reaktory jsou v provozu, jejich komercializace je očekávána po roce 2050.  

Pro ČR je zásadní: 

 Jaderné elektrárny jsou dnes využívanou technologií v ČR, 

 Průmysl ČR se může podílet na výstavbě, 

 ČR se podílel na vývoji rychlých reaktorů, 

 Vzhledem k zásobám vyhořelého paliva je vhodné se orientovat na U-Pu cyklus s 

rychlými reaktory v dlouhodobém horizontu. 
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Third case: energy flows in nature 

Využití OZE je determinováno celou řadou faktorů: 

 Dostupností jednotlivých energií, 

 Koeficientem využití, zejména v případě větrných a PV elektráren, 

 Systémovou integrací, 

 Celkovými náklady. 

Využití vysokého podílu OZE je zcela reálné tam, kde jsou pro to vhodné podmínky 

(např. Norsko vyrábí téměř veškerou elektřinu ve vodních elektrárnách).  

Pro ČR je zásadní: 

 Využitelnost vodních elektráren je téměř vyčerpána, 

 Podmínky pro ekonomicky efektivní využití větrných a PV elektráren jsou v ČR 

nepříznivé a taktéž systémová integrace bude mít negativní dopad na jejich 

efektivitu, 

 Biomasa je v ČR využitelná v rozsahu daném využitelnou plochou pro tento účel. 
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a WETO-T3 z roku 2011: 

 

 

 

 

Skutečný vývoj v jednotlivých státech bude různý a bude ovlivněn 

specifickými podmínkami daného státu, a vždy to bude určitý mix. 

Vývoj bude výrazným způsobem ovlivněn novými komerčně 

dostupnými technologiemi. 

I když predikce do roku 2100 je jistě zavádějící, mnoho výrazně jiných 

možností nelze očekávat, vycházeje z fyzikálních principů získávání a 

přeměn energii. 
3 EUROPEAN COMMISSION. World and European Energy and Environment Transition Outlook. WETO-T. Directorate-General for Research and Innovation. Socio-economic Sciences and 

Humanities. EUR 24805 EN. 2011. 

http://www.ief.org/ 
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Energetika potřebuje strategii a stabilní investiční prostředí  

Energetika má svá specifika: 

 Dlouhou životnost zařízení (30 – 80 i více let) 

 Často dlouhou dobu výstavby (často i více než 10 let) a 

 Často vysoké jednotkové investiční náklady 

 Některá zařízení nemají sériový charakter počet instalací ve světě ˂ 

1000 (vzhledem k typové skladbě a délce životnosti často v 

desítkách instalací)  

Dnes probíhá III. Průmyslová – energetická revoluce. 

 Vzhledem k specifické rychlosti změn v energetice si to často ani 

neuvědomujeme 

 Dochází k integraci a přímé soutěži dříve rozdělených trhů (doprava, 

teplo, elektřina)  

 Chybné nastavení znamená dopady v řádu desítek let (např. 

podpora PV v ČR) 
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Energetika potřebuje strategii a stabilní investiční prostředí  

Energetický sektor má vysokou setrvačnost, díky životnosti a době 

výstavby – bez dlouhodobé strategie nelze dosáhnout změny4  

 

 

4 http://www.iea.org/ 
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Energetika potřebuje strategii a stabilní investiční prostředí  

S 3. průmyslovou revolucí končí nezávislost ropného průmyslu, 

plynárenství a elektroenergetiky, vzniká jeden energetický trh4 

 

 

4 http://www.iea.org/ 
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Energetika potřebuje strategii a stabilní investiční prostředí  

V sektoru s velkou setrvačností musí být politika formulována na 

dlouhé období, chceme-li dosáhnout významné změny a musí 

pokrývat nejen energetiku, ale i dodavatelský průmysl4  

 

 

4 http://www.iea.org/ 
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Energetika potřebuje strategii a stabilní investiční prostředí  

Rozhodování v energetice: 

 Základní rozhodování v energetice musí být ponecháno trhu, ten je však 

dnes silně deformován rychle se měnícími zásahy státu v regulaci, dotační 

politice a legislativě, 

 Globalizace, následný prudký hospodářský růst v řadě zemí, zejména Číně 

a doprovodné ekonomické krize destabilizují trhy v energetice, 

 Dnes jsou destabilizovány trhy ropy, plynu, a investic do oblasti výroby 

elektřiny a tepla. 

Toto prostředí významným způsobem omezuje investice v 

energetickém sektoru a vzhledem k dlouhým dobám výstavby 

technologických zařízení a otevírání nových nalezišť může vést k 

energetickým krizím 

Stát má mít Energetickou politiku a tuto politiku 

prosazovat stabilizací a dlouhodobým usměrňováním trhu. 
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Energetika potřebuje strategii a stabilní investiční prostředí  

Ceny ropy na světových trzích oscilují 

Producentům brání riziko nízkých cen investovat do nových nalezišť 

Spotřebitelé trpí vysokými cenami a dopadem do hospodářského 

růstu a nejsou schopni jasně definovat své dlouhodobé potřeby 

Ohroženi jsou jak producenti, tak spotřebitelé.  
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Energetika potřebuje strategii a stabilní investiční prostředí  

Ceny plynu na světových trzích se výrazně liší. 

Není snadné odhadnout, zda vznikne světový trh a s jakou cenou? 

Situace je v zásadě obdobná situaci s ropou. 

 

Ceny v Asii 

Ceny v Evropě 

Ceny v USA 
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EU Energy Roadmap 2050  

Energetika je jednou z priorit EU. Energetická politika EU6 je postavena 

na třech pilířích: 

 Efektivnost 

 Spolehlivost dodávek 

 Dlouhodobá udržitelnost 

 

 

ČR je v EU, Energetická politika je sdílenou kompetencí: 

 Co je předurčeno? - dílem i naším souhlasem 

 Co se dá změnit? - ale o to se musíme snažit 

6 Communication from the Commission to the European Council and the European Parliament of 10 January 2007, "An energy policy for Europe" [COM(2007) 1 final] 
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EU Energy Roadmap 2050  

Efektivnost: 
Obvyklá interpretace : 

 energie za přijatelnou cenu pro obyvatelstvo – životní úroveň, 

 energie za přijatelnou cenu pro průmysl – posiluje konkurenceschopnost 

celé ekonomiky 

 posílení konkurenceschopnost dodavatelského průmyslu v energetice na 

světovém trhu 

Často důvod protichůdných zájmů v rámci EU: 

 Asymetrické zatížení průmyslu a obyvatelstva v některých zemích s 

vysokou životní úrovní 

 Rozsah export dodavatelského průmyslu výrazně převyšuje domácí 

odběr – Energetická politika je významným způsobem ovlivněna 

pro exportní politikou  
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EU Energy Roadmap 2050  

Spolehlivost dodávek: 
obvyklá interpretace: 

 Zjištění dodávek ropy (diversifikace dodavatelů, strategické zásoby ropy 

a pohonných hmot), 

 Zjištění dodávek plynu (diversifikace dodavatelů, strategické zásoby), 

 Spolehlivost dodávek elektřiny (obvykle se redukuje na spolehlivost 

přenosových a distribučních sítí, ve výrobě obvykle na rezervu 

instalovaného výkonu oproti špičkové spotřebě, optimálně 30-40% - po 

odečtení kapacitního faktoru 10 – 20%) 

Detailněji viz. Např. OECD IEA. Energetická a surovinová bezpečnost 

je samostatnou politikou. 
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EU Energy Roadmap 2050  

OECD IEA - Spolehlivost dodávek7, 8: 

 Externí rizika a odolnost vůči nim a 

 Domácí rizika a odolnost vůči nim. 

 

 

7 The model of short-term energy security (MOSESs). OECD IEA, October 2011. 
8 The IEA Model of Short-term Energy Security (MOSES). Primary Energy Sources and Secondary Fuels.  OECD IEA Working Paper 2011. 
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EU Energy Roadmap 2050  

Dlouhodobá udržitelnost: 
Obecná definice: 

"Our Common Future" ("Brundland report") defines a sustainable development as "a 

development that meets the needs of the present without compromising the ability of 

future generations to meet their own needs.„ 

Obvyklá interpretace (poněkud zúžená oproti obecně přijaté definici): 

 Přijatelný vliv na životní prostředí 

 Přijatelné emise skleníkových plynů 

 Dlouhodobá dostupnost zdrojů 

Často využíváno: 

 K prosazování specifických technologií na trhu 

 Masivní podpora OZE je podporována státy vlastnícími tyto technologie k 

zajištění exportu (např. Dánsko – větrné elektrárny) 
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EU Energy Roadmap 2050  

Plnění politických cílů 2020: 

 20% - redukce skleníkových plynů oproti 1990, 

 20% - podílu OZE na konečné spotřebě 

 20% - energetické úspory a energetická efektivita oproti BAU 

– plnění ohroženo 

 

Politické cíle nereflektují pilíře energetické politiky a specifické 

podmínky v jednotlivých ČS, to zaznělo ze strany průmyslu ve vazbě 

na Energy Roadmap 2050 

Efektivita – cena energií pro konečné spotřebitele, 

Spolehlivost dodávek – požadavky na infrastrukturu (přenosové a 

distribuční sítě, ropovody, plynovody, zásobníky, instalovaný 

výkon?), 

Dlouhodobá udržitelnost – množství vydávaných povolenek k emisím 

skleníkových plynů. 
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EU Energy Roadmap 2050  

Energy Roadmap 2050: („Energetický plán do roku 2050“9) 

 EK zveřejnila 15. prosince 2011 - nastiňuje vizi rozvoje 

evropské energetiky do roku 2050 

 Cíl - zahájit diskusi nad možnými cestami k dosažení cíle 

snížení emisí o 80 až 95 % v roce 2050 oproti roku 1990 při 

naplnění všech tří pilířů energetické politiky:  

 bezpečnost dodávek,  

 konkurenceschopnost a  

 udržitelný rozvoj EU. 

 Dekarbonizace je dána Plánem přechodu EU na 

konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 

2050 (Low-carbon Economy Roadmap 2050). 

 9 European Commission’s communication ’Energy roadmap 2050’ (COM(2011) 885 final of 15 December 2011). 



25.9.2012 27 

EU Energy Roadmap 2050  

Energy Roadmap 2050 navazuje na: 

 Evropskou energetickou politiku z roku 2007 

 Strategii Energie 2020 a její vlajkovou iniciativu „Zdrojově efektivní 

Evropa“ z roku 2010,  

je provázaný s:  

 Cestovním plánem pro oblast dopravy (Plán jednotného evropského 

dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopného dopravního 

systému účinně využívajícího zdroje) 

 Problematika financování Energetického plánu bude projednávána 

v souvislosti s víceletým finančním rámcem EU pro období 2014-2020, 

založeném na EUROPE 2020 a navazujícím Národním programu 

reforem České republiky 2012. 

Plán bude EU průběžně aktualizovat a přehodnocovat, vzhledem k vývoji a 

změnám. 
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EU Energy Roadmap 2050  
Energy Roadmap 2050, hlavní 

poznatky: 

 Stále větší úlohu hraje 

elektřina 

 Úspory energie v celém 

systému mají zásadní význam  
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EU Energy Roadmap 2050  

Deset strukturálních změn pro transformaci energetického systému: 

1. Dekarbonizace je možná – a v dlouhodobém horizontu může být méně 

nákladná než stávající politiky 

2. Vyšší investiční výdaje a nižší náklady na pohonné hmoty 

3. Stále větší úlohu hraje elektřina 

4. Ceny elektrické energie porostou až do roku 2030 a poté budou klesat 

5. Výdaje domácností se zvýší 

6. Úspory energie v celém systému mají zásadní význam 

7. Výrazně se zvýší podíl obnovitelných zdrojů energie 

8. Zachycování a ukládání uhlíku musí hrát v transformaci systému klíčovou roli 

9. Důležitý podíl představuje jaderná energie 

10. Decentralizace a centralizované systémy stále více spolupracují 
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Pro dosažení tohoto nového energetického systému musí být splněno deset 

podmínek: 

1. Úplné naplnění strategie EU Energie 2020, řada států neplní. 

2. Zvýšení energeticky účinnější.. 

3. Rozvoj energie z obnovitelných zdrojů.. 

4. Vyšší veřejné a soukromé investice do výzkumu a rozvoje a technologických inovací. 

5. Existují regulační a strukturální nedostatky fungování trhu, které je nutno řešit.  

6. Ceny energií musí lépe odrážet náklady,  

7. Vývoje nové energetické infrastruktury a skladovacích kapacit. 

8. Pokud jde o bezpečnost a zabezpečení dodávek, není přijatelný žádný kompromis 

9. Širší a koordinovanější přístup EU k mezinárodním energetickým vztahům se musí stát 

normou včetně zintenzivnění práce na posílení mezinárodních opatření v oblasti klimatu. 

10. ČS konkrétní milníky, nejen již stanovené pro emise skleníkových plynů, ale  vymezení 

politického rámce do roku 2030.. 

Na tomto základě bude Komise nadále předkládat iniciativy, počínaje souhrnnými návrhy k 

vnitřnímu trhu, energii z obnovitelných zdrojů a jaderné bezpečnosti v příštím roce. 
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Delegations will find attached a text on the above subject, which was accepted by 26 

delegations at the meeting of the Council (Environment) on 9 March 2012 and 

subsequently issued as Presidency conclusions10. 

1. RECALLS the European Council conclusions of February and December 2011 requiring urgent progress 

on agreement on the low-carbon 2050 strategy and the need to give due consideration to fixing 

intermediary stages towards reaching the 2050 objective. 

2. Positive outcomes of the Durban Conference. 

3. REAFFIRMS the EU objective to reduce greenhouse gas emissions by 80-95% by 2050. 

4. Transition to a competitive low-carbon economy and society in Europe is important. 

5. Importance of long-term, cost-effective low-carbon development strategies. 

6. A stable regulatory environment towards a competitive low-carbon economy. 

7. Communication on a Roadmap for Moving to a Competitive Low-Carbon Economy in 2050 - EU 

domestic GHG  reductions of 40% by 2030, 60% by 2040 and 80% by 2050 compared to 1990. 

8. Balanced approach, with respect to the principles of “polluter pays”, cost-effectiveness, fairness and 

solidarity in the distribution of additional efforts and benefits between Member States. 

9. Energy Efficiency Directive and Energy Roadmap 2050. 

10. Outperform GHG reduction target and achieve a 25 % domestic reduction by 2020. 

 
10 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION 6842/12, Brussels, 14 March 2012. 
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11. Robust carbon prices are needed  and  complementary EU measures will also be needed in non-ETS 

sectors. 

12. Role of EU sectoral policies such as energy, transport, industry and buildings, and future Common 

Agriculture Policy and Cohesion Policy. 

13. Inclusion of LULUCF in the EU reduction commitments while ensuring environmental integrity and  

linking it with relevant policies in other areas. 

14. Consistency between the Low-Carbon Economy Roadmap to 2050 and the objectives of the EU2020 

Strategy flagship initiatives, including the Resource-Efficient Europe flagship initiative and  Energy 

Roadmap 2050 and White Paper on Transport. 

15. Crucial role of R&D and demonstration of safe and sustainable low-carbon technologies, and implement 

Strategic Energy Technology Plan. 

16. Public and private resources and investments could be stepped up and used more efficiently to facilitate 

a cost-effective transition to a low-carbon economy. 

17. Intensified greening of the EU 2014-2020 Financial Framework . 

18. Regular review. 
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Delegations will find attached a text on the above subject, which was accepted by 26 

delegations at the meeting of the TTE Council (Energy) on 15 June 2012 and 

subsequently issued as Presidency conclusions11. 

11 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION 11553/12, Brussels, 18 June 2012. 

V. Follow-up 
 

1. With a view to reducing long term regulatory uncertainty, INVITES the Commission to: 
 

- regularly monitor and report on already put in place measures and legislation described in the Energy Roadmap 2050, 

making full use of existing reporting mechanisms, and to proceed with appropriate actions as a result of the monitoring. 

While STRESSING that timely decisions have to be taken on the basis of the current information and the Energy Roadmap 

2050, FORESEES regular review of the Energy Roadmap 2050 in an iterative approach, building on further 

Commission analysis and the continued and regular involvement of Member States and their national long-term 

plans, in a fully transparent manner; 
 

- based on the continued analysis of the climate and energy package and results hereof, propose a 2030 policy 

framework in due time, based on the above key elements, including the no-regrets options identified in Section II 

above, taking into account possible future no-regrets options and lessons learned from the 2020-framework, 

including the interactions between different targets, instruments, efficiency measures, infrastructure 

developments and national support schemes, and also taking into account the impact on Member States, the 

various potential energy mixes and national conditions in Member States and of international developments such 

as carbon leakage and adverse effects on competitiveness as well as the need for consistency with future EU 

climate policies, while respecting the Horizontal principles set out in Section I above. 

 

2. AWAITS the Commission's communications on Renewable energy sources, CCS and the internal 

market which will address key elements for the implementation of the Energy Roadmap 2050, and 

which could suitably also address the issue of market design. 
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Energetická efektivita a úspory 
Ekonomicky efektivní zvyšování energetické účinnosti a úspory energie jsou nejjednodušší 

cestou k dosažení požadovaných změn v energetice. 

Absence vhodné metodiky k jejich hodnocení (odhlédnuto od ekonomické efektivity) a 

podmínky k úsporám v jednotlivých ČS EU jsou zcela odlišné, proto je třeba toto úsilí vrátit 

zpět na úroveň ČS. 

Toto úsilí na úrovni EU je často též ovlivněno zájmy jednotlivých průmyslových uskupení na 

úkor spotřebitelů. 

Taktéž určitá zjednodušená interpretace statistických hodnot vede často ke zcela chybným 

závěrům (např. teze o vysokém potenciálu úspor v energetice ČR).  

K definici kvalitní politiky v této oblasti bude třeba vynaložit značné úsilí, poměrně objektivní 

přístup má v této oblasti OECD IEA. 

Podívejme se na nejproblematičtější segmenty: 

 Hodnocení energetické efektivity a úspor, 

 Hodnocení ekonomické efektivity opatření, 

 Hodnocení energetické efektivity ČR. 

Zcela logicky vyvstává otázka, zda neponechat prostor tržnímu působení s motivacemi 

specifickými pro podmínky dané ČS EU?  
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Energetická efektivita a úspory 

OECD IEA12 – Energetická efektivita: 
Průřezové 

1. Sběr dat a indikátory 

2. Strategie a akční plány 

3. Konkurenceschopné energetické trhy, s odpovídající regulací 

4. Soukromé investice do energetické efektivity 

5. Monitorování, Monitoring, vynucování a vyhodnocování 

Budovy 

1. Povinné stavební normy a MEPS (minimální požadavky na energetické vlastnosti) 

2. Net-zero energy consumption in buildings 

3. Improved energy efficiency in existing buildings 

4. Building energy labels or certificates 

5. Energy performance of building components and systems 

Spotřebiče a zařízení 

1. Povinné MEPS a značení 

2. Testovací normy a protokoly měření 

3. Politiky transformace trhů 

12 25 energy efficiency policy recommendations. OECD IEA, 2011 update. 
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Energetická efektivita a úspory 

OECD IEA – Energetická efektivita: 
Osvětlení 

14. Vyřazení neefektivních osvětlovacích výrobků 

15. Energeticky efektivní osvětlovací systémy 

Doprava 

14. Povinné normy spotřeby  pro dopravní prostředky 

15. Opatření ke snížení spotřeby paliva u dopravních prostředků 

16. Palivově efektivní komponenty 

17. Eco-řízení 

18. Efektivita dopravních systémů 

Průmysl 

14. Hospodaření s energií 

15. Vysoce efektivní průmyslová zařízení a systému 

16. Služby energetické efektivity pro MSP 

17. Doplňkové politiky na podporu energetické efektivity v průmyslu 

Energetické společnosti 

14. Utility end-use energy efficiency schemes 
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Energetická efektivita a úspory 

Hodnocení energetické efektivity a úspor 

EU oscilovala mezi poměřováním: 

 na základě spotřeby primárních zdrojů energie (PZE) a 

 na základě konečné spotřeby (KS),  

 diskutována byla též možnost vzkazování úspor nezávisle na spotřebě, 

ať již na bázi PZE nebo KS, či jejich kombinaci. 

Na základě kritiky ze strany ČR EK ustavila pracovní skupinu, která se 

neshodla na správném postupu a nadále je hodnoceno dosažení úspor na 

základě spotřeby primárních zdrojů oproti BAS. 
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Energetická efektivita a úspory 

Hodnocení energetické efektivity a úspor 

Není brána v potaz rozdílná nejvyšší účinnost transformace energie pro jednotlivé 

PEZ. 

Tedy spotřeba PEZ při výrobě elektřiny v Polsku (uhelné elektrárny) bude cca 3x 

větší než Norsku (vodní elektrárny). Polsko to může „řešit“: 

 přechodem na paroplynové elektrárny (tedy náhradou primárního zdroje, kterého jsou však 

na Zemi menší zásoby), tedy snížením ze 3x na 2x s katastrofickým dopadem do HDP 

(importní zatížení dovozem plynu a ztráta aktivity na národní úrovni), nebo 

 přechodem na PV elektrárny (definovaná účinnost 100%), tedy snížením na úroveň Norska 

s katastrofickým dopadem do HDP (importní zatížení dovozem PV panelů a ztráta aktivity 

na národní úrovni), násobně zvýšenou cenou elektřiny, tedy s katastrofickým dopadem do 

konkurenceschopnosti celé ekonomiky a životní úrovně navíc s dalším cenovým navýšením 

v důsledku budování obrovské akumulační kapacity a násobné posílení přenosové 

soustavy. Pro představu potřebný instalovaný výkon by se zvýšil např. z 20 000 MWe  na 

cca 160 000 MWe.  

Tímto zjednodušením je též poznamenaná Energy Roadmap 2050, předpokládající 

enormně vysoký podíl PV a větrných elektráren ve všech scénářích.   
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Energetická efektivita a úspory 

Hodnocení energetické efektivity a úspor 

Není brána v potaz rozdílná nejvyšší účinnost transformace energie na straně 

spotřebitele pro jednotlivé nosiče energie (statistika KS je založena na komerčních 

dodávkách, nikoliv na užitné práci pro konečného spotřebitele – teplo, mechanická 

energie auta). 

Tedy KS v dopravě můžeme např. „redukovat“: 

 přechodem na vodík s využitím palivového článku v automobilu se snížením spotřeby o cca 

50%, přičemž změna spotřeby PEZ (v závislosti na použitém PEZ) může představovat 

navýšení až o 50%, nebo   

 přechodem na elektromobil o cca 75% přičemž změna spotřeby PEZ (v závislosti na 

použitém PEZ) může představovat pokles jen o 25%.  

Metodiky s těmito systémovými nedostatky nemohou být použity k 

poměřování dosažených úspor mezi ČS s různým energetickým 

mixem, ani u států u nichž dochází ke změně struktury na straně PEZ 

nebo nosičů pro KS.   
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Energetická efektivita a úspory 

Hodnocení ekonomické efektivity opatření 

Hodnocení energetické efektivity a úspor energií bez uvážení ekonomické 

efektivity (tak jak je dnes vynucováno direktivami EU) si lze jen obtížně 

vysvětlit. 

Příklad 1 – „zákaz používání klasických žárovek“: 

 

 

 

 

 

Výpočet je bez diskontování, využití má zásadní význam na 

dosaženou úsporu. S malým využitím jde jistě snížení energetické 

efektivity 
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Energetická efektivita a úspory 

Hodnocení ekonomické efektivity opatření 

Příklad 2 – zateplování např. bytů s dálkovým vytápěním: 

 

 

 

 

 

 

Zateplování má cenu podporovat tam, kde to má největší efekt. 

Výpočet je opět bez diskontování.  

Hodnotit lze též dopad do zaměstnanosti (oba případy podporují 

zaměstnanost stejně) a HDP (snížení exportní náročnosti v případě 

plynové výtopny). 
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Energetická efektivita a úspory 

Hodnocení energetické efektivity ČR. Pohled statistiků bez korekce. 
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Energetická efektivita a úspory 

Hodnocení energetické efektivity ČR. Graf: Mezinárodní srovnání energetické náročnosti ekonomiky, 

2000, 2008, 2009, 2010) na HDP v paritě kupní síly a na obyvatele. Spotřeba primárních energetických zdrojů je očištěna od 

transformační účinnosti výroby elektřiny z různých zdrojů na základě BAT účinností (ekvivalent vodní elektrárny) 
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Energetická efektivita a úspory 
Hodnocení energetické efektivity ČR. Graf: Mezinárodní srovnání energetické náročnosti ekonomiky, 

2000, 2008, 2009, 2010) na HDP v paritě kupní síly a na obyvatele. Spotřeba primárních energetických zdrojů je očištěna od 

transformační účinnosti výroby elektřiny z různých zdrojů na základě BAT účinností (ekvivalent vodní elektrárny) 
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Systémová integrace  

Elektřinu lze jen obtížně skladovat (a pokud pak s definovanými 

náklady v závislosti na použité technologii). 

Elektrizační soustava  je proto udržována ve stavu vyrovnané výroby 

a spotřeby celou řadou nástrojů: 

 Dálkové ovládání vybraných spotřebičů (HDO), dnes používané 

distribučními společnostmi v režimu minimalizace ztrát v 

distribuční soustavě – v rámci možností vyrovnává denní diagram 

spotřeby, 

 Nabídkou různých forem elektřiny na trhu obchodníky s elektřinou 

(base load, peak load a of peak s trhem definovanou tržní cenou), 

elektřina není jeden produkt, ale tržně oceněná řada produktů, 

 Denní vyrovnání nabídky a poptávky Operátorem trhu s elektřinou, 

 Celková zodpovědnost za celkovou rovnováho je na provozovateli 

přenosové soustavy a řeší ji nákupem podpůrných služeb, 

převážně od výrobců elektřiny připojených na přenosovou 

soustavu (HDO není zahrnuto do této aktivity). 
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Systémová integrace  

Proč potřebujeme posuzovat zdroje z hlediska systémové integrace: 

 tržní hodnota elektřiny z různých zdrojů je různá a závisí na skladbě 

zdrojů v soustavě, 

 rostoucí podíl výroby elektřiny s nízkými variabilními náklady má 

zásadní vliv na celé její fungování, 

 nové technologie a nové nosiče propojují trh elektřiny, plynu a 

pohonných hmot 

 potřeba smart grids (elektřiny a plynu) vzniká objektivní potřebou 

měnící se skladbou zdrojů v soustavě 
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Systémová integrace  

Tržní hodnota elektřiny z různých zdrojů je různá a závisí na skladbě 

zdrojů v soustavě. Při dnešních cenách: 

 Celkové náklady na elektřinu (včetně přenosu a distribuce) z JE 

jsou např. 2,07 Kč/KWh maximálním nasazením PV resp. VE v ČR 

vzrostou na 3,33 Kč/KWh, respektive 3,32 Kč/KWh (s vyšším 

využitím mimo ČR 3,32 Kč/KWh, respektive 3,29 Kč/KWh), 

povolenky tyto náklady neovlivní.  

 Obdobně z uhelných elektráren jsou zvoleny též. 2,07 Kč/KWh 

maximálním nasazením PV resp. VE v ČR vzrostou na 3,29 Kč/KWh, 

respektive 3,22 Kč/KWh (s vyšším využitím mimo ČR 3,22 Kč/KWh, 

respektive 3,13 Kč/KWh).  

 A z paroplynových elektráren jsou zvoleny též. 2,07 Kč/KWh 

maximálním nasazením PV resp. VE v ČR vzrostou na 3,26 Kč/KWh, 

respektive 3,18 Kč/KWh (s vyšším využitím mimo ČR 2,95 Kč/KWh, 

respektive 2,74 Kč/KWh). 

0,1 Kč/kWh představuje cca 7 mld. Kč/rok 
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Systémová integrace  

Tržní hodnota elektřiny z různých zdrojů je různá a závisí na skladbě 

zdrojů v soustavě. Při nerealisticky nízkých cenách a zohledněním 

vysoké ceny emisních povolenek: 

 Celkové náklady na elektřinu (včetně přenosu a distribuce) z JE 

jsou např. 2,07 Kč/KWh maximálním nasazením PV resp. VE v ČR 

vzrostou na 2,13 Kč/KWh, respektive 2,19 Kč/KWh (s vyšším 

využitím mimo ČR 2,12 Kč/KWh, respektive 2,16 Kč/KWh), 

povolenky tyto náklady neovlivní.  

 Obdobně z uhelných elektráren 3,07 Kč/KWh maximálním 

nasazením PV resp. VE v ČR vzrostou na 2,98 Kč/KWh, respektive 

2,88 Kč/KWh (s vyšším využitím mimo ČR 2,81 Kč/KWh, respektive 

2,49 Kč/KWh).  

 A z paroplynových elektráren 2,57 Kč/KWh maximálním nasazením 

PV resp. VE v ČR vzrostou na 2,51 Kč/KWh, respektive 2,44 

Kč/KWh (s vyšším využitím mimo ČR 2,37 Kč/KWh, respektive 2,11 

Kč/KWh). 
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Systémová integrace  

Rostoucí podíl výroby elektřiny s nízkými variabilními náklady má 

zásadní vliv na celé její fungování. 

Přicházející situace: 

Kapacita zdrojů s téměř nulovými variabilními náklady výrazně převýší 

spotřebu na to je třeba reagovat: 

 Novými cenovými produkty elektřiny zohledňující snižování cen 

elektřiny ve „špičkách“ produkce (dynamická cena v soustavě), k 

tomu je zapotřebí nástroj dálkové ovládání spotřebičů. 

 Regulace spotřeby přesouváním v čase je nedostačující – je nutno 

zařadit nové spotřebiče – nabíjení akumulátoru a kombinace topení 

a ohřevu TUV (elektřina-plyn-uhlí) a jejich regulace podle okamžité 

ceny elektřiny. 

 Tato situace vyžaduje posun od konečného vyrovnání bilance 

soustavy provozovatelem přenosové sítě na kombinované úsilí 

TSO, DSO a operátora trhu. 
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Systémová integrace  

Nové technologie a nové nosiče propojují trh elektřiny, plynu a 

pohonných hmot. Potřeba smart grids vzniká objektivní potřebou 

měnící se skladbou zdrojů v soustavě – EEGI12. 

12 European Electricity Grid Initiative Roadmap and Implementation plan. May 25th 2010, Version V2. 
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EUROPE 2020 

Svět se dostává opakovaně do krize a EU navíc do dluhové krize. ČS EU a EU řeší problém 

opětovného nastartování hospodářského růstu, jinak lze jen obtížně snižovat stávající vysokou 

zadluženost. 

Byť priority zajištění energií pro společnost zůstávají řešení opětovného nastartování 

hospodářského růstu je minimálně stejně důležité. 

Tedy k doposud přehlíženému pilíři Energetické politiky - konkurenceschopnosti (obsahuje 

požadavek přijatelných cen pro konečné spotřebitele a exportní konkurenceschopnost 

dodavatelského průmyslu v energetice) přistupují navíc zejména otázky dopadů do HDP a 

zaměstnanosti.  

Nestabilita cen a politických rozhodnutí jde spolu s ekonomickou nestabilitou. Energetika 

potřebuje pro investice stabilní prostředí. Investiční strategie musí být tedy robustní, musí 

počítat s neurčitostí a investiční rozhodnutí musí být přijatelná pro celou předpokládanou 

oblast nejistot, jen tak lze investovat ze soukromých zdrojů. Státní politiky musí brát tuto 

situaci v úvahu a zajistit určitou míru stabilizace. 

EU má 7mi letý cyklus rozpočtování, v přípravě je rozpočet na období 2014-2020, základní 

strategické teze jsou v EUROPE 202015 a na úrovni ČS EU  v národních programech reforem. 

ČR má aktualizovaný plán z roku 201216.  

15 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION: EUROPE 2020 - A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. COM(2010) 2020 final. Brussels, 3.3.2010. 
16 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020. Národní program reforem České republiky 2012. 
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Závěr  

Energetika má zásadní význam pro společnost. 

 K dlouhodobé orientaci společnosti je dobré průběžně sledovat vizi 

zajištění energií po postupném vyčerpávání fosilních paliv, 

 Energetika potřebuje strategii a stabilní investiční prostředí, 

 Energetickou politiku je třeba oprostit od ideologií, orientovat ji na tři 

základní pilíře Energetické politiky EU, které je třeba naplňovat 

současně. Stejně velkou pozornost je třeba věnovat jejím dopadům do 

HDP a zaměstnanosti, tak aby bylo možno opětovně nastartovat 

hospodářský růst. 

 Ke kvalifikovanému rozhodování jak státní správy tak podnikové sféry je 

třeba posílit zapojení ČR do mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu, 

vývoje, inovací a demonstrací nových technologií. Stávající úroveň 

znalostí neodpovídá potřebám energetiky ČR. 
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Děkuji za pozornost a trpělivost 


