
Rozvoj energetiky 

Energetický pragmatismus nebo 

politická rozhodnutí? 

 



2 © 2014 Deloitte Česká republika  

• Energetika je klíčové a strategické odvětví ekonomiky  

• Česká republika je tradiční technologickou a průmyslovou zemí  

• Vysoké náklady na energie mohou způsobit přesun některých odvětví do zahraničí a 

ztrátu pracovních míst. 

• Politická rozhodnutí významně ovlivňující nastavení trhu  

• Česká republika je členem EU a bojuje proti změnám klimatu. Je však nutné 

akceptovat geografické možnosti a především fyzikální a ekonomické principy. 

• Trh je přeregulován 

• Dotované zdroje elektřiny nejsou plně integrovány do trhu 

• Nastal kolaps trhu emisních povolenek 

• Snaha ovlivnit průběh spotřeby elektřiny neodpovídá tržním signálům 

• Lze jen obtížně odhadovat budoucí nastavení trhu 

Jedinou jistotou je dnes nejistota 

Energetický sektor v současnosti prochází 

hlubokou krizí a obdobím nejistot 
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Trh nedává investiční signály 

Současná tržní cena elektřiny nepokrývá plné 

náklady zdrojů 

Současná cena 

silové elektřiny 

Pro odvětví, které potřebuje pro své podnikání alespoň minimální dávku stability pro výstavbu investic s návratností 

v řádu desetiletí a plánování jejich provozu, je tato situace nepřijatelná.  



4 © 2014 Deloitte Česká republika  

Srovnání se světem 

Pohled ostatních zemí mimo EU je podstatně 

pragmatičtější 

• Vyspělé ekonomiky mimo EU 

• Dodržují princip technologické neutrality – volba energetického mixu odpovídá 

energetickému potenciálu země. 

• Snižování emisí je taženo rozvojem 

• Břidlicový plyn, jádro, ekonomicky efektivní OZE, nové technologie spalování fosilních paliv 

• Rozvojové ekonomiky 

• Vysoce pragmatické využití energetického potenciálu země – prudký růst emisí 

 



5 © 2014 Deloitte Česká republika  

Srovnání se světem 

Průměrná cena elektřiny v EU byla v roce 2012 

více než dvakrát vyšší než v USA 
Evropský průmysl platí nejvyšší cenu za elektřinu 

Zdroj: http://ec.europa.eu/energy/doc/2030/20140122_swd_prices.pdf 
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Jaké možnosti má Česká republika? 

ČR má na rozhodnutí o budoucím energetickém 

mixu ještě několik málo let 

• Geografická poloha stanovuje okrajové podmínky využití OZE 

• Výroba FVE nepokrývá spotřebu v zimních měsících 

 

 

 

 

 

• Zásoby hnědého uhlí jsou limitovány a pouze prolomení limitů není odpovědí 

• ČR je a bude téměř 100% závislá na dovozu zemního plynu 

• Díky dlouholeté tradici a silné průmyslové základně máme dostatečné 

předpoklady k realizaci stavby a následnému provozu jaderných zdrojů.  
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