
T¤I ROLE VE¤EJNÉ
SPRÁVY V ENERGETICE

SBORNÍK Z KONFERENCE

20. - 21. dubna 2004





T¤I ROLE VE¤EJNÉ SPRÁVY V ENERGETICE
(V na‰ich energetick˘ch koncepcích existuje celá fiada váÏn˘ch otázek,

které je dobré si klást a spoleãnû na nû hledat odpovûdi, dokud je ãas.)

SBORNÍK Z KONFERENCE

20. - 21. dubna 2004





Kolektiv autorÛ
Tfii role vefiejné správy v energetice
Sborník z konference (1. vydání)
Vydání pfiipravil: Doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.
Jazyková úprava textu nebyla provedena
Vydala: V·FS, o.p.s. jako svou 16. publikaci
Poãet stran: 94
V·FS, o.p.s., Praha 2004





 1

OBSAH 
 
Zahájení konference, vystoupení zástupců partnerských organizací 
Úvodní informace o konferenci ...........................................................................................  2 
Úvodní vystoupení Dr. Bohuslavy Šenkýřové, generální ředitelky VŠFS ..........................  3 
Úvodní vystoupení Ing. Petra Karase, CSc, ředitele Ústavu pro energetiku VŠFS ............  3 
Úvodní vystoupení Ing. Petra Formana,  
náměstka ministra pro místní rozvoj ...................................................................................  4 
Úvodní vystoupení Ing. Radka Stavěla,  
ředitele odboru PR APPIAN GROUP a.s ............................................................................  4 
Úvodní vystoupení Ing. Lukáše Váchy, relationship managera 
odboru speciálních programů České spořitelny, a. s. ..........................................................  5 
Úvodní vystoupení Ing. Josefa Holuba,  
generálního ředitele Severočeské energetiky, a. s. ..............................................................  5 
Úvodní vystoupení Ing. Luboše Pavlase,  
generálního ředitele Pražské teplárenské a. s ......................................................................  5 
 
I. blok: Koncepční role 
Petr Forman: Rozvoj regionů a energetiky z pohledu MMR .............................................  6 
Josef Fiřt: Záměry v rozvoji energetiky ČR ........................................................................  8 
Diskuse k příspěvku  .........................................................................................................  11 
Pavel Tošovský: Potřebuje Ústecký kraj energetiku nebo naopak? ...................................  13 
Jiří Tomek: Vznik Územní energetické koncepce JMK a její vazby 
ke státní energetické koncepci ...........................................................................................  15 
Josef Holub: Může nás postihnout energetický kolaps jako Itálii? ...................................  18 
Miroslav Cenek: Obnovitelné zdroje v praxi a jejich užití v dopravě ...............................  20 
Diskuse k I. bloku konference ...........................................................................................  25 
 
II. blok: Regulační role 
Dana Drábová: Bezpečnost obyvatelstva je na prvním místě ..........................................  29 
Diskuse k příspěvku ..........................................................................................................  33 
Pavel Brychta: Regulace cen v energetice, možnosti a omezení v příštích pěti letech .....  37 
Luboš Pavlas: Ceny tepla, úspory energie, snižování emisí CO2 a teplárenství ................  38 
Milan Nepovím: Liberalizovaný trh s elektřinou – příležitost pro města a obce ...............  45 
Diskuse ke II. bloku konference ........................................................................................  54 
 
III. blok: Uživatelská role 
Josef Novotný: Město jako energetický hospodář s pozitivním 
vztahem k životnímu prostředí ..........................................................................................  57 
František Plecháč: Stát má zájem na efektivním hospodaření s energií ...........................  61 
Josef Bubeník: Podpora efektivních energetických projektů .............................................  63 
Lukáš Vácha: Financování energetických projektů ...........................................................  66 
Vladislav Bízek: Úloha integrovaného povolování v energetice .......................................  68 
Koreferáty ke III. bloku konference 
Jiří Hlávka: Potenciál energetické plodiny RUMEX OK-2 ..............................................  72 
Vladimír Zelený: Fytoenergetika a státní energetická koncepce ČR .................................  73 
Zbyněk Bouda: Bioteplofikace obcí Telčska .....................................................................  76  
Diskuse ke III. bloku konference .......................................................................................  81 
 
Seznam referátů a koreferátů .........................................................................................  84 
Seznam účastníků konference ........................................................................................  86 



 2

ÚVODEM 
 
 
Ve dnech 20. – 21. 4. 2004 uspořádala Vysoká škola finanční a správní o.p.s. ve spolupráci 
s Bankovní akademií, a.s., v kongresovém centru České národní banky v Praze první ročník 
konference na téma „ Tři role veřejné správy v energetice“. Konferenci připravil přípravný 
výbor konference ve složení: předseda RNDr. Petr Budinský, CSc., náměstek GŘ pro obchod, 
odborný garant Ing. Petr Karas, CSc., ředitel Ústavu pro energetiku VŠFS, členové Dr. Alan 
Krautstengl, Ph.D., PhDr. Lenka Ruppertová, Ing. Vladimír Zelený, Ing. Květa Paichlová, 
Romana Lamačová, Milada Trojanová a Ludmila Dzumpelová. 
 
Konference mohla být uspořádána díky podpoře našich partnerů – Appian Group a.s, České 
spořitelny, a.s., Hlavního města Prahy, České energetické agentury, Nadace Duhová energie, 
Severočeské energetické, a.s., Pražské teplárenské, a.s. a v neposlední řadě také díky podpoře České 
národní banky, která zapůjčila reprezentativní prostory kongresového centra pro její konání. 
 
Konferenci moderovali RNDr. Petr Budinský, CSc., Ing. Petr Karas, CSc. a Dr. Alan 
Krautstengl, Ph. D. 
 
Zdá se, že téma konference bylo přitažlivé. Sešlo se na ní přes 140 lidí, více než jedna třetina 
účastníků byla z veřejné správy, od ministerstev přes krajské úřady a krajská zastupitelstva až 
po starosty a pracovníky městských a obecních úřadů. Druhou třetinu tvořili zástupci 
energetických společností a inženýrských organizací a třetí třetinu tvořili představitelé 
vysokých škol, finančních korporací, průmyslové sféry a odborné veřejnosti. 
 
Na konferenci zaznělo sedmnáct velice zajímavých a kvalitních referátů a koreferátů, 
zabývajících se posláním i náplní energetických koncepcí na různých úrovních, regulační rolí 
státu v energetice a konkrétními problémy, které musí řešit ve svém energetickém 
hospodaření samosprávy, od financování energetických projektů až po problémy s hrozícím 
kolapsem trhu s biomasou, která se spaluje v desítkách městských výtopen a tepláren, na 
straně jedné a po příležitosti a ohrožení, která přináší plné otevření trhu s elektřinou, na druhé 
straně. 
 
Přednášky i diskuse potvrdily, že jednotlivé úrovně energetických koncepcí (státní, krajské, 
městské) se ve fázi tvorby zatím navzájem příliš neovlivňují a žijí svým životem. O to tvrději 
se s důsledky tohoto vzájemného „neovlivňování“ a důsledky koncepčních nedostatků 
setkávají ti, kteří jsou občanům nejblíže – starostové měst a obcí. I jejich hlas na konferenci 
zazněl silně a srozumitelně, soudě podle potlesku, který za své vystoupení sklidil starosta 
města Bystřice nad Pernštejnem, senátor Ing. Josef Novotný. 
 
Přednášky i diskuse potvrdily, že je nejvyšší čas se zamyslet nad obsahem zákona č. 406/2000 
Sb. o hospodaření energií i návazného nařízení vlády 195/2001 a s využitím dosavadních 
zkušeností připravit úpravu těchto dokumentů tak, aby koncepční činnost veřejné správy byla 
vertikálně i horizontálně provázána a obsahovala zpětné vazby, které umožňují rozpoznat 
rizika a včas na ně reagovat. 
 
Vysoká škola finanční a správní hodlá na podnět účastníků pořádat konferenci na téma „Tři 
role veřejné správy v energetice“ každoročně. 
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Děkujeme kolegům z Vysoké školy finanční a správní, zejména z Ústavu pro energetiku, a z 
Bankovní akademie, za organizaci konference a pomoc při technickém zpracování sborníku. 

 
        Přípravný výbor 
 
 
ÚVODNÍ SLOVA 
 

Úvodní vystoupení Dr. Bohuslavy Šenkýřové, generální ředitelky VŠFS 
 
Dámy a pánové, 
já bych vás chtěla všechny přivítat a pozdravit na konferenci, která nese téma „Tři role 
veřejné správy v energetice“ a kterou pořádá Vysoká škola finanční a správní pod záštitou 
pana Pavla Němce, ministra pro místní rozvoj, a pana Pavla Béma, primátora hlavního města 
Prahy. 
Pan ministr se na poslední chvilku omluvil, měl být osobně přítomen na naší konferenci. 
Vzhledem k hlasování v parlamentu ho samozřejmě rádi omluvíme a dovolte mi, abych zde 
přivítala jeho náměstka pana Ing. Petra Formana. Dále mi dovolte, abych přivítala mezi námi 
zástupce generálního partnera VŠFS a jednoho ze dvou hlavních partnerů naší konference Ing. 
Antonína Koláčka, předsedu dozorčí rady Appian Group a předsedu správní rady VŠFS. 
Tato konference by se nemohla konat bez podpory, aspoň by se nemohla konat bez 
účastnického příspěvku, tedy bez podpory partnerů naší konference. 
Vedle již zmiňované skupiny Appian Group je hlavním partnerem Česká spořitelna. Dovolte 
mi ale, abych poděkovala i ostatním partnerům, kteří přispěli nějakým způsobem ke zdárnému 
průběhu naší konference, a to – Nadace Duhová energie, Česká energetická agentura, 
Severočeská energetika, Pražská teplárenská a Bankovní akademie. Mediálním partnerem naší 
konference je Právo. V neposlední řadě mi dovolte, abych poděkovala České národní bance, 
která už poněkolikáté umožnila konání konference VŠFS v těchto krásných prostorách. 
Doufám, že se vám tady bude líbit, a přeji naší konferenci zdárné jednání a vám přeji, abyste 
si odnesli nové informace a snad i příjemné zážitky z těchto krásných prostor. 
Dovolte mi, abych Vám představila moderátora naší konference RNDr. Petra Budinského, 
CSc., který je mým náměstkem pro obchod. 
Děkuji za pozornost. 
 

Zahajovací vystoupení Ing. Petra Karase, CSc., ředitele Ústavu pro energetiku VŠFS 
 
Dámy a pánové, 
srdečně vás všechny ještě jednou vítám, s mnohými z vás jsem měl příležitost se přivítat 
osobně. Mám radost z toho, že jste přijali naše pozvání a že se tady sešla taková vzácná 
společnost, kde jsou téměř rovnoměrně zastoupeni všichni, kteří na tématu dnešní konference 
určitým způsobem participují. 
Je zde mezi námi hojné zastoupení představitelů a reprezentantů státní správy i samosprávy. 
Je zde silná skupina těch, kteří profesionálně zajišťují energetické toky v naší společnosti, je 
tady silné zastoupení uživatelské sféry a je tady celá řada představitelů inženýrských a 
konzultačních organizaci, které pomáhají připravovat i uskutečňovat nejrůznější projekty. 
„Tři role veřejné správy v energetice“ – stejně tak by mohla být konference nazvána „Tři role 
energetiky ve veřejné správě“, ale to myslím, že bude téma na příští rok. 
Jsem si jist, že každý z vás má co říci k našemu dnešnímu tématu „Tři role veřejné správy 
v energetice“, protože každý z vás má své konkrétní zkušenosti, kterými nás může obohatit. 
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Dámy a pánové, přeji vašemu jednání hodně zdaru, dobrou pohodu a hodně nových informací 
i vzájemných kontaktů..  
Dovolte, abych konferenci prohlásil za zahájenou. 
 

Úvodní vystoupení Ing. Petra Formana, náměstka ministra pro místní rozvoj  
 
Také ode mne dobré dopoledne, dámy a pánové. 
O významu veřejné správy v energetice a energetiky v životě jako takovém asi nemá smysl 
ani vteřinu pochybovat a kdyby zde na mém místě stál pan ministr Němec, jehož musím 
v tuto chvíli omluvit, jistě by vyjádřil podobné přesvědčení, jako nyní vyjadřuji já.  
To, že energetika prolíná do našich duší, těl, myslí a všeho možného – prostě života, velikým 
a silným způsobem, poznáte i podle toho, že na vizitce, co mám na stole, je napsáno, že jsem 
náměstkem pro energetiku. Věřte, není tomu tak, to jenom to slovo má tak velkou sílu, že 
všude prolíná. Jsem náměstkem pro regionální politiku, ale i tam má energetika svůj význam. 
To jenom, abyste ode mě neočekávali překvapující a silné podněty v oblasti energetické 
politiky, i když i později se k tomu rád vyjádřím. To, že ministerstvo pro místní rozvoj a pan 
ministr osobně převzali nad touto konferencí záštitu, svědčí opravdu o tom, že i v oblasti 
regionální politiky samozřejmě energie, využívání i výroba energie má svůj hluboký význam. 
Ostatně – již od doby, kdy člověk si poprvé cíleně a vědomě rozdělal oheň, tak už s tím měl 
co do činění, a to trvá až do dneška. I proto jsem nerad, že si tu nikde nesmím rozdělat oheň a 
nesmím si tu nikde zakouřit, ale nějak to snad přežiji. 
Dámy a pánové, přeji tomuto shromáždění, této konferenci, kterou opravdu považuji za 
významnou, co nejlepší průběh, co nejlepší vzájemnou komunikaci, abychom všichni odsud 
odešli obohaceni o nové poznatky. 
Přeji vám hezký den. 
 

Úvodní vystoupení Ing. Radka Stavěla, ředitele odboru PR APPIAN GROUP a.s. 
 
Vážené dámy, vážení pánové, 
byl jsem požádán, abych stručně řekl, proč jsme partnery této konference. Důvod je prostý – 
pokud mohu citovat z firemního poslání – posláním APPIAN GROUP je být zákazníky 
vyhledávaným partnerem pro dodávky paliv, energie a souvisejících služeb. Abychom 
takovým partnerem mohli být, potřebujeme samozřejmě mimo jiné jasnou energetickou 
koncepci, potřebujeme i jasná pravidla hry na liberalizovaném energetickém trhu. Aby tyto 
předpoklady byly naplněny, je potřeba vést v české veřejnosti kvalitní odbornou diskusi. Vede 
se řada mediálních diskusí, ale ty pochopitelně kloužou po povrchu, nemohou být úplné, 
nemohou najít všechny odpovědi na nezodpovězené otázky české energetiky. 
Proto si myslím, že právě pořadatelům této konference patří dík za tento počin, kterým 
přispějeme nejenom ke zkvalitnění odborné diskuse o české energetice, ale i ke zkvalitnění 
jakéhosi energetického know how, které ČR má a které pomáhá tomu, že naše energetika je 
vysoce konkurenceschopná na evropském trhu. 
Takže ještě jednou děkuji pořadateli této konference a děkuji ostatním partnerům, že ji 
podpořili. 
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Úvodní vystoupení Ing. Lukáše Váchy, relationship managera odboru speciálních 
programů Čské spořitelny, a. s.   
 
Dámy a pánové, 
přeji vám příjemné dopoledne a dovolte i mně, abych vás jménem České spořitelny přivítal na 
této konferenci. Je nám velkou ctí, že jsme se stali partnery právě této akce, protože – 
doufáme- přispěje k plodnému dialogu na toto velice důležité a zajímavé téma. 
Je věcí osobní odpovědnosti nás všech, abychom se starali o rozvoj naší společnosti, abychom 
zlepšovali naše životní podmínky. O to více je to věc institucí, jako je Česká spořitelna.  
Jedním z takových univerzálních klíčů, jak dostát těmto obecným hodnotám, je určitě i rozvoj 
vzdělanosti. A proto je Česká spořitelna partnerem VŠFS a podporuje podobné akce, jako je 
tato. 
Co bude tématem dnešní konference. Energie je v dnešním dosti sofistikovaném světě 
poměrně významný výrobní faktor. Naši chronickou závislost na ní si uvědomíme až 
v okamžiku, kdy v restauraci dostaneme na stůl studenou svíčkovou a teplé pivo. O to více se 
nám vkrádá na mysl otázka, jaké mají být role státu a veřejné správy v této oblasti. Obecně by 
se stát měl starat o to, aby veřejné statky byly všeobecně dostupné, mezi které energetická 
infrastruktura rozhodně patří, a také by se stát měl úspěšně potýkat s negativními 
externalitami, které jsou při energetických procesech rovněž všudypřítomné. Odpověď na 
otázku, kde se nachází poměrně dost tenká hranice mezi těmito ryze důležitými funkcemi 
státu a státní správy a mezi těžkopádnými opatřeními, která jen podvazují ekonomickou 
aktivitu a obtěžují náš život – tak odpověď na tuto otázku by nám měla poskytnout i tato 
konference. Dialog na toto velice žhavé téma je důležitý o to více, že v současné době role 
veřejné správy ve všech sférách našeho života představuje poměrně významné téma. 
Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost, přeji vám úspěšnou konferenci, plodný dialog, 
který, doufám, obohatí nás všechny. 
Děkuji. 
 

Úvodní vystoupení Ing. Josefa Holuba, generálního ředitele Severočeské energetiky, a. s.  
 
Děkuji za slovo. Severočeská energetika si považuje za čest být partnerem této konference. 
V Severočeské energetice je zavedeno procesní řízení. Je to především zásluhou mého 
předchůdce ve funkci pana Ing. Jiřího Šťastného a z definice procesního řízení vyplývá, že 
problémy jsou především tam, kde proces nemá svého jasně definovaného vlastníka. Tam 
potom dochází buď ke střetu kompetencí, nebo dochází k tomu, že problému se nikdo 
nevěnuje. V České republice, která není procesně řízena, je takových míst celá spousta a já 
jsem přesvědčen, že tato konference umožní na některá z těchto míst poukázat. 
Děkuji vám za pozornost. 
 

Úvodní vystoupení Ing. Luboše Pavlase, generálního ředitele Pražské teplárenské a. s. 
 
Dobrý den, dámy a pánové. 
Děkuji za možnost tady vystupovat jménem Pražské teplárenské společnosti, jejíž historie 
sahá dozadu více než sto let a jež začala tady v Holešovicích. Tím pádem jsme podnikatelé, 
zajišťujeme tepelnou pohodu, děláme to a chceme to dělat za přijatelné ceny a šetrně 
k životnímu prostředí, a toto říkám i jménem více teplárenských společností v ČR. 
Proto všechny tři role a ještě mnoho dalších jsou pro nás zajímavé. I já se přidávám k názoru, že 
je málo možností diskutovat v současné době různé kritické pohledy, kdy vidíme hodně věcí 
pouze černobíle a kdy podnikání v této oblasti není příliš jednoduché, ale dá se takto vidět. 
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Přeji hodně zdaru a doufám, že zde bude příležitost si názory opravdu vyměnit. 
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I. KONCEPČNÍ ROLE 
 
 
Rozvoj regionů a energetiky z pohledu Ministerstva pro místní rozvoj 
Ing. Petr Forman, náměstek pro sekci Regionální politiky MMR 
(přepis příspěvku předneseného na konferenci) 
 
Dámy a pánové, 
 

dovolte, abych vás ještě jednou pozdravil jménem pana ministra Němce i jménem svým, a 
vyjádřil, že považuji za čest přednést na tomto významném fóru úvodní referát.  

Dnes je tomu přesně měsíc a deset dnů, kdy vláda projednala a schválila státní energetickou 
koncepci. Je to dokument zásadního koncepčního významu, který se tvořil složitě, 
dlouhodobě, byl provázen mnoha diskusemi a konfliktními situacemi, často spekulativního 
charakteru a úzkých zájmů. Důležité však je, že bylo dosaženo konsenzu a vláda státní 
energetickou koncepci projednala a schválila. Lze říci, že jde o dokument, který je 
vyváženým a rozumným kompromisem, na jehož základě můžeme postupovat dál jak ve 
směru zajištění energetických potřeb země, tak ve směru udržení kvality životního prostředí 
ČR. 

Ty tři pilíře, které se tímto dokumentem prolínají, si dovolím připomenout: Je to nezávislost 
na rizikových zdrojích energie, je to současně bezpečnost a spolehlivost dodávek a tím třetím 
pilířem je udržitelný rozvoj.  

Dlouhodobým cílem této Státní energetické koncepce je také roční pokles energetické 
náročnosti národního hospodářství o 3 – 3,5 %. A u tohoto záměru bych se rád krátce zastavil. 
Pan Ing. Stavěl z APPIAN GROUP ve svém vystoupení připomněl, že diskuse o energetice se 
mnohdy vedou velmi laicky, proto i pojem energetická náročnost národního hospodářství se 
často neodborně chápe tak, že elektrické energie máme příliš mnoho. To mne vyprovokovalo 
k tomu, že jsem si před několika lety sám udělal rozbor vztahu množství spotřebované 
elektrické energie na obyvatele versus hrubý domácí produkt na obyvatele, a zjistil jsem to, co 
mnozí z vás možná vědí: že neexistuje, s výjimkou Itálie a Maďarska, mezi třiceti 
srovnatelnými zeměmi země, která by měla významně menší nebo významně větší roční 
spotřebu elektrické energie na jednoho obyvatele. S výjimkou takových extrémů jako jsou 
USA, Kanada a Norsko, kteří mají spotřebu naopak násobně větší, tedy neexistují srovnatelné 
země, které by měly výrazně odlišnou, neřku-li dokonce menší spotřebu elektrické energie na 
jednoho obyvatele, a tedy že energetická náročnost národního hospodářství na jednotku 
hrubého domácího produktu není otázkou přebytku elektrické energie, ale otázkou 
nedostatečné výkonnosti hospodářství, tedy tvorby hrubého domácího produktu. A já 
rozhodně fandím tomu, abychom zvyšovali hrubý domácí produkt, a právě touto cestou 
snižovali měrnou energetickou náročnost. 

Snad by bylo dobré, abych se zmínil, že kromě státní energetické koncepce také vznikají 
energetické koncepce jednotlivých krajů. Někde již tuto činnost uzavřeli, jinde ještě navazují 
na programy rozvoje krajů a energetické koncepce jsou předmětem diskuse. 

Rád bych zdůraznil, že státní energetická koncepce není diktátem vůči regionům, není 
jakýmsi příkazem, jak se mají kraje chovat, protože kraje v tomto směru jsou autonomní, mají 
svoji vlastní působnost, nicméně považuji za prokázané, že státní energetická koncepce je 
dobrou platformou pro energetické koncepce jednotlivých krajů. V každém případě i 
s vědomím určitých kompromisů musí na konci být ucelené a udržitelné programy pro 
jednotlivé kraje. V tomto směru se Ministerstvo pro místní rozvoj nezříká zprostředkující 
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úlohy mezi státní a regionální úrovní tak, aby nakonec všechny kraje dospěly i s touto, byť 
třeba dílčí pomocí, k rozumnému výsledku. 

Teď se vrátím, když dovolíte, k tomu, jak se tato konference jmenuje. Jsou to tři role veřejné 
správy v energetice. 

Je jistě možno najít rolí dokonce ještě více, ale přesto se pokusím držet se toho magického 
čísla tři. O jedné z těch rolí jsem již hovořil. Je to role koncepční, protože jenom při existencí 
státní energetické koncepce můžeme počítat i s tím, že hospodaření s energií v tak nevelké 
zemi, jako je ČR, bude dlouhodobě udržitelné a samozřejmě moudré. Tedy koncepční role 
veřejné správy, v tomto případě jak státu, tak krajů, je určitě nezastupitelná a je jednou 
z důležitých rolí. 

Druhá a možná dokonce stejně podstatná role je role dohledová a regulační. Připomeňme si, 
že (a já si dovolím i jako člen US-DEU, tedy z pravicové části politického spektra), máme 
zájem o liberalizaci trhu a věřím, že tento zájem postupně převládá. Liberalizace trhu ale 
samozřejmě předpokládá (vůbec u všech síťových odvětví, to se zdaleka netýká jen energie) 
rozumnou regulační roli veřejné správy. Tedy i liberalizace trhu s elektřinou a plynem jistě 
musí být svázaná s evropskými směrnicemi 54 a 55 z roku 2003. Připomínám, že prvním 
lednem 2005 má být otevřen trh na výběr dodavatele elektřiny pro všechny zákazníky 
s výjimkou domácností a rok na to by měly být do této svobody výběru dodavatele zapojeny i 
domácnosti. 

Mám-li dojít ke třetí roli veřejné správy, je to bezesporu i role uživatelská. Protože i „pan 
stát“ při zajišťování svých povinností vůči občanovi je závislý na fungující a kvalitní 
energetické infrastruktuře i na dobré a kvalitní dodávce jednotlivých typů energií. A nejenom 
energií, také dalších médií, jako jsou informace atd. Na tom všem je i výkon veřejné správy 
velice závislý a myslím si, že některé nepříjemné události ve světě to opakovaně potvrzují. 
Proto i jako uživatel musí mít veřejná správa velký zájem na fungujícím energetickém trhu. 

Říkal jsem, že se omezím na tři role veřejné správy, ale nedá mi to, abych nepřipojil k této 
trojici ještě čtvrtou roli, a to je určitě podpora vědy a výzkumu. Mám na mysli některé nové 
prvky energetického světa. Já sám jsem velmi unesen vodíkovými technologiemi a potažmo 
z toho vyplývající možnou roli ČR v oblasti „vodíkového strojírenství“. Myslím si, že tady by 
stát měl být velice iniciativní.Věřím, že dokážete formulovat i jiné oblasti světa energetiky, 
kde by stát měl a vědu a výzkum iniciovat a podporovat. 

Lze připomenout také pátou roli, která se specificky týká našeho ministerstva pro místní rozvoj – 
a to je vztah mezi vývojem energetiky a vývojem např. zaměstnanosti v jednotlivých regionech, 
protože právě Ministerstvo pro místní rozvoj má významnou úlohu podílet se a iniciovat vznik 
např. nových pracovních příležitostí v regionech, kde se některá hospodářská činnost vlivem 
vývoje energetiky utlumí. Takové regiony máme minimálně dva, tj. Severozápadní Čechy a 
Moravskoslezsko, které se změnami i v energetické politice ocitají ve složité situaci, a je 
nezadatelnou úlohou jak Ministerstva práce a sociálních věcí, tak i Ministerstva pro místní rozvoj, 
aby bylo nalezeno nové uplatnění pro pracovní síly v těchto regionech.  

Došel jsem ve výčtu úloh veřejné správy v energetice k magickému číslu pět místo čísla tři a 
možná, že bychom jich našli šest, sedm, osm atd. To všechno jistě ukazuje, že energetika a 
z toho i rezultující státní energetická koncepce nejsou pojmy rigidními a tak jako život není 
strnulý, tak i svět energetiky nemůže být strnulý. Proto ostatně hodlá Ministerstvo průmyslu a 
obchodu permanentně prověřovat funkčnost státní energetické koncepce a tento proces jistě 
ukáže nové podněty, pro novou aktualizaci. Také Ministerstvo pro místní rozvoj zde má své 
důležité úlohy. 

Závěrem vám opakovaně přeji zdar ve vašem jednání. 
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Záměry státu v rozvoji energetiky ČR 
Ing. Josef Fiřt, vrchní ředitel sekce energetiky Ministerstva průmyslu a obchodu 
 
Energetická koncepce, jak si ji představuje stát, vznikla pod názvem Energetická politika již 
v roce 1999 a vláda ji schválila 12. ledna 2000. Jedním z konkrétních výstupů tehdejší 
energetické politiky byl návrh zákona o hospodaření energií, schválený parlamentem ČR jako 
zákon 406/2000 Sb., ve kterém byla zakotvena povinnost zpracovávat státní energetickou 
koncepci a územní energetické koncepce. Přejmenování „energetické politiky“ na 
„energetickou koncepci“ je v podstatě jen formální, ale pokud se ty názvy někde objeví, je 
nutno je chápat jako rovnocenné. V programovém prohlášení se vláda zavázala k aktualizaci 
státní energetické koncepce. Protože se ukázalo, že horizont dvaceti let je poměrně krátký 
s ohledem na životnost elektráren i uhelných dolů, vláda se rozhodla zpracovat novou 
koncepci ne na dvacet let, ale na třicet let. Toto je nutno chápat jako vstřícný krok vlády 
k investorům, protože oni v takovém časovém horizontu musí pracovat.  
Na základě analýz bylo zpracováno zhruba čtyřicet různých variant nové energetické 
koncepce, z nichž bylo postupně vybráno šest nejvhodnějších. Po kritické analýze 
ministerstvo doporučilo tzv. zelený scénář, který po veřejné diskusi byl upraven a rovněž 
zveřejněn na webových stránkách MPO. 
Návrh upraveného zeleného scénáře vláda projednala a 10. března 2004 byla předložená 
koncepce vládou přijata. 
Přijetí státní energetické koncepce je zásadní i pro zpracování územních energetických 
koncepcí. Zazní to i na dnešní konferenci. Je fakt, že kraje a města, které jsou povinny 
zpracovávat územní energetickou koncepci, nečekaly, až bude schválena koncepce státní, a 
rozpracovaly své koncepce. To je určitě dobře, protože státní energetická koncepce není 
žádný diktát, ale určitý rámec, do kterého by měly být územní koncepce zapojeny. 
Schválení státní energetické koncepce je důležitý mezník i pro investory, jako jasný signál, 
jak se bude vláda orientovat a zda tedy je vhodné investovat do jednoho či druhého zdroje, 
popřípadě do rozvinutí celého průmyslu. Je důležitý i pro výrobce elektřiny a tepla a pro celé 
hospodářství ČR. 
Schválení upraveného zeleného scénáře znamená i možnost plného využití domácích 
primárních zdrojů. To je významné, protože tato skladba dává prostor pro vyvážené využití 
všech primárních zdrojů energie k pokrytí energetický potřeb ČR, což má svůj velký význam i 
z hlediska strategického. Neorientujeme se tedy jenom na jádro nebo na plyn, jak někteří 
oponenti požadovali, protože tím bychom vyřadili např. naše zdroje uhlí. Oproti předchozím 
koncepcím klademe podstatně vyšší důraz na využití obnovitelných zdrojů. Tak přijatá 
koncepce omezuje riziko orientace na jeden zdroj a využívá maximálního potenciálu těch 
primárních zdrojů energie, které v ČR jsou k dispozici.  
Přijatá energetické koncepce podporuje stabilizaci v soběstačnosti výroby elektrické energie 
v ČR. Často bylo kritizováno, že ČR v průběhu minulých let čím dál více vyvážela 
elektrickou energii. Maximum bylo v roce 2003. Státní energetická koncepce předpokládá, že 
rozdíl mezi výrobou a spotřebou se bude zmenšovat. Přibližně v roce 2020 by mělo dojít 
k vyrovnání a od té doby se budeme stávat mírně deficitní i v oblasti výroby a spotřeby 
elektřiny. Státní energetická koncepce předpokládá, že poté bude potřebná obnova a 
vybudování dalších jaderných zdrojů, které by měly nahradit uhlí, které bude v určitých 
lokalitách končit. Velmi záleží na tom, jak bude úspěšné jednání ne vlády, ne ministerstva, ale 
především regionů o využívání dalších ložisek uhlí. To přímo souvisí s diskutovanými 
územními těžebními limity. 
Zelený scénář vychází z předpovědi tuzemské poptávky po energii, graficky vyjádřené na 
obr.č.1, kde je uveden též předpokládaný podíl jednotlivých primárních energetických zdrojů 
až do roku 2030. 
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Obr. č. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podobný scénář, týkající se vývoje poptávky po elektřině je graficky vyjádřený na obr.č. 2, 
kde je uveden též předpokládaný podíl jednotlivých primárních energetických zdrojů na 
výrobě elektřiny až do roku 2030. Poptávka po elektřině je vyjádřena v TWh (pozn.: 1TWh=1 
mld. kWh) 

 
Obr. č. 2 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuzemská spotřeba prvotních palivoenergetických zdrojů [PJ] - korigovaný 
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U výroby elektřiny počítáme s mírným nárůstem podílu plynu. Podíl hnědého uhlí na výrobě 
elektřiny bude do roku 2030 mírně klesat a pokud budou otevřena další ložiska, bude možno 
užití hnědého uhlí prodloužit až do roku 2050 – 2060, protože pro takovýto výhled v naší 
republice máme dostatečné množství zásob. Záleží ovšem na tom, zda bude dosaženo dohody 
v jednání o možnosti pokračování v těžbě hnědého uhlí i za hranicemi dnešních územních 
limitů. Pokud ne, pak v roce 2030 výrazně dojde k omezení těžby hnědého uhlí a bude nutné 
nahrazení uhelných elektráren jadernými zdroji, pokud neuvažujeme s dovozem černého uhlí. 
Tady je nutno uvést, že výrazně stoupla cena černého uhlí. 
Státní energetická koncepce se zabývá i podporou výroby elektrické energie z obnovitelných 
zdrojů. V parlamentu je projednáván vládní návrh o podpoře výroby elektrické energie a tepla 
z obnovitelných zdrojů. K tomuto návrhu byl 15. 4. 2004 poměrně velký seminář za 
součinnosti výboru pro životní prostředí a hospodářského výboru, na němž tento zákon 
vyvolal řadu protichůdných reakcí a podnětů, které bude třeba ještě dořešit.  
Jaký je cíl ČR v oblasti využívání obnovitelných zdrojů?. Dle podepsané přístupové smlouvy 
máme v roce 2010 dosáhnout 8 % podílu výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů na 
celkové vyrobené elektřině. A to je úkol velice obtížný, protože ČR má omezené možnosti. 
Představu o potřebném množství elektřiny, získané z obnovitelných zdrojů k roku 2010 podle 
jednotlivých typů obnovitelných zdrojů dává obr. č. 3. 
 

Obr. č. 3 
 

ČR - skutečnost a cíl, výroba elektřiny v GWh  
externí propočty 
   
  2001 2010
Větrné elektrárny 0,6 930
Malé vodní do 10 MW 826 120
Velká vodní nad 10 MW 1165 1165
Elektřina z biomasy 5,9 2200
Elektřina z geotermální energie 0 15
Fotovoltaická zařízení 0 15
CELKEM 1998 5445

 
Podpora využívání obnovitelných zdrojů je nezbytná. Je však nutno si počínat velice 
obezřetně, abychom se nedostali do obráceného gardu např. při využití dřeva jako biomasy ve 
spalovacích procesech, protože spalování dřeva se může stát (při nevhodně nastaveném 
systému podpor) ekonomicky výhodnější, než využívat dřevo k dalšímu zhodnocení. To by 
mohlo vést k řadě problémů. Zde je nezbytné velmi citlivě volit nástroje k podpoře využívání 
obnovitelných zdrojů.  
Jedním z takových nástrojů jsou tzv. zelené certifikáty. Bude je vydávat operátor trhu 
s elektřinou ČR těm, kteří budou vyrábět elektřinu z obnovitelných zdrojů. Tyto certifikáty 
budou obchodovatelné. 
Hodně je diskusí o tom, jak podporovat investice, které půjdou do obnovitelných zdrojů. 
Evropská směrnice číslo 77 z roku 2001 ukládá povinnost garantovat přiměřený výnos 
z těchto investic minimálně 7 let, ale v návrhu našeho zákona je teď 15 let. Náš návrh zákona 
obsahuje podporu výroby z obnovitelných zdrojů nejenom elektrické energie jako evropská 
směrnice, ale nad její rámec je tam navržena i podpora výroby tepla. Je velká diskuse kolem 
toho, zda i teplo má v zákoně být. 
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Nelze brát na lehkou váhu námitky „krajinářů“, že v případě, bude-li masivně podporováno 
energetické využívání nejen tzv. zbytkové biomasy jako odpadu z těžby a zpracování dřeva, 
ale přímo pěstováním rychle rostoucích dřevin a bylin pro energetickou potřebu na 
zemědělské půdě, že dojde k devastaci krajin, protože je to monokultura, která našemu rázu 
krajiny uškodí, nehledě na to, že budou zatíženy dopravní trasy přepravou biomasy. Toto 
zaznělo na citovaném parlamentním semináři. Nutno ovšem zdůraznit, že právě energetické 
využití biomasy je, spolu s využitím relativně omezeného větrného potenciálu, tím hlavním 
obnovitelným zdrojem v našich podmínkách. 

 
Na závěr je potřebné zdůraznit, že naše koncepce udává takový směr, abychom se dokázali 
vyhnout extrémům, které postihly mnohé evropské země. Snažíme se v naší malé republice 
omezit rizika a připravit se i na kritické okamžiky, které mohou přijít.  
 
 
Diskuse k příspěvku Ing. Josefa Fiřta 
 
Ing. Petr Forman, náměstek MMR 
 
Já se omlouvám, že narušuji velmi dobře vedenou konferenci, ale mám k tomu dva důvody. 
Jednak se budu muset omluvit a odejít, což je neslušné, ale opravdu musím a za druhé se 
nedočkám diskuse. Jestli smím, dvě drobné připomínky. Strašně mě zaujala ta cena štěpku, 
potažmo energetických bylin či zejména dřeva ve vztahu, když se stane energetickou 
surovinou. Mimochodem, jeden takový případ, kdy se z něčeho stala ceněná surovina a cena 
vzrostla tak, že to přestalo být rentabilní, souvisí také s energetikou. To byl elektrárenský 
popílek, který byl obtížným hmyzem, obtížným odpadem do té chvíle, než se jej naučily 
některé stavební firmy zapracovávat do různých stavebních hmot. Cena začala jít nahoru, 
popílek přestal být odpadem a tím pádem se to firmám přestalo rentovat a některé od toho 
zase ustoupily. 
A druhou poznámku, jestli dovolíte, já jsem zde jednou větou předtím plédoval za uchopení 
vodíkových technologií a vodíkového strojírenství a pan vrchní ředitel Fiřt zde hovořil o 
problému u některých typů, tzv. obnovitelných zdrojů energie, jak tu energii skladovat a 
hovořil o tom excesu v Německu, kdy větrné elektrárny přestaly být funkční, když nefoukal 
vítr. A skutečně nám chybí, pokud se chceme spolehnout na takovéto zdroje energie, 
schopnost energii skladovat. Já sám jsem původem vodař a docela dost vím o přečerpacích 
vodních elektrárnách, které jsou takovým akumulátorem energie, ale ani pro to není u nás 
moc výhodné prostředí. Možná, že zde jiní znají jiné technologie, ale já za ty vodíkové 
technologie pléduji, protože nevím o lepším skladování energie a i když je o něco dražší, tak 
v takových kritických okamžicích najednou ta cena se překvapivě zváhne ve prospěch 
například takovéto technologie. Omlouvám se za to, že jsem tedy vstoupil do diskuse, ještě 
jednou se omlouvám, že vás opustím a učiním to. Takže nashledanou. 
 
Ing. František Samek, ředitel TEPO s. r. o. 
 
Dobrý den, mé jméno je Samek a jsem z Kladna. Já jsem si přečetl „Tři role veřejné správy“. 
Statutární města mají dávno zpracované energetické koncepce. Přijetí energetické koncepce se 
stává závazným zákonem pro město a pro území a to zde bylo velice málo zdůrazněno. 
Myslím, že statutárních měst je na území ČR dosti. Můžu říci, že město Kladno má 
zpracovanou energetickou koncepci, je přijata energetická koncepce zastupitelstvem a má své 
výstupy. Jedním z takových výstupů je, že jsme rozjeli pilotní projekt na získávání tepelné 
energie ze solárních článků. Solární kolektor je u nás instalovaný a do konce května dá 



 13

obdivuhodný výkon 1 MWh z m2. V návaznosti na ochranu životního prostředí – je to 250 kg 
CO2. Rád bych podotkl, že není v koncepci státního fondu pro ochranu životního prostředí ani 
nikde jinde kolonka, na kterou bychom dostali dotaci. Nám to nevadí, my jedeme už na 
druhém solárním kolektoru a my na nějaké blízké teplárenské diskusi předložíme výsledky a 
srovnávání, jak vypadá vakuový a jak vypadá plochý. Ale byl bych rád, kdyby nebyla 
opomíjena úloha statutárních měst, kde zpracovali své energetické koncepce. Myslím, že je 
zpracovali dobře a jsou součástí energetické koncepce krajů, takže energetika bude řízená 
jako za starých civilizací a ne, jak se komu povede. Děkuji, omlouvám se. 
 
Ing. Martin Dostál, zástupce výrobního podniku Brněnská medicínská technika a. s. 
 
Dobrý den, chtěl bych reagovat na slova pana Ing. Fiřta o tom, jak je třeba stavět nové 
elektrárny, jak se bude potažmo třeba výroba elektrické energie zvyšovat. Já si myslím, že 
vůbec nikdo z vás zde nezmínil možnosti úspory. Tím bych chtěl navázat na kolegu, který teď 
měl do diskuse příspěvek. Vůbec se nepočítá s tím, že máme obrovské rezervy v této oblasti. 
Já si dovolím tvrdit, a jako zástupce výrobního podniku to vím přímo od nás, že je tady dvacet 
až třicet procent rezerva. Já bych chtěl, aby Ing. Fiřt to vzal v úvahu, když bude dál třeba 
uvažovat a případně s tímto v nějaké koncepci počítat, aby stát podnikům, soukromým 
osobám nějakým způsobem umožnil bezúročnými půjčkami nebo jakýmikoliv jinými 
způsoby tuto možnost také vzít v úvahu. Já to třeba mohu říci na elektrické energii, když si 
představíte – podnik má sazby většinou takové, že si zaplatí rezervovanou kapacitu a do té 
kapacity může odebírat elektřinu v kWh za relativně velice nízkou cenu, takže k úsporám ho 
zas tak moc nic nenutí. Já děkuji za příspěvek. 
 
Ing. Jaroslav Kužel, ředitel ČEZ, a. s. – Elektrárna Chvaletice 
 
Pan předsedající poznamenal, že kvalita státních energetických koncepcí, jak jdou po sobě, 
roste, což je jistě dobře a všichni vítáme tento vývoj. Ale největším problémem té předchozí 
státní energetické koncepce byla nedosažitelnost jejích cílů. Chtěl bych se zeptat pana Fiřta, 
zda je nějaká konkrétnější představa o tom, jak tuto kvalitu změnit. Děkuji. 
 
Ing. Josef Fiřt, vrchní ředitel sekce energetiky MPO 
 
Shodou okolností se asi týkají všechny tři příspěvky mě. K tomu prvnímu – já bych se chtěl 
zmínit o tom, že je to dobře. Že se provádí něco, co bychom nazývali určitou experimentací, 
protože v oblasti solární energie tolik zkušeností zase není. Měl jsem možnost vidět velké 
fotovoltaiky u Mnichova, je to velice záslužné dílo, ale zatím bohužel neplně rentabilní. Já si 
nemyslím, že by ČR byla opožděná a nedávala žádné dotace. První dotace v těchto zdrojích 
už jsou v tom, že Energetický regulační úřad vydává pro každý rok cenu, za kterou se 
vykupují, a tam vidíte, jak je diferencovaný a je to dvojnásobek, trojnásobek až šestinásobek 
výkupní ceny. A nemyslím si, že je to dostačující, ale je to určitý motiv, který k tomuto 
směřuje a je důležitý. Pak z hlediska čerpání dotací připomenu dvě věci. Pokud je to 
soukromník, je při životním prostředí vytvořen fond životního prostředí, takže když má svůj 
domek a chce například tepelné čerpadlo, může požádat na základě auditu o dotaci. V případě, 
že je to společnost, řeší to Česká energetická agentura. Čili určité možnosti jsou, zdaleka 
nechci říkat, že jsou dostačující, že jsou ideální, ale ty prostory a možnosti jsou tady. 
Co se týká pana kolegy z Brna ohledně úspor. Zdaleka nebylo mým úkolem, abych zde 
citoval veškeré věci, které jsou v koncepci, důvodovou zprávu, analýzy, které s tím souvisely, 
protože úspora je tam předpokládána. A počítá se, že bude poměrně stále růst, takže když se 
na to podíváme, přesto, že se počítá s mírným nárůstem spotřeby, na straně druhé s mírným 
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nárůstem úspor, tak ta celková spotřeba se drží v rozumné výši. A že elektřina je levná a 
nikdo není nucen šetřit, to se brzy změní. Potom, co se otevře trh a zákazníci nebudou 
chráněni regulačním úřadem, budou se muset všichni na to dívat očima obchodníka, protože 
budou oprávněnými zákazníky a budou sami hledat tyto úspory. A to je na delší povídání a 
samostatnou diskusi. Nicméně děkuji za ten podnět. 
Co se zmiňoval pan ředitel Kužel, souhlasím s ním, že energetická politika byla právě před 
tím, než vyšel zákon 406. Energetická koncepce potažmo postaru energetická politika má – a 
je to také prezentováno v důvodové zprávě – i nástroje na to, jak bude naplňována. Jsou to 
právní akty, ať už vezmu energetický zákon, směrnice tady už několikrát zmiňované. Pak jsou 
to programy, které se mají na základě energetické koncepce rozjet. Jsou to národní programy, 
akční programy. Pokud by měl někdo zájem, můžeme se na to podívat blíže. Je to celá řada 
opatření, ať po stránce právní, nebo programové. Vyhodnocováním za dva, nejpozději za tři 
roky by se mělo zhodnotit, jak se tyto cíle plní, a neplní-li se, přijmout účinný nástroj. Není to 
obecná odpověď, je tady pro to prostor a vyjmenovávat třicet let dopředu se asi úplně nedá. 
Takže to bude trvalý, stále se vyvíjející a měnící proces. Já děkuji. 
 
 
Potřebuje Ústecký kraj energetiku nebo naopak? 
Ing. Pavel Tošovský, 2. náměstek hejtmana Ústeckého kraje 
 
Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, 
pokud jsem se dobře díval do programu, Ing. Holub bude hovořit také na téma, jestli nás 
může postihnout energetický kolaps jako v Itálii nebo v Německu, nebo také v New Yorku a 
v dalších amerických a kanadských městech. Já se toho zatím neobávám, snad kromě 
Šluknovského výběžku, kde to asi hrozí vzhledem k některým aktivitám různých 
ekologických aktivistů a bohužel i samospráv, které brání výstavbě potřebného vedení 
vysokého napětí. Nicméně dnes jsem zažil spíše kolaps dopravní, který způsobil i mírné 
zpoždění mého příjezdu a dodatečně se za ně omlouvám.  
Jak už zde bylo řečeno, veřejná správa má kromě jiného v energetických otázkách roli 
koncepční. Omezím se ve svém vystoupení jen na tuto roli veřejné správy. Pan náměstek 
Forman zde říkal, že se cítí poctěn možností hovořit jako první na tomto fóru, kde je řada 
odborníků, ač sám v podstatě laik. I já bych rád k tomu dodal, že zde hovořím rovněž spíše 
jako laik, byť jsem několik let v energetice pracoval. Mnohem déle již ovšem působím ve 
veřejné správě na komunální a nyní regionální úrovni. 
Rád bych zde prezentoval několik myšlenek k energetické koncepci Ústeckého kraje a 
zároveň se zamyslel nad některými dalšími souvislostmi.  
Jak jistě většina z vás ví, v březnu byly dokončeny práce na společné koncepci snižování 
emisí a imisí a na energetické koncepci Ústeckého kraje. Tento komplexní soubor materiálů 
připravovala pro Ústecký kraj firma Tebodin již od září roku 2002, a to na základě 
výběrového řízení, které v roce 2002 proběhlo. Tento materiál doznal velkého 
připomínkování jak na úrovni samosprávy, tak orgánů státní správy. Je velmi obsáhlý a já 
jsem rád odolal pokušení, abych si zde připravil detailní rozbor naší koncepce, i vzhledem 
k tomu, že všichni máte možnost se s ní seznámit velmi podrobně na webových stránkách, 
takže se na tomto místě omezím jen na několik poznámek. Možná by bylo dobré 
připomenout, proč se Ústecký kraj vydal na cestu zpracování společné koncepce ochrany 
ovzduší a koncepce rozvoje energetiky a energetických úspor. 
Tak za prvé – určitě je to proto, že Ústecký kraj patří jednoznačně k rozhodujícím 
dodavatelům elektrické energie pro celou ČR. Za druhé – už z předběžných analýz, které si 
kraj zpracoval či nechal zpracovávat, vyplynulo, že rozhodující zátěž imisního znečištění 
ovzduší pochází právě z velmi velkých energetických zdrojů znečišťování ovzduší. Dá se říci, 
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že tam, kde v jiných krajích jsou na mapách imisního znečištění ovzduší dobře patrny hlavní 
dopravní tahy, je na území našeho kraje vše překryto vrstvami dálkového přenosu emisí do 
ovzduší. K významnému propojení zároveň dochází i v otázce překračování povolených 
emisních stropů znečištění ovzduší na území našeho kraje a z nich jednoznačně vyplývá, že 
případná výstavba nového významného zdroje znečišťování ovzduší je na území našeho kraje 
prakticky realizovatelná pouze jako náhrada za některý ze stávajících zdrojů.  
Obnova stávajících hnědouhelných elektráren umístěných na území našeho kraje má 
technologicky vyšší úroveň, sice zabezpečí zvýšenou míru využití naší již pomalu vzácné 
energetické suroviny, ale představuje také rozsáhlé investice, které mohou prokázat svoji 
návratnost pouze při garanci dostatečně dlouhé doby provozu, tedy vlastně při garanci 
dostatečně dlouhé doby těžby hnědého uhlí v regionu. Jistě je řada oblastí, o kterých by se 
dalo diskutovat a které jsou samozřejmě zajímavé i na území Ústeckého kraje. Hodně se 
hovoří teď v souvislosti s naším krajem o větrných elektrárnách; pro někoho to je fantastická, 
úžasná věc, pro někoho je to strašák, hovoří se o děsivých lesech větrných elektráren 
v Krušných horách. Jistě postoj každého je trošku dán jeho přístupy, jeho preferencemi. Jistě 
by se dalo hovořit o obnovitelných zdrojích, bylo zde připomenuto oněch 8% z celkové 
potřeby energie, kryté z obnovitelných zdrojů, které bychom jako země měli dodržet. Dalo by 
se hovořit o sluneční energii, biomase, vodě – nicméně, myslím si, že to opravdu podstatné, o 
čem se hovoří u nás a, co lze považovat za skutečně koncepční otázku energetiky na území 
právě našeho kraje, je otázka pokračování těžby hnědého uhlí. Důležité je pro nás vědět, zda 
výroba elektrické energie v Jaderné elektrárně Temelín nebo případně v dalších jaderných 
elektrárnách, o kterých se občas také hovoří, bude kompenzována povinným snižováním 
výroby elektrické energie v našich hnědouhelných elektrárnách, či nikoliv. A právě řešení 
těchto otázek je jistě otázkou státní energetické koncepce, ale zároveň i otázkou, na kolik 
budou navrhovaná čísla této koncepce závazná a vymahatelná i u soukromých ekonomických 
subjektů. V tom lze spatřovat dost podstatný problém. Zatím nám není tak úplně jasné, zda se 
počítá s kompenzacemi za útlumy výroby energií pro vlastníky těchto energetických zařízení. 
Jistěže státní správa nemusí dát autorizaci novému zdroji znečišťování ovzduší a výroby 
elektrické energie, ale je otázkou, zda zabraňovat rekonstrukcím těchto stávajících zdrojů, 
zvláště pokud budou zajišťovat větší šetrnost k životnímu prostředí a energetickému využití 
surovin. 
Samozřejmě bychom byli velmi rádi, kdyby závěrečná verze státní energetické koncepce 
odpovídala na tyto otázky, kterých zatím zůstává podle nás velmi mnoho. Prolomení či 
neprolomení limitů těžby hnědého uhlí a za jakých podmínek. Jak přistupovat k obyvatelům 
postižených obcí a lokalit. Asi vám je známo, že jedno z posledních usnesení našeho kraje 
vyznívá v tom smyslu, že kraj, samosprávy, koneckonců i ti občané by měli být dost 
podstatným způsobem zataženi do rozhodování. Jistě je to velmi složitá věc pro těžební 
společnosti, nicméně si myslím, že ve třetím tisíciletí musíme být už svědky trochu jiných 
metod, než tomu bylo v minulé éře.  
Další otázky - samozřejmě při případném větším útlumu – co s nezaměstnaností? Jak 
s obnovou vesnic, které byly zlikvidovány těžbou v minulých obdobích? Zmínil jsem tady 
například Šluknovsko a vedení 110 kilovoltů versus různé ekologické nebo samosprávní 
aktivity. Ale mám pocit, že řešení těchto otázek by vydalo i na další konferenci. Můj krátký 
příspěvek si nekladl vyšší cíl, než předložit několik okruhů k zamyšlení a jsem si vědom toho, 
že jsem položil více otázek, než jasných odpovědí. To, co bych velmi rád zdůraznil, je také to, 
že krajská samospráva, tak jako i samosprávy obcí, ale tak jako třeba i vláda, jsou a budou 
často ve velmi těžkém rozhodování, protože někdy se musí rozhodovat tak trochu mezi 
srdcem a rozumem. Často je rozhodování velmi úzce propojeno (ať už to politici přiznají či 
nepřiznají nahlas) s otázkou, jak to či ono usnesení ovlivní příští volby. Nicméně bych chtěl 
na závěr jak všem občanům naší země, tak i všem vám, kteří se z pozic odborníků, nebo ze 
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strany veřejné správy, popřát, aby se nám společně dařilo nacházet kvalitní řešení ve všech 
oblastech energetiky. 
 
 
Vznik Územní energetické koncepce Jihomoravského kraje a její vazby ke Státní 
energetické koncepci České republiky. 
Jiří Tomek, radní Jihomoravského kraje 
 
Několik slov úvodem  
Jihomoravský kraj se svou rozlohou řadí mezi čtvrtý největší kraj v ČR a z hlediska počtu 
obyvatel je třetím největším. Patří k regionům s významným ekonomickým potenciálem a 
vytvořený hrubý domácí produkt na jeho území představuje téměř desetinu hrubého domácího 
produktu ČR. Podíl na tvorbě hrubého domácího produktu ovšem není ve stejném poměru 
jako počet obyvatel kraje k celkovém počtu obyvatel České republiky. 
Restrukturalizace výroby, přechod na ušlechtilá paliva a zavádění moderních technologií má 
za následek postupné snižování znečištění ovzduší, zejména u velkých stacionárních zdrojů. 
Podle měřených emisí základních znečišťujících látek patří Jihomoravský kraj mezi kraje 
s lepší kvalitou ovzduší.  
Územní energetická koncepce Jihomoravského kraje 
V souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. jsme zahájili práce na Územní energetické koncepci 
v roce 2002. Rozhodli jsme se zpracovat Územní energetickou koncepci současně s 
Programem na snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší. S výhodou jsme 
využili práce na analytické části, společné oběma dokumentům.  
Práce byly zahájeny za výrazné finanční podpory České energetické agentury a Státního 
fondu pro životní prostředí a budou ukončeny v tomto čtvrtletí. Zbývá ještě provést oponentní 
řízení. Výstupy tohoto dokumentu budou důležité pro energetickou a ekologickou politiku 
kraje v horizontu přibližně dvaceti let a stanou se závaznou součástí územně plánovací 
dokumentace kraje. Důraz při zpracování byl kladen především na způsob zpracování energie, 
snižování energetické náročnosti, na rozvoj obnovitelných zdrojů a ochranu ovzduší. 
Dokument by měl stanovit reálný potenciál a možnosti využití obnovitelných a druhotných 
zdrojů v našem kraji.  
Při hledání další cesty ve vývoji energetického systému v Jihomoravském kraji se vychází ze 
skutečností, že kraj je prakticky plně plynofikován a má pouze velmi omezené zásoby 
primárních zdrojů paliv, tzn. ropy, zemního plyn, případně lignitu a nemá, s výjimkou 
Elektrárny Hodonín, významné zdroje elektrické energie. To znamená, z pohledu kraje, že 
jsme územím výrazně dovozovým. Tato skutečnost je patrná například u výrazného růstu 
spotřeby plynu a jeho vlastní výroby.  
Dá se říci, že i u lignitu se v současné době situace změnila, protože Elektrárna Hodonín 
nebude používat lignit jako palivo. 
Pod pojmem vývoj energetického hospodářství území je třeba představit především vývoj 
spotřeby, poptávky energií a její spolehlivé zajištění pro všechny spotřebitelské systémy při 
zachování principu udržitelného rozvoje území.  
To jsou zároveň i cíle, kterých je třeba při realizaci optimální varianty dosáhnout. 
Celková spotřeba primárních energetických zdrojů v Jihomoravském kraji je ve výši 80 682 
TJ za rok. 
Při návrhu varianty rozvoje energetického systému Jihomoravského kraje jsme vycházeli 
z budoucí energetické politiky kraje, založené na těchto výchozích podmínkách: 

• Za prvé – území je z hlediska zajištění dodávek závislé na dovozu. 
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• Za druhé – s ohledem na předpokládané záměry státní energetické koncepce 
nelze očekávat, že na území kraje dojde k výstavbě významného zdroje 
elektrické energie.  

• Na základě předcházejících prognóz navrhovaných scénářů Státní energetické 
koncepce České republiky a situace v zemích EU lze konstatovat, že celková 
spotřeba energie na území poroste. V závěru příspěvku bude uvedena představa 
o růstu spotřeby energie v našem kraji. Nárůst spotřeby energie nelze krýt 
pouze jen zvýšeným dovozem. Je třeba, ve smyslu základních tezí Státní 
energetické koncepce České republiky, zefektivnit využívání všech druhů 
energií a paliv v odběratelských sektorech. Úspory, kterých bude dosaženo, 
sníží trend očekávaného růstu. Předpokládanou zvýšenou poptávku je třeba 
krýt především využíváním všech dostupných a ekonomicky opodstatněných 
úspor a zvýšením využívání obnovitelných zdrojů energií. 

Poptávka po energii na území našeho kraje bude odpovídat především tomu, jak budou 
naplňovány cíle základních strategických dokumentů kraje, které jsme si stanovili v pěti 
hlavních koncepcích.  
Jsou to: 

• strategie rozvoje kraje,  
• program rozvoje kraje,  
• plán odpadového hospodářství,  
• plán rozvoje zemědělství,  
• strategie rozvoje hospodářství Jihomoravského kraje  

 
Z těchto základních bodů vyplývá, že návrh varianty rozvoje energetického systému v kraji se 
zaměří především na zvýšení podílu využitelných obnovitelných zdrojů energie, maximálního 
využití úspor se zaměřením na bytovou a občanskou sféru a zvýšení energetické 
soběstačnosti.  
V souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. bylo zvažováno několik variant a po matematickém 
vymodelování nám vyšlo, že v posuzovaném období 2001 – 2021 podle této varianty dojde 
k nárůstu spotřeby primárních zdrojů energie přibližně o 5%. 
Jak bychom chtěli řídit a naplňovat zvolenou energetickou koncepci v Jihomoravském kraji ? 
V době, kdy probíhá rozsáhlá privatizace a liberalizace energetiky jako odvětví, nemá kraj 
příliš mnoho možností přímo ovlivňovat tuto oblast a zasahovat do rozhodování soukromých 
subjektů. Tento fakt umocňuje i skutečnost, že obdobná situace je i v situaci spotřebitelských 
systémů, především v sektoru bydlení. Vlastnění bytových fondů městy a obcemi je 
v současné době spíše výjimkou, respektive vše směřuje k snižování podílu bytového fondu v 
jejich vlastnictví na celkovém bytovém fondu.  
Pro určitou formu usměrňování vývoje energetiky je možné použít nepřímé nástroje, tzn. 
investiční pobídky, cílené poskytování finančních prostředků atd. a my skutečně tuto politiku 
už v současnosti začínáme používat.  
V současnosti k jediným přímým prostředkům kraje majícím zákonnou oporu patří využití 
územní energetické koncepce jako podkladu pro územní plán kraje a i tento nástroj má velice 
omezené možnosti, protože územní energetická koncepce nemá charakter striktního výčtu 
možných staveb vázaných k jednotlivým lokalitám. Ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb. o 
úsporách energie předpokládáme ovlivňování energetického systému kraje prostřednictvím 
energetického managementu, který se zaměří na naplňování doporučené varianty 
předpokládaného scénáře s využitím všech možných přímých i nepřímých nástrojů. 
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Vztah Státní energetické koncepce České republiky a Územní energetické koncepce 
Jihomoravského kraje  
Oba dva koncepční dokumenty byly zpracovávány na sobě téměř nezávisle. Při tvorbě jsme 
byli limitováni lhůtami zákona č. 406/2000 Sb., které nám ukládaly dokončení do konce 
minulého roku. V případě územní energetické koncepce zákon říká, že územní energetická 
koncepce kraje vychází ze státní energetické koncepce. Při tvorbě většiny územních 
energetických koncepcí krajů a statutárních měst však nebyla k dispozici žádná státní 
energetická koncepce. Naopak, státní energetická koncepce nemohla vycházet z výsledků 
územní energetické koncepce, protože při jejím zpracování nebyly k dispozici výsledky 
našich analýz a výsledky našich představ. Osobně si myslím, že státní energetická koncepce a 
územní energetické koncepce krajů by měly být v úzké vazbě především v kapitole 
obnovitelných zdrojů a úspor energií. Využití a možnosti jsou v jednotlivých krajích rozdílné 
a splnění cílů státní energetické koncepce musí být součtem diferencovaného přístupu 
v závislosti na podmínkách jednotlivých regionů. Veřejná správa může výrazně přispět 
k naplnění cílů v této oblasti.  
Proto by měl stát jednoznačně deklarovat, že kraje jsou místem pro prosazování státní 
energetické koncepce a nástroje a prostředky mohou být třeba územní energetické koncepce, 
akční plány a v neposlední řadě si myslíme, že by to mohly být i krajské energetické agentury.  
 
Několik slov ke krajským energetickým agenturám.  
Jihomoravský kraj navrhuje, aby bylo v rámci celé ČR koordinováno zřízení Krajských 
energetických agentur jako nezávislých organizací zřízených kraji (např. příspěvková 
organizace) s těmito úkoly a kompetencemi:  

 
1. Podpora energetického managamentu kraje 

 
− sledování a vyhodnocování energetického hospodářství majetku kraje, 
− aplikace zákonných opatření pro majetek kraje, 
− příprava dotačních titulů a grantových schémat kraje pro energetiku, 
− tvorba programových dokumentů v návaznosti na ÚEK, 
− spolupráce a výměna informací mezi distributory, spotřebiteli a zástupci kraje, 
− metodická a poradenská činnost pro obce a města kraje. 

 
2. Projekty a financování 

 
− vyhledávání a podpora projektů v souladu s cíly ÚEK a SEK, 
− tvorba a realizace soft projektů,  
− projektová podpora pro samosprávu, 
− databáze energetických projektů v kraji,  
− vyhledávání finančních zdrojů pro projekty,  
− realizace pilotních projektů. 

 
3. Informační databáze a statistika 

 
− energetická databáze vlastního majetku kraje „RED“ 
− databáze připravovaných a realizovaných projektů 
− sběr a verifikace energetických dat ve struktuře EUROSTAT  
− informace o znečištění ovzduší a zdrojích znečištění 
− databáze třetích stran 
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4. Spolupráce v přenesené působnosti kraje a státních orgánů 
 
− hodnocení v rámci IPPC, EIA 
− připomínkování energetické legislativy 
− pomoc a spolupráce na činnostech ČEA, MPO v regionu 
− hodnocení souladu mezi zpracovávanými regionálními ÚEK, krajskou ÚEK a 

SEK 
 

5. Mezinárodní spolupráce 
 
− spolupráce s regiony jiných členských států EU v energetice 
− vyhledávání zahraničních partnerů pro spolupráci na programech EU 

Tolik tedy ke vztahu Územní energetické koncepce Jihomoravského kraje a Státní energetické 
koncepce České republiky z pohledu kraje. Doufám, že náš příspěvek pomůže najít tu 
správnou cestu a vyvážený vztah v energetické politice mezi rolí státu a rolí krajů.  
 
 
Může nás postihnout energetický kolaps jako Itálii? 
Ing. Josef Holub, generální ředitel Severočeské energetiky, a. s. 
(přepis příspěvku předneseného na konferenci) 
 
Děkuji za sugestivní otázku, obsaženou v názvu mého vystoupení. Dneska jsem vyrazil do 
Prahy o hodinu dřív, abych všechno stihl a v pohodě se připravil na své vystoupení, ale 
nebylo mi to dopřáno. Když jsem sjížděl z dálnice D8 do Holešovic, jízda se přibrzdila, jel 
jsem jenom krokem a měl jsem možnost se rozhlížet kolem sebe a před první světelnou 
křižovatkou jsem viděl na pravé straně dům, na jehož stěně je namalována reklama 
Kooperativy a na ní je napsáno: „Cokoliv se může pokazit, pokazí se.“ A pod tím je zavěšena 
nakřivo natěračská lávka a z ní visí natěrač za jednu ruku a to „e“, to poslední písmenko je 
takové nedomalované. To mi poskytlo inspiraci k začátku mého vystoupení. 
V té sugestivní otázce, by místo Itálie mohly být USA, mohly by tam být Anglie, Švédsko, 
technika není bezporuchová, člověk není neomylný, někdy je dokonce i zlý. Neomylnost 
člověka nebo ta jeho omylnost se vyjadřuje tím, že selhal lidský faktor, to že je člověk někdy 
zlý vidíme, dnes a denně v televizi při představování výsledků teroristických útoků. Myslím 
si, že z toho, co jsem řekl, je asi zřejmá odpověď na tu položenou otázku, asi si nemůžeme 
myslet, že jsme nějak dokonale chráněni proti tomu, že by se něco takového nemohlo stát. 
Zvykli jsme si, že energie máme k dispozici dostatek, že otočíme knoflíkem a rozsvítí se 
světla. Z fyzikálního hlediska je energie jenom jedna, ale zdrojů energie je více a využívání 
jednoho zdroje energie je většinou podmíněno používáním nějakého jiného. Pokud si 
představíme, že by došlo k nějakému plošnému výpadku elektrické energie, jaké by mohly být 
dopady na obyvatelstvo? 
K pokusu o odpověď jsme si s panem Ing. Petrem Karasem vybrali pravobřežní část města 
Děčína. Proč jsme si vybrali právě tuto část? Tak za prvé – jsem se tady narodil. A za druhé 
jsem měl tu čest podílet se na projektu velmi sofistikovaného zdroje tepla, který spojuje 
kogeneraci a využití geotermální energie vody, která je v tomto místě k dispozici. 
Ten zdroj je velmi sofistikovaný a na něm asi bude možno určit velmi přesně téměř všechny 
možnosti, které se mohou přihodit, pokud dojde k výpadku elektrické energie. Elektrickou 
energii, kterou lze vyrobit pomocí plynových motorů, používají ke své funkci tepelná 
čerpadla. To by mohlo svádět k domněnce, že takto získané teplo bude alespoň v nějaké míře 
vždycky k dispozici pro pravobřežní část města. Ale není tomu tak. Při výpadku elektrické 
energie ty motory neběží, a ostrovní chod této části, tohoto zdroje není možný. I když 
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v blízkosti teče řeka Ploučnice, na které je sedm malých vodních elektráren, není je možné 
použít pro nastartování a pro ostrovní chod tohoto systému. Není tomu tak proto, že elektrická 
energie by se musela převádět přes dvě transformovny, nejprve na 35 kV, potom na 110 kV a 
je to organizačně tak složité, že by se tento chod musel velmi často trénovat, tak aby mohl být 
zajištěn, a ještě by musela být energie pro ty transformovny atd. Malé vodní elektrárny nejsou 
použitelné pro tento případ. Podívejme se, jestli bude k dispozici alespoň plyn. Na první 
pohled by se mohlo zdát, že s plynem by se nemělo nic stát. Posilovny, které jsou na 
zvyšování tlaku zemního plynu, využívají spalování části toho plynu k tomu, aby se ten tlak 
zase zvýšil. Ale když jsme šli do detailů, tak jsme zjistili, že to není tak úplně pravda, protože 
když se přechází z vyššího na nižší tlak plynu, tak tam jsou tzv. redukční ventily, ve kterých 
při snižování tlaku dochází ke škrcení, a jak známo při škrcení se plyn prudce ochlazuje. Aby 
ty ventily nezamrzly, tak se používá elektrické vytápění. Takže bez elektriky nám ventily 
během poměrně krátké doby zamrznou a potom není k dispozici ani plyn.  
Voda o teplotě zhruba 32° C, která se používá pro geotermální zdroj, napršela někdy asi před 
25 tisíci lety v okolí České Lípy a potom podložím pomaličku tekla k Děčínu, takže je velmi 
čistá, velmi využitelná a když se trochu upraví, tak je možno ji využívat pro zásobování 
obyvatelstva pitnou vodou. Což se děje, Severočeské vodovody a kanalizace této možnosti 
využívají. Ale ta voda bez elektřiny k dispozici nebude, protože přetlak, který máme k 
dispozici, je příliš malý k tomu, aby se voda dostala až k obyvatelstvu. Mohlo by se zdát, že 
to nevadí, protože tato část města je zásobována z jiných zdrojů. Jaké jsou ty zdroje? Ty 
zdroje leží ve Hřensku a to je po proudu Labe, tzn., že ta voda je níže, než je město Děčín, a je 
potřeba k jejímu využití používat asi tak dvou přečerpávacích stanic na trase, a pokud dojde 
k výpadku elektrické energie, tak ani tato voda nebude. Manipulací na zásobnících s touto 
pitnou vodou se dá docílit toho, že je k dispozici maximálně asi tak 24 hodin a potom už 
k dispozici nebude.  
To jsou tedy některé důsledky toho, jak by v této části města vypadala situace při výpadku 
elektřiny, ačkoliv je na první pohled velmi dobrá a měla by přečkat výpadek proudu bez 
pohromy. Nakonec se ukazuje, že žádný zdroj energie nebude k dispozici.  
Když se namodelují podmínky při venkovní teplotě - 5° C, tak všechna ta zástavba vychladne 
na teplotu + 6° C, při které se nedá dost dobře žít, asi za čtyřicet šest hodin. Pokud by 
venkovní teplota byla - 12° C, tak je do dvaceti hodin vše na stejném stavu, který jsem před 
chvílí popisoval.  
To, co jsem zde jen velmi zhruba naznačil, ukazuje na to, že by bylo dobře se těmto otázkám 
soustavněji věnovat. Na začátku jsem tady mluvil o procesním řízení, řada těch případů, na 
které jsme narazili a které jsem se tady snažil popsat, je právě těmi hraničními stavy, kde není 
úplně jasné, kdo a za co by měl zodpovídat, kdo by měl vynaložit prostředky na potřebnou 
investici, aby např. čerpadla na pitnou vodu, která jsou po trase, měla nějaké zálohování atp. 
Těch příkladů by se dalo použít daleko více. 
V jednom příspěvku z pléna zaznělo, že jsou zpracovány energetické koncepce jednotlivých 
statutárních měst, krajů atd., a já bych se pokusil položit tady dvě klíčové otázky: 
Slouží energetické koncepce tak, jak jsou zpracovávány, k identifikaci rizikových faktorů, o 
kterých jsem hovořil?  
A slouží tyto energetické koncepce tak, jak jsou zpracovávány, ke zvládnutí takovýchto 
rizikových stavů?  
Já vám děkuji za pozornost. 
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Obnovitelné zdroje v praxi a jejich užití v dopravě 
doc. RNDr. Miroslav Cenek, CSc., předseda správní rady České asociace obnovitelných 
zdrojů energie 
 
Na základě výsledků mnohaletého výzkumu je nutné, abychom našli u obnovitelných zdrojů 
praktické uplatnění včetně ekonomiky jejich provozu. Některé obnovitelné zdroje mají 
dlouhodobou perspektivu, ale v současné době není jejich využití v bytové výstavbě reálné. 
Proto se fotovoltaické články používají v ČR nikoliv k vytápění budov, ale na příklad k 
ochraně budov nebo pro napájení akumulátorových baterií obsažených v parkovacích 
automatech. Pokud jde o větrnou energii jsem měl možnost absolvovat studijní pobyty v 
Dánsku a ve Španělsku. Jsou to země, které mají zcela odlišné podmínky pro uplatnění 
větrných elektráren, než jaké jsou v ČR. V ČR nemáme ani moře a velké vodní plochy, které 
by umožnily aplikovat větrné elektrárny velkých výkonů a po celoroční období. Otázka 
aplikace větrné energie v ČR je otázka lokální. Jsou některé oblasti například Krušné hory, 
kde by se dala větrná energie využít, ovšem musíme zvažovat i ekonomickou stránku její 
aplikace a požadavek celoročního provozu. Abychom mohli v ČR obnovitelné zdroje 
aplikovat v širším měřítku jak to podporuje EU musíme vzít jejich aplikaci komplexně a to 
podle dané lokality a podle ročního období. Z tohoto důvodu naše asociace pořádá 
doprovodné programy stavebních veletrhů a výstav pod názvem "Obnovitelné zdroje energie 
v praxi". Současně se snažíme, a to je náš hlavní cíl - aby byla široká veřejnost dokonale 
informována, co představují obnovitelné zdroje energie pro budoucnost ČR. Na uvedeném 
přednáškovém cyklu vystupují komerční firmy, které se zabývají výrobou zařízení, 
využívajících obnovitelné zdroje nebo jejich instalacemi. Současně tyto firmy dovedou velmi 
objektivně informovat zájemce o tom, jaké jsou možnosti, pokud se týče finančních příspěvků 
státu ať je to Státní fond životního prostředí nebo Česká energetická agentura při aplikaci 
obnovitelných zdrojů v bytové výstavbě. Snažíme se abychom vystoupili nejenom v Praze a v 
Brně (For Eco, PRAGOTERM, Mezinárodní stavební veletrh) ale především v regionech. 
Chceme občanům přiblížit obnovitelné zdroje energie, aby získali objektivní informace o 
jejich uplatnění v podmínkách ČR.V tomto směru bych ocenil vzájemnou spolupráci s 
agenturou OMNIS s.r.o. Olomouc, která se zabývá propagací obnovitelných zdrojů energie v 
součinnosti s bytovou výstavbou formou regionálních stavebních a technických veletrhů. 
Naše asociace vidí hlavní význam obnovitelných zdrojů ve vazbě na bytovou výstavbu, ať již 
jde o rekonstrukci nebo výstavbu nových bytových jednotek. Při existenci nesrovnatelně vyšší 
ceny nové bytové jednotky nebo její rekonstrukce oproti instalaci obnovitelného zdroje 
energie mohou se obnovitelné zdroje daleko lépe uplatnit, než když se instalují mimo bytovou 
výstavbu. 
V činnosti naší asociace působí významná stavební firma ŽS a.s, Brno. Tato stavební firma 
má samostatný závod Energetické a ekologické stavitelství. Tento závod realizoval řadu 
velkých ekologických projektů mezi nimiž je například spalovna biomasy v Bystřici nad 
Pernštýnem. Ukázalo se, že spojení činnosti naší asociace s touto stavební firmou je velice 
výhodné neb ukazuje na reálnost použití obnovitelných zdrojů energie jak v malých tak i ve 
velkých energetických projektech, které tato firma úspěšně realizovala. Další firmou, která 
prezentuje svůj výrobní program v přednáškovém cyklu "Obnovitelné zdroje energie v praxi" 
je firma EKOSOLARIS a.s. Kroměříž, která je špičkovou firmou v oblasti výroby foto-
termálních kolektorů jak v České republice a současně má i významné kontakty ve svém 
oboru v zahraničí. Významné postavení firmy EKOSOLARIS a.s. Kroměříž vyplývá i z toho, 
že hlavní kapitálový podíl v této firmě vlastní Sokolovská uhelná a.s., která má maximální 
snahu podporovat uplatnění obnovitelných zdrojů v ČR. Tato skutečnost ukazuje, že lze spojit 
těžbu primárních zdrojů energie s výrobcem, který energii získává z obnovitelných zdrojů. 
Dalšími firmami, které prezentují obnovitelné zdroje energie jsou firmy VERNER a.s. 
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Červený Kostelec, která se zabývá zpracováním biomasy spalováním, dále firma TERMO 
KOMFORT s.r.o. Brno v oblasti aplikace tepelných čerpadel a diplomovaný technik Libor 
Šamánek, který se zabývá problematikou malých vodních elektráren. Z výše uvedeného 
vyplývá, že hlavním cílem naší společnosti je prezentovat obnovitelné zdroje energie široké 
veřejnosti neboť veřejnost je zatím velmi málo informována o současném a především 
budoucím uplatnění obnovitelných zdrojů energie v ČR.Tomuto cíli bude sloužit i 
připravovaný televizní pořad o obnovitelných zdrojích energií, který připravuje naše asociace 
s televizní společností TV BOX s.r.o. Uvedená televizní společnost projevila zájem, aby 
takový pořad byl natočen a prezentován široké veřejnosti. 
Druhou stránkou činnosti naší asociace jsou přednáškové cykly o obnovitelných zdrojích, 
které probíhají již několik let na Fakultě strojního inženýrství, Vysokého učení technického v 
Brně a jsou určeny pro studenty všech fakult. Uvedeného přednáškového cyklu se však 
mohou zúčastnit zájemci z široké veřejnosti včetně státní správy a to zdarma. Přednášky mají 
komplexní charakter, tzn. je zde prezentována jak problematika fotovoltaických článků tak i 
větrných elektráren. Na přednášející se klade základní požadavek a to, že musí v oboru, který 
přednáší výzkumně pracovat. Přednáškový cyklus probíhá vždy v zimním semestru školního 
roku a to od října do prosince. Vysoké učení technické v Brně se otázkou obnovitelných 
zdrojů a následně i otázkou alternativní dopravy elektrickými a hybridními vozidly zabývá již 
třicet let tj. od roku 1973. Po celé třicetileté období jsme měli spolupráci s řadou zahraničních 
vysokých škol. Uvedená spolupráce byla do roku 1989 omezena na bývalé země 
socialistického bloku a to na spolupráci s Polytechnickým institutem v Jerevanu v Arménii a s 
Polytechnickým institutem v Kijevě na Ukrajině. Na základě výsledků mnohaletého výzkumu 
jsme vydali již druhé vydání knihy "Obnovitelné zdroje energie“. Prvé vydání této knihy 
vyšlo v roce 1994 a druhé vydání v roce 2001. Druhé vydání je rozšířeno o legislativu v 
oblasti obnovitelných zdrojů, kterou zpracovalo Ministerstvo životního prostředí. Uvedená 
kniha je určena nejen studentům, ale i široké veřejnosti, neb vedle základních informací o 
jednotlivých typech obnovitelných zdrojů energie jsou v ní uvedeny příklady konkrétní jejich 
aplikace. 
Činnost naší asociace je zaměřena i na výzkumné programy. Náš ústav se již mnoho let 
zabývá výzkumem v oblasti aplikace obnovitelných zdrojů. Na ostrově Nelson v Antarktidě 
probíhá již 15 let aplikace akumulace elektrické energie z 350 W větrné elektrárny do 6V 
nikl-kadmiové akumulátorové baterie o kapacitě 160 Ah. Po osmi letech provozu bylo 
zjištěno, že kapacita použité nikl-kadmiové baterie poklesla pouze o 4% i za podmínek, kdy 
byla baterie v provozu tři měsíce v roce během polárního léta, kdy jsou zde dva polární 
pracovníci přítomni. 
V letech 1979 a 1980 realizoval československý mořeplavec Richard Konkolski aplikaci nikl-
kadmiové baterie o napětí 12 V, tvořené 10 kusy nikl-kadmiových článků typu KPH 80 o 
kapacitě 80 Ah na Československé námořní jachtě NIKE II. Uvedená nikl-kadmiová baterie 
byla určena ke spouštění čtyřválcového motoru dieselagregátu o výkonu 72 kW. Po 
pětihodinovém nabíjení nikl-kadmiové baterie pomocí vodního generátoru nastartovala uve-
dená nikl-kadmiová baterie dieselagregát. Uvedená námořní jachta NIKÉ II realizovala v 
letech 1979 a 1980 celkem 56 000 km na následujících trasách  

-  Gdaňsk, Riga, Talin, Helsinky, Stockholm, Ronne a Sassnitz 
- Plymouth (Velká Británie), Kapské Město (Jihoafrická republika), Fremantle 

(Australie) a zpět 
- Plymouth (Velká Británie), Newport (USA), Štětín (Polsko) 

Po ukončení tohoto projektu bylo měřením jednotlivých použitých nikl-kadmiových článků 
zjištěno, že žádný článek nebyl vadný a všechny aplikované nikl-kadmiové články byly 
schopny dalšího použití. 
V roce 2003 byl ukončen mezinárodní rakousko-český projekt řešený v rámci programu EU 
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EUREKA a zabývající se využitím elektrické energie z malých vodních elektráren v místě 
jejich instalace k provozu tepelných čerpadel a elektrických vozidel. Rakousko je země, kde 
je velké množství vodních elektráren a současně i existuje mnoho lokálních rozvodných sítí, 
které zajišťují rozvod elektrické energie z malých vodních elektráren v místě kde jsou 
instalovány s cílem odstranění ztráty elektrické energie vzniklé při převodu vyrobené 
elektrické energie do centrální rozvodné elektrické sítě a zpět. Tyto ztráty činí u stabilní 
elektrické sítě 10% a u nestabilní elektrické sítě až 20%. Projekt byl realizován v Otensheimu 
nedaleko Linze, kde rakouská stavební firma Priesner, která je rakouským partnerem v řešení 
tohoto projektu provedla rekonstrukci stavby malé vodní elektrárny a instalovala zde malou 
vodní elektrárnu české firmy CINK-vodní elektrárny a.s. Karlovy Vary. V rekonstruované 
stavbě malé vodní elektrárny je umístěno dvanáct bytových jednotek. Elektrická energie z 
instalované malé vodní elektrárny zajišťuje provoz dvou typů tepelných čerpadel, jedno 
tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody a druhé pro vytápění v zimě a pro ochlazení v létě. U 
stavby malé vodní elektrárny jsou umístěny garáže pro parkování elektrických vozidel 
nabíjených elektrickou energií z provozu malé vodní elektrárny. Uvedený projekt byl dne 9. 
prosince 2003 prezentován rakouskými partnery jako příklad velmi úspěšné rakousko-české 
spolupráce v rakouském parlamentu. 
Druhá část publikace se zabývá problematikou alternativní dopravy pomocí elektrických a 
hybridních vozidel. 
Náš ústav se zabývá již 30 let problematikou využití elektrické energie z akumulátorových 
baterií v závislé elektrické trakci tzn. v železniční dopravě a městské dopravě a v současné 
době využitím elektrické energie z akumulátorových baterií v nezávislé elektrické trakci 
pomocí elektrických vozidel individuální a hromadné městské dopravy. 
I když máme v současné době k disposici pro provoz automobilů paliva ve formě benzinu, 
nafty a zemního plynu, jsou jejich ceny velmi nestabilní a musíme je dovážet. V případě 
použití elektrických vozidel je možno zajistit jejich provoz pomocí elektrické energie 
vyrobené v ČR za současného uplatnění elektrické energie získané z provozu vodních 
elektráren ve formě obnovitelného zdroje. U hybridních vozidel používajících k pohonu kom-
binaci elektromotoru a spalovacího motoru lze opět uplatnit elektrickou energii z tuzemských 
zdrojů pro provoz elektrického pohonu a bioetanol ve formě tuzemského paliva spalovacího 
motoru postupnou náhradou za dosud dovážený benzin a naftu jak to požaduje od roku 2005 
směrnice EU. Základním předpokladem použití elektrického pohonu elektrických a hyb-
ridních vozidel je rychlé nabíjení akumulátorových baterií elektrického pohonu. 
Rychlonabíjecí zařízení akumulátorových baterií vyrábí v České republice firma EPRONA 
a.s. Rokytnice n. Jizerou včetně veřejných rychlonabíjecích stanic určených pro městskou 
dopravu elektrickými a hybridní vozidly, které byly vyrobeny na příklad pro švédské hlavní 
město Stockholm. Hlavní význam rychlonabíjecích stanic vyplývá z výrazného zkrácení 
dosud používané doby nabíjení zcela vybité akumulátorové baterie v délce 6 - 8 hodin na 
dobu 30 - 90 minut dle výkonu rychlonabíjecího zařízení. Tím je umožněno zajistit 
konkurenceschopnost elektrických a hybridních vozidel vůči klasickým automobilům se 
spalovacími motory v městském provozu jak z hlediska doby nutné pro načerpání paliva nebo 
nabití akumulátorové baterie tak i z hlediska denního dojezdu elektrického vozidla, který činí 
180 až 270 km dle typu tohoto vozidla a výkonu rychlonabíjecího zařízení. Systém veřejných 
nabíjecích stanic elektrických vozidel je již 10 let provozován ve francouzském městě La 
Rochelle, se kterým již 10 let spolupracujeme v této problematice. Ve městě La Rochelle sídlí 
též soukromá vysoká technická škola EÍGSÍ (School of Industrial Systems Engineering) se 
kterou máme též již 10 letou spolupráci v oblasti výzkumu akumulátorových baterií určených 
pro provoz v elektrických vozidlech. Rychlé nabíjení akumulátorových baterií přináší 
současně i zvýšení účinnosti nabíjecího procesu a to z dosavadních 70-85% podle typu 
použité akumulátorové baterie při běžném způsobu nabíjení na 95-98% při použití rychlého 
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způsobu nabíjení. Rychlé nabíjení akumulátorových baterií vyjma baterií olověných 
prodlužuje životnost baterií o 50-80% stabilizací původní jemné struktury akumulátorových 
hmot těchto baterií. U nikl-kadmiových baterií bylo dále prokázáno, že kapsové konstrukce 
těchto baterií vyráběné firmou Saft-Ferak a.s. Raškovice provozované v železniční dopravě 
(dieselelektrické lokomotivy a železniční vagóny osobní dopravy) a v městské hromadné 
dopravě (tramvaje a trolejbusy) jsou po ukončení funkční činnosti v těchto dopravních 
prostředcích při jejich jmenovité kapacitě 60% nebo 70% schopny druhotného použití jako 
náhradní zdroje elektrické energie. Tyto náhradní zdroje elektrické energie je možno nabíjet 
přímo z rozvodné elektrické sítě nebo k jejich nabíjení použít elektrickou energii z malých 
vodních a větrných elektráren nebo fotovoltaických článků. 
Program alternativní dopravy elektrickými a hybridními vozidly ve formě samostatné kapitoly 
pod názvem "Alternativní energie pro dopravu" je součástí "Nové dopravní politiky" 
Ministerstva dopravy ČR. Tuto kapitolu jsem zpracoval na žádost Centra dopravního 
výzkumu v Brně, které zajišťuje pro Ministerstvo dopravy ČR rozvoj dopravy v České 
republice. V roce 2003 byl v České republice ukončen program výzkumu a vývoje ele-
ktrických vozidel určených pro individuální a hromadnou alternativní dopravu, což je v plném 
souladu s rozvojem tohoto druhu dopravy v programu zemí EU. 
V oblasti individuální dopravy se v České republice od roku 2002 vyrábí jednostopá a třístopá 
konstrukční verze elektrického skládacího skútru ROTOBIC. Výrobu obou konstrukčních 
verzí elektrického skládacího skútru ROTOBIC zajišťuje firma ROTOKOV s.r.o. Křidlůvky u 
Znojma na základě výzkumu prováděného Ústavem elektrotechnologie, Fakulty 
elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysokého učení technického v Brně. Jednosto-
pá konstrukce tohoto elektrického skládacího skútru je určena pro mladší občany, třístopá 
konstrukční verze pro starší občany především pro občany s částečným postižením 
pohybového ústrojí a pro občany po operacích. Odpovídající dopravní prostředek není na 
českém trhu dosud k disposici , především z hlediska jeho ceny. Na českém trhu jsou 
prodávány pouze elektrické vozíky pro invalidní občany, jejichž cena se pohybuje v rozsahu 
110 až 155 tisíc Kč. Příspěvek k nákupu elektrických vozíků pro invalidní občany od českých 
pojišťoven dostanou pouze plně invalidní občané. Jednostopá konstrukční verze elektrického 
skládacího skútru ROTOBIC stojí 24 tisíc Kč včetně DPH, třístopá konstrukční verze stojí 26 
tisíc Kč včetně DPH s tím, že občan vlastnící kartu ZTP, může od českých zdravotních 
pojišťoven získat až 50% finanční příspěvek na její nákup. Obě konstrukční verze 
elektrického skládacího skútru ROTOBIC lze po sklopení sedadla a řidítek přepravovat v 
zavazadlových prostorách automobilů a autobusů hromadné dopravy v České republice i v 
zahraničí. Dojezd obou konstrukčních verzí elektrického skládacího skútru ROTOBIC na 
jedno nabití je 8 - 15 km dle hmotnosti řidiče a reliéfu terénu a nosnost obou konstrukčních 
verzí je 130 kg. Obě konstrukční verze mají zabudovaný vlastní nabíjecí systém k nabíjení 
instalovaných akumulátorových baterií s možností nabíjení všude tam, kde je k disposici 
střídavá elektrická síť. Elektronický monitorovací systém instalovaný na obou konstrukčních 
verzích tohoto elektrického skládacího skútru umožňuje plynule kontrolovat stav nabití a 
vybití používaných akumulátorových baterií. U uvedených konstrukčních verzí elektrického 
skládacího skútru ROTOBIC lze použít čtyř druhů 24 V akumulátorových baterií při shodné 
délce dojezdu na jedno nabití zcela vybitých baterií. Při použití olověné akumulátorové 
baterie o hmotnosti 8 kg při výše uváděných cenách obou typů konstrukční verze elektrického 
skládacího skútru ROTOBIC lze použít běžný způsob nabíjení představující dobu 4 hodin pro 
nabití zcela vybité olověné akumulátorové baterie. Při použití nikl-kadmiové akumulátorové 
baterie o hmotnosti 5,5 kg je možno použít její rychlé nabíjení představující dobu 40 minut 
pro zajištění nabití zcela vybité nikl-kadmiové baterie. Použití nikl-metalhydridové baterie o 
hmotnosti 3,5 kg umožní použít též rychlý způsob nabíjení avšak s dobou nabití zcela vybité 
baterie v délce 2 hodiny. Pořizovací ceny obou konstrukčních verzí elektrického skládacího 
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skútru ROTOBIC vzrostou při použití nikl-kadmiových a nikl-metalhydridových 
akumulátorových baterií oproti cenám s bateriemi olověnými uváděnými výše o 6750 Kč. Při 
poklesu ceny lithiových akumulátorových baterií na výši cen nikl-kadmiových a nikl--
metalhydridových baterií lze provést inovaci těchto elektrických skútrů umožňující snížit 
hmotnost použité lithiové baterie na hodnotu 1,1 kg při použití rychlého způsobu jejího 
nabíjení. Provozní náklady obou konstrukčních verzí elektrického skládacího skútru 
ROTOBIC činí 0,07 Kč/km. Třístopá konstrukční verze elektrického skládacího skútru 
ROTOBIC s dvoukolovým přívěsným vozíkem se používá u firmy ŠkodaAuto a.s. Mladá 
Boleslav pro vnitropodnikovou přepravu materiálu a polotovarů v rámci celého výrobního 
podniku. Jednostopá konstrukční verze je již tři roky provozována na pražském Ruzyňském 
letišti. 
V oblasti individuální městské dopravy bylo vyvinuto firmou ŠKODA ELCAR s.r.o. Ejpovice 
užitkové elektrické vozidlo BETA určené jak k přepravě osob, tak i nákladu. Po ukončení 
činnosti firmy ŠKODA ELCAR Ejpovice se v současné době připravuje komerční výroba 
tohoto elektrického vozidla. V roce 2003 byl ukončen výzkum a vývoj nízkopodlažního 
elektrobusu na bázi karoserie nízkopodlažního trolejbusu firmy ŠKODA a.s. Ostrov n.Ohří, 
určeného pro hromadnou ekologickou městskou dopravu.Výzkum a vývoj nízkopodlažního 
elektrobusu byl v rámci projektu Ministerstva průmyslu a obchodu koordinován firmou ČAS-
SERVICE a.s. Znojmo, která provozuje městskou autobusovou dopravu ve Znojmě a 
současně i meziměstskou autobusovou dopravu v České republice. Na tomto projektu se 
podílelo několik ústavů Vysokého učení technického v Brně a řada výrobních firem.  
V současné době se v České republice připravuje program výzkumu a vývoje hybridních 
vozidel používajících k pohonu kombinaci elektromotoru a spalovacího motoru, což odpovídá 
i rozvoji tohoto druhu alternativní dopravy v rámci zemí EU. Zahajovaný program souvisí se 
směrnicí EU podle které musí mít všechny typy benzinu a nafty od roku 2005 2% bioetanolu 
ve formě obnovitelného zdroje tuzemské výroby. Tuto přísadu do paliv spalovacích motorů 
chceme aplikovat i u spalovacích motorů hybridních vozidel individuální a hromadné 
dopravy. Výchozím produktem pro výrobu bioetanolu je v České republice krmná pšenice. 
Použitím krmné pšenice pro výrobu bioetanolu bude možno využít 900 tisíc hektarů 
zemědělské pudy v České republice, která leží ladem a současně zajistit nová pracovní místa v 
zemědělství. Proto se v současné době připravuje realizace výstavby pěti velkých výrobních 
podniků pro komerční výrobu bioetanolu a to v Litvínově, v Kolíně, ve Skalici n.Svitavou, 
v Hustopečích a v Byšově u Temelína. Podíl bioetanolu v benzinu a naftě se bude postupně 
zvyšovat na základě směrnice EU a to v roce 2010 na 5,75%. V současné době již existují 
spalovací motory nové konstrukce schopné použít palivo obsahující 85% bioetanolu a 15% 
benzinu, které vyrábí americká firma Ford. Švédská firma Scania vyrábí v současné době 
spalovací motory používající ke svému pohonu 95% bioetanol. Uvedené skutečnosti umožní v 
budoucnosti výrazně snížit závislost automobilové dopravy na dosud výhradním dovozu paliv 
pro spalovací motory ze zahraničí využitím tuzemských paliv na bázi obnovitelných zdrojů. 
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Diskuse po I. bloku konference 
 
Ing. Miroslav Kubín, DrSc., Enco – energetické poradenství a jazykové překlady 
 

Dámy a pánové, 

nejprve děkuji za pozvání. Já jako veterán, který řídil čtrnáct roků českou energetiku, bych 
chtěl říci skutečně jen pár slov k tomu, co zde zaznělo.  

Za prvé – spotřeba elektřiny. HDP není rozhodující ukazatel. Rozhodující je stále menší 
spotřeba elektrické energie pro jednotlivé užití a stále více procesů na bázi elektrické energie. 
To znamená náhrada jiných technologií elektřinou. A to bude rozhodující pro spotřebu 
elektřiny. 

Za druhé – územní koncepce a spolehlivost zásobování. Je potřeba rozlišovat infrastrukturu 
oblasti. Já z vlastní praxe mohu říci, že třeba Praha v roce 1982, kdy jsme zásobování 
elektřinou řešili, byla tak hrubě podceněna, jako snad žádné jiné hlavní město na světě. My 
jsme dělali takovéto porovnání: Londýn měl dvojitý kruh čtyřstovkový, Moskva dokonce 
pětinásobný atd. Po dvaceti letech Praha ještě nemá dokončený čtyřstovkový okruh. Prioritu 
musí mít aglomerace a jejich infrastruktury. Praha by měla mít, vyjádřeno naší terminologií 
zabezpečení a spolehlivost n-2, jako to mají jaderné elektrárny. Ostatní může být o jeden ten 
řád nižší. Pokud jde o spolehlivost a havárie soustav, je potřeba vidět, že zde vstoupily do hry 
další faktory. Spolehlivost závisí na technické infrastruktuře, a to teď je nový faktor, na 
úzkých místech v přenosech zejména mezistátních a ve zdrojích; všechny systémové havárie 
nastaly v důsledku těchto úzkých míst . 

Za třetí – velmi nebezpečná záležitost je obchodní model. Chybný model v Kalifornii a 
doufejme, že nás to nepotká, kde na burze se otočí elektřina dejme tomu desetkrát, ale fyzicky 
proteče jednou a samozřejmě bez rezerv je někdy hlavní příčinou nízké spolehlivosti. 

Poznámka k zelenému scénáři – nic proti tomu, ale u některých zdrojů hustota elektrické 
energie a kumulovaná spotřeba elektrické energie od začátku až po likvidaci je bohužel u 
některých obnovitelných zdrojů (třeba u větru) stále větší, než na příklad u jaderné energie. 
Nic proti větrné energii, pokud jsou to „off-shore“ elektrárny, je to v pořádku, ale bez 
akumulace elektrické energie a eventuelně výroby vodíku to má malý smysl. Pokud jde o 
jaderný zdroj, na cestě jsou zdroje s inherentní a pasivní bezpečností, takže tato záležitost je 
prakticky vyřešená. Evropský reaktor už tyto parametry má, jistě víte, že v Americe ze 103 
reaktorů již má 70 % prodloužení životnosti na šedesát roků. A pokud jde o skladování 
vyhořelého paliva, tak jsou k dispozici už transmutační technologie. 

Chtěl bych také upozornit, že kromě obnovitelných zdrojů jsou zdroje, které jsou 
zanedbávány, jsou to vedlejší produkty z technologií, tzv. druhotné energetické zdroje (DEZ) 
tj. energie, která zbude po technologických procesech a která je nevyužita. Existují 
samozřejmě ještě další problémy, které tu zazněly a bylo by třeba je blíže osvětlit. Závěrem 
mám jednu prosbu, aby se používal název - formy energie, a ne jednotlivé energie. To je 
prostě hrubá chyba, za kterou se dřív vyhazovalo u zkoušky. Existuje jenom jedna energie a 
pak už jsou jen její formy. A nakonec bych popřál energetice všechno nejlepší a doufám, že 
nebude nekapitalizována, jako se to stalo Transgasu, kde už 7 miliard Kč je za hranicemi. 

Děkuji za pozornost. 
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Jiří Kavan, firma ENA s. r. o. – Energetické analýzy 
 
Já jsem si rád poslechl pana Tošovského o územně energetické koncepci Severočeského kraje. 
Mě zaujala hlavně proto, že jsem měl příležitost se s touto koncepcí podrobně seznámit, 
protože jako představitel konzultační firmy jsem byl požádán shodou okolností významným 
sponzorem této konference, abych provedl kritickou analýzu a připomínky k této koncepci. 
Při tom studiu jsem zjistil jedno riziko, které není typické jenom pro Ústecký kraj, možná, že 
se vyskytuje i v jiných koncepcích. Pakliže se koncepce zpracovává v určitém předstihu před 
konečnou platností celostátních koncepcí a určitých závazků národního charakteru, tak může 
vyústit do zbytečně rigidních požadavků na energetiku, na elektroenergetiku i na uhelný 
průmysl. Abych byl konkrétní – individuální plány provozovatelů operátorů zvláště velkých 
zdrojů znečištění ovzduší, konečný termín je 30. 6. 2004, tak vlastně zpracovatel koncepce 
musel trochu „vařit z vody“. Já bych se zeptal pana Tošovského, jestli si byli vědomi tohoto 
rizika a tak trošku této deformace v jejich krajské koncepci a jestli už některé závěry 
poopravili, případně jestli se k tomu chystají. 
 
Ing. Pavel Tošovský, 2. náměstek hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje 
 
Máte naprostou pravdu a myslím si, že se to netýká jenom této oblasti individuálních plánů. 
Já bych to řekl takto: Tento materiál je počítán trochu jako flexibilní a myslím si, že bude 
ještě diskuse velmi vážná, která bude navazovat na státní energetickou koncepci a určitě tam 
tyto věci zvážíme. Jinak jste byl přítomen různým diskusím, určitě na tyto otázky tam bylo 
různě reagováno. On je to vždycky takový problém mezi určitým tlakem, aby materiál byl 
zpracován do určité dohledné doby, aby se stihly všechny procedury odsouhlasování 
v různých komisích, radě a zastupitelstvu apod. Zároveň si myslím, že je potřeba vždy 
zachovat určitou flexibilitu, kterou si myslím, že v tuto chvíli ji má Bude to samozřejmě 
nějaká práce potom, kterou zase někdo bude muset udělat. 
 
Ing. Tomáš Klíma, Ministerstvo průmyslu a obchodu 
 
Dobrý den.  
Dovolím si poněkud kritičtější tón. Situace v energetice, ať to vezmeme od energetických 
koncepcí, od chování veřejné správy jako velkého spotřebitele, od chování velkých 
distribučních společností, tak mi to připomíná trošku situaci v autodopravě. Všichni víme, že 
máme přísné předpisy, všichni víme, jak se máme chovat, a nikdo to tak nedělá.  
Začal bych tou veřejnou správou. Veřejná správa jako taková má sice krásné energetické 
koncepce, ale když se zeptám třeba Ústeckého kraje, nebo Kladna zda vyhlašovali výběrové 
řízení na dodávku elektřiny pro své velké budovy s průběhovým měřením, tak se ukáže, že 
tyto velké správní celky sice mají krásnou teorii, ale špatnou praxi. Podotýkám, že tu 
povinnost mají i podle jiných zákonů. Oni sice dají například výběrové řízení na téma studie, 
ale na elektřinu ne, kupují stále z ruky. Je obchod s elektřinou, všichni se o tom bavíme, ale 
veřejná správa tomu nejde vůbec vstříc, i když v čele by měla jít jako první. Když budu 
mluvit třeba o zde přítomných dvou velkých skupinách rozvodných podniků, tak já jsem si 
dělal na konci minulého roku zkoušku. Volal jsem jak do JČ energetiky, tak do SČ energetiky 
a říkal jsem: Jsem oprávněný zákazník mimo váš kraj, mám průběhové měření, umíte mi 
dodat? Stoprocentně musím říci, že možná nevěděli o čem mluvím, i když jsem mluvil s lidmi 
z obchodu, ale všichni řekli ne, neumíme. To znamená, že rozvodné podniky si „obhájili“ své 
oprávněné zákazníky, a dotvrzuje to i kontrola, kterou jsem si nechal udělat. Prověřili 
přibližně stovku oprávněných zákazníků po celé republice a závěr byl ten, že ani jeden 
nezměnil svého dodavatele. U všech – mimo jednoho případu – byly v cenách použity loňské 
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tarify, tzn. nebyla práce s cenou. Toto vše vzbuzuje obrovské obavy. My jsme obrovsky 
propojeni se světem, my se stáváme součástí EU, na mě už se obrací velcí i menší obchodníci 
s elektřinou ze západu a ptají se, co udělat. Dneska se dá říci, že potřebují jen licenci za dvě 
stovky. A můžou tu prodávat a vyřazovat tím naše velké rozvodné podniky. Závěr, který bych 
k tomu chtěl říci. Můžeme mluvit o energetických koncepcích, můžeme mluvit o všem 
možném, ale jestliže nenasadíme jistý regulovaný obchodní systém vůči našim zákazníkům 
jako základnímu elementu naší energetické soustavy, tak já nevidím růžově budoucnost ani 
jednoho rozvodného podniku a dokonce nevidím růžově ani naše výrobní podniky jako 
takové. A ještě jednou poznámku na téma obnovitelných zdrojů. Směrnice nebývá správně 
pochopena, protože se nemluví o výrobě, ale o spotřebě. A jak jsou naši velcí nákupčí energie, 
jak jsou naši spotřebitelé, jak jsou naši obchodníci na to připraveni? Už jsem měl jsem u sebe 
Italy, kteří říkají – koupíme i za dvojnásobné ceny obnovitelné zdroje u vás. My si svůj limit 
naplníme. To znamená přestaňme myslet jako česká kotlina, přestaňme myslet jako 
energetika, která se vždycky o zákazníka s prominutím nestarala a dívejme se na energetiku 
jako celoevropskou záležitost a jako tržní záležitost. Protože jestliže dnes něco chybí, tak to je 
pohled na energetiku jako na trh. 
 
Ing. Dr. František Jirsa, CSc. 
 
Chtěl bych doplnit pana kolegu, když má takový strach o rozvodné podniky, že jejich činnost 
se skládá ze dvou typů – a sice z distribuce, případně přenosu, což je činnost i v tržním 
modelu přirozeně monopolní, která bude nadále cenově regulovaná – a pak činnost obchodní. 
To je ta oblast, o které mluvil, ale nesmí zapomínat, že tam je i ta druhá část, kde rozvodné 
podniky mají zajištěnou budoucnost, protože mají monopolní postavení. Pak bych se ještě 
chtěl zmínit o jednom hledisku, které zde nebylo dnes vůbec uvedeno, přestože podle mého 
soudu patří ke koncepční roli veřejné správy v energetice. EU nebo ústředí EU vůbec 
nekoordinuje věcný obsah energetických koncepcí jednotlivých členských států. Ponechává 
jim úplnou volnost a koncepce jsou pochopitelně rozdílné a mohou mít vliv na koncepce 
sousedících států, což u nás nebylo dost respektováno. V současné době třeba se naprosto liší 
energetická koncepce Německa a energetická koncepce Francie. Zatímco Francie má v 
energetické koncepci další rozvoj energetiky prakticky výlučně na rozvoji jaderných 
elektráren, v Německu naopak platí v současné době koncepce, že všechny jaderné elektrárny 
v dohledné době budou zavřeny a jejich provoz ukončen. To ovšem znamená, že se výrazně 
zvýší zájem německé energetiky o uhlí, i severočeské uhlí bude v hospodářské soutěži 
předmětem daleko většího zájmu a může se stát, že majitel Severočeských dolů, pokud to 
nebude ČEZ (a ČEZ to zřejmě nebude), bude v rámci maximalizace svého zisku vyvážet uhlí 
do Německa. Čímž se změní samozřejmě zásobování elektráren v celých Čechách. To je 
všechno. 
 
Ing. Jiří Jíše, jednatel CONTE, spol. s r. o. 
 
Děkuji. Já bych chtěl navázat na pana Ing. Karase, na poslední jeho slova, tzn. na uvažování 
v rámci širšího teritoria. Za několik dní budeme součástí EU a je jasné, že do energie se 
promítla celosvětová globalizace poměrně záhy a platí v celém světě světové ceny energie, 
které ovlivňují jednotlivé národní ekonomiky. A v souvislosti s tím je třeba si uvědomit, že už 
téměř jsme součástí EU a směrnice EU budou promítány do českých zákonů. Došlo k tomu, 
že otevřel se trh s elektrickou energií a bude se otevírat trh s plynem. Připravuje se celá řada 
směrnic EU a některé jsou již přijaty. Např. v říjnu byla přijata směrnice týkající se zdanění 
jednotlivých forem energie a elektřiny, která se částečně promítla do zákona o spotřební dani 
a ČR vyjednala výjimku, že od 1. ledna 2008 dojde ke zvýšení spotřební daně elektřiny, plynu 



 29

atd. Je připravována směrnice EU o úsporách elektrické energie a energetických službách, EU 
má za cíl snižovat konečnou spotřebu energie o 1 % ročně a dosáhnout celkově 6 % úspor 
konečné spotřeby. Bude záležet na státní správě, jak bude implementovat tyto směrnice do 
českého zákonodárství, a to se domnívám může pozitivně i negativně ovlivnit např. ceny 
jednotlivých energií, změnit jejich proporce, může některé věci nasměrovat, utlumit – a bude 
velkou úlohou státní správy, aby reagovala v rámci širších kontextů, tzn. v rámci minimálně 
Evropy, ne-li celého světa. 
 
 
 
 
Jiří Doležal, publicista, Visage 
 
Dobrý den. Měl bych takovou poznámku týkající se minulých výzkumných pracovišť. Již 
před 35 lety byl ve Výzkumném ústavu motorových vozidel v Brně vyvinut první 
elektromobil pod názvem Ema. Další vzorek pod názvem Ema 2 velmi zdařilé konstrukce a 
parametrů byl představen na elektrotechnickém sjezdu v roce 1970. Zajímalo by mě, jaký 
mají osud, jestli to někdo pamatuje. Další příklad – v Běchovicích, pod vedením Dr. Kramáře, 
ve Výzkumném ústavu silnoproudé elektrotechniky běžel v sedmdesátých letech projekt 
zvýšení účinnosti přímé přeměny energie, který měl za úkol zvýšit účinnost tepelných 
elektráren. Na konci 70. let byl projekt ukončen. Jaký byl další osud? Děkuji, to je všechno. 
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II. REGULAČNÍ ROLE 
 
Bezpečnost obyvatelstva je na prvním místě. 
Ing. Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 
 
Regulace a dohled státu v jaderné energetice 
Jaderná energetika je z těch energetických odvětví, které je regulováno asi nejpřísněji a jak se 
už často v dnešním stále se uvolňujícím světě z hlediska regulace říká, je až přeregulováno.  
Možná, že je regulováno nejpřísněji ze všech odvětví snad s výjimkou průmyslu leteckého, 
možná je s ním srovnatelná ještě těžká chemie. Já, když dovolíte, zasazuji své vystoupení do 
trochu širšího kontextu, nebudu se zabývat jenom regulací, ale i tím, jaká může být 
budoucnost jaderné energetiky  
Zásobování elektrickou energií: klíčový faktor ekonomického vývoje a životní úrovně pro 
dalších nejbližších 50 let 
Otázka budoucnosti zásobování elektrickou energií z jádra je pro nás důležitá zejména proto, 
že jaderná energetika v České republice v dnešní době již pokrývá asi tak 31 – 33 % potřeby 
elektrické energie. Neumíme si dost dobře představit, jak by vypadalo pokrytí zmíněné 
třetiny, kdyby tyto elektrárny nebylo možné bezpečně provozovat a bylo by nutno je z důvodu 
bezpečnosti odstavit.  
Všichni si uvědomujeme, že zásobování elektřinou je klíčový faktor ekonomického vývoje 
životní úrovně pro dalších nejméně 50 let. Evropa, do které vstoupíme, si také uvědomuje, že 
její nezávislost na vnějších zdrojích, tzn. na importu je nedosažitelná, uvědomuje si, že se 
nedaří ani v rámci vyspělých ekonomik, natož v rámci ekonomik v rozvíjejících se státech 
stabilizovat výši spotřeby elektrické energie. Z tohoto aspektu se dosažení závazku z Kjóta 
k omezení emisí skleníkových plynů jeví poněkud nerealistickým, nemám-li říci přímo 
nemožným.  
Další vlivy velkých energetických zařízení na životní prostředí rostou a nejsou to jenom vlivy 
velkých energetických zařízení, ale průmyslové činnosti jako takové.  
Evropa si taky uvědomuje, že vývoj skutečných cen energie na otevřeném trhu se nedaří 
spolehlivě predikovat v horizontu delším než zhruba pět let. Jaderná energetika nám 
neposkytuje žádné ideální a pohodlné řešení, ale může k řešení přispět a získat tím čas pro 
hledání čistších způsobů, jak pokrýt energetické potřeby, než ty, které máme k dispozici dnes. 
Protože to, co si musíme uvědomit, je, že žádný způsob výroby elektrické a tepelné energie, 
který se dnes nabízí a který dnes je k použití, není čistý nebo - jak se dneska velmi moderně 
v tomto státě říká – duhový. Všechna velká energetická díla mají nějaký vliv na životní 
prostředí.  
Výhledy elektroenergetiky v Evropské unii  
Evropa bude co nevidět v problému, protože má velké energetické zdroje, ať už jsou vodní, 
jaderné, uhelné nebo plynové, v podstatě dost podobného stáří, to znamená, že tyto zdroje 
dožijí konce své životnosti v poměrně úzkém časovém rozmezí. Nejenom u nás, ale i 
v Evropě jako celku se stále více setkáváme právě s otázkou možné přeregulovanosti různých 
energetických sektorů, která odrazuje investory od nových projektů, které by dokázaly tak 
zhruba mezi léty 2010 – 2015 nahradit vyřazované elektrárny.  
Jaké jsou hlavní okolnosti, které investory odrazují? 
Je to hlavně nejasné právní prostředí a neúplně usazená pravidla, která usměrňují trh, a stále 
trvající nejistota kolem regulace emisí. Dále jsou to různé politické tlaky a dotační politika 
některých vlád, která podléhá změnám. Je to už pozorovatelný pokles velkoobchodních cen 
elektřiny v Německu, poté co otevřelo trh, a také v Británii po zavedení nových pravidel 
obchodování. Jak se to ale bude dále vyvíjet, není úplně jasné, protože v Británii už se 
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projevil opětovný nárůst cen elektřiny, a v neposlední řadě je to příliš složitá povolovací 
procedura u staveb.  
 
Jaderná energetika v Evropské unii 
Co se týče současné jaderné energetiky v EU, uvedu několik faktů: Zajišťuje 35 % spotřeby 
elektřiny. Z toho, co jsem říkala v úvodu, je vidět, že Česká republika je na evropském 
průměru. Je všeobecně uznáváno, že má vysokou úroveň bezpečnosti, že technologie, které 
jsou v provozu, jsou plně pod kontrolou. Jaderné elektrárny, které stojí a pracují, jsou dneska 
jednoznačně nejlevnějším zdrojem elektřiny. Nebavím se o nové elektrárně. Investice, které 
do nich byly uloženy, jsou už pro většinu z nich z větší části odepsány. Jaderná energetika má 
velmi stabilní strukturu nákladů. Tyto elektrárny mohou být a jsou modernizovány za 
rozumnou cenu, což má za výsledek, že v Americe se dneska běžně vydává licence na 60 let 
provozu jaderné elektrárny.  
Vznikla pracovní místa s vysokými požadavky na kvalifikaci, tzn. jaderná energetika stejně 
jako řada dalších oborů, např. informatika a jiné, je tzv. hi tech oborem a nezvyšuje riziko 
závislosti na importu.  
To znamená, že jádro je uznáváno, až na některé řekněme specifické kruhy, jako ekonomické 
řešení pro střednědobý horizont.  
O tom, jestli má v Evropě dlouhodobou budoucnost, se vede poměrně živá diskuse. Jádro má 
samozřejmě i omezení, tzn., že nejstarší elektrárny budou postupně muset být odstaveny a 
nahrazeny. S tím vyvstává otázka čím. Ukončení jejich provozu je časově náročné a poměrně 
nákladné, má to také dost neblahý vliv na regionální infrastrukturu, která okolo velkých 
elektrárenských celků vždy vzniká. Stále ještě vytváří – i když v některých chvílích spíš 
psychologické než inženýrské – nejistoty v nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým 
palivem. Projevuje se nejisté legislativní prostředí, stálé zvyšování požadavků na bezpečnost, 
které je často neúplně technicky zdůvodněné. 
  
Odpor veřejného mínění, který je vyprodukován někdy velmi sofistikovanými mediálními 
kampaněmi má zpětný vliv na ty tzv. decision-makery, zejména na politické úrovni. 
V současné situaci jaderná energetika musí čelit některým jevům, se kterými se setkává a na 
které nebyla ve své historii zvyklá. Stejně jako ostatní obory, samozřejmě, tzn. prudké změny 
tržního prostředí. Projevuje se zde už i stárnutí personálu a zařízení, začíná se projevovat 
nedostatek specialistů, protože se v Evropě, až na výjimku Finska, nestaví v současné době 
žádný nový blok. Projevuje se také neúplně dobrý vliv toho, že některá zařízení – nemusíme 
chodit daleko – v sousedním Německu, ale i v některých přistupujících zemích, jsou 
předčasně odstavována nikoliv jako důsledek technických požadavků, ale jako důsledek 
politických rozhodnutí. Projevuje se zde také nedůvěra, nepochopení veřejnosti pro tento 
obor, to je ovšem často podporováno docela přezíravým postojem energetických společností. 
Pokud by Evropa, chtěla podporovat stavbu nových velkých energetických jaderných zdrojů a 
ona bude muset takové rozhodnutí učinit, bude muset vyvinout značné úsilí v oblasti 
energetického vzdělávání a osvěty tak, aby si veřejnost pokládala otázky, na které lze najít 
odpověď v rovině pragmatické a nikoli pouze ideologické. Takovou otázkou například je, jak 
zajistit dostatek dostupné energie pro všechny skupiny obyvatel. Poté se ukáže, že nelze 
z čistě ideologických důvodů vyloučit žádný z dnes známých zdrojů, protože co je nutné, to je 
akceptovatelné. 
Jaké jsou tedy požadavky kladené na případný nový energetický zdroj? Musí být bezpečný, 
dostupný, ekologicky přijatelný, trvale udržitelný, pružný pro nasazení do sítě. 
Skoro stejně důležité jako bezpečnost je, aby takový zdroj byl přijatelný pro veřejnost a tím 
pádem i pro politiky. Sebebezpečnější zdroj, který nemá tuto nálepku přijatelnosti, prostě 
existovat nebude. Z toho, co dnes máme k dispozici, asi pouze jádro může vyhovět všem 
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těmto požadavkům, ale není to vůbec jednoduché. Dá to hodně velkou práci, která spočívá 
nejenom na provozovatelích, ale i na těch, kteří tuto oblast regulují.  
Základní otázka 
Základní otázkou tedy není, zda se nám jaderná energetika líbí, ale to, zda jadernou 
energetiku pro rozvoj v následujících třiceti, já bych dokonce řekla až v padesáti letech 
potřebujeme. Jestliže ano, tak za jakou cenu a s jakými požadavky na bezpečnost.  
Tři pilíře užívání jaderné energie v České republice 
V České republice máme v podstatě tři pilíře, na kterých spočívá záruka bezpečného 
využívání jaderné energie a ionizujícího záření.  
Prvním pilířem je dobře definovaný legislativní rámec podporovaný nezávislým dozorem. 
Druhým je rozvinutá infrastruktura včetně kompetentních držitelů povolení.  
A třetím jsou nezávislá hodnocení klíčových složek této infrastruktury, která jsou prováděna 
třetí stranou. Zejména hodnocení mezinárodní, která nám dokáží přinést odpovídající zpětnou 
vazbu i pro tu jinak poměrně malou „jadernou komunitu“, kterou u nás máme. 
Státní úřad pro jadrnou bezpečnost. 
Dovolte mi pár slov o Státním úřadu pro jadernou bezpečnost, který tady mám tu čest 
reprezentovat, který je ústředním orgánem státní správy. Tento úřad má právo a povinnost 
dohlížet na bezpečné využívání jaderné energie a zdrojů ionizujícího záření. Byl zřízen v roce 
1993 jako přímý následovník Československé komise pro atomovou energii po rozdělení 
státu. V roce 1995 se jeho kompetence rozšířily o oblast radiační ochrany a nyní máme zcela 
nový právní rámec v oblasti jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, který vstoupil v platnost 
v roce 1997 pod názvem Atomový zákon. Plná harmonizace s Acquis communitaire v oblasti 
radiační ochrany proběhla v roce 2002. Atomový zákon z r. 1997 dává základní práva, 
povinnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost shrnu je do jedné jednoduché věty, za 
kterou se skrývá docela dost složité práce. Je to státní správa a dozor nad jadernou 
bezpečností, radiační ochranou, fyzickou ochranou, havarijní připraveností, jadernými 
položkami a dozor nad radiační ochranou na pracovištích se zdroji ionizujícího záření. 
V současné době máme 194 zaměstnanců, z toho 118 je inspektorů jaderné a radiační 
bezpečnosti, jenom pro takové odlehčení, ale i ilustraci – náš rozpočet pro letošní rok je 374 
milionů Kč, tzn. na zajištění státní správy v té výše zmíněné oblasti každý občan tohoto státu 
přispívá zhruba 35 korunami ročně. Jestli je to málo nebo mnoho, musí si udělat úsudek 
každý sám.  
Legislativa 
Jak už jsem řekla, jsme ústředním orgánem státní správy, který nemá v čele ministra. Náš 
přístup do vlády je zajištěn přes koordinátora, kterým je v současné době ministerský 
předseda. Naše legislativa je založena na trojstupňové pyramidě, na jejímž vrcholu leží 
mezinárodní úmluvy a dohody a zejména české zákony, zejména již zmíněný Atomový 
zákon. Ve druhé vrstvě té legislativy jsou podzákonné normy, tzn. vyhlášky a nařízení vlády. 
Existuje ještě třetí vrstva, která již není právně závazná, přesto ulehčuje držitelům povolení 
kontakt s úřadem a prokazování dosažené úrovně jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, jsou 
to tzv. doporučení. Tato legislativa nevisí ve vzduchoprázdnu, nevymýšleli jsme si ji na 
zelené louce, je založena zejména na Acquis communitaire, tam, kde existuje, na 
bezpečnostních standardech, návodech a doporučeních Mezinárodní agentury pro atomovou 
energii a na mezinárodních doporučeních Mezinárodní komise pro radiologickou ochranu.  
Rozhodování a dozor v průběhu života jaderné elektrárny, právní rámec  
Abychom si ukázali, jak složitá je regulace v oblasti jaderné energetiky, podívejme se na to, 
jak probíhá rozhodování a dozor v průběhu života jaderné elektrárny. Všechny fáze jejího 
života jsou dozorovány nejenom naším úřadem, ale i dalšími orgány státní správy a tam, kde 
je ta etapa vyznačena barevně, tak tam je zajištěna i účast veřejnosti v procesu rozhodování, 
Tzn. pro umísťování, výstavbu, provoz a vyřazování z provozu buď podle stavebního zákona, 
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nebo podle zákona o hodnocení vlivu na životní prostředí, nebo podle obou je zajištěna účast 
veřejnosti v rozhodovacím procesu. Abyste viděli, jak složité to má žadatel o povolení či 
držitel povolení, tenhle krátký výčet zdaleka ne všech, ale jenom těch nejdůležitějších zákonů, 
které se v povolovacím procesu uplatní.  
Licenční proces 
Licenční proces je složitým rozhodováním, kdy žadatel o finální licenci k provozu jaderného 
zařízení, a také téměř stejně by to platilo pro případ hlubinného úložiště, musí získat 
stanoviska orgánů státní správy jako je Ministerstvo životního prostředí, Inspekce bezpečnosti 
práce, Ministerstvo vnitra z hlediska požární ochrany, Ministerstvo zdravotnictví z hlediska 
hygieny práce a náš úřad z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany. Jak jsem se 
zmínila, v mnoha těchto procesech je zajištěna i přinejmenším konzultace, ne-li přímá účast 
veřejnosti. Kdybychom chtěli u nás stavět nový jaderný zdroj, tak to rozhodování o tom, zda 
ho postavit nebo nepostavit, znamená začít tak zhruba 10 – 15 let předtím, než ho budeme 
skutečně potřebovat, což je komplikace právě proto, že dělat dneska dlouhodobá rozhodnutí 
není úplně snadná záležitost od investora. Přesto je vidět, že ten proces, který se týká vlastní 
regulace, než se kopne do země, tzn. než se vydá stavební povolení, znamená přinejmenším 
polovinu z té odhadované doby asi tak třinácti let, které by byly potřeba od rozhodnutí „ano, 
postavím“ do prvního připojení k elektrické síti. 
Veřejnost a informace o jaderné energetice a vztah dozoru k veřejnosti. 
Několika slovy o vztahu veřejnosti k jaderné energetice, a o vztahu dozoru k veřejnosti. Jak je 
vidět, tak veřejnost špatně vnímá informace o jaderné energetice z celé řady důvodů a jedna 
z úloh, kterou stát určitě má, je úloha osvětová, tzn., že by se měl snažit se o to, aby špatné 
vnímání jaderné energetiky jako takové, i když u nás se s tím setkáváme poměrně méně, 
protože naše populace je dost technicky vzdělaná, než v jiných evropských zemích. 
Dozor – naše nedávná zkušenost nám ukazuje, že musí překonávat některé rozporuplné 
pohledy na poskytování informací o úrovni jaderné bezpečnosti. Přitom je třeba mít na zřeteli, 
že veřejnost je velmi náročná, určitě chce, aby její zájmy chránil perfektní dozor a slabost 
toho dozoru je v jejích očích smrtelný hřích. Což jsou požadavky, které jsou hodně náročné na 
vysvětlování, protože jestliže máte mít aspoň udržitelnou důvěru veřejnosti, tak těmto 
požadavkům nesmíte podlehnout a musíte se snažit při každé příležitosti vysvětlit, že 
inspektoři jaderné bezpečnosti jsou kompetentní, mají motivaci, ale jsou to také jenom lidi, že 
dozor určitě nepokrývá 100 %. Ta hlavní odpovědnost za pokrytí 100 % splnění požadavků na 
bezpečnost jde vždycky za držitelem povolení nebo za provozovatelem toho zařízení, což 
mohou a nemusí být synonyma. V našem státě jsou to synonyma. Musíte stále vysvětlovat, že 
nehodám a haváriím se nedá úplně zabránit, ale pravděpodobnost jejich vzniku a jejich 
případné následky lze podstatně omezit. A také musíte stále vysvětlovat a nebát se říci, že 
něco nevíte, protože naše znalosti jsou stále neúplné a zatížené nejistotami. 
Budoucí výzvy 
Jaké jsou budoucí výzvy. Určitě dozor musí přispět k tomu, aby na úrovni provozovatele 
docházelo k uchovávání znalostí, aby byly nastaveny systémy uchovávání znalostí, aby byl 
stále k dispozici kompetentní personál a technická podpora. Dnešní doba je charakterizována 
snahou o efektivitu jak na straně provozovatele, tak na straně státní administrativy. V jejím 
případě to je, vážení, otázka, co je ještě únosné a efektivní a co již má dopad na úroveň 
zajištění bezpečnosti. Je to otázka, která je také velmi těžká. S někdy přebujelou 
administrativou nebojujeme jenom my, ale bojuje s ní dneska celý průmyslový svět. Velmi 
zajímavou oblastí je tzv. kultura bezpečnosti, zase použiji anglický termín, i když to nemám 
ráda. Tady se dostáváme z toho, co je technicky měřitelné a kvantifikovatelné do tzv. soft 
issues, se kterými si ani provozovatelé, ani dozory zase nejen u nás, ale na celém světě zatím 
ne úplně vědí rady. Přístupy dozoru se vyvíjejí a jsem velmi ráda, že vstupujeme do EU, která 
nám umožní zabývat se těmito otázkami v ještě širší mezinárodní spolupráci, než tomu bylo 
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doposud. Samozřejmě, že důležitými výzvami zůstává podpora výzkumu, výchova mladých 
odborníků a budování důvěry okolí.  
Východiska a budoucí vývoj v České republice 
Co u nás můžeme do budoucnosti očekávat. Ukazuje se ze všech možných i nemožných 
studií, že bude výhodné udržet stávající kapacity, tzn. 4 bloky v Dukovanech, 2 bloky 
v Temelíně po dobu jejich životnosti. Dobu životnosti předpokládáme dnes v délce 40 – 50 
let, což v důsledku znamená, že budeme muset být schopni obnovit 4 000 MW elektrických 
v letech 2030 – 2050. Jak a čím, o tom je třeba postupně uvažovat v dlouhodobějším 
horizontu už dnes. Ten jaderný zdroj, a státní energetická koncepce to říká, by měl být též 
zvažovanou alternativou pro případnou výstavbu nové kapacity v letech 2015 – 2025, kdy 
budou dosluhovat stará uhelná zařízení v Severních Čechách.  
Jak a čím budou nahrazena, že spíše z větší části novými technologiemi uhelnými tzv. čistými 
uhelnými technologiemi, se mi jeví nesporné, ale přesto by cesta pro případný nový jaderný 
zdroj měla zůstat otevřena už jenom proto, že to motivuje k zachování a rozvoji 
infrastruktury, školství, výzkumu, což také není zanedbatelný přínos jaderné energetiky.  
Infrastruktura pro jadernou energetiku 
Důležité je stále si uvědomovat, že Česká republika měla a má rozvinutou infrastrukturu 
v oblasti jaderné energetiky. Náš průmysl uměl a do nějaké míry ještě umí vyrobit prakticky 
všechny hlavní komponenty tlakovodních reaktorů. S reaktorovou nádobou bych už měla 
trochu pochybnosti, i když Škoda - jaderné strojírenství, říká, že když by na to přišlo, tak by 
to ještě uměla. Umí vyrobit prakticky celé cirkulační potrubí, parogenerátory, čerpadla i 
zařízení sekundárního okruhu, což je z hlediska zajištění bezpečnosti důležité, protože našich 
6 bloků, které máme, nejsou pro jejich provozovatele žádnou černou skříňkou a mají přímý 
přístup k podpoře průmyslu v této oblasti a ke znalostem projektu apod. Tedy náš průmysl byl 
a do jisté míry stále je podporován ve sféře výzkumu a vývoje. Uchovat toto nebude vůbec 
jednoduché, pokud by státní energetická koncepce v budoucnu řekla „a nikdy víc se tady 
stavět jaderná elektrárna nebude“. To by samozřejmě znamenalo definitivní ztrátu 
infrastruktury, kterou v České republice ještě máme. 
Úkoly jaderné energetiky 
Jaké jsou naše úkoly? Úkolem jaderné energetiky - a státní dozor v ní hraje svou důležitou 
roli - jak jsme viděli, je zajistit bezpečný a ekonomický provoz stávajících kapacit 
s případným prodloužením životnosti. Pokud možno zajistit alternativní možnost výstavby 
nových zdrojů, zajistit ekonomicky optimální řešení konce palivového cyklu a dostatek 
odborníků pro ty předpokládané varianty. 
Co se mi jeví nesporné a čím bych skončila, je to, že energetika jako taková a jaderná 
energetika zvláště, i když to není moc moderní říkat, se neobejde bez zásahu státu, který bude 
muset řešit selhání trhu a bude se muset postarat o vytvoření průhledných podmínek pro 
investory, pokud tady má být rozumně dostupná a rozumně k životnímu prostředí šetrná 
varianta k zajištění energetických potřeb České republiky. 
 
 
Diskuse k příspěvku Ing. Dany Drábové 
 
Dotaz z pléna 
 
Mám na vás tento dotaz jak jste říkala: „rozvoji jaderné energetiky brání důvody, které byly 
uvedeny…“. Patřila by tam ještě dlouhodobá návratnost oproti paroplynům. Ale chtěl bych 
upozornit na druhou věc. Proč se v argumentaci, která se točí kolem veřejného mínění, 
nevyužívá třeba memorandum německých vědců, které podepsalo 650 osobností. Jihočeské 
matky víceméně ohlupují národ, musím to tak říci, ale nic se pro to nedělá, ani z vaší strany, 
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ani v odborném tisku. Přestože váha těch vědců je nesporná, zatím myslím, že naše školy a 
vůbec celá energetická veřejnost nemá odvahu s takovým argumentem vystoupit. Je nám 
všem jasné, že jakmile v Německu se vystřídá vládní generace, že se všechno vrátí do těch 
kolejí, kde to bylo, protože si Němci jistě nenechají ujít inovace v jaderné energetice. Děkuji. 
 
Ing. Dana Drábová 
 
Máte pravdu v obou bodech, které jste zmínil, samozřejmě, že v objektivních příčinách, které 
odrazují investory od jaderné energetiky, je vysoká cena peněz pro investici, tzn. malá 
návratnost, kromě jiného. Možným zlomem může být teď pátý finský blok, který se 
v současné době staví, protože Finové společně s Němci, kteří jsou 75% dodavateli pátého 
bloku, mají velice ambiciózní plán - od kopnutí do země, ke kterému došlo teď, do prvního 
připojení na síť – 5 let. Což by velmi výrazně změnilo náhledy právě na návratnost investic do 
jaderné energetiky.  
V porovnání s paroplynem – tak paroplyn samozřejmě vítězí a musí vítězit tam, kde je 
dostupný a kde neuvažujete s faktorem závislosti na dovozu, který u nás je zcela jednoznačný.  
Co se týká té informovanosti a snahy ovlivnit pozitivním směrem veřejné mínění 
poskytováním objektivních informací. Problém je ten – ne, že by nikdo neměl odvahu 
argumenty použít, problém je, že současná mediální scéna o takovéto argumenty nemá zájem, 
protože neobsahují konflikt. Na to, aby se státní úředník dostal do médií, tak se nejspíš musí s 
Jihočeskou matkou do krve pohádat, ne-li poprat, já to nemyslím ošklivě, ale média tam musí 
vidět jednoznačný konflikt a pak je to zajímavé. Neplatí to ve všech případech. Já si zrovna na 
příkladu referování našich médií třeba o spouštění Jaderné elektrárny Temelín myslím, že oni 
se od jednoznačného vyhledávání právě těchto konfliktních nebo trochu senzačnějších situací 
dostali do polohy, která je svým způsobem neutrální. Ale můžete si všimnout, že – pro nás 
svým způsobem – dnes Temelín z titulků zmizel. Proč? Protože začíná plnit očekávání a stává 
se normální fabrikou a tím pádem nepřináší zajímavé informace. Ono to má i druhý dopad, že 
Jihočeské matky, byť se snaž, tak se do médií tak často nedostanou. To, co jsem chtěla říci, je 
to, že zde nejde o odvahu. Jde o to, jestli se dostanete někam jinam, než do velmi 
specializovaného tisku, nebo velmi specializovaných médií, kde v podstatě přesvědčujete 
přesvědčené. 
 
doc. RNDr. Miroslav Cenek, CSc., předseda správní rady České asociace obnovitelných 
zdrojů energie 
 
Já bych si zde dovolil dvě připomínky k věci. Jednak jsem svojí profesí chemik, takže velice 
dobře znám, co je to radioaktivní odpad a ty negativní dopady, tedy se k tomu mohu i 
vyjádřit. Ale tady se podepsaly dvě věci – především Černobyl. Já bych to zcela 
dokumentoval na příkladě jednoho studenta. My jsme měli v době, kdy došlo k Černobylu, 
spolupráci s Polytechnickým institutem v Kyjevě. Měli jsme tam studenta, který tam dělal 
diplomovou práci v oblasti obnovitelných zdrojů. Jakmile došlo k Černobylu, tak on se 
okamžitě vrátil, nenechal se donutit ani na prvomájový průvod, kdy v ovzduší bylo tolik 
radioaktivního spadu, že to skutečně bylo velice nebezpečné. Ale co se stalo – za půl roku 
jsem dostal parte od jeho rodičů, on zemřel na rakovinu. A jasně bylo prokázáno, že to bylo 
Černobylem, to lékaři dokázali. Druhou věcí je – měl jsem tam spolupracovníka, který tam 
vedl výzkum, ten zemřel za další půl rok a když mi vyprávěl, kolik lidí tam skutečně 
zahynulo, díky neserióznosti výstavby elektrárny, tak ty důsledky má celá Evropa do dnes, 
protože to nebyla otázka jenom Ukrajiny nebo Běloruska, to dopadlo na celou Evropu. 
Druhá věc je z hlediska informovanosti veřejnosti – bohužel, u nás je řada pracovníků státní 
správy, která je absolutně odborně neinformovaná. Ta nám dělá jedině v Evropě ostudu. Já 
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bych to doložil, nebudu toho člověka jmenovat, ale ten vystoupil s ohledem na jadernou 
energetiku a prohlásil, co máte proti jaderné energii, my tam ten uran vytěžíme a potom tam 
znovu to palivo vrátíme. Jestliže takto člověk vystoupí na mezinárodní úrovni, tak jaká potom 
může být odezva na naši politiku v oblasti atomové energie v Evropě. Jedině negativní, 
protože si řeknou, že my vůbec o ničem nic nevíme. To je asi všechno. 
 
Ing. Dana Drábová 
 
Já si dovolím reagovat zase ve dvou částech. Samozřejmě, že ta havárie Černobylské jaderné 
elektrárny – mimochodem příští pondělí vzpomeneme jejího 18. výročí, takže je to docela 
aktuální – je jedna z největších průmyslových havárií a troufnu si říci katastrof, se kterými se 
nejen Evropa, ale i celý svět setkal. Toto si musíme uvědomovat. Na druhou stranu hodnocení 
zdravotních následků Černobylu je otázka velmi bouřlivých diskusí. Řekla bych, je to natolik 
emotivní záležitost, protože jakmile se bavíme o jedné konkrétní smrti, tak ty emoce vstupují 
vždycky, protože člověk je člověk. Na druhou stranu já nemohu souhlasit, byť by to bylo i 
lékařské přesvědčení, nemohu souhlasit na základě poznání, které v této oblasti je, že 
jakákoliv dávka záření by dokázala vyvolat rakovinu za půl roku, protože latence – a dělá se 
na to řada epidemiologických studií, které se táhnou od té první nešťastné aplikace jaderné 
energie, tzn. od výbuchu v Hirošimě a Nagasaki. Latence pro zhoubné bujení je nejkratší pro 
leukémii, a to je 5 – 6 let. Pro tzv. „pevné nádory“, tzn. nádory jiných orgánů, než jsou orgány 
krvetvorby, je to spíše více než 15 let. Tím pádem, jestliže si někdo troufá tvrdit, že půl roku 
po Černobylu někdo zemřel na rakovinu vyvolanou zářením – já to považuji za jeho 
přesvědčení, když to řeknu slušně. 
 
Ing. Dr. František Jirsa, CSc. 
 
Ani v tržní ekonomice není energetika obyčejné řadové odvětví, nýbrž obsahuje celou sérii 
veřejně prospěšných statků. Zajištění těchto veřejně prospěšných statků může být vázáno na 
centrální legislativu, která je pak závazná pro nižší složky, ať už jsou to kraje, obce, města, 
jednotlivé občany. A tuto legislativní provázanost je třeba v oblasti jaderné energetiky 
uplatňovat daleko silněji než dosud. Zejména, pokud se stát rozhodne postavit další jadernou 
elektrárnu. 
 
Ing. Dana Drábová 
 
Souhlasím, není to podnět na regulátora nebo státní dozor, je to podnět na ty, kdo jsou tvůrci a 
realizátory energetické koncepce státu. Nicméně zase se tady dostáváme k obecnější otázce. 
Já se vrátím na úplný začátek, pan ředitel Karas tady zmínil úložiště vyhořelého jaderného 
paliva a vysoce aktivního odpadu tzn. trvalé úložiště – i tam v diskusích o jeho případném 
umístění se ukazuje, že jestli ještě něco ne moc dobře umíme, tak je to definovat si veřejný 
zájem tak, aby jednotlivé komunity a jednotliví lidé cítili, že ta cesta není jednosměrná, že 
není jenom to, že někdo má prospěch a já tady budu mít zařízení, které se mi nelíbí a které mě 
třeba i nějakým způsobem bude i omezovat, protože každé velké zařízení nějakým způsobem 
omezuje, ale že ten zájem je i zájmem mým. Úplně stejný problém jsou třeba dálnice, protože 
každý chce jezdit po dálnici, ale nikdo nechce bydlet vedle dálnice. A to – opět osvěta. 
Uvědomovat si, že ta cesta je dvousměrná, tzn. ode mě ke společnosti a od společnosti ke 
mně, to je ještě velký úkol, který se budeme nějakou generaci učit. 
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Ing. Petr Karas, CSc., ÚPE VŠFS 
 
Děkuji pěkně. Využiji práva účastníka této konference a též položím otázku. Není trvalé 
hlubinné úložiště krok naprosto špatným směrem, kterým pro budoucno tyto energetické 
konzervy učiní nepřístupnými, nerýsují se již technologie vtipnějšího využití a vlastně 
zneškodnění této materie? 
 
Ing. Dana Drábová 
 
Otázka trvalého úložiště je otázka svým způsobem vyvolaná, protože jeden z velkých 
argumentů proti jaderné energetice bylo – vy tady vytváříte takový nebezpečný odpad, něco 
co neumíte dál použít a nevíte si s tím rady! Odpověď toho průmyslu byla: „No dobře, my si 
s tím dokážeme poradit, protože přinejmenším máme stabilní hlubinné geologické formace, 
do kterých to můžeme umístit tak, jak to je.“ To vyvolává okamžitě reakci: „A něco takového 
není možné protože a protože…“. Těch důvodů je celá řada a jeden z těch důvodů, proč to ne 
není možné, ale třeba to není rozumné, je, že v této chvíli nemáme žádný problém použité 
palivo dlouhodobě skladovat tak, jak je tomu zcela bez problémů dneska v Dukovanech. A 
zkoumat, co s ním udělat do budoucna, protože ono obsahuje – a v tom je ta dnes známá 
technologie poněkud humpolácká – obsahuje 95 % potenciálně využitelné energie. Takže 
máte pravdu, ale na druhou stranu zastavit cokoliv, co se týká hlubinných úložišť, je zase 
zablokovat si jednu z možných cest. Já jsem vždycky příznivec toho, mít těch stupňů volnosti 
co možná nejvíc. Samozřejmě, a ono to má zase ekonomické omezení, protože ne na všechny 
výzkumy ve všech směrech mám, musím si vybrat nějaké prioritní, které budu sledovat, ale 
říci si, že hlubinné úložiště je jediná cesta pro ČR bych považovala za chybu. 
 
Ing. Miroslav Kubín, DrSc., Enco 
 
V příspěvku D. Drábové mě překvapilo omezení na 50 let, vždyť my jsme na začátku 
jaderného věku. Na obzoru jsou příští generace jaderných technologií, nebudu to zde rozvíjet. 
Pokud jde o úložiště, tak na obzoru je technologie na bázi transmutace atd. Poněvadž jádro 
nepotřebuje atmosféru (tj. kyslík) a jestli se potřebujeme dostat do kosmu, tak jedině pomocí 
jaderné energie.  

 
Ing. Dana Drábová 
 
Máte pravdu, to omezení se týkalo jaderné energetiky ve formě jakou známe dnes. To 
znamená ty typy reaktorů a ten způsob využití energie z jádra, který dneska průmyslově 
umíme. Co bude za padesát let? Myslím si, že technologie, která bude následovat bude 
z nějaké části jaderná, ale jaká konkrétně dneska neumíme říci, protože to si všechno 
odreguluje konkrétní potřeba. Jeden z mnoha moudrých lidí minulosti řekl, že skutečnou 
akceptovatelnost udělá až potřeba. I z historie 20. století vidíme, že jak Evropa, tak i Amerika 
byly schopné velmi rychle reagovat prudkým technickým rozvojem ve chvílích, kdy prošly 
hodně velikým utrpením. Evropa klasicky po 2. světové válce. Ono to nezní hezky, a je to 
taková černá představa k tomu, aby technologie se rozvíjely rychlejším způsobem, aby 
průmysl měl zájem na aplikaci technologií, které jsou dneska na papíře, se asi budeme muset 
opravdu dostat do stavu energetické nouze, dřív nás nic nepřinutí. 
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Regulace cen v energetice, možnosti a omezení v příštích pěti letech 
Ing. Pavel Brychta, CSc., předseda Energetického regulačního úřadu 
 
Co to vlastně je regulace v energetice.  
Regulace cen energie je pouze jednou částí činnosti Energetického regulačního úřadu, který 
především usměrňuje výsledky některých podnikatelských aktivit v energetických firmách. 
Jedná se samozřejmě o tzv. přirozeně monopolní aktivity, tzn. přenos, přepravu a distribuci 
určité formy energie.  
Tato činnost z jedné strany vyvolává velká očekávání ze strany obyvatel, kteří si myslí, že 
Energetický regulační úřad může přímo ovlivňovat ceny nebo ovlivňovat ceny energie v čase. 
Z druhé strany, to občas, při regulaci přirozeně monopolních činností nebo podnikatelských 
aktivit a v rámci jednotlivých energetických společností vyvolává přesvědčení, že jde o příliš 
značné zásahy státu do podnikání v energetice. Uvedená skutečnost vede pak k diskusím o 
výši zisku a jeho vývoji v určitém časovém období u jednotlivých energetických společností. 
Samozřejmě, že všichni ti, kteří se touto oblastí nezabývají, tvrdí, že zisky energetických 
firem jsou neúměrně vysoké. Z hlediska ekonomické teorie se zisk počítá vůči něčemu, nikdy 
se nehovoří o zisku samotném a v této souvislosti už je to pro pochopení veřejností složitější. 
Hlediska regulace jednotlivých podnikatelských aktivit v energetických společnostech, 
reguluje Energetický regulační úřad způsobem, který je obvykle označován RPI – X ( Detail 
Price Index a index efektivity X) a dále je to určitá kombinace regulace Price Cap a Revenue 
Cap, tedy metody, které používá převážná většina energetických regulátorů ve světě.  
Pro rok 2001 cenová rozhodnutí pro elektřinu, zemní plyn a centralizované teplo připravovalo 
ještě Ministerstvo financí ČR , které regulovalo tuto oblast do doby vzniku Energetického 
regulačního úřadu, který začal působit od ledna 2001 na základě zákona č. 458/2001 Sb. 
(energetický zákon). Reálný začátek regulace se tedy datuje od roku 2002, což v případě 
elektroenergetiky byla také 1. etapa otevírání trhu s elektřinou. 
Jaké jsou výsledky?  
V roce 2004 končí tzv. 1. regulační období. Jedním z důležitých výsledků tohoto období je, že 
se Energetickému regulačnímu úřadu podařilo dodržet důležitý cíl, který jsme si na samém 
začátku stanovili, a tím je střednědobá stabilita cen pro všechny konečné odběratele. Dnes 
jsou ceny zemního plynu pod úrovní cen, které byly platné od 1. ledna 2002, a v případě 
elektřiny jsou zhruba na úrovni roku 2001. Proti obecnému povědomí a často opakovanému 
důrazu na zvyšování cen naprosto jiných komodit se rozhodně nejedná o stále rostoucí ceny 
energie. Platí to do jisté míry i pro oblast teplárenství, kde je podnikatelských subjektů 
nesrovnatelně více než v oblasti dodavatelů elektřiny a zemního plynu a také ve většině 
případů nedošlo k nějakému dramatickému zvyšování cen. S výjimkou těch, kdy původně 
poměrně rozsáhlá soustava centralizovaného zásobování teplem ztratila zejména své 
průmyslové odběratele. Pak došlo k tomu, že fixní náklady samozřejmě v soustavě zůstaly a 
rozdělily se na zbytek odběratelů, v mnoha případech však mezi malé podnikatele a 
domácnosti. 
Co se připravuje pro druhé regulační období 
Z metodické stránky nedojde k zásadním změnám proti postupům používaným v prvním 
regulačním období. Analýzy směřují k tomu, aby se všechny parametry, které je nezbytné 
stanovit pro celé pětileté období, podařilo nastavit tak, abychom je během tohoto období, 
s výjimkou zahrnutí vývoje inflace, nemuseli měnit. Uvažujeme ještě o určitém způsobu 
zahrnutí investic do regulačních postupů na straně jedné a na straně druhé také budeme, na 
základě mnoha benchmarkingových studií, sledovat efektivnost jednotlivých aktivit, které 
podléhají regulaci. Pro tento účel bude stanoven individuální koeficient efektivnosti pro 
každou společnost, které se to týká, což jsou především distribuční společnosti, jak 
elektroenergetické, tak plynárenské. Usilujeme rovněž o stanovení a prosazení standardů 
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kvality obsluhy zákazníků a kvality dodávky jednotlivých forem energie. To se dosud 
nezdařilo a ani zdaleka si nemyslím, že by v této oblasti bylo všechno v pořádku.  
V těchto dnech probíhá široká diskuse se všemi energetickými společnostmi o zásadách 
regulace pro druhé regulační období. Po posouzení podnětů a zpracování připomínek budou 
stanoveny zásady platné pro uvedené regulační období. 
Činnost Energetického regulačního úřadu v podmínkách EU 
V současné době v rámci EU vznikají pracovní orgány energetických regulátorů všech 
členských států EU. Jejich činnost, na které se aktivně podílí i Energetický regulační úřad, je 
zaměřena především na lepší způsoby mezinárodní výměny elektřiny a na odstranění 
existujících bariér při formování jednotného trhu s elektřinou v rámci celé EU. Lze však 
předpokládat, že Evropská komise projeví svůj názor i v jiných oblastech, např. v oblasti 
unbundlingu. 
  
Hospodářská soutěž 
Často je mi kladena otázka, jestli v naší energetice není tzv. přeregulováno a jakým způsobem 
omezit regulaci. Energetický regulační úřad má, mimo jiné, povinnost i podporovat 
hospodářskou soutěž a jsme asi ti poslední, kteří by chtěli regulovat za každou cenu. Ovšem 
to se netýká a nebude v budoucnosti týkat přirozeně monopolních podnikatelských aktivit. 
Předpokládám, že v blízké době bude možnost volby dodavatele elektřiny nebo zemního 
plynu umožněna všem konečným odběratelům, a tedy bude regulováno jenom to, co je 
nezbytně nutné regulovat – např. velice často je nám podsouváno, že regulujeme náklady na 
systémové služby v přenosové soustavě, systém je však trochu jiný. Na druhou stranu 
stanovujeme minimální výkupní ceny elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů, ovšem 
nemáme žádný vliv na to, kolik této elektřiny je vykoupeno.  
Změna struktury účtů za energii 
Další změna, kterou Energetický regulační úřad chce realizovat a která bude zajímat 
především konečné odběratele, je změna struktury účtů za elektřinu a za zemní plyn. Z účtu 
pro každého odběratele by zřetelně vyplývalo, které činnosti reguluje Energetický regulační 
úřad a které nereguluje. Každý odběratel by si pak mohl zjistit, čí zásluhou se například 
jednotková cena nebo stálé měsíční platy v určitém období zvýšily.  
 
 
Ceny tepla , úspory energie, snižování emisí CO2 a teplárenství 
Ing. Luboš Pavlas, generální ředitel Pražské teplárenské a. s. 
(přepis příspěvku předneseného na konferenci) 
 
Teplárenství, součást trhu s energií  
Teplárenství je jedním ze segmentů trhu s energií obchodované v různých jejích formách.  
Ve svém příspěvku se zaměřím na  

• současné rozdělení účastníků trhu s energiemi,  
• rozhodování, zdali přednostně využívat domácích zdrojů primární energie, anebo 

energie z dovozu, 
• bezpečnost a spolehlivost zásobování energií všech forem,  
• teplárenství, odvětví s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla, dálkové 

vytápění a kogenerace, 
• vliv teplárenství na životní prostředí, 
• regulaci uplatňovanou státem v tomto odvětví. 

Zemní plyn - 
na základě rozhodnutí vlády byl obchod se zemním plynem, přenos, distribuce a prodej 
zemního plynu prodán do rukou jednoho soukromého subjektu. Je otázkou, jak si čeští 
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legislativci poradí s liberalizací a otevíráním trhu se zemním plynem od 1.1. 2005 při 
existenci dlouhodobého kontraktu na nákup zemního plynu z Ruska.  
U hnědého uhlí 
je situace asi o něco přehlednější a jednodušší. V České republice jsou v podstatě tři subjekty: 
Sokolovská uhelná, nedávno privatizovaná manažerům, Severočeské doly, dlouhá léta 
s významným podílem a. s. ČEZ (34%), a Mostecká uhelná nacházející se v rukou společnosti 
Appian Group. 
U černého uhlí -  
po zavření dolu Scheller na Kladně už v Čechách máme pouze ostravské zdroje ve vlastnictví 
OKD a ač se společnosti jmenují různě, tak většinou jde o jednu podnikatelskou skupinu. 
Dalšími podnikatelskými subjekty jsou METALIMEX, ČMD, a Karbonie Kladno. 
U černého a hnědého uhlí bude v dlouhodobém horizontu zachována významnější převaha 
podílu na tuzemské spotřebě primárních energetických zdrojů po odbourání licencí na 
dovozy. 
U kapalných olejů 
je ideální situace. Existuje zde pro zákazníka zdravá a výhodná konkurence. Došlo tu 
k úplnému otevření trhu a my dneska nakupujeme lehký topný olej, mazut, kde chceme, kdy 
chceme, s výhodou spotových cen v létě, a když nejsme předvídaví, tak tedy za dražší cenu 
v zimě.  
Trh s elektrickou energií - 
u elektřiny je v České republice dominantním výrobcem elektřinyČEZ, a. s., a dále asi tak 10 
– 12 významnějších nezávislých výrobců elektrické energie, jedna Česká přenosová soustava, 
státem vlastněná, OTE a. s., operátor trhu a 8 rozvodných energetických společností. Díky též 
předchozím privatizačním krokům se toto odvětví vlastnicky rozdělilo na dvě části. To 
dokumentuje pohled na mapu České republiky s rozdělením elektroenergetiky podle 
majoritních podílů na vlastnictví energetických společností. Jde o prakticky o rozdělení mezi 
dvě skupiny, tzn. ČEZ, a. s. a E.ON Czech Holding AG. Domnívám, že časem, po všech 
integračních procesech tu nebude mezikrajových rozdílů a že v České republice bude jedna 
skupina, která bude vlastnit podstatnou část výroby a distribuce, a druhá skupina s menším 
podílem na vlastnictví výrobních zdrojů na území republiky, ale též s podílem na distribuci 
elektrické energie. 
Podíváme-li se na tento trh z pohledu teplárenství, tedy především z pohledu opatřování 
elektřiny a opatrování a distribuce tepla, tak v tomto výčtu schází zákazník. 
Vše, co děláme, je proto, abychom dodali službu, abychom dodali energii spolehlivě, 
bezpečně, a uvědomujeme si, že je třeba vyrábět a opatřit tolik, kolik si ten který zákazník 
řekne, nebo kolik potřebuje.  
U tepelné energie - 
je situace podstatně složitější, protože teplo se dá opatřovat různě. Dá se opatřovat přivedením 
odněkud zdálky, dá se vyrobit v místě spálením nějakého paliva. Je tady několik desítek 
teplárenských společností, držitelů licencí na výrobu a distribuci tepla a jenom 5 významných: 
Pražská teplárenská, Dalkia ČR, MVV Energie CZ, United Energy, a Plzeňská teplárenská, 
zásobujících více než 750 000 domácností, a to je skoro polovina dálkově vytápěných bytů. 
Existuje Teplárenské sdružení ČR, které sdružuje 113 členů, a z toho je asi 46 výrobců a 11 
distributorů.  
Takto vypadá mapka rozdělení mezi dvě skupiny tzn. ČEZ, a. s. a E.ON v oblasti energetiky. 
A já se domnívám, že časem po všech těch integračních procesech to nebude rozlišeno 
mezikrajově, bude tady jedna skupina, která bude vlastnit podstatnou část výroby a distribuce, 
a druhá skupina, která možná těch výrobních zdrojů na území republiky bude mít méně, ale 
distribuci bude mít též. 
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Myslím si, že daleko jednodušší pohled poskytuje český plynárenský průmysl. Hodně je 
diskutováno použití primárních zdrojů energie, zda domácí nebo dovoz. U hnědého a černého 
uhlí asi v dlouhodobém horizontu bude dále převaha u výroby elektrické energie. U černého 
je pro nás teď i významnější alternativa po odbourání licencí na dovozy, ale cena černého uhlí 
se v současné době pohnula a dříve výhodné dovozy z Polska dnes jsou cenově rovnocenné a 
významný podíl na tom má i cenová politika Českých drah při dopravě tohoto uhlí. 
U obnovitelných zdrojů energie - 
určitě významnou, především místní roli, bude hrát biomasa asi s největším potenciálem ať už 
jako dřevní hmota vznikající při nějaké průmyslové výrobě, nebo zemědělsky pěstované 
plodiny, produkty z čistíren odpadních vod, anebo bioplyn nebo kaly v nějaké podobě. O 
výrobě elektřiny z vody, vodní energie, a ostatních zdrojů v České republice, především teď 
mediálně hodně vzývané větrné elektřiny si myslím, že jde o přecenění skutečných možností a 
přínosů. 
Druhotné zdroje -  
jsou stále na okraji a ne zcela využité a myslím tím především energii, která je v tříděných 
nebo netříděných komunálních odpadcích. Zde si jednoznačně myslím, že bychom na ně měli 
více pohlížet jako na zdroj energie, než budou uloženy někde na nějaký kopec, tak je třeba 
tuto skrytou energii využít. 
O vysokopecních plynech zejména v hutích vím, že kolegové pro to dělají hodně při lobování 
k příslušné legislativě. Toto všechno jsou zdroje, které máme na území republiky, tzn. které 
jsme schopni opatřit relativně jednoduchým způsobem, jsou s tím určitě spojeny zase jiné 
problémy. 
Dovoz energie v energetické bilanci 
Je třeba dovážet zejména zemní plyn a kapalná paliva. Rozhodně by se měli národohospodáři 
zamýšlet nad tím, jak tato skutečnost přispívá k bilanci zahraničního obchodu ve srovnání 
s jinými nespornými výhodami, které tato paliva přinášejí.  
Dálkové vytápění, bezpečnost a spolehlivost 
Na jedné straně si myslím, že nemusíme litovat toho, že někde v okolí Prahy nejsou 
postaveny jaderné výtopny, které byly kdysi plánovány. Na straně druhé ale myslím, že dnes 
obyvatelé Brna nejsou příliš šťastni, co se týče cen tepla, které mají, protože kdyby existoval 
horkovod z Dukovan, tak si dovolím tvrdit, že cena tepla v Brně by byla rozhodně levnější. 
Při diskusích o bezpečnosti a spolehlivosti dálkového vytápění, na různých konferencích, ale i 
s novináři, a nakonec i na diskusích o strategii podniků jsme neustále konfrontováni s dotazy, 
jestli je lepší centralizované nebo decentralizované zásobování energiemi. A já si přitom 
pokaždé dovolím položit otázku, kde je hranice, co je to centrální a co je to decentrální, 
protože diskuse je často je vyvolána při diskusích o tom, jestli centrálně vytápět, jestli použít 
centrální vytápění nebo zemní plyn. Myslím si, že to není správně položená otázka.  
U elektrické energie je otázka centrální nebo necentrální nesmyslná – kde je město, kde je 
kraj, kde je republika, kde je Evropa? Z pohledu opatřování tepla určitě jde o oblasti podstatně 
menší, na úrovni obce, města. Vždycky, když se stane něco nepříjemného, jako teroristické 
útoky ve světě, střecha v Opatovicích na kotelně, poruchy některých významných tepelných 
napáječů pro Most, Litvínov, Havířov v loňském roce, tak se vždycky objeví spousta článků o 
tom, jak jsou ty centrální systémy CZT zranitelné, jak jsou megalomanské, a většinou se 
nabízí jako nejlepší řešení do každého domu dát plynovou kotelnu.  
A tady si dovoluji upozornit na Studii strategické bezpečnosti energetických zásobovacích 
systémů v České republice, zpracovanou CityPlan roku 2002, vedle dalších studií, která 
ukazovala, jak se dá zvýšit spolehlivost a bezpečnost zásobování teplem, ale i elektrickou 
energií, a ukazuje na to, že malé teplárenské soustavy umožní použít zdroje elektrické energie 
pro vytváření lokálních elektrizačních soustav. 
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Veřejná služba 
Pan ředitel Holub z SČE, a.s., uvedl příklad vlivu výpadku dodávky elektrické energie a 
následně i energie dalších forem na funkci infrastruktury města Děčína. Uvedl, .že největším 
problémem je organizace nápravných opatření. To je pravda, modelu, který je použit pro 
celou elektrizační soustavu ČR, tzn. od najetí jedné malé vodní elektrárny přes větší vodní 
elektrárnu, a dále až k jaderné elektrárně apod., lze s úspěchem použít ve většině měst, 
kterými protéká řeka a kde jsou vodní elektrárny a kde jsou místní teplárenské zdroje. Ale 
musí se dořešit zmíněné organizační zabezpečení.  
Naše společnost je jednou z mála, která dvakrát za sebou vyzkoušela, co to je povinnost 
veřejné služby, když dosavadní dodavatel tepla nebyl schopen plnit své závazky, a myslím si, 
že stávající legislativa to popisuje jen částečně. Narazili jsme na problémy, kdy krachující 
majitel neměl povinnost své zařízení poskytnout. Pražská teplárenská, a.s., sice měla 
povinnost veřejné služby, ale on neměl povinnost umožnit naší společnosti její poskytnutí na 
svém zařízení. A když už se tak stalo, tak bylo zřejmé, kdo to zaplatí, ale nebylo zřejmé 
z čeho a kdy. 
Územní energetické koncepce versus hospodářská soutěž  
Na místním příkladu hlavního města Prahy, kde jsem se osobně účastnil několika 
konzultačních jednání, jsem poznal, že jde o horké téma, a pokud se hledá správné řešení 
mezi CZT a zemním plynem, tak myslím, že to není meritum věci při tvorbě územní 
energetické koncepce.  
Často slyšíme, že magistrát, městské části, stavební úřady apod. nemohou něco nařídit, nebo 
naopak nechtějí. My si myslíme, že v současné době jsou pro to zákonné normy a legislativní 
nástroje. Že jde jen o nechuť něco rozhodnout, neznalost nebo nějaké jiné důvody.  
Nástroje jsou již dnes!  
Zákon č.458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích (připravuje se novela): 
Zákon není špatný, kromě drobných nedostatků je funkční, špatné je 
velké množství vyhlášek, nutno sblížit otevírání trhu se zemním 
plynem a elektrickou energií; 

Zákon č.406/2000 Sb. o hospodaření energií: 
- správně stanovené parametry pro novou výstavbu,  
- přecenění energetických auditů a alibistické prokazování oprávněnosti 

kogenerace; 
Vyhláška MPO č. 539/2002 o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z KVET, 

jedna z nejlépe propracovaných metodik definování co je elektřina 
z kogenerace; 

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC);  
Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší; 
Zákon 100/2001 Sb - EIA o posuzování vlivu projektů na životní prostředí,  

- u nové výstavby nebo změnách současných staveb ukládá využít 
centrálních zdrojů tepla, je-li to technicky možné a ekonomicky 
přijatelné, 

- možnost zákazu některých druhů paliv u malých spalovacích zdrojů; 
Nařízení vlády 195/2001 Sb., kterým se stanoví podrobnosti územní energetické koncepce, 

varianty technického řešení místního energetického systému, řešícího 
uspokojení poptávky po energiích a požadavky na kvalitu ovzduší a 
ochranu klimatu, vícekriteriálně vyhodnoceného. 

Státní energetická koncepce, která byla nedávno vládou schválena, podporuje teplárenství. 
Zda dostatečně, nebo ne, to je asi nikdy nekončící otázka,. Prioritními cíli koncepce jsou 
nezávislost, bezpečnost a trvale udržitelný rozvoj. Svoji roli v naplňování těchto cílů sehraje i 
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podpora a prosazování kombinované výroby a elektřiny a tepla. Tu obsahovala už předchozí 
státní energetická politika z roku 2000.  
Jestliže se po čtyřech letech od jejího schválení, případně ještě od schválení zákona č.222, 
předcházejícího dnešnímu energetickému zákonu, podíváme na podporu kogenerace, tak, 
vždy byla v zásadě podporována a vždy bylo v podstatě povinností vykoupit elektřinu 
z kogenerace za regulovanou cenu.  
Zákon č 458/2000Sb., energetický zákon, který vláda novelizuje a předloží do Parlamentu, 
reaguje v úpravách na směrnice EU, reaguje na posun v tomto podnikatelském prostředí. 
Myslíme si, že původní energetický zákon nebyl zas tak špatný. To, co bylo špatné, bylo 
nepřeberné množství různých vyhlášek, které jej doprovázely. A jeden z klíčových problémů, 
který jsme viděli, bylo rozdílné načasování otevírání trhu se zemním plynem a s elektrickou 
energií. 
Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií je dalším zákonem, který upravuje podnikání 
v energetice. Nastavuje též správné parametry pro novou výstavbu, co se týče měrných 
spotřeb, má ambice snížit energetickou náročnost, na druhou stranu si myslíme, že dochází 
k přecenění úlohy energetických auditů a trochu alibistické prokazování oprávněnosti 
kogenerace, protože za současných podmínek se z investorského pohledu bez dotace prostě 
žádná kogenerace na bázi zemního plynu nevyplatí. 
Zákon č. 86 z roku 2002 o ochraně ovzduší ukládá nové výstavbě využít centrálních zdrojů 
tepla, je-li to technicky možné a ekonomicky přijatelné. To je zákon, na kterém jsme alespoň 
tady v Praze strávili nekonečné hodiny debat o tom, jestli to je nucení k něčemu a ve prospěch 
centralizovaného zásobování teplem (CZT). Při zpracování zákona probíhaly diskuse o tom, 
co vlastně je zdrojem CZT, a jestli náhodou, je-li například kotelna v panelovém domě se 70 
byty, se také nejedná o CZT. Jak jsem již dříve zmínil, v terminologiích norem 
předcházejících tento zákon bylo jasné, co je CZT. Naše společnost navrhuje, aby se 
názvoslovím v teplárenství zabývala novelizace některého ze stávajících předpisů nebo těch, 
které se připravují. Diskuse na toto téma potom skončí. Zákon dává možnost zákazu 
některých druhů paliv u malých spalovacích zdrojů. Zástupci veřejné správy a samosprávy 
přijali takovýto dokument. Dnes není problém s emisemi velkých zdrojů, například elektráren, 
ale problém je především s nízkoemitujícími zdroji, malými zdroji znečištění ovzduší a 
dopravou. 
Krátce k nařízení vlády 195 z roku 2001 – toto nařízení říká, co má obsahovat Územní 
energetická koncepce, ukládá řešení ve variantách prognózy poptávky a požadavků na kvalitu 
ovzduší a ochranu klimatu. Tento energetický dokument má být vícekriteriálně vyhodnocen. 
Vyhodnocuje se především z pohledu emisí. Myslím si, že hodnotících kriterií by mělo být 
víc zejména s přihlédnutím k naplňování Státní energetické koncepce České republiky a 
k dalším vlivům.  
 
Z pohledu legislativy EU byla zmíněna jedna z rozhodujících směrnic, a to Směrnice EU 
2003/54/EC společná pravidla pro výrobu, přenos, distribuci a zásobování elektřinou 
(obdobná s číslem 55 je i pro zemní plyn). 
Dalším důležitým dokumentem je Směrnice EU 2004/8/EC o prosazování kombinované 
výroby elektřiny a tepla, založené na potřebě užitného tepla na vnitřním trhu s elektrickou 
energií; podpora by měla být u zdrojů, které jednoznačně uspoří více než 10 %, oproti 
oddělené výrobě elektřiny a tepla., podpora mikrokogenerace do 50 kW elektrických; ukládá 
povinnost založení metody garantování původu elektřiny z kogenerace tak, aby zákazníci v 
budoucnu mohli vidět na svých účtech, z jakého zdroje elektřina pochází. Ukládá analýzy 
národních potenciálů kogenerace. Tarify nákupu elektřiny by měly být objektivní, 
transparentní a nediskriminační.  
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Směrnice byla schválena Evropskou komisí na začátku letošního roku. Pojednává o 
mikrokogeneraci, ale nikoli o malé, střední a velké kogeneraci, tak jak si ji klasifikujeme 
v Čechách; i když tu střední jsme už letos opustili, nyní už máme jenom malou a velkou. 
Tyto směrnice nechávají na jednotlivých vládách členských zemí, aby si vytvořily své modely 
uplatňování kogenerace, ať už přímým stanovením cen, nebo osvobozením od daní, popřípadě 
nižšími daněmi, investičními pobídkami, zelenými certifikáty, atd. Aplikace těchto předpisů 
v našem prostředí je výhradně českou záležitostí. 
Životní prostředí 
Společným jmenovatelem všech energetických dokumentů bude životní prostředí. V praxi 
České republiky to znamená: 
• ČR svými emisními limity k roku 2007 bude nejpřísnější zemí EU (zákon č.86/2002 

Sb.). 
• ČR bude výjimkou mezi zeměmi EU zpoplatněním emisí vypouštěných z odsířených a 

vyčištěných tepláren a elektráren, nízkoemitující zdroje znečištění a doprava nijak 
zpoplatněny nejsou. 

• Vybrané poplatky za emise slouží k jiným účelům a nevracejí se do odvětví energetiky, 
např. je z nich dotována výstavba zařízení, která by jinak ekonomicky neobstála! 
Možná, že se dá ještě pochopit, že se za vybrané poplatky staví kanalizace v obci, že se 
podporují čistírny odpadních vod, ale to, co se nedá dost dobře přijmout, je, aby za tyto 
peníze byly dotovány výstavby malých plynových jednotek kogeneračních motorů 
v místech, kde je zavedeno CZT. 

• Je prokázáno, že pro stejnou úsporu CO2 je podstatně levnější podpořit kogeneraci než 
obnovitelné zdroje energie. V České republice se věnuje mnoho úsilí výpočtům a 
argumentacím, podle kterých naši energetiku spasí větrná energie, nabízejí se poměrně 
vysoké výkupní ceny za elektřinu z ní vyrobenou. Přitom s podstatně menším měrným 
investičním nákladem dosáhneme stejného účinku, tzn. snížení emisí CO2 pokud 
budeme stejné množství elektřiny vyrábět současně s teplem, které se využije. Ať už pro 
vytápění, přípravu TUV, anebo pro nějaké průmyslové procesy. 

• Obchodování s emisními povolenkami se bude řídit podle Směrnice 2003/87/EC, je 
velkou oblastí obchodních aktivit, pro které jsou v současné dokončována legislativní i 
metodická pravidla. Je to jedna z činností, která by měla podpořit naplnění závazků 
daných kjótským protokolem. 

• Péče o životní prostředí bude jednou z podpůrných činností pro splnění závazků 
Kjótského protokolu o snižování množství vypouštěných skleníkových plynů. 

• V případě České republiky se jedná o snížení emisí o 8% vzhledem k úrovni roku 1990, 
a to v období let 2008 – 2012.  

• Může jít o určitou příležitost jak zvýhodnit kogeneraci. bez rozdílu, jakého užívá paliva 
a jaký vliv má na životní prostředí.  

 
Názvosloví v teplárenství a kogenerace  
Při tvorbě Územní energetické koncepce vznikla opět diskuse, co to vlastně je CZT, co to je 
teplárenství, co to je centrální zdroj tepla. Kupodivu je pravdou, že tato terminologie po 
zrušení československých státních norem není v legislativě jednoznačně popsána. Když 
mluvím o teplárenství, mluvím tedy výhradně především o teplárenství, které je založeno na 
současné výrobě elektřiny a tepla, na kogeneraci a které dodává do tepelných sítí, do 
dálkového vytápění teplo pro vytápění a pro přípravu teplé vody. To znamená, že musí 
existovat parovodní, horkovodní nebo teplovodní tepelná síť a výměníkové, případně 
předávací stanice.  
Při úvahách o vybudování kogenerace je potřeba si uvědomit, že pokud nebude poptávka po 
zdroji tepla jako takovém a hlavně pokud nebude potřeba tepla i mimo topnou sezónu, je 
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velice obtížné, obhájit kombinovanou výrobu elektřiny s výrobou tepla. A proč kombinovaná 
výroba elektřiny a tepla? Protože pro ni hovoří jasné výhody: 

• Při stejné spotřebě primárních zdrojů energie o cca 30% účinnější než při oddělené 
výrobě elektřiny a tepla. 

• Snižování nepříznivého dopadu energetické výroby na životní prostředí, nižší emise 
skleníkových plynů. 

• Snižování ztrát elektřiny při dopravě a transformaci, menší nároky na výstavbu 
přenosových sítí. 

• Sociální aspekt – tuzemské primární zdroje energie,využití výrobků domácího 
průmyslu. 

• Jasná a všemi účastníky trhu s elektrickou energií uznávaná definice KVET – pouze 
elektřina vyrobená současně s teplem pro využití! 

• Vytvoření rovných podmínek pro možnost uplatnění elektřiny z KVET – přímé ceny, 
osvobození nebo snížení daní, investiční pobídky, zelené certifikáty. 

Regulace trhu s teplem a ceny tepla v České republice 
Od roku 1992, kdy byla úplně změněna daňová struktura, kdy za regulaci cen zodpovídalo 
cenové oddělení Ministerstva financí, jsme hledali v Čechách kalkulační vzorec pro výpočet 
ceny tepla, odpovídající příslušnému zdroji tepla toho kterého města. Po vyzkoušení a 
aplikaci mnoha metod jsme loni dospěli ke stanovení rozptylu cen tepla u obyvatelstva 
v hodnotách 250 – 550 Kč/GJ. 
Stručně shrnutá zjištění a doporučení týkající se regulace cen tepla a legislativy: 

• Meziroční uznaná eskalace ceny tepla způsobila rozptyl konečných cen tepla u 
obyvatelstva od 250 do 550 Kč/GJ. 

• Substituční nejrozšířenější způsob vytápění a přípravy TV zemním plynem stojí u 
obyvatelstva 320 – 350 Kč/GJ.  

• Administrativně náročné vykazování, nutnost dodatečných výkladů. 
• Cena stanovena z plánovaných hodnot předem a na konci roku testovaná se 

skutečností s povinností vrátit při překročení. 
• Novela zákona 458/2000 Sb., by měla stanovit nejen práva, ale i povinnosti ERÚ, 

minimální dobou neměnnosti pravidel a termíny závaznými pro vydání. 
• Regulujeme výplatu dividend, brzdíme podnikání nebo chráníme zákazníky? 
• Správné je neregulovat dálkové vytápění, pokud musí regulace být, pak regulovat 

formou stanovení max. cen.  
Je otázkou, proč ten, kdo je schopen vyrábět a dodávat teplo levněji, má být držen s limitován 
jeho regulovanou cenou, a na druhou stranu, proč má právo podnikat v energetice ten, kdo 
regulovanou cenu tepla dlouhodobě překračuje.  
Všechny metody regulace do současné doby vykazovaly více nebo méně určité nároky na 
doklady, často i nad rámec těch, které jsou dány zákonem. Vyžadovaly dodatečné výklady, 
protože systém dálkového zásobování teplem je opravdu složitý v tom, že jde o individuální 
záležitost, odlišnou od města k městu, od obce k obci.  
Poslední výtkou stávajícímu regulačnímu systému je, že tepelná energie jako jedna z mála 
komodit má cenu nejdříve stanovenou, plánovanou, vycházející z plánovaných technických a 
ekonomických parametrů zařízení, či soustavy a teprve na konci určitého období se testuje 
skutečnost.V případě překročení povoleného nárůstu ceny tepla má ten, kdo prodává, 
povinnost peníze vrátit a samozřejmě žádat i více, kdyby se netrefil. Prakticky je to 
nerealizovatelné zejména z důvodu konkurenceschopnosti s cenami tepla z jiných zdrojů, 
s jinými palivy.  
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Myslíme si, že novela zákona č. 458/2000 Sb. by měla nejen stanovit práva, ale i povinnosti 
Energetickému regulačnímu úřadu. Určitě zajímavým a vítaným by bylo, kdyby regulační 
pravidla měla delší dobu platnosti než jeden rok.  
Provokativní otázkou je, zda dosavadním způsobem regulace regulujeme výplatu dividend, 
protože teplárenské společnosti jsou vesměs podnikatelské subjekty s různou vlastnickou 
strukturou, jestli chceme brzdit podnikání a jestli regulace je proto, aby chránila konečné 
zákazníky.  
Pan předseda Energetického regulačního úřadu řekl to třetí, aspoň tak jsem tomu rozuměl, 
pokud chráníme konečné zákazníky, tak by regulace měla sledovat, kolik zákazník zaplatí za 
vytápění, za přípravu TUV za rok, a myslím si, že méně by mělo být zajímavé, kolik 
společnost, která zajišťuje dodávku tepla, při tom vydělá. 
My si myslíme, že správné je neregulovat, protože to není z politických a jiných důvodů 
možné a obhajitelné. A pokud ano, pak tedy regulovat například formou stanovení 
maximálních cen, pod kterými by cenová politika byla věcí podnikatele. A pokud by 
podnikatel z nějakých důvodů chtěl cenu vyšší než tuto maximální, pak nechť prokáže před 
autoritami, tzn. Energetickým regulačním úřadem a Státní energetickou inspekcí, oprávněnost 
výše ceny tepla pro konečného zákazníka. 
Dálkové vytápění z Mělníka, příklad projektu evropské úrovně 
Na závěr uvádím zdařilý příklad toho, co teplárenství může nabídnout obcím a městům. Jde o 
využití tepla z elektrárny v Mělníku, do určité doby kondenzační, po jejím předělání na 
teplárenský zdroj. Spolu s ní zapojením dalších dvou kogeneračních tepláren do jednoho 
systému vznikla i na evropské poměry unikátní soustava centralizovaného zásobování teplem. 
Nemluvím teď o Evropě na východ, mluvím o Evropě na západ.  
Unikátnost soustavy spočívá v tom, že díky několika zdrojům a díky možnosti náhrady paliv 
je možné reagovat na výkyvy cen, je možné reagovat na technické problémy na některém ze 
zdrojů, protože jsou za sebe zastupitelné. Ve výsledku to pro Prahu znamená výrazný pokles 
znečištění ovzduší rozhodujícími emisními látkami. Podobné výsledky by mohla vykázat 
většina teplárenských projektů v Čechách.  
Pokud by se ovšem změnil přístup k regulaci cen tepla a pokud se změní přístup k podooře 
elektřiny, vyrobené současně s teplem. 
Prodej tepla a podíly nákupů energie pro vytápění a TUV Pražské teplárenské, a. s. v roce 
2003: 
Prodej tepla:  15 000 TJ 
Nákup tepla: 
Nakoupené teplo ze spalovny komunálního odpadu   6 % 
Nakoupené teplo z EMĚ I. na hnědé uhlí    40 % 
Teplo ze zemního plynu      30 % 
Teplo z topného oleje       2 % 
Teplo z černého uhlí       22 % 
 
 
Liberalizovaný trh s elektřinou – příležitost pro města a obce  
Ing. Milan Nepovím, ředitel pro ekonomiku Operátora trhu pro elektřinu, a. s. 
(přepis příspěvku předneseného na konferenci) 
 
Co je Operátor trhu s elektřinou? 
To je otázka, kterou si jistě každý z vás jednou položil. Co vlastně takový operátor trhu mi 
může nabídnout, čím mě může oslovit, čím mě může inspirovat. A vůbec – kdo je to operátor 
trhu? 
Stejnou otázku jsem si položil i já.  
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Operátor trhu s elektřinou, a.s. (dále jen OTE) by měl sloužit veřejné správě, nikoliv těm, 
kteří jsou znalí a vzdělaní v oblasti energetiky. 
Cílem mého vystoupení je popsat úlohu OTE v třetí roli veřejné správy, to znamená v její 
uživatelské roli. Také bych chtěl informovat o tom, jaké možnosti a jaké podmínky účasti 
veřejné správy na liberalizovaném trhu s elektřinou se mohou nabídnout. Stručně bych chtěl 
říci, co je to operátor trhu a jakou funkci na trhu s elektřinou má, zmínit se o těch rolích, ve 
kterých se veřejná správa na trhu s elektřinou může vyskytnout. Dále jak vypadá organizace 
trhu s elektřinou, jaké jsou jeho subjekty, které typy obchodů na trhu probíhají, a na závěr se 
zmíním, kde na trhu s elektřinou vlastně mohou hledat útvary veřejné správy svoje místo. 
Operátor trhu byl založen 2. 7. 2001 a vzápětí za půl roku, poté co byl otevřen, v první fázi 
liberalizace trhu s elektřinou začal fungovat. Jeho základní kapitál v současné době je 70 
milionů, je to a. s. stoprocentně vlastněná státem a vlastnická práva vykonává Ministerstvo 
průmyslu a obchodu ČR.  
Jak vlastně probíhá obchod v naší republice? 
Obchoduje se v podstatě se třemi komoditami 
• první je obchod se silovou elektřinou,  
• druhý je obchod s podpůrnými službami,  
• a posledním obchodem je obchod s přenosovými a distribučními službami.  
Obchod se silovou elektřinou  
se dnes v podstatě uskutečňuje z 99 % tzv. bilaterárními obchody. To znamená, že dva 
partneři se dohodnou na ceně, na objemu, na průběhu odběrového diagramu a uzavřou 
smlouvu. Technická data o těchto smlouvách pošlou operátorovi trhu, který má plán. A s ním 
se porovnávají skutečné odběry elektřiny vyhodnocením odchylek skutečnosti od plánu. 
Operátor sbírá dva druhy dat: data, která odpovídají plánu a data o předpokládané spotřebě 
elektřiny z celé republiky. Distribuční regionální provozovatelé mají povinnost dodávání 
těchto dat. Operátor trhu s elektřinou je pak vyhodnocuje a dále zpracovává – jednak 
odchylky a jednak obchody celého trhu s elektřinou. 
Obchod s elektřinou chráněného zákazníka, 
Týká se obyvatelstva, domácností. Obchod chráněného zákazníka skončí po 1. 1. 2006, kdy 
každá domácnost si bude za určitých podmínek moci dohodnout svého dodavatele elektřiny 
sama. 
Obchod s podpůrnými službami 
je předmětem obchodování ČEPS, a.s., která si zajišťuje buď od svých smluvních dodavatelů 
elektřiny, anebo na tzv. vyrovnávacím trhu dostatečný zdroj podpůrných služeb, aby 
nedocházelo ke katastrofám z nedostatku nebo přebytku výkonu v naší elektrizační soustavě.  
Obchod s přenosovými a distribučními službami, 
je obdobný obchodu s podpůrnými službami. Přenosová soustava je cestou, přes kterou se 
přepravuje obchodovaná elektřina a na které elektřina ČEPS poskytuje přenosové služby. To 
je páteřní cesta celé republiky. Distribuční společnosti provozují regionální distribuční 
soustavy a poskytují distribuční služby. To jsou dopravní cesty kterými se dostane elektřina 
ke konečnému zákazníkovi. A za celou tuto dopravu se platí poplatky, jejichž výše je 
regulována Energetickým regulačním úřadem. 
Na trhu s elektřinou je řada subjektů: výrobci elektřiny, Operátor trhu elektřinou, Energetický 
regulační úřad, přenosová společnost, 8 distribučních společností, obchodníci s elektřinou a 
především zákazníci. V současné době se zákazníci rozlišují na oprávněné a chráněné. 
Oprávněným zákazníkem je ten, který si může sám dohodnout svého dodavatele elektřiny a 
s ním vyjednává cenu, množství, průběh a odběrový diagram. Chráněnými zákazníky jsou 
v současné době hlavně domácnosti, jsou těmi, kterým provozovatel distribuční soustavy dnes 
dodává elektřinu přes regionální distribuční soustavu.  
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Po 1. 1. 2006 tito chránění zákazníci už nebudou existovat a bude zřízena určitá instituce 
posledního dodavatele elektřiny, který bude povinen, když si chráněný zákazník nesežene 
dodavatele, jej zajistit. Za podmínek, které opět bude stanovovat ceník a zákon. To platí pro 
stranu odběru elektřiny. Na straně výroby elektřiny jsou samozřejmě výrobny, které spravují 
určití výrobci, mezi nimi jsou distribuční kanály, dále pak provozovatelé přenosové soustavy 
spravující přenosovou soustavu a 8 provozovatelů distribučních soustav. Mezi těmito 
účastníky trhu s elektřinou a službami ještě funguje operátor trhu se svými dvěma hlavními 
funkcemi a nový subjekt, který tu až dosud nebyl, a to je obchodník. Energetický regulační 
úřad má určitý dozor, protože řada z těchto činností může být nebo je regulována. 
Bilaterální obchod  
Když se podíváme blíže na tento druh obchodování s elektřinou, tak je to vlastně obchod, 
například mezi výrobcem elektřiny a provozovatelem distribuční soustavy, který od něj 
nakupuje elektřinu minimálně pro potřeby svého chráněného zákazníka, ale samozřejmě, že 
zajišťuje elektřinu pro víc odběratelů, pro které tuto elektřinu nakoupí. Druhou možností je 
obchod oprávněného zákazníka, tzn. toho, který splňuje určité podmínky a který si přímo 
domluví s výrobcem elektřiny určitou dodávku. Třetím druhem bilaterálního obchodu jsou 
dvoustranné kontrakty uzavírané obchodníky. Obchodníci fungují na obě strany – jednak 
nakupují elektřinu, jednak prodávají. Většinou dnes u nás obchodníci nemají odběrní místo, 
tzn. co nakoupí, to by měl prodat. Pokud má své odběrní místo, tak samozřejmě dodává sám 
sobě.  
To je obchod, který v podstatě zahrnuje 99 % veškerého obchodu s elektřinou.  
Nejdůležitější funkce operátora trhu spočívá v tom, že vyhodnocuje a zúčtovává odchylky 
mezi skutečnými a sjednanými dodávkami, tzn. subjekty, které se na tom trhu pohybují, mají 
svůj plán, skutečný odběr, který se u nás měří, a na základě toho se spočítají odchylky, jsou 
oceněny a mezi jednotlivými subjekty je společně vypořádáváme. Objem těch odchylek, které 
jsou v rámci jednoho roku, se pohybují na jednu stranu kolem 3,5 miliardy korun. Ty samé 
peníze my na druhou stranu musíme zaplatit těm, kteří, na základě výpočtu, mají tyto peníze 
obdržet. 
Krátkodobý organizovaný obchod 
Krátkodobými organizovanými obchody jsou denní a vnitrodenní obchod, v rámci obchodu se 
silovou elektřinou. 
Druhou základní funkcí OTE je organizování krátkodobého trhu s elektřinou, a ten je 
v současné době tzv. denní, tzn. že do 12 hodin předešlého dne je možné uzavřít obchody 
s elektřinou na další den. Od letošního roku je zaveden i tzv. vnitrodenní trh, kdy tři hodiny 
před uskutečněním dodávky je možno si svoji obchodní pozici ještě doplnit. Krátkodobý trh 
v současné době zaujímá objemově kolem 1% veškeré dodávky elektřiny, většina , tj. 99% 
dodávek elektřiny, je realizována prostřednictvím bilaterárních obchodů. Je pravda, že 
současně při značném objemu peněz, který přes OTE „přeteče“, zajišťujeme finanční 
systémová rizika, tzn. že s našimi obchodními partnery, kteří s námi obchodují ve smyslu 
odchylek a krátkodobého obchodu, máme finanční jištění. To spravujeme a určitým způsobem 
využíváme pro ten obchod. 
Stav liberalizace trhu s elektřinou 
Když se podíváme, v jakém stavu je dnes liberalizace trhu, tak je v rámci Evropy na docela 
vysoké úrovni, protože dnes platí to, že všichni výrobci si mohou vybrat své odběratele a 
dohodnout s nimi cenu. Bez ohledu na velikost zdroje, který existuje.  
V letošním roce – všichni ti, kteří mají měření tzv. typu B, tzn. průběhové měření, odesílané 
se jednou za měsíc k operátorovi trhu. Dnes jsou tímto opatřením chráněni v podstatě ještě 
malí řemeslníci a hlavně domácnosti. Tady dodávku zajišťuje místní provozovatel distribuční 
soustavy, ten a ceny elektřiny jsou regulovány.  
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Obchodníci mohou uzavírat obchody s kýmkoliv mimo chráněné zákazníky, záleží na tom, 
jaký statut mají ve vztahu k operátorovi trhu.  
To znamená, že pokud je odběratel subjektem zúčtování, o němž se zmíním později, tak může 
opravdu uzavřít smlouvu s kýmkoliv, pokud je to opravdu registrovaný účastník trhu, a může 
předat svoji odpovědnost někomu jinému a ten obchod je trochu omezený. 
Pokud bychom mluvili o zahraničním obchodu, tak je limitován pouze technologickými 
omezeními, a to jsou přeshraniční profily vedení, tzn. kapacitou, která je na tom kterém 
mezihraničním spojení k dispozici pro přenos elektřiny. 
Do budoucna se očekává, že od 1. 1. příštího roku budou oprávněnými zákazníky v podstatě 
všichni odběratelé s výjimkou domácností, a od 1. 1. 2006 už budou všichni oprávněnými 
zákazníky, včetně domácností. Zda této výhody využijí nebo ne, to je otázka jiná. Vidíte tady 
možná, že ten rozvoj vlastně byl loňskou novelizací zákona č. 458/2000 Sb., energetického 
zákona urychlen, protože původně bylo počítáno, že až v roce 2007 bude tento plně trh 
otevřen. 
Tak to je vlastně stav, který nás očekává, a v tomto mohou nalézt své místo i samosprávní 
orgány, tzn. obce.  
Velkoobchodní trh 
je funkční od roku 2002, kdy byl poprvé otevřen, a na tomto trhu fungují pouze tzv. subjekty 
zúčtování, tzn. ti, kteří zodpovídají za svou odchylku. V současné době jich obchoduje celkem 
30.  
Subjektem zúčtování je odběratel, který 

• zodpovídá za odchylku, má plánované údaje, má skutečné hodnoty , a s ním si potom 
OTE vypořádává, zda odchylku dodržel či nedodržel, a podle toho platí operátorovi 
nebo od něho dostává peníze. 

• Druhou věcí je, že v podstatě musí být „on line“ připojený k OTE , kterému každý den 
hlásí uzavřené smlouvy. Musí mít typ měření A, tzn. měří průběžně a naměřené 
hodnoty se potom posílají na REAS. Nám se posílají jen jednou za den. Jsou-li 
uzavřeny bilaterární smlouvy, pak o nich posílá technická data OTE.  

• Třetí povinností subjektu zúčtování je jeho finanční jištění. Vzhledem k tomu, že tyto 
obchody jsou nesmírně finančně náročné, existuje tu metodika finančního zabezpečení 
obchodů. Skládá se z pětimilionové kauce, složené při uzavírání první smlouvy na 
vyřizování odchylek, a zbytek je tzv. finanční jištění, které podle určité metodiky musí 
být určitým způsobem složeno na účtu OTE. Je například zárukou pro banky nebo 
jiným způsobem pro OTE, podle jiného mechanismu, kde nám garantuje 
vymahatelnost dluhu, kdyby nedostál svým závazkům, a tím i to, že si můžeme ty 
peníze vyzvednout.  

Maloobchodní trh  
se postupně rozvíjí a je to prodej konečným zákazníkům. Na velkoobchodním trhu fungují 
hlavně místní regionální distribuční provozovatelé soustav. 
Možnosti veřejné správy na trhu s elektřinou 
Vláda v lednu schválila návrh novely energetického zákona, který jednak upravuje termíny 
liberalizace trhu s elektřinou a zemním plynem a jednak uvádí i další novinky. S elektřinou 
budou moci obchodovat i obce.  
Bude záležet na obci, zda bude zákazníkem pasivním, tzn. jen v roli chráněného zákazníka 
vystaveného všanc vyjednávání se svým dodavatelem. Dnes je to sice distributor místní, ale 
později to bude tzv. instance poslední dodávky. Jak se svou spotřebou nebo případně výrobou 
bude zacházet, bude věcí odvahy a chuti každé obce. 
Může být ale i obchodníkem s tím, že obchodník může být tzv. subjektem zúčtování, to je tím, 
který složí kauci, finančně si to jistí, zodpovídá za své odchylky, ale má v ruce účinný nástroj, 
jak optimalizovat svoji spotřebu. Na druhou stranu může být obchodníkem, který je 
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registrovaným účastníkem trhu. To znamená, že za svou odchylku nezodpovídá. 
Zodpovědnost předá někomu jinému, kdo bude za odchylku zodpovídat, ale v tu chvíli je 
pozice obce oslabená, nejen ve vyjednávací poloze, ale i potom, v praktickém životě, kdy je 
vydána trochu všanc tomu, kdo od ní převzal odpovědnost za odchylku.  
Je zajímavé to, že tím obchodníkem by obce mohla být při kladení důrazu na splnění 
požadavků obyvatel. Je faktem, že by mohla elektřinu nakupovat a pro jiné obyvatele ji 
nějakým způsobem opatřit. Tady se nabízí řada podnikatelských činností. Možná by se podle 
nového zákona o DPH vysvětlilo finančnímu úřadu, že se nejedná o ekonomickou činnost, 
protože tato aktivita úlohu plní veřejnoprávní, což se od obce žádá. Možná, že by 
obchodování ani nebylo zatíženo DPH, protože dnes je možnost výkladu zákona o DPH tak 
obrovská, že by se toho třeba dalo využít. 
Shrneme–li , co bylo řečeno, jedná se o nové možnosti pro veřejnou správu, zastoupenou 
subjekty: 
• Státní správa, 
• Samospráva – územní samospráva, nejedná jménem státu, ale jménem samosprávného  

společenství, tj. obce. 
Obec může být na trhu s elektřinou v různé pozici, různým subjektem: 
A. konečným zákazníkem zastupujícím provozovny či zařízení, jež vlastní nebo vlastní 

majetkový podíl; 
B. obchodníkem (trader, retailer) a se zvýrazněním pozice vůči obyvatelům (voličům) na 

samosprávném území; 
C. výrobcem za výrobny, jež vlastní nebo v nich má majetkový podíl; 
D. distributorem, pokud se podílí na vlastnictví regionální distribuční soustavy případně 

lokální distribuční soustavy. 
A. Obec je a bude vždy v pozici konečného zákazníka  
Zastavím se u pojmů zákazník nebo obchodník nebo výrobce. Každý subjekt musí být na trhu 
s elektřinou vždycky zařazen do jedné z těchto tří kategorií. Ty jsou významné pro Operátora 
trhu s elektřinou.  
Obec jako oprávněný zákazník, má široké pole působnosti. Je na jedné straně subjektem 
zúčtování, ale na druhou stranu nese určitá rizika včetně finančního jištění, včetně potřeby 
odborně zdatného personálu, který umí obchodovat, jinak bude obec v pozici takového trochu 
víc pasivního oprávněného zákazníka. Pak předává svou odpovědnost za obchodování 
někomu jinému a již nemá prostor pro manipulování tak veliký. Obec jako chráněný zákazník 
nedělá nic a v podstatě si dohodne s místním dodavatelem, kolik, jak a kam mu dodá a je 
v rukách ceníků, které jsou dány k dispozici při posouzení dodávky. 
Možné role obce: 
• Obec jako oprávněný zákazník může být 

a) subjektem zúčtování, 
b) registrovaným účastníkem trhu 

• Obec jako chráněný zákazník dodavatele, kterým je distributor. 
 
• Obec jako registrovaný účastník trhu má tyto relativní výhody: 

a) neodpovídá za odchylku, 
b) musí se dohodnout se subjektem zúčtování, který za ni převezme odpovědnost za 

odchylku a obvykle jí dodává i elektřinu, 
c) může sdružit několik či mnoho odběrních či předacích míst a vyjednat lepší obchodní 

cenové podmínky. 
• Obec jako zákazník má své odběrní místo a předací místa - 

a) dohaduje si podmínky se svými konečnými zákazníky, 
b) jako zákazník je vůči dodavateli spíše v pasivní pozici. 
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B. Role obce jako obchodníka na trhu s elektřinou 
Obci jako obchodníkovi se nabízí možnost být subjektem zúčtování, tzn. mít možnost 
rozhodovat o způsobu krytí své potřeby elektřiny. Záleží na tom s kým se domluví, kdo jí 
dodá víc a levněji, prostě je to pozice, která je silná pro vyjednávání, ale samozřejmě také 
zodpovědná pro regulaci toho, co si dojednala, aby nedoplatila na to, že nedodržuje sjednané 
diagramy. Nebude určitě obchodovat ve smyslu, že bude shánět někde zákazníky, ale 
rozhodně může elektřinu opatřovat jako obchodník pro sebe, pro svá zařízení, pro svoje 
subjekty, ale, což je i zajímavé, může i pro své občany. Dnes to mohou být bytová družstva 
nebo určité celky nebo firmy, které spravují bytový fond, a později to může být i pro 
jednotlivé občany, to už bude záležet na umění toho obchodníka.  
Tak to je možná pozice, která bude výhodná pro veřejnou správu nebo pro obec. Samozřejmě 
vyžaduje určité odborníky, určité zařízení, znalosti kolem obchodování s elektřinou.  
Subjekt zúčtování  
To je ten, který si sám zodpovídá za odchylku. My mu ji spočítáme, vyměříme, platíme si 
mezi sebou peníze. Bohužel je tam určitá náročnost na peníze, jak u kauce, tak u finančního 
jištění, tak i vlastnictví potřebné technologie a v neposlední řadě samozřejmě kvalifikovaní 
odborníci, kteří musejí umět obchodovat. Není to tak zcela samozřejmé, musím říci z vlastní 
zkušenosti, že když se rozbíhal trh, byla variabilita jednotlivých subjektů zúčtování obrovská. 
Dnes se de facto snižují velikosti odchylek a je vidět, že subjekty zúčtování mají nesmírně 
kvalifikovaný personál, který už umí s odchylkami a s odhadem odběrů zacházet.  
Registrovaný účastník trhu neodpovídá za odchylku, předává odpovědnost někomu jinému. 
Musí nalézt subjekt, s kterým se musí dohodnout, že za něj převezme platbu za odchylku, a za 
jakých podmínek. Ten dotyčný mu dodává i elektřinu, a samozřejmě je to pro obec pozice 
trochu více pasivní, není silná pro vyjednávání.  
Stručně řečeno, obec jako subjekt zúčtování musí mít zajištěno: 
a) vysoce kvalifikované obchodníky s elektřinou; 
b) náročné technologické vybavení; 
c) 5 mil. Kč finanční kauci; 
d) finanční jištění podle velikosti obchodu (dalších několik mil. Kč). 
Obec jako subjekt zúčtování má tyto obchodní aktivity: 
a) dohaduje dodávky elektřiny s výrobcem; 
b) prodává elektřinu svým zákazníkům, to znamená: svým subjektům, obecním 

zařízením (místní hospodářství, kino,. atd.) a bytovým družstvům. Prodává rovněž 
elektřinu svým občanům, po 1. 1. 2006. 

 
C. Obec jako výrobce 
V této pozici výrobce obec zastupuje výrobny elektřiny, které buď vlastní, nebo v nich má 
majetkové podíly. Tato role obcí nebude velmi rozšířená, bude se jednat spíše o výjimečné 
případy. A neméně významným momentem bude to, že obec může být i distributorem. 
Distributorem v lokálních distribučních soustavách, protože v regionálních soustavách může 
být účastna jen malým majetkovým podílem, který pravděpodobně neovlivní činnost toho 
distributora. Ani nevím, jestli města mají podíly někde v těchto soustavách.  
Role obce jako výrobce, tak jak jsem předeslal, asi nebude častou rolí, ale může nastat, 
jestliže obec bude mít vliv na provoz některé výrobny, která je na jeho území a může pak 
dodávat sobě i zajistit dodávku u některých odběratelů. Obec v pozici výrobce může být zase 
subjektem zúčtování anebo registrovaným účastníkem trhu. Jak jsem již uvedl, subjekt 
zúčtování je pozice velice výhodná, obec si však zodpovídá plně za svoje hospodaření. Jako 
registrovaný účastník trhu už obec předává svoji odpovědnost za sebe někomu jinému a svou 
pozici vyjednávací a obchodní má oslabenou. 
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D. Obec jako distributor zastává dvě úlohy: 
• Distributor 

a) vlastní distribuční síť, 
b) distribuuje elektřinu, 
c) předává data za odběrná místa. 

• Obchodník 
a) jako subjekt zúčtování, 
b) jako registrovaný účastník trhu. 

Distributor – myslím, že je to výjimečná situace. Asi by se obec musela nějak majetkově 
podílet na distribuční síti. Chci předeslat, že je to tzv. lokální distribuční síť, tzn., je to síť 
distribuční, která není přímo napojena na distribuční soustavu. Je obklopená distribuční 
soustavou místního regionálního provozovatele, takže od něj by dostávala elektřinu. Tam je 
povinnost jedna jediná – že musí předávat data operátorovi trhu. V tu chvíli je funkce 
pouhého distributora nevýznamná. Měl by si k tomu ještě přibrat funkci (dostává na to licenci 
Energetického regulačního úřadu) jako obchodník. Takže je-li distributor a obchodník v 
jednom, pak se plně využije jeho distribuční síť a může fungovat opět jako subjekt zúčtování 
a opět i v té druhé pozici jako registrovaný účastník trhu. 
Příležitost pro obce se ukazuje možná ještě někde úplně jinde. Musí si vybrat, buď bude 
subjektem zúčtování, nebo registrovaným účastníkem trhu. Ukazuje se ale ještě, podle 
zkušenosti ze světa, že se vyplatí koncentrovat požadavky obce. Tzn. koncentrovat jak pro svá 
zařízení, svou vlastní spotřebu, ať to jsou administrativní budovy nebo podniky místního 
hospodářství, tak podniky, které obec spravuje, do jednoho vyjednávání, protože ta pozice je 
přece jenom silnější, než být pasivní a jenom čekat, jak a za jaké ceny dostane. Je to určitá 
námaha, není to zas tak jednoduché naplnit. Druhý požadavek koncentrace – a ten je nesmírně 
zajímavý a příkladem jsou Němci - kdy se koncentrují požadavky od obyvatel a teď je jedno, 
jestli je to koncentrace za bytové domy, bytová družstva, nebo jednotlivé paneláky nebo 
jednotlivé obyvatele, a s tímto požadavkem potom obec vstupuje na trh a domlouvá dodávku 
elektřiny. Tady je možnost výhody jako současné spotřeby a je možné s tím manipulovat a je 
tu prostor pro obchodování a generování zisku. Tato role přináší komplikace – jedná se o 
nové věci, a kolegové z „velké energetiky“ možná mohou potvrdit, že učení se obchodování a 
vnímání trhu s elektřinou přece jen chviličku trvá. Že je nutná určitá erudice, je otázka, jestli 
energetická nebo obchodní, a vlastně chviličku to může trvat, že profit nemusí být hned 
takový, jak se z toho očekává. Může být ale generován rozumný zisk, i když je to podnikání 
riskantní, konkrétně třeba ve vztahu k počasí.  
Obec by musela mít nějaké pracovníky, kteří se vyznají, kteří mají podrobné informace 
v obchodování s energiemi. Což, dá se říci, na první pohled je obchod jako každý jiný, přesto 
má určité zvláštnosti. Především tu, že dnes jsou obchodníci s elektřinou placeni zlatem a 
získat pro obec někoho takového, kdo by se vyznal na trhu s elektřinou a generoval zisk, asi 
nebude tak jednoduché. Chtěl bych poznamenat, že pokud by se sbíraly první informace, 
nabízíme naše webové stránky, kde je nesmírné množství informací, o obchodování, o 
zmíněných rolích obcí a o tom, jak se to dělá a jak se registruje a jak to funguje – jsou tam 
informace, které na první pohled rozhodně pomohou.  
 
Koncentrace požadavků - příležitost pro obce i obyvatele 
Obce mohou sdružovat požadavky na dodávky elektřiny pro svá zařízení či obyvatele a získat 
tak silnější pozici pro vyjednávání se svými dodavateli a tím i šanci nižších cen. Možnosti 
koncentrace požadavků obce můžeme shrnout do těchto bodů: 
• Koncentrace požadavků obce 

– vyplatí se koncentrovat požadavky obecních zařízení na spotřebu, výrobu elektřinu 
do jednoho vyjednávání o smlouvě na dodávku elektřiny. 
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• Koncentrace požadavků obyvatel obce 
– sehrát roli určitého koncentrátora požadavků na dodávku elektřiny i vůči svým 

obyvatelům. 
Východiska, komplikace: 

– jedná se o zcela nové a ne zcela jednoduché úlohy, navíc finančně náročné, i s 
případným zajímavým ziskem, ale někdy i riskantní, 

– obec by potřebovala pro své vybrané pracovníky získat podrobnější informace o 
možnostech obchodování s elektřinou (vlastně s energií vůbec), 

– připravení pracovníci asi neexistují a bez určitého vzdělání či školení stávajících 
pracovníků to zřejmě nepůjde. 

Utility – další příležitost pro obce  
Dalšími příležitostmi pro obce jsou tzv. utility. V současné době jsou jimi klasičtí dodavatelé , 
tj. dodavatelé elektřiny, plynu, vody. Znamená to, že hospodaří nad jednou soustavou, ať je to 
potrubí nebo elektrizační soustava, a s jednou komoditou. Dnes začíná vývoj utilit směřovat 
úplně někam jinam. V podstatě je to jedno kontaktní místo, kde jsou zabezpečovány služby 
pro více komodit. Klasickou utilitou byla elektrika a tam se vyřizovala elektrika. Dnes už se 
společně dodává více komodit, tzn. elektřina, plyn, voda. V tom jsou u nás vynikající v Plzni, 
kde i přes určité komplikace nabízejí společné služby za řadu komodit. A ukazuje se, že 
samozřejmě je tam ten efekt, který se nutně musí projevit, protože úspora je docela 
hmatatelná.  
Nejlepší situace je v Praze, kde město Praha vlastní podíly jak v PRE, v Pražské plynárenské, 
Pražské teplárenské, Pražských vodovodech a kanalizaci. A tady, kdyby se to dotáhlo do 
konce, je vynikající možnost tuto utilitu založit a využít ten efekt synergie.  
Je zajímavé, že ve světě, příkladem je Velká Británie, se nabízejí daleko jiné služby, které 
nesouvisejí se síťovými službami. Jsou to například platební karty, je to leasing, je to např. 
stěhování, prostě služby pro obyvatelstvo se vším všudy. Musí se to umět zvládnout, aby 
náhodou nedošlo k nějakému kolapsu. Důležité je hlídat, aby žádná z komodit nepřesáhla 
obchod s hlavní energetickou komoditou. Je zajímavé, že nastává nesmírná úspora v tom, že 
je tam nový způsob kontaktu se zákazníkem. Je to neosobní kontakt. Jsou telefonní 
záznamníky, generuje se hovor, na dotazy se odpovídá, a funguje Internet. A osobní dodavatel 
má své osobní odběratele a těm se věnuje. Odběrateli ať má jakékoliv problémy, se mu věnuje 
péče po všech stránkách – po technické, obchodní, finanční. Komplikace je evidentní, protože 
se tady spojují různí vlastníci majetku. Samozřejmě asi to nejhorší, nejpracnější a nejsložitější 
je dohodnout se, jak se vlastně dělí zisk. 
Výhody utilit: 
• Pro současné, klasické, provozovatele utilit 

 – dodavatelé elektřiny, plynu, vody 
 – hospodaří na jedné soustavě (potrubí, elektrické vedení) 

• Nabízí „společný balík služeb“:  
– jen jedno kontaktní místo pro vyřízení požadavků zákazníka na danou komoditu 

(elektřina, plyn) v dané síti, 
 – dodávku služeb i pro rozdílné komodity (elektřina + plyn + voda). 

 Příkladem je Plzeň (elektřina, plyn, voda), šanci má Praha (vlastní PRE, P. 
plynárenská, P. Teplárenská, P. Vodovody a kanalizace). 

• Nabízí „balíky“ společně i s jinými než síťovými službami: 
 – efekt synergie, dosud se posilovala pozice pouze ve svém oboru, 
 – ostraha nemovitostí, platební karty, stěhování, leasing. 
 Příkladem je Velká Británie. 
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Multiutility 
Základní rozdělení: 
• Nadnárodní 

– působí napříč energetickým odvětvím, snaží se ovládnout celý řetězec (výroba, 
přenos, distribuce, dodávka), 

– RWE, E.ON. 
• Městské, regionální 

– působí v relativně malém regionu (kraj, větší město), 
– nabízí společný balík dodávek elektřiny, tepla, plynu, vody i odvoz odpadů, 

Příkladem jsou německé městské podniky, Stadtwerke. Poslední možnost pro obce jsou 
multiutility. Dnes tu fungují dva druhy, to nadnárodní, to je jenom tak jako pro ilustraci a 
v podstatě u nás jsou to RWE a E.ON a ty působí napříč tím celým odvětvím.  
Zajímavějším je příklad z Německa, kde je vlastně městské regionální působení městských 
podniků na určitém omezeném regionálním území (Stadtwerke). Ať jsou to větší města, nebo 
jsou to kraje nebo nějaké územní celky. A ty se snaží právě nabízet ten společný balík služeb, 
ale v podstatě ve smyslu nejen komodit, jako plyn, elektřina, voda, odvoz odpadků, může to 
být stěhování, platební karty atd. Skutečně příkladem jsou německé podniky, ty městské 
podniky, které fungují už delší dobu a protože nezkrachovaly, nýbrž existují, tak asi mají 
nějaký význam a obci se vyplatí. 
 
Závěrem 
Trh s elektřinou by se měl otevřít k 1. 1. 2006. Ten poskytne možnost pro každého účastníka 
trhu, na němž bude, jakou pozici zaujme. Čas je velice krátký a problém přípravy, aby dejme 
tomu obce dokázaly této situace využít ve svůj prospěch, není zas tak velký. V každém 
případě se nabízí možnost vystupovat na trhu aktivně. Tzn. nečekat na to, že budu tím 
subjektem a domluvím si se svým dodavatelem, ať je to kdokoliv, a ten podle ceníku mi dá 
cenu a jsme vyřízení. Ale být subjektem zúčtování může i ten registrovaný účastník trhu a tak 
aktivně ovlivňovat dodávku elektřiny nejen po stránce cenové, ale třeba i její průběh, tzn. 
odběrový diagram, který si domluví. Nesmírný význam má koncentrace požadavků, pokud 
tedy bude obec vystupovat aktivně na trhu; zde se míní koncentrace požadavku jednak za 
svoje zařízení, za svoje administrativní budovy, svoje podniky, firmy, ale i za obyvatele obce. 
V tu chvíli mají větší odběr za sebou, což umožňuje časové srovnání dohromady, kdy vlastně 
někdo odebírá, někdo ne, a ten kdo zajišťuje odběr si může regulovat odběr v celé obci. Už je 
silnějším partnerem svému dodavateli, má silnější pozici a může generovat i slušný zisk. 
Poslední možností jsou obecní utility. Tady se nabízí společný balík služeb nejen za tu 
komoditu, nejenom za elektřinu, ale je to kombinace všech případně i dalších služeb. Určitě si 
umíte představit, že je to úspora nákladů, protože nejen pracovní síly, ale i prostory, budovy a 
TS se ušetří a může se generovat i zajímavý zisk.  
Jako operátor trhu jsme k dispozici pro konzultace, konzultací na začátku se zúčastňují 
v podstatě vedoucí úseku smluvních vztahů a registrace a vedoucí odboru finančního risk 
managementu, kteří s vámi prodiskutují problémy, možná někdy upřesní i vaše požadavky, a 
na základě toho se potom pokračuje dál při vyjednávání a případě uzavření několika ze 7 – 8 
smluv, které jsou k dispozici.  
 
Závěrečné shrnutí nových možností pro veřejnou správu (obce a města): 
• Trh bude plně liberalizován, otevřen od 1. 1. 2006; 
• Možnost veřejné správy stát se obchodníkem, subjektem zúčtování na trhu 

s elektřinou; 
• Koncentrovat požadavky obce a dosáhnout tím výhodnější vyjednávací pozice; 
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• Koncentrovat požadavky obyvatel obce. Tím dosáhnout výhodnější vyjednávací 
pozice vůči dodavateli a naplňovat tím komunální politiku „službu občanům“; 

• Založení obecních utilit s nabídkou . Možnosti úspor nákladů a generování zisku pro 
obec. 

 
 
Diskuse po II. bloku konference 
 
Ing. Martin Dostál, zástupce výrobního podniku Brněnská medicínská technika a. s. 
 
Dovolil bych si celkem aktuálně k tomu otevřenému trhu s elektřinou. Já přímo spolupracuji 
s OTE, jsme oprávněnými zákazníky a elektřinu nakupujeme na volném trhu a to co pan Ing. 
Nepovím říkal, myslím si, že řekl docela srozumitelně a opravdu to OTE funguje velice dobře 
a dost se používají i webové stránky, není to žádná úředničina, mohu to doporučit. Vyřizují to 
opravdu velice rychle, takže my jsme byli celkem spokojeni. Ale pan Ing. Nepovím nám řekl, 
jak to vypadá teoreticky, já bych teď řekl, jak to vypadá v praxi. Ve skutečnosti je to bohužel 
trošičku horší, sice vy se můžete rozhodnout, že si nakoupíte elektřinu, u koho chcete. V praxi 
to vypadá tak, že pořád jsou tu pouze dva hráči – je tady ČEZ a je tady EON. Vypadá to tak, 
že když je nějaká malá výrobní společnost, má malého vlastníka, vy od ní chcete koupit 
elektřinu, oni vám ji neprodají, protože ji v současné chvíli prodávají nějaké té velké 
společnosti ČEZu nebo EON a pokud by vám neprodali všechno, tak velká společnost jim 
taktně naznačí, že pokud začnou prodávat někomu jinému, tak že jim sníží výkupní cenu. 
Takže malí vlastníci vám neprodají. Pokud nějaká výrobní společnost má velkého vlastníka, 
tak zase mají své pevné ceny elektřiny, čili ta konkurence zase tady na tom trhu není. Čili 
v tomto případě z toho vychází mít nějaký svůj zdroj elektrické energie, pak to vychází 
opravdu dobře. Bohužel, já to vidím velice v této situaci velice bledě a pokud nezasáhne 
nějaký úřad, já jsem se ptal pana Ing. Brychty, jak se můžeme proti těm monopolistickým 
praktikám bránit, on řekl, že on zasáhnout nemůže. Ptal jsem se pana Ing.Bednáře 
z Antimonopolního úřadu, opět, pokud tady není žalobce, není soudce, zase není žádná cesta. 
Já mám tuto zkušenost konkrétně s JME, kde jsme jako sousedi jednoho velkého podniku, 
který elektřinu vyrábí, jsme projevili zájem, abychom od něho přímo elektřinu odebírali, 
bohužel nás odkázali na to, že nemůže nám elektřinu dodávat z tohoto důvodu, protože by 
JME snížila ceny. Bohužel, tohle je moje zkušenost, co jsem konzultoval i s ostatními, 
zkušenost podobná, tím bych chtěl připravit obce nebo případné další vlastníky, že budou ve 
stejné roli. 
 
Ing. Miroslav Kubín, DrSc., Enco – energetické poradenství, jazykové překlady 
 

Co doporučuji fakultě – zpracování problematiky propojení obchodních a technických 
softwarových produktů. Byl jsem nedávno na obchodním dispečinku ČEZ a musel jsem 
zkonstatovat, že lidé, kteří tam sedí, vůbec nerozumějí technickému řízení bloku, škrtí páru, 
jak se dá bez ohledu na postavení ventilu, charakteristiku, což představuje značnou ztrátu atd. 
Propojení informací je mimo jiné velký problém. Zachování diskrétnosti na jedné straně a na 
druhé straně přístup oprávněných uživatelů atd. Doporučuji, na základě požadavků z praxe, 
zabývat se touto problematikou na profesní odborné úrovni.  

Na pana kolegu Nepovíma mám otázku, zda připravuje obchod na burze. To je další 
problematika, která by se měla ventilovat, myslím si, na fakultě. Na kolegu Pavlase dotaz: My 
jsme spolu byli u zrodu tepelného napáječe Mělník – Praha a já jsem pak dělal doktorskou 
disertační práci na téma: sfázování elektrické a tepelné špičky s cílem využít elektřinu do 
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špiček, tedy pro regulační a vyrovnávací energii. Ptám se, jak je daleko využívání, protože 
technicky to bylo připraveno, již před 20 lety projekčně i realizováno. Teplárny jsou v dosti 
složité situaci, a je zde šance pro zlepšení hospodářského výsledku. Souhlasím s tím, co tady 
pan kolega Pavlas říkal, že využití akumulace připravuje, protože je to přece jenom 750 tisíc 
kubíků vody, je to největší akumulátor vody v potrubí vůbec, který existuje a je technicky na 
to připraven. Je to sice z hlediska regulace složité, ale ekonomicky výhodné. Poznámku k 
terminologii – chráněný zákazník, je to špatný překlad, spíš je to nějaká kombinace mezi 
chráněným a zajatým zákazníkem. 

 
Ing. Milan Nepovím, ředitel pro ekonomiku Operátora trhu s elektřinou, a. s. 
 
Pojetí burzy je dvojí. Máme Českomoravskou komoditní burzu Kladno, která může zařizovat 
obchody. Do té doby, než byla připojena tato burza na náš systém, bylo nutné, jestliže jeden 
partner zadá, druhý musí odsouhlasit a pak je pro nás ten obchod uznán a registrujeme ho. 
Systém byl doplněn tak, že může zadávat burza jako jediný subjekt, a my považujeme tento 
obchod za odsouhlasený, pokud přijde z burzy. Tento dodatek stál určité peníze, ale využíván 
ze strany Burzy Kladno je minimálně. V tuto chvíli to vidíme spíš jako záležitost, kterou jsme 
sice připravili, ale není využívána. To je pojetí burzy, tak jak je burza u nás. Pokud by byla 
myšlena burza ve smyslu, jako je třeba Lipsko, Amsterdam apod., tak zde jsme dělali rozbory, 
analýzy v podstatě o finančních derivátech. A když se to dostalo do určitého stádia, mělo 
padnout rozhodnutí, tak nám bylo doporučeno, abychom to nedělali. To je odpověď na tu 
burzu. My jsme byli připraveni v tom dělat, ale zatím to realizováno nebude. 
Pokud jde o překlad „chráněný zákazník“, to je terminologie, která nějakým způsobem byla 
při tvorbě zákona 458 použita, u nás se prostě používá. Jinak je to pravda, že doslovný 
překlad je zajatý, to mi nepřísluší komentovat. 
 
Ing. Luboš Pavlas, generální ředitel Pražské teplárenské a. s. 
 
K té akumulaci, to je opravdu připraveno, nakonec i odzkoušeno. V době, kdy se obchodovalo 
s elektřinou tak, že byla zajímavá cena za špičku, základní a pološpičku, tak jsme to využívali, 
učili se s tím dělat, to je dva tři roky nazpět. Dnes je to spíš záležitost sezónní předpovědi a 
toho, kdy obchodníci si s těmi, kdo připravují výrobu, musí hledat nějaký kontakt tak, aby 
dokázali třeba té akumulace využít pro nabídku a zejména my jsme subjektem zúčtování 
odchylek, když je nějaký okamžitý výpadek. Říkám to hodně opatrně, protože odpověď na to 
– nevyužíváme to nijak cíleně, abychom z toho měli další výnos a jeden z důvodů je, že ten 
ekonomický benefit z toho není v současné době až tak velký. My totiž nemáme nedostatek 
tepla. Takže, když máme v Praze potřebu tepla, tak rychlejší je najet některé pražské zdroje a 
vyjet s nimi nahoru. 
 
Ing. Jan Král, starosta obce a předseda DSO Dolnobřežansko 
 
Já bych se chtěl zeptat jenom krátce. Pro obce by to mohlo být zajímavé téma pro získání 
určitých prostředků. Můj dotaz zní – počítá se s tím, jaké budou rabaty dejme tomu pro 500 
rodin, 500 zákazníků, kdy zkoncentruje nějaká obec, při vědomí si všech rizik, nejistotě, zda 
zima bude taková nebo taková, to všechno chápu, ale jaké jsou představy, protože distribuční 
podnik určitě ušetří určité náklady. 
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Ing. Milan Nepovím 
 
Musím se přiznat, že úvahy na toto téma v naší firmě nejsou dělány. Protože přece jenom je to 
druhá stránka toho obchodu a vlastně nevíme. A neumíme ani říci, ani odhadnout, ani vlastně 
spekulovat, to budou asi dost významné výpočty předtím, než se dojde k tomu, že tam bude 
koeficient součinnosti, jedna domácnost má akumulační vytápění, druhá nemá elektriku 
jenom na ohřev vody a toto všechno dát dohromady a ujasnit si to, když budou k dispozici 
typové diagramy dodávek, které mohou vám obchodníkům pomoci, protože můžete 
klasifikovat tu domácnost určitým způsobem, tam bude diagram toho odběru, no a pak než se 
poskládají ty diagramy, budete umět si dát dohromady, jaký průběh za těch 500 domácností 
vlastně máte se svým dodavatelem dohodnout. Ale jaký zisk na tom může být, já si netroufám 
za sebe absolutně nic říci, jestli kolegové z distribuček, protože ti asi pravděpodobně tyto 
výpočty mohou mít, jinak je mi líto, ale neumím říci ani jedno jediné číslo. 
 
Ing. Dr. František Jirsa, CSc. 
 
Jak zde říkal pan kolega z Brna o stanovisku, když by odbírali přímo od Teplárny Brno proud, 
že by jim rozvodný podnik, který ovládá EON, znevýhodnil cenovou politiku, tak si myslím, 
že stanovisko tohoto Úřadu pro hospodářskou soutěž není správné a měl by se tím zabývat. 
Pokud by vám dal písemně EON, že vám znevýhodňuje o tolik cenovou problematiku, když 
budete přímo odebírat elektřinu, tak to musí Úřadu pro hospodářskou soutěž zdůvodnit a 
v případě, že to nezdůvodní, tak to nemůže udělat a ještě bude platit dost velkou pokutu. 
 
Dotaz z pléna 
 
Já bych si dovolil reagovat tady na kolegy. My jsme v roli jenom zákazníka a nemůžeme až 
tak dávat podnět, protože tam je ten vztah mezi výrobcem a tím, kdo vykupuje od toho 
výrobce, tzn. pokud je to Teplárna Brno, tak je to JME a Teplárna Brno nepůjde do sporu 
s JME, protože má nasmlouvané nějaké hodnoty a nějaké ceny, takže oni na ten 
antimonopolní úřad nepůjdou. To znamená, že ani důkaz nebude. To už jsme všechno 
domlouvali. A bohužel tady není žádná jiná cesta, snad až se trh nějak rozvolní a takovýchto 
subjektů s tímto problémem bude víc. 
Ještě bych chtěl reagovat na dopolední vystoupení pan Ing. Fiřt. Tvrdil, jak se trh krásně 
otevírá, jak se všechny problémy vyřeší. Myslím si, že toto konkrétně by měl hlídat hlavně 
stát. Protože antimonopolní úřad opravdu v tomto bohužel nemůže nic udělat. 
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III. UŽIVATELSKÁ ROLE 
 
Město jako energetický hospodář s pozitivním vztahem k životnímu prostředí 
Ing. Novotný, senátor PČR a starosta města Bystřice nad Pernštejnem 
 

Zdroj tepelné a elektrické energie na biomasu v Bystřici nad Pernštejnem 

V roce 1996 dostalo město Bystřice nad Pernštejnem od státního podniku Uranové doly 
kotelnu v žalostném stavu. Ta byla osazena osmi kotli typu Slatina, z nichž byly s obtížemi 
provozuschopné jen dva. Roky jsme řešili tento stav tím, že jsme kotle ještě opravili tak 
abychom je vůbec udrželi v provozu s dosavadním využitím pevných paliv. Nechtěli jsme 
přistoupit na plynofikaci kotelny a hledali jsme cestu, jak využít biomasu a jak snížit nebo 
vyloučit závislost na zemním plynu. 
To nejsnazší, totiž plynofikovat tuto kotelnu, nám nabízelo celkem 5 zahraničních i českých 
firem, které chtěly převzít celou tepelnou soustavu města a celý problém vyřešit za nás.  
Odolali jsme těmto nabídkám a protože sám jsem profesí energetik, tak jsem si řekl, že bych 
se v tomto rozhodnutí nerad mýlil. Nechtěli jsme udělat chybu a tak spolu se mnou asi 7 lidí 
na radnici jsme hledali způsob náhrady uhlí jiným palivem celé tři roky.  
Za tu dobu jsme objeli mnoho už provozovaných kotelen na biomasu, viděli je, vyhodnotili a 
rozhodli jsme se nakonec pro to, že zkusíme cestu biomasy, konkrétně dřevní štěpku. Zvolili 
jsme spalování dřevních štěpků s příměsí do 30 % slámy, víceméně slámy řepkové. Na tomto 
principu je kotelna postavená. Má svůj vlastní sklad o objemu 5300 m³, doplněný ještě 
dalšími sklady v podniku, který město získalo, když byl likvidován. Takže máme dostatek 
skladových prostorů a jsme schopni překlenout období zhruba dvou let výkyvů na trhu 
s biomasou. Umožňuje nám to dosáhnout výhodnou cenu v létě a tuto štěpku pak uskladnit na 
zimu. 

Ve skladu se využívá bezobslužného dvoukubíkového jeřábu, který unese téměř tunu paliva. 
Kotelna by mohla pracovat v bezobslužném režimu automaticky, ale samozřejmě je tam 
dohled, který plní ještě další funkce. Nechceme vše nechat bez kontroly a proto plně 
automatickou funkci kotelny zatím nezkoušíme. Obsluhu zajišťuje minimum pracovníků, asi 
jedna třetina oproti původnímu stavu, kdy tam bylo na směny asi 15 lidí. Nyní jich jen šest. Ti 
se navíc starají o ještě 22 výměníkových stanic a o údržbu městských bytů. 

Potvrzuje se, že výchozí podmínky byly nastaveny dobře, protože jsme neprodali bytový fond 
ve městě, takže máme téměř 2000 bytů, které zásobujeme teplem a nehrozí odpojení. Město je 
schopné trh s teplem kotelny ještě rozšiřovat. To jsme již ve dvou etapách udělali. 

Nové kotle mají instalovaný výkon 2x 4,5 MW, dodavatelem technologie je rakouská firma 
URBAS a účinnost kotelny je 90 %. Opakovaně je tato hodnota i dokladována měřením. 
Samozřejmě se dostavily všechny environmetální efekty, které se od tohoto projektu 
očekávaly. Zejména proto, že se nám podařilo smlouvou o budoucí smlouvě, podobně jako 
obce prodaly energetické akcie, prodat emise skleníkových plynů. Měření a následné 
kontroly, které na novém zdroji provádějí zahraniční experti, dokladují zvýšenou ekologickou 
účinnost a zajištění splnění ekologických limitů. 

Kotelna kromě bytů zásobuje školy, sportoviště, úřady. Slabinou kotelny je menší odběr 
v letním období, kdy odběrová křivka, známé to Véčko, se pohybuje někde na jedné čtvrtině 
zimního provozu a nejsme schopni napojit žádný další letní odběr. Mlékárna, která byla 
v dosahu a se kterou jsme počítali, mezi tím skončila.  

Soustava centralizovaného zásobování teplem města.  
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Tepelnou soustavu města rozšiřujeme napojováním o další budovy a bytové domy. 
Uvažujeme o škole a některých dalších stavbách ve městě. Zdroj ale pracuje stále jen 
v režimu zima – léto. Bohužel nám chybí větší letní technologický odběr tepla.  
Proto už v projektu tepelného zdroje jsme do soustavy zařadili 350 m³ akumulátor, který 
umožňuje, aby kotle jely v optimálním režimu, a v dobách menšího odběru se kotle utlumí a 
dodáváme teplou vodu z toho zásobníku.  

Financování projektu  

Finančně byl tento projekt nejvíce podporován SFŽP a potom ze dvou zahraničních zdrojů – 
rakouského Ministerstva životního prostředí, které dalo 3,6 miliónu Kč na projekty a 
inženýrskou činnost, a další zahraniční partner teď od nás odkoupil emise skleníkových 
plynů. V současné době se jedná o tom, že se tato záležitost na úrovni vlád EU a vládyČeské 
republiky zakotví v řádné smlouvě tak, abychom nahradili smlouvu o smlouvě budoucí. Celá 
investice do tepelného systému byla ve výši asi 150 miliónů Kč a jsou do ní zahrnuty silnice a 
další stavby a zařízení.  
Zhruba 75 miliónů byly dotace, 47 miliónů byla bezúročná půjčka a zbytek vlastní zdroje 
města.  

 

Dodávky tepla, tržby a cena tepla  

Vyrábíme zhruba 80 – 90 tis. GJ za rok, a s cenou se pohybujeme kolem 300 Kč za 1 GJ. Celá 
kotelna je stoprocentně vlastněna městem. Stejně jako společnost s ručením omezeným, která 
ji provozuje.  
Kotelna je schopna produkovat městu v nájmu přes 7 miliónů Kč. To znamená od letošního 
roku, dokdy byl tříletý odklad splácení půjčky, jsme schopni těch 6 miliónů splácet dalších 7 
let. 
Potud je to pohádka o dobrém podnikatelském záměru a kdybych teď skončil, všichni se 
vrhnete na biomasové kotelny a budete předpokládat, že to vyjde. Ale já tvrdím, že tady ta 
pohádka končí a začíná tvrdá realita.  

Finanční situace České republiky a šance pro biomasu 

Protože jsem zároveň rok a půl senátorem Parlamentu, musím říci, že jsem zděšen situací 
v naší republice. Situace je neradostná a já nevím, jak se z ní dostaneme.  
Veřejné rozpočty dluží 1,3 biliónů Kč doložitelných dluhů, politická reprezentace dosud 
uznávala pouze 400 miliard Kč státních dluhů. Dluhy máme „chytře“ rozděleny asi na třicet 
let, čili tímto závazkem zatěžujeme svoje vnuky a jakoby nás to teď nebolí. Dluhová služba 
ve státním rozpočtu je na bezprostřední splácení poměrně malá. Dluhová služba však s sebou 
nese úroky a spolu s deficitními rozpočty se zadlužujeme tempem téměř 1 miliardy Kč denně. 
To je stav, ze kterého nevidím úniku, a nevidím úniku ani na úrovni vrcholných představitelů 
této země, protože s nimi diskutuji a oni o tom nechtějí ani slyšet, nechtějí to přiznat a 
nechtějí s tím nic zásadního dělat. 
Začínám těmito neradostnými daty, protože se bavíme mimo jiné o podpoře obnovitelných 
zdrojů, zatímco nemáme z čeho bychom je podpořili.  
Spíše naopak : zhruba 90 kotelen na biomasu je provozováno v červených číslech. Nikdo to 
netuší, protože starostové často kotelny provozují tak, že koupí palivo a mají tam „nějakého“ 
kotelníka. S dotacemi, které přišly se uspokojí, a další souvislosti neuvažují a topí a topí. Topí 
za nějakou cenu, která by měla být pod cenou plynu, „aby to celé vyšlo“. A neuvažují, co 
s tím bude dál, za 10, 20 let, až jim skončí kotle. Tyto projekty nejsou ekonomické. Projekt 
Bystřice se ekonomickému projektu blížil. Na základě vývoje situace na trhu s biomasou bych 
rád diskutoval s odpovědnými úřady o tom, jakým způsobem chceme dosáhnout podpory 
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z obnovitelných zdrojů, protože jsme se jako Česká republika zavázali, že v roce 2010 
budeme mít 8 % elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie. Ušlechtilý cíl, který 
podporují zejména „zelení“, protože je to myšlenka bohulibá. Ale chceme to dosáhnout 
takovou českou cestou, která nemá obdoby, protože směrnice 2001/77/EC hovoří o něčem 
jiném. Ta hovoří o tom, že by se měly podporovat projekty, které jsou technicky na výši, měly 
by se odstraňovat překážky, které brání rozvoji nových technologií a průvodním jevem 
podpory elektrické energie z obnovitelných zdrojů je přesnost vykazování a celý tento systém 
nemůže způsobit potíže jiným obnovitelným zdrojům. 
No, a my se chystáme na něco, co působí úplně opačně. My připravujeme zákon o podpoře 
elektrické energie z obnovitelných zdrojů, který nic z tohoto nesplní. Naopak zavádíme jakési 
nepřímé zdanění pro obyvatele, zavádíme systém křížových dotací. 
Firma, která to za stát vyřeší – a to má být monopolní výrobce elektrické energie ČEZ - 
několik dalších to zařídí způsobem, který je skutečně švejkovský, český a myslím si, že nás 
s tím Evropa brzy vyžene, až zjistí, jakým způsobem to chceme dělat. Spočívá to v tom, že už 
v loňském roce, v řádu stomiliónů dostal ČEZ peníze za elektrickou „zelenou“ energii 
vyrobenou v Elektrárně Hodonín tím, že zhruba za korunu nákladů nasypal do uhlí dřevní 
štěpku, smíchal ji, spálil ji v kotlích. Účinnosti těchto kotlů jsou nízké a přesto na výstupu 
z elektrárny dostávají za jednu takto vyrobenou kWh 2.50 Kč. Energetický regulační úřad si 
nijak neověřil náklady této výroby. Mně, členovi Parlamentu, nedal k tomu pan Brychta ani 
podklady a řekl, že jsou důvěrné mezi soukromou firmou, ČEZ a jeho úřadem, který je 
„nezávislý“. Čili tento vztah je nevím přesně jaký, protože doklady k tomu nemám, ale podle 
mých informací v elektrárně nedošlo k žádným technickým úpravám. Čili ČEZ vynaložil 
minimální náklady, snad zvýšil bočnice pásů, nebo zpevnil plochu, na kterou tu štěpku sypal, 
a to je všechno… možná buldozer, naftu. Vyrobí ani ne za korunu, dostane 2,50 Kč. A 
Energetický regulační úřad se ani neobtěžuje, aby ověřil tuto rentabilitu, která je až 1700 %. 
Normální rentabilita nových specielních zdrojů se pohybuje někde mezi 6 - 10 %, a to by 
mělo být smyslem podpory, aby se do této rentability zdroje vešly, aby se vytvářely nové 
zdroje, rozvíjely se technologie a všechny další oblasti, které jsou s tím spojené. V tomto 
případě to nenastává, ani nenastane, naopak se zastaví jakákoliv podpora alternativních 
zdrojů, protože nemá smysl potom do toho jít.  
 

Situace na trhu s biomasou 

Já vím, že zákon o podpoře obnovitelných zdrojů, jako parlamentní tisk 529, není předmětem 
této diskuse, ale patří do této problematiky a musím se o něm zmínit právě proto, že zásadním 
způsobem dopadá na trh s biomasou, který je uzavřený, už teď 30 % biomasy chybí. 
Na tom trhu jsou na straně nabídky dřevní štěpky pily, velké dřevozávody, různé stolařské 
závody, a na straně poptávky především cihelny, které berou piliny a dělají pórocihly, dále 
dřevodeskové závody Jihlava a Lukavec. Dále 34 výroben pelet z biomasy. Tito výrobci vložili 
investice do svých zařízení každý kolem 10 miliónů Kč. Kromě čtyř z těch třiceti čtyř to nemají 
splaceno. Jim se ceny biomasy na volném trhu zvedly vstupem ČEZ na trh už o 100 %.  
Takže takto vypadá volný trh s biomasou u nás. Protože město Bystřice nad Pernštejnem má 
dlouhodobé smlouvy, dostatečné zásoby paliva , tak se to projevilo zatím jenom nárůst 10 –20 % 
ceny biomasy. Proto jsme o tuto cenu zvedli i cenu tepla v Kč/GJ. Zatím se jakoby nic neděje, 
ještě nejsme v kritických číslech.  

Kotelny na biomasu v malých obcích a „úspory energie“ v České republice“ 

Stavět tyto kotelny na vesnici, jedná-li se o ceny desítek miliónů Kč, byl od začátku špatný 
záměr. Stavět je byl prostě nesmysl, tak jako plošná plynofikace v malých obcích a spousta 
dalších nesmyslů, které děláme. Například zateplování domů – musím to říci na této 
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energetické konferenci – zateplování domů je úplně šílenost! Kdo to dělá, je blázen. My jsme 
to v našem městě udělali. Jsme blázni, že jsme to dělali, končíme s tím.  
Protože zateplit dům, byť se státní dotací, je nesmysl, když vy nemůžete promítnout tento 
efekt do nájemného, ani do ceny tepla a v podstatě je to k vaší tíži. Dům, který jsme zateplili a 
který jsme teď po první topné sezóně prokazatelně vyhodnotili, vykazuje 100 tisíc Kč úsporu 
obyvatelů v 50 bytech. Zhruba 5 Kč jsme ušetřili na m² plochy a tuto úsporu obyvatelé bytů 
nejsou povinni vrátit městu, a tak topí laciněji než zbytek města. Takže výsledek je, že my 
končíme se zateplováním, protože to nemá smysl, protože úsporu, kterou jsme jako vlastníci 
prokazatelně dosáhli, nejsme schopni žádným způsobem, pokud nedojde k dobrovolné 
dohodě, získat.              
 

„Hospodářská soutěž“ na trhu s biomasou 

Zásahy do trhu s biomasou jsou nepřípustné i z hlediska veřejné soutěže. Štěpka se už vozí i 
z Rakouska. Čili další spotřebitelé dřevní štěpky jsou na tom podobně, včetně těch 90 kotelen, 
které obce budou stále složitěji provozovat. Spoluspalování uhlí a dřevní štěpky je z hlediska 
měření a kontroly způsobem využití biomasy zcela neřešitelným. Náměstek Petržílek řekl, že 
je založen na důvěře. Ve světě vidíte, že velké firmy přes účetní, auditorské firmy podvádějí, 
jen to fičí. U nás platí, že naše firma ČEZ, - s důvěrou se obraťme na ni, protože to, co 
vykáže, to je pravda, oni jsou přece charakterní. Tak to bylo řečeno na parlamentním 
semináři, který byl minulý týden. To je ta záruka. Čili my v Česku, kde mám všechno 
čtyřikrát smluvně zajištěno a ještě to neplatí, tak najednou děláme zákon, který je založený na 
důvěře. Důvěra spočívá v tom, že výkaznictví, které se povede, se spálenou zelenou energií, 
dřevní štěpkou, bude jak co do výhřevnosti štěpky, tak co do množství tím vstupním 
dokladem. Na základě toho se na výstupu vyplatí dotovaná cena. Ten rozdíl je neoprávněným 
ziskem tohoto provozovatele, protože co je mezi tím je služebním tajemstvím. Výrobce 
dřevodesk Kronospan Jihlava, jeden z největších investorů v kraji Vysočina, zvažuje ničivé 
důsledky, které má zdražování štěpky pro jeho firmu, a připravují se i další odběratelé na 
krajní řešení právní obrany svých zmařených investic.  

To jsou věci, které nemůžeme v evropských souvislostech udržet. A výkaznictví podle 
současných vyhlášek a norem je v energetice dáno měřením a třídou přesností měření kolem 1 % 
a docilujeme 40 % jenom při dobré vůli. Pokud se vytvoří virtuální pila, a některý výrobce, 
třeba TTS Třebíč, která dělá teď 1,5 MW elektrického a 8 MW tepelných biomasovou 
kotelnou, zvažují, že tento záměr přehodnotí, vymění kotle a budou raději dělat směsné 
spalování. Pozastavený projekt čeká, jestli se uzákoní směsné spalování a dají tam raději 
uhelný kotel a biomasu tam budou míchat a budou dělat tento virtuální systém typu topných 
olejů a dalších, protože je to výhodnější. Pila virtuální může být bezdomovec tady z hlavního 
nádraží, jednatel, a ten bude vykazovat, fakturovat, podepisovat a tato kotelna bude pálit uhlí 
a dostávat peníze za domnělou spálenou biomasu. 

Znovu opakuji směsné spalování je nepřípustné z hlediska hospodářské soutěže,nepřípustné 
z hlediska měření, výkaznictví a nepřípustné z hlediska environmentálního, protože je méně 
efektivní, než pálení biomasy ve speciálních zařízeních.  

Další nechám do diskuse, všechny, koho to zajímá, zvu do Bystřice nad Pernštejnem, aby se 
na kotelnu přišli podívat, jak to funguje, protože jsme s tím spokojeni, je to určitě perspektivní 
cesta. V oblasti obnovitelných zdrojů si myslím, že by dřevní štěpka i bylinná štěpka měly 
dostat zelenou, stejně tak jako speciální zařízení na jejich spalování. Jediné provozní plantáže 
v republice jsou v oblasti Bystřice. K deseti ha, které už máme čtyři a méně let vysázené, jsme 
letos vysázeli dalších 22 ha nových plantáží na lesní i na zemědělské půdě. Tím ale zase 
děláme něco, co nemáme dělat, my jsme komunál, my jsme obec, my nemáme vůbec tyto 
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pokusy dělat. Tady se 20 let cosi zkoumá, nejsou manuály, nejsou přesné pěstební postupy, 
chemie, sklízecí postupy, spony, v podstatě až teď na poslední chvíli se podařily některé věci 
ochrany klonů a těchto věcí vyřešit, abychom vlastně pokusně nesázeli materiál dovezený 
z Rakouska, z Německa, ale ověřené a schválené druhy. 

Pěstování energetických rostlin 

Není dosud vyřešeno pěstování energetických rostlin. A jestli je tady někdo zemědělec, nemá 
smysl, aby to zatím dělal, protože zatím Ministerstvo životního prostředí i zemědělství svorně 
drží ruku nad ochranou zemědělského půdního fondu.  
Nikde v Evropě se půdní fond takto nechrání, zemědělská půda zůstala zemědělskou půdou a 
v Rakousku už jsou po 25 letech plantáže obmítnuty, vráceny zemědělství. Rychle rostoucí 
dřeviny se 5x sklidí a potom se z plantáže buď mechanickou, nebo chemickou cestou stane 
zase orná půda, která bez zásahu chemie je lépe vydatná, než ta půda původní. U nás máme 
zákon 335 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu a tento zákon v podstatě znemožňuje 
pěstovat na této půdě dřeviny bez vynětí. Byť dočasného, byť nezpoplatněného. Takže ono to 
vypadá velice krásně, ale kdo jste zemědělec a když to uděláte, tak jste odříznuti od dotací, 
které v roce 2008 budou 8 tisíc Kč na 1 ha. A byli byste blázni, kdybyste to dělali, a takoví 
blázni zatím v ČR nejsou. Jenom naše město je nuceno řešit stav, který nastává díky zásahu 
státu a který měl podle našich předpokladů nastat za pět let. My jsme s tímto počítali a věděli 
jsme, že záměrné pěstování energetické biomasy, která je asi 3x dražší než biomasa, která je 
teď na trhu, jednou přijde a že budeme potřebovat zhruba 600 ha, abychom byli 
samozásobeni. S tím, že vždycky spotřebujeme ročně zhruba 1/5 plochy. Ochranáři se brání, 
aby vyhodili jedno slovíčko ze zákona a umožnili zemědělcům tuto půdu nechat jako 
zemědělskou. A hájí se jedinou věcí, že co se stane za 25 let, až pěstitelé zkrachují a zatím po 
nich zůstane dočasné vynětí a smluvní povinnost půdu zrekultivovat. Když ale někdo 
zkrachuje, tak je nám papír na nic. A to je zase stav, se kterým nejsme schopni pohnout. 
Záměrně pěstovaná biomasa pro energetické účely, která by byla hodna podpory, dá přitom 
vzniknout pracovním příležitostem, nezávislosti v energetice a to je úžasná věc. My máme jít 
až s 1,5 miliónu ha zemědělské půdy do útlumu. Polovina této výměry by stačila k pokrytí 
potřeb výroben energií z biomasy. Zákon o zemědělském půdním fondu je třeba novelizovat 
tak, aby bylo umožněno záměrné pěstování dřevin pro energetické účely a tato biomasa byla 
tou surovinou, která zásadně pomůže splnit limity ke kterým jsme se zavázali. 
Děkuji za pozornost. 
 
 
Stát má zájem na efektivním hospodaření s energií 
Ing. František Plecháč, ředitel Státní energetické inspekce 
(přepis příspěvku předneseného na konferenci) 
 
Děkuji za slovo, pane předsedající, dámy a pánové, dobrý den. 
Já mám takový zvláštní název přednášky, ale vzhledem k tomu, že mám vyhrazeno jen 15 
minut, nepustím se do teoretických úvah. Myslím, že lze konstatovat, že zájem státu na 
hospodaření s energií je prokázaný. Jednak existencí schválené státní energetické koncepce, 
jednak existencí národního programu na podporu úspor a využívání obnovitelných zdrojů. Ale 
co je podle mě nejdůležitější a nejzásadnější je, že ČR má platný zákon o hospodaření 
s energií. Zákon platí od roku 2001 a vzhledem k tomu, že v EU v poslední době nastal určitý 
posun a byla schválena řada zásadních směrnic anebo některé z těch zásadních směrnic se 
připravují a měly by být schváleny ještě letos bylo nutné přistoupit k vyhodnocení účinnosti 
zákona o hospodaření energií se závěrem, že je třeba zpracovat jeho novelu. Určitá 
komplikace je ale v tom, že jestliže je ve směrnici EU cosi dáno, pak podle principu 
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přistoupení ČR k EU, musí být směrnice rozpracovány do české legislativy. Tím můžeme 
dojít k situaci, že některé věci mohou na první pohled působit protitržně a mohou být 
problematické i z hlediska funkce Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Je to tedy otázka, 
do jaké míry si můžeme dovolit některá ustanovení evropských směrnic ignorovat s rizikem 
následných procedur, které má EU k dispozici, tj. vytýkací řízení a pak eventuální pokuty.  
To už bychom se ale dostali na úroveň teoretických úvah, kterým se chci vyhnout. Prostě se 
ve vyhrazeném čase zaměřím na téma, jakým směrem se bude asi ubírat novela zákona 406 o 
hospodaření energií. 
První důležitá věc, která se ukazuje, je, že byla schválena Evropská směrnice číslo 91 o 
energetické náročnosti budov. Tato směrnice je natolik zásadní a do té míry mění některá 
ustanovení zákona, specielně z hlediska budov, že se musí do novely zapracovat. Vzhledem 
k tomu, že směrnice EU je poměrně komplikovaná a je tam celá řada ustanovení, nechtěl bych 
se jednotlivostmi zabývat. Jenom velmi stručně, musí být členskými státy přijata nezbytná 
opatření ke stanovení minimálních požadavků na energetickou náročnost budov, s rozlišením 
mezi budovami novými a budovami stávajícími. Když se dělala poslední novela zákona 406, 
tak na návrh senátního výboru byl energetický audit na nové budovy vyškrtnut a tím pádem 
jsme se dnes dostali do situace, že nemáme nástroj, jak posuzovat nové budovy, protože to, že 
budova je postavená podle platných norem ještě neznamená, že je postavena dobře. Existuje 
celá řada ekonomicky výhodných a technicky snadno realizovatelných opatření, že budova 
bude z energetického hlediska výrazně lepší, než ta, která by se postavila jenom na úrovni 
platných technických norem. 
Bude platit, že u každé nové budovy nad 1000 m² se vždy bude muset posuzovat technická, 
ekonomická a ekologická proveditelnost alternativních systémů, jako je decentralizovaná 
dodávka energie z obnovitelných zdrojů. Vidíte, že obnovitelné zdroje budou problémem, 
který se táhne vším (kombinovaná výroba elektřiny a tepla, dálkové nebo blokové ústřední 
vytápění a tepelná čerpadla). Zákon o ochraně ovzduší o dálkovém nebo ústředním vytápění 
mluví o povinnosti vyhodnotit možnost a způsob připojení. Čili určitá část dnes již v naší 
legislativě obsažená je, ovšem kombinovaná výroba elektřiny a tepla, tepelná čerpadla, 
decentralizovaná dodávka energie z obnovitelných zdrojů se k tomu musí přidat. To, co jsem 
říkal o nových budovách platí i o budovách stávajících. Jakmile se bude dělat větší 
rekonstrukce, ale i tady bude nutno dosáhnout snížení energetické náročnosti určitých 
požadavků. K tomu se zavádí – a to nejen pro veřejné budovy, ale i pro budovy, které jsou 
používány větším počtem lidí – tzv. průkaz energetické náročnosti, což je něco mnohem 
složitějšího, než je dnes průkaz budovy, který máme ve vyhlášce, protože nový průkaz musí 
obsahovat referenční hodnoty, platné právní normy, aktuální teploty, na které je budova 
vytápěna a hlavně – musí být umístěn u vchodu, aby veřejnost byla vždycky s těmito věcmi 
seznámena. 
Zavádí se pravidelná inspekce všech kotlů od 20 kW, protože v zákoně o ochraně ovzduší to 
platí pouze pro podnikatelské subjekty. Z hlediska této směrnice to tedy vypadá tak, že to 
bude platit pro všechny subjekty včetně domácností. 20 kW je vlastně každý rodinný domek. 
Totéž platí i pro inspekci klimatizačních systémů a směrnice EU musí být uvedena do našeho 
právního řádu k lednu r. 2006. Z toho tedy plyne i časový harmonogram a dle legislativního 
plánu vlády, má být novela zákona předložena k 31. 12. letošního roku. 
Samozřejmě tím, že existuje tato směrnice, tak se ukazuje možnost vyřešit některé věci, které 
ve stávajícím zákoně jsou, ale nejsou tam dobře formulovány, eventuálně tam chybí. Na 
Ministerstvu průmyslu a obchodu je již založena pracovní skupina, která se tím zabývá, 
účastni jsou všechna relevantní ministerstva – průmysl a obchod, životní prostředí, 
Ministerstvo pro místní rozvoj, jako kooperující je tam Energetická inspekce, Energetická 
agentura, Svaz měst a obcí, Svaz bytových družstev, takže všechny organizace, kterých se to 
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týká. Z toho samozřejmě vyplyne i novelizace některých prováděcích předpisů, což je věc, 
která si myslím, že už je mimo rozsah tohoto semináře. 
Je tady další poměrně velmi důležitá a závažná směrnice, která byla schválená, a sice 
směrnice EU 2004/8/EC o podpoře výroby elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla. 
Tady si zatím nejsem jist, nebo nejsem schopen odhadnout, jaký bude vývoj, protože varianty 
jsou dvě. Jedna varianta je, že tato směrnice nebo její větší část by se mohla stát poslaneckým 
návrhem při novele zákona 458, tzn. energetického zákona. Pokud se to nepovede – 
v souvislosti s projednáváním navrhovaného zákona o podpoře výroby energie 
z obnovitelných zdrojů, protože systém podpory prostřednictvím certifikátu je v zásadě 
navrhován stejný – tak v každém případě je připraveno, že tato směrnice o kombinované 
výrobě by byla transponovaná prostřednictvím zákona 406. Termínově by to vyhovovalo. 
Zmíním se o další směrnici, která se jmenuje Ekodesign, kde u ekodesignu výrobků bude 
třeba hodnotit výrobek v rámci celého jeho životního procesu, čili získávání surovin, výroby 
výrobku, který spotřebovává energii, jeho provozem a jeho ekologickou likvidací. Jde o šíři, 
kterou si osobně ani moc představit nedovedu. K tomu je ještě rozhodnutí rady a Evropského 
parlamentu č. 1230 z roku 2003, které se jmenuje Inteligentní energie pro Evropu. Při prvních 
projednáváních, prvních úvahách o té novele, se ukazuje, že budeme velmi intenzivně muset 
spolupracovat s Ministerstvem životního prostředí. Rovněž zákon o integrované prevenci, 
který, jak jsem získal informace, se bude v průběhu letošního roku také novelizovat. Musíme 
předejít tomu, abychom posléze tady neměli tři předpisy, z nichž každý částečně řeší něco, ale 
vzájemně mezi sebou nejsou provázány. K tomu samozřejmě přistupují novely dalších 
předpisů, jako novela správního řádu a novela stavebního zákona. 
Protože jsem už vlastně vyčerpal čas, tak jen závěrem chci říci, že to jsou problémy, které 
přesahují samostatný jednodenní seminář a já si myslím, že to není tady účelem.  
Děkuji vám za pozornost a pokud budou dotazy, jsem připraven se k nim vyjádřit. 
 
 
Podpora efektivních energetických projektů 
Ing. Josef Bubeník, ředitel České energetické agentury 
Dobrý den dámy a pánové.  

Dovolte, abych poděkoval organizátorům tohoto semináře za pozvání České energetické 
agentury, abychom mohli prezentovat naši činnost v rámci programů, které souvisí i 
s energetickou efektivností a s podporou obnovitelných zdrojů. Velice krátce se zmíním o 
státním programu, který vychází ze zákona 406/2000 Sb., přesněji z paragrafu 5 tohoto 
zákona o národním programu. 

Národní program je dokument, který pojednává o energetické efektivnosti a podpoře 
využívání obnovitelných zdrojů na období 4 let. V současné době se reviduje a 
pravděpodobně dozná změn. Pro rok 2005 až 2009 pak bude vyhlášen nový program, řekl 
bych kvalitativně daleko lepší. 

Z národního programu pak vychází státní program (národní program totiž neobsahuje objem 
peněz), který vyhlašuje vláda svým usnesením. Na státním programu participuje 12 
ministerstev, ale jakousi plošnou podporu dělá jenom několik ministerstev, je to Ministerstvo 
průmyslu a obchodu prostřednictvím České energetické agentury, Ministerstvo životního 
prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí a rovněž Ministerstvo 
zemědělství, které poskytuje podporu na pěstování energetických plodin. Pravda je, že 
v současné době dochází ke změně, protože donedávna se například na řepku dávala na hektar 
dotace 5 a půl tisíce korun, proto bylo všude žluto, ale teď to bude trošku jiné.  
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Státní program odstavec A Ministerstva průmyslu a obchodu, který pro ministerstvo spravuje 
Česká energetická agentura, má 4 nosné body. V prvním je podpora zpracování územních 
energetických koncepcí, to znamená územní plánování, energetické audity. V druhém jsou 
výrobní a rozvodná energetická zařízení, ve třetím je podpora opatření ke zvyšování účinnosti 
užití energie a ve čtvrtém je poradenství jako takové, protože Česká energetická agentura 
disponuje 56 poradenskými konzultačními středisky, které jsou plošně rozloženy po celé 
republice, a tam lze získat informace v rozsahu 2 hodin bezplatně.  

Pro podávání přihlášek na dotace k titulům jsou vyhlášeny termíny, ale ne vždy si žadatelé 
dobře přečtou podmínky k žádostem a buď je špatně vypíší nebo je pozdě pošlou. Je žádoucí 
říci, že my jako instituce, která poskytuje státní prostředky, podléháme kontrole ÚHOS, NKÚ 
atd. Vzhledem k tomu, že letos už projekty byly uzavřené (poslední se měly podat 28. 1. 
2004), v současné době už probíhají jednání hodnotitelských komisí, které jsou sestaveny ze 
zástupců různých ministerstev, tak další podpora už letos není možná a bude možná opět až 
příští rok. Z toho důvodu si myslím, že pro vás bude spíše zajímavé, jak postupovat pro příští 
rok. Vláda svým usnesením program vyhlásí a najdete ho na internetových stránkách 
Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zemědělství, životního prostředí atd. Já bych 
ještě k tomuto programu dodal, že v letošním roce byl zařazen nový program, a to snižování 
emisí CO2, protože to je celkový trend, je to vlastně i závazek České republiky k protokolu z 
Kjóta.  

Rád bych vás také seznámil s novým programem České energetické agentury. Je to v podstatě 
operační program průmyslu a podnikání (OPP) určený zejména pro malé a střední podniky. 
V rámci tohoto operačního programu Česká energetická agentura byla zařazena mezi tři 
implementační agentury – Czechinvest, Czechtrade a ČEA – pro podporu projektů. 

Co je to operační program průmyslu a podnikání? Jde o základní dokument hospodářské a 
sociální soudržnosti v průmyslu a navazuje na průmyslovou politiku České republiky. Délka 
programu, protože jsme přistoupili později, trvá 3 roky, čili od roku 2004 do roku 2006. 
Vzhledem k tomu, že je nutné připravit v rámci operačního programu řadu dokumentů, které 
jsou kontrolovány Evropskou unií, tak uvedu některé souvislosti. K 30. červnu by měly být 
schváleny všechny dokumenty, podle kterých se bude Česká republika v rámci operačních 
programů řídit, a od 1. července by se měly teoreticky přijímat přihlášky.  

Bude to zase na energetickou efektivnost čili užití elektrické energie a na podporu 
obnovitelných zdrojů. Již jsme si řekli, že se OPP orientuje na pomoc malým a středním 
podnikům a zároveň OPP zpracovává část národního rozvojového plánu pro léta 2004 až 
2006. Cílem OPP je posílení konkurenceschopnosti podnikání a podnikatelských služeb, 
podpora vzniku malých a středních podniků, podpora environmetálních technologií, podpora 
výzkumu a vývoje, snižování energetické náročnosti, zvyšování užívání druhotných a 
obnovitelných zdrojů energie a integrace, resp. zřízení a zkvalitnění poradenských středisek. 
My máme vlastní poradenská střediska, ale v rámci operačního programu budou zřízena ve 
všech krajích poradenská střediska pod vedením Czechinvestu, kde budou přítomni i naši 
poradci.  

Existuje otázka, proč energetika v OPP? Český průmysl má zhruba dvojnásobnou 
energetickou náročnost proti státům Evropské unie, což vede k nutnosti podpořit energetiku 
v rámci těchto projektů, dále v České republice jsou zatím nedostatečně využívány 
obnovitelné a druhotné zdroje, je nutno zlepšit tepelně technické vlastnosti budov, víme o 
tom, že v minulosti se stavěly budovy, které nesplňovaly požadavky na tepelně technické 
vlastnosti a budovy se nemalým dílem podílejí na spotřebě energie. Rovněž program 
snižování emisí, zejména NOx a CO2 vyžaduje instalovat nejmodernější spalovací technologie 
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a snižovat spotřebu energie tak, abychom dosáhli potřebný limit, který v rámci požadavků 
Evropské unie je stanoven. 

Konečný uživatel operačního programu může získat maximálně 46 procent podpory, 
maximálně 66 uznatelných nákladů, to znamená ještě přidat podíl z dalších místních zdrojů. 
Minimální výše podpory je stanovena na 500 tisíc a maximální výše podpory je 30 miliónů. 
Výše podpory se bude stanovovat podle směrnic EU.  

Kdo může žádat podporu? Je to podnikatelský subjekt, který má sídlo na území České 
republiky a má podvojné účetnictví. Má charakter malého a středního podniku, podniká 
v sektoru zpracovatelského průmyslu a průmyslových služeb a chce podnikat ještě v rámci 
výstavby obnovitelných zdrojů a jejich provozování. Projekty s žádostí o podporu musí 
doložit: 

 vypracovanou studii realizovatelnosti (proveditelnosti) 
 vyhodnocení ekonomické návratnosti 
 provedený energetický audit 
 financovatelnost projektu investorem, tj. zajištění dostatku finančních prostředků. 

Studie realizovatelnosti by měl dělat každý podnikatel, který chce do něčeho investovat, a 
ekonomická návratnost s tím úzce souvisí. Doložení financovatelnosti projektu je důležitá 
podmínka ze strany Evropské unie, čili požadavky, které jimi budou stanoveny na část 
financovanou z vlastních zdrojů nebo ze zdrojů získaných jinak, než z podpory v rámci OPPP, 
se musí doložit. A rovněž tak uznatelné náklady, což je jeden z velkých oříšků celého OPPP, 
neboť to nebude jednoduché prokazování, protože investor si to bude muset všechno 
financovat, pak teprve se vyhodnotí uznatelné náklady a dostane oprávněnou část na 
energetický audit, na projektovou dokumentaci, na nákup technologií a zprovoznění 
technologických celků. Ale lze říci, že podpora je poměrně veliká. Projekty, tak bylo 
dohodnuto, bude přijímat Czechinvest, Česká energetická agentura vyhodnotí projekt 
hodnotitelskou komisí a doporučí Ministerstvu průmyslu a obchodu, které vydá rozhodnutí o 
zařazení projektu. Vybraný projekt bude evidován v systému operačního programu, čili ISOP.  

Česká energetická agentura bude spravovat program zvyšování energetické účinnosti, čili 
snižování energetické náročnosti a zavádění nových technologií a program využívání 
obnovitelných a druhotných zdrojů energie, to je výstavba nových, rekonstrukce a využívání 
druhotných zdrojů a rekuperace. Třetí program, je jakoby schovaný v těch dvou, ale program 
na snižování emisí zejména CO2 je velmi důležitý a je poměrně dosti sledovaný v rámci 
Evropské unie.  

Chtěl jsem na dnešní konferenci upozornit na tento operační program, protože vlastně 
doplňuje náš státní program a může se stát významnou složkou v rámci energetického 
hospodářství.  

Děkuji Vám za pozornost. 

 
Poznámka vydavatele sborníku: 

V mezidobí od konání konference do vydání sborníku došlo k některým změnám, týkající se 
operačního programu průmyslu a podnikání. Zájemci o tuto problematiku se mohou seznámit 
s aktualizovanou verzí na internetových stránkách konference na adrese www.vsfs.cz. 
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Financování energetických projektů 
Ing. Lukáš Vácha, Relationships Manager odboru speciálních programů České 
spořitelny, a. s. 
(přepis příspěvku předneseného na konferenci) 
 
Dámy a pánové, říká se, peníze až na prvním místě, a proto jako jeden z posledních příspěvků 
bych vám rád něco řekl o financování energeticky úsporných projektů. Já svoji prezentaci 
tématicky rozdělím do dvou částí. V první části budu trochu obecný, něco řeknu o investicích 
do energetických úspor, budu se snažit vymezit hřiště a hráče, kde se vlastně hraje 
s energetickými úsporami a hlavně s investicemi do nich, a v té druhé části si dovolím přihřát 
naši bankovní polívčičku a řeknu něco o jedné aktivitě České spořitelny v rámci financování 
energetických úspor. 
Na začátku bychom si měli položit otázku, zda je energie finální komoditou, nebo jestli je to 
jenom výrobní faktor. Já se domnívám jednoznačně, že je to pouze a jenom výrobní faktor. 
V podstatě mě jako laika vůbec nezajímá, zda spotřebovávám nějaké kilowathodiny elektrické 
nebo jakékoliv jiné energie, ale v podstatě mě zajímá to studené pivo v ledničce nebo 
případně nějaký spolehlivý způsob transportu z místa A do místa B. Ale současně se těchto 
služeb dá dosáhnout určitě i nižšími energetickými náklady, pakliže jsou realizovány patřičné 
investice. 
Proč se tedy těmi energetickými úsporami vlastně zabývat. Jaké máme motivy. Ty motivy 
jsou v zásadě tři, jeden z nich je finanční, ten už tady byl několikrát podrobně diskutován. 
České hospodářství má skoro dvojnásobnou energetickou náročnost než naši vyspělí sousedé 
a samozřejmě, pakliže směřujeme k nějakému rozumnému horizontu několika dejme tomu 
desítek let, vlastně k reálné nominální konvergenci s našimi sousedy a s Evropskou unií, tak 
se s energetickou náročností bude muset něco udělat, a jedině investice tomu pomohou. Tím 
dalším motivem je takzvaný technický motiv. V podstatě se jedná o to, například když si 
koupím nové auto, tak to kromě nějakých nových technických fines bude mít i menší spotřebu 
paliva a tudíž je energeticky úspornější, než to staré. V podstatě tento motiv víceméně 
vyplývá z požadavku na vyšší míru spolehlivosti a komfortu u služeb a výrobků, které vlastně 
spotřebováváme. Ten poslední motiv je takový spíše dejme tomu bohulibý, je to 
celospolečenský motiv, abychom se vyrovnali s negativními externalitami, abychom chránili 
o naše životní prostředí a pečovali o ně, takže i proto je důležité investovat do energetických 
úspor.  
Kdo jsou tedy hlavní hráči na tomto poli. Je to jednak veřejný sektor a jednak privátní sektor. 
Co se týče úlohy veřejného sektoru, co má zabezpečit? Má zabezpečit určitou úroveň 
veřejných statků, do nichž se dá jistě řadit v tomto případě i energetická infrastruktura, má se 
zabývat potíráním těch negativních externalit, které jsou u energetických procesů rovněž 
přítomné, a má nám vymezit určitý legislativní rámec, ve kterém podnikáme a pohybujeme 
se. Napadá vás ještě něco, co by stát měl zabezpečovat? Já se domnívám, že v té oblasti 
možná už nic. V podstatě velká část energetických investic dokáže být poměrně dost slušně 
rentabilní a když budu hodně cynický, řeknu, že si nezaslouží podporu z peněz daňových 
poplatníků a může být ryze poměrně slušně financována z komerčních zdrojů, což je ta druhá 
role, role privátního sektoru. 
Jak je vlastně velké to hřiště? Jak velký prostor je pro energetické investice? Údaje, které jsou 
na slide (jsou z několika studií), víceméně dokazují, že v případě, že bychom brali jako jediné 
kritérium energetickou efektivnost, tak v podstatě okamžitě bychom mohli snížit energetickou 
náročnost národního hospodářství o polovinu, ovšem stálo by to možná tři a půl biliónu 
korun, což možná pro vaši představu je jedenapůlnásobek hrubého domácího produktu České 
republiky, takže poměrně velká suma peněz a samozřejmě tato čísla vůbec nereflektují na 
potenciální návratnost těchto investic, nicméně možné by to bylo. Daleko střízlivější a pro nás 
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zajímavější je druhá odrážka. Když přidáme kritérium prosté návratnosti do tří let, což jsou 
poměrně slušné projekty, stále máme možnost uspořit nebo snížit spotřebu energie asi o 10 
procent a ty investice, které je potřeba na to vynaložit, se pohybují někde v řádech několika 
desítek miliard korun (70 až 120 miliard korun), takže je vidět, že to hřiště, na kterém se 
hraje, je poměrně dost velké, že česká ekonomika je v tomto segmentu stejně tak jako 
v ostatních segmentech poměrně dost podinvestovaná a čeká nás ještě spousta práce. 
S čím se tedy hraje? Nebo jaké máme vůbec prostředky na to, abychom mohli do úspor 
energie investovat a vůbec - jaké jsou ty typy financování? Jednak to můžeme financovat 
z veřejných zdrojů, jednak to může být komerční financování. Co se týče velikosti těch 
zdrojů, tak veřejné zdroje jsou do značné míry velice omezené. Již tady byl zmíněny 
strukturální fondy Evropské unie a dotace ze státního rozpočtu České republiky. Tyto zdroje 
se v podstatě pohybují v řádech stovek miliónů korun, možná několika málo miliard, což je 
poměrně dost zanedbatelné množství, takže oproti tomu stojí komerční financování, kde 
v podstatě zdroje jsou „neomezené“. Samozřejmě co se týče procesu hodnocení, tak u 
komerčního financování, pokud vím, je proces dosti objektivní a nevstupují do toho žádná 
politická a další kritéria, jak tomu někdy může být v tom procesu hodnocení, když se jedná o 
zdroje veřejné. 
Dalším, poměrně důležitým faktorem při rozhodování, které zdroje využít, je jistě 
pravděpodobnost úspěchu, zatímco jak jsem zmínil, komerční financování bazíruje na dosti 
objektivních kritériích, tak vlastně ta podpora z veřejných zdrojů není vždy úplně jasně 
objektivně daná a ten subjekt si nemůže být nikdy jist, zda při splnění určitých podmínek 
dotaci nebo podporu od státu nebo od veřejné správy obdrží nebo ne. Rozhodně tedy opět 
peníze až na prvním místě. Posledním důležitým faktorem je jistě cena peněz, což je určitě 
neoddiskutovatelné v případě veřejných zdrojů ta cena peněz je prakticky nulová, pokud do 
toho nezapočítáme náklady těch ošoupaných podpatků s vyběháváním po úřadech 
s dalšími různými byrokratickými náklady. Oproti tomu samozřejmě v případě komerčního 
financování ta cena je tržní, ta se odvíjí od aktuálních podmínek jak na finančních, tak 
kapitálových trzích, což ale v současné době je pro investory vzhledem k makroekonomické 
situaci v České republice a současnému nastavení úrokových sazeb poměrně dosti výhodné.  
Tímto bych uzavřel tu obecnější část a rád bych vás dál seznámil s aktivitami České 
spořitelny na tomto poli. Naše motivy jsou víceméně shodné s těmi obecnými, které jsem 
uvedl na začátku. My samozřejmě jako velká finanční instituce, jako jeden z největších 
zaměstnavatelů v České republice se snažíme přispět ke zkvalitňování a ochraně životního 
prostředí, rovněž jsme si vědomi podinvestovanosti české ekonomiky, rádi bychom intenzivně 
zpřístupnili komerční financování energeticky úsporných projektů zejména pro segment 
malých a středních firem a pro drobné podnikatele, protože ten je vlastně ze všech segmentů 
české ekonomiky vůbec nejpodinvestovanější. Takže o co se vlastně jedná. Náš projekt, který 
bych vám velmi rád představil, není čistě jenom projektem České spořitelny, ale jedná se o 
spojení dvou partnerů České spořitelny, jakožto regionální finanční instituce a mezinárodní 
finanční korporace, výkonné organizace Světové banky pro obnovu a rozvoj. Spojením 
takovýchto dvou velkých institucí nemůže vzniknout asi nic jiného, než opravdu nějaká 
lahůdka, nějaká FINESA, tak jsme se rozhodli ji nazvat, náš nový projekt. V podstatě je to 
zkratka a znamená to financování energie spořících aplikací (v češtině to samé co 
v angličtině) jistě mi sami dáte za pravdu, že je to poměrně vhodný název. O čem vlastně 
Finesa pojednává a o co se jedná. Je to v podstatě investiční úvěr s částečnou garancí na 
energeticky úsporné projekty. Ta částečná garance by měla umožnit financovat i rizikovější 
projekty, které by banka bez garance normálně financovat nemohla. A jistě mi dáte za pravdu, 
řada investic jak do energetických úspor, tak zejména do obnovitelných zdrojů energie je 
vlastně v souvislosti se současným nastavením legislativy u nás poměrně riziková záležitost, 
takže my doufáme, že právě to nové schéma nám umožní aspoň část těchto projektů 
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profinancovat. V podstatě Finesa je kompletní balíček jak finančních, tak i technických 
služeb, kde v rámci tohoto projektu jsme v podstatě zdarma nebo v ceně toho produktu 
schopni nabídnout financování s garancí a současně i určitou pomoc, určité konzultace při 
přípravách tohoto projektu. Co se týče základních kritérií, tak kritéria jsou poměrně dost 
široká, dost obecná, a je to buď efektivní využití energie, nebo snížení emise skleníkových 
plynů. Pro nás je opravdu důležité, aby tam nějaká prokazatelná úspora byla, ale o tom, 
v jakém bude objemu, to nás v ten okamžik zas až tolik nezajímá. Samozřejmě, když jsem to 
takhle poměrně dosti široce definoval, bych chtěl ještě dodat, že zásoby vhodných projektů 
jsou poměrně dost bohaté, takže v podstatě sahají od nějakých opatření, která se týkají 
zvýšení efektivnosti výroby, distribuce a spotřeby energie, až po výstavbu obnovitelných 
zdrojů energie. Představil jsem vám náš projekt, my samozřejmě jsme ten projekt rozběhli 
někdy na podzim loňského roku, takže máme první zkušenosti, jak z oblasti z energetických 
úspor, tak z oblasti obnovitelných zdrojů. Co se týče méně problémové oblasti energetických 
úspor, řada těch projektů je poměrně dost dobře připravena, většinou se jedná o metodu EPC, 
kdy vlastně provozovatel nějakého zařízení, odlišný od vlastníka, mu v podstatě smluvně 
garantuje to, že opravdu uspoří, co slíbil, takže tady v tom bych neviděl problém. Řada těch 
investic je i samofinancovatelných, to znamená, že v podstatě se projekt nefinancuje z úspor. 
Projekt se nemůže financovat z úspor, pakliže těch úspor není možno dosáhnout, to znamená, 
když firma, například nějaká pekárna, vyrábí rohlíky, tak když nebude prodávat rohlíky, tak 
ani nemůže nic uspořit na energii při výrobě. Takže při posuzování projektů to hlavní, co nás 
zajímá, je především základní business klienta. Co se týče obnovitelných zdrojů, tam je 
situace pro nás poměrně složitější, protože asi nejvýznamnějším faktorem, který to teď brzdí, 
je to přetrvávající regulatorní riziko. Zákon o podpoře energie z obnovitelných zdrojů tady byl 
několikrát zmíněn, nám jako finanční instituci je ale v podstatě jedno, zda bude garantovaná 
cena nebo jestli budou nějaké certifikáty a nebo zda ta podpora nebude vůbec. Pro nás a 
myslím, že i pro sponzory projektů je opravdu důležité to, aby podmínky byly pevné, jasně 
dané, transparentní a pro každého stejné. Regulatorní riziko je v našich očích v současné době 
jeden z nejmarkantnějších problémů, které v podstatě 99 procent investic do obnovitelných 
zdrojů brzdí a zastavuje. 
 
 
Úloha integrovaného povolování v energetice 
Ing. Vladislav Bízek, ředitel DHV ČR spol. s r. o. 
 
Dámy a pánové, dobré dopoledne.  
Ve svém vystoupení se zaměřím na zákon č. 76 z roku 2002 sb. O integrované prevenci a 
omezování znečištění a potažmo o evropské směrnici Rady č. 96/61/EC, která se jmenuje 
stejně a je známá i v neodborných kruzích pod názvem IPPC. Proč o tom chci hovořit? Tento 
zákon a tato směrnice jsou jednak velikou příležitostí, jednak velikým rizikem. Nejen pro 
energetiku, ale pro velice významnou část českého hospodářství. Ta příležitost spočívá v tom, 
že můžeme, budeme-li tento integrovaný přístup citlivě využívat, dosáhnout dalšího zlepšení 
životního prostředí za poměrně rozumných ekonomických dopadů. Naopak, pokud by se 
stalo, že tento přístup by byl aplikován necitlivě, je tady riziko, že by mohl vyvolat balastní 
investice v hodnotě mnoha desítek miliard korun a stavu životního prostředí by příliš 
nepomohl. 
Uvedená směrnice je taková zvláštní, postmoderní, protože je formulována tak, že umožňuje 
velké množství různých výkladů a interpretací podle toho, na co klademe důraz. Ty hlavní 
interpretace jsou tři. Můžeme klást důraz na holistický nebo na celostní pohled na životní 
prostředí, jestliže do roku 96 byla vlastně celá regulace životního prostředí založena na 
jednotlivých složkách – na ovzduší, na odpadech, tak tato směrnice se pokouší uchopit životní 
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prostředí jako celek. To je první výklad. Druhý výklad je v tom, že tato směrnice zavádí 
pojem nejlepších dostupných technik, znamená to technickou, ale i ekonomickou dostupnost 
s tím, že požadavky na provozovatele definovaných zařízení by měly odpovídat těm nejlepším 
dostupným technikám. A třetí možný výklad, a to je právě ten, který je asi nejvíc rizikový, je 
poměrně obrovská flexibilita v regulaci. Jestliže předtím byla poměrně jednoduchá regulace 
typu ano – ne, tzn. byl stanoven jakýsi požadavek a regulátor – státní nebo veřejná správa 
v podstatě posoudil, zda tento požadavek je či není splněn, tak nyní je přístup úplně jiný. Je 
dán určitý obecný regulační rámec a v tom se v podstatě regulátor pohybuje, s tím, že může 
provozovanému zařízení stanovit individuální podmínky, které se odvíjejí od standardu 
životního prostředí a jejich dodržování či nedodržování v daném místě. 
Koho se daná situace dotýká? Týká se to v ČR asi 1500 průmyslových, zemědělských a 
energetických zařízení, které jsou provozovány necelou tisícovkou podniků. V oblasti 
energetiky se to přímo týká všech velkých spalovacích zařízení, jejichž tepelný příkon je 50 
MW nebo vyšší, tzn. všech elektráren a významné části tepláren, v současné době je jich 
registrováno 163, z nichž asi 113 bylo uvedeno do provozu před rokem 87, zbytek jsou nové 
po roce 87. Protože hlavním dopadem spalování čehokoliv na životní prostředí jsou emise do 
ovzduší, tak pochopitelně integrované povolování se bude zaměřovat především na regulaci 
těchto vlivů. 
Jinak jak směrnice, tak zákon ukládají, že těch 1500 zařízení a konkrétně těch 163 
energetických zařízení musí získat integrované povolení do 30. října 2007. Pokud ho 
nezískají, tak zákon zakazuje jejich další provozování. Z hlediska zamýšlených nebo nově 
budovaných zařízení tak tam je doložení integrovaného povolení podmínkou nutnou k vydání 
stavebního povolení. Takže je to něco jiného, než současné posouzení vlivu na životní 
prostředí, které se dává k žádosti o územní rozhodnutí. 
Zmínil jsem se o flexibilitě. Co ta flexibilita v praxi znamená. Je tady zákon o ovzduší a 
příslušná směrnice EU, které nám říkají, jaké emisní limity a další požadavky musí každé 
zařízení nad 50 MW tepelného příkonu plnit. Tím je dán obecný regulační rámec, tzn. není 
možné, aby tyto požadavky daný zdroj nedodržoval. Měl by veliké problémy, ale v rámci 
přípravy integrovaného povolení může regulátor – odpovědný orgán, dospět k závěru, že tyto 
obecné požadavky nejsou dostatečné k tomu, aby se udržela kvalita ovzduší v místě a může 
stanovit požadavky přísnější. A samozřejmě v tom právě spočívá to riziko, protože regulátor 
je omezen pouze shora, tzn. nesmí být měkčí než regulační rámec, ale když se rozhodne, že 
bude přísnější, tak zákon mu to umožňuje a lze si představit, co by to mohlo znamenat. 
V jaké jsme situaci a jak budeme té flexibility rozumnou měrou využívat? Ve stejnou dobu 
jako byla sjednána směrnice IPPC, zavedla EU zcela nový přístup k ochraně ovzduší. Kvalita 
ovzduší je definována čísly, kterým se říká imisní limity, tzn. koncentrace škodlivých látek 
v ovzduší. Až do roku 1996 to fungovalo tak, že v podstatě tato čísla sice byla vyhlášena, ale 
když se překračovala, tak se v zásadě nic nedělo. 
Do roku 2010, ale musí všechny členské státy požadovaných koncentrací dosáhnout s tím, že 
už nikdy a nikde nesmí být překračovány. Samozřejmě dnes se tyto limity ještě všude možně 
po Evropě překračují, v ČR také. 
Můžeme se ale dostat do situace, kdy všichni provozovatelé zdrojů znečišťování ovzduší plní 
a přesto nejsme schopni těch koncentrací dosáhnout. A pokud by nebylo té flexibility v rámci 
integrovaného povolování, tak by tato situace nebyla za rozumných ekonomických podmínek 
řešitelná vůbec, protože jediné řešení by bylo plošné zpřísnění a vzhledem k tomu, že už jsme 
vlastně v těch opatřeních na té hodně zaoblené části nákladových křivek, tak prostě by 
ekonomické dopady byly naprosto nezměrné. Takže to IPPC naštěstí umožňuje výběrový 
přístup, což znamená, že se dá zpřísnit pouze tam, kde je to opravdu třeba a to ostatní se nechá 
být tak, jak to je. 
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Nyní si dovolím odbočku, jak jsme na tom v ČR. V podstatě hlavním problémem kvality 
ovzduší jsou jemné prachové částice, s názvem PM10, což je definice jejich velikosti 
v mikrometrech. Zde nastává veliký problém. Prakticky v každém kraji jsou oblasti, kde jsou 
s těmito prachovými částicemi problémy, nejvíc oblastí je v Praze, Praha je to prakticky celá a 
v Moravskoslezském kraji, kde jsou to všechna větší města. Podobný rozsah problémů je i u 
určité skupiny organických látek, odborně se jim říká polycyklické aromatické uhlovodíky 
(PAH). Vznikají v podstatě při spalování fosilních paliv, v dopravě a v energetice. V každém 
kraji je trochu problém, ale plošný problém je to v Praze a zase v Moravskoslezském kraji. 
Pak jsou ještě drobné lokální problémy s arzénem a s kadmiem, ale to jsou vysloveně bodové 
záležitosti, třeba kadmium na Liberecku kvůli sklárnám. Pak jsou pochopitelně problémy 
s ozónem, kde je nadlimitní zhruba 3/4 území ČR. Zcela paradoxně ale nejsou problémy 
s oxidem siřičitým, protože se odsířilo a problémy s oxidy dusíku jsou pouze v Praze kvůli 
dopravě. 
Dále tady ještě jsou i národní emisní stropy, což je další evropská směrnice, jsou to celková 
množství emisí, které musíme do roku 2010 dosáhnout. Tam zase naopak máme problém 
s oxidy dusíku a s těkavými organickými látkami. Zase IPPC je nástroj, kterým lze situaci 
nějakým způsobem ovlivnit. 
Ještě chci uvést jednu poznámku k té flexibilitě. Může to být dobrý pomocník právě v řešení 
problémů s kvalitou ovzduší, o kterých jsem hovořil, ale může být velice zlý pán, když se 
regulátor nebude ohlížet na ekonomické možnosti provozovatele toho, kterého zařízení a 
stanoví mu příliš tvrdé podmínky. Tím vyvolá významné investice, které k ničemu 
nepovedou, nebo může dokonce provozovatele zařízení donutit k zastavení provozu. A to 
samozřejmě nikdo nechce. 
Proto, aby regulátor vůbec věděl, kde jsou hranice možného, byl definován pojem nejlepší 
dostupné techniky. Evropská komise zřídila k tomu úřad, který sedí v Seville a který vyrábí 
manuály nejlepších dostupných technik a jeden z těch manuálů jsou také zvláště velká 
spalovací zařízení v energetice. V nich se říká, toto je technicky možné, toto je ekonomicky 
schůdné, a požadavky by se měly pohybovat v tomto rozsahu a neměly by ho překmitávat ani 
směrem nahoru, ani dolů. 
Teď nějaké praktické příklady. Může se stát, že budeme potřebovat v Ústeckém kraji dále 
snížit emise oxidu siřičitého, protože sice lokálně, ale přece je tam problém s imisním 
limitem. Dostupnou technikou je odsiřovací zařízení na bázi mokré vápencové vypírky. 
Investiční náklady jsou 1000,- Euro na tunu odstraněného oxidu siřičitého. Takže špatná 
varianta je přijít za teplárnou a říkat – vy nemáte nejlepší dostupnou techniku, postavíte nové 
odsiřovací zařízení. Samozřejmě, množství snížení emisí bude malé, jsou to jednotky, desítky 
tun, ale to zařízení bude drahé, protože fixní náklady jsou velké, takže by to bylo velice 
špatné. Může si ale říci, ano, jsou zde elektrárny, které instalovaly odsiřovací zařízení, ale 
protože regulační rámec je mírnější, tak zařízení nejede na plnou kapacitu. Takže rozumný 
požadavek je, je-li pro to důvod, tzn, máme-li tam problém s kvalitou ovzduší, tak v rámci 
integrovaného povolování vyjednávat s tím, kdo už nejlepší dostupnou techniku má 
instalovanou, zda a za jakých podmínek by ji mohl instalovat, mohl provozovat s vyšší 
účinností. Vyvolané náklady investiční žádné, protože už to stojí, provozní náklady mírně 
zvýšené a problém jsme si vyřešili. 
Druhý příklad a tím už skončím, protože příkladů je mnoho, jsou oxidy dusíku. Zde budeme 
potřebovat snížit plošně, protože nám EU vyhlásila národní emisní strop, který překračujeme 
asi o 20 % a. Zase jsou možnosti dvě. V podstatě říci, výborně, nejlepší dostupná technika je 
katalytická deritifikace, s měrnými měrné náklady asi 2000 Euro na tunu. Kdybychom však 
toto museli provést v ČEZu, tak by to stálo sto miliard. Ale my nejsme v situaci, abychom 
mohli postavit zařízení za sto miliard, které by v podstatě příliš nepomáhalo. Takže je tady 
možnost posoudit tzv. primární opatření, která jsou v podstatě optimalizací spalovacího 
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procesu, (jsou to různé poměrně levné úpravy daného zařízení), investiční náklady jsou malé, 
spíše jde o drobné zvýšení provozních nákladů a problém je řešen. Takže pokud naši 
regulátoři půjdou tou cestou, o které jsem hovořil, tzn. budou maximálně využívat možnosti 
již investovaného a nebudou se snažit vyvolávat nové investice, tak nám integrovaná prevence 
pomůže. Pokud by šli cestou druhou, tzn. za každou cenu vyžadovat instalaci nových 
odlučovacích zařízení, tak ten dopad na životní prostředí by již nebyl vysoký, ale ekonomický 
dopad by byl zdrcující. 
Takže přejme si, aby se regulátoři chovali více ekonomicky. Kdo jsou ale ti regulátoři? 
Teoreticky by mohlo integrovaná povolení vydávat i Ministerstvo životního prostředí, zákon 
to umožňuje v případě nějakého přeshraničního dopadu, ale v praxi to budou vydávat krajské 
úřady. Kraje mají povinnosti v ochraně ovzduší, tzn. národní emisní stropy se jim rozepsaly 
na krajské stropy a mají odpovědnost za ochranu ovzduší. A k tomu jsou připravovány 
krajské programy snižování emisí a krajské programy pro zlepšení kvality ovzduší. Když si 
uvědomíme, jaké kompetence kraje mají, tak se ukazuje, že právě integrovaná prevence je 
prakticky nejvýznamnější nástroj, jak se svých povinností v ochraně ovzduší zhostit. 
Závěrem si přejme, aby se podařilo udržet rovnováhu mezi ekonomikou a mezi požadavky 
kvality životního prostředí a aby se podařilo krajským úřadům dosáhnout co nejvyšší kvality 
ovzduší za co nejmenších vyvolaných nákladů.  
Děkuji za pozornost. 
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Koreferáty ke III. bloku konference 

 

Potenciál energetické plodiny RUMEX OK-2 
Jiří Hlávka, FYTENA, s. r. o.  
 
Dobrý den, dámy a pánové 

zastupuji firmu Fitmin a. s., která je především výrobcem krmiv pro zvířata. V roce 2002 jsme 
zahájili nový program na úseku fytoenergetiky, který chceme nadále rozvíjet v rámci nově 
vzniklé společnosti Fytena s.r.o.  

Firma Fitmin a.s. má kotelnu na biomasu o výkonu 600 kW, kde hlavním palivem je dřevní 
štěpka. Využití štěpky je ekonomicky zajímavé, náklad na palivo je do 100 Kč/GJ. Za 
poslední dva roky začíná být dřevního odpadu nedostatek, a proto jsme začali už v roce 2000 
hledat jiný druh biomasy. Zaujala nás myšlenka cíleně pěstovat biomasu na poli.  

Od roku 2000 jsme odzkoušeli řadu energetických a technických plodin. Např. kukuřici, 
konopí, rychle rostoucí dřeviny (RRD) a jiné rostliny. Cílem bylo nalézt rostlinu, která by 
splňovala tato kritéria: 

- cena paliva do 100,- Kč/GJ, včetně dopravy a manipulace, 
- sklizeň v suchém stavu, 
- dostupná mechanizace sklizně. 

Ze všech odzkoušených rostlin jsme vyhodnotili jako nejperspektivnější plodinu Rumex OK2 
z těchto důvodů : 

- nízké náklady na pěstování, 
- používá se běžná zemědělská technika, 
- jedná se o vytrvalou plodinu, která vydrží na poli cca 10 let, 
- má vysokou výhřevnost jako dřevní hmota a vysoký bod tavitelnosti popelů, 
- lze ji pěstovat na orné půdě, 
- energetická sklizeň již druhým rokem od založení porostu. 

Jenom pro ujasnění – náklady na založení 1 ha porostu plodiny Rumex OK2 jsou cca  
10.000,- Kč. Náklady na založení 1 ha RRD jsou cca 80.000,- Kč.  

V loňském roce pod naším vedením bylo nově založeno 600 ha Rumexu OK2, což 
představuje zhruba 6 tisíc tun nově pěstované biomasy, která bude připravena ke sklizni 
v letošním roce. Je to pro různé projekty, jak pro vznikající nové kotelny, tak stávající kotelny 
pro peletárny a briketárny. Jenom pro představu, pro naši kotelnu je už vyseto 150 ha, které 
budeme letos sklízet (35 ha jsme sklidili již v roce 2003). Palivo máme zajištěné zhruba 
z jedné třetiny, a to včetně biomasy zajištěné smluvně s okolními pěstiteli na dobu 7 let 
s garancí minimální výkupní ceny. Zemědělci jsou ochotni pěstovat biomasu za tu cenu, a my 
jsme ochotni ji vykoupit. Nákladová cena paliva nepřesáhne oněch 100,- Kč/GJ, což je pro 
nás velmi zajímavé. Je nutné říci, že naše kotelna se nebuduje z žádných dotací. Jedná se o 
čistě podnikatelský záměr s cílem snížit náklady na energii. Nejsme firmou, která by dotovala 
nějaký projekt, který ekonomicky nevychází.  

Takto vypadají porosty letos na jaře, zde vlastně pěstujeme energii na poli. Koncem května 
tato plodina bude vysoká už dva metry. Asi zde není žádný zemědělec, ale jen pro zajímavost, 
je to jedna z plodin, která začíná vegetovat brzy z jara a koncem března je na poli již krásný 
zelený porost.  
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Pár slov k ekonomice pěstování. Na veškeré agrotechnické práce si najímáme servisní službu, 
protože nevlastníme příslušnou mechanizaci. Se započítáním nákladů na nájemné a daň lze 
tuto plodinu pěstovat za 8 tisíc - 10 tisíc Kč/ha. Je to cena bez jakýchkoliv dotací. Zemědělské 
subjekty, které budou pěstovat tuto plodinu prostřednictvím vlastní mechanizace, budou mít 
náklady podstatně nižší. Je nutné říci, že energetické plodiny na rozdíl od energetických 
dřevin v roce 2004 zatím nejsou nijak podporovány dotacemi. Náklady na sklizňový rok – se 
sklizní a dopravou do 5 km - se pohybují od 7 do 9 tisíc Kč. Je nutné říci, že tento celý 
program cíleně pěstovaných energetických plodin je poměrně hodně kontrolován 
Ministerstvem životního prostředí, proto jsou všechny plochy Rumexu OK2 v ČR důsledně 
evidovány. 

Naše firma, společnost Fytena, je schopná zajistit koordinaci zemědělců, provozovatelů 
kotelen i bioplynových stanic.Tuto plodinu lze totiž sklízet i nazeleno, tzn. že ji lze využít do 
bioplynových stanic. (Lze ji rovněž nazeleno zkrmovat, a tak má multifunkční využití. Proto 
je mezi zemědělci hodnocena jako jedna z energetických perspektivních plodin.) 

Rovněž zajišťujeme agrotechnický servis pro zemědělce. Každá osetá plocha už má 
v současné chvíli svého odběratele, nedodáme osivo na plochy tam, kde víme, že nebude 
žádný odběratel, aby nenastala situace, že zemědělci hmotu neprodají. Každá osetá plocha má 
odbyt konkrétního projektu. 

V případě zájmu o bližší informace, můžete využít uvedené kontakty. Konzultace 
agrotechnických zásad zajišťuje Jiří Kaplan a Ing.Petříková, DrSc., která má s pěstováním 
energetických plodin asi největší zkušenosti. 

E-mail:hlavka@fytena.cz  
 
 
Fytoenergetika a státní energetická koncepce ČR 
Ing. Vladimír Zelený, Ústav pro energetiku VŠFS  
 
Připomeňme si cíle, jak je stanovuje Státní energetická politika ČR z března tohoto roku: 
• dosáhnout podílu obnovitelných zdrojů energie na struktuře primárních energetických 

zdrojů ve výši 5 – 6% v roce 2005; 
• dosáhnout podílu obnovitelných zdrojů energie na struktuře primárních energetických 

zdrojů ve výši 15 – 16% v roce 2030;  
• vytvářet podmínky pro vyšší uplatnění obnovitelných zdrojů energie – stanovením a 

plněním národního indikativního cíle výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie 
na hrubé spotřebě elektřiny ve výši  8% v roce 2010; 

• zajistit podmínky pro naplnění národního indikativního cíle užití obnovitelných zdrojů 
energie, v podílu těchto zdrojů energie na hrubé spotřebě elektřiny ve výši 5 – 6 % 
v roce 2005 

Výraznou částí obnovitelných zdrojů energie je biomasa definovaná jako biologicky 
rozložitelná část výrobků, odpadů a zbytků ze zemědělství, lesnictví a souvisejících 
průmyslových odvětví, dále pak ze zemědělských produktů pěstovaných pro energetické 
účely a rovněž biologicky rozložitelná část průmyslového a komunálního dopadu. 

Nejčastěji užívanými druhy biomasy jsou dřevo a dřevní odpad, sláma obilovin a 
olejnin, bioplyn, kapalná biopaliva a energetické rostliny pěstované pro energetické 
účely.  

Cíleným pěstováním energetických rostlin se zabývá fytoenergetika, jejímuž uplatnění 
budeme věnovat pozornost.  
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Tento obor má za sebou více než desetileté období výzkumu, poloprovozních a 
provozních ověřování v praxi.  
Pokusme se odhadnout nároky, jaké budou kladeny na fytoenergetiku při jejím uplatnění 
v naplňování cílů Státní energetické koncepce České republiky. 

Roli, která je obnovitelným zdrojům energie tímto dokumentem přisouzena v příštích 
desetiletích, vyjadřují zmíněné poměrné podíly v procentech meziročního nárůstů využití 
obnovitelných zdrojů pro brutto výrobu elektřiny a centralizovanou výrobu tepla. Rychlejší 
nárůst je ve Státní energetické koncepci očekáván u využití obnovitelných zdrojů energie, 
především biomasy, pro centralizovanou výrobu tepla a méně dramaticky roste využití těchto 
zdrojů u brutto výroby elektřiny.  

Biomasa se podílí na celkové spotřebě obnovitelných zdrojů energie již v roce 2000 17,4 PJ 
z celkové spotřeby 26 PJ (tj. 66,9%). V roce 2010 se očekává podíl biomasy 81,7%  

Dřeva a dřevního odpadu, jak víme, pomalu ubývá a je potřeba toto palivo něčím nahradit 
nebo doplnit, pokud nechceme začít kácet lesy pro energetické a průmyslové účely. Nabízí se 
pěstování biomasy, to znamená energetických rostlin, ať dřevin nebo bylin.  

Pokusili jsme se proto na jedné straně odhadnout vývoj budoucí spotřeby dominantního 
obnovitelného zdroje energie, a sice spotřeby fytomasy i s rozlohou nutných pěstebních ploch 
v České republice. Na druhé straně také modelovat „tok energie z pole“ do energetického 
zdroje.  

Pro úvahy o využití fytomasy pro energetické účely je nutné si uvědomit, s jakými potenciály 
této zvláštní formy energie budeme pracovat. V literatuře i praxi se setkáváme s potenciály 
technickými, dostupnými, využitelnými a ekonomickými.  

Různé prameny však uvádí různá čísla, není jednotná metodika, není jednotná terminologie. 
Nakonec jsme se rozhodli pro členění převzaté od sdružení CZ Biom. 

Nutnost náhrady či doplnění biomasy, získávané jako odpad průmyslové, dřevozpracující a 
zemědělské výroby, vyvolává potřebu rozvoje nového energetického odvětví, fyfoenergetiky. 
Schválená Státní energetické koncepce České republiky staví před vládu České republiky úkol 
podpory tohoto nového odvětví. Tento úkol je velmi obtížný, protože predikované velké 
podíly biomasy na spotřebě primárních energetických zdrojů, a to se týká především 
pěstované fytomasy, bude těžké z důvodů realizačních, finančních, legislativních a dalších 
v předpokládané výši splnit. 

Z toho, co jsem se snažil naznačit, jsme se pokusili odvodit, jaké plochy pro fytoenergetiku 
jsou v České republice k dispozici, pro sledované období let 2000 – 2030. V roce 2010 se 
jedná zhruba o 130 tisíc ha zemědělské orné půdy. V současné době je k dispozici zhruba 900 
tisíc ha zemědělské půdy orné půdy, luk a pastvin. Z této rozlohy je pro pěstování 
energetických plodin k dispozici zhruba 400 – 465 tisíc ha orné půdy. Nárůst potřeby osetí či 
osázení zemědělské orné půdy sleduje svým trendem trend růstu spotřeby energie z biomasy, 
fytomasy, jak udává Státní energetická koncepce. Pro tento příklad jsme zvolili pouze potřebu 
biomasy pro elektrárny a kogenerační jednotky.  

Vzhledem k blížícímu se roku 2010 a k současné úrovni státní podpory přípravy a 
realizace nezbytných opatření předpokládáme, že celá rozloha zmíněných 450 tisíc ha 
zemědělské orné půdy, která se nabízí fytoenergetice již k roku 2010, bude 
pravděpodobně využito až k roku 2030.  
Urychlení využití této rozlohy závisí na podmínkách, které budou pro rozvoj tohoto odvětví 
v nejbližší době vytvořeny. 
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Další pohledem na realizovatelnost vytčených cílů ve využití biomasy, fytomasy by byl 
pohled investora a provozovatele, který v duchu státní energetické koncepce chce zvýšit svou 
energetickou soběstačnost. Rozhodl se pěstovat fytomasu pro potřeby svého energetického 
zdroje, podobně jako k tomu dospívá Bystřice nad Pernštejnem, a stát se nezávislým, být 
samozásobitelem. Je to dosti těžké. 

Pro úvahu jsme využili jednoduchý model plantáží s rychle rostoucími dřevinami a s bylinou 
šťovík UTEUŠA. S touto bylinou jsou, ve srovnání s jinými, dosud největší praktické 
zkušenosti. Vycházeli jsme z agrotechnických schémat pěstitelů obou energetických rostlin.  

Výpočty byly provedeny pro plantáž rozlohy 10 ha. Z výnosů energetických plodin jsou 
napočítány dostupné roční potřeby energie v palivu, pohybující se kolem1600 GJ za rok se 
zahrnutím účinnosti rozvodů tepla a účinnosti zdroje. Očekávané výnosy jsou převzaty od 
Výzkumného ústavu Průhonice, průměrné výhřevnosti taktéž. Zvolili jsme 10 ha celkové 
rozlohy plantáží proto, protože v oblasti rychlerostoucích dřevin jsou zatím jen poloprovozní 
zkušenosti. Podle studií a modelových výpočtů výzkumného ústavu lze do této rozlohy sklízet 
rychle rostoucí dřeviny ručně. Nad tyto rozlohy je potřebná speciální technika, která, zatím, 
není v České republice k dispozici. Očekávané výnosy v průběhu životnosti plantáží nejsou 
samozřejmě lineární nebo stálé. Předpokládaná životnost plantáže rychle rostoucích dřevin je 
až 25 roků. Rychlerostoucí dřeviny jsou specifické tím, že se sklízejí jednou za 4 roky, a je 
tendence zkracovat tuto dobu, které se říká obmýtí. V našem příkladu jsme přistoupili na to 
obmýtí po čtyřech letech.  

V našem zidealizovaném příkladu se po celou dobu životnosti již postavené kotelny 
(například po úpravě pro spalování fytomasy) předpokládá konstantní spotřeba fytomasy. 
Zvolených 10 ha bylo rozděleno na 4 části a každý rok se sklízí palivo z jedné čtvrtiny této 
plochy. Při prvních obmýtích se nedosahuje takové výše energie v palivu, kterou potřebuje 
provoz kotelny. K tomu dochází asi v osmém roce životnosti plantáže, tj. zhruba při druhém 
obmýtí, a dále. Po tuto dobu to znamená, že si musí provozovatel pořídit palivo kotelny někde 
odjinud. Například ve formě dřevní štěpky, nebo uhlí. 

Využitelným roční potenciálem fytomasy pro kotelnu je množství sklizené fytomasy a paliva 
(fytomasy) ve skladu. Zbytku z loňské sklizně nebo nakoupeného.  

Od určité doby začne produkce fytomasy prudce narůstat a vzniká přebytek, který lze 
nabídnout na trhu s biomasou, fytomasou.  

Počáteční nedostatek paliva z fytomasy lze v případě projektovaného a nově budovaného 
energetického zdroje obejít tím, že tento bude postaven až při dostatku fytomasy, to je cca po 
uplynutí cca jedné třetiny životnosti plantáží. Nebo problém nenastane, protože již bude 
existovat trh s biomasou. 

Podíváme-li se na model plantáže s bylinou, šťovíkem UTEUŠA s respektováním 
agrotechnických schémat, má tato rostlina výhodu, že v podstatě již druhý rok po zasetí, po 
založení plantáže ji lze sklízet, a už i zčásti pokrývá energetickou potřebu energetického 
zdroje. V dalším roce již pokrývá potřeby energetického zdroje a „tok energie z pole“ je 
rovnoměrnější ve srovnání s rychle rostoucími dřevinami. Má i tu výhodu, že ve skladu může 
být pohyb materiálu, také poměrně vyrovnaný. Provozovatel může volit velikost přebytků 
podle své potřeby a podle toho, zda je chce případně prodávat na trhu s fytomasou.  

Oba dva druhy energetických rostlin, které jsem tady popsal, byly zkoumány pěstiteli, výrobci 
kotlů a provozovateli energetických zdrojů dlouhou dobu. Do tohoto oboru již bylo vloženo 
mnoho výzkumné práce a získáno mnoho praktických zkušeností.  
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Česká republika má pro start nového energetického odvětví velký počáteční know-how 
kapitál, který by bylo třeba využít.  

Oba modely nám napovídají i to, že je potřeba díky znalosti agrotechniky vhodně kombinovat 
užití obou zmíněných energetických plodin na svěřeném nebo spravovaném území ať 
obecním či regionálním a je potřeba tyto zákonitosti také ctít při plánování energie tekoucí 
z polí, které byly nebo budou provedeny v energetických koncepcích včetně státní . 

Můj příspěvek do diskuse měl za cíl znovu se zamyslet se nad tím, zda to, co uvádí 
v indikativních cílech Státní energetická koncepce je za současného tristního stavu 
fyrtoenergetiky skutečně realizovatelné. 

Zda je to zvládnutelné splnit vytčené cíle či nikoliv. V případě, že nikoliv, tak co udělat pro 
to, abychom splnili cíle i to, k čemu se Česká republika vůči Evropské unii zavázala. 

Zatím, jak se dalo zjistit, je situace v rychlerostoucích dřevinách taková, že pro osazení 1 ha je 
potřeba 10 tisíc řízků ručně sázených, sklizeň této rostliny se do deseti ha dělá ručně. Při větší 
rozloze musí být použita speciální mechanizace. Je faktem, že je to další způsob využití 
volných pracovních sil, i když se zdá, že za každou cenu. V modelových výpočtech VÚKOZ 
Průhonice vyšla cena energie v palivu asi 160 Kč/ GJ. U šťovíku UTEUŠA, jak tady bylo 
řečeno zástupcem společnosti FYTENA, je cena energie v palivu od asi 80 Kč/GJ, do 100 Kč/ 
GJ. Pro osetí jednoho hektaru šťovíku UTEUŠA je potřeba 5 kg osiva. K setí i sklizni se 
používá běžné zemědělské techniky. Pracnost je nižší ve srovnání s rychle rostoucími 
dřevinami. Užití bylin nám může umožnit roční přírůstky oseté orné půdy řádově v tisících a 
desetitisících hektarů ročně. U rychlerostoucích dřevin řádově desítky až stovky hektarů 
ročně.  

Ekonomii projektu s fytomasou je vždy nutné individuelně spočítat, protože tok energie z pole 
je závislý vždycky na agrotechnice, na klimatických podmínkách apod. Je potřeba, aby každý 
projekt využívání byl důkladně připraven, aby bylo dosaženo naplnění podnikatelského 
záměru a celá investice i provoz celé energetické soustavy od výroby fytomasy po spotřebu 
tepla či výrobu elektřiny byly návratné i bez státních a jiných dotací. I když to zpočátku bez 
dotací půjde velmi těžko. 

Rozvoj trhu s fytomasou, či obecněji s biomasou, je během na dlouhé trati. A podle 
zahraničních zkušeností lze očekávat jeho fungování v horizontu 10 až 15 let. 

Je třeba se nějakým způsobem vyrovnat s tím, že doba na osetí či osázení rozlohy - do roku 
2010 alespoň cca 130 tisíc ha orné půdy z celkového potenciálu, který se nabízí, je velmi 
krátká a splnění vytčeného cíle s velkou pravděpodobností nereálné.  

 
Bioteplofikace obcí Telčska 
Ing. Zbyněk Bouda, zástupce Energetické agentury Vysočina 
 
Projekt řeší dlouhodobé zásobování energiemi území obcí Borovná, Horní Myslová, Kostelní 
Myslová, Mysletice, Olší a Zadní Vydří, v duchu naplnění myšlenky trvale udržitelného 
rozvoje. Tento pro život v obcích příznivý systém přinese zvýšení komfortu bydlení 
koncovým uživatelům. Bioteplofikace přispívá ke zkvalitnění životního prostředí a zejména 
k ochraně ovzduší.  
Důležitou podmínkou je využití místního paliva a podpora lokální výroby paliv včetně 
potřebných surovin. Místní produkce suroviny v podobě biomasy i spotřeba produktu (pelet) 
tak tento bioenergetický systém uzavírá do fungujícího koloběhu (zemědělec - výroba paliva - 
distribuce do domácností – spotřebitelé) s lokálním ovlivněním ekonomické situace. 
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Uzavřený cyklus projektu je pak minimálně ovlivňován vnějším prostředím a může tak 
dlouhodobě fungovat bez větších změn a komplikací. 
 
Prezentace projektu obsahuje: 
 
1) současný stav a zdůvodnění bioteplofikace; 
2) principy fungování bioenergetického systému; 
3) finanční kalkulace projektu; 
4) bioteplofikace v domácnosti: 

výměna kotlů s finanční podporou, 
roční náklady na vytápění a přípravu teplé užitkové vody; 

5) přínosy bioteplofikace pro daný mikroregion obcí (Borovná, Horní Myslová, Kostelní 
Myslová, Mysletice, Olší, Zadní Vydří).  
 
1) Současný stav a zdůvodnění systému bioteplofikace 
V současné době celých 64 % domů ve zmiňovaných obcích používá k vytápění hnědé 
sirnaté uhlí, kterého se ročně spotřebuje cca 1 624 tun. Toto množství představuje přibližně 
dvě velké vlakové soupravy. Spalování uhlí s sebou přináší nepříznivé vlivy na kvalitu 
ovzduší, především za zimních inverzí. Vzhledem ke kategorizaci uhlí, které patří mezi fosilní 
paliva, nenaplňuje současný stav teze trvale udržitelného rozvoje. Vytápění hnědým uhlím se 
vyznačuje nízkým komfortem, velkým množstvím vznikajícího popela, nízkou účinností a 
vysokou zátěží pro životní prostředí. Do budoucna se předpokládá vyšší daňové zatížení 
tohoto paliva a tedy jeho zdražení. 
Problémy s kvalitou ovzduší v obcích, nízký komfort a neustále se zvyšující cena paliv 
vedou k nutnosti řešení této problematiky v dotčených obcích.  
Celý projekt byl řešen v několika variantách s cílem vybrat tu nejvhodnější z nich. Vybraná 
varianta musí řešit veškerou výše uvedenou problematiku. Jako první varianta byla řešena 
plošná plynofikace. Tento způsob vytápění se z dnešního pohledu nejeví dané lokalitě jako 
příliš perspektivní. Předpokládané postupné zvyšování ceny za toto palivo by bylo v blízké 
budoucnosti finanční zátěží pro místní obyvatelstvo, což by pravděpodobně vedlo ke 
zpětnému přechodu na vytápění uhlím, a požadovaný přínos pro ozdravění ovzduší a zvýšení 
komfortu bydlení by se v krátké budoucnosti nedostavil.  
V další (pro tuto oblast perspektivní) variantě je navrhováno využití místní biomasy, 
zejména materiálu z rostlin a dřeva. Tímto se konkrétně zabývá studie zpracovaná 
Energetickou agenturou Vysočiny, která navrhuje realizaci energetického systému 
založeného na palivu z místních zdrojů při dosažení vysokého komfortu bydlení, nízkých 
nákladů pro obyvatelstvo a výrazného snížení emisní zátěže. 
 
2) Principy fungování bioenergetického systému 
 
Celý navrhovaný energetický systém má tři základní mechanismy: 
 
a) výroba nebo příprava vstupní suroviny (biomasy) na poli  
Tato příprava se zaměřuje zejména na pěstování energetických plodin (krmný šťovík - uteuša) 
na orné půdě, která je k dispozici v mikroregionu obcí, nebo variantně v použití dalších 
zemědělských produktů, např. obilní nebo řepkové slámy. Dále se počítá se získáváním dřevní 
hmoty z lesů ve sledovaném území.  
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b) výroba standardizovaného paliva  
Zde se již jedná o přepracování surovin do podoby paliva, tj. pelet nebo briket. tedy hlavního 
topného média pro jednotlivá topeniště. Pelety mají vysokou výhřevnost (kolem 18 MJ/kg, 
např. kusové dřevo 14,6 MJ/kg, uhlí kolem 17,5 MJ/kg) a mají tvar malého válečku o 
průměru 6 – 12 mm a délce cca. 20 mm (podobné krmivářským granulím), s velmi nízkou 
popelnatostí (1 %) a vlhkostí (10%). Pelety jsou sypké a přepravují se v pytlích po 15 kg, 
nebo ve větších 1 tunových žocích, případně v cisternách, které dokáží dopravit palivo přímo 
do prostoru skladování v domě. Pelety musí být uskladněny na suchém místě. Pelety budou 
vyráběny na peletovací lince (příprava suroviny, sušení a drcení, lisovaní, chlazení a 
expedice). Pro ty, kteří nebudou mít kotel na pelety, budou vyráběny brikety pro ruční 
přikládání. 
 
c) spotřeba/spalování v automatických kotlích 
Toto je již konečná fáze, která se týká samotných uživatelů a jejich jednotlivých topenišť. 
Upřednostněny jsou automatické kotle pro spalování pelet, zejména pro jejich vysoký 
komfort, který je srovnatelný s vytápěním zemním plynem. Topení peletami je zcela 
automatické. Na výběr je řada typů dle výkonu a komfortu obsluhy. K dispozici jsou i 
kombinované kotle s možností vytápění jak peletami, tak i kusovým dřevem. Jako náhrada 
lokálních kamen jsou na výběr i automatická peletová krbová kamna. 
 
Schéma ilustruje propojení jednotlivých fází do jednotného energetického systému. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z ilustračního schématu je patrné, jak celý systém funguje:  
 
Nejprve se vypěstuje potřebné množství suroviny – biomasy. Ta je dočasně uskladněna a poté 
zpracována na peletovací lince na standardizované palivo - pelety. Součástí peletovací linky 
bude i mezisklad paliv, kde si občané budou moci palivo koupit, nebo bude také možné 
nechat si palivo dopravit až do domu na místo k tomu určené.  
Veškeré peníze, utržené jako cena za prodej paliva místnímu obyvatelstvu, zůstanou v daném 
regionu. Budou použity zejména k úhradě mezd zaměstnanců peletovací linky a k úhradě 
ceny za nákup vstupní suroviny místním zemědělcům.  
Každý, kdo si pořídí kombinovaný kotel, bude mít navíc možnost přikládat do kotle vlastní 
suché kusové dřevo.  
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3) Finanční kalkulace projektu 
Celkové investiční náklady dosahují 20 mil. Kč, z toho polovinu tvoří náklady na přípravu 
paliva a polovinu automatické kotle do rodinných domků a ostatních objektů. 
 
    Náklady na přípravu paliva zahrnují:  

• kompletní peletovací linku, 
• štěpkovače, 
• mechanizaci na manipulaci a dopravu  

paliv, 
• výrobní halu. 

  
 
V základním modelu financování se počítá 
s využitím podpůrných prostředků ze Státního 
fondu životního prostředí (SFŽP) a z Kraje 
Vysočina.  
 
 
V konečném důsledku mohou samotné obce 

investovat jen velice malý zlomek částky z celkových investičních nákladů, který je dokonce 
menší než náklady na plynofikaci území. 
 
4) Bioteplofikace v domácnostech 
 
a) výměna kotlů s finanční podporou 
 
Při výměně starých kotlů na uhlí za nové automatické kotle, které dokáží spalovat pelety, si 
budou občané hradit část ceny za pořízení kotle a jeho instalaci. Podíl občanů bude cca 20 % 
z nákladů na technologie, instalované přímo v jejich rodinných domcích. Výdaje jedné 
domácnosti se tedy mohou pohybovat v rozmezí cca 17 tisíc Kč až 50 tisíc Kč. 
 Výše investice občanů je závislá na: 

• typu kotle (dle výkonu, výrobce apod.), 
• zvoleném způsobu regulace, 
• náročnosti přechodu ze současného topného systému, 
• případně na požadované výši komfortu obsluhy.  

Příklad: 
V rodinném domě je nyní kotel na uhlí o výkonu 20 kW. Vzhledem ke komfortu a pohodlí, 
které nové kotle na pelety nabízejí, se občan rozhodne přejít na pelety. Má možnost vybrat si 
z cca 15 typů kotlů od 5 výrobců. Zalíbí se mu kombinovaný kotel s možností automatického 
spalování pelet (i automatické zažehnutí a ovládání prostorovým termostatem), který stojí cca 
100 tis. Kč (včetně instalace a montáže). Protože je však začleněn do projektu bioteplofikace, 
má v tomto okamžiku občan nárok na podporu a sám si hradí cca. 20 % nákladů – tj. 20 000 
Kč za komfortní automatický kotel na čisté ekologické palivo, které se připraví v obci 
z místních zdrojů. 
 
Každý občan má nárok na poradenství od Energetické agentury Vysočiny, která je partnerem 
obcí při realizaci projektu. Odborník agentury poradí občanům s výběrem kotle, umístěním 
zásobníku a s možností připojení na současnou topnou soustavu. 

Možná struktura financování projektu

30%

10%

10%

50%

dotace 50 %

půjčka 30 %/struktur. fondy

vklad 70-ti % účastníkú systému

zbytek investice
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b) roční náklady na vytápění a přípravu teplé užitkové vody 
 
Vytápění peletami je výhodné jak z důvodů dobrých palivových vlastností, tak i pro 
jejich nízkou cenu. Celý bioenergetický systém bude provozovat společnost zřízená 
dotčenými obcemi. Systém je lokálně uzavřený, charakteristický výrazným snížením 
možnosti zásahů vnějších vlivů. Cena paliva bude tedy velmi stabilní.  
Samotného účastníka bioenergetického systému zajímají roční náklady na vytápění jeho 
domu. Průměrný rodinný dům má pak náklady na palivo cca 15 tisíc Kč/rok, při použití 
automatického komfortního kotle na spalování pelet. Spalování pelet má i mnoho dalších 
předností, zejména vysoký komfort a velmi nízké emise škodlivých látek do ovzduší. 
 
Graf srovnání výše celkových ročních nákladů na vytápění průměrného domu různými druhy 

paliva  

porovnání nákladů na vytápění 1 domu s roční spotřebou 97 GJ (Kč)

16 955 Kč
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5) Přínosy bioteplofikace pro daný mikroregion obcí (Borovná, Horní Myslová, Kostelní 
Myslová, Mysletice, Olší, Zadní Vydří) 
 
Přínosy projektu: 
 

• dosažení výrazné úspory emisí znečišťujících látek ovzduší, výrazné 
zkvalitnění ovzduší v dotčených obcích (z téměř 1700 tun emisí CO2 ročně na 
cca 700 t), 

• zvýšení komfortu bydlení občanů a zvýšení atraktivnosti obcí pro bydlení, 
• snížení životních nákladů domácností (v porovnání s vytápěním ZP cca o 30% 

nižší roční náklady), 
• vytvoření nových pracovních míst v obcích pro cca 10 – 12 místních občanů, 
• vznik nových příležitostí pro podnikání, 
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• ekonomická stabilizace obcí, 
• stabilizace místní zemědělské produkce, 
• maximální využití místních zdrojů, 
• zlepšení vzhledu obcí. 

 
Charakteristické rysy projektu: 

• komplexnost, 
• optimalizace využití finančních prostředků, 
• zásadní snížení místní emisní zátěže. 
 

Z širšího pohledu lze konstatovat, že bioenergetika pomáhá současně řešit řadu problémů 
našeho venkova. Jedním z těchto problémů, který stále nabývá na významu, je nadprodukce 
potravinářského zemědělství. Velký význam má bioenergetika i ze sociálního hlediska, neboť 
vytváří nové pracovní příležitosti, zejména v ohrožených sektorech hospodářství, a zachovává 
finanční toky v dané oblasti. V neposlední řadě je neopominutelný fakt, že dochází ke 
zlepšení stavu životního prostředí v místě provozovaného zařízení, ale významný je i 
příspěvek k odvrácení ekologické katastrofy v souvislosti s prohlubováním skleníkového 
efektu v důsledku emisí fosilního CO2. 
  

 
Diskuse po III. bloku konference 
 
Ing. Miroslav Kubín, DrSc., Enco 
 
Dámy a pánové, chtěl bych obrátit vaši pozornost trochu jiným směrem a sice k úloze nového 
Ústavu energetiky na této vysoké škole tak, aby nedublovala úlohu jiných vysokých škol a 
organizací. Myslím si, že sám název školy si o to říká – veřejná správa a finance. K veřejné 
správě bych chtěl říci tolik: – veřejná správa dostala nyní velké možnosti, velkou moc. 
Nebudu rozebírat zákonné záležitosti, ale veřejná správa je v řadě případů značně 
dezinformována vlivem různých občanských iniciativ, různých lobby, i politických lobby ať 
už zleva nebo zprava, já to nerozlišuji. Včera jsem o tom hovořil, že taková bezprecedentní 
cílená dezinformovanost je v oblasti jaderné energetiky, kde se porovnává Černobyl 
s Temelínem, kde fyzikální havárie typu INES7 není z fyzikálních důvodů, tj. z důvodu 
záporného koeficientu reaktivity možná. Ví to celý vědecký svět, ale přesto se tady tvrdí 
úplné hlouposti. Mohl bych uvést další příklady. Myslím si tedy, že by ústav měl především 
propagovat a šířit názory světové energetické rady, dále světové zdravotnické organizace a 
orgánů EU. Pokud se týká veřejné správy myslím si, že by bylo třeba objasňovat nová 
kritéria, která zahrnují ekologické hledisko, ekonomické hledisko a energetické hledisko. To 
je v první řadě kumulovaná spotřeba energie, kde jak některé zdroje a spotřebiče včetně 
obnovitelných zdrojů dopadají téměř katastrofálně. Je zapotřebí pracovat s kritériem exergie v 
případě využití tepelných čerpadel, tj. využití anergie atd. Kritériem je nejen účinnost zdrojů, 
ale využití tepla v palivu, to je něco úplně jiného. To je kombinovaná výroba atd.  
Pak si myslím, že by se fakulta měla věnovat právnímu výkladu nejlepší dostupné techniky 
(BAT). To je problém, každý si jej vykládá jinak, nechci to dál rozšiřovat. Další problém je 
subjektivní hodnocení rizika. V tom je takový zmatek, když vezmu jenom elektrosmog a 
nebudu pokračovat dál. To si myslím, že byste měli dělat. 
A vůbec všechny principy, které vycházejí z udržitelného rozvoje, nejen společnosti, ale 
energetiky, tzn. i princip předcházení rizika, princip subsidiarity, protože energetika je stále 
subsidiární záležitost států EU, tedy národní záležitost (pokud to konvent EU nerozhodne 
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jinak). Je potřeba, problematiku více méně neustále objasňovat. A to si myslím, že jiné školy 
nedělají. Tolik krátce k veřejné správě.  
Pokud jde o finance a tady zaznělo – tři roky návratnost – to jsou nesmysly. Kdybyste se 
věnovali obchodním modelům, protože havárie jak v USA, tak v Evropě nebyly zaviněny jen 
technickou závadou, ale úzkými místy v rezervách a hlavně – chybným obchodním modelem. 
Nebudu to dále rozvíjet, kdo tu oblast sleduje, ví, o co jde. A samozřejmě vazbu na regulaci. 
Něco se musí regulovat, zejména vertikální monopol, ale něco je skutečně nadbytečné. Stačila 
být jiná opatření. Tak tolik k úloze školy, kde si myslím, že by mohla přispět k tomu, aby 
v těch oblastech, které jsou meziodvětvové (interdisciplinární) by škola získala image.. 
Nakonec poznámku ke štěpkům, o kterých se diskutovalo – náklady na spalování štěpků ve 
fluidním topeništi jsou 3x vyšší, než na uhlí. Je možnost spalovat bez rekonstrukce 
dopravních systémů jen do 10 % z celkového množství paliva a zisk ročně v desítkách 
milionů je pro ČEZ příliš malá položka. Něco jiného je, jakou úlohu má cenová politika, ta si 
zaslouží pozornost. 
Tak to je tolik k úloze školy. Děkuji. 
 
Ing. Josef Bubeník, ředitel České energetické agentury 
 
Chtěl bych se vyjádřit k novému zákonu o obnovitelných zdrojích, to je pracovní název. 
Zabývá se podporu výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Je to zákon, který 
v podstatě nekopíruje zákony z EU. My jsme spíše, když se zákon připravoval, hledali 
negativa v zákonech v rámci EU nebo v rámci směrnice nebo vyhlášek příslušných 
ministerstev z jednotlivých států. A myslím si, že se nám podařilo najít jakýsi pseudotržní 
systém tím, že jsme vytvořili dvousložkovou cenu, tzn. cenu za elektrickou energii a cenu za 
certifikáty. U ceny za elektrickou energii jsme si dali za cíl, že cena z klasických fosilních 
zdrojů má být konkurenceschopná, a certifikát by měl být zajímavý zvýhodněním, které 
podporuje.  
Obecně se ví, že zákon má dvě etapy n . První etapou je období do otevření úplného trhu 
s elektřinou a druhou je doba po otevření trhu. V průběhu první etapy si distribuční 
společnosti zatím mohou se zákazníkem pohrávat, ale po otevření trhu, kdy bude platit 
novelizovaný zákon č. 458/2000 Sb., „energetický zákon“ s povinností „umbandlingu“, tzn. 
že energetické distribuční společnosti už nebudou obchodovat, ale budou existovat obchodní 
místa, přes která se elektřina bude prodávat konečnému zákazníkovi.  
Chtěl bych říci, že dřevní štěpka, kterou ČEZ, a. s. nakupuje, tak že může vlastně strhnout trh 
s biomasou a znemožnit v podstatě malým výrobcům, malým elektrárnám, malým teplárnám 
vlastně je nakupovat. Myslím si, že novelizovaný energetický zákon na řešení těchto situací 
pamatuje a to tím, že zmocňuje Energetický regulační úřad, a tento regulační úřad 
samozřejmě bude stanovovat cenu pro spoluspalování dřevní štěpky a uhlí. Dnes víme, že se 
spoluspalování hodí jen pro fluidní kotle. Ty nám samozřejmě přispějí jednak k plnění 
indikativního cíle České republiky, který je 8 % podílu obnovitelných zdrojů energie při 
výrobě elektřiny na brutto výrobě elektřiny do roku 2010. To je jedna věc a druhou věcí je, že 
celková produkce elektrické energie v České republice je poměrně velká.  
Nicméně třeba Jihlavské dřevařské závody, které jsou vlastněny rakousko-německými 
koncerny, u nás nakupují štěpku. Nakupují podstatně víc, než mohou spotřebovat do 
dřevovláknitých desek, které vyrábějí, a zbytek štěpky vyvážejí. Čili já jsem slyšel, že 
dovážejí – vyvážejí.  
Když jsem zpracovával odpověď dopisu pana ministra Urbana, na dopis kde si právě 
jednatelé této společnosti stěžovali, musím říci, že v lecčems měli pravdu, někdy se mýlili, ale 
hlavně neuvedli všechno tak, jak skutečně je.  
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Dovolte mi informaci o jednání s ČEZ, a. s. o využívání tzv. zelené štěpky. Té je v České 
republice 4,5 miliónu kubíků. Nedá se spalovat v malých kotlích. Proto jsem jednal s ČEZ, 
a. s., a také s firmou Dalkia Ostrava, která vlastní teplárny, o využití této štěpky.  
Zelená štěpka obsahuje více než 50 % vody a musí se nějakým způsobem upravit. 
Nejjednodušší úprava je, že se nechá ležet na hromadě několik měsíců a voda se odpaří. 
Běžně užívaná dřevní štěpka obsahuje 20 % vody, nebo se pohybuje zhruba kolem 30 %, ale 
už je energeticky zajímavá. ČEZ, a. s. v současné době zpracovává studii na využití této 
zelené štěpky a na základě té studie, kterou bychom měli dostat asi tak v polovině května, 
zahájíme jednání se Státními lesy z Hradce Králové. V tomto okamžiku se v podstatě stává 
spoluspalování v elektrárnách ČEZ, a. s. jaksi velice užitečným pro to, aby tato štěpka 
neležela, nespalovala se v lesích, protože tam se spaluje, aby zmizela.  
Rád uvidím, že diskuse, která se rozpoutala kolem štěpky, povede k novému myšlení a 
v případě, že se nám podaří využít oněch 4,5 miliónu kubíků zelené štěpky, tak si myslím, že 
štěpky jako takové bude v České republice poměrně dost. Chtěl jsem vás seznámit 
s uvedenými skutečnostmi a doplnit tak své vystoupení, protože jsem to považoval za velice 
nutné. 
 
Ing. Vladislav Bízek, ředitel DVH ČR spol. s r. o. 
 
Já mám pouze technickou poznámku stran kvality ovzduší Vysočina. To, že jsem říkal, že je 
tam čistý vzduch, tím jsem samozřejmě nemyslel, že je tam panenský, ničím nedotčený 
vzduch, ale myslel jsem tím to, že tam od roku 2000 nebylo zjištěno překračování nově 
vyhlášených imisních limitů. Samozřejmě s výjimkou přízemního ozónu, ale to je jiná 
kapitola. 
Lokálně tam pochopitelně mohou být místa, kde je vzduch špinavý, ale v porovnání 
s ostatními kraji je Vysočina spolu s Jihočeským krajem považována za nejčistší oblasti ČR. 
 
Dr. Alan Krautstengl, Ph.D., prorektor pro vědu a výzkum VŠFS, o. p. s. 
 
Dámy a pánové, než přejdeme k těm organizačním věcem, já bych rád alespoň v jedné minutě 
reagoval na příspěvek Ing. Kubína ohledně úlohy Ústavu pro energetiku VŠFS. S mnoha jeho 
náměty musím velice souhlasit, jenom bych zde rád uved pár konkrétních faktů. 
Ústav pro energetiku je samozřejmě organickou součástí VŠFS a nejedná se tedy pouze o 
jakési dislokované výzkumné pracoviště, ale naopak o působiště akademického charakteru, 
jehož činnost je úzce provázána. Ředitel Ing. Karas hovořil o přípravě postgraduálních kurzů, 
o tom, což je součást i určité informační kampaně nebo informačních aktivit, ve smyslu k těm 
problémům, o kterých vy jste hovořil. 
Vy jste se zmiňoval o problémech určitého obchodního modelu a rizik, které z toho 
vyplynuly. Chtěl bych jenom uvést, že VŠFS, ať už je to její Ústav pro energetiku nebo další 
pracoviště, připravuje model rizik obchodování s energetikou, s elektřinou, takže těmito 
problémy se zabýváme a jsme si vědomi toho, že naše parketa třeba v oblasti vědy a výzkumu 
může být velice silná v některých mezioborových aktivitách, tzn. např. modelování 
v energetice atd. Takže tímto směrem, který vy jste naznačil, se snažíme jít a byť tedy Ústav 
pro energetiku má v porovnání s dalšími pracovišti tu úlohu vědeckovýzkumnou výrazněji 
posílenou, tak i ty úlohy ostatní si uvědomujeme. Tolik, velice krátce, k příspěvku Ing. 
Kubína.  
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