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ShrnutShrnut íí pokropokro ččilil éého ho 
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Spot řeba primárních energetických zdroj ů
Energetická [r]evoluce - pokro čilý scéná ř
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Hrubá výroba elekt řiny
Energetická [r]evoluce - pokro čilý scéná ř
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Elekt řina - instalovaný výkon
Energetická [r]evoluce - pokro čilý scéná ř
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Hrubá výroba tepla
Energetická [r]evoluce - pokro čilý scéná ř
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Emise CO2
Energetická [r]evoluce - pokro čilý scéná ř

0

20

40

60

80

100

120

140

2007 2020 2030 2040 2050

rok

m
ili

ón
ů

 tu
n 

/ r
ok

Emise CO2 (Mt/r)



NNáávrh potvrh pot řřebných ebných 
opatopat řřeneníí



Energetická [r]evoluce: globální opat řřřření I.
1. Odstranit všechny druhy dotací pro fosilní paliva a jadernou 

energetiku.

2. Zahrnout negativní dopady těžby a spalování fosilních paliv do 
cen energií pomocí systému emisního obchodování a zdanění
uhlíku.

3. Zavést minimální standardy pro energetickou účinnost 
spotřebičů, budov i vozidel.

4. Stanovit vymahatelné závazky pro zvyšování podílu 
obnovitelných zdrojů a kombinované výroby tepla a elektřiny.

5. Upravit pravidla trhu s elektřinou tak, aby výrobci z 
obnovitelných zdrojů měli zaručené prioritní nasazení při 
pokrývání odběru.



Energetická [r]evoluce: globální opat řřřření II.
6. Zajistit stabilní podmínky pro investory do obnovitelných 

zdrojů, například formou minimálních výkupních cen.

7. Vylepšit systém štítkování výrobků, aby zákazníkům 
poskytoval co nejvíce informací o dopadech kupované věci na 
životní prostředí.

8. Navýšit rozpočty pro výzkum a vývoj v oblasti obnovitelných 
zdrojů a energetické účinnosti.



Energetická [r]evoluce: národní opat řřřření I.
1. konkrétními nástroji využít potenciál úspor pomocí energeticky 

efektivních rekonstrukcí budov (pokračování programu Zelená
úsporám pomocí výnosů z aukcí emisních povolenek);

2. pokračování ekologické daňové reformy, která zajistí zahrnutí
externích nákladů využití jednotlivých zdrojů energie do jejich 
ceny;

3. zákonnou úpravou dočasně zajistit, aby hnědým uhlím byly 
přednostně zásobeny teplárny (nikoli elektrárny);

4. v návaznosti na využití potenciálu energeticky efektivních 
rekonstrukcí budov optimalizovat teplárenské soustavy;

5. zachovat základní princip zákona o podpoře výroby elektřiny z 
obnovitelných zdrojů, aby zajistil investorům stabilní prostředí;



Energetická [r]evoluce: národní opat řřřření II.
6. strategický rozvoj elektroenergetických sítí plánovat s ohledem 

na budoucí potřeby obnovitelných zdrojů energie;

7. upravit zákon o podporovaných zdrojích energie tak, aby rozvoj 
obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny i tepla skutečně
stimuloval, a nikoliv administrativně omezoval;

8. zachovat územní ekologické limity těžby hnědého uhlí.



Co s teplCo s tepl áárenstvrenstv íím?m?



Trvalé řřřřešení: OZE a úspory nahradí uhlí

Hrubá výroba tepla
Energetická [r]evoluce - pokro čilý scéná ř
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Souččččasná spot řřřřeba uhlí pro teplárny
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2030: Kde vzít (a nekrást)?
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Jak udr žžžžet teplárny nad vodou - alternativy

V rámci limit ůůůů je pro teplárny dostatek uhlí minimáln ěěěě do 
roku 2030. Jak ho k nim dostat?

1. zakotvit v horním zákoně předkupní právo na vytěžené uhlí, 
a to buď ve prospěch státní organizace (např. Správy 
hmotných rezerv), nebo přímo tepláren

2. zakotvit povinnou přednostní nabídku uhlí teplárnám mezi 
podmínky všech v budoucnu vydaných povolení k hornické
činnosti (x probíhající soudní spor na POPD Vršany 2012 -
2052)

3. využít majoritních vlastnických práv státu v Severočeských 
dolech k přednostním dodávkám uhlí teplárnám





� Kondenzační výroby elektřiny je ziskovější než výroba tepla, 
elektrárny při nákupu uhlí přeplatí teplárny

=> udržení tepláren předpokládá zásah do fungování volného trhu

� Echt pravicové řešení = nedělat nic

K ččččemu by to vedlo?

� Decentralizace (nikoliv rozpad!) některých teplárenských soustav 
a rozvoj plynové mikro-kogenerace

� Zvýšení cen pro koncové zákazníky

� Ovšem nikoliv 2 – 3 x (jak strašil Vojíř), ale cca o 50 % = na 
úroveň cen tepla v Praze (levý břeh Vltavy)

� Výrazné snížení emisí polétavého prachu, CO2, SOx, NOx (!) PAH 
a těžkých kovů

Nulová varianta – zmrzne milión domácností?



Most 1985
Litvínov 2040 ?



Děěěěkuji za 
pozornost !
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