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Stanovisko KZPS ČR k OZE ve vazbě na cíle EU 
k úsporám elektrické energie a k úvahám o budoucím 

využití hnědého uhlí 

 

Základním úkolem v oblasti energetiky podle schválené Státní energetické 

koncepce je zajistit bezpečnou, udržitelnou a cenově konkurenceschopnou 

energii pro podnikatelský sektor a pro domácnosti. Schválený dokument 

předpokládá variantní scénáře vývoje energetiky s vizí cca 25 let, podle nichž 

počítá s relativně flexibilním nastavením energetického mixu podle aktuálního 

vývoje energetického prostředí v měřítcích EU i s přihlédnutím k vývoji ve 

světě.  

 Plány Evropské unie na zvýšení podílu OZE na energetickém mixu 

Evropy je nutno kromě pohledu evropského vidět také z pohledu jednotlivých 

států Evropské energie, jejich technických a geografických podmínek a také 

z pohledu časového.  

Z tohoto pohledu je pro Českou republiku základní otázkou, zda dokáží 

OZE v podmínkách České republiky nahradit tradiční zdroje elektřiny. Záměr 

Evropské unie dosáhnout do roku 2030 podílu OZE na úrovni 35% totiž 

předpokládá vzájemné propojení národních akčních plánů jednotlivých 

členských států Evropské unie. Pro takové vzájemné propojení a řízení výroby a 

spotřeby elektrické energie v Evropě jako celku dosud není k dispozici 

odpovídající infrastruktura a ani spolupráce mezi jednotlivými členskými státy 



není na odpovídající úrovni. Bez uzardění můžeme říci, že plány Evropské unie 

v oblasti zvýšení podílu OZE jsou postaveny na tlaku Německa, Francie a 

dalších západních států Evropské unie. Česká republika však musí zajistit 

„čistou“, levnou a dostupnou elektrickou energii hlavně pro své občany a svůj 

průmysl. Z tohoto pohledu tedy musí zajistit energetickou bezpečnost a 

soběstačnost České republiky a posoudit, jak tohoto cíle dosáhnout a jaký může 

i jen teoreticky být podíl OZE v energetickém mixu ČR. 

Analýzu tohoto typu minulý měsíc prezentovala společnost EGÚ Brno na 

diskusním setkání Institutu pro veřejnou diskusi (IVD) v Praze. Pro posouzení 

možností dosažení Evropského cíle na podíl OZE v energetickém mixu je třeba 

nejdříve posoudit, jaký bude vývoj spotřeby elektřiny jak v domácnostech, tak i 

ve výrobní sféře. Studie pracovala s celkem čtyřmi variantami vývoje spotřeby a 

zahrnula do svých odhadů plány jak na úsporu energií, tak i na zavedení 

elektromobility. Pomineme-li variantu, při které ČR nebude činit žádná opatření 

a která není nijak pravděpodobná, byl posuzován vývoj při zachování stávající 

energetické koncepce ČR. Druhou variantou byl vývoj při položení 

maximálního důrazu na energetické úspory – rozvoj OZE, nízký podíl uhlí a 

plynu a minimálně 4 jaderné zdroje. Poslední variantou byl vývoj při aplikaci 

plánů na maximální rozvoj nízkoemisních zdrojů – vysoký podíl OZE, vysoký 

podíl plynu a 5 lokalit jaderných zdrojů. Každá z těchto predikcí předpokládá 

nárůst spotřeby elektrické energie v rozsahu od 20 do 50%, zvláště při nárůst 

využití elektromobilů. 

Na druhé straně potom stojí způsoby jak zajistit tento nárůst spotřeby a 

zda nám k tomu mohou pomoci OZE tak, že nahradí stávající standardní 

energetické zdroje. V tomto případě je záměr Evropské unie jasný. OZE by měly 

nahradit hlavně zdroje využívající fosilní paliva a dosáhnout vytvoření tzv. 

„low-carbon economy“ – tedy ekonomiky postavené na využívání jiných než 

uhlíkatých zdrojů energie. V tomto směru je nejvyšší tlak vytvářen právě na 



útlum výroby elektrické energie z uhelných elektráren. To by mělo vést 

k výraznému snížení emisí CO2 a zajistit lepší čistotu ovzduší. Odhlédneme-li od 

skutečnosti, že kvalita čistoty ovzduší je ovlivňována mnoha jinými faktory, než 

jen produkcí spalin z uhelných elektráren, bylo by odstavením uhelných 

elektráren dosaženo výrazného snížení emisí CO2, pokud nebudou nahrazeny 

pouze elektrárnami plynovými.  

Studie EGÚ konstatovala, že již cca v roce 2027 nebude ČR produkovat 

přebytky pohotového výkonu v případě ukončení provozu Jaderné elektrárny 

Dukovany (JEDU) v letech 2025 – 2027 a v roce 2031 pokud bude JEDU 

provozována do roku 2035. Tento pokles pohotového výkonu energetických 

zdrojů je dána skutečností, že uhelné elektrárny budou postupně odtavovány bez 

ohledu na plány a požadavky EU. Svůj plán na ukončování provozu těchto 

konvenčních zdrojů již publikoval ČEZ a u ostatních zdrojů se toto ukončení 

očekává vzhledem k životnosti a postupnému ukončování těžby hnědého uhlí na 

jednotlivých povrchových lomech. Tento pokles výkonu nemohou OZE v ČR 

v žádném případě nahradit. Bez standardních zdrojů - uhlí, plynu a jádra se 

zatím neobejdeme. Podle studie i v optimálním případě mohou OZE v ČR 

vzhledem k podmínkám ČR vyrobit nanejvýš 45 TWh a krýt podle okolností 

v roce 2050 cca 41 až 54% spotřeby elektrické energie.  

Vysoké množství OZE jednoznačně vyvolá vysoké externí náklady, které 

nejsou součástí ceny silové energie. Jedná se o náklady na přenosovou soustavu, 

řízení soustavy samotné a nutnou akumulaci energie z OZE, které ze své 

podstaty nejsou schopny poskytovat výkon nepřetržitě. Vzhledem k těmto 

nákladům může vzrůst konečná cena elektrické energie o 15 až 20%. 

Jak konstatoval pan Václav Trejbal ze Svazu průmyslu ČR: „Samozřejmě 

že všechno by změnil nástup velkokapacitního a nákladově přijatelného 

skladování elektřiny, ale taková technologie zatím k dispozici není. 

Technologický pokrok a rychlost jeho uplatnění se vždycky dají předpovídat 



velmi obtížně. Třeba na jadernou fúzi, která by vyřešila velkou část 

energetických potřeb lidstva, čekáme přes 50 let.  

Prozatím si troufám tvrdit, že bez využití tradičních fosilních zdrojů, 

včetně těch nízkoemisních či bezemisních typu jádra, se ještě pár desetiletí 

neobejdeme. Poučný byl v tomto nedávný komentář mého kolegy z německého 

průmyslového svazu BDI, podle něhož, i kdyby Německo ztrojnásobilo své 

stávající výrobní kapacity v OZE, v zimě stále nepokryje ani polovinu své 

spotřeby.“ 

Jednou z myšlenek, která se v poslední době neustále znovu objevuje 

v médiích i na veřejnosti, je tvrzení, že uhlí je cennou surovinou pro budoucnost 

pro využití např. v chemickém průmyslu. Z pohledu současné celosvětové 

bilance fosilních zdrojů je uhlí skutečně jediným fosilním zdrojem, jehož zásoby 

vydrží ještě minimálně další století. Na druhou stranu oproti plynu nebo ropě 

využití uhlí v chemickém průmyslu – rafinériích - přináší řadu technologických 

problémů a předpokládá vybudování zcela nového komplexu uhelné rafinérie.  

ČR má však v oboru využití uhlí jako chemické suroviny velkou tradici. 

Nejznámějším příkladem je rafinérie v Litvínově, která právě ze zdejšího 

kvalitního hnědého uhlí vyráběla v době 2. světové války motorová paliva pro 

německé ozbrojené síly a tato technologie zde byla využívána do roku 1960, kdy 

rafinérie přešla na zpracování ropy. Důvodem pro vybudování této kapacity byla 

nedostupnost ropy pro Německo v těchto letech. V dnešní době jsou však 

požadavky na kvalitu pohonných hmot výrazně odlišné od podmínek dřívějších 

a rafinérie nehodlají své technologie měnit, dokud bude dostupná ropa a zemní 

plyn.  Přesto ve světě existuje jedna velká prosperující uhelná rafinérie – 

společnost Sasol v Jihoafrické republice. Také v tomto případě byl důvodem pro 

vybudování uhelné rafinérie nedostatek či přímo nedostupnost ropy vzhledem 

k tehdejšímu embargu proti JAR. Technologie zkapalňování a zplyňování uhlí 

jsou však dobře známé s dostupné.  



Druhým příkladem z ČR je energeticko-chemický komplex ve Vřesové. 

Uhlí je v reaktorech zplyňováno, výsledný syntézní plyn je čištěn a poté se 

spaluje na plynové turbíně. Jako vedlejší produkty vyrábí komplex chemikálie – 

dehet, fenolový koncentrát, kyselinu sírovou a čpavek. Možnosti využití 

syntézního plynu jsou však mnohem širší. Z takto vyrobeného syntézního plynu 

by bylo možno vyrábět jak motorová paliva, tak i celou řadu organických 

chemických látek včetně plastů,  

Poslední možností jak s uhlím pracovat v budoucnosti je také možnost 

vyvinout skutečně funkční technologii záchytu CO2 a tento zachycený a 

z pohledu Evropské unie nežádoucí oxid uhličitý pomocí chemických 

technologií využívat jako surovinu pro chemický průmysl. I na tomto poli 

probíhají rozsáhlé výzkumné práce a cest jak s CO2 naložit po zachycení 

chemicky je několik. Zatím však tato možnost naráží opět na nedořešenou 

funkční technologii záchytu a vysoké náklady spojené se zavedením jeho 

chemického zpracování.  

Záchyt CO2 a následné chemické zpracování by však řešil hned dvě vize 

Evropské unie při zachování výroby elektrické energie ve standardní uhelné 

elektrárně. Záchytem by došlo ke snížení emisí CO2 a současně by došlo 

k výraznému vyčištění spalin a tím i mnohem nižším emisím ostatních 

znečišťujících látek. Takto produkovaná energie by byla tou „čistou“, i když asi 

ne levnou, energií. 

Konfederace zaměstnavatelských svazů ČR, jak vidíte z předchozích slov, 

se k využívání OZE nestaví negativně. Při přípravě vládních dokumentů, ať se 

týkaly přípravy aktualizované Státní energetické koncepce, Státní surovinové 

politiky aktualizace Národního akčního plánu energetické účinnosti nebo 

Politiky ochrany klimatu v ČR jsme se vždy stavěli za využívání ekonomicky 

efektivních OZE a za jejich místo v energetickém mixu ČR, které jim, vzhledem 

k našim podmínkám náleží. Zastáváme názor, že významným nízkouhlíkovým, 



resp. až čistým zdrojem energie je v ne příliš vzdálené budoucnosti při 

postupném snižování výroby elektřiny a tepla z hnědého uhlí, je jádro. Bohužel 

ale zatím stále není rozhodnuto o podstatných otázkách jak a kdy dále s JEDU. I 

na to naše Konfederace po několik let upozorňuje a každý odklad ve schválení 

financování, dodavatele a dalších s tím spojených otázek posouvá i 

problematiku implementace zimního balíčku do jiných rovin. Chci Vás 

ubezpečit, že KZPS ČR se tomu bude ve všech svých členských svazech 

věnovat. 

 

 


