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Energetická politika EU 

 Nastavuje striktní legislativní pravidla pro investování do výstavby 

energetické infrastruktury a jejího provozu (pravidla pro vyrovnávání 

soustav, rezervace kapacit, aukce apod.). 
 

 Vytváří nestabilitu na evropském trhu s energiemi. 
 

 Posílá do sektoru energetiky velké dotace, které sice pomáhají 

financování projektů, 
 

 

na druhé straně ale fatálně deformují trh. 
 

 

 Volá po diverzifikaci tras a zdrojů, po energetické nezávislosti. 
 

 

ERÚ nepřipustí do povolených výnosů to,  

z čeho prokazatelně neprofitují spotřebitelé energií v ČR. 
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Energetická politika EU 
Liberalizace trhu a unbundling 

 Liberalizace trhu znamenala vyčlenění těch oblastí podnikání, které mají 

charakter přirozeného monopolu: přepravy a distribuce. Tyto činnosti 

jsou regulovány k tomu určeným regulačním orgánem (v ČR je to ERÚ). 

 Trh s plynem je v ČR plně liberalizován od 2007, trh s elektřinou od roku 2006. 
 

 Unbundling – vyčleňování přepravních či distribučních částí energetických 

společností a „odpojování“ jejích vztahu k obchodním aktivitám – přínos 

je přinejmenším sporný: 

 Od prvotních řešení informačního oddělování typu „čínská zeď“ bylo postupně 

požadováno nejenom úplné ekonomické oddělení, ale i oddělení vlastnické.  

 Původně jednoduché vztahy, kdy jeden subjekt zodpovídal za cestu energie od 

výrobce ke spotřebiteli a za její dodávku včetně její spolehlivosti a kvality, se staly 

mnohem složitějšími. 

 Dnešní stav je charakterizován úplným oddělením přepravy/přenosu a distribuce od 

obchodu. 

 Zdá se však, že důsledně prováděný unbundling silně zhoršuje pozice 

přepravců a distributorů při poskytování finančních záruk na výstavbu nové 

infrastruktury; to má vliv i na ochotu  investovat do energetických zařízení. 
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Dotace do POZE 

 Dotace pokřivují trh i charakter lidí. 

 Původně ušlechtilý záměr ochrany životního prostředí se v ČR i celé EU 

zvrhnul v honbu za penězi. 

 Dopad na občany je v ČR přes 45 mld. Kč ročně a i přes významná 

omezení stále roste. 

 Přetrvávající masivní dotace oddalují termín konkurenceschopnosti 

energetických projektů. 

 Cena energií pro konečného spotřebitele přestává být únosná. 

 Nekontrolovatelný rozvoj OZE nadále vyžaduje další obří investice do 

energetické infrastruktury. 

 I přes zjevné chyby v minulosti stále pokračujeme v neefektivní podpoře 

s odklonem od tržních mechanismů. 

 Každá národní ekonomika má své limity, podpora nemůže fungovat s 

otevřeným účtem.  
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Výzvy energetického sektoru 
Finanční dopady by zaplatil spotřebitel 

 Integrace obnovitelných zdrojů 
 Jsou naše historicky robustní sítě stále dostatečně robustní na bezmeznou integraci  

obnovitelných zdrojů (nově podpora biometanu)? 

 Hrozí riziko black outu? 

 Je instalace PST vyhozenou investicí nebo taháním za záchrannou brzdu? 
 

 Centrální řízení sítí 
 Může síť v ČR řídit dispečer z Bruselu/Mnichova, tj. řídit energetiku svrchovaného státu? 

 Bližší košile nežli kabát (omezí v případě problému dispečer raději Belgii nebo ČR?) 

 Solidarita za každou cenu, nebo když český zákazník platí českému provozovateli, 

tak má právo požadovat jeho služby? 
 

 Dotace 
 Je možno dnes postavit a provozovat nedotovaný zdroj? 

 Mají spotřebitelé v regulovaných cenách hradit i zařízení pořízené z dotací? 

   

Dotace jsou zlo, které deformují ceny a křiví trh. 
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Tragické jsou konce, 

když politici převezmou rozhodování v oblasti, 

kterou neznají. 
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Děkuji Vám za pozornost. 

 

 

alena.vitaskova@eru.cz 

www.eru.cz 

 

 


