
Jak překonat fragmentaci 
jednotného energetického trhu EU 

V Praze, 13. 2. 2014    senátor Jiří Bis 

          předseda Podvýboru pro energetiku VHZD Senátu PČR 

 

 



„Provádění spolehlivé energetické politiky 
v Evropě bylo pro prosperitu obyvatel 

málokdy tak důležité jako nyní“  
 

Dr. Fatih Birol 
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     Snížení emisí od roku 2005 

       EU 14 %, USA 12% 

Celková podpora OZE činila v roce 2012 přibližně 101 mld. $, z toho více než polovina byla 
čerpána EU; jedná se přibližně o polovinu očekávané podpory v roce 2035 



 

 Poměr ceny elektrické energie v EU k USA nemá do 
roku 2035 klesnout 

 

 Cena elektřiny USA je dána nízkou cenou především 
uhlí (a břidličného plynu), které je v USA v průměru     
2 x levnější (resp. 4 x) než v Evropě 

 

 Průměrné celkové provozní náklady amerických 
fosilních elektráren představovaly 0,65 Kč/1kWh 
(včetně odpadu a odsíření) 

 



Dle novely zákona č. 165/2012 Sb.,                                 
o podporovaných zdrojích energie: 

 Se od roku zastavuje provozní podpora výroby elektřiny z OZE  pro 
všechny nové instalace, tzn. sluneční a větrné elektrárny, bioplynové 
stanice, geotermál a biomasa (vyjma malé vody) 

 Ukončení nároků na podporu elektřiny vyrobené z biokapalin, 
decentrální výroby elektřiny a výroby biometanu 

 Cena na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny je max. ve 
výši 495 Kč/MWh (skutečná celková podpora včetně podpory státu je 
790 Kč/ 1 MWh) 

 Ale zůstává povinnost přednostně připojit obnovitelný zdroj k 
přenosové nebo distribuční soustavě a vykupovat elektřinu za 
garantovanou cenu 

 



Podíl jednotlivých složek ceny za dodávku elektřiny pro domácnosti v roce 2013             

–  

bez daňových položek (v závorce údaje za rok 2012) 
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Absurdita trhu a politiky 

 Máme problém dát garance pro jaderné elektrárny na cenu 
elektřiny cca 70 EUR, když se jedná o bezemisní 
regulovatelný zdroj a neměli jsme problémy garantovat a 
garantujeme výkupní cenu elektřiny 550 EUR na 20 let z 
FVE pro neregulovatelný zdroj řízený počasím a roční 
dobou 

 



Děkuji za pozornost 
- 

senátor Jiří Bis 


