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• Snižování emisí včetně CO2 a rozvoj využívání OZE jsou logické směry, kterými by se moderní 
energetika a teplárenství měly ubírat. 

• Transformace energetické infrastruktury, zejména elektrických sítí a jejich řízení, je nezbytnou 
podmínkou úspěšnosti této „zelené“ cesty. 

• Podceňování stability investičního prostředí, absence priorit a jasných postupných kroků, 
nerespektování fyzikálních zákonů a přehlížení minulých zkušeností se nevyplácí. 

• Náhrada tradičního zdrojového mixu CZT (uhlí, plyn) obnovitelnými zdroji si proto vyžádá více 
času a finančních zdrojů, než jsme na začátku očekávali. 

• Transformaci se v budoucnu nemohou vyhnout ani sítě CZT - otázkou je, kdy nastane ten 
správný čas. 

Změna tradičního zdrojového mixu v celé energetice je správným krokem. Vyžaduje však 
mnohem více času, než stanovila EU, jinak bude extrémně drahá.  

Minulé chybné kroky mají následky již dnes - bez dotací se nic nového nepostaví.  

Nerespektování racionálního „timing(u)“ vede k vysokým cenám energie a ve svém důsledku                     
k energetické chudobě, kterou nyní řeší některé vyspělé země. 



Jaká jsou specifika teplárenství ve vztahu k cílům EU ETS a OZE 2030 
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• Spotřeba energie pro vytápění, chlazení a TUV představuje 43 % konečné spotřeby energie                       
v EU. Teplárenství proto hraje důležitou roli při plnění cílů EU 2030. 

• Teplárenství je tradičně spojeno s průmyslovou výrobou tepla a s účinnými soustavami 
dálkového vytápění, které využívají kombinovanou výrobu tepla a elektřiny (KVET).                              
Proto je určeno pro velké sídelní aglomerace.  

• Společná výroba tepla a elektřiny může využívat různé zdroje primární energie –                      
od uhlí a plynu až po jadernou energii. 

Očekáváme, že teplárenství významně přispěje k plnění všech tří cílů EU 2030, neboť 

- má mnohem vyšší účinnost ve srovnání s oddělenou výrobou tepla a elektřiny; 
- díky účinnosti teplárenské výroby se podstatně snižuje spotřeba paliva, a tím i všechny emise 

včetně CO2; 
- přispěje i k cíli OZE, protože umí využívat různé druhy primární energie včetně OZE. 

Teplárenství kromě KVET, stejně jako každá průmyslová výroba, těží z hromadné výroby 
(ekonomie z rozsahu). Proto je schopno vyrábět a dodávat energii za přijatelné ceny. 

Pokud by nebyly podporovány substituty (decentralizovaná výroba), teplárenství by bylo schopno 
přežít transformaci bez dotací.  

Pokud jsou substituty podporovány, mělo by být  podporováno i teplárenství. V opačném případě 
teplárenství v „konkurenci“ tzv. předotovaných lokálních zdrojů nepřežije. 



Jak může teplárenství přispět ke snížení závislosti na primárních zdrojích energie 
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Diskuse o budoucnosti teplárenství se v současné době odvíjí dvěma směry: 
1. náhrada uhlí plynem, 
2. náhrada fosilních zdrojů OZE.  

Investice do účinných soustav dálkového vytápění a jejich zdrojů jsou finančně náročné a mají 
dlouhou návratnost. 

• Dlouhodobý vývoj cen energetických komodit je obtížně předvídatelný. 

• Nejistoty, pokud jde o politické rozhodování o regulaci a o dotacích, a nejistoty v rozvoji 
infrastruktury vytvářejí prostředí, ve kterém lze každé investiční rozhodnutí zpochybnit => 
vzhledem k tomu, že nechceme udělat chybu, vzniká patová situace. 

Přechod  na plyn není z dlouhodobého pohledu řešením: 

• spotřebovává neobnovitelné primární zdroje, navíc nakupované v rizikových zemích, 

• uvážíme-li ztráty při těžbě a dopravě na dlouhé vzdálenosti, je příspěvek přechodu na plyn                     
k dekarbonizaci teplárenství minimální, 

• zvyšuje dovozní energetickou závislost.  

Na druhé straně postupná a uvážlivá dekarbonizace teplárenství s přednostním využíváním úspor 
a domácích zdrojů energie, která se v Evropě postupně prosazuje, přispívá ke snížení spotřeby 
neobnovitelných primárních zdrojů energie a současně ke snížení dovozní energetické závislosti. 

Odpovědnost k zákazníkům a akcionářům nám tudíž velí zachovat kontinuitu a měnit mix 
tradičních a alternativních zdrojů včetně OZE postupně a v pravý čas, ruku v ruce s nárůstem      
     zkušeností a nových poznatků.  
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Z hlediska energetické koncepce ČR a EU: 
 

• Měli bychom stabilizovat všechny možné regulace a dotace na úrovni, kterou si ekonomika 
může dovolit.  

• Měli bychom realizovat zásadní změny energetického mixu v době, kdy technicky i z hlediska 
společenského dozrají a neznásilňovat jejich přirozený vývoj.  

• O časové ose proměn energetického sektoru bychom měli uvažovat realisticky; situace                                   
s výstavbou sítí v Německu (ale i u nás) to potvrzuje. 

• Měli bychom podporovat dotacemi výzkum a vývoj, nikoliv jednotlivé konkurující si 
technologie proti sobě.  

 

A hlavně - neměli bychom vsadit všechno na jednu kartu – na to je ještě příliš brzy a na případné 
zklamání nejsme dost bohatí. 
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DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


