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1. Úvod 

 

     Tématem mé bakalářské práce je Energetická politika České republiky (ex ante 

policy analýza). Energetická politika České republiky je reprezentována advokačními, 

legislativními a strategickými veřejně politickými dokumenty. Prostřednictvím těchto 

dokumentů se dají rozpoznat hranice, strategie, cíle a aktéři, kteří v oblasti energetické 

politiky hrají významnou roli. Co se týče současné energetické politiky, nejen na její 

úrovni se v posledních letech řeší jistý problém. Tím problémem je, že hnědé uhlí, 

prostřednictvím kterého Česká republika zažívá tzv. uhelný věk, nedisponuje takovými 

zásobami jako dříve. Kdyby nehrálo hnědé uhlí významnou roli jakožto primární zdroj 

energetického mixu České republiky, možná by se nejednalo o velký problém. 

Jenomže hnědé uhlí má v České republice největší podíl na výrobě tepelné i elektrické 

energie již několik let (Malečková – Jirásek – Sivek nedatováno: 3).   

     Cílem této práce bude zodpovědět výzkumnou otázku, která se týká energetické 

bezpečnosti České republiky. Výzkumnou otázkou je, jak by se měli aktéři energetické 

politiky v České republice zachovat, aby byla zachována stabilita a vyváženost 

energetické bezpečnosti státu? Energetická bezpečnost má spojitosti se strukturou 

energetických zdrojů. Pokud by např. docházely zásoby energetické suroviny, která se 

řadí mezi primární energetické zdroje, byla by ohrožena energetická bezpečnost státu. 

Další otázkou je, jaké problémy jsou spojené se strukturou energetických zdrojů? 

Existuje zde problém týkající se nedostatku některé z primárních energetických 

surovin? Existuje zde značný úbytek hnědého uhlí, o kterém se v posledních letech 

diskutuje? Pokud takový problém existuje, jaká opatření aktéři energetické politiky 

realizují? A jak by se dal problém řešit? 

     Má bakalářská práce bude policy analýzou ex ante. Policy analýza ex ante je 

zaměřena na budoucnost. Má práce se budoucností zabývá, poněvadž se zaobírá tím, 

jaká je struktura energetických zdrojů a s tím spojené problémy. Při vymezení 

problému, který se týká struktury energetických zdrojů, budou předloženy návrhy 

řešení do budoucna. Jelikož práce bude zahrnovat i návrhy na řešení problému, bude 
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se jednat o normativní policy analýzu. Normativní policy analýzou se rozumí 

doporučení určitých opatření k tomu, abychom dosáhli cíle, kterým se v tomto případě 

rozumí stabilita a vyváženost struktury energetických zdrojů (Veselý 2006: 9). 

Poněvadž budu používat policy analýzu, budu pracovat s dokumenty, které se týkají 

energetické politiky České republiky. Mezi takové dokumenty patří například Státní 

energetická koncepce České republiky, platná legislativa České republiky, programové 

prohlášení vlády, programy jednotlivých politických stran apod. (Dobrovolná-Havlík-

Kvasnička-Petr 2008: 2–3).  

     V první části mé policy analýzy bude představen koncept energetické bezpečnosti. 

Nejprve je třeba definovat, co to znamená bezpečnost jako taková. Poté se může brát 

zřetel na spojení energetiky a bezpečnosti. Před samotnými definicemi energetické 

bezpečnosti je třeba poznat okolnosti vzniku tohoto konceptu. Se vznikem jsou 

spojená 70. léta 20. století, kdy proběhly tzv. ropné šoky (WEFORUM 2006: 11). 

Důvodem pro zahrnutí energetické bezpečnosti teoretické části je fakt, že se od ní 

odráží cíl mé práce. Jestliže bude případný problém nedostatku primárního 

energetického zdroje, nevyváženosti či nestability struktury energetických zdrojů 

vyřešen, bude stabilizována a naplněna i energetická bezpečnost státu. Energetická 

bezpečnost je definována různými způsoby. Mezi autory, kteří definovali koncept 

energetické bezpečnosti a kteří budou zahrnuti v této části, patří Andrei Belyi, David 

von Hippel a Daniel Yergin.  

     Ve druhé části práce bude v rámci policy analýzy představena energetická politika 

České republiky. Energetická politika České republiky zde bude představena 

prostřednictvím advokačních, legislativních a strategických veřejně politických 

dokumentů. Mezi tyto dokumenty patří postoje politických stran, Vlády ČR, 

neziskových organizací, zákonů a ostatních aktérů. Prostřednictvím postojů 

jednotlivých aktérů a chronologickému vymezení legislativních a strategických 

dokumentů budou známy postoje, strategie či cíle těchto aktérů a dokumentů, což bude 

charakterizovat energetickou politiku jako celek. Z postojů bude možné zjistit, jaké 

jsou priority, cíle či problémy energetické politiky ČR.  
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     Třetí část představí strukturu energetických zdrojů České republiky. Představení 

energetického mixu s sebou přinese i vymezení problémů, které se s energetickým 

mixem a jeho vývojem pojí. Jistým problémem, který se v současné době řeší nejen na 

úrovni energetické politiky, je ubývající význam hnědého uhlí. Otázkou tedy je, zda 

tento problém opravdu existuje. Popřípadě jak hnědé uhlí, které patří mezi primární 

energetické zdroje v oblasti výroby tepelné i elektrické energie, nahradit. Na třetí 

kapitolu navazuje čtvrtá část, která nabídne několik návrhů řešení. Každý návrh řešení 

bude objektivně posouzen, takže budou vidět pozitivní, ale i negativní stránky 

jednotlivých návrhů řešení. Návrhy budou krátkodobého, ale i dlouhodobého rázu.        

     Co se týče zdrojů, které použiji, v rámci teoretické části použiji zejména 

cizojazyčné zdroje, mezi něž patří odborné články a publikace. U teoretické části 

použiji zejména internetové zdroje. Jedná se o články, programy politických stran, 

usnesení Vlády České republiky, apod. Dále zmíním i některé zákony, které tvoří 

pomyslné hranice energetické politiky.  
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2. Energetická bezpečnost – definice konceptu 

                              

     Tato kapitola bude obsahovat teorii, tedy představení konceptu energetické 

bezpečnosti. První kapitola bude zahrnovat tento koncept z toho důvodu, že bude pak 

na první kapitolu navazovat druhá kapitola, která bude zahrnovat energetickou politiku 

v České republice. Energetická politika a energetická bezpečnost jsou mezi sebou 

provázané. Prostřednictvím určité energetické politiky totiž zajistíme energetickou 

bezpečnost. Dalším důvodem, proč je v teoretické části práce seznámení 

s energetickou bezpečností, je to, že definováním energetické bezpečnosti lze zachytit 

informaci, co by měl stát zajistit. Z teoretické části tedy vyplyne definice zmíněného 

konceptu. Nejprve zde bude nastínění toho, co je to bezpečnost a sekuritizace. Poté zde 

bude popsáno, co stálo v pozadí vzniku tohoto konceptu – tedy, kdy se poprvé 

hovořilo o energetické bezpečnosti. Dále zde budou zmínění někteří akademici, kteří 

koncept definovali, a je na ně dodnes odkazováno. Mj. zde bude zahrnuto pojetí 

energetické bezpečnosti Danielem Yerginem. 

           

     Nejprve je nutné definovat, co je to samotná bezpečnost. Ole Waever v článku 

zvaném European Security Identities napsal, že dramatizování daného problému je 

charakteristickým prvkem bezpečnostního diskursu. Něco je zkrátka představováno 

jako existenční hrozba. Aktéři, kteří vnímají daný problém za existenční hrozbu, pak 

legitimizují porušení pravidel, poněvadž porušování pravidel vnímají jako obranu proti 

existenční hrozbě. Bezpečnost se podle Waevera týká přežití. Poněvadž je něco 

chápáno jako existenční hrozba, tak musí aktéři použít mimořádných prostředků pro 

přežití situace (Waever 1996: 106–107). Právě prostřednictvím bezpečnosti se dostává 

politika mimo zavedená pravidla. Prostřednictvím bezpečnosti se zároveň rámuje 

určité téma jakožto nadstandardní politické jednání či zvláštní druh politiky. 

Sekuritizace, která má spojitost s bezpečností, je de facto radikálnější forma politizace. 

Lze rozlišit tři formy veřejného tématu. První formou je depolitizované téma, což 

znamená, že se státem nemá nic společného a tudíž se nestává součástí veřejných debat 
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či veřejného rozhodování. Na druhou stranu druhou formu představuje politizované 

téma, které je předmětem veřejné politiky, na což musí vláda reagovat např. 

prostřednictvím oficiálního rozhodnutí. Konečně třetí forma veřejného tématu, kterou 

lze odlišit od dvou předchozích, se nazývá sekuritizovaná. Pokud se mluví o 

sekuritizovaném veřejném tématu, znamená to, že je téma vnímáno jako bezpečnostní 

hrozba. Při vnímání tématu takovýmto způsobem je třeba, aby byla vůči bezpečnostní 

hrozbě přijímána mimořádná opatření. Pokud nastane určitá bezpečnostní hrozba, 

případné vybočení ze standardních hranic politických procedur je pak ospravedlnitelné 

(Buzan – Waever – de Wilde 1998: 23–24). 

 

     Bezpečnost je dále tzv. autoreferenčním druhem jednání. Prostřednictvím 

autoreferenčního jednání se označuje jisté téma za bezpečnostní hrozbu. Zkrátka, ať už 

se ve skutečnosti o bezpečnostní hrozbu jedná či nikoliv, záleží na prezentaci tématu – 

zda je téma za bezpečnostní hrozbu prezentováno či nikoliv. V prezentaci hrozby hraje 

velkou roli tzv. intersubjektivní konstrukce existenční hrozby. Definice a kritéria 

sekuritizace pocházejí ze zmíněné intersubjektivní konstrukce bezpečnostní hrozby. 

Velký důraz se klade na rétoriku bezpečnostních hrozeb, protože jakmile ji aktér 

uplatní na určité téma, bude téma vyňato ze standardního politického procesu. Je nutné 

zmínit, že diskurs, prostřednictvím kterého aktér vnímá dané téma jako bezpečnostní 

hrozbu, sekuritizaci nevytváří. Důležité je, aby byl diskurs přijat veřejností, poněvadž 

to je podmínkou ke zplnohodnotnění jakožto bezpečnostního problému. Úspěšná 

sekuritizace je pak složeninou ze tří prvků. Mezi tyto prvky patří existenční hrozba, 

mimořádná opatření a dopady na vztahy mezi jednotlivými aktéry, které následují po 

překročení pravidel (Buzan – Waever – de Wilde 1998: 24–26).  

     Nyní je třeba spojit termíny bezpečnost a energetika a říci něco o spojitostech s 

energetikou. Jakmile před někým zmíníme pojem energetické bezpečnosti, snad 

každého jedince napadne myšlenka, že má tento pojem spojitost s energetikou a tudíž i 

s energií samotnou. S energií má určitou spojitost i ekonomický růst, poněvadž energie 

je jeho podmínkou. Podmínkou ekonomického růstu je kvůli faktu, že je energie 

důležitá k udržení státu své hospodářské dynamiky. Mezi příklady, které značí 
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důležitost energie pro stát, patří pohyb různými dopravními prostředky, produkce, 

každodenní život, v němž potřebujeme teplo, světlo apod. Mezi primární zájmy státu 

tak bezpochybně patří přísun energie. K zajištění tohoto zájmu má pak stát dvě 

možnosti. První možností je, že si energii zajistí vlastními zdroji, což zkrátka znamená 

soběstačnost státu. A druhou možností je import energetických surovin, a to za 

přijatelnou cenu pro daný stát (Dančák 2007: 13–14). Energetická bezpečnost 

představuje prostřednictvím konceptu bezpečnosti vyjadřované obavy o způsob 

zajištění, charakter, objem a vedlejší účinky užívání energetických zdrojů. Je třeba vzít 

zřetel na měnící se význam pojmu stát a pojmu trh. Energetická bezpečnost by měla 

být spíše jakýmsi heslem než pojmem. Proč by měla být energetická bezpečnost spíše 

heslem, je dané tím, že je pod tímto konceptem zahrnuto několik různorodých věcí. 

Mimo jiné sem patří produkce ropy, plynu a jiných energetických surovin, stavba 

různých elektráren, nízkoenergetické domy, cenotvorba energetických surovin, ale 

například i úsporné žárovky (Lupták 2008: 162).  

     V této chvíli je nutné říci, kdy tento pojem přibližně vznikl či jaké byly okolnosti 

jeho vzniku. V průběhu 70. let 20. století probíhají takzvané ropné šoky. Po ropných 

šocích nebyla jen ropa součástí tématu energetické bezpečnosti, poněvadž se postupem 

času oblast energetické bezpečnosti začala vztahovat i na ostatní energetické zdroje. 

Mimo různé druhy zdrojů energie začala oblast energetické bezpečnosti zahrnovat i 

trhy, rozhodovací procesy a infrastrukturu, která s tímto tématem souvisí (Martinková 

2012). V 70. letech, která jsou vnímána jako počátek vývoje energetické bezpečnosti, 

začaly prostřednictvvím nestability na Blízkém východě stoupat ceny ropy. Kvůli 

nestabilní výši ceny ropy začala již zmíněná ropná krize. V polovině 80. let se ceny 

ropy úplně zhroutily. Na konci studené války měl svět v oblasti energetické 

bezpečnosti sebedůvěru, poněvadž byla krize vyřešena (WEFORUM 2006: 11). Mezi 

lety 2002 a 2008 byl pak zvýšen význam energetické a zároveň i surovinové 

bezpečnosti, poněvadž narůstala spotřeba mj. i energetických surovin. 21. Století 

s sebou přineslo mj. i kolísání cen nerostných surovin, což rovněž zvyšovalo význam 

energetické a surovinové bezpečnosti (MPO nedatováno: 2).       



12 

 

     Po vymezení vzniku koncepce je třeba přejít k definicím energetické bezpečnosti. 

Definic tohoto konceptu existuje hned několik, tudíž je nutné vědět, že níže zmíněné 

definice nejsou univerzálně používanými. Prvním zahrnutým autorem 

v konceptualizaci energetické bezpečnosti, který se zabývá energetikou a zároveň 

definuje energetickou bezpečnost, je Daniel Yergin. Yergin definuje energetickou 

bezpečnost ve svém článku, jehož název je Ensuring Energy Security. Podle Yergina 

je definice energetické bezpečnosti omezená, poněvadž se v průběhu let přidávaly stále 

nové pojmy, které by měly mít spojitost s energetickou bezpečností, a tudíž by měly 

být zahrnuty v definici. Dodává, že je energetická bezpečnost ovlivňována vztahy 

mezi národy. Hnacím motorem energetické bezpečnosti je v posledních letech 

terorismus, obavy z domluvy o dodávky, nestabilita v určitých zemích, ale i potřeba 

všech států posilovat svůj ekonomický růst (Yergin 2006: 69).  

     Yergin identifikuje principy, které jsou viditelné v minulosti a které by mohly 

pomoci energetické bezpečnosti v budoucnosti. Prvním z principů je diverzifikace 

dodávek. Druhý princip zahrnuje tzv. bezpečnostní rezervu, prostřednictvím které 

země nezkolabují, kdyby nastal případný nedostatek zdrojů či problém týkající se 

dovozu surovin apod. Zároveň bezpečnostní rezerva napomáhá k rychlejší regeneraci 

při případném problému. Třetí princip se týká uznání integrace globálních 

energetických trhů. Čtvrtý princip vyzdvihuje důležitost kvalitních informací. Kvalitní 

informace jsou totiž důležité nejen při rozhodování aktérů, ale i pro budování důvěry u 

veřejnosti. Pátý princip klade důraz na flexibilitu trhů, které se prostřednictvím 

flexibility stávají bezpečnými a vyváženými. S posledním principem je spojena 

závislost na energetických systémech, která by měla vést k pochopení rizik a s tím 

spojená potřeba zabezpečit dodávky (Yergin 2012: 8). Co se týče samotné definice 

tohoto konceptu, Yergin definuje energetickou bezpečnost jako dostupnost 

dostatečného množství dodávaných surovin za přijatelné ceny.  Je však nutné 

zmínit, že každý stát definuje energetickou bezpečnost jiným způsobem (Yergin 2006: 

71).  

     Mezi dalšího odborníka, jehož pojetí energetické bezpečnosti právě zmíním, patří 

David von Hippel. Ve svém článku zvaném Energy Security Analysis A New 



13 

 

Framework  Hippel upozorňuje na to, že definice energetické bezpečnosti, kterých 

není málo, obvykle zahrnují požadavek na zachování energetických dodávek. Účelem 

energetické bezpečnosti je minimalizace zranitelnosti států vůči zahraničním hrozbám, 

které by způsobovaly ekonomické či vojenské krize. Hippel poukazuje na to, že jsou 

v současné době energetické politiky na státní i mezinárodní úrovni obohaceny o nové 

nástroje, kterými by měly být řešeny nové výzvy. Nové výzvy a nové nástroje 

především je třeba vnímat za klíčové složky nové koncepce energetické bezpečnosti. 

Hippel definuje novou koncepci energetické bezpečnosti prostřednictvím pěti dimenzí, 

mezi něž patří ekonomická, environmentální, sociálně kulturní, technologická a 

vojenská (nebo také bezpečnostní) dimenze. Energeticky bezpečný stát je podle 

Hippela takový stát, který je schopný zajistit k dispozici energetické a palivové služby, 

které dále dokážou zajistit tři požadavky. Mezi tyto požadavky patří ochrana 

národního blahobytu, přežití národa a minimalizace rizik, která jsou spojena 

s dodávkou a využitím paliv a energetických služeb. Hippelova definice je odlišná 

oproti ostatním definicím tím, že Hippel klade důraz na teritoriální důsledky, které 

vznikají poskytováním energie či energetických služeb (Hippel 2004: 4).  

     Posledním autorem, jehož pojetí konceptu energetické bezpečnosti zmíním, je 

Andrei Belyi. V roce 2003 vyšel v časopise Belyiho článek, který se jmenuje New 

Dimension of Energy Security of the Enlarging EU and Their Impact on Relations with 

Russia. V článku se Belyi mj. zabývá tím, jak definovat energetickou bezpečnost. Ve 

svém článku se Belyi věnuje třem hlediskům energetické bezpečnosti. Prvním 

hlediskem energetické bezpečnosti, které se datuje jako nejstarší, je geopolitické 

hledisko. Na přelomu 60. a 70. let se začaly západní vyspělé země snažit o to, aby 

země, ze kterých dovážely energetické zdroje a na kterých byly závislé, byly stabilním 

prostředím. Stabilita mezinárodního prostředí a států, které disponovaly energetickými 

surovinami, pak vedla k bezpečnému dovozu daných energetických surovin. Na druhé 

straně země, které disponovaly energetickými surovinami, začaly nabývat vědomí 

toho, že prostřednictvím zásob energetických surovin mají určitý silový potenciál 

(Belyi 2003: 355–358). 
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     Druhé hledisko se podle autora nazývá ekonomické. Toto hledisko je spojeno 

s ekonomikou každého státu, který se prostřednictvím stabilních dodávek a 

minimalizace nákladů snaží zajistit co nejlevnější produkci své ekonomiky. U 

ekonomického hlediska se Belyi dostává k zamyšlení nad tezí, zda je nejlepším 

možným řešením, když je u energetických trhů každého státu prosazována a vzápětí 

realizována liberalizace a privatizace. Prostřednictvím Belyiho zvážení kladů a záporů 

je zřejmé, že se nejedná o nejlepší možné řešení. Z krátkodobého hlediska sice státy 

zaznamenávají zisk a ušetření nemalých nákladů, avšak z dlouhodobého hlediska je 

zřetelná absence zajištění dlouhodobé bezpečnosti z pozice soukromých společností. 

Dlouhodobá bezpečnost by byla zajištěna prostřednictvím dlouhodobých smluv s 

aktéry, kteří by obstarali stabilitu dodávaných energetických položek (Belyi 2003: 

358–361).  

     Třetí hledisko se nazývá normativní. Normativní hledisko energetické bezpečnosti 

obsahuje několik požadavků, prostřednictvím jejichž realizaci by bylo docíleno 

předvídatelnosti v energetických otázkách. Mezi požadavky patří naplňování pravidel 

a smluv ze strany aktérů, kteří jsou v těchto souborech zahrnutí. Takovýchto smluv, 

jejichž dodržování by vedlo k předvídatelnosti v energetické oblasti, je v současné 

době velké množství. Negativem u těchto smluv je to, že se málokdy dodržují úplně 

všemi aktéry. Důvodem je to, že jsou mezi aktéry i země, kterým chybí respekt nebo 

snaha dodržovat dané úmluvy. Hnacím motorem k obcházení daných úmluv či 

pravidel je pro státy zvyšování svého přínosu (Belyi 2003: 362–364). Za 

nerespektováním daných smluv by nemusela stát jen absence respektu nebo chtíč po 

zvyšování svého přínosu. V posledních letech jsou některé státy závislé na jiných, 

čímž vzniká to, že některé státy kvůli určitým službám poslouchají státy jiné. Jsou tedy 

k některým činům donuceny.     
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3. Situace v energetice ČR 

 

     V této kapitole bude prostřednictvím některých veřejně-politických dokumentů 

představena energetická politika v České republice. Energetická politika zastřešuje 

mnoho aktérů, kteří mají předem stanovené cíle. K cílům se snaží dojít určitými 

nástroji. Veřejně-politické dokumenty, které budou v této kapitole, obsahují některé 

aktéry, cíle, ale i mantinely, uvnitř kterých se politika odehrává. Takzvané mantinely 

představují legislativní veřejně-politické dokumenty, mezi které patří vyhlášky, 

zákony a nařízení. Aktéři by tak měli jednat v takové míře, aby neporušili tyto 

dokumenty a s nimi spojené hranice. Ve strategických VPD jsou zmíněné de facto cíle, 

ke kterým chtějí aktéři dospět. Tyto dokumenty zahrnují plány, koncepce, strategie 

apod. Samotní aktéři jsou zahrnuti v advokačních VPD. Avšak ne všichni aktéři jsou 

v těchto dokumentech zahrnuti. Především jsou zde zahrnuti političtí aktéři (politické 

strany či vláda) a neziskové organizace. 

 

3. 1 Legislativní a strategické veřejně-politické dokumenty 

 

     V této podkapitole budou zahrnuty některé legislativní a zároveň strategické 

veřejně-politické dokumenty. Tyto dva typy veřejně-politických dokumentů jsou 

sloučeny do jedné kapitoly z toho důvodu, že je mezi strategickými a legislativními 

VPD spojitost. Strategické dokumenty jsou ve většině případů zmíněny 

v legislativních dokumentech. Z legislativních VPD zde budou mj. vypsána některá 

usnesení vlády České republiky či zákony, které se týkají ochrany a využití nerostného 

bohatství nebo životního prostředí. Pokud by byly legislativní dokumenty porušeny ze 

strany aktérů, aktéři by pak stáli před různými sankcemi. Legislativní dokumenty jsou 

totiž právně vymahatelné. Ze strategických dokumentů budou v této kapitole zahrnuty 

např. Státní energetická koncepce České republiky, Program EFEKT či Surovinová 

politika České republiky, kde jsou stanoveny dvě hlavní vize, které budou v kapitole 

zmíněny. Legislativní i strategické veřejně-politické dokumenty budou chronologicky 
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seřazeny. Prostřednictvím těchto dokumentů zde bude znát jakýsi vývoj energetické 

politiky ČR.   

     Zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství neboli horní zákon 

v paragrafu č. 1 jasně píše o tom, co je účelem tohoto zákona. Účelem zákona je 

stanovení zásad ochrany a hospodárného využívání nerostného bohatství. Zásady by 

měly být stanoveny obzvláště v bezpečnosti provozu a ochraně životního prostředí, a 

to při „vyhledávání a průzkumu, otvírce, přípravě a dobývání ložisek nerostů, úpravě a 

zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním“ (Zákon č. 

44/1988: § 1). Zákon mj. popisuje, jak postupovat např. při rozhodnutí o odpisu zásob 

výhradního ložiska atp. Rovněž zákon definuje základní pojmy, které patří do 

energetiky. Zákon např. udává definici nerostů. Dále rozděluje nerosty na vyhrazené a 

nevyhrazené, přičemž mezi vyhrazené nerosty patří mimo jiné i všechny druhy uhlí 

(Zákon č. 44/1988: § 3). Zákon z listopadu 2012, který se nachází ve sbírce zákonů č. 

498/2012, navazuje na zákon č. 44/1988 Sb., poněvadž se zákonem z roku 2012 mění 

v určitých bodech. Například se mění § 31 odstavec 4. Dále zákon z roku 2012 úplně 

ruší odstavec 4 v § 33 (Zákon č. 498/2012: čl. I).  

     V prosinci roku 1999 proběhlo usnesení Vlády České republiky, jehož výsledkem 

bylo schválení dalšího strategického dokumentu. Tím dokumentem je Surovinová 

politika v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů. Mimo schválení dokumentu 

usnesení uložilo za úkol ministrům určitých oblastí, místopředsedovi vlády, 

předsedům daných úřadů a předsedovi Správy státních hmotných rezerv, aby splnili 

úkoly, což by vedlo k realizaci hlavních cílů tohoto dokumentu (Vláda ČR 1999). Co 

se týče cílů tohoto dokumentu, jsou rozdělovány na dlouhodobé, střednědobé a 

krátkodobé. Mezi dlouhodobé cíle patří v oblasti energetiky zajištění snížení 

surovinové a energetické náročnosti průmyslové výroby. Dále sem patří i zvýšení 

využívání druhotných surovin. Mezi střednědobé cíle pak patří např. narovnání cen 

energie, což by mělo být impulzem k úsporám energie a ke snížení čerpání domácích 

zásob palivoenergetických surovin. Zároveň do střednědobých cílů patří i řešení 

tématu, které se týká chráněných a velkoplošných území a využívání nerostných 

surovin, které se nachází právě na těchto typech území. Mezi krátkodobé cíle patří mj. 
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šetrné využívání domácích nerostných zdrojů, k čemuž by se dospělo prostřednictvím 

vyšším využíváním druhotných surovin (MPO nedatováno a: 32–36).      

     V usnesení č. 50 z roku 2000 vláda uložila ministru průmyslu a obchodu za úkol, 

aby ve dvouletých intervalech vyhodnotil plnění cílů Energetické politiky ČR a 

zároveň aby tyto informace předložil vládě. Rovněž bylo předloženo ministru 

zdravotnictví, ministru průmyslu a obchodu, ministru práce a sociálních věcí a 

místopředsedovi vlády, aby zpracovali a předložili vládě do předem daného termínu 

analýzu, ve které měly být zpracovány předpokládané vlivy realizace cílů energetické 

politiky na životní náklady domácností a na zaměstnanost. Analýza měla obsahovat i 

návrh, který by zahrnoval odpovídající opatření (Vláda ČR 2000).  

     Usnesením Vlády ČR, které proběhlo v březnu 2004 a nese č. 211, byla vládou 

schválena Státní energetická koncepce s několika úpravami. Ministr průmyslu a 

obchodu má za úkol informovat vládu o naplňování cílů a sociálních dopadech SEK 

nejméně jedenkrát za tři roky. Dále může předložit vládě návrh ke změně, která by 

upravila SEK. Dále usnesení ruší usnesení vlády, které proběhlo v lednu 2000 a nese č. 

50 (Vláda ČR 2004).  

     Státní energetická koncepce, která byla schválena usnesením vlády v roce 2004, 

obsahuje vize, cíle, ale i nástroje, kterými chce cílů dosáhnout. Mezi vize SEK patří 

například nezávislost na zdrojích energie z rizikových oblastí, spolehlivost dodávek 

všech druhů energie či ochrana životního prostředí. Cíle, které by svým splněním 

vedly ke splnění vize, jsou rozděleny na čtyři hlavní cíle, jejž jsou dále rozděleny na 

dílčí cíle (MPO 2004: 3–4). Jeden ze čtyř hlavních cílů se zabývá zajištěním struktury 

a efektivní výše spotřeby prvotních energetických zdrojů. Mezi cíle s velmi vysokou 

prioritou patří mimo jiné i optimalizace využití domácích energetických zdrojů. Pokud 

by byl tento dílčí cíl splněn, znamenalo by to, že by byla Česká republika maximálně 

nezávislá na dovozu cizích energetických zdrojů. Před dovozem by bylo preferováno 

využití všech vytěžitelných zásob hnědého a černého uhlí a jiných paliv, které se 

nacházejí na území České republiky. Samozřejmostí je, že by byly vytěžitelné zásoby 

využity v souladu s ochranou přírody a životního prostředí. Řešení tohoto cíle by vedlo 

zároveň k řešení sociálních a ekonomických problémů našeho státu (MPO 2004: 5). 
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Stát by tak nemusel dovážet uhlí a jiná paliva z cizích zemí, což by vedlo k ušetření 

velkých finančních nákladů. Zároveň by splnění tohoto dílčího cíle mohlo vést ke 

snížení nezaměstnanosti v oblastech možné těžby. 

     Usnesením, které nese číslo 1242 a bylo uskutečněno v roce 2004, byl schválen 

další strategický dokument. Tento dokument se nazývá Strategie udržitelného rozvoje 

České republiky. Usnesením je dáno, že by měli členové vlády a vedoucí ostatních 

ústředních správních úřadů vycházet z tohoto dokumentu, a to především při 

zpracování koncepčních dokumentů. Členům vlády mají být v pozdější době 

předloženy informace, které se týkají této strategie. Zároveň by měla být do konce 

listopadu roku 2007 předložena navrhovaná aktualizace tohoto dokumentu (Vláda ČR 

2004a). Tento strategický dokument se v oblasti energetiky zavazoval k tomu, že vláda 

zajistí mj. co největší možnou spolehlivost dodávek energetických zdrojů, bezpečnost 

zdrojů či co nejmenší reálně možnou závislost na dovozu energetických surovin. Dále 

se bude vláda v rámci možností snažit zajistit, aby bylo při výrobě energie využíváno 

rovněž obnovitelných zdrojů. Rovněž mezi jakési cíle patří to, že postupný rozvoj 

energetiky nebude mít negativní vliv na životní prostředí. V oblasti surovinové 

politiky se pak vláda zavazuje k tomu, že zajistí využití domácích zdrojů nerostných 

surovin. Zároveň chce vláda v této oblasti zajistit co největší možnou míru recyklace a 

minimalizaci vzniku odpadů, které by vznikly z těžby primárních surovin (MŽP 

nedatováno a: 32). 

     Dalším strategickým veřejně-politickým dokumentem je Strategie hospodářského 

růstu České republiky, která byla schválena usnesením vlády č. 1500 v roce 2005. 

V tomto usnesení vláda uložila vedoucím ústředních orgánů státní správy a členům 

vlády, aby plnili cíle a principy této strategie (Vláda ČR 2005). Strategie 

hospodářského růstu České republiky je soudržný se Státní energetickou koncepcí 

České republiky. Strategie zahrnuje jakýsi energetický scénář, který de facto 

připravuje prostor pro nástup obnovitelných zdrojů energie. Jedním z cílů je tedy 

zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny a tepla (Výzkum nedatováno: 

81–82). Obecně je cílem této strategie přiblížit Českou republiku k hospodářsky 

rozvinutějším členským státům Evropské unie. Tato strategie byla naplánována do 
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roku 2013. Jednou z hlavních úloh této strategie je nastavení priorit pro vyvážení 

hospodářské politiky, a to do roku 2013. Strategie se de facto zabývá strategií priorit. 

Co se týče nedostatků či problémů v určitých oblastech, zde se strategie nepohybuje, 

jelikož se nedostatky a problémy nezabývá (Výzkum nedatováno b: 2). 

     Mezi další strategický dokument české energetické politiky patří Národní akční 

plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů z roku 2012 (zkráceně NAP). 

NAP z roku 2012 byl schválen usnesením vlády č. 603 z roku 2010. Vláda v tomto 

usnesení uložila ministru průmyslu a obchodu za úkol mj., aby bylo plnění národního 

akčního plánu pravidelně vyhodnocováno. Zároveň má ministr průmyslu a obchodu 

předkládat vládě návrhy, které by aktualizovaly NAP. Při aktualizaci národního 

akčního plánu má ministr průmyslu a obchodu spolupracovat s ministry zemědělství a 

životního prostředí (Vláda ČR 2010a). Směrnice Evropského parlamentu z roku 2009 

zahrnuje pro Evropskou unii jakožto celek určitý cíl. Pro Českou republiku jsou dle 

směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/28/ES z dubna roku 2009 závazné 

tzv. celkové cíle, které se vztahují k roku 2020. Mezi tyto cíle patří podíl energie 

z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR ve výši 13 %. K této výši by se 

měla Česká republika dostat do roku 2020. NAP je vytvořen v souladu se Státní 

energetickou koncepcí. Zahrnuje takové návrhy, které by měly vést k naplnění a 

překročení cílů směrnic pro ČR v roce 2020, a to v oblasti využívání energie 

z obnovitelných zdrojů (MPO 2012b: 2). 

     Dalším strategickým dokumentem, který zpracovalo Ministerstvo průmyslu a 

obchodu, se nazývá Surovinová politika České republiky. V roce 2010 bylo vydáno 

Programové prohlášení Vlády České republiky, ve kterém se vláda zavázala k tomu, že 

schválí jednak novou surovinovou politiku, tak i aktualizovanou SEK. Prostřednictvím 

mj. schválení těchto dokumentů v určité podobě by měla být zajištěna energetická a 

surovinová bezpečnost České republiky. Zároveň bude zajištěn vyvážený energetický 

mix (Vláda ČR 2010: 37). Nová surovinová politika z roku 2012 má dvě základní vize. 

První vizí je dát přednost domácím nerostným zdrojům. Druhou vizí je přeměňování 

odpadů na zdroje. V nové surovinové politice se nově objevuje rozdělení tohoto 

dokumentu na dvě části, kam patří politika nerostných a politika druhotných surovin 
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ČR. Mezi hlavní cíle tohoto strategického dokumentu v oblasti politiky nerostných 

surovin ČR patří např. využívání domácích zdrojů surovin v co největší možné míře. 

Mezi dílčí cíle pak v této oblasti patří mj. hospodárné využívání disponibilních zásob 

hnědého uhlí a s tím spojené vyhodnocení reálného potenciálu domácích zdrojů 

hnědého uhlí (MPO 2012a: 57–58). V politice druhotných surovin ČR patří mezi 

hlavní cíle např. nahrazení některých primárních zdrojů druhotnými surovinami, což 

by mělo vést k soběstačnosti České republiky v surovinových zdrojích (MPO 2012a: 

77).      

     V roce 2012 byla vydána zpráva z usnesení vlády č. 803. Toto usnesení se týkalo 

aktualizace Státní energetické koncepce České republiky. Mimo to, že vláda bere 

aktualizaci SEK na vědomí, schvaluje zároveň, aby byla aktualizace SEK předložena 

k posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí. Rovněž vláda schvaluje prvky 

energetické strategie, které jsou v aktualizované SEK zaneseny (Vláda ČR 2012). 

Aktualizovaná SEK z roku 2012 nejprve definuje současný stav energetiky České 

republiky. Vzápětí SEK zahrnuje strategii do roku 2040. V této strategii je jedním 

z cílů to, aby byla zajištěna soběstačnost ve výrobě elektřiny. Při výrobě by dle 

strategie mělo být více využíváno obnovitelných neboli druhotných zdrojů energie, 

než tomu bylo doposud. Zároveň by mělo být při výrobě elektřiny užito vyspělých 

konvenčních technologií, které jsou vysoce účinné. Ve strategii, která by měla být 

naplněna do roku 2040, je rovněž zmíněno, že by v průběhu let měla být 

v problematice výrobě elektřiny uhelná energetika nahrazena výrobou z jádra. Co se 

týče zdrojové základny, ta by měla být obnovena. Měla by být oslabena role uhlí a 

kapalných paliv (MPO 2012: 19–20).   

     Ve sbírce zákonů č. 201/2012 je zahrnut § 8, který se nazývá Národní program 

snižování emisí České republiky. Tento národní program analyzuje úrovně znečištění a 

znečišťování. Dále program obsahuje cíle, které se týkají snižování úrovní znečištění a 

znečišťování. Mezi tyto cíle patří např. emisní stropy pro český stát. Program dále 

obsahuje mj. opatření, která by měla dospět ke snižování úrovně znečištění 

znečišťujícími látkami. Zároveň program obsahuje orgány, které zodpovídají za 

realizaci těchto opatření (Zákon č. 201/2012: § 8). Cíle programu jsou de facto 
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rozděleny na globální a specifické. Mezi globální cíle patří mj. snížení zátěže 

životního prostředí. Dále sem patří vytvoření předpokladů pro regeneraci postižených 

oblastí. Třetím globálním cílem tohoto programu je snižování rizik, která se týkají 

lidského zdraví. Program klade důraz na využívání nových a vůči životnímu prostředí 

šetrných technologií. Mezi specifické cíle pak patří např. plnění stanovených hodnot 

národních emisních stropů, které jsou stanoveny pro oxidy dusíku, oxid siřičitý, těkavé 

organické látky a amoniak (MŽP nedatováno: 25). 

     Dalším strategickým dokumentem je Státní politika životního prostředí České 

republiky. Tento dokument byl vydán již dvakrát – poprvé byl vydán pro období 2004-

2010 a druhý dokument stejného názvu byl vydán pro období 2012-2020. V novějším 

dokumentu najdeme čtyři tematické oblasti, ve kterých se dokument zaměřuje pokaždé 

na něco jiného. Např. v tematické oblasti, která se nazývá Ochrana klimatu a zlepšení 

kvality ovzduší, patří mezi cíle podpora využívání obnovitelných zdrojů energie. 

Využívání obnovitelných zdrojů energie by mělo být efektivní a především šetrné vůči 

životnímu prostředí. Rovněž by mělo být efektivně a šetrně vůči životnímu prostředí 

využíváno energetických úspor (MŽP nedatováno b: 3). Státní politika životního 

prostředí České republiky pro období 2012-2020 byla schválena usnesením vlády, 

které se konalo v lednu roku 2013. Vláda v tomto usnesení schválila aktualizovaný 

výše zmíněný dokument. Vláda uložila za úkol ministrovi životního prostředí, aby 

poskytl vládě postupné vyhodnocování plnění cílů, které tento dokument klade. Do 

konce roku 2020 by měl ministr životního prostředí poskytnout návrh na 

aktualizovanou Státní politiku životního prostředí České republiky (Vláda ČR 2013a).      

     V listopadu roku 2013 byl v rámci usnesení vlády ČR č. 874 schválen Státní 

program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 

2014. V tomto usnesení byl rovněž udělen úkol ministrovi průmyslu a obchodu. Tím 

úkolem je, aby ministr průmyslu a obchodu do konce října roku 2014 předložil vládě 

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro 

příští rok, tj. rok 2015 (Vláda ČR 2013). Mezi cíle tohoto státního programu, jehož 

zkratkou je EFEKT, patří např. snižování energetické náročnosti, zvyšování úspor 

energie nebo také využití takových zdrojů energie v ČR, které patří mezi druhotné či 



22 

 

obnovitelné. Podle tohoto programu je možné dojít k úsporám energie mj. 

prostřednictvím informovanosti malých odběratelů. Mezi důvody, proč program 

EFEKT podporuje realizaci určitých opatření, patří snížení zátěže životního prostředí, 

hospodárné využívání energie či zvýšení využívání druhotných a obnovitelných zdrojů 

energie (MPO-EFEKT nedatováno: 3–4). 

      

3. 2 Advokační veřejně-politické dokumenty 

      

     V této podkapitole budou zahrnuty programy některých politických stran, které se 

pohybují na české politické scéně. Výběr politických stran, jejichž program budu 

používat ke své analýze, jsem ovlivnila tím, že každá z použitých politických stran 

zastává jiný pól. To znamená, že každá politická strana zastává jiný názor v této 

problematice. Je třeba poukázat na různé názory. V programech budu nahlížet 

především na oblast hospodářské politiky, kde politické strany zastávají svůj názor 

k energetice České republiky. Dále zde budou zahrnuty i některé body koaliční 

smlouvy, která je platná po období 2013-2017 a je uzavřena mezi ANO, ČSSD a 

KDU-ČSL. Rovněž zde bude zahrnut i postoj ze strany některých neziskových 

organizací, mezi něž patří např. Centrum pro dopravu a energetiku. Dále zde budou 

zmíněny postoje aktérů, které řadím mezi ostatní. Zde bude zmíněn postoj mj. 

energetické společnosti ČEZ. 

  

3. 2. 1 Postoj politických stran k energetice 

 

     První politickou stranou, jejíž postoj k energetice je potřebný k této analýze, je 

Občanská demokratická strana. V politickém programu z roku 2009 ODS zastává 

názor, že by elektřina mj. z uhelných elektráren měla vést ke krytí základní spotřeby 

elektřiny. Pro krytí je tudíž nutné, aby byly posunuty limity pro těžbu uhlí. Podle ODS 

by mohly být posunuty limity především v oblastech, které jsou osídlené řídce či 

vůbec. Prostřednictvím prolomení limitů v již zmíněných oblastech bude posílena 
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energetická soběstačnost České republiky. Zároveň bude stabilizována situace 

v českém teplárenství, která je dlouhodobým tématem politiků, ale i veřejnosti. 

Pozitivem, které by s sebou případné prolomení limitů přineslo, je podle ODS i 

zvýšení účinnosti elektráren. ODS vysvětluje účinnost tak, že by investoři měli jisté 

zásoby uhlí na několik let dopředu, a tak by více investovali do technologií, které by 

elektrárny používaly. Nové technologie by byly mj. šetrnější k životnímu prostředí 

(ODS 2009: 23). Ve volebním programu z roku 2010 ODS dodává, že prolomení 

limitů je možné jen v případě, že by byly vypořádány všechny majetkové vztahy 

v oblasti prolomení. Rovněž by měly být splněny i další zákonné podmínky těžby. 

ODS odmítá prolomení limitů za cenu toho, že by bylo násilně zasahováno do práv 

občanů (ODS 2010: 19). 

     Ve volebním programu z loňského roku (2013) ODS rozšiřuje svůj názor ve vztahu 

mezi občanem a státem. Zároveň ODS dodává, že by bylo vhodné, aby byl 

novelizován tzv. horní zákon. Novela by s sebou měla přinést definici vztahu mezi 

obyvateli, kteří obývají dotčené obce a regiony, a těžebními společnostmi. Návrhem 

ODS v tomto vztahu je, aby byl navýšen poplatek z vytěženého nerostu. Poplatek by 

byl pak rovnoměrně rozdělen v celém regionu, který by byl zatížen těžbou. ODS 

dodává, že pokud je to nutné z hlediska energetické bezpečnosti státu, pak je třeba, aby 

měl stát přístup k nerostným surovinám, které se nacházejí na území České republiky 

(ODS 2013). V roce 2012 proběhl rozhovor s tehdejším ministrem průmyslu a 

obchodu MUDr. Martinem Kubou, který je členem ODS. Z rozhovoru vyplynulo, že je 

důležité se zaměřit na zásoby uhlí ještě před tím, než se bude diskutovat o prolomení 

limitů těžby. Podle tehdy úřadujícího ministra průmyslu a obchodu je třeba, aby se 

s uhlím šetřilo – v konkrétních číslech by bylo vhodné, kdyby spotřeba klesla ročně na 

přibližně 25 milionů tun uhlí z původních 40. Podle Kuby je téma prolomení limitů 

tématem, které by mělo přijít do diskuzí až po roce 2030 či 2050 (Hospodářské noviny 

cit. dle ODS 2012).   

     Nyní se zaměřím na postoj České strany sociálně demokratické. Ve volebním 

programu ČSSD z roku 2013 zastává ČSSD takový názor, že se prostřednictvím 

dotačních programů bude snažit snížit spotřebu uhlí v domovních kotlích a topeništích. 
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V oblasti českého teplárenství by chtěla ČSSD dojít k ekologizaci a celkové 

rekonstrukci této oblasti. V teplárenství a elektroenergetice na území České republiky 

by podle ČSSD mělo být preferováno využití uhlí, a to prostřednictvím ekonomických 

a legislativních nástrojů. Co se týče těžby černého i hnědého uhlí a jeho dopadů na 

území, ČSSD slibuje revitalizaci těžbou postižených území do takové míry, aby se 

území stala plnohodnotnou krajinou. Je nutné zmínit, že ČSSD chce mj. především 

nová pracovní místa pro občany této země (ČSSD 2013). V dlouhodobém programu 

ČSSD zastává tato politická strana postoj, že by se nemělo plýtvat neobnovitelnými 

zdroji. Dále by se mělo zamezit devastaci životního prostředí, která je způsobena mj. 

těžbou uhlí (ČSSD nedatováno). Co se týká limitů těžby, stát má právo říci, do jaké 

míry může být zasahováno při těžbě nerostných surovin, které se nachází na jeho 

území. Stát má několik povinností, mezi které patří mj. ochrana občanů, majetku 

těchto občanů a ochrana životního prostředí (ČSSD 2014).  

     Co se týče politické strany TOP 09, ta ve svém politickém programu zastává takový 

názor, že je energetika důležitou oblastí, která ovlivňuje bezpečnost a suverenitu státu. 

Dále dodává, že když mluvíme o energetice, mluvíme o klíčové oblasti ekonomiky. 

Cílem pro TOP 09 je to, aby měla Česká republika zajištěnou soběstačnost v cenově 

dostupných energetických zdrojích (TOP 09 2013). Michal Kučera z politické strany 

TOP 09 vyjádřil svůj názor na návrh ČSSD pro prolomení limitů, který je podporován 

politickou stranou KSČM. Kučera tento návrh důrazně odmítá. Podle Kučery je 

diskuze o limitech těžby na místě až v takovém případě, kdy by byla ohrožena 

energetická bezpečnost České republiky. TOP 09 si uvědomuje důležitou roli uhlí ve 

výrobě tepla a elektřiny, ale zároveň si uvědomuje, že soukromé vlastnictví a územní 

limity těžby mají svou nedotknutelnost. Podle TOP 09 má těžba v Ústeckém kraji už v 

této době nemalé následky, mezi které patří nejen zdevastované životní prostředí, ale 

např. i vysoké hodnoty nemocnosti a kojenecké úmrtnosti. TOP 09 navrhuje, aby byl 

přijat takový zákon, který by stanovil závazné tempo snižování spotřeby mj. i uhlí 

(TOP 09 2013a).      

     Dále je na místě, aby byl uveden postoj jednoho z nejnovějších politických hnutí, 

které se nazývá ANO 2011 (dále jen ANO). Nynější ministr životního prostředí 
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Richard Brabec, který pochází z politické strany ANO, odmítá těžbu za předpokladu, 

že by byly zbourány některé obce. Na druhou stranu říká, že je možné malé prolomení 

limitů, a to v místech, kde by těžba neovlivnila lidská sídla či obce (Parlamentní listy 

2014). Podle Brabce se nejedná o tak akutní téma, jak to okolí vnímá. Rovněž není 

pravdivé, že pokud se co nejrychleji nerozhodneme v otázce prolomení limitů, tak 

přijde několik tisíc lidí o práci, protože by teplárny neměly k dispozici žádné uhlí. 

Brabec dodává, že to takto nebude vypadat ani v nejbližších letech. Diskuze o 

prolomení těžebních limitů bude na místě až poté, co budeme znát odpovědi mj. na to, 

kolik uhlí skutečně potřebujeme, kolik je třeba vyvážet apod. Brabec se v oblasti uhlí 

zaměřuje spíše na to, jaký podíl tržní hodnoty dostává stát za vytěžení uhlí, které se 

nachází na jeho teritoriu. Pro Brabce je to nemile překvapivé, že stát získává jen 1,5 % 

tržní hodnoty. Ministr životního prostředí tak přichází s názorem, že mohl stát 

v minulosti získat o několik miliard korun do svého rozpočtu navíc (MF DNES cit. dle 

ANO 2014).  

     Další politickou stranou, jejíž politický program je neméně důležitý, je Křesťanská 

a demokratická unie – Československá strana lidová. Ve svém politickém programu 

z roku 2006 KDU-ČSL rázně dává najevo svůj názor k těžebním limitům. Tato 

politická strana chce, aby byly limity zachovány. Odmítá, aby byly obětovány obce 

kvůli těžbě uhlí. Co se týče uhlí, je spíše toho názoru, že by se měl provést odpis uhlí 

v obcích, které ho mají na svém území. Podle KDU-ČSL by se měla prostřednictvím 

dohody vymístit těžba energetických surovin z chráněných území. Dále dodává, že by 

se mělo s neobnovitelnými nerostnými surovinami šetřit a pracovat efektivně (KDU-

ČSL 2006). V roce 2011 vydala KDU-ČSL tiskovou zprávu jakožto stanovisko 

k tehdejšímu vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu. KDU-ČSL  v této tiskové 

zprávě potvrdila svůj dlouhodobý postoj k otázce prolomení těžebních limitů – 

podporuje udržení těžebních limitů, tedy nikoliv jejich prolomení. Podle MPO je 

s limity těžby spojená cena tepla. KDU-ČSL odporuje tomuto tvrzení s názorem, že by 

v příštích deseti letech prolomení limitů rozhodně neovlivnilo cenu tepla (Nováková 

2011).   
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     V postojích politických stran by bezpochyby neměl chybět postoj Komunistické 

strany Čech a Moravy. Z tiskové zprávy KSČM, která byla zveřejněna v roce 2013, 

zastává tato politická strana názor, že prolomení limitů podporuje. Strana si 

uvědomuje, že jsou s prolomením limitů spjaté i následky, mezi které patří zhoršení 

životního prostředí a ztráta bydliště pro nemalý počet obyvatel (Šenfeld 2013). KSČM 

bude k definitivnímu rozhodnutí o prolomení těžebních limitů potřebovat, aby byla 

projednána státní energetická koncepce a také surovinová politika České republiky. 

Prostřednictvím projednání těchto strategických dokumentů bude pak zřejmé, jak 

postupovat v otázce prolomení těžebních limitů v severních Čechách. Co se týče 

postoje KSČM na jednotlivé lomy, kde jsou stanoveny těžební limity, KSČM nemá nic 

proti prolomení limitů na lomu Bílina. U lomu ČSA má KSČM několik požadavků. 

Mezi tyto požadavky patří např. adekvátní náhradní řešení pro obyvatele území, kde se 

případná těžba bude realizovat. Dále sem řadí i ochranná opatření vůči životnímu 

prostředí (Konečná 2013). 

     Nyní bude zmíněn postoj nynější vlády, která se skládá z ANO 2011, ČSSD a 

KDU-ČSL. V programovém prohlášení nynější vlády se vláda v oblasti energetiky 

zavazuje hned k několika bodům, které chce po své úřadující období plnit. Mj. v tomto 

prohlášení plánuje, že zachová pro budoucí generace některé energetické suroviny. 

Rovněž chce obhájit zájmy státu při stanovení podmínek využití energetických surovin 

či těžby. Zároveň chce vláda zajistit, aby byly aktualizovány dva strategické 

dokumenty – Státní energetická koncepce a Státní surovinová politika. Prostřednictvím 

jejich aktualizaci by mělo být jasné několik věcí, ze kterých se bude odvíjet 

budoucnost naší země v oblasti energetiky. Je možné, že pokud to bude hospodářsky 

výhodné pro stát, budou dostavěny nové jaderné bloky v Dukovanech a Temelíně. 

Tyto jaderné elektrárny by pak mohly nahradit nemalou část uhelné energetiky. Vláda 

chce dále zajistit energetickou bezpečnost státu a také chce usilovat o environmentální 

udržitelnost energetiky (Vláda ČR 2014). Konkrétní stanovisko k těžebním limitům 

v programovém prohlášení není, avšak se dá předvídat. Předvídat se dá hlavně 

z politických programů politických stran, ze kterých se Vláda České republiky skládá.  
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3. 2. 2 Postoj neziskových organizací k energetice 

 

     Nejprve zde bude postoj Greenpeace. Podle české pobočky Greenpeace se nedá 

poměřovat zisk malé skupiny podnikatelů a veřejný prospěch s kulturními a přírodními 

hodnotami, které jsou nenávratně pryč. To je několik negativních následků, které 

přinesla těžba ještě před stanovením limitů. Lidé, kteří žili na místech, odkud se pak 

museli odstěhovat kvůli těžbě, ztratili jakousi identitu, kterou měli spojenou s místem 

svého bydliště (Dejmal – Říha – Pakosta 2005: 46). Greenpeace upozorňuje na 

důsledky, které by možné prolomení či posunutí těžebních limitů zapříčinilo. 

Greenpeace upozorňuje především na negativní dopady, mezi něž patří např. i fakt, že 

v případě prolomení limitů ve velkolomu ČSA by bylo vystěhováno obyvatelstvo mj. 

Horního Jiřetína. Obyvatelé by měli možnost vyvlastnění. Nejen obyvatelé Horního 

Jiřetína by byli vystěhováni. Navíc by byl velkolom přiblížen k městu Litvínov, což by 

znamenalo zatížení města hlukem a prachem. Z oblasti životního prostředí je třeba 

poznamenat, že by velkolom zabral dalších asi 25 km
2 

krajiny (Greenpeace 

nedatováno). 

     Co se týče nevládní neziskové organizace, která se nazývá Centrum pro dopravu a 

energetiku, tato organizace zastává mj. svůj názor u Státní energetické koncepce. 

Podle CDE má tato energetická koncepce hned několik problémů, které je třeba řešit. 

Jedním z problémů SEK je podle CDE např. to, že Česká republika chce po roce 2015 

podporovat obnovitelné zdroje energie prostřednictvím investiční podpory či podpory 

formou aukcí. Prostřednictvím takovýchto forem podpory by se pak v České republice 

mohla rozvíjet korupce. Dále je u takovéto formy podpory problémem to, že by drobní 

investoři obtížnějším způsobem získávali finance na své projekty – tím pádem je zcela 

jisté, že by se vítězem staly opět energetické společnosti. CDE klade v této oblasti 

několik požadavků, které by problém vyřešily. Jedním z nich je to, že by měl nadále 

fungovat takový systém podpory, který je používán prostřednictvím pevných 

výkupních cen. Prostřednictvím tohoto systému podpory by měl nastat jakýsi rozjezd 

zdrojů, které řadíme mezi biomasové, bioplynové, sluneční a větrné (CDE 

nedatováno). V tiskové zprávě z roku 2013 CDE řeší jinou problematiku – emise a trh 
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s povolenkami. Dobrou zprávou je, že české podniky v rámci emisního obchodování 

vypustily do vzduchu méně emisí skleníkových plynů, než tomu bylo dříve. Avšak 

příčinou snížení emisí nejsou ekologická opatření, nýbrž snížení výroby. Měla by být 

odebrána část povolenek, jelikož nabídka těchto povolenek převyšuje poptávku (CDE 

2013). 

     Mezi další organizaci, jejíž názor na energetickou problematiku v ČR je nutno 

zmínit, patří Děti Země. Tato organizace vydává pravidelně výsledky ankety, která se 

nazývá Ropák. Tuto anketu vyhrávají lidé, kteří se podílejí na znečišťování ovzduší v 

České republice. U každé osoby, která je v anketě zmíněna, je napsáno, jak se podílel. 

Z popisu jeho aktivit je vidět, co Děti Země kritizují. Např. v roce 2009 zde byl 

zmíněn Ing. Vladimír Tošovský, který byl v té době ministrem průmyslu a obchodu. 

Tošovský byl prostřednictvím ankety určitým způsobem kritizován za to, že předložil 

aktualizaci SEK, která zahrnovala mj. prolomení územních limitů. Dále tato 

aktualizace obsahoval obnovení těžby uranu, což by přineslo našemu státu škody ve 

výši několika desítek milionů. Zároveň tato aktualizace obsahovala redukci emisí 

oxidu uhličitého o 30%, avšak dle Dětí Země by to mělo být o cca 80%. Tato redukce 

emisí je myšlena do roku 2050. Rovněž aktualizace prosazuje výrobu elektřiny 

z jaderných elektráren (Děti Země 2010). Podle ekologických organizací, mezi něž 

patří právě i Děti Země, by měl ministr životního prostředí Chalupa plnit některé 

úkoly. Mezi tyto úkoly pak patří např. zajištění pokračování programu Zelená 

úsporám, prosazování redukce emisí oxidu uhličitého či zasazení se o závazek, ve 

kterém bude zrušena možnost vyvlastňovat domovy lidí kvůli těžbě uhlí (Děti Země 

2011). Myslím si, že tyto požadavky platí pro každého ministra životního prostředí, 

který je právě v úřadu. 

     Poslední organizací, která bude zahrnuta v oblasti neziskových organizací, je Hnutí 

DUHA. Hnutí DUHA prosazuje v oblasti energetiky, aby byly nastartovány nové 

technologie, jejichž produktem by byla domácí elektřina či teplo z malých místních 

zdrojů, kterých jsou tisíce. Několika kroky, které Hnutí DUHA navrhuje, by se tak 

ztratila závislost České republiky na plynu, ropě i uhelných dolech. Podle této 

organizace se uhelné doly podílejí na zkáze naší krajiny (Hnutí DUHA nedatováno). 
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Závislosti na uhelných dolech by se mohl český stát zbavit tak, že by byly rozhýbány 

investice do chytrých domů a zelené inovace. Podle Pačesovy komise se zateplováním 

domů uspoří přibližně dvakrát více energie, než by se získalo z rozšiřování uhelných 

dolů. Hnutí DUHA je zastáncem nového Programu energetické nezávislosti, který by 

měla vláda vytvořit. Tento program by pomohl nemalému počtu domácností s 

energetickou renovací budov. Mezi prvky renovace by pak patřila obměna topných 

soustav, výměna oken, zateplení domů a vybavení domů solárními kolektory či kotli 

na na biomasu (Hnutí DUHA nedatováno a). Hnutí DUHA ukazuje na zjištění 

Pačesovy komise, která uvedla, že domácí obnovitelné zdroje mohou pokrýt až 

polovinu současné české spotřeby energie. Mezi domácí obnovitelné zdroje energie 

komise vnímala pouze takové zdroje, které nám nabízí naše krajina (Hnutí DUHA 

nedatováno b).    

 

3. 2. 3 Postoj ostatních aktérů k energetice  

 

     Prvním aktérem, kterého řadím mezi ostatní aktéry, je energetická společnost ČEZ. 

Skupina ČEZ se podílí na výrobě elektrické energie přibližně třemi čtvrtinami, cože je 

nezanedbatelné. Jelikož chce Skupina ČEZ pokračovat ve zvyšování své produktivity, 

rozhodla se, že zahájí program na obnovu uhelných elektráren Skupiny ČEZ. Tento 

program obsahuje obnovu jedenácti bloků hnědouhelných elektráren, postavení dvou 

zcela nových hnědouhelných bloků a ukončení provozu čtrnácti hnědouhelných bloků, 

které již nejsou efektivní. Podle Skupiny ČEZ přinese obnova uhelných zdrojů snížení 

emisí škodlivých látek. Skupina ČEZ jakožto největší odběratel uhlí v České republice 

přináší pracovní příležitosti pro velký počet zaměstnanců, kteří pracují v uhelném 

průmyslu. Navíc od roku 2005 probíhá ve všech uhelných elektrárnách obnova 

techniky měření emisí. Zároveň bylo zahájeno měření emisí oxidu uhličitého. Tyto 

kroky jsou součástí programu obnovy uhelných elektráren Skupiny ČEZ. 

Prostřednictvím tohoto programu budou zredukovány emise hned několika škodlivých 

látek (ČEZ nedatováno). Co se týče stanoviska Skupiny ČEZ k obnovitelným zdrojům, 

dle ČEZ je třeba obnovitelné zdroje vnímat pouze jako doplněk konvenčních zdrojů. 
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Důvodem tohoto stanoviska je především nepředvídatelnost výroby těchto zdrojů. 

ČEZ se zaměřuje na obnovitelné zdroje především v cizích zemích, kde jsou mnohem 

lepší přírodní podmínky než v České republice (ČEZ nedatováno a).   

     Dalším aktérem, jehož stanovisko vůči energetice ČR zmíním, je skupina 

Carbounion. Carbounion se podílí na obchodu s černým a hnědým uhlím, zpracování 

černého a hnědého uhlí a na dodávkách plynu a elektrické energie (Carbounion 

nedatováno). Majitelem firmy Carbounion Bohemia je Petr Paukner. Paukner 

v rozhovoru z roku 2011 uvedl svůj postoj vůči uhlí a s ním spojenou těžbu. Podle 

Pauknera nemusí těžba uhlí za každou cenu znamenat devastaci přírody. Dodává, že 

uhlí bude nedostatek, pokud nebudou prolomeny limity těžby. Paukner zde označuje 

limity těžby uhlí za zločin na českém teplárenství a průmyslu zároveň. Vůči 

nedostatku uhlí, který v příštích letech hrozí, Paukner vidí několik možností, jak se 

bude situace v České republice vyvíjet. Podle Pauknera bude urychlen přechod na 

plyn, černé uhlí či jiné formy zásobování. A poněvadž budou muset teplárny vynaložit 

velké finanční náklady na úplný přechod k jinému zdroji elektrické energie, teplo 

prudce zdraží. Zároveň je zde možné, že se přejde na malé zdroje. Podle Pauknera by 

se měly limity na těžbu uhlí prolomit do dvou let (tj. do roku 2013). Pokud se tak 

nestane, nastane nevratný stav, ve kterém nikdo a nikdy uhlí nevytěží za cenu, za 

kterou se těží dnes. Pokud by byly totiž uzavřené lomy znovu otevírány, bude stát 

vytěžení uhlí až trojnásobek ceny (Kubátová – Vašků 2011).  

     Neméně známou akciovou společností je Czech Coal. Czech Coal se zaměřuje na 

prodej mosteckého hnědého uhlí, investice do klasických zdrojů elektřiny, nákup a 

prodej elektrické energie a poskytování dalších služeb, které souvisejí s těmi 

předešlými. V oblasti obchodování s elektřinou se tato společnost podílela i na 

zahraničních trzích (Czech Coal nedatováno). Mezi vize této společnosti patří těžba 

disponibilních zásob hnědého uhlí v platných dobývacích oblastech. Zároveň chce být 

Czech Coal i nadále respektovaným partnerem regionu. Co se týče energetického mixu 

České republiky, Czech Coal se chce podílet na tom, aby byla udržena významná role 

hnědého uhlí v této struktuře. Rovněž chce zachovat charakteristické rysy hnědého 

uhlí, mezi něž patří spolehlivost, cenová přijatelnost a konkurenceschopná pozice při 
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výrobě elektrické energie a tepla. V rámci strategií Czech Coal provádí mj. revitalizaci 

v oblastech, které jsou určitým způsobem postiženy těžbou. Dále se tato společnost 

snaží zajistit takovou jakost uhlí, jakou požadují zákazníci. Jakostí uhlí má společnost 

na mysli to, že uhlí zahrnuje efektivní využití a zároveň i určitou míru ochrany 

životního prostředí (Czech Coal nedatováno a).     

     Posledním zmíněným aktérem je společnost, která nese název Severočeské doly. 

Severočeské doly jsou společností, která se zabývá těžbou, úpravou a odbytem 

hnědého uhlí a jiných surovin. Co se týče těžební činnosti, tato společnost vykonává 

těžbu v Severočeské hnědouhelné pánvi, a to na dvou místech – Tušimice a Bílina. 

Tato společnost si je vědoma i následků těžby, tudíž se snaží o zahlazování následků 

důlní činnosti. Revitalizace krajiny a životního prostředí je jedním ze základních prvků 

této společnosti. Pro revitalizaci po důlních činnostech si společnost uchovává finanční 

rezervy (SDAS nedatováno). Od roku 2012 mají Severočeské doly, města Most, Bílina 

a obce Mariánské Radčice a Braňany uzavřenou smlouvu. V této smlouvě, která je 

uzavřena mezi jednotlivým městem/obcí a Severočeskými doly, je definice korekce 

limitů. Jelikož byly uzavřeny tyto smlouvy, je zřejmé, že by města a obce s případnou 

korekcí limitů těžby souhlasily. Vůči malému prolomení, které by bylo realizováno 

v oblastech již zmíněných měst a obcí, se kladně vyjadřuje Ústecký kraj i prezident 

Miloš Zeman. Případné malé prolomení limitů by se nedotýkalo území, kde leží 

zmíněné obce či města. Daná území neobývají žádní lidé, což je jedním z kritérií, proč 

obce, města, kraj a možná i prezident Miloš Zeman s malým prolomením limitů 

souhlasí (SDAS nedatováno a).    
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4. Struktura energetických zdrojů v České republice 

 

     V této kapitole se budu věnovat struktuře energetických zdrojů České republiky. 

Jelikož není tato struktura neměnná, bude zde popsán i jakýsi vývoj této struktury. 

Vývoj této struktury neboli energetického mixu s sebou přináší i negativní dopady. 

Některé z negativních dopadů zde budou identifikovány. Nejprve je nutné definovat, 

co to je struktura energetických zdrojů neboli energetický mix. V energetickém mixu 

nalezneme různé druhy zdrojů energie, která slouží k napájení dané země proudem. 

Žádný stát nemůže být závislý pouze na jednom zdroji energie, poněvadž by toho bylo 

využíváno např. při stanovení výše ceny a podobně (SMA nedatováno). Nyní je třeba 

říci, jak vypadala struktura energetických zdrojů České republiky ve zkratce 

v minulém století. V minulosti se Česká republika zaměřovala především na to, aby 

byl dovoz energetických surovin co nejmenší. Tím pádem je jisté, že se Česká 

republika snažila o to, aby bylo nejvíce využíváno domácích energetických surovin. 

V 70. letech 20. století bylo životní prostředí v oblastech hnědouhelných elektráren do 

velké míry zdevastováno. V 90. letech se energetický mix České republiky poměrně 

změnil, poněvadž byl zvyšován počet měst a obcí, kde se zaváděla plyn (Vlk 2009: 3).        

     Ve struktuře energetických zdrojů České republiky nalezneme primární zdroje 

energie, o které se Česká republika opírá, a druhotné zdroje energie, které jsou neméně 

podstatné. V seznamu primárních zdrojů nalezneme zdroje obnovitelné i 

neobnovitelné. Do primárních zdrojů energie jsou zahrnuty vytěžené energetické 

suroviny, mezi které patří ropa, uhlí, zemní plyn a další. Jestliže se bavíme o jaderných 

elektrárnách, patří sem i teplo, které se vyrábí v reaktoru. Dále sem patří přímo 

vyrobená elektřina či teplo, jejž jsou vyráběny ze slunečního záření, větru a vody 

(Bufka – Bechník 2010). Mezi obnovitelné zdroje energie, které se v českém 

energetickém mixu v posledních letech více dostávají do popředí, patří již zmíněné 

sluneční záření, vítr a voda. Jednou z příčin, proč se obnovitelné zdroje energie 

dostávají do popředí, je růst cen ostatních druhů energií. Mezi pozitiva obnovitelných 

zdrojů energie patří hned několik prvků. Jedním z pozitiv je to, že jsou šetrnější 

k životnímu prostředí – mj. jsou schopné redukovat emise skleníkových plynů. Dalším 
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z pozitiv je bezpečnost dodávek těchto energetických zdrojů. S tím souvisí fakt, že 

jsou obnovitelné energetické zdroje z velké části domácího původu. Prostřednictvím 

těchto prvků se tak vytrácí závislost na dodávkách energie ze zahraničí (MŽP 

nedatováno c).  

     Co se týče druhotných energetických zdrojů, sem patří zdroje, které byly použity 

v jistém energetickém či technologickém procesu. Po použití v daném procesu se 

zdroje využijí znovu, a to ve formě paliva či tepla. Příkladem druhotného zdroje 

energie může být mj. jakýkoliv druh odpadního tepla. Rovněž sem řadíme i 

technologické odpady, při jejichž tepelné likvidaci je znovu využívána vzniklá energie. 

U druhotných energetických zdrojů je výhodou, že mohou alespoň z části nahradit 

primární zdroje energie, jejichž zásoby postupem času dochází. Dalším pozitivem u 

druhotných zdrojů, zejména u odpadů, je to, že se jedná o domácí zdroje energie. 

Prostřednictvím toho, že se jedná o domácí zdroje, ztrácí se možnost závislosti na 

dovozu těchto zdrojů (Ceny energie 2011). Některá pozitiva druhotných energetických 

zdrojů poznamenávají i společnosti, které s tímto typem energetických zdrojů pracují. 

Příkladem takové společnosti, která obrátila pozornost právě na druhotné zdroje 

energií, je společnost DEZA. Podle této společnosti mají druhotné zdroje energií 

zejména stabilizační vliv, který se týká celkových cen energií. Druhotné zdroje energie 

jsou tedy využívány kvůli zvyšování ceny primárních zdrojů. Zvyšování cen některých 

primárních zdrojů, mezi něž patří uhlí, topný olej či zemní plyn, je dáno snižováním 

zásob těchto zdrojů (DEZA nedatováno).  

     Nyní je však na místě, aby byla představena struktura energetických zdrojů České 

republiky v současné době. Je třeba poukázat na to, do jaké míry se změnilo číslo, 

které představuje podíl určitých energetických zdrojů na energetickém mixu. 

S konkrétními čísly se pak vážou i negativní dopady, které se týkají energetického 

mixu a je třeba je řešit. Mezi problémy, které s sebou přinesl vývoj energetického 

mixu České republiky, patří např. to, že se v průběhu několika let snížil podíl tuhých 

paliv na spotřebě energie. Česká republika tak stojí před několika zásadními otázkami. 

Jednou z nich je, zda se bude v budoucích letech i nadále těžit uhlí, které 

v energetickém mixu zastává nezanedbatelně velkou roli. Pokud by bylo uhlí 
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nahrazenou jiným zdrojem energie, mohlo by přijít až dvojnásobné zdražení tepla, se 

kterým má těžba hnědého uhlí intenzivní spojitost. Dalším problémem, který by měla 

Česká republika řešit, je to, do jaké míry se bude využívat obnovitelných 

energetických zdrojů. A neposlední otázkou je např. i to, zda se uskuteční výstavba 

nových jaderných reaktorů. Oproti poklesu tuhých paliv je však jasné zvýšení 

významu u zemního plynu či ropy (Novotný 2011).   

     U energetického mixu České republiky je viditelné navýšení spotřeby kapalných 

paliv, což může být důsledkem narůstajícího užívání dopravních prostředků. S tím je 

spojený větší význam ropy, která se v posledních letech dováží více. Největší podíl má 

ve struktuře primárních energetických zdrojů hnědé uhlí. U obnovitelných zdrojů je 

jedním z dominujících zdrojů biomasa, která se využívá mj. při vytápění domácností 

(Vlk 2009: 5–7). V rámci výroby elektrické energie v České republice bylo v roce 

2010 na prvním místě uhlí a na druhém místě byla jaderná energetika. Uhlí se podílí o 

něco více na výrobě tepla než na výrobě elektrické energie, avšak i u výroby tepla 

mělo uhlí v roce 2010 největší podíl. Po uhlí zastává největší podíl na výrobě tepla 

zemní plyn. Jelikož je ale v České republice značné klesání těžby uhlí, je možné, že se 

v budoucích letech budou na výrobě tepla a elektrické energie nejvíce podílet ty 

energetické zdroje, které byly v roce 2010 na druhých pozicích (Malečková – Jirásek – 

Sivek nedatováno: 3). Od roku 2010 do roku 2013 je zaznamenán pokles celkově 

parních elektráren na energetickém mixu, a to o 2,6 %. Naopak navýšení zaznamenaly 

v průběhu těchto let jaderné elektrárny, a to o jedno procento. Další nemalé navýšení 

zaznamenala v tomto období bioplynové elektrárny, a to o 1,7 % (ČSVE nedatováno).  

     U hnědého uhlí je třeba se pozastavit, poněvadž je zde znatelné snížení těžby tohoto 

zdroje, který je nejvíce využíván při výrobě tepla či elektrické energie. Pro srovnání se 

můžeme podívat na rok 1984, kdy se vytěžilo nejvíce milionů tun hnědého uhlí – 97,2. 

V roce 2002 byla celková těžba hnědého uhlí v České republice vyčíslena na 48,3 

milionů tun (Profit cit. dle ČSVTS nedatováno). V roce 2008 se v České republice 

vytěžilo o více jak polovinu méně, než tomu bylo v roce 1984 – 47,5 milionů tun 

hnědého uhlí. V roce 2012 je opět zaznamenán pokles celkové těžby hnědého uhlí. 

Během čtyř let se těžba hnědého uhlí snížila o 3,8 milionů tun, jelikož se těžba za rok 
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2012 snížila na číslo 43,7 milionů tun hnědého uhlí. Je zde nutné zmínit i fakt, že k 1. 

1. 2013 se počet disponibilních zásob hnědého uhlí vyčíslil na 826,8 milion tun. Na 

každou těžební společnost spadají jiné doly. U každého dolu je jistý počet 

disponibilních zásob hnědého uhlí, ze kterých lze vypočítat přibližnou životnost 

hnědého uhlí. Nejmenší životnost se odhaduje do roku 2017, a to u dolu ČSA, který 

spadá pod společnost Czech Coal. Tato životnost by se vyplnila, pokud by byla 

splněna těžba ve výši 4,5 milionů tun hnědého uhlí za rok. Naopak nejvyšší životnost 

je odhadována u dolu Vršany, Šverma. Pokud by byla splněna podmínka těžby 

hnědého uhlí ve výši 7 milionů tun za rok, byla by zde životnost těžby do roku 2055. I 

tento důl patří pod společnost Czech Coal (Těžební společnosti, MPO cit. dle 

Energostat nedatováno).            

     Jedním z hlavních problémů je tedy fakt, že se zmenšuje význam především 

hnědého uhlí na struktuře energetických zdrojů České republiky. Nebyl by to tak velký 

problém, kdyby nebyl podíl hnědého uhlí na výrobě tepla i elektrické energie kolem 

padesáti procent. Do budoucna je však jisté, že se těžba hnědého uhlí nebude zvyšovat, 

poněvadž je zde několik věcí, které by se musely změnit. Je tedy na místě navrhnout 

řešení, která by daný problém řešila, a to buď na pár let, nebo dlouhodobě. Návrhy 

možných řešení budou obsaženy v další kapitole. 
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5. Návrhy řešení 

 

     V této kapitole budou zmíněny návrhy řešení, které by vyřešily daný problém – 

klesající těžba a zásoby hnědého uhlí vůbec. Budou zde řešení, která by daný problém 

oddálila na pár let, ale rovněž zde budou řešení, která by byla efektivnější a daný 

problém by téměř vyřešila. Po navrhnutí řešení zde bude objektivní zhodnocení 

jednotlivých návrhů. Zhodnocení s sebou přinese pozitivní, avšak i negativní stránky 

těchto řešení.  

     Jako první návrh řešení, který je třeba zmínit, objektivně posoudit a brát v úvahu, je 

neřešení problému. Problém by se zkrátka nechal pozvolna vyvíjet a nebyla by 

realizována žádná opatření. Co se týče zhodnocení tohoto návrhu, nalezneme zde spíše 

negativní stránky. Jelikož hnědé uhlí hrálo a doposud hraje v České republice 

významnou roli, je třeba, aby jeho pokles a případné úplné vytracení z energetického 

mixu bylo řešeno. Pokud by se problém neřešil, mohla by se Česká republika dostat do 

takové pozice, kdy by urychleně musela problém tak jako tak řešit. A poněvadž by 

musel být problém vyřešen co nejrychleji, neboť by se jednalo o naléhavé téma pro 

českou energetiku, mohlo by se stát, že by bylo vybráno řešení, které nepatří zrovna 

mezi efektivní. Myslím si tedy, že je na místě řešit tento problém již v této době, kdy 

mají aktéři energetické politiky dostatek času na promyšlení různých variant řešení. 

Prostřednictvím promyšlení by pak mohlo být realizováno řešení, které by přineslo 

málo, nebo v nejlepším případě žádné negativní důsledky.   

     Druhé řešení de facto navrhuje aktualizace Státní energetické koncepce z roku 

2012. Jednou z priorit aktualizace Státní energetické koncepce je to, aby byl 

energetický mix vyvážený a zároveň, aby byl složen z širokého portfolia. Cílem tohoto 

dokumentu je, aby byl počet primárních zdrojů, kde hraje velkou roli především uhlí, 

postupně rozšiřován. Energetické zdroje, které by měly přejít do primárních zdrojů, by 

měly být založeny především na vyspělých technologiích, prostřednictvím kterých by 

se z přechodného období dostaly do pozice konkurenceschopných zdrojů. Mezi zdroje, 

které by postupem času měly zvyšovat svůj význam na energetickém mixu, patří mj. 

obnovitelné zdroje. Ve strategii, jejíž realizace by měla probíhat do roku 2040, je 
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v rámci výroby elektřiny plánováno postupné nahrazení uhelné energetiky výrobou 

z jádra. Do roku 2040 by měla být struktura primárních energetických zdrojů více 

diverzifikovanou. Zároveň by měla být odvrácena orientace na uhlí. Mimo oslabení 

uhlí by mělo do roku 2040 přijít zároveň i oslabení kapalných paliv. Uhlí by mělo být 

využíváno méně než doposud a jakožto primární energetický zdroj v rámci výroby 

elektřiny by měly jeho úbytek nahrazovat obnovitelné zdroje energie, zvýšeně využité 

odpady či jádro. V rámci výroby tepla by měl být energetický mix stabilizován a 

doplněn o zemní plyn (MPO 2012: 19–20).       

     U druhého návrhu řešení lze nalézt hned několik způsobů, jak řešit klesající 

význam hnědého uhlí v energetickém mixu České republiky. Prvním takovým 

návrhem může být to, že by se snižující se podíl hnědého uhlí postupně nahrazoval 

obnovitelnými zdroji energie (MPO 2012: 19).  

     Kladnou stránkou tohoto návrhu je bezpochyby to, že se obnovitelné zdroje 

nepodílí na znečišťování ovzduší v takové míře, jako hnědé uhlí a s ním spojená těžba. 

Jak již bylo zmíněno v dřívějších kapitolách, po těžbě uhlí je nutná revitalizace 

krajinných oblastí, kterých se určitým způsobem těžba hnědého uhlí dotýká. 

Obnovitelné zdroje s sebou nepřináší vůči životnímu prostředí škodlivé látky, jako 

jsou jaderné odpady, emise oxidů dusíku či síry, oxid uhličitý. Druhou kladnou 

stránkou obnovitelných zdrojů je např. to, že jsou využívány decentralizovaně. To 

s sebou přináší fakt, že dodávky těchto energií jsou více spolehlivé a bezpečné. 

Zároveň je prostřednictvím decentralizace snižována závislost na dodávkách a 

centralizované výrobě energie ve velkých teplárnách, elektrárnách či výtopnách. Třetí 

kladnou stránkou je přínos nových pracovních příležitostí, kterých lidé mohou využít u 

stavby technologií pro obnovitelné zdroje či u přípravy a zpracování paliv, jejž jsou 

založené na obnovitelných zdrojích. Do přípravy a zpracování paliv řadíme např. 

pěstování energetických plodin a rostlin (HK ČR 2006: 2). Čtvrtá kladná stránka 

obnovitelných zdrojů energie vychází již z názvu těchto zdrojů. Jedná se o to, že jsou 

obnovitelné, tudíž když se využije např. třetina těchto zdrojů, neznamená to, že pro 

další využití zbývají jen tři čtvrtiny daného zdroje. Zásoby obnovitelných zdrojů se 
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zkrátka stále obnovují, poněvadž se jedná o přírodní zdroje, které se stále dokola 

obnovují.  

     Mezi negativní stránky obnovitelných zdrojů pak patří např. to, že zachycují 

energii, která má z většiny případů malou prostorovou nebo plošnou hustotu. Kvůli 

tomu je zařízení na obnovitelné zdroje větší než zařízení pro klasické zdroje. Dále je 

zařízení i technologicky náročnější, s čímž souvisí i finanční náročnost, poněvadž u 

počáteční investice je zařízení na obnovitelné zdroje dražší. Další negativní stránkou u 

obnovitelných zdrojů je to, že nelze předvídat, kolik energie dodávané z obnovitelných 

zdrojů vznikne. Energie je totiž závislá na přírodních podmínkách (HK ČR 2006: 2). 

Např. u větrné energie nemůžeme s jistotou říci, kdy bude opět dostatečný vítr na to, 

aby se z něj vyrobila energie. Myslím si, že není dobré, aby se jakýkoliv stát o tyto 

zdroje energie opíral, poněvadž nikdy nelze s přesností říci, zda se obnoví takový 

počet zdrojů, který jsme právě využili k výrobě energie apod. Navíc je důležité, jaké 

přírodní podmínky daný stát má.  

     Dalším návrhem, který lze ve zmíněné aktualizaci SEK postřehnout, je postupné 

nahrazování uhlí jádrem (MPO 2012: 19). Mezi kladné stránky jaderných zdrojů, které 

by měly doplnit či dokonce nahradit uhlí, patří fakt, že má Česká republika dostatečné 

výrobní zásoby jaderného paliva i uranu od velkého množství dodavatelů. 

Prostřednictvím toho je jisté, že by Česká republika nebyla závislá na dodávkách 

z jiných zemí. Dalším kladem, co se týče jaderné energetiky, je šetrnost vůči 

životnímu prostředí, poněvadž oproti jiným druhům elektráren se emise oxidu 

uhličitého z jaderných elektráren rovnají de facto nule. Dalším pozitivem je to, že se 

jaderné elektrárny postupem času stávají bezpečnými. Jaderné elektrárny totiž 

využívají různá zařízení, která kontrolují chod elektráren. Při jakémkoli vychýlení 

z normy je prostřednictvím zařízení zabráněno případným nepříznivým stavům. Dále 

je zajištěna bezpečnost prostřednictvím bariér, prostřednictvím kterých je zamezováno 

úniku radioaktivních látek. Jednou z kladných stránek je i finanční stránka, poněvadž 

výroba elektřiny je v jaderných elektrárnách finančně méně náročná než v elektrárnách 

ostatních. V rámci elektrické energie by byla v České republice vytvořena rezerva, a to 

prostřednictvím dostavby Jaderné elektrárny Temelín (ČSVTS nedatováno a: 1–3). 



39 

 

     Mezi další pozitiva jaderného zdroje energie patří to, že se dají jeho zásoby 

uskladňovat. Dalším pozitivem je, že prostřednictvím spotřeby malého počtu paliva, je 

rovněž i objem odpadu malý oproti jiným elektrárnám. U finanční stránky lze nalézt 

ještě další pozitivum – jaderné zdroje mají nízké provozní náklady, čímž vzniká další 

pozitivum – cena elektřiny z jaderného zdroje je nízká, avšak až po zaplacení 

investičních nákladů. Další výhodou je i plocha, na které se elektrárna nachází 

(Wagner nedatováno). Jakmile se řekne jaderná elektrárna, většinu lidí jistě napadne 

radioaktivní odpad jakožto jedna z hlavních spojitostí s tímto druhem elektrárny. 

Pokud by se stala havárie v jaderné elektrárně, došlo by k nemalým škodám. Ovšem je 

nutné nahlížet i na pozitiva, která se s jadernými elektrárnami pojí. Technologie se 

postupem času stále vyvíjí, a tak je možné, že se v budoucích letech postoj lidí změní a 

začnou se tak u jaderných elektráren více dívat na kladné stránky. 

     Případná havárie jistě nepatří mezi jedinou negativní stránku jaderných elektráren, 

a tak je třeba zmínit i ty ostatní. U jaderných elektráren se nachází jedna z negativních 

stránek již před výstavbou této elektrárny. Investor, který by investoval do výstavby 

tohoto druhu elektrárny, by měl mít jistotu dlouhodobého využívání elektrárny, 

poněvadž samotná výstavba je velmi finančně nákladná. Jak bylo zmíněno u výhod 

jaderných elektráren, objem odpadu je poněkud malé velikosti. Oproti velikosti je však 

u odpadu jiný faktor, který z odpadu činí další negativní stránku jaderných elektráren 

vůbec. Tím faktorem jsou silně radioaktivní izotopy, které odpad obsahuje. Tento 

škodlivý prvek odpadu by mohl být dále zpracován, čímž by byla škodlivost 

minimalizována, avšak pokud by nebyl škodlivý prvek dále zpracován, musel by být 

odpad uložen do trvalého podzemního úložiště. Druhým negativem, který jsem již 

zmínila, je případná havárie, která by s sebou přinesla velké negativní dopady. 

Známou havárií je např. havárie v Černobylu či ve Fukušimě (Wagner nedatováno).                   

     Třetím návrhem, který je opět zmíněn v aktualizaci SEK, je zvýšení podílu 

energetických odpadů na energetickém mixu v rámci výroby elektřiny (MPO 2012: 

19). Mezi výhody energetického využívání odpadů patří mimo postupné nahrazování 

primárních zdrojů i fakt, že se odpad prostřednictvím energetického využívání 

redukuje na přibližně třetinu svých původních hodnot. Tudíž je nejen využit pro 
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výrobu tepelné či elektrické energie, ale je i zmenšena jeho velikost. Spalovací proces, 

ze kterého vychází určitá energie, je navíc jednoduše řízeným procesem. Látka, která 

zbude po spalovacím procesu, obsahuje minimální hodnotu organických zbytků. 

Zároveň se tato zbylá látka může využít v oblasti stavebnictví. Prostřednictvím 

minimalizace hodnoty organických zbytků jsou splňovány dané zákonné normy, které 

určují hranici pro škodliviny ze spalin (SAKO nedatováno). Další pozitivní stránkou 

energetického využívání odpadů je především šetrnost vůči životnímu prostředí. 

Spalovací zařízení jsou vybavena moderními technologiemi, prostřednictvím kterých 

jsou označována za bezpečná vůči ekologické oblasti. Materiál, který po zpracování 

odpadu zbude, se dá využít nejen v oblasti stavebnictví, jak bylo zmíněno výše, nýbrž i 

jako součást rekultivačních materiálů (SAKO nedatováno a).  

     Nutné je zmínit i stinné stránky energetického využívání odpadů, které jsou 

negativem, na který je třeba nahlížet. Jedním z negativ je např. to, že při procesu 

zneškodňování škodlivých látek emisí je zapotřebí, aby bylo používáno zařízení, které 

je finančně nákladné (SEVIS nedatováno). Mezi negativa, která se objevují u procesu 

spalování odpadů, patří mimo vysokou finanční nákladnost na výstavbu spaloven i 

potřeba kvalifikovaného personálu k provozu či údržbě. Není tedy možné, aby určité 

pracovní místo obsadil kdokoliv. Vysoká finanční nákladnost je součástí u provozu a 

údržby zařízení, ale zároveň i u opatření, která zabraňují přechodu emisí do vody či 

ovzduší. S teplem, které vzejde ze spalování odpadů, je spjato mnoho problémů vůči 

možnostem využití. Dalším možným negativem u spalování odpadů, které se může 

uskutečnit, je porušení odpadních či recyklovatelných látek. Kvůli porušení pak 

nemohou být látky využity do takové míry, ve které by byly využity v případě 

neporušení (Malaťák 2006).            

     Dalším návrhem je uhlí dovážet. S tím je spjatý i vývoz, poněvadž jestliže budou 

v České republice ubývat zásoby hnědého uhlí, Česká republika by měla omezit 

vývoz, aby měla domácí zdroje k dispozici především pro svou výrobu energie. 

Konkrétním státem, kam bude v budoucí době zřejmě omezen nebo dokonce zastaven 

vývoz uhlí z České republiky, je Slovensko. Naopak co se týče dovozu uhlí do České 

republiky, je zřejmé, že bude zvýšen dovoz z Německa. Při problematice dovozu uhlí 
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je však nahlíženo na několik kritérií, prostřednictvím kterých si Česká republika 

vybere nejvhodnějšího dovozce. Mezi daná kritéria jsou zahrnuty dopravní náklady, 

obzvláště pak kvalita suroviny. U dovozu uhlí je však patrné hned první riziko, a to 

spolehlivost dodavatelů a cenové výkyvy, které se na trhu dějí. Oproti těmto 

nevýhodám dovozu by mohla Česká republika realizovat určitá opatření, ze kterých 

vychází další návrh. Česká republika by si mohla zajistit získání celých těžebních 

společností, nebo alespoň majetkových podílů těžebních společností v nejbližších 

cizích zemích. Pro možné uskutečnění návrhu jsou vhodnými adepty Polsko, 

Německo, ale rovněž i balkánské státy (MPO nedatováno: 13). Na dovozu uhlí z cizích 

zemí se dají nalézt spíše negativa, protože to znamená určitý stupeň závislosti na jiné 

zemi. Pokud by Česká republika měla majetkový podíl nebo by dokonce vlastnila 

těžební společnost v cizí zemi, negativ by bylo méně. Česká republika by měla jistotu 

zdrojů i ceny. Jedno negativum by však zůstalo – zdroje energie by musely být 

dováženy.          

     Čtvrtým návrhem je prolomit nebo alespoň posunout územně-ekologické limity pro 

těžbu uhlí. Územně-ekologické limity jsou stanoveny pro několik těžebních dolů. Nyní 

je třeba zmínit negativa, která by přišla s případným posunutím či prolomením 

územně-ekologických limitů. Pokud by byly prolomeny nebo jen posunuty, mnoho lidí 

bude muset opustit své domovy. Pokud se limity nebudou přímo týkat jejich domovů, 

ale těžba bude blízko jejich domova, bude ohrožováno jejich zdraví, poněvadž bude 

znečišťováno ovzduší v jejich okolí. Zároveň budou kvůli těžbě zdevastována krajinná 

prostředí. Kvůli horším podmínkám pro zdraví se budou mladí vzdělaní lidé 

z dotčených měst stěhovat. Naopak mezi pozitivní stránky by patřil počet pracovních 

míst, který je nezanedbatelný (iDNES 2013). Dále by pak mezi pozitiva případného 

prolomení či posunutí limitů pro těžbu hnědého uhlí patřilo upevnění významné role 

hnědého uhlí v energetickém mixu České republiky – alespoň po několik desítek let, 

než by byly zásoby, které jsou chráněny limity, vyčerpány (EURO 2014). Nemusela 

by se tak po několik desítek let řešit otázka týkající se nahrazování hnědého uhlí jinou 

surovinou, dovozem uhlí apod. Jak již bylo zmíněno, těžební limity se vztahují na 

několik dolů. Je možné, že by se mohly posunout limity jen do takové míry, aby 
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nebyly poškozeny obce a města. Zároveň by to alespoň na pár let vyřešilo 

problematiku docházejících zásob uhlí.  
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6. Závěr 

 

     Tématem bakalářské práce, která byla psána v rámci policy analýzy ex ante, bylo 

Energetická politika České republiky (policy analýza ex ante). Poněvadž je cíl práce 

reflektován energetickou bezpečností, práce začala konceptualizací energetické 

bezpečnosti. Vývoj energetické bezpečnosti začal v 70. letech 20. století, kdy celý svět 

postihly tzv. ropné šoky. Ceny ropy zaznamenávaly neustálé výkyvy, jejichž 

důsledkem bylo, že si státy uvědomily význam energetické bezpečnosti. Každý stát by 

měl mít určitý krizový plán co se týče této problematiky. Nestabilita energetické 

bezpečnosti by totiž mohla vést k problémům v různých oblastech života. Od 

zdražování potravin po nestabilitu režimu.  

     Definic energetické bezpečnosti je mnoho, tudíž jsou zmíněny jen některé příklady 

definic. Daniel Yergin definuje energetickou bezpečnost z pohledu několika kritérií. 

Mezi tato kritéria patří dostupnost, množství surovin a cena suroviny. Yergin vnímá 

energetickou bezpečnost jako dostupnost dostatečného množství dodávaných surovin, 

které budou dodávány za přijatelné ceny vůči příjemcům. David von Hippel definuje 

energetickou bezpečnost jako schopnost státu zajistit energetické a palivové služby. 

Tyto služby by pak měly splňovat tři požadavky, mezi něž Hippel zahrnuje ochranu 

národního blahobytu, přežití národa a minimalizaci rizik spojených s dodávkou a 

využitím energetických či palivových služeb. Andrei Belyi definuje energetickou 

bezpečnost z pohledu tří hledisek, mezi něž patří geopolitické, ekonomické a 

normativní hledisko.   

     Druhá kapitola přinesla představení energetické politiky České republiky 

prostřednictvím advokačních, legislativních a strategických dokumentů. V České 

republice jsou různé zákony, které se věnují energetické oblasti a s ní spojenou i 

oblastí životního prostředí. Klíčovou roli v reprezentaci energetické politiky hrála 

různá usnesení vlády České republiky, která schválila či přijala návrhy na strategické 

dokumenty. Mezi takovéto dokumenty patří např. Státní energetická koncepce České 

republiky, Surovinová politika České republiky, program EFEKT apod. V těchto 

dokumentech jsou vymezeny cíle, ale i strategie, které by měly k těmto cílům vést. 
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Např. jedním z cílů Státní energetické koncepce České republiky je optimalizovat 

využití domácích energetických zdrojů. Takovým dílčím cílem, které by vedlo ke 

splnění tohoto požadavku, je využití všech zásob hnědého a černého uhlí na území 

České republiky, avšak ne za hranicí devastace životního prostředí. Prostřednictvím 

splnění tohoto cíle by byl minimalizován dovoz surovin a přineslo by to s sebou i 

vyřešení problémů ze sociální i ekonomické oblasti ekonomiky.  

     U advokačních dokumentů, které zahrnovaly postoje politických stran, neziskových 

organizací a těžebních společností vůči oblasti energetiky, je zde viditelná škála 

různých postojů. Některé politické strany chtějí pokrýt výrobu elektřiny především 

z domácích zdrojů, a to i za cenu případného posunutí či prolomení limitů těžby uhlí, 

které chrání majetky a životní prostředí. Takou politickou stranou je např. ODS. 

Naopak se na scéně energetické politiky nacházejí i takové politické strany, které 

zastávají názor, že by mělo být šetřeno s neobnovitelnými zdroji. Např. při otázce 

limitů těžby uhlí, dávají tyto politické strany přednost ochraně životního prostředí před 

těžbou. Mezi politické strany s takovýmto názorem patří mj. ČSSD. 

     Co se týče neziskových organizací, jejichž postoj k oblasti energetiky je třeba také 

zmínit, byly zde zmíněny organizace jako Greenpeace, Hnutí DUHA, Děti Země či 

Centrum pro dopravu a energetiku. Většina z těchto neziskových organizací se zabývá 

ochranou životního prostředí, tudíž se v otázce docházejících zásob hnědého uhlí 

přiklání k úsporám nebo takovým energetickým zdrojům, jejichž negativní dopady na 

životní prostředí jsou minimalizovány. Dále jsou zde zmíněny postoje těžebních 

společností, mezi něž patří mj. ČEZ, Czech Coal Carbounion či SDAS. Mezi priority 

těchto těžebních společností patří zachovat významnou roli hnědého uhlí 

v energetickém mixu České republiky – tudíž i nadále těžit a zpracovávat hnědé uhlí. 

Např. ČEZ chce pak zahájit obnovu hnědouhelných elektráren. Je to logické, že se 

těžební společnosti snaží vytěžit co nejvíce zásob hnědého uhlí, poněvadž z toho mají 

nemalý zisk. 

     Třetí kapitola obsahovala představení struktury energetických zdrojů České 

republiky. Zatímco mezi primární energetické zdroje České republiky patří plyn, ropa 

či uhlí, mezi druhotné zdroje pak patří např. odpadní teplo. Nejen tyto zdroje energie 
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hrají v českém energetickém mixu určitou roli. Postupem času se však energetický mix 

České republiky změnil, což přineslo značné otázky a problémy, které je třeba do 

budoucna řešit. Jedním z problémů je, že výrazně klesl podíl hnědého uhlí na struktuře 

energetických zdrojů České republiky. Nejvyšší podíl v této struktuře zaznamenalo 

hnědé uhlí v roce 1984, kdy bylo vytěženo 97,2 milionů tun této suroviny. V roce 2008 

se vytěžilo 47,5 milionů tun uhlí. Hnědé uhlí je primárním zdrojem energetického 

mixu České republiky a má nejvyšší podíl při výrobě tepelné i elektrické energie. To, 

že postupem času jeho zásoby ubývají, je značný problém pro energetickou bezpečnost 

našeho státu. U každého dolu je různý počet zásob této suroviny. Pokud budou splněna 

daná kritéria, je možné, že již v roce 2017 dojdou zásoby uhlí u jednoho dolu – ČSA. 

Rokem, kdy při splnění určitých kritérií dojdou zásoby uhlí u dolu, který disponuje 

největším množstvím uhlí (Vršany, Šverma), je rok 2055. 

     Česká republika tedy stojí před jistým problémem – jak zamezit velkému ubývání 

hnědého uhlí, o které se Česká republika de facto opírá. Návrhů na řešení se nabízí 

hned několik. Prvním z nabízených návrhů je nechat problém plynout a nerealizovat 

žádná opatření. Myslím si, že z hlediska toho, o jak významný energetický zdroj se 

jedná, by to nebylo vhodné. Druhým navrhnutým řešením je postupně nahrazovat uhlí 

obnovitelnými zdroji. U obnovitelných zdrojů je velkým pozitivem to, že se jedná o 

zdroj energie, který je šetrný vůči životnímu prostředí. Negativní stránkou je však to, 

že se jedná o finančně nákladné technologie a záleží zde na přírodních podmínkách, 

prostřednictvím kterých nemáme jistotu dostatečného množství obnovitelného zdroje.  

     Dalším návrhem řešení je nahrazovat ubývající zásoby uhlí jádrem. Jaderné 

elektrárny a výroba energie z nich je spojena s několika pozitivy. Jednou z hlavních 

pozitivních stránek je mj. velká zásoba uranu a jaderných paliv, které Česká republika 

má. Zároveň se jedná o šetrnou variantu vůči životnímu prostředí. Co se týče negativ, 

které s sebou nese výroba energie z jádra, samotná výstavba jaderné elektrárny je 

finančně vysoce nákladná. Dalším negativem je to, že odpad, který zbude při výrobě 

energie, obsahuje vysoce škodlivé prvky. Neposledním negativem je případná havárie, 

která by s sebou přinesla negativní dopady pro životní prostředí, ale i nemalý počet 

lidí. 
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     Jedním z dalších návrhů na řešení zmíněného problému je i větší míra využívání 

energetických odpadů. Pozitivem u využívání energetických odpadů je mj. šetrnost 

vůči životnímu prostředí, ale i redukce odpadu na třetinu ze své původní hodnoty. 

Mezi hlavní negativa pak patří vysoká finanční nákladnost zařízení, které energetický 

odpad zpracovává. Neposledním návrhem je i dovoz hnědého uhlí. U dovozu je 

negativní stránkou to, že vzniká určitá míra závislosti na surovinách z jiných zemí. Je 

nutné, aby bylo splněno kritérium kvality. Dalším negativem je, že ceny dodávané 

suroviny mohou zaznamenávat výkyvy, které si stát nemůže vždy dovolit. Naopak 

pozitivní stránkou je, že by byly ušetřeny náklady na postavení nových elektráren či 

jiných zařízení. Jakýmsi kompromisem by v tomto návrhu mohlo být to, že by Česká 

republika získala majetkový podíl nebo dokonce celé těžební společnosti. 

     Posledním návrhem na řešení je posunutí či celkové prolomení územně 

ekologických limitů. Pozitivem je navýšení zásob hnědého uhlí, což by o několik let 

prodloužilo těžbu této energetické suroviny. Zároveň to znamenalo nové pracovní 

příležitosti pro nemalé množství lidí. Negativem je vyvlastňování majetků, devastace 

krajinné oblasti u těžebních dolů, ale i stěhování vzdělaných mladých lidí z měst, na 

které by měla případná těžba vliv. Negativem je i fakt, že by se nejednalo o trvalé 

řešení. 

     Myslím si, že v budoucích letech bude hodně záležet na aktérech energetické 

politiky, pro jaké řešení se rozhodnou. U každé varianty lze posoudit mnoho 

pozitivních, ale i negativních dopadů. To ale neopravňuje aktéry k tomu, aby se 

záležitostí neobírali, poněvadž by případné neřešení mělo špatné následky pro celou 

společnost.     
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Resumé 

     Energy policy of the Czech Republic (ex ante policy analysis).      

 

     Keywords: The Czech Republic, energy policy, energy security, policy analysis ex 

ante, structure of energy sources  

 

     This bachelor thesis is based on energy policy in the Czech Republic. Energy 

security is subject of the theoretic part. Energy security is defined by a lot of experts. 

In this theoretical part, definitions of Daniel Yergin, Andrei Belyi and David von 

Hippel are mentioned. Energy policy of the Czech Republic is represented by 

advocacy, legislative and strategic public policy documents. These documents are in 

the empirical part. Thanks to these documents I know limits, problems, strategy, goals 

and groups, which are in energy policy.  

     After the presentation of these documents is second chapter in the empirical part. 

This chapter is called Structure of energy sources in the Czech Republic. This structure 

has a certain development. Due to the changes, which have come with time, there are 

some problems in structure of energy sources. For example we can see a significant 

decrease of brown coal. Brown coal has significant role in the Czech Republic, 

because this material has a large share of the production of electrical and thermal 

energy. People and groups, which are involved in energy policy, must solve this 

problem. The Czech Republic relies on this source of energy.  

     At the end of my policy analysis ex ante are proposals to solve this problem. The 

first proposal is doing nothing and wait for next development of the structure of energy 

sources. I think, that this proposal is not good, because this problem must be solved. 

Through doing nothing would be a problem stronger. Next suggestions are replace 

coal with nuclear power, renewable energy and energy refuse. These suggestions have 

some positive aspects, which are for example environmental sparing or further aspects. 

Among negative aspects are for example high financial costs at a certain stage. Next 

proposal is importing of this energy source. Importing has negative aspects as are for 

example price fluctuations or a certain degree of dependence. Latest proposal is 
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cancellation or displacement of limits for coal mining. The negative aspects of this 

proposal are appropriation of property, environmental degradation or momentariness.  
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