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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá energetickou politikou České republiky ve vztahu k územním 

ekologickým limitům těžby hnědého uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi. Územní ekologické limity 

jsou dány opatřením vlády z roku 1991 a jejich smyslem byla ochrana životního prostředí a krajiny v 

oblasti severních Čech. Otázky zachování či zrušení územních ekologických limitů jsou stále častěji 

skloňovány v souvislosti s tenčícími se zásobami vytěžitelného hnědého uhlí, přičemž se ze strany 

představitelů energetické politiky ozývá, že vytěžení uhlí za limity by mělo být povýšeno na veřejný 

zájem. 

                Cílem této práce je proto analyzovat zohledňování a výklad veřejného zájmu v energetické 

politice na případě územních ekologických limitů. K dosažení vytyčeného cíle pak slouží sada otázek, 

které se táží nejen na způsob chápání veřejného zájmu, ale také na aktéry, kteří v oblasti působí, na 

distribuci moci mezi nimi a v neposlední řadě na to, zda je směřování České republiky v oblasti 

energetické politiky slučitelné s udržitelným rozvojem. K zodpovězení těchto otázek práce využívá 

několika teoretických konceptů, které se zabývají především nestandardními polohami trhu a právě 

konceptem udržitelného rozvoje. 

                Práce dochází k poznatku, že veřejný zájem, ačkoliv je v oblasti energetické politiky poměrně 

často užíván, nenese jasnou definici, kterou je proto nutné si odvodit od chování a vyjádření 

relevantních aktérů. Z provedených rozborů pak vyplývá, že dle rozhodujících aktérů je veřejným 

zájmem exploatace zdrojů ložisek nerostných surovin, která umožní co možná největší zachování 

současné struktury energetického hospodářství, zejména pak teplárenství. 

  

Abstract 

The Diploma thesis deals with the Czech energy policy in relation to the local ecological limits 

of the brown coal mining in Northern Bohemia. The local ecological limits are based on the 

government statement in 1991 and its purpose is to protect environment in this area. Nowadays we 
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are the witnesses of the discussion about the abolition of these limits, mainly because of the 

shrinking resources of the brown coal.  

The aim of this thesis is to analyze how the Czech energy policy deals with the public interest 

in relation to the local ecological limits. The thesis focuses not only on the public interest but also on 

the actors and the distribution of the power among these actors and on the future direction of the 

Czech energy policy mainly in relation to the sustainable development. The thesis is based on the 

theoretical knowledge of the business-state relationship and of the sustainable development. 

The thesis shows that the public interest is not clearly defined in the Czech energy policy, 

although it is used very often. The conceptualization of the public interest can be derived from the 

acting and statements of the relevant actors. According to the relevant actors the public interest is 

the exploitation of these resources, which would lead to the conservation of the current structure of 

the energy industry, mainly the heating industry. 
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Veřejný zájem v energetické politice ČR 

 

 V posledních letech v České republice padlo několik rozhodnutí a návrhů v oblasti energetické 

politiky, které by se daly označit jako kontroverzní. Jako příklady z nedávné doby můžeme uvést 

dostavbu elektrárny v Prunéřově, či neutichající debaty o prolomení těžebních limitů. 

 Charakteristické pro tyto projekty je, že zcela nezohledňují všechny aspekty udržitelného 

rozvoje, dochází ke střetům zájmů aktérů a jejich pozice z pohledu možnosti prosazování moci se jeví 

jako nerovnoměrná. Otázkou tedy je, nakolik přijatá rozhodnutí následně odráží zájmy jednotlivých 

aktérů a na kolik je k nim přistupováno z hlediska veřejného zájmu a jsou posuzovány skrze objektivní 

metody, jež pracují s problémem komplexně. 

 Schopnost prosazení veřejného zájmu je přímo úměrná úrovni demokracie. Otázkou zůstává, 

zda rozhodovací procesy prochází skrze formálně dané postupy, či tyto formality jsou plněny pouze 

pro formu a jednotlivá rozhodnutí nejsou zapříčiněna spíše sítěmi aktérů a charakterem jednotlivých 

vztahů.  

 

Cíl: Analyzovat zohledňování veřejného zájmu při tvorbě energetické politiky v ČR na konkrétních 

případech. 

 

Výzkumné otázky: 

Jakým způsobem je v současné praxi energetické politiky chápán veřejný zájem? 

Jaké faktory a jací aktéři ovlivňují tvorbu energetické politiky? 

Je k tvorbě energetické politiky přistupováno skrze koncept udržitelného rozvoje? 

Jak lze charakterizovat rozdělení moci mezi jednotlivými aktéry? 
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1. Úvod 

 

 Hnědé uhlí je z hlediska primárních energetických zdrojů stále velmi podstatným palivem. Je 

dominantním zdrojem energie v oblasti elektroenergetiky a teplárenství. Závislost hospodářství na 

této surovině však začíná v poslední době přinášet nové problémy, neboť se poměrně razantně krátí 

její vytěžitelné zásoby. Česká energetika se tak ocitá před nutností strategických rozhodnutí, která na 

další léta určí její podobu. Tato rozhodnutí mohou spočívat v zaměření se na jiné zdroje energie či ve 

snaze navýšit množství vytěžitelných zásob hnědého uhlí. V této souvislosti se stále častěji skloňuje 

otázka tak zvaných územních ekologických limitů těžby, které byly ustaveny na počátku 90. let 20. 

století, a které měly zabránit další devastaci krajiny v Severočeské hnědouhelné pánvi. 

Na problematiku získávání energie je nutné nahlížet skrze reálné výhledy možností produkce 

energetických surovin, dále skrze perspektivu udržitelnosti současné energetické struktury, vynechat 

také nelze spotřebu primárních energetických paliv a efektivitu, s jakou jsou spotřebovány, 

energetickou bezpečnost a v neposlední řadě konkrétní i celospolečenské dopady, které mohou 

jednotlivá řešení provázet. Zásadní je potom konfrontovat rozhodnutí v energetické politice 

s principy udržitelného rozvoje, které přináší do problematiky dlouhodobé výhledy, které nejsou 

omezeny pouze na kvantitativní ukazatele výkonu energetiky, potažmo celého hospodářství. 

Výroba energie a produkce hnědého uhlí je v prostředí České republiky velice specifickou 

oblastí, ve které figuruje velmi omezený počet klíčových aktérů, přičemž každý z nich uplatňuje 

odlišné zájmy. Rozhodnutí, která jsou v této oblasti přijímána, pak mají velmi často dopady na celou 

společnost. Korekce dopadů je velice obtížná, neboť energetika disponuje značnou setrvačností. 

Setrvačnost energetiky lze označit jako pozitivní v případě přijímání správných strategických 

rozhodnutí, neboť se profit z těchto rozhodnutí dostavuje v delším časovém horizontu opakovaně. 

Naopak v případě přijetí rozhodnutí, které se při implementaci do praxe ukáže jako špatné, zajistí 

setrvačnost energetiky to, že chyby nejsou zaplaceny jednou, ale hned několikrát. 

 Všechny výše uvedené aspekty problémů představují záležitosti, se kterými se musí veřejná 

politika upravující energetiku zaobírat. Otázky, jak se veřejné politice jako praxi daří se s dílčími 

problémy a energetickou politikou jako celkem vypořádat, jsou zodpovídány na následujících 

stránkách. 
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2. Cíl a výzkumné otázky 

 

 

Cíl: Analyzovat zohledňování a výklad veřejného zájmu při tvorbě energetické politiky na příkladu 

prolamování územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi. 

 

 

Výzkumné otázky:  

 Jakým způsobem je v současné praxi energetické politiky chápán veřejný zájem? 

 Jaké faktory a jací aktéři ovlivňují tvorbu energetické politiky? 

 Jak lze charakterizovat rozdělení moci mezi jednotlivými aktéry? 

 Je k tvorbě energetické politiky přistupováno skrze koncept udržitelného rozvoje? 
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3. Metody a metodologie 
 

 Předkládaná práce je případovou studií, která představuje jeden z přístupů kvalitativního 

výzkumu, který se detailně zabývá jedním či omezeným počtem konkrétních případů (Hendl, 1997: 

104). Předmětem zájmu je studium konkrétního jedince, programu, události, instituce, procesu atd. 

Tento přístup umožňuje zachycení složitostí, detailů, vzájemných vztahů a procesů, které probíhají 

v analyzované oblasti, a to v jejich přirozeném prostředí, čímž umožňuje hlubší pochopení 

zkoumaných jevů (Veselý, Nekola a kol, 2007: 152). 

 Text je prospektivní na problém orientovanou analýzou policy dle toho, jak tyto disciplíny 

definuje Dunn (2004: 12). Prospektivní, jelikož se zabývá oblastí, ve které ještě není rozhodnuto, a na 

problém orientovanou, protože cílem práce je primárně pochopení problému, nikoliv testování či 

rozvoj teorií. 

 Relevantní data byla pro práci sbírána především metodou nestrukturovaných a 

polostrukturovaných rozhovorů, dále byla provedena analýza sekundárních zdrojů a analýza diskurzu. 

 Celkem bylo v rámci sběru dat pro tuto práci provedeno 14 rozhovorů s vybranými aktéry, 

jejichž profese úzce souvisí s energetickou politikou a těžbou nerostných surovin. Jedná se především 

o představitele těžební společnosti, odborníky na geologii a energetiku a zástupce Ministerstva 

průmyslu a obchodu (seznam provedených rozhovorů je k dispozici v příloze č. 1). V rámci provádění 

rozhovoru byla podniknuta návštěva sídla společnosti Czech Coal v Mostě, dále návštěva České 

geologické služby, návštěva ČGS – Geofondu, návštěva společnosti VÚPEK ECONOMY a v neposlední 

řadě byla součástí sběru dat také studentská stáž na Ministerstvu průmyslu a obchodu, která 

proběhla na přelomu července a srpna 2011. K pochopení rozsahu problému byla podniknuta také 

návštěva obcí Horní Jiřetín, Černice a zámku Jezeří, kde byly provedeny dva náhodné rozhovory 

s místními obyvateli. Celkem tedy bylo provedeno 16 rozhovorů. 

 Dalším významným zdrojem dat byly návštěvy na konferencích TEPKO 2011 a Coal-Gen 

Europe 2011. Na konferenci TEP-KO 2011 byl dokonce autor požádán o písemné shrnutí panelové 

diskuse. Toto shrnutí bylo následně distribuováno všem účastníkům konference (materiály je možno 

nalézt v příloze č. 2). Autor práce se pokoušel zúčastnit také dalších konferencí (např. Energetický 

kongres či konference Energetická politika ČR a Německa), avšak organizátoři konferencí nejsou 

ochotni vpouštět studenty bez nutnosti uhrazení registračního poplatku. Organizátoři jsou většinou 

schopni nabídnout zvýhodněnou cenu, avšak i ta se pohybuje v řádech tisíců. 
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 V rámci zkoumání problému bylo analyzováno značné množství sekundárních dat. Pro příklad 

lze uvést studie o stavu teplárenství Vysoké školy báňské a Vysoké školy ekonomické, které byly 

zpracovány pro Ministerstvo průmyslu a obchodu, a které si autor na tomto úřadě vyžádal. Dále 

národní statistiky především od České báňské správy, České geologické služby – Geofondu, ČSÚ a 

statistiky těžební společností. Dále mezinárodní statistiky především od organizací Eurostat, OECD a 

IEA. Dále bylo zkoumáno množství odborných analýz, pro příklad lze uvést analýzy společností VÚPEK 

ECONOMY, Invicta BOHEMICA či INERGIN. Velký důraz byl kladen na zkoumání legislativních 

dokumentů, především pak těch strategických. Jedná se například o Státní energetickou koncepci (a 

všechny předešlé a po ní následující materiály), horní zákon, energetický zákon, nařízení o limitech a 

strategické dokumenty vlády, které se dotýkají otázky energetické politiky, energetické bezpečnosti a 

surovinové těžby. 

 Především pak strategické dokumenty vlády byly podrobeny diskurzivní analýze. Diskurzivní 

analýza je postihovaní toho, jak o konkrétním aspektu světa hovoří zkoumaní aktéři v rámci 

konkrétního diskurzu (Jorgesen, Phillips, 2002: 1). Diskurz je vyjádřením a nositelem určitého 

způsobu komunikačních prostředků, které se vážou ke konkrétnímu tématu. Cílem diskurzivní analýzy 

je identifikovat a kategorizovat výpovědi a odkrýt proces jejich utváření. Výsledkem pak není pouze 

kategorizace výpovědí, ale také odkrytí praktik a podmínek, které tyto kategorie vytváří. Diskurz nelze 

chápat pouze jako od reálného světa odtržený soubor výroků, ale je nutné jej chápat jako součást 

sociální praxe. Tak jako sociální praxe ovlivňuje podobu diskurzu, tak diskurz ovlivňuje sociální praxi 

(Weiss, Wodak, 2003: 22). Kolem jednoho tématu je možno nalézt více diskurzů, které jsou vymezeny 

systémem aktérů či komunikačními prostředky, skrze které aktéři svá vyjádření distribuují. Pro příklad 

lze uvést mediální diskurz, odborný diskurz či politický diskurz.  

 Závěry předloženého textu byly, mimo dříve zmíněných metod, konstruovány také pomocí 

analýzy politického a mediálního diskurzu. Hlavními sledovanými proměnnými jsou pojmy územní 

ekologické limity a veřejný zájem v energetické politice. Pojmy jsou sledovány z hlediska způsobu 

jejich užívání, kontextu užívání a v případě veřejného zájmu je předmětem výzkumu také jeho 

definice. Politický diskurz, který je reprezentován oficiálními dokumenty a vyjádřeními politických 

aktérů, je sledován ve vztahu k současnosti. Mediální diskurz poté slouží pro nastínění možné 

budoucnosti. Tento přístup je zvolen právě díky úzké propojenosti diskurzu a sociální reality, která je 

skrze analýzu diskurzu uchopována. 
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4. Teoretická východiska 

 

 Následuje přehled teoretických východisek, která rámují pohled na zkoumanou problematiku 

a dopomáhají k jejímu uchopení. Tato teoretická východiska vzhledem ke své normativní povaze také 

determinují hodnotová paradigmata této práce, skrze která je na problém nahlíženo. 

 

4.1. Veřejná politika 
 

 Veřejnou politiku chápeme jako vědní disciplínu či jako sociální praxi. Veřejná politika je 

průřezová vědní disciplína, která přesahuje hranice tradičních sociálních věd. Propracovává a aplikuje 

výkladové rámce sociologie, ekonomie, politických věd, práva a dalších oborů. Podstatou veřejné 

politiky je analýza a prognóza: „procesů formování a uplatňování veřejných zájmů vážících se na 

řešení diferencovaných sociálních problémů“ (Potůček a kol., 2005: 21). Hlavní předmětem zájmu je 

institucionální zprostředkování těchto procesů veřejným, občanský a v určité míře také soukromým 

sektorem (ibid). 

Veřejná politika jako sociální praxe je složitým procesem na sebe navazujících kroků, jejichž 

předmětem je řešení společenských problémů. K uchopení problematiky je v rámci veřejné politiky 

užíváno různých modelů a simulací politického a rozhodovacího procesu. Modely politického procesu 

se liší svou složitostí. Zjednodušený model sestává ze 4 složek: identifikace a uznání sociálního 

problému, rozhodnutí ve veřejné politice, implementace veřejné politiky a hodnocení veřejné politiky 

(Potůček, 2005: 37).1 

Veřejnou politiku lze chápat jako zastřešující pojem, který zahrnuje jak praxi, tak teorii 

politiky (ve smyslu policy – viz níže). Pod pojmem veřejná politika pak můžeme nalézt policy studies, 

což je obor zabývající se především teoretickým rozborem politických procesů (vědění o policy). Dále 

policy analysis, která reprezentuje praktickou činnost generující poznatky a metodologie využitelné 

pro tvorbu reálné politiky (vědění pro policy). A policy evaluation, která se zabývá hodnocením 

výsledků a důsledků realizovaných politik (Veselý, Nekola a kol., 2007: 23). 

 

4.1.1. Trojdimenzionální pojetí politiky 

                                                           
1
 Howlett a Ramesh, od kterých je tento model převzat, rozdělují politický proces do fází pěti. Poslední tři jsou 

shodné jako u Potůčka. První dvě jsou definovány jako agenda setting a formulování politiky (Howlett, Ramesh, 
Perl, 2009: 13). 
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 Trojdimenzionální pojetí politiky je základním předpokladem analýzy veřejných politik, neboť 

rozkládá politiku (v obecném slova smyslu) na různé dimenze, díky čemuž umožňuje konkrétní 

uchopení jednotlivých aspektů. Používání tří pojmů pro politiku (policy, polity, politics) v anglosaském 

světě mělo velký teoretický význam a ovlivnilo užívání pojmu politika i v jiných jazykových oblastech 

(Fiala, Schubert, 2000: 14). 

 Čeština bohužel není schopná anglické pojmy přeložit tak, aby byl přesně zachován jejich 

význam, a proto se v české literatuře při označování dimenzí politiky ujalo užívání anglických výrazů. 

Výhodou trojdimenzionálního konceptu je možnost rozložitelnosti, avšak je třeba mít na paměti, že 

nelze jednotlivé dimenze studovat samostatně, neboť jsou vždy součástí komplexní politiky. 

 První z dimenzí je označována jako polity a jedná se o normativní, strukturální a ústavní 

aspekty politiky – tedy politický řád. „Polity si lze v jistém smyslu představit jako vymezení hranic 

prostoru, ve kterém se politika odehrává, a jeho struktury.“ (Fiala, Schubert, 2000: 18). Tato dimenze 

je vymezena ústavou, právním řádem, normami, tradicí apod. Spadají do ní však také samotné 

instituce, neboť jsou určovány výše zmíněnými pravidly. Polity vymezuje pravidla hry, tedy stanovuje 

vztahy (a jejich principy) a přijatelné meze při řešení konfliktů (ibid: 14). 

 Politics  je procesuální dimenzí politiky a postihuje dynamický aspekt politiky. Fiala a Schubert 

(ibid: 18) dávají tuto dimenzi do kontextu s konfliktem mezi jednotlivými aktéry, který je dle jejich 

názoru při tvorbě politiky permanentní, avšak je otázkou, zda je vhodné toto označení užívat, neboť 

evokuje představu násilného prostředí. Politics je tedy setkávání a vzájemná komunikace 

(konfrontace) spojená s vyjednáváním mezi jednotlivými aktéry (jednotlivců, skupin, organizací, 

politických stran, států), jejímiž výsledky je policy. 

 Policy chápeme jako obsah i výsledek politiky. Je to úroveň, na níž se z idejí a rozhodnutí 

stávají konkrétní opatření, mezi která počítáme zákony, nařízení, programy, výstupy s konkrétními 

materiálními výsledky, které mají, ale nemusí mít vliv na občany, či mají pouze symbolickou funkci 

(ibid: 19). 

 Předkládaný text se zabývá především dimenzí policy. Tedy oficiálními výstupy politiky, které 

formují oblast energetické politiky ČR a vyjadřují oficiální postoj k budoucímu využívání hnědého uhlí. 

Pochopitelně však nelze opomíjet ani zbylé dvě dimenze, takže prostor je věnován také chování a 

interakci jednotlivých aktérů (politics) a vlivům, které na oblast mají nadřazené instituce, jako 

například mezinárodní smlouvy, mezinárodní organizace či samotné státní uspořádání ČR (polity). 
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4.1.2. Veřejný zájem 

 

„Veřejná politika je založena a legitimizována existencí veřejných zájmů.“ 

Purkrábek, 1999 

 

Veřejná politika je oblastí, ve které se střetává veřejný zájem se zájmy individuálními, 

skupinovými a institucionálními. Objektem zájmu veřejné politiky není celá společnost, ale jen to, co 

se týká veřejného sektoru a veřejného zájmu. Veřejný zájem často pole veřejného sektoru přesahuje, 

ale nenahrazuje zájem soukromý. O soukromé zájmy se zajímá jen tehdy, mají-li společenský dosah.  

Veřejný zájem vyjadřuje potřeby, které se týkají větších společenských skupin či celé 

společnosti, vyjadřuje hodnoty, na něž společnost aspiruje, a vyjadřuje také ochranu před ohrožením 

těchto potřeb a hodnot. Veřejný zájem je za ideálních podmínek důsledkem vyjednávání, 

kompromisu a konsensu. I přesto se však může v demokratických společnostech stát, že je jako 

veřejný zájem uplatněna vůle jednotlivců či úzkých skupin. K vyladěné podobě realizace veřejného 

zájmu je zapotřebí vysoké míry koordinace, což je úkolem veřejné politiky. Veřejné zájmy jsou 

strukturovány co do času, místa, objektu i zdroje vzniku. Liší se podle toho, zda řeší aktuální problém, 

či jsou jejich cíle dlouhodobé (možná je i směsice obou). Předmětem veřejné politiky (jako praxe) se 

veřejné zájmy stávají až tehdy, jsou-li jako veřejné uznány. Tedy ty, které dostanou náležitou 

politickou preferenci. Vznikají tedy dvě kategorie veřejných zájmů: uznané a latentní. Přičemž může 

nastat situace, že latentní zájem má z celospolečenského hlediska větší preferenci než ten uznaný. 

Z tohoto hlediska je velmi nezbytné podrobovat veřejné zájmy analýze. Veřejné zájmy nejsou pouze 

záležitostí veřejných institucí, ale také jednotlivců, kteří jsou jako občané také společenskými činiteli, 

a tato pozice jim dává možnost vyjadřovat veřejné zájmy. Individuálně vyjádřené veřejné zájmy je 

však nutné brát obezřetně a vědecky je analyzovat (Purkrábek, 1999: 23-24). 

Veřejné zájmy vznikají: a) aspirací občanů na uspokojení jejich potřeb, které přesahují jejich 

individuální možnosti; b) působením nadindividuálních faktorů, které ovlivňují existenci a vývoj 

společnosti a státu (a jejich širšího prostředí). Oba druhy veřejných zájmů se však vzájemně prolínají a 

ovlivňují. Veřejné zájmy nemohou být jenom sumou individuálních zájmů, stejně tak nemohou být 

definovány pouze veřejnými institucemi. Pokud není v demokratické společnosti veřejný zájem 

ustaven na základě konsensu, potom dochází v důsledku neuspokojení aspirací ke korekci tohoto 

zájmu či výměně politických představitelů (ibid: 25). 



18 
 

V analýzách veřejných zájmů je nutné rozlišovat mezi jejich aktéry a jejich uživateli. Uživatelé 

veřejného zájmu jsou subjekty, na něž konkrétní politika působí, a aktéry jsou ti, co veřejnou politiku 

na základě veřejného zájmu tvoří. Je logické, že aktéry veřejného zájmu nemohou být všichni občané, 

avšak nevylučuje se, aby aktéry veřejného zájmu byli také jeho uživatelé. Participace uživatelů 

významně přispívá k identifikaci, prezentaci i realizaci veřejných zájmů (ibid: 28). 

Uplatňování veřejných zájmů ve veřejné politice je sledem následujících událostí: a) 

identifikace; b) uznání; c) rozhodování o uznání veřejného zájmu; d) realizace veřejného zájmu (ibid: 

26). 
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4.2. Liberalismus 
 

Liberalismus je politickou ideologií, přičemž ideologii vykládáme jako názorový systém, který 

je zaměřen na akci, a jako vzájemně propojený soubor myšlenek, který nějak orientuje, nebo 

inspiruje politické jednání (Heywood, 2004: 63). Ve svém raném období liberalismus útočil na 

absolutismus a feudální uspořádání společnosti a místo toho prosazoval ústavní a později také 

zastupitelský řád. Počátkem 19. století se začal liberalismus velmi úzce spojovat s myšlenkou 

kapitalismu a na konci 19. století pak vznikla jistá forma sociálního liberalismu, která připouštěla více 

zásahů do ekonomiky z důvodů sociálních, neboť bylo všeobecně uznáno, že průmyslový kapitalismus 

tvoří mnoho nerovností a nespravedlností (Heywood, 2004: 63). 

ovoříme-li o liberalismu, pak je na místě uvést pojmy, které jsou pro tento myšlenkový směr 

stěžejní. Jedná se o následující pojmy: individualismus, svoboda, rozum, pokrok, rovnost (k právům a 

politická rovnost; v žádném případě sociální rovnost), tolerance a z ní vyplývající konsensus a 

nakonec konstitucionalismus, který je vyjádřením rozsahu moci vlády a manifestace práv jedince 

(Heywood, 2004: 63-64). 

Předešlé pojmy je však vhodné doplnit také o relativismus, který není v Heywoodově dělení 

uveden. Podstata relativismu spočívá v tom, že hodnoty jednoho člověka nemohou být nadřazeny 

hodnotám druhého. Aplikace relativismu je přínosná na interpersonální vztahy v ne tak zcela 

zásadních tématech, neboť podporuje vzájemnou toleranci. Na druhou stranu aplikace relativismu 

představiteli politického života při zásadních rozhodnutích, které mají celospolečenský dosah, se již 

tak vhodně nejeví. Brown hovoří například o relativismu v souvislosti s tvorbou veřejné politiky v 

negativním slova smyslu. Pokud představitelé státní moci používají relativistický přístup (a s tím 

související legalismus), potom se veřejné politiky točí v bludném, mnohonázorovém kruhu a 

nedochází k zásadním rozhodnutím, která by konkrétní oblast ošetřila (Brown in Potůček a kol., 2005: 

353-384). Předpoklad koexistence společenského řádu a anarchistického individualismu je zcela 

mylný, neboť tyto dvě možnosti společenského uspořádání jsou zcela protichůdné. Avšak paradoxně 

jsme velmi často svědky toho, že je koexistence těchto přístupů vyžadována.  

Stankiewicz (2003) hovoří o tom, že jsme dosáhli bodu, kdy stát musí přehodnotit postavení, 

v němž se nalézá, neboť nelze spoléhat na přirozené zavádění a udržování společenských norem 

rodinou a církvemi, jako tomu bylo dříve, avšak zároveň nelze žít v prostředí s absencí norem. 

Nemyslí si, že bychom momentálně žili ve vakuu s absencí norem, avšak normám chybí uspořádanost, 

což přispívá k našemu bezcílnému chování. „Jsme relativisty jen v tom smyslu, že naše normy nejsou 

uspořádány. Z toho plynou pro stát i společnost vážné důsledky a politická teorie má naléhavou 
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odpovědnost.“ (Stankiewicz, 2003: 155). Dle Stankiewicze není v současných liberálních (či 

neoliberálních) společnostech požadavek relativismu na místě, jelikož je nutné přijmout koncept 

moderního normativismu a vytvořit jasnou (moderní) hierarchii hodnot. 

Kritikové liberalismu namítají, že se jedná o ideologii, která byla a je zaváděna pionýry 

průmyslu, kteří tak omezují vliv veřejnosti a posilují vliv korporací (Chomsky, 1999: 19-40). Zavádění 

jeho principů do vládnutí výrazně omezuje moc a akceschopnost vlády (Cuningham, 2002: 59-60). 

Dále, že postupná aplikace liberálních principů, především pak nezadatelného a nezcizitelného práva 

na vlastnictví majetku, které se posunulo na úroveň základních lidských práv a svobod, zcela narušila 

sociální kohezi společností. Stalo se tak, jelikož základní doktrínou je soutěž v hromadění majetku, 

měřitelného v penězích, jejichž množství následně definuje kvalitu člověka a ustavuje jeho místo ve 

společenské hierarchii (Duchrow, Hinkelammert, 2004: 77-109). 
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4.3. Dobývání renty 

  

Dobývání renty (rent-seeking) je využívání politického procesu k obohacení se na úkor jiných 

(renta je zisk, vyplývající ze vzácnosti – je výsledkem privilegia) – pokud toto privilegium stát udělí, 

začíná proces „dobývání renty“ (např. státní podpora, daňová úleva, dovozní licence, těžební licence 

atd.). Koncept rent seeking se poprvé objevuje v 70. letech 20. století. To však neznamená, že by 

tento fenomén nebyl ve společnosti již dříve, druhá polovina 20. století však přinesla nové 

příležitosti, v rámci kterých, se tento jev začal rozvíjet více a hlavně v nových podobách (Buchanan, 

2008: 55). Tuto problematiku do současných sociálních věd (převážně do ekonomie) zavedl G. Tullock 

v roce 19672 a pojem jako takový poprvé explicitně užila A. Krueger v roce 19743. O implementaci 

tohoto pojmu do českého prostředí se zasadili převážně ekonomové z Institutu integrace České 

republiky do evropské a světové ekonomiky, který do roku 2011 fungoval při Vysoké škole 

ekonomické v Praze4. 

Podstata dobývání renty spočívá v tom, že se jednotlivci, zájmové či nátlakové skupiny a firmy 

snaží získat privilegovanou či dokonce monopolní pozici v určité oblasti nabídky nebo distribuce zboží 

a služeb a přisvojovat si rentu z této pozice plynoucí. Charakteristické pro proces dobývání renty je, 

že se dobyvatel různými prostředky (legálními, např. informační kampaní, a ilegálními, např. 

podplácením) snaží přimět vládu, parlament, veřejné instituce k přijetí výhodných zákonů, poskytnutí 

výjimek, zavedení či zrušení regulace, nebo zadání státní zakázky ve prospěch zmíněného dobyvatele. 

Rafinovanost dobyvatele při ovlivňování potřebných subjektů roste s institucionální složitostí 

systému. Bylo by naivní si myslet, že se jedná pouze o jednoduché korupční praktiky ve smyslu 

předávání si hotovosti. Velmi často se jedná také o praktiky, které jednoznačně nestojí mimo zákon, 

avšak ve své podstatě mají charakter korupčního jednání a jsou i stejně účinné (finanční podpora 

volebních kampaní, večírky, dovolené atp.) (Tullock, 2005: 93). Úspěch rent-seeking je založen na 

úzké koncentraci benefitů, přičemž náklady z toho plynoucí jsou rozloženy na širokou skupinu lidí, a 

to většinou pomocí akce vlády či nižšího útvaru veřejné správy. Rozptyl nákladů na populaci je 

následně tak široký, že se v danou chvíli v podstatě nikoho přímo nedotýká, a proto většina případů 

dobývání renty není řešena s takovým důrazem, s jakým by řešeny být měly (O´Hara, 1999: 975). 

                                                           
2
 Tullock, G. The Welfare Costs of Tarifs, Monopolies and Theft. Western Economic Journal, 1967, No. 5 

3
 Krueger, A. O. The Political Economy of the Rent-Seeking Society. American Economic Economic Review, 1974, 

No. 64. 
4
 Mezi hlavní autory, kteří se na tomto institutu tématem zabývali, lze zařadit E. Klvačovou, J. Malého, K. 

Mráčka a I. Dostálovou. 



22 
 

Koncept rent-seeking byl vytvořen proto, aby vyjadřoval sociální ztráty, které vyplývají ze 

snahy jedince zvyšovat svůj profit na úkor určité společnosti. Autoři zabývající se tímto tématem 

rozlišují mezi rent a profit seeking. Profit-seeking se odehrává na trhu, je to podstata každého 

podnikání, a pokud se odehrává podle platných pravidel, pak je v pořádku. Buchanan k tomuto uvádí, 

že chování lidí, kteří praktikují rent-seeking, je stejné, jako těch, co praktikují profit-seeking. Nejsou 

to podle něj morálně odlišní jedinci. Pouze operují na jiném trhu (Buchanan, 2008: 56). 

Uznaným důsledkem dobývání renty jsou společenské ztráty. Toto uznání však nebylo vždy 

samozřejmostí, neboť v minulosti býval některými liberálními ekonomy užíván protiargument, že se 

finance, o které stát zadal kontrakt dráže či udělil licenci levněji (či jinou formou umožnil dobývání 

renty), objeví stejně následně v ekonomice, a tudíž celospolečenská ztráta nevzniká (Tullock, 2005: 

95). Klvačová k tomuto tématu uvádí, že rent-seeking má velmi neblahý vliv na rozsah poptávky po 

invencích. Ten podle ní bezprostředně souvisí především se strukturou trhů. Čím více jsou na trhu 

zastoupeny podniky, jejichž postavení se blíží monopolu, a čím více si jsou tímto postavením jistí, tím 

větší je jejich ekonomická síla a tím méně jsou nuceni aplikovat nové poznatky vědy a techniky 

(Klvačová et al., 2006: 11). A díky tomu společnost v daném odvětví v podstatě stagnuje. Velen 

například vyjádřil myšlenku, že manažeři velkých průmyslových podniků jsou největší nepřátelé volné 

soutěže a společnosti, neboť se jejich role transformovala do prosazování partikulárních zájmů, 

založeného na nesoutěžním chování a získávání politické moci (O´Hara, 1999 : 974). 

Profit je za normálních okolností důsledkem investic (finančních, psychických), inteligence a 

tvrdé práce, což při dobývání renty není nutností, neboť je jeden subjekt nadměrně zvýhodněn před 

druhými a dochází k pokroucené hospodářské soutěže. A toto je argument, který dnes uznávají i ti 

nejzarytější liberálové a dobývání renty tím pádem označují za nežádoucí jev (Tullock, 2005: 95). 
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4.4. Udržitelný rozvoj a kvalita života 

 

,,Udržitelný rozvoj je takový způsob rozvoje, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval 

možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby.“  

(OSN, 1987: 41). 

Udržitelný rozvoj je založen na obecném souhlasu, jeho hlavním cílem je uspokojování všech 

lidských potřeb, hospodářský růst předpokládá právě na uspokojování těchto potřeb (OSN: 1987: 42). 

Hospodářský růst se ovšem musí dít v souladu s ekologickými a sociálními principy trvalé 

udržitelnosti, neboť růst a změna struktury hospodářství vyvolávají změny v ekologických a sociálních 

systémech. U obnovitelných zdrojů je důležité, aby jejich využívání nepřekročilo možnost jejich 

regenerace a přirozeného růstu. U neobnovitelných zdrojů je nutné brát v úvahu stav konkrétní 

suroviny, technické možnosti jejího využití v současnosti a budoucnosti, a pravděpodobnost objevení 

náhradních zdrojů či surovin. V případě nejistého náhradního zdroje je vhodné využití tohoto zdroje 

omezit či dokonce zastavit a intenzivně hledat cestu k alternativám. 

Vydat se na cestu udržitelného rozvoje znamená transformovat ekonomiku a společnost. 

Udržitelný rozvoj je fyzicky proveditelný jen tehdy, pokud bude jeho teorie pevně ukotvena 

v politickém a celospolečenském uvažování, což zapříčiní jeho promítání do výsledných politik. 

Jednání v souladu s principy udržitelného rozvoje znamená spravedlivé rozložení benefitů a nákladů 

mezi všechny segmenty společnosti vertikálně i horizontálně. Tedy spravedlivé rozložení mezi 

všechny socioekonomické vrstvy světové populace a zároveň mezi všechny národy (ibid). Myšlenka 

udržitelného rozvoje je spojena s jednáním, které respektuje skutečnost, že svoboda jednotlivce 

končí tam, kde začíná svoboda druhého, ale také tam, kde dochází k poškozování životního prostředí. 

Přírodu nelze chápat jako bezedný zdroj surovin a pasivní hřiště, na němž se odehrávají zájmy člověka 

(Vavroušek, 1994). 

Současná povaha ekonomického růstu je kritizována nejen kvůli environmentálním dopadům, 

ale také kvůli dopadům sociálním, mezi které patří rozšiřování sociálních nerovností, klesající zájem o 

veřejné záležitosti a plýtvavá spotřeba. Důležitou součástí trvale udržitelného rozvoje je respektování 

principů jako je např. prevence, předběžná opatrnost či princip toho, že za likvidaci škod je 

zodpovědný ten, kdo je způsobí (Drhová, 2008: 305).  

Veškeré záměry státu a jeho koncepční materiály by koncept udržitelného rozvoje měly 

odrážet. Hledisko ekonomické, ekologické a sociální musí být promítnuto i do energetické politiky 

(Tóthné, 2008). 
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Zároveň je nutné přijmout skutečnost, že posedlost ideou kvalitativního růstu, která je 

založena na přesvědčení, že nárůst ekonomických ukazatelů či objemů výroby je důkazem zvyšující se 

kvality života, musí nutně narazit na zásadní omezení, která jsou dána reálnými možnostmi země 

(Vavroušek, 1994). 

 

Základní principy udržitelného rozvoje 

propojení základních oblastí života Oblast ekonomická, oblast sociální a oblast životního 

prostředí. 

dlouhodobá perspektiva Plánovat strategicky. 

kapacita životního prostředí je omezená Nejenom zdroje surovin, látek a funkcí potřebných k 

životu, ale také prostor pro odpady a znečištění všeho 

druhu. 

předběžná opatrnost Důsledky některých našich činností nejsou vždy známé, 

naše poznání je stále ještě na nízkém stupni. 

Prevence Prevence je mnohem efektivnější než následné řešení 

dopadu. 

kvalita života Lidé mají přirozené právo na kvalitní život – materiální, 

společenský, etický, estetický, duchovní, kulturní. 

sociální spravedlnost Příležitosti i zodpovědnosti by měly být děleny mezi země, 

regiony i mezi rozdílné sociální skupiny.  

 

Sociálnímu pilíři udržitelného rozvoje se přikládá stále vetší 

význam a udržitelný rozvoj je čím dál častěji chápán jako 

"trvalé zlepšování sociálních podmínek v rámci ekologické 

únosnosti Země." 

zohlednění vztahu "lokální - globální"  Činnosti na místní úrovni ovlivňují problémy na globální 

úrovni. 

demokratické procesy  Zapojením veřejnosti již od počáteční fáze plánování se 

vytváří nejen objektivnější plány, ale také obecná podpora 

pro jejich realizaci. 

vnitrogenerační a mezigenerační odpovědnost  Zabezpečení národnostní, rasové i jiné rovnosti, 

respektování práv současných i budoucích generací na 

zdravé životní a sociální prostředí.  

                 Česká informační agentura životního prostředí, 2009 
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4.4.1. Kvalita života 

 

Pojem kvalita života se oproti pojetí udržitelného rozvoje aplikuje především na život 

současníků. Udržitelný rozvoj pak promítá vliv současnosti na budoucí vývoj (Drhová in Potůček, 

Musil, Mašková, 2008: 296). 

             Tento pojem se začal objevovat v 60. letech minulého století v souvislosti s kritikou konzumní 

společnosti. Kvalita života je multidimenzionálně pojatý koncept, který odráží celkovou úroveň blaha 

(well-being) jednotlivců v dané společnosti. Nejde jen o životní podmínky lidí. Kvalita života v sobě 

zahrnuje jak objektivní aspekty, tak ty subjektivní. Objektivními aspekty jsou podmínky, které má 

jedinec k dispozici, subjektivními podmínkami poté vlastní pocit spokojenosti. 

Jako nejdůležitější determinanty, které celkovou kvalitu života ovlivňují, bývají jmenovány 

zdraví a zdravotní péče, zaměstnání a pracovní podmínky, ekonomické zdroje, vzdělání, rodina, 

sociální participace, bydlení, místní životní prostředí, doprava, bezpečnost, rekreace a kultura (ibid: 

298-299). 
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4.5. Limity technologické inovace 

 

Limity při tvorbě nových koncepcí vyjadřuje koncept, který je v anglické literatuře označován 

jako path dependence. Tento koncept vyjadřuje setrvávání u tradičních, zaběhnutých praxí (či 

preferencí) i v situaci, kdy jsou k dispozici mnohem lepší řešení. V případě tvorby veřejné politiky 

vyjadřuje, jak jsou současné politiky značně limitovány rozhodnutími, která byla provedena 

v minulosti. Koncept nevyjadřuje pouze to, že současná rozhodnutí jedinců či skupin jsou 

determinována rozhodnutími předchozími, ale umožňuje do určité (avšak omezené) míry odhadovat 

limity budoucích rozhodnutí či průchodnost nových koncepcí. 

Koncept však není aplikovatelný pouze na oblast veřejné politiky, původně byl vyvinut 

ekonomy pro vysvětlení limitů zavádění technologických inovací na trh5. Jako demonstrační příklady, 

na které ekonomové aplikovali tento koncept, můžeme uvést používání tzv. QWERTY klávesnice, 

která byla původně vyvinuta pro mechanické psací stroje, a její rozložení zaručovalo, že se při psaní 

nebudou kladívka s písmeny navzájem blokovat. Dnes je tento důvod rozložení klávesnice již zcela 

irelevantní, avšak i přesto je QWERTY rozložení formátem, který je užíván i na nových přístrojích 

všude na světě, a to i za situace, kdy existují vědecké návrhy nových rozložení, které by údajně 

umožňovaly efektivnější psaní. Dalším příkladem, na který byl koncept path dependence aplikován, je 

v tuto chvíli již minulý boj mezi dvěma nosiči videozáznamu VHS a Beta, či stále aktuální fenomén, 

kterým je dominance operačních systémů a kancelářských aplikací společnosti Microsoft (Liebowitz, 

Margolis, 2000: 987). Princip, jak se path dependence projevuje na trhu, je znázorněn v grafu, který 

následuje. Přímka zaujímající úhel 45 stupňů vůči oběma osám znázorňuje podíl produktu A na trhu a 

přerušovaná křivka znázorňuje pravděpodobné chování spotřebitele. Z grafu vyplývá, že pokud podíl 

produktu na trhu překročí 50 %, potom prudce roste pravděpodobnost, že noví zákazníci budou 

dávat přednost produktu A před ostatními produkty, ačkoliv ve chvíli jejich rozhodování může koupě 

alternativních produktů přinést větší přidanou hodnotu, neboť jsou tyto produkty vyspělejší. Tento 

stav je označován jako lock-in, a pokud nastane, potom je pro další hráče na trhu velice obtížné 

situaci zvrátit (ibid: 987-991). 

 

 

                                                           
5

 Příklady aplikace konceptu path dependece pro definování limitů technologických inovací: Vergragt, 
Markusson, Karlsson, 2011; Valorinta, Schildt, Lamberg, 2011; Markard, Truffer, 2008; Bergek, Jacobsoon, 
Carlsson, Lindmark, Rickne, 2008 
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Podíl produktu A na trhu 
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Zdroj: autor dle Liebowitz, Margolis  

 

Pokud chceme využívat koncept v rámci politických věd, tak jej nelze pouze přenést a 

aplikovat na zvolené téma. V širším pojetí tohoto konceptu v rámci studia politik lze stručně říci, že 

nám zdůrazňuje důležitost historie a nezbytnost se jí zaobírat. Path dependence nám pomáhá 

vysvětlit, jaký budou mít současné okolnosti vliv na budoucí výstupy. Koncentrovat se však pouze na 

současné události a na základě nich se pokoušet o budoucí predikce je liché, neboť by nám tento 

přístup umožnil statický pohled na něco, na co musí být nahlíženo jako na pohybující se obraz 

(Pierson, 2000: 263). Každé rozhodnutí spočívá ve volbě jedné alternativy z několika možných. Pokud 

dnes zkoumáme vývoj nějaké politiky a její současný stav, potom je mnohem důležitější (a velmi 

užitečné) snažit se nahlédnout do minulosti a zjistit veškeré okolnosti, které tehdy ovlivnily 

rozhodování a výběr právě této alternativy, než pouze předpokládat, že se jednalo o výběr nejlepšího 

řešení (ibid: 264). Koncept path dependence řadíme do institucionalismu, neboť nám říká, že 

současné politické akce jsou ovlivněny právě institucemi – pravidly, normami, politickými 

strukturami. Bylo by však mylné se domnívat, že nám koncept path dependence umožní snadné 

předpovídání budoucnosti díky pochopení minulosti. Path dependence nám však může dopomoci 

k zúžení možných přijatelných alternativ a k časovému propojení rozhodovacích procesů, které přímo 

či nepřímo ovlivňují naše téma (ibid: 265). 

Konceptu je občas vyčítáno, že se stal příliš populárním a je aplikován velice hojně a bez 

rozmyslu, neboť v jeho široké definici je tak univerzální, že jej lze aplikovat opravdu na každou 



28 
 

politiku. Tato kritika je bezpochyby pravdivá a bylo by chybné užívat koncept k primitivnímu 

vysvětlování politických výstupů, avšak pokud jsme si limitů konceptu vědomi a požijeme jej 

k demonstraci toho, že aktérova racionalita je do jisté míry omezená a že jeho rozhodnutí jsou 

ovlivněna institucemi, které na něj přímo či nepřímo působí, potom se aplikace konceptu jako 

problematická nejeví. Právě tento způsob aplikace je použit v rámci této práce. 

Na konceptu path dependence byl postaven koncept path creation, který také uznává 

existenci institucí, jež vymezují pravidla hry, ale zároveň tento koncept přichází s myšlenkou, že 

šikovnou manipulací lze instituce měnit a postupně se tak dopracovat ke kýženému stavu a v tomto 

stavu situaci doslova zamknout, tedy dospět do stavu tzv. lock-in (Garud et al., 2010: 768-771). Tato 

transformace konceptu, na rozdíl od původní verze, přiznává aktérům mnohem větší míru racionality. 

Vysokou míru racionality však přiznává pouze těm aktérům, kteří se snaží situaci ovlivnit a 

konstruovat instituce. Ostatním aktérů přiznává pouze racionalitu omezenou, neboť ti jednají právě 

v rámci institucí a nedokáží překročit jejich hranice, což právě umožňuje nastolení lock-in stavu. 
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5. Hnědé uhlí v ČR 

 

Uhlí je nejhojnější nerostnou surovinou na území České republiky a s přihlédnutím k tomuto 

faktu bylo také budováno i české hospodářství. Dlouhodobě byl důraz kladen na těžkou průmyslovou 

výrobu, která s sebou také nesla patřičné energetické nároky, které byly a jsou dlouhodobě z velké 

části uspokojovány spotřebou domácího uhlí. V minulosti tato hospodářsko-energetická struktura 

přinášela České republice (a všem předešlým státním útvarům na tomto území) silnou konkurenční 

výhodu, neboť byla schopna energetické potřeby průmyslu a domácnosti pokrývat z vlastních zdrojů.  

Z krátkodobého hlediska je možné říci, že tato konkurenční výhoda stále přetrvává, nicméně základní 

charakteristikou nerostných surovin je jejich vyčerpatelnost a v případě zásob hnědého uhlí se toto 

téma stává stále ožehavějším. Česká republika sice disponuje stále nemalými zásobami hnědého uhlí, 

avšak velká část těchto zásob se nachází v zásobách nebilančních či za tzv. územními ekologickými 

limity, které v tuto chvíli neumožňují úplné vytěžení otevřených ložisek této suroviny. 

 

5.1. Charakteristika hnědého uhlí 
 

 „Hnědé uhlí je fytogenní kaustobiolit prouhelněný méně než černé uhlí,“ (ČGS-Geofond, 2010: 

172)). Předchozí věta nám odborným geologickým jazykem neříká nic jiného než, že hnědé uhlí je 

hořlavý sediment organických sloučenin, které jsou rostlinného původu, a který vznikl časově 

náročnou geochemickou přeměnou při působení potřebných teplot, tlaku a absenci vzduchu. Za 

těchto podmínek došlo k postupnému vytěsnění kyslíku a vodíku z těchto sloučenin, které byly 

nahrazeny uhlíkem. Toto nahrazování látek uhlíkem se nazývá prouhelnění. Menší prouhelněnost 

hnědého uhlí oproti černému tedy znamená, že hnědé uhlí vykazuje menší obsah uhlíku, což má 

z praktického hlediska za následek menší výhřevnost (Geology.cz; sci.muni.cz; ČGS-Geofond, 2010). 

Hranice mezi hnědým a černým uhlím není mezinárodně přesně ustavena, obecně se však akceptuje 

definice, která pracuje s hodnotou spáleného tepla na bezvodé bezpopelové bázi nižší než 24 MJ/kg a 

odrazností světla vitrinitu menší než 0,6 %6.  

 

 

 

                                                           
6 Bližší informace o kategorizaci uhlí a jeho měření viz např. NAVRÁTILOVÁ, Lada. Měření odraznosti vitrinitu a 
modelování tepelné a erozivní historie: Rešeršní část. Brno, 2009. 31 s. Dizertační práce. Masarykova univerzita. 
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5.1.1. Lignit 

 

 Při definování charakteristik hnědého uhlí nelze opomenout surovinu, která je označována 

jako lignit. Rozdíl mezi hnědým uhlím a lignitem je stručně řečeno pouze v míře jejich prouhelnění. 

Lignit je využíván převážně v energetice a k vytápění a je to nejméně kvalitní surovina ze všech 

fosilních paliv (ČGS-Geofond, 2010: 180). Mezi hnědým uhlím a lignitem není opět (jako u černého a 

hnědého uhlí) stanovena pevná hranice. Obecně se však uznává definice, že za lignit je považována 

surovina s obsahem uhlíku pod 65 % a s výhřevností menší než 17 MJ/kg. Ve světové terminologii 

dokonce není někdy termín lignit používán vůbec a surovina je brána jako totožná s hnědým uhlím 

(ibid: 172). V českých geologických statistikách je lignit sice vykazován zvlášť, avšak v českých 

energetických statistikách je velmi často lignit a hnědé uhlí spojováno do jedné kategorie. V rámci 

této práce je užit druhý přístup, z čehož plyne, že hovoříme-li zde o hnědém uhlí, potom do tohoto 

označení spadá také lignit, který je chápán jako jeho podkategorie. K oddělení surovin bude docházet 

ve zcela výjimečných případech, přičemž to bude explicitně řečeno, aby nedocházelo 

k pochybnostem. Dalším důvodem, proč není zapotřebí se v této práci lignitem zaobírat, je 

skutečnost, že se tato surovina nenachází v lokalitách, které podléhají územním ekologickým limitům 

těžby, jež jsou předmětem této práce7. 

 

5.2. Současná spotřeba hnědého uhlí v ČR 
 

Podíváme-li se na spotřebu vybraných paliv v ČR za rok 2010, potom bylo celkově 

spotřebováno 43 616 939 tun hnědého uhlí, ze kterého bylo vygenerováno a spotřebováno 547 

095 730 GJ8 energie9. Pro srovnání bylo ve stejném roce spotřebováno 7 490 044 tun černého uhlí, ze 

kterého bylo získáno 197 882 462 GJ. Dále 5 154 375 tis. m3 zemního plynu, ze kterého bylo získáno 

175 248 745 GJ, 222 586 tis. litrů benzínů (7 197 666 GJ) a 1 965 424 tun nafty (83 923 618 GJ) (ČSÚ, 

2011a). Již na první pohled je patrné, že hnědé uhlí je základní energetickou surovinou naší země, což 

demonstruje také následující graf, kde je vyjádřen podíl hnědého uhlí mezi primárními energetickými 

zdroji. 

                                                           
7
 V tuto chvíli již není lignit v ČR těžen vůbec. Viz kapitola Produkce hnědého uhlí. 

8
 GJ=gigajoul 

9
 Jedná se o celkový úhrn energie, nikoliv pouze o energii elektrickou či tepelnou. 
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Zdroj: VUPEK ECONOMY (agregovaná data ČSÚ) 

 

Hnědé uhlí je spotřebováváno primárně při výrobě elektrické energie a tepla. Z výše uvedené 

spotřeby za rok 2010 bylo na výrobu a rozvod elektrické energie a tepla spotřebováno 36 675 908 tun 

HÚ, což představuje 84 % z celkové roční spotřeby10. Zajímavostí je, že ačkoliv je HÚ významnou 

energetickou surovinou, tak v bilanci konečné spotřeby energie (výroba elektřiny a tepla pro vlastní 

potřebu) zastává jen malý podíl. V roce 2009 to bylo pouze 2 112 kt HÚ. 

 Nejpodstatnějším odvětvím užití HÚ je výroba elektrické energie, přičemž v roce 2001 bylo 

z této suroviny vyrobeno 40, 91 TWh, což představuje 47,6 % z celkově vyrobené elektrické energie. 

V roce 2000 představovala elektřina vyrobená z HÚ 63 % z celkově vyrobené elektřiny, přičemž tento 

podíl každoročně klesá, ačkoliv množství TWh vyrobených z uhlí nepoklesl nějak markantně. Tento 

úbytek je způsoben celkovým nárůstem množství vyrobené elektřiny, který je zapříčiněn stále větším 

množstvím energie dodávané z jaderných elektráren a také podstatným nárůstem výroby elektřiny 

z obnovitelných zdrojů. Vývoj výroby elektřiny podle zdrojů je vyjádřen v následující tabulce. 

 

 

                                                           
10

 zbytek je využíván převážně při výrobě chemických látek a přípravků, avšak hnědé uhlí je využíváno také 
v mnoha dalších odvětvích viz ČSÚ statistická data o spotřebě paliv a energií v členění podle činností (ČSÚ, 
2011b) 

Vývoj výše a struktury spotřeby primárních energetických zdrojů
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Vývoj výroby elektřiny podle zdrojů energie (TWh) 

Palivo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2 009 2010 

hnědé uhlí 46,30 45,91 43,54 44,33 43,49 43,10 43,81 46,20 42,21 40,36 40,91 

jaderné palivo 13,59 14,75 18,74 25,87 26,32 24,73 26,05 26,17 26,55 27,21 28,98 

černé uhlí 5,52 5,67 5,37 5,58 5,90 5,50 6,52 7,85 6,11 5,31 6,04 

plynná paliva  2,58 2,32 2,36 2,51 2,61 2,62 2,49 3,84 4,33 3,90 4,23 

ostatní paliva  3,17 3,53 3,50 3,06 3,27 3,50 1,07 0,73 0,32 0,26 0,29 

OZE 2,31 2,47 2,85 1,87 2,74 3,13 3,52 3,41 4,00 5,21 6,44 

celkem btto výroba 73,47 74,65 76,35 83,23 84,34 82,58 84,36 88,20 83,52 82,25 85,91 

podíl HU na btto výrobě (%) 63,03 61,51 57,03 53,27 51,56 52,19 51,93 52,38 50,54 49,07 47,62 

  Zdroj: VUPEK ECONOMY (agregovaná data ČSÚ) 

 

 

Druhým nejpodstatnějším směrem využití HÚ je výroba tepla, respektive výroba centrálního 

tepla. Současná tepelná potřeba ČR (výrobní sektory i veřejný sektor, mezi který řadíme domácnosti 

a služby) představuje 330 PJ a na její pokrytí se užívá přibližně 450 PJ primárních zdrojů, což 

představuje asi čtvrtinu celkové spotřeby primárních zdrojů v ČR. Podíl mezi centrální a 

decentralizovanou výrobou je zhruba stejný a každá z nich spotřebovává také přibližně stejné 

množství primárních zdrojů. V centrální výrobě tepla je opět převládající surovinou HÚ. Z 221 PJ 

vsazených na výrobu centrálního tepla bylo 43,6 % vyrobeno právě z HÚ. V současnosti je centrálním 

teplem zásobeno 1,48 mil. domácností, ve kterých žije 3,74 mil. obyvatel. Teplo z HÚ tak užívá 

přibližně 1,6 mil. obyvatel ČR. K tomuto číslo je potřeba také připojit domácnosti, které jsou vytápěny 

lokálně, kde uhlí (hnědé i černé) využívá 6,3 % domácností (VUPEK ECONOMY, 2011: 1-5). 
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Vývoj palivového mixu pro centrálně vyráběné teplo (v PJ) 

PJ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

hnědé uhlí  103,6 107,5 104,8 104,5 100,0 95,3 97,7 96,3 

černé uhlí + koks 48,3 46,9 43,2 41,3 40,0 36,1 34,3 33,6 

ostatní tuhá (vč. dřeva) 14,8 13,6 15,0 17,5 17,1 20,5 19,2 19,0 

kapalná paliva 16,2 15,5 14,3 14,5 12,3 10,4 10,1 9,0 

zemní plyn 67,1 61,8 60,6 57,7 55,0 49,9 51,5 51,7 

ostatní topné plyny 12,7 13,3 14,3 14,1 14,7 16,9 13,1 11,5 

vsázka paliva celkem  262,7 258,7 252,2 249,6 239,1 229,1 225,9 221,1 

podíl HÚ (%) 39,4 41,6 41,6 41,9 41,8 41,6 43,2 43,6 

Zdroj: VUPEK ECONOMY  (agregovaná data ČSÚ)  

 

5.2.1. Cena centrálně vyráběného tepla 

 

V současnosti se cena centrálního tepla pohybuje mezi 190 – 630 Kč/GJ. Toto velmi velké 

rozpětí je způsobeno jednak rozdílnou cenovou politikou v jednotlivých regionech, avšak hlavní vliv 

na cenu má surovina, z níž je teplo vyráběno. Cena tepla z uhlí (hnědého i černého) je výrazně nižší 

než cena tepla z ostatních paliv a cena tepla z hnědého uhlí, je obecně nižší než cena tepla z uhlí 

černého. Průměrná cena tepla v roce 2010 byla 502 Kč/GJ, průměrná cena tepla z uhlí byla 454,7 

Kč/GJ a průměrná cena tepla z ostatních paliv (všechna paliva mimo uhlí) byla 558,2 Kč/GJ (VUPEK 

ECONOMY, 2011: 6). Cena centrálního tepla ze zemního plynu, který je největším konkurentem 

hnědouhelných zdrojů, byla 543 Kč (INERGIN, 2011a). Cena centrálního tepla prodělala v posledních 

letech prudký nárůst, který je vyjádřen v příloze č. 5. Cena je velmi podstatným aspektem, který bude 

mít bezpochyby vliv na další podobu českého teplárenství a lze očekávat prudké změny ve struktuře, 

užívání paliv a případně také změnu podílu mezi centrálně vytápěnými subjekty a decentralizovanými 

subjekty. Problémy českého teplárenství budou probírány v jedné z následujících kapitol. 
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5.3. Produkce hnědého uhlí 
 

 V současnosti je v ČR evidováno osm ložisek hnědého uhlí a lignitu. Ložiska hnědého uhlí je 

možné nalézt v severních Čechách v okolí měst Sokolov, Most a menší ložisko také u Liberce. Ložiska 

lignitu se pak nachází na opačné straně země, a sice v jižních Čechách a na jižní Moravě. Drobné 

ložisko s křídovým uhlím je možné nalézt v blízkosti obce Moravská Třebová. Rozmístění ložisek 

demonstruje následující mapa. 

 

 

Rozmístění ložisek hnědého uhlí a lignitu 

 

Zdroj: VŠB, 2011 

  

Z výše uvedených ložisek již probíhá těžba pouze na dvou místech, a to v sokolovské pánvi a 

v Severočeské hnědouhelné pánvi (VŠB, 2011: 28). V sokolovské pánvi (dále SP) těží společnost 

Sokolovská uhelná a.s., která v současnosti dobývá na dvou povrchových dolech - Jiří a Družba (SUAS, 

2011). V Severočeské hnědouhelné pánvi (dále SHP) těží společnost Severočeské doly a.s., která uhlí 

dobývá na dolech Tušimice a Bílina (SD, 2011). Další společností působící v SHP je skupina Czech Coal, 
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pod kterou spadají společnosti Litvínovská uhelná a.s. a Vršanská uhelná a.s.. Litvínovská uhelná a.s. 

dobývá na lomu Československé armády (ČSA) a Vršanská uhelná a.s. dobývá na lomech Vršany a 

Šverma. Czech Coal také provozuje poslední hlubinný dům v SHP, a sice důl Centrum (Czech Coal, 

2011).  

 

Produkce hnědého uhlí v ČR 

Těžební společnost 
Těžba surová (tis. t) Těžba odbytová (tis. t)11 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Czech Coal 

Litvínovská 

uhelná 5 216 4 721 4 628 5 216 4 721 4 628 

Vršanská 

uhelná 9 634 9 370 8 846 9 634 9 370 8 846 

Důl Kohinoor12 293 333 417 293 333 417 

Celkem Czech Coal 15 143 14 424 13 891 15 143 14 424 13 891 

Severočeské doly 22 453 22 364 21 629 22 272 22 029 21 757 

Celkem SHP 37 596 36 788 35 520 37 415 36 453 35 648 

Sokolovská uhelná (celkem SP) 9 732 8 581 8 420 5 531 4 681 4 454 

Lignit Hodonín 416 262 0 416 262 0 

Celkem hnědé uhlí a lignit 47 744 45 631 43 940 43 362 41 396 40 102 

Zdroj: SBS, 2011 (upraveno autorem) 

  

Jak demonstruje výše uvedená tabulka, tak produkce hnědého uhlí v posledních letech klesá. 

V meziročním srovnání došlo mezi léty 2008 a 2009 k útlumu těžby HÚ o 4,4 % a mezi léty 2009 a 

2010 o 3,71 %13. Podíváme-li se na srovnání za posledních 10 let, potom byla produkce uhlí v roce 

2010 o 14 % nižší než v roce 2000. Jediným dolem, který zaznamenal nárůst produkce je hlubinný důl 

Centrum. Oproti ostatním dolům je však produkce suroviny z tohoto dolu zanedbatelná a není tedy 

možné, aby nahradila útlum v ostatních lokalitách. Největším producentem HÚ v ČR je společnost 

                                                           
11

 Tímto termínem se rozumí hmotnost vytěženého uhlí za úpravnou nebo vyrobeného paliva v aktuálním roce, 
před započtením změny zásob a odečtením vlastní spotřeby důlních podniků (MPO, 2006). 
12

 Na samotném dole Kohinoor již dobývací činnost skončilo, avšak společnost Důl Kohinoor a.s. je stále aktivní, 
neboť pod ní spadá také poslední provozovaný hlubinný důl Centrum. 
13

 Meziroční poklesy počítány ze surové těžby. 
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Severočeské doly, která se na celkové surové těžbě za rok 2010 podílela 49,2 %. Skupina Czech Coal 

vytěžila 31,6 % z celkové roční těžby a Sokolovská uhelná zbylých 19,1 % (SBS, 2011).  

Samotnou kapitolou je pak útlum těžby lignitu, kterým se v ČR zabývala již jen společnost 

Lignit Hodonín na dole Mír, avšak na tomto dole byla v roce 2009 ukončena činnost. Nyní se tedy zdá, 

že rok 2009 byl alespoň na nějakou dobu posledním rokem, kdy byl v České republice těžen lignit14. 

Celých 93 % uhlí vytěžených z výše zmíněných dolů je užíváno pro potřeby české energetiky. 

Z celkové odbytové těžby směřovalo 64,8 % HÚ do energetických zdrojů Skupiny ČEZ a při zohlednění 

spotřeby společnosti Sokolovská uhelná, která provozuje vlastní elektrárnu a teplárnu, potom podíl 

spotřeby společnosti ČEZ činí 74,5 % energetického paliva v ČR (VŠB, 2011: 30). ČEZ je dominantním 

odběratelem uhlí ze společnosti Severočeské doly15 (SD,2011: 13), avšak uhlí odebírá také od 

zbývajících dvou těžebních společností (ČEZ,2011a; ČEZ, 2011b). Hnědé uhlí je surovinou, která se za 

současných cen příliš nevyplatí exportovat, tudíž je drtivá většina HÚ spotřebovávána na území ČR. Za 

rok 2010 bylo za hranice země vyvezeno pouze 2,6 % z celkového množství vytěžené suroviny. 

Způsoby užití HÚ v ČR demonstruje následující graf.  

 

Zdroj: VUPEK ECONOMY, 2011 (agregovaná data ČSÚ) 

                                                           
14

 Ukončení těžby lignitu není důsledkem vyčerpání zásob, ale majetkových vztahů ve společnosti a její finanční 
kondice. Lze tedy předpokládat, že v budoucnu bude těžba obnovena. V tuto chvíli je důl zakonzervován a nový 
majitel zvažuje možné způsoby jeho využití (UVR Mníšek pod Brdy, 2011). 
15

 Skupina ČEZ je jediným akcionářem společnosti Severočeské doly a.s. 

Základní způsoby užití hnědého uhlí (v kt)
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5.3.1. Výhledy produkce hnědého uhlí 

 

 V následující tabulce je uveden dlouhodobý výhled produkce HÚ na území ČR. Výhled 

zohledňuje disponibilní zásoby na v současnosti využívaných dolech. Jedná se tedy o zásoby, jejichž 

vytěžitelnost není ničím blokována. 

Disponibilní zásoby HÚ a výhledy těžby 

Společnost Důl 

Disponibilní 

zásoby k 

1.1.2011 

(mil. t) 

Životnost při současné těžbě (rok) 

Czech Coal 

VU (Vršany, Šverma) 305,4 
2044 (při těžbě 8 mil. t ročně) 

2055 (při těžbě 7 mil. t ročně) 

LU (ČSA) 32,7 
2017 (při těžbě 4,5 mil. t ročně) 

2021 (při těžbě 3 mil. t ročně) 

Kohinoor (Centrum) 1,5  

Celkem CC 339,6  

Severočeské doly 

Bílina 174,4 
2031 (při těžbě 9,5 mil. t ročně) 

2036 (při těžbě 7 mil. t ročně) 

Tušimice 252,6 
2030 (při těžbě 13 mil. t ročně) 

2035 (při těžbě 10 mil. t ročně) 

Celkem SD 427  

Sokolovská uhelná 

Jiří 73,7 
2023 (při těžbě 5-6 mil. t ročně) 

2034 (při těžbě 4 mil. t ročně) 

Družba 52,9 
2030 (při těžbě 4 mil. t ročně) 

2034 (při těžbě 4 mil. t ročně) 

Celkem SU 126,6  

Celkem disponibilní zásoby v ČR 893,216  

Zdroj: INERGIN, 2011 (dle statistik těžebních společnost)í 

                                                           
16

 Česká geologická služba – Geofond ve svých statistických údajích vykazuje disponibilní zásoby HÚ na úrovni 
915,1 mil. tun (ČGS-Geofond, 2011). Při práci se statistickými daty týkajícími se předmětu této studie, je celkem 
běžné, že se statistiky různých organizací mírně liší, což je způsobeno především rozdílnými technikami výpočtů. 
Rozdíly jsou však tak zanedbatelné, že je pro předmět této práce zcela irelevantní je řešit a proto jim není 
věnována v textu pozornost, ačkoliv je vždy pracováno s více zdroji, které jsou vzájemně porovnávány. 
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 Nejtenčí zásoby HÚ se v tuto chvíli nachází na lomu ČSA, kde dojde k úplnému vyuhlení volné 

suroviny během 10 let. Za stávajících podmínek počítá společnost Czech Coal s uzavřením lomu 

v roce 2020 (Czech Coal, 2011). Dalším kritickým období jsou léta 2025 – 2030, kdy surovina dojde 

také na lomech Jiří, Družba, Bílina i Tušimice. Lom disponující největšími zásobami je v tuto chvíli lom 

Vršany, který může při utlumení těžby uhlí produkovat až do roku 2055. 

Tyto výhledy Institutu energetických informací jsou téměř totožné s výhledy, které zpracovala 

společnost Invicta BOHEMICA pro Pracovní komisi pro teplárenství17 (PKT, 2011: 12) a také s výhledy 

společnosti VUPEK ECONOMY, které byly zpracovány pro MPO (Kavina, 2010).  

 

Grafické znázornění výhledu těžby disponibilních zásob hnědého uhlí 

 

Zdroj: MPO, 2010 

5.3.2. Hnědé uhlí za územními ekologickými limity 

 

 Vzhledem ke ztenčujícím se disponibilním zásobám HÚ a s tím souvisejícímu postupnému 

útlumu těžby, je stále častěji zmiňováno téma územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí (dále 

ÚEL), respektive jejich prolomení. Samotné problematice ekologických limitů bude věnován prostor 
                                                           
17 Tato komise byla často označována podle svého předsedy jako Vojířova komise a měla za úkol najít 

východisko z patové situace související s končícími kontrakty tepláren s těžebními společnostmi a 
s predikovaným útlumem těžby. Komise vznikla na konci roku 2010. 
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v následujících kapitolách, zde bude pouze popsán technický aspekt věci, pod který spadá množství 

zásob za limity a vliv prolomení na prodloužení životnosti jednotlivých lomů. 

 Životnost zásob za ÚEL reprezentuje těžbu zhruba na 18 let. Celkově jsou za těmito limity 

vázány zásoby o objemu 0,9 mld. tun HÚ (ČGS-Geofond, 2011: 174). Limity se týkají převážně lokalit 

lomů ČSA, Bílina a Vršany18, přičemž nejvíce ožehavé je toto téma v kontextu s velkolomem ČSA, kde 

se nyní již těží na hranici ÚEL. V rámci limitů bylo v této lokalitě k 1. 1. 2011 již jen 32, 2 mil. tun HÚ. 

Skupina Czech Coal k této problematice dodává, že je připravena za ÚEL těžit a zdůrazňuje, že má za 

ÚEL stanoven platný dobývací prostor. Zároveň dodává, že limity na dole Vršany pro ni nepředstavují 

problém, neboť tento důl disponuje dostatečnými zásobami i před limity (Czech Coal, 2011). Hranice 

ÚEL a současný stav těžby jsou vyobrazeny v příloze č. 4. Následující graf vyobrazuje výhled těžby při 

překročení ÚEL na lomech ČSA a Bílina. 

 

Grafické znázornění výhledu těžby hnědého uhlí při překročení ÚEL na lomech ČSA a Bílina 

 

 Zdroj: MPO, 2010 

 

 

 

                                                           
18

 ÚEL se týkají také dalších lokalit, nejedná se však o místa, kde by nyní probíhala těžba a prolomení limitů se 
tam v tuto chvíli nikdo nedožaduje. 
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6. Územní ekologické limity těžby hnědého uhlí 
  

 Územní ekologické limity těžby hnědého uhlí jsou dány usnesením vlády č. 444/1991 ke 

zprávě o územních ekologických limitech těžby hnědého uhlí a energetiky v Severočeské hnědouhelné 

pánvi. Usnesení vlády definuje dobývací prostory a oblasti, které by měly zůstat nevytěženy. Hlavním 

důvodem jejich ustanovení byla ochrana životního prostředí a krajiny v oblasti severních Čech. 

Vláda tímto nařízením uložila: „ministru pro hospodářskou politiku a rozvoj, ministru životního 

prostředí, předsedovi Českého báňského úřadu, přednostům okresních úřadů Chomutov, Most, 

Teplice, Ústí nad Labem, Louny a Litoměřice respektovat závazné linie omezení těžby a výsypek ve 

správních řízeních a rozhodnutích o funkčním využití území, o umístění staveb a zařízení, které 

nesouvisí s dobýváním a o povolení hornické činnosti, výsypek, složišť popílku a rekultivací; za 

závaznými liniemi odpovídajícím způsobem upravit vyhlášené dobývací prostory a provést odpis 

zásob“ (usnesení vlády č. 444/1991). 

V tuto chvíli je problematika územních ekologických limitů nejvíce ožehavá v souvislosti 

s lomem ČSA, kde již nyní těžba probíhá prakticky na hranicích limitů. Zrušení ÚEL by znamenalo, že 

obce Horní Jiřetín a Černice musí ustoupit těžbě (mapa ÚEL se nachází v příloze č. 4). 

Pravděpodobnost těžby za ÚEL navíc zvyšuje fakt, že zásoby na lomu ČSA, které se nachází za limity, 

nebyly za 20 let stále ještě odepsány z bilančních zásob, tak jak to nařizuje usnesení 444/1991.19 

Ohroženy však nejsou pouze obce u lomu ČSA, ale je možné, že těžbě budou muset ustoupit také 

Mariánské Radčice, které leží v blízkosti lomu Bílina (rozhovor A). Přitom právě situace na lomu Bílina 

je důkazem toho, že limity nejsou nedotknutelné, neboť zde již byly korigovány usnesením vlády č. 

1176/2008, kdy byl vyměněn prostor u obce Braňany za prostor za limity. Nicméně tato korekce byla 

ku prospěchu obce, jelikož posunula hranici těžby dále od ní. 

Za hlavní problémy prolomení limitů můžeme označit tři věci. První z nich je, že v případě 

prolomení dojde k demonstraci malé váhy vládního usnesení. Konkrétně usnesení, které ukládalo 

přehodnotit postoj k využívání fosilních paliv, k životnímu prostředí, ke krajině a k vlivům těžby a 

těžkého průmyslu na organismy. Druhým problémem je neschopnost České republiky ani 

v dlouhodobém horizontu reagovat na docházející stavy zásob a neschopnost odpoutat se od 

využívání fosilních paliv v energetice. Třetím významným problémem je rušení lidských sídel.  
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 Přitom například na lomu Chabařovice již k odepsání zásob došlo (PKU, 2012). 
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6.1. Důsledky postupného útlumu těžby hnědého uhlí 
 

 Již dříve bylo zmíněno, že zásoby HÚ jsou na území ČR značně limitované, což logicky při tak 

silné závislosti hospodářství na této surovině vyvolává akutní problémy, které je třeba řešit. Právě 

tato situace vyvolává otázky, zda je nutné zachovat či zrušit ÚEL.  

Nedostatkem HÚ se ve své zprávě zabývala také Nezávislá odborná komise pro posouzení 

energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu20, která jako nejpalčivější 

problém identifikovala nedostatek budoucích dodávek HÚ pro teplárny. Komise uvádí, že časová 

naléhavost tohoto problému je mnohem větší než možný nedostatek suroviny pro výrobu elektrické 

energie (ZNOKPEP, 2008: 17). Zároveň také komise upozornila na to, že zastaví-li se v brzké době 

lomy Bílina a ČSA, dojde ke zvýšení dovozní surovinové závislosti státu a také k nutnosti 

technologických změn na energetických zdrojích, což by mělo za následek nárůst cen tepla. Dále 

komise uvádí, že stát stojí před velice důležitými rozhodnutími, která je zapotřebí udělat co nejdříve, 

neboť již teď podléhají zbytečné prodlevě (ZNOKPEP: 2008, 23). Pačesova komise definuje rizika 

hrozící ČR jako rizika plynoucí z nečinnosti. Tato rizika mají podle Pačesovy komise tři podoby: a) 

fyzickou nedostupnost energie, b) ekonomické dopady a c) ekologické důsledky. K fyzické 

nedostupnosti energie dojde dle komise v důsledku zastarávání zařízení, výrazného nárůstu nákladů 

spojeného s využíváním domácích zdrojů (nárůst cen emisních povolenek) a administrativních 

omezení, která plynou z vázání uhlí za limity. 

Zajímavostí je, že ačkoliv jsou ÚEL ve zprávě Pačesovy komise několikrát zmíněny jako 

problém současné energetiky, není jim ve zprávě věnována pozornost explicitně a tím pádem v ní 

nepadlo jasné doporučení, jak se k ÚEL postavit. Po zveřejnění zprávy pak Václav Pačes uvedl, že by 

měla být zřízena další komise, která by posuzovala speciálně limity, a to nejen z hlediska 

ekonomického, ale také z hlediska sociálního a zdravotního (iHned, 2008).21 

Na zprávu Pačesovy komise okamžitě navázal oponentní posudek, který si taktéž nechala 

vypracovat Vláda ČR. Oponentní rada vytkla Pačesově zprávě, že je postavena na třech chybných 

předpokladech. Prvním z nich je podhodnocení růstu spotřeby elektrické energie22, druhým z nich je 

předpoklad, že ČR „nevytěží ani ty nejkvalitnější a nejdostupnější zásoby uhlí těžitelné za současnými 

                                                           
20

 Komise byla velmi často označována jako Pačesova komise, neboť ji vedl tehdejší předseda AVČR Václav 
Pačes. 
21

 Později vyplynulo na povrch, že kapitola o ÚEL byla zpracována, avšak její zveřejnění byla blokováno Stranou 
zelených, která v roce 2008, kdy zpráva vznikala, byla jednou ze stran vládní koalice a s velikou razancí 
blokovala debaty o možné prolomení ÚEL (Parlamentní listy, 2011). 
22

 Pačesova zpráva uváděla nárůst o 10,9 % mezi léty 2005 – 2030. 
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územně-ekologickými limity těžby.“ (OR, 2008: 5). Třetím je údajné nadhodnocení ceny emisních 

povolenek (ibid: 5). Oponentní rada otevřeně doporučila využít alespoň část zásob za územně 

ekologickými limity (výhradně na dolech Bílina a ČSA), neboť podle ní hrozí nebezpečí, že nedojde 

k naplnění plánovaného cíle z hlediska podílu obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie, 

přičemž uhlí za limity poslouží jako nástroj stabilizace dovozní závislosti (ibid: 23). Obecně lze říci, že 

právě nevyjádření se k otázce prolomení ÚEL bylo hlavní výtkou oponentní rady, která tomuto 

tématu věnovala ve svém posudku velký prostor a jasně se postavila na stranu příznivců prolomení a 

doporučila zapracovat toto ustanovení do aktualizace Státní energetické koncepce. 

Další aktivitou, která měla vyhodnotit rizika spojená s potenciálním nedostatkem uhlí, bylo 

zřízení Pracovní skupiny pro oblast teplárenství23 při MPO, ke kterému došlo na konci roku 2010. 

Úkolem této skupiny bylo zpracovat analýzu a doporučení k dalšímu směřování teplárenského 

odvětví (opatření MPO č. 27/2010). Jako faktická základna pro závěrečnou zprávu sloužily této 

pracovní skupině studie Vysoké školy ekonomické a Vysoké školy báňské, které si u těchto institucí 

nechala speciálně vypracovat a které analyzovaly stav českého teplárenství. Úkolem pracovní skupiny 

pak bylo doporučit ministrovi další kroky. Ideologicky pracovní skupina navazuje na oponenty 

Pačesovy zprávy a ostentativně upozorňuje na černou budoucnost teplárenství a fatální dopady 

neprolomení limitů na občana – odběratele tepla. Vážnost situace je dokonce v textu zdůrazňována 

vykřičníky. Cenová prognóza tepla, kterou tato skupina vyhotovila, predikuje prudký nárůst konečné 

ceny tepla (prognóza je vyjádřena v následujícím grafu). Podíváme-li se však na vývoj cen tepla za 

posledních 10 let, tak cena tepla z uhlí narostla od roku 2000 téměř dvojnásobně a stejně tak to bylo 

s průměrnou cenou tepla z ostatních paliv. Křivky průměrných cen tepla z uhlí a z ostatních paliv jsou 

velmi podobné a dalo by se říci, že se kopírují, jen s tím rozdílem, že cena tepla z uhlí byla vždy o něco 

níže – řádově o 50 až 100 Kč (VŠB, 2011: 16). Vzhledem k tomu, že uhlí bude i po částečném 

prolomení limitů stále vzácnější surovinou, je racionální předpokládat, že ceny uhlí i po prolomení 

půjdou nahoru podstatně více, než jak s tím počítá pracovní skupina. Ze studie Institutu 

energetických informací vyplývá, že mnohem větší vliv na cenu tepla než prolomení limitů bude mít 

strategie zvyšování cen HÚ ze strany těžařů, která může během následujících dvou let zvednout ceny 

o 44 – 57 % (INERGIN, 2011c: 12). 

Zajímavostí je, že nutnost vytěžit domácí uhlí je ve zprávě umocňována postojem Evropské 

unie k nerostným surovinám, který je vyjádřen v dokumentu Raw Materials Initiative, avšak 

nezanedbatelným nedostatkem této argumentace je fakt, že se tato iniciativa zabývá pouze 
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 Označována často jako Vojířova komise. 
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surovinami neenergetickými24, čehož si členové pracovní skupiny pravděpodobně nepovšimli, což je 

přijatelnější vysvětlení, než jakým je předpoklad záměrné manipulace s informacemi. V závěru zprávy 

je pak doslova uvedeno, že „překážkami pro rozumnou těžbu uhlí by měly být technické nebo 

majetkové důvody a nikoli pouze politická rozhodnutí“ (PSOT, 2011: 27). Toto je bezpochyby neotřelá 

argumentace, která prakticky říká, že by se ubírání ČR z hlediska surovinového a energetického 

nemělo řídit strategickými politickými rozhodnutími. Dále je také v závěru připuštěno, že není možné 

těžebním společnostem nařídit, aby uhlí směřovalo do tepláren, avšak v duchu předchozího 

argumentu pracovní skupina uvádí, že tuto situaci vyřeší trh, který zajistí, aby uhlí skončilo v 

teplárnách (ibid: 28). V situaci, kdy má trh s volným uhlím pramálo společného se svobodným trhem 

plným konkurence, je to názor dosti odvážný. Celkovým doporučením skupiny tedy je, aby Vláda ČR 

odstranila omezení těžby a dala těžební společnosti možnost, aby se domluvila se všemi dotčenými 

majiteli nemovitostí a následně naložila s HÚ čistě dle tržních zákonů.  

 

Prognóza cen tepla u jednotlivých zdrojů dle Pracovní skupiny pro oblast teplárenství 

 

Zdroj: MPO, 2011 

Představování závěrů Pracovní skupiny pro oblast teplárenství byl přítomen také tehdejší 

ministr průmyslu a obchodu Kocourek, na nějž byl ze strany auditoria směřován dotaz, zda by si tato 

zpráva nezasloužila oponenturu. Ministr odpověděl, že oponentury není třeba, jelikož právě tato 
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 Větší pozornost dokumentu Raw Materials Initiative je věnována v kapitole o Státní energetické koncepci. 
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zpráva je oponenturou všeho, co již bylo napsáno. Toto vyjádření je dalším zajímavým argumentem 

ve spojení s touto pracovní skupinou. Ačkoliv se tedy sice zpráva nedočkala oficiální oponentury, tak 

se logicky dočkala reakcí ze strany odborné veřejnosti. Kritizovaná pak byla především ekologickou 

obcí. Například ředitel Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy Bedřich Moldan řekl, 

že zapojení problematiky tepláren do debaty o prolomení ÚEL je jednoduchý prvoplánový záměr (ČT, 

2011). Václav Pačes se vyjádřil dosti podobně a řekl, že Vojířova komise je jednostranná komise, která 

má posoudit jen ekonomické důsledky prolomení nebo neprolomení. A stejně jako po zveřejnění své 

zprávy i teď znovu zdůraznil nutnost posouzení zrušení limitů z hlediska sociálního a zdravotního. 

Připomenul také, že prolomení limitů naše problémy s nedostatkem surovin jenom oddálí 

(Rozhlas.cz, 2011). Organizace Greenpeace na zprávu reagovala tak, že hlavními úkoly pracovní 

skupiny bylo: a) vytvořit hysterii, že lidé závislí na teplárnách budou mrznout, b) vyvolat hysterii, že se 

ceny tepla zvýší až trojnásobně, c) prosadit názor, že je třeba porušit platnou koaliční smlouvu 

současné vlády (Greenpeace, 2011). 

Další reakci na závěry Vojířovy komise je možné spatřovat ve studii Institutu energetických 

informací (dále INERGIN) s názvem Bilance hnědého uhlí v letech 2013 – 2020 a územní ekologické 

limity. Dle INERGINu není problémem teplárenství nedostatek uhlí, ale absence dlouhodobých 

kontraktů na dodávky uhlí za přijatelné ceny (INERGIN, 2011a: 2). Autoři studie tvrdí, že pokud by se 

přistoupilo k efektivním úsporám, potom by domácí těžba mohla uspokojit domácí poptávku. Autoři 

argumentují tím, že několik velkých uhelných zdrojů bude v brzké době odstaveno z důvodů jejich 

stárnutí, a také tím, že je velice neefektivní vyrábět elektřinu v kondenzačních elektrárnách25, přičemž 

dávají přednost výrobě energie v kogeneračních jednotkách 26 . Autoři navrhují uzavírání 

kondenzačních elektráren a tento propad ve výrobě elektřiny ničím nenahrazovat, jelikož česká 

produkce elektřiny je přebytková a za rok 2010 je kladné saldo bilance elektřiny 15 TWh (ibid: 8), což 

je pro srovnání současná roční produkce JE Temelín. Podle autorů studie není začínající nedostatek 

uhlí na trhu pro teplárny způsoben objektivními důvody, ale obchodní taktikou společnosti Czech 

Coal, která disponuje největšími zásobami nekontrahovaného HÚ a která se snaží uměle navýšit jeho 

cenu (ibid: 4). Výraz uměle je zde užit z toho důvodu, protože v posledních měsících nedošlo 

k žádným externím událostem, které by mohly mít vliv na navýšení ceny HÚ. Ve své další analýze 

s názvem Vývoj cen hnědého uhlí a cen tepla po roce 2012 přišel INERGIN se závěry, že pokud se 

společnosti Czech Coal podaří prosadit ceny hnědého uhlí na úrovní 80 % z průměrné světové ceny 

černého uhlí, tak by to znamenalo zdvojnásobení současných cen. Přičemž marže společnosti Czech 

Coal by byla na hladině 70 %. Autoři uvádí, že současná marže Czech Coalu je zhruba 40 % a je podle 
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 Jedná se o elektrárny, ve kterých pára po průchodu turbínou kondenzuje na vodu, která není dále využito 
26

 Jedná se o elektrárnu i teplárnu v jednom. Pára roztočí turbínu, čímž je vyrobena elektrická energie, avšak 
pára je dále ještě využita k vytápění. 
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nich vyšší, než je průměrná evropská marže v tomto odvětví. Ta se pohybuje kolem 15 % (INERGIN, 

2011b: 9-10).  

Členové Pracovní skupiny pro oblast teplárenství hovoří o tom, že problematickou situaci 

s dodávkami vyřeší trh, avšak na svobodném trhu při dostatečném konkurenčním prostředí dochází k 

tvorbě ceny při kooperaci mezi prodávajícím a kupujícím. Nikoliv tak, že prodávající, který má téměř 

monopolní postavení, nastaví cenu a čeká, až kupující bude v tak zoufalé situaci, že ji přijme. Dalším 

aspektem, který je také potřeba mít na zřeteli, je fakt, že uhlí jako vyhrazený nerost je majetkem 

států (§ 5 zák. č. 44/1988 Sb.). Jsme tedy svědky situace, kdy komodita patřící státu, potažmo jeho 

občanům, je využívána ke způsobu jednání, které by se snad dalo nazvat i vydíráním.  

Přitom je velmi pravděpodobné, že pokud se bude cena tepla z uhlí prudce zvyšovat, potom 

na to budou odběratelé tepla reagovat velice rychlých přechodem na jiný zdroj. Nelze předpokládat, 

že budou odběratelé ochotni platit ceny, které predikuje Vojířova komise. Pokud se cena tepla bude 

blížit již k 800 Kč/GJ, potom se odběratelům vyplatí přecházet dokonce i na vytápění elektřinou, která 

je dostupná všude a pořizovací náklady elektrických topných zdrojů jsou velmi nízké. Pokud je v místě 

dostupný plyn, potom se přechod vyplatí již mnohem dříve (Gavor, 2010: 16).  

Veřejná debata je velice omezena strukturou současné energetiky a příliš nepřipouští 

alternativní řešení. Rozhodnutí o struktuře elektroenergetiky a teplárenství, která byla přijata před 

dlouhými desítkami let, stále udávají podobu úvahám a rozhodnutím, která jsou přijímána dnes (path 

dependence). Vliv minulosti je velice zřejmý, což je také způsobeno tím, že má tato oblast velkou 

setrvačnost. Na druhou stranu právě velká setrvačnost energetiky by měla být důvodem k tomu, aby 

již dnes byla přijímána důležitá strategická rozhodnutí, která se projeví třeba i ve vzdálenější 

budoucnosti, ve které nebude hrát HÚ buď žádnou roli, nebo roli marginální. Celou situaci týkající se 

pokroku však velice ztěžuje dominantní postavení těžebních a energetických společností, které jsou 

velmi obtížné přinutitelné ke změnám, jež by zohledňovaly dlouhodobý a kontinuální prospěch 

společnosti jako celku. Čím více jsou na trhu zastoupeny podniky, jejichž postavení se blíží monopolu, 

a čím více si jsou tímto postavením jistí, tím větší je jejich ekonomická síla a tím méně jsou nuceni 

aplikovat nové poznatky vědy a techniky (Klvačová et al., 2006: 11). 

Jsme nyní svědky chování, které lze bez pochybností označit jako rent seeking, který byl 

popisován v teoretických východiscích. Existuje zde společnost, která má výhradní právo udělené 

státem, aby dobývala a prodávala jeho majetek, a to navíc na trhu, který je z nabídkové strany velice 

omezený (existují zde pouze tři společnosti a jen jedna má významné zásoby nekontrahovaného uhlí). 

Případní zájemci nemají příliš možností volby, takže profit společnosti je téměř zaručen, což dokazují 

historické výsledky hospodaření jednotlivých těžebních společností. Rent seeking se v tomto případě 
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však posunul již do dalšího stádia, kdy společnost mající privilegia, pozbývá respektu ke státu, který ji 

udělil licenci. Tato společnost je přesvědčena o své nedotknutelnosti, kterou má zaručenou trváním 

licence a skutečností, že pravděpodobně nebudou otevírána nová ložiska, o jejichž vytěžení by se 

mohla ucházet. Díky tomu začíná uplatňovat praktiky, které mají vést k neúměrné maximalizaci zisku. 

Toto pozbytí respektu je vyjádřeno například v odmítnutí skupiny Czech Coal dodávat HÚ výhradně 

do tepláren, které podle všech analýz tuto surovinu potřebují nejvíce.27 

Problémy českého teplárenství jsou popsány ve výstupu z panelové diskuze konference TEP-

KO 2010, který je možné nalézt pod přílohou č. 2. Obecně lze říci, že největším problémem českých 

tepláren je požadovaná cena za HÚ, která by prudce zdražila konečné teplo, které by se tak stalo 

nekonkurenceschopným vůči ostatním zdrojům. Producenti centrálního tepla také velmi často 

upozorňují na to, že jim energetický zákon nařizuje dodávat teplo bez přerušení, ale žádným 

způsobem neupravuje podmínky získávání vstupních surovin. Energetický zákon skutečně vymezuje 

pouze mimořádné případy, kdy je možno dodávky tepla přerušit (§ 76, zákon č. 458/2000 Sb.). Zde 

máme opět doloženo, že závěry Vojířovy komise jsou v rozporu s realitou, neboť nelze hovořit o 

tržním řešení, pokud je jeden účastník soutěže znevýhodněn regulacemi a druhý, který si je toho 

vědom, zneužívá tohoto postavení a razantně mu navyšuje cenu. Zástupci teplárenského sdružení 

upozorňují také na to, že stanovovat ceny podle světových cen černého uhlí je naprosto irelevantní, 

neboť české HÚ nemá v tuto chvíli na globálním trhu uplatnění (Technický týdeník, 2011) a hlavně se 

jedná o dvě rozdílné komodity.  

Zajímavostí je, že se čeští producenti tepla rozhodli své problémy aktivně řešit a komplikace 

jakými zrovna procházejí, označili jako politické, nikoliv technické (TEP-KO, 2011). Jsou přesvědčeni o 

tom, že chyba je ve státem špatně definovaných energetických preferencích, které by jasně vymezily 

cestu, jakou se má české teplárenství ubírat (čímž mimo jiné naráží také na ÚEL). Členové 

Teplárenského sdružení ČR v této souvislosti učinili poměrně zajímavý krok, kdy si do svého čela 

zvolili bývalého předsedu vlády Mirka Topolánky, a explicitně se vyjádřili v tom smyslu, že jsou nyní 

přesvědčeni o zlepšení svého postavení před státem-regulátorem. Domnívají se, že Mirek Topolánek 

je osobou natolik vlivnou, že bude efektivně prosazovat jejich zájmy. Na konferenci TEP-KO doslova 

padlo, že se jedná o člověka, kterému kdokoliv a kdykoliv zvedne telefon a bude s ním jednat (TEP-

KO, 2011). 

 

                                                           
27

 Poslední zprávy z této oblasti hovoří o tom, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže prošetřuje chování 
společností Czech Coal, Severočeské doly a Sokolovská uhelná, neboť existuje podezření z kartelu, jelikož 
společnosti začaly požadovat za dodávky hnědé uhlí neúměrně vysoké ceny. Podezření vzešlo ze strany 
provozovatelů tepláren (Eurozprávy.cz, 2011; FinančníNoviny.cz, 2011). 
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6.2. Energetická náročnost ČR 
 

Úvahy o budoucnosti ekologických limitů nutno doplnit také o analýzu energetické náročnosti 

ČR, která je dlouhodobě nadprůměrná. Energetická náročnost ČR v poměru k HDP výrazně převyšuje 

průměr zemí Eurozóny a stejně tak celkový průměr všech zemí EU. Podle dat Eurostatu je ČR čtvrtou 

nejvíce energeticky náročnou zemí v EU a průměr zemí EU převyšuje více než třikrát28. Přitom vysoká 

energetická náročnost logicky vede v případě ČR k rychlému čerpání domácích neobnovitelných 

zdrojů, převážně pak HÚ, a to za situace rychle se tenčících zásob, nevyjasněných podmínek 

potenciálního užití blokovaných zásob a nepřipravené koncepce, jak zdroje spalující uhlí nahradit. 

V příloze číslo 6 se nalézá mapa energetické náročnosti jednotlivých evropských ekonomik. 

 

Energetická náročnost ČR (kgoe/1000 EUR) 

 

Zdroj: Autor dle Eurostat, 2011 

 

 Za vysokou energetickou náročnost je ČR již dlouhodobě kritizována, a to jak ze strany EU 

(Piebalgs, 2007), tak ze strany OECD (Tanaka, 2010). Obě organizace ČR doporučují energetickou 

náročnost snížit a zaměřit se na využívání nízkouhlíkových technologií. Problematice se také věnovala 

Pačesova komise, která se sice vyjádřila poměrně rezervovaně vůči mezinárodním srovnávacím 

statistikám, avšak uznala, že dostatek domácích primárních zdrojů pro průmysl a energetiku, kterým 

ČR v minulosti disponovala, vedl k  nehospodárnému chování, které je nyní zapotřebí zredukovat 

(ZNOKPEP, 2008: 13). Za úspěch však lze považovat to, že se České republice daří za posledních 20 let 

                                                           
28

 Eurostat ve svých statistikách používá veličinu kgoe/1000 Euro, zatímco například OECD při srovnání užívá 
přepočet parity kupní síly jednotku TOE / 1000 USD. V případě výsledků Eurostatu jsou rozdíly mnohem vyšší 
než v případě dat OECD (OECD zhruba 1,5 x více než průměr), avšak v obou případech je ČR dosti vysoko nad 
průměrem. Více o problematice indikátorů viz ČSÚ, 2011c. 
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energetickou efektivitu hospodářství zvyšovat, což také demonstruje výše uvedený graf. Zatímco 

v roce 1990 byla efektivita hospodářství 1173,38 kgoe/1000 EUR, v roce 2009 to bylo již jen 514,09 

kgoe/1000 EUR (Eurostat, 2011).  

Co se týče energetické efektivity (respektive neefektivity) a vládních kroků, tak vysoká 

energetická náročnost země byla oficiálně uznána a v roce 2005 vydala Vláda ČR Národní program 

hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů na roky 2006 – 

2009, který byl zaměřen právě na energetickou efektivitu, dále na využití obnovitelných zdrojů a 

využití alternativních paliv v dopravě. Tento program navazoval na evropské směrnice, které se 

zabývaly zmíněnými tématy29 (NPHNEVODZ, 2005: 3).  Na tento dokument následně navázal v roce 

2006 I. Národní akční plán energetické účinnosti ČR, který je reakcí na nařízení plynoucí ze směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES o energetické účinnosti u konečného uživatele a o 

energetických službách a o zrušení směrnice Rady 93/76/EHS, jež členským státům uložila uspořit 

během 9 let 9 % roční spotřeby energie a zároveň vypracovávat každé čtyři roky revizi akčního plánu 

(2006/32/ES). V současnosti je již k dispozici II. Národní akční plán energetické účinnosti, ze kterého 

vyplývá, že doposud Česká republika vytyčené cíle úspor energie plní a stejně tak tomu bude i do 

roku 2013. Avšak splnění celkového cíle 9 % úspor do roku 2016 se podle současného nastavení plánu 

jeví jako nereálné a bude potřeba přistoupit k revizím opatření v rámci III. Národního akčního plánu 

energetické účinnosti, jenž by měl být Vládou ČR schválen v roce 2014 (NAPEE II, 2011: 9).  Je však 

otázkou, zda bude možné v roce 2014 přijmout taková opatření, aby byl cíl v krátkém horizontu dvou 

let splněn. 

Pozastavíme-li se nad posloupností vládních dokumentů, jež řeší energetickou efektivitu 

státu, pak je zřejmé, že prozatím vždy byly reakcí na nařízení z EU, která požaduje efektivnější a 

šetrnější nakládání s energií. Zde se může objevit domněnka, zda výše zmíněné dokumenty nejsou 

pouze formálně splněné domácí úkoly a zda Vláda ČR bere snižování energetické náročnosti vážně, 

když podle posledního akčního plánu pravděpodobně nedojde ke splnění stanovených cílů. Bylo by 

zajímavé mít možnost komparace, v  jakém stádiu snižování energetické náročnosti by se 

v současnosti ČR nacházela, pokud by nebyla členem EU, či pokud by EU tato opatření neprosazovala. 

Česká republika má v oblasti energetické náročnosti stále velké nedostatky a prostor pro 

úpory a zvyšovaní efektivity je značný. Snahy o vyřešení problému narůstající poptávky po energii se 

však soustředí především na hledání nových zdrojů a navyšování produkce (Drhová, 2009: 348). 

„Snižování množství energie a materiálů potřebných na jednotku produkce zboží nebo služeb může 

                                                           
29

 Směrnice č. 2003/8/ES; Nařízení EP a Rady č. 2422/2001; Směrnice č. 2001/77/ES; Směrnice č. 2003/30/ES 
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přispět jak ke zmírnění environmentálního zatížení, tak i ke zvýšení ekonomické a průmyslové 

produktivity i konkurenceschopnosti. Vlády ve spolupráci s průmyslem by proto měly zintenzívnit úsilí 

o ekonomicky efektivní využívání energie a zdrojů i o environmentálně šetrnější způsoby tohoto 

využívání“ (OSN, 1992). 

 

6.3. Sociální klima v krajích dotčených těžbou30 
 

Hovoříme-li o územních ekologických limitech a důvodech pro jejich zrušení či zachování, 

potom je po demonstraci vysoké energetické náročnosti a problémů způsobených krátícími se 

zásobami HÚ také nanejvýše vhodné dotknout se sociální situace regionů, ve kterých dochází k těžbě 

a na které by mělo zrušení ÚEL vliv.  

Podíl energetického sektoru, těžby energetických surovin a výroby paliv se na celkové 

zaměstnanosti v roce 2007 podílel cca 2 %, což představuje zhruba 100 000 pracovníků.  60 % lidí z 

tohoto počtu je zaměstnáno ve výrobě a rozvodu elektřiny, tepla a plynu a 40 % v těžbě 

energetických surovin a výrobě paliv. Celkově produkce uhlí v roce 2010 zaměstnávala zhruba 23 tis. 

lidí31 a podíl na HDP byl 1,5 %. Těžební průmysl v Ústeckém kraji zaměstnává v dotčených obcích 

zhruba 10 % obyvatel (Bártek, 2010). Počet zaměstnanců v tomto sektoru se však dlouhodobě 

snižuje. Snižování zaměstnanosti v oboru vyplývá zejména ze strukturálních změn, především v 

důsledku postupného vyčerpávání zásob uhlí, dále změn v poptávce a v důsledku technologického 

pokroku (ZNOKPEP, 2008: 102).  

Strukturální nezaměstnanost vzniká v důsledku strukturálních změn v ekonomice. Jedná se o 

permanentní a kontinuální proces, který je způsoben neustále se měnící strukturou poptávky. Tyto 

typy nezaměstnanosti jsou přirozeným jevem a: ,,nelze se jim bránit, snaha o potlačování 

strukturálních změn by ekonomiku vyřadila ze světové soutěže a vedla by k jejímu zaostávání. Proto je 

strukturální nezaměstnanost přirozenou a nevyhnutelnou součástí každé ekonomiky“ (Holman, 2002: 

289). 

Řešit tedy nezaměstnanost, kterou způsobuje postupný útlum těžby, snahou o prodlužování 

doby těžby, není perspektivní variantou řešení problému. Takovéto řešení je pouze krátkodobé a 

pouze o několik let odsouvá nutná komplexní řešení, která vzhledem ke stavu ložisek bude jednou 

                                                           
30

 Statistické přehledy o jednotlivých krajích jsou pro tuto kapitolu čerpány z autorem již dříve zpracované 
studie, která se týkala tohoto tématu. Salivar, L., Vlasáková, M. Sociální a ekonomické aspekty těžby uhlí na 
území České republiky. FSV UK, 2010. 
31

 Jedná se o veškerou zaměstnanost v oboru, tedy včetně těžby černého uhlí a lignitu. 
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stejně nutné přijmout. Absence jasného rozhodnutí o budoucnosti těžby nedává zainteresovaným 

aktérům jasnou zprávu o jejich budoucnosti a prohlubuje jejich závislost na tak jako tak 

neperspektivním odvětví. Následující odstavce navíc dokáží, že těžba a na ní napojený průmysl nejsou 

pro obyvatele Ústeckého a Karlovarského kraje pomyslným zlatým dolem, který by jim poskytoval 

nadprůměrnou obživu a vysokou kvalitu života. 

Pokud některá odvětví v důsledku strukturálních změn zanikají či se zmenšují a jiná naopak 

expandují, mění se také charakter poptávky po pracovní síle a vzniká tlak na rekvalifikaci pracovníků. 

V současnosti můžeme obecně pozorovat zvyšující se poptávku po pracovních profesích, na které je 

třeba vyšší vzdělání. Kraje Ústecký a Karlovarský ovšem dlouhodobě bojují s nejnižším podílem 

vysokoškolsky vzdělaných osob z celé České republiky. Podíl vysokoškoláků v těchto krajích činí 

zhruba 7 % a celorepublikový průměr je 12,2 %. (ČSÚ, 2009a). Z posledního kompletně zveřejněného 

sčítání lidu také vyplývá, že tyto dva kraje mají nejvyšší podíl osob bez vzdělání (ČSÚ, 2003). Tato 

skutečnost je přirozeně velkou překážkou pro rozvoj nových odvětví. 

Ústecký kraj se vyznačuje velikou rozdílností z hlediska přírodních podmínek, z hlediska 

hospodářské struktury, hustoty osídlení a stavu životního prostředí. Hospodářský význam kraje je 

historicky dán zejména rozsáhlými ložisky hnědého uhlí. Průmyslová činnost má nepříznivý vliv na 

kvalitu životního prostředí, poškodila přirozený ráz krajiny a v oblasti stále přetrvávají problémy s 

emisemi. Ty se sice za poslední desetiletí snížily, přesto kraj zaujímá první místo v měrných emisích 

oxidu siřičitého a oxidů dusíku (ČSÚ, 2009c). Pokles těžby uhlí a ukončování těžkého průmyslu má za 

následek, že v republikovém srovnání je v Ústeckém kraji od roku 1995 každoročně nejvyšší míra 

registrované nezaměstnanosti (13,61 %, v ČR 9,2 % k 31. 12. 2009) (ČSÚ, 2010). 

 Výhodou Karlovarského kraje je, že jeho hospodářská struktura není jednostranná. 

Karlovarský kraj je kromě zásob hnědého uhlí znám lázeňstvím, sklářstvím a výrobou porcelánu. 

Především zásluhou lázeňství je cestovní ruch v Karlovarském kraji jedním z nejvýznamnějších 

odvětví. Počet hostů na 1000 obyvatel je v kraji hned za hlavním městem nejvyšší v zemi a tato 

skutečnost dává kraji výhodu toku financí zvenku a s tím související vysokou zaměstnanost v 

rámci lázeňství a turistickém ruchu (ČSÚ, 2009d). 

 Podíváme-li se na další statistické ukazatele, pak zjistíme, že se Ústecký a Karlovarský kraj 

kromě vysoké míry nezaměstnanosti dlouhodobě potýkají s mnohými dalšími problémy. V těchto 

krajích je nejnižší střední délka života. Nejnižší naději dožití mají obyvatelé Ústeckého kraje, a sice 

71,73 let u mužů a 78,48 let u žen. V Karlovarském kraji mají muži naději dožití 72,85 let a ženy 79,02 

let. V průměru se přitom v České republice muži dožívají 74 let a ženy 80,1 let (ČSÚ, 2009c, 2009d). 
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Sledované kraje se umísťují na předních příčkách, i co se týče dalších nepříliš pozitivních 

demografických ukazatelů. Například při pohledu na příčiny úmrtí můžeme ve sledovaných krajích 

pozorovat vyšší výskyt nádorových onemocnění, zejména nádorů hrtanu, průdušek a plic, než je 

celorepublikový průměr. Také kojenecká úmrtnost je vyšší, než v ostatních částech České republiky 

(ČSÚ, 2009c, 2009d). 

Stejně tak je v krajích větší výskyt sociálně patologických jevů. Kraje vykazují nejvyšší míru 

rozvodovosti. Na 1000 obyvatel došlo v roce 2008 v Karlovarském kraji k 3,8 rozvodům a v kraji 

Ústeckém k 3,5 rozvodům na 1000 obyvatel. Celorepublikový průměr jsou 3 rozvody na 1000 

obyvatel. Stejné pořadí vychází i při přepočtu rozvodů na počet sňatků. Z hlediska potratů na 100 

narozených dětí vykazuje nejvyšší hodnotu Ústecký kraj (46,1), druhé místo zaujímá kraj Karlovarský 

(45,2). Průměr v České republice je 34,6. V roce 2006 se v Ústeckém kraji stalo nejvíce trestných činů 

hned po Praze. Dlouhodobě mezi nejrizikovější patří města Ústí nad Labem, Teplice, Chomutov a 

Most. V těchto krajích lze vypozorovat i nadprůměrné užívání drog (ČSÚ, 2009c, 2009d). 

 Horší zdravotní stav obyvatel, nižší zaměstnanost, ztížené pracovní podmínky, nižší vzdělání, 

horší podmínky rodinného života, špatné životní prostředí a snížená bezpečnost občanů v důsledku 

vyšší kriminality ovlivňuje neblaze kvalitu života v krajích, které jsou zasaženy těžbou hnědého uhlí. 

Těžební a těžký průmysl jistě nejsou tak nepřátelské vůči životnímu prostředí, jako bývaly dříve, avšak 

negativní důsledky těchto odvětví pro organismus obyvatel jsou znatelné i dnes. Kromě vlivů na 

životní prostředí a fyzickou kondici obyvatel lze pozorovat i vlivy na prostředí sociální. Kraje trpí 

vysokou mírou sociálně patologických jevů, jejichž příčiny lze hledat v environmentálních a 

ekonomických aspektech života v těchto regionech (AVČR, 2010).  

Kraj nemající uspokojivé environmentální a sociální prostředí pak zažívá tzv. odliv mozků, kdy 

jedinci, kteří se vydají za vzděláním či prací, se již do místa původu nevrací, jelikož mají obavu, zda by 

zde mohlo dojít k naplnění jejich životních aspirací, i přestože mají k místu emoční pouta. Stejně tak 

do krajů nepřichází noví vzdělaní a kvalifikovaní lidé, kteří v kraji také nevidí perspektivu, a navíc 

nemají ke krajům žádný vztah. Proto je mnohem těžší je do krajů nalákat, než skupinu předchozí. 

Tato místa se pak dostávají do bludného kruhu kumulace nízkého sociálního kapitálu, neboť 

postrádají elity, jež by mohly zvednout obecnou životní úroveň. 

Proto by záměry v oblastech těžby a dalšího průmyslu měly být posuzovány nejen procesem 

EIA (environmental impact assessment), který byl do české legislativy implementován zákonem č. 

100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ale také aby důsledky vzniku nových těžebních 

a energetických děl byly posuzovány procesem SIA (social impact assessment), tedy hodnocením 

dopadů sociálních. Dle zákona č. 101/2001 Sb. je totiž nutno posuzovat pouze: „vlivy na veřejné 
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zdraví a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové 

prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky, 

vymezené zvláštními právními předpisy a na jejich vzájemné působení a souvislosti“ (§ 2 zákona č. 

100/2001), avšak výše uvedená data ukazují, že dotčené oblasti jsou velice výrazně postiženy také v 

oblasti sociální. 

Jednou z hlavních determinant kvality života je dostupnost zaměstnání, které pomáhá 

uspokojovat životní potřeby jedince. Pokud existují místa, kde zaměstnání není dlouhodobě dostupné 

větší části společnosti, potom vzniká individuální i všeobecná deprivace, která se odráží do všech 

oblastí života jedince a omezuje tak celkovou kvalitu jeho života. Potřeba pracovních míst v 

Severočeské hnědouhelné pánvi je velice často užívaným argumentem příznivců těžby za ÚEL. 

Prognózy útlumu těžby a souvisejícího snižování počtu pracovních míst v případě neprolomení limitů 

potom působí na lidi v regionech, kde mít zaměstnání je privilegiem, jako nejčernější noční můry. 

Tyto prognózy pak velice limitují jejich schopnosti úvah o perspektivní budoucnosti. Prognózy skupiny 

Czech Coal například uvádí, že pokud nedojde k prolomení ÚEL, potom skupina propustí do roku 2020 

většinu ze svých 5,5 tis. zaměstnanců, což například na Mostecku zvedne nezaměstnanost na zhruba 

25 % (CC, 2011). Lidem jsou předkládány černé scénáře, ale zcela absentují návrhy alternativních 

řešení. Ministr Kocourek například řekl: „Pokud by se v těžbě dlouhodobě nepokračovalo, tak to může 

mít sociologické a jiné dopady na ty regiony z pohledu třeba zaměstnanosti, protože ty těžební firmy 

tam jsou velkým nositelem pracovních příležitostí.“ (ČT, 2011a). Dokonce i strategické dokumenty 

státu řešící energetickou politiku upozorňují na prudký nárůst nezaměstnanosti, čímž argumentují 

pro prolomení limitů32, avšak řešení tohoto problému v případě neprolomení již není předmětem 

úvah. S určitou mírou nadsázky by se dalo říci, že lidé zaměstnaní těžebním průmyslem jsou 

nástrojem, který pravděpodobně dopomůže k prolomení limitů. Václav Cílek například uvádí, že lze 

očekávat demonstrace, jejichž cílem bude prolomení ÚEL a zachování těžby, které budou způsobeny 

právě nepříznivou sociální situací občanů (ČT, 2011b). 

Neblahý vliv ukončení těžby na zaměstnanost v regionech je nezpochybnitelným faktem. 

Zároveň však bude mít propuštění tolika zaměstnanců mnohem fatálnější důsledky, než by tomu bylo 

v jiných regionech, jelikož nezaměstnanost v Ústeckém a Karlovarském kraji je již tak hodně vysoká. 

Nicméně jak již bylo v této práci zmíněno, tak i zde je nutné dodat, že posunutím tohoto problému o 

několik let nedojde k jeho vyřešení. Navíc útlum těžby nastane v každém případě, jelikož těžba 

hnědého uhlí není vzhledem ke stavu ložisek perspektivní ani v případě prolomení ÚEL, tudíž vliv 

prolomení na zaměstnanostní situaci Ústeckého kraje bude z dlouhodobého hlediska spíše 

                                                           
32

 Obsah těchto dokumentů je řešen v kapitole o energetické politice ČR 



53 
 

marginální. Pokud orgánům veřejné moci, jež korigují energetickou a celou hospodářskou politiku 

země, skutečně záleží na společenské situaci v dotčených regionech, potom musí uznat, že více než 

další těžbu, potřebují tyto regiony investice do vzdělání, podnikání a propracovanou aktivní politiku 

zaměstnanosti, aby se zvedly schopnosti uplatnění jejich obyvatel a počet pracovních příležitostí pro 

ně, což zajistí zlepšení ekonomických poměrů nejen zmiňovaných regionů, ale při agregaci dat také 

celé země. Autoři Strategie rozvoje lidských zdrojů Ústeckého kraje uvádí, že státní politika 

zaměstnanosti postrádá dostatek finančních zdrojů, konkretizaci cílů a opatření na lokální a 

individuální úrovni (UK, 2007: 34). „Konkurenceschopnost lidských zdrojů v Ústeckém kraji je 

ovlivněna historickou orientací regionu na těžký průmysl s nízkou přidanou hodnotou. Současná 

struktura vzdělávací soustavy z pohledu firem neodpovídá potřebám trhu práce. V zájmu dalšího 

rozvoje regionu je jak pokračování v reformě vzdělávací soustavy, tak další péče o zkvalitňování 

profilu absolventů“ (UK, 2007: 48). 

Hovoří-li se o prolomení limitů v souvislosti se sociálními poměry, potom je podporováno 

řešení, které je zcela v rozporu s principy udržitelného rozvoje, neboť zachováním současné struktury 

tamějšího hospodářství v žádném případě nedojde ke zlepšení stávajícího ekonomického a sociálního 

stavu obyvatel a v neposlední řadě dojde také k další devastaci životního prostředí masivní 

povrchovou těžbou a následným spalováním hnědého uhlí. Neblahý vliv zrušení ÚEL na obyvatelstvo 

dokládá také zpráva Komise pro životní prostředí AVČR z roku 2010, která se věnuje problematice 

limitů. Autoři v ní zdůrazňují mimo jiné nutnost započetí sociální rekultivace regionů (AVČR, 2010). 
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7. Energetická politika ČR a její postoj k ÚEL 
  

Energetická politika je explicitně či implicitně vyjádřený projev toho, jakým způsobem stát 

(odpovědné orgány) přistupují k otázkám energetické produkce, distribuce, spotřeby energie, k 

preferenci zdrojů, struktuře národní energetické soustavy a z toho plynoucímu zajištění energetické 

bezpečnosti. Energetickou politiku lze identifikovat u všech státních útvarů, a to i v případě, že ji 

nemají jasně definovanou, neboť každý stát je nucen se s otázkou zajištění energií potýkat. Avšak 

energetická politika, kterou stát reálně vykonává, se může lišit od té, kterou si vymezuje ve svých 

strategických dokumentech. Hlavním strategickým dokumentem ČR pro oblast energetiky je Státní 

energetická koncepce.33 Energetická politika je také úzce spojena se surovinovou politikou, která 

definuje strategii přístupu k surovinám potřebným pro výrobu energie. Následuje vymezení poslání a 

vize energetiky dle posledního návrhu aktualizace Státní energetické koncepce. 

 

Poslání energetiky 

Obecným posláním energetiky je zajistit spolehlivé, bezpečné a k životnímu prostředí šetrné dodávky 

energie pro potřeby obyvatelstva a ekonomiky ČR za konkurenceschopné a přijatelné ceny za 

normálních podmínek a současně zabezpečit nepřerušenou dodávku energie v krizových situacích v 

rozsahu nezbytném pro fungování nejdůležitějších složek infrastruktury státu a zajištění šance 

obyvatelstva na přežití v krizových situacích a následnou obnovu jejích standardních funkcí za aktivní 

účasti měst a obcí na uvedených opatřeních, procesech a úkolech. 

Vize energetiky 

Energetika je spolehlivou, bezpečnou, prosperující a konkurenceschopnou součástí ekonomiky ČR, 

podporuje udržitelný rozvoj společnosti a současně je významným prvkem stability a integrace 

energetiky v regionu střední Evropy. Rozvoj energetiky je základním zájmem ČR a také celé EU.  

 

Zdroj: SEKNA 

 

 

                                                           
33

 Kompletní přehled legislativy upravující oblast energetiky je možno nalézt na webových stránkách MPO: 
http://www.mpo.cz/dokument1169.html 
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7.1. Energetická bezpečnost 
 

Rostoucí složitost společenské struktury způsobila také vyšší vzájemnou závislost jedinců, 

kteří si sami již nedokáží zajistit všechny životní potřeby. Seznam těchto potřeb postupně narostl a 

dnes na jednom z jeho předních míst nalezneme také potřebu dodávek energií. Pojmem bezpečnost 

se původně vyjadřovalo pouze zajištění fyzické ochrany jedinců před vnitřními či vnějšími agresory. 

Po ekonomických krizích a studené válce, které postihly Evropu a Spojené státy během 20. století, se 

pojem bezpečnost začal rozšiřovat také na další oblasti lidského života. Úvahy o energetické 

bezpečnosti se objevily v kontextu ropné krize v 70. letech 20. století a dále byly rozpracovány 

v souvislosti s environmentálními problémy, které se objevily spolu s čerpáním neobnovitelných 

zdrojů a deficitním charakterem států na tyto zdroje (Prorok, 2008: 10).  

Energetická bezpečnost se vztahuje k zajištění energetických zdrojů nutných pro fungování 

společnosti. Bývá spojována s následujícími typy hrozeb: a) růst cen strategicky důležitých 

energetických surovin; b) nedostatečné dodávky vybraných surovin spojené s přírodními 

katastrofami nebo politickými motivy; c) vyčerpání tradičních zdrojů a jejich opožděná substituce 

alternativními zdroji (ibid: 11). 

Energetická bezpečnost je jako každá bezpečnost spojena s ohrožením existence subjektu a 

řešení tohoto ohrožení není pouze technickou záležitostí, ale úzce souvisí s ideologickým systémem, 

který si osvojily rozhodovací subjekty. Tento ideologicko-politický aspekt však neovlivňuje jen řešení, 

ale také samotné vnímání povahy problému a chápání jeho rozsahu. Subjekty mající rozhodovací moc 

mohou vybírat řešení, které odráží více jejich osobní zájmy, či zájmy určitých subjektů než budoucí 

stabilitu celého systému. Rozhodovací a rozlišovací schopnost je tedy výrazně ovlivněna hodnotovým 

paradigmatem, v rámci kterého jedinci fungují (ibid: 12). 

 

Základní obecná východiska energetické bezpečnosti ČR jsou vyjádřena v aktuálním návrhu 

Státní energetické koncepce, který zpracovává MPO. Jedná se o: 

• Dosažení bezpečnosti zdrojů a dodávek energie. 

• Dosažení bezpečnosti subjektů kritické infrastruktury. 

• Zabezpečení spolehlivosti dodávek energie. 

• Využití i decentralizovaných zdrojů pro zvýšení energetické bezpečnosti. 
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• Zohlednění energetické bezpečnosti v energetickém mixu 

Zdroj: SEK ČR – Nová aktualizace, 2011: 67 

 

Z pohledu organizace World Energy Council patří Česká republika do skupiny zemí, které mají 

největší dostatek přírodních a ekonomických zdrojů k tomu, aby měly velmi stabilní energetiku a 

dokázaly pro obyvatelstvo a podniky vyrábět místně i ekonomicky dostupnou energii (WEC, 2011: 

21). Velice obdobně tuto situaci hodnotila také Pačesova komise, která se o české energetice 

vyjádřila v tom smyslu, že je v současnosti stabilizovaná, soběstačná a závislá převážně na dvou 

zdrojích – uhlí a jádru (ZNOKPEP, 2008: 15). Dvě pětiny celkově spotřebované energie představuje 

teplo, přičemž jak již bylo demonstrováno výše, teplo z centrálních zdrojů je zásadním způsobem 

závislé na HÚ. Dále také Pačesova komise upozornila na téměř úplnou závislost ČR na dovozu ropy a 

plynu, tedy dalších zásadních surovin34. Spotřeba ropy a plynu se neustále zvyšuje, zatímco těžba 

domácích surovin klesá. Díky tomu energetická závislost na nedomácích zdrojích silně poroste, což 

energetickou bezpečnost značně omezí. 

V současné době je základním dokumentem upravujícím oblast energetické bezpečnosti 

dokument Východiska ke koncepci surovinové a energetické bezpečnosti České republiky, který byl 

v roce 2011 schválen vládou (usnesení vlády č. 619/2011). Nejedná se přímo o strategický dokument, 

který by tuto oblast ošetřoval, ale o určitý nástin toho, jak bude tento dokument vypadat a na jakých 

principech bude surovinová a energetická bezpečnost stát. Obecně lze říci, že dokument akcentuje 

surovinovou diplomacii, využití domácích zdrojů, energetickou efektivitu a diferenciaci zdrojů. 

Problematikou energetické bezpečnosti se zabývá také dokument Bezpečnostní strategie ČR, který 

byl rovněž schválen vládou v roce 2011, a který spadá do gesce Ministerstva zahraničních věcí. Téma 

energetické bezpečnosti je v dokumentu zmíněno několikrát, avšak nedošlo v něm k detailnímu 

rozpracování přístupů a nástrojů, jakými by měla energetická bezpečnost zajišťována. Jedná se spíše 

o obecný dokument, který se zabývá mnoha tématy (BSCR, 2011).35 

                                                           
34

 Velká míra závislosti ČR na ropě a plynu je zmiňována mnoha autory, kteří se touto problematikou zaobírají. 
Viz např: The Kosciuczko Institute - Energy security of the V4 countries. How do energy relations change in 
Europe; IEA - Oil and Gas Emergency Policy - Czech Republic 2010 update 
35

 Dokumenty, ve kterých je také zmíněna energetická bezpečnost: Komplexní strategie České republiky k 
řešení problematiky kritické infrastruktury, Národní program ochrany kritické infrastruktury, Politika územního 
rozvoje České republiky (PÚR), Státní energetická koncepce České republiky (SEK), Surovinová politika České 
republiky (SURPOL), Národní akční plán energetické účinnosti (NAPU), Národní alokační plán pro rozdělování 
emisních povolenek (NAPP), Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů (NAP), 
Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky. 
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Podle skupiny předních českých ekologických organizací, které společně vydaly publikaci 

Chytrá energie (která má sloužit jako alternativa ke Státní energetické koncepci), má debata o české 

energetické bezpečnosti dvě chyby: hovoří se v ní jen o geopolitice a pouze o zdrojích. Energetická 

bezpečnost však podle expertů z těchto organizací neznamená pouze pozitivně vycházející hodnoty 

ve statistikách importu a exportu. Jde v ní o spolehlivé dodávky energie do domácností a průmyslu. 

„Hrozbou pro energetickou bezpečnost může být nedostatek surovin i vysoká cena, havárie 

v infrastruktuře nebo politicky motivované omezení dodávek. Ale rozdíl mezi domácími a cizími zdroji 

je důležitý prakticky jen v posledním případě.“ (CHE, 2010: 19).  

Klíčovým receptem na energetickou bezpečnost je dle autorů nižší spotřeba, přičemž 

argumentují tak, že každá kilowatthodina, joul, či metr krychlový, který domácnosti a podniky 

nepotřebují, představují energii, kterou není potřeba zajistit (ibid: 20). Potřeba domácích zdrojů, 

které zajistí energetickou bezpečnost, se dle autorů diskutuje pouze v souvislosti s elektrickou 

energií, kde však ve skutečnosti neexistuje žádný markantní problém, jelikož jsme z hlediska výroby 

elektrické energie téměř soběstační.36 Jiná je však situace v případě vytápění budov a automobilové 

dopravy, kde jsme velmi závislí na dováženém zemní plynu a dovážené ropě. V těchto odvětvích jsme 

tedy silně deficitní, avšak řešení těchto problémů je zastiňováno bezpečností dodávek elektrické 

energie a tepla z hnědého uhlí (které spotřebovává zhruba 17 % obyvatel), neboť si všichni 

odpovědní aktéři dokáží představit, jak tyto bezpečnosti řešit. Problém ropy a plynu je ale tak složitý, 

že by si jeho řešení žádalo neúměrně velké úsilí, a proto se do něj raději politici a úředníci nepouští, 

ačkoliv jeho alespoň částečné vyřešení, které by spočívalo ve snížení závislosti na importovaném 

plynu a ropě by českou energeticko-bezpečnostní situaci posílilo daleko více, než navýšení produkce 

hnědého uhlí.37 Autoři uvádí, že prolomené limitů má spíše podnikatelský význam pro majitele 

uhelných společností než dlouhodobě národohospodářský (ibid: 22). 

Jiří Gavor z konzultační společnosti ENA uvedl, že není na místě si namlouvat, že po zrušení 

ÚEL dojde k rychlé těžbě uhlí za nimi a k zajištění elektro-tepelné bezpečnosti ČR, neboť lze 

předpokládat dlouhé soudní spory ze strany místních obyvatel a ekologických organizací. Rovněž 

nepředpokládá, že se by se uhlí z těchto lokalit, prodávalo za nízké ceny a figurovalo i nadále jako 

laciný domácí zdroj (Gavor, 2010: 17). I při prolomení dojde k prudkému útlumu těžby a bude nutné 

volit, komu dodávky půjdou a komu ne. Udržitelná struktura energetiky a zachování nízkých cen tepla 

z uhelných zdrojů je tedy utopií, a to i v případě prolomení limitů. Vliv zachování limitů na 

                                                           
36

 Myšleno nejen z hlediska produkce energie, ale také z hlediska spotřeby energetických surovin. 
37

 Zde se samozřejmě hodí dodat, že nelze v krátkodobém horizontu předpokládat vyřešení závislosti na ropě a 
plynu, a tudíž by nebylo spravedlivé po někom požadovat okamžité řešení. Nicméně uznání problému a jeho 
vygradování, stejně jako u deficitu HÚ, by mohlo zapříčinit, alespoň nějaký posun a přijímání částečných řešení. 
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dlouhodobou stabilitu je minimální. Prolomení jen odsune některé problémy s uhelnými zdroji, ale 

zdaleka nevyřeší všechny jejich problémy. 

Václav Pačes a jeho tým navíc spatřili ještě další problém, který výrazně ovlivňuje 

energetickou bezpečnost, a sice samotný princip fungování státu. Podle nich není postmoderní 

neoliberální stát schopen zajistit energetickou bezpečnost svým občanům přímo. Stát pouze 

spolupůsobí při jejím zajišťování. Uvádí, že prolomení limitů těžby se vůbec nemusí projevit zvýšením 

energetické bezpečnosti, neboť soukromí vlastníci energetických podniků mohou exportovat 

elektřinu do bohatších států, které přeplatí domácí spotřebitele (ZNOKPEP, 2008: 93). Problém 

tohoto uspořádání nastává v případě diferenciovaných zájmů jednotlivých subjektů, neboť musí být 

zachována práva všech těchto subjektů, což značně znemožňuje pevné strategické rozhodování a 

problém se tak prohlubuje (Prorok, 2008: 14). „Neoliberální ideály, které se dobře osvědčily například 

pro výrobu spotřebního zboží a automobilů, se pro spolehlivé zajištění dodávek energie v 

postmoderním světě nehodí.“  (ZNOKPEP, 2008:93). 

 

7.2. Státní energetická koncepce 
 

Prvním dokumentem, který měl ambici v ČR komplexně řešit energetickou politiku, byla 

Energetická politika České republiky, která byla schválena Vládou ČR v roce 199238. Dalším 

dokumentem byla Energetická politika, kterou vláda schválila v roce 2000, a která je považována za 

první komplexní dokument řešící tuto oblast a mající jasně definované cíle (rozhovory A, K, L, F). 

Autoři Energetické politiky se zřetelně vyjádřili pro zachování územních ekologických limitů a 

podpořili postupný útlum hnědouhelného hornictví. Počítali se zachováním provozu JE Dukovany, se 

spuštěním JE Temelín, s využitím obnovitelných zdrojů a plynu v kogeneračních jednotkách (EP, 2000: 

18-19). „Ve scénáři se neuvažuje s uvolněním části zásob uhlí vázaných ekologickými limity těžby, a 

proto se nepředpokládá ani výstavba nových velkých elektrárenských bloků, využívajících tuzemského 

uhlí“ (ibid: 20). V tomto dokumentu se také poprvé objevilo spojení české energetiky s tématem 

evropské integrace, čemuž byla věnována celá kapitola (ibid: 11-12). 

Současná energetická politika ČR je vymezena v základním strategickém dokumentu 

s názvem Státní energetická koncepce (dále SEK), který byl vládou schválen v roce 2004, a který 

                                                           
38

 Originální původní znění tohoto dokumentu bohužel není ve veřejně dostupných elektronických zdrojích k 
dispozici, a proto není dokument podrobován analýze. Dokument je posuzován na základě dokumentu 
Energetická politika z roku 2000 a názorů expertů, se kterými provedeny rozhovory, kde je předchozí 
Energetické politice věnována kapitola. 
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nahradil Energetickou politiku z roku 2000. „Státní energetická koncepce je strategickým 

dokumentem s výhledem na 30 let vyjadřujícím cíle státu v energetickém hospodářství v souladu s 

potřebami hospodářského a společenského rozvoje, včetně ochrany životního prostředí (…)“ (§ 3, 

zákon č. 406/2000). Mezi základní vize SEK patří zajištění maximální nezávislosti (na cizích zdrojích, 

na zdrojích z rizikových oblastí a na spolehlivosti dodávek z cizích zdrojů), zajištění maximální 

bezpečnosti (zdrojů energie včetně těch jaderných, spolehlivosti dodávek všech druhů energie, 

racionální decentralizace energetických systémů) a zajištění udržitelného rozvoje (ochrana životního 

prostředí, ekonomický a sociální rozvoj) (SEK, 2004: 3).  

 

Hlavními cíli SEK jsou:  

 Maximalizace energetické efektivnosti (naplňuje priority nezávislosti, bezpečnosti i 

udržitelného rozvoje) 

 Zajištění efektivní výše a struktury spotřeby prvotních energetických zdrojů (naplňuje priority 

nezávislosti, bezpečnosti i udržitelného rozvoje, v rámci dostatečně diverzifikované a 

dlouhodobě bezpečné struktury spotřeby PEZ a výroby elektřiny) 

 Zajištění maximální šetrnosti k životnímu prostředí (naplňuje priority bezpečnosti a 

udržitelného rozvoje) 

 Dokončení transformace a liberalizace energetického hospodářství (naplňuje priority 

bezpečnosti a udržitelného rozvoje, požadavky na zajištění plné adaptace ČR na tržní model 

energetického hospodářství, rozvíjený v rámci EU a dále požadavky ekonomické a sociální) 

Zdroj: SEK, 2004: 3-6 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu pro účely SEK z roku 2004 vypracovalo několik scénářů 

možného vývoje a jako v podstatě jediný možný označilo scénář, který byl nazván jako Zelený. Tento 

scénář je založen na uplatnění následujících opatření: 

 stimulace a podpora růstu energetické efektivnosti; 

 vyšší podpora uplatnění obnovitelných zdrojů energie; 

 jaderná energetika: dnešní konfigurace (JE DU + JE TE) + 2 nové jaderné bloky možné; 

 racionální přehodnocení územních omezení těžeb hnědého uhlí; 

 uvolnění limitů na dovozy černého uhlí; 

 ekonomický dovoz elektřiny do výše 5 TWh ročně; 
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 aktivní využití udělování autorizací na nové výrobny elektřiny a zdroje tepla; 

 cílené využití státních programů podpory výzkumu a vývoje, příp. zákona o investičních 

pobídkách. 

Zdroj: SEK, 2004: 40 

 

Jak je evidentní z předchozího výčtu opatření, tak autoři SEK počítali s prolomením územně 

ekologických limitů, neboť usnesení „z roku 1991 již splnila svá poslání a jsou nahrazena opatřeními 

zajišťující komplexněji ochranu krajiny, sídel a životního prostředí“ (SEK, 2004: 27). K přehodnocení 

ÚEL mělo dojít během roku 2005 a rozhodující slovo měly mít kraje, kterým byl nově zadán úkol 

zpracovávat územní energetické koncepce (ibid: 35). 

Energetický zákon (zákon č. 458/2000 sb.) ukládá MPO, aby SEK pravidelně aktualizovala, a 

proto MPO v únoru roku 2010 zveřejnilo Aktualizaci Státní energetické koncepce (dále ASEK), která 

však nebyla schválena vládou, takže ji nelze považovat za dokument vymezující energetickou politiku 

ČR. Pro účely této práce je však přínosné se tímto návrhem zaobírat, neboť nám zprostředkuje postoj 

MPO k využití zásob HÚ a případnému přehodnocení ÚEL.  MPO v případě ASEK pracovalo se scénáři 

stejně jako u SEK, a stejně jako u SEK předložilo preferovaný scénář, který je v dokumentu označen 

jako referenční. A stejně jako v roce 2004 i tento scénář doporučuje prolomení ÚEL. Ve zhodnocení 

referenčního scénáře je argumentováno tím, že při tvorbě ASEK byla zvažována také varianta, která 

zachovávala ÚEL, což by dle autorů znamenalo nahrazení hnědého uhlí biomasou a plynem. MPO 

došlo k závěru, že aby bylo možné nahradit HÚ biomasou, potom by jí musela ČR produkovat 

jedenáctkrát tolik, kolik ji produkovala v roce 2009, či spotřebovávat tolik zemního plynu, že by 

objem spotřeby přesáhl současné kontrakty a navíc by majitelé zdrojů byli nuceny vybudovávat nové 

plynové přípojky, které by se velmi prodražily. To by podle autorů ohrozilo konkurenceschopnost 

podniků, mělo negativní vliv na stabilitu regionů a vážné dopady na zaměstnanost. „(…) předkládaná 

koncepce doporučuje zachovat těžbu kvalitního uhlí speciálně pro teplárenství i za limity“ (ASEK, 

2010: 92). 

 Předešlá aktualizace SEK tedy nebyla schválena, a jelikož došlo k výměně vlády, MPO 

vypracovalo další aktualizaci, která v těchto dnech prochází připomínkovým řízením mezi 

organizacemi, které MPO přizvalo k diskuzi39. Tuto aktualizaci nesoucí název Státní energetická 

koncepce ČR 2011–2060 – Nová aktualizace (dále jen SEKNA) také nelze chápat jako dokument 

                                                           
39

 Přesný seznam přizvaných organizací není veřejně k dispozici, avšak z různých mediálních vyjádření se jeví, že 
aktualizaci SEK relativně velký počet subjektů. Zkoumaná verze pak pochází z webových stránek Hospodářské 
komory ČR.  
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vymezující energetickou politiku, protože jeho podoba po schválení může být zcela odlišná. Opět však 

poslouží jako relevantní materiál, který přiblíží současný postoj MPO vůči energetické politice a 

korekci ÚEL. V kapitole SEKNA, která se věnuje uhelné energetice, MPO doporučuje využívat 

kogenerační výrobu, prostředky z kontroly emisí investovat do zvyšování účinnosti zdrojů a 

zachycování emisí a sladit účinnost a emise se standardy EU (SEKNA, 2O11: 27). SEKNA upozorňuje na 

špatnou situaci tepláren, kterým dobíhají kontrakty na dodávky HÚ. V dokumentu je doslova 

uvedeno, že tato situace je způsobena: „nestandardním chováním soukromých subjektů na trhu“ a 

nejasnou politikou vydávání emisních povolenek ze strany EU (ibid: 32). MPO doporučuje vytvoření 

legislativních a administrativních nástrojů, a to včetně institutu veřejného zájmu, a dále také nástrojů 

ekonomických, které umožní výkon vlastnických práv na nerostné suroviny (uhlí nevyjímaje) a 

přednostního směřování HÚ zejména do větších a středních systémů CZT (ibid: 33). Jako jedny z 

hlavních cílů v oblasti těžby HÚ MPO uvádí: „(…) odstranit nesystémové administrativní překážky 

hospodárného využití domácích zásob hnědého uhlí, včetně zachování možnosti využití zásob za tzv. 

územními ekologickými limity, a současně legislativně zajistit výkon vlastnických práv státu k 

nerostnému bohatství v zemi i v případě držení dobývacích práv soukromými subjekty“ (ibid: 37) dále 

pak zefektivnění komunikačních procesů mezi zainteresovanými subjekty z důvodů urychlení 

povolování těžby. Dále zkrácení administrativních a legislativních lhůt jednotlivých fází povolovacího 

řízení těžby primárních energetických zdrojů. Dále revidovat procedury EIA, aby splňovaly minimální 

podmínky stanovené EU a zároveň omezily spekulativní chování zájmových skupin. A stanovit 

přiměřené ceny nemovitostí pro stavby ve veřejném zájmu (ibid: 37). MPO v této verzi SEKNA 

předkládá dva scénáře, které se liší zejména: „pohledem na využití zásob hnědého uhlí“ (ibid: 81) a 

dodává, že ani scénář počítající se zásobami za ÚEL nepočítá s jejich prolomením do roku 2015. Toto 

datum je stanoveno s ohledem na koaliční smlouvu, neboť strana VV usiluje o zachování limitů a toto 

opatření do smlouvy o koalici prosadila. 

 Z výše uvedeného je patrné, že posledním strategickým energo-politickým dokumentem, 

který bral limity vážně a respektoval je, byla Energetická politika z roku 2000. V současnosti MPO, 

jakožto jeden z klíčových aktérů při tvorbě energetické politiky, stále není ochotno smířit se s tím, že 

územní ekologické limity uhlí blokují a opakovaně doporučuje jejich zrušení. Limity pak úředníci 

označují jako nesystémovou administrativní překážku, která ohrožuje konkurenceschopnost 

hospodářství. Zajímavá je také touha po omezení vlivu zájmových skupin, které podle MPO příliš 

omezují rozhodovací moc těm správným zájmovým skupinám, které mají nespekulativní zájmy. Zde 

se nabízí otázka, zda mezi spekulativní chování spadá snaha těžebních společností prosadit těžbu za 

limity a zvyšovat cenu HÚ, nebo přání obyvatel, jež mají domy za limity, aby zůstal zachován jejich 

domov. Či aktivity ekologických organizací a ekologicky smýšlejících jedinců, kteří upozorňují na 
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vysokou energetickou náročnost ČR, nevhodnou podporu OZE, vysokouhlíkový charakter českého 

hospodářství a volají po neodsouvání problémů, který za pár let bude tak jako tak potřeba řešit.  

Zástupci ekologických organizací napsali otevřený dopis předsedům stran vládní koalice, ve 

kterém je vyzývají k tomu, aby zadali ministru průmyslu a obchodu vypracovat SEK s takovými 

scénáři, které budou „ekonomicky realistické, využijí většinu potenciálu energetické efektivity a 

domácích obnovitelných zdrojů, sníží naši dovozní závislost a zajistí dostatek energie v příštích 

dekádách“ (econnect.cz, 2011). 

V SEKNA je argumentováno dokumentem Evropské komise s názvem Raw Material Initiative, 

kde je mimo jiné kladen důraz na využívání domácích (evropských) zdrojů (EK, 2008: 9). Nutno však 

podotknout, že tento dokument se zabývá pouze neenergetickými surovinami, z čehož vyplývá, že 

argumentace založena na tomto dokumentu při tvorbě SEK v souvislosti s energetickými surovinami a 

zvláště fosilními palivy není v žádném případě na místě. Na tento dokument dále navázal dokument 

Tackling the Challenges in Commodity Markets and on Raw Materials a ani zde není zdůrazňováno či 

doporučováno, aby země v maximální možné míře využívaly své fosilní zdroje (EK, 2011). Přístup EU 

deklarovaný v těchto dokumentech je kritizován například ekologickou organizací Friends of Earth 

Europe, která upozorňuje na to, že aplikace v dokumentech vyjádřených myšlenek poškozuje 

rozvojové země bohaté na suroviny, neboť smyslem iniciativy je dostat tyto (neenergetické) suroviny 

do Evropy, přičemž by tyto země mohly suroviny použít k vlastnímu rozvoji, pokud by stoupla 

technologická úroveň jejich hospodářství (FOEE, 2009). Naopak doporučení maximálního využití 

zásob fosilních paliv je zcela v konfliktu se strategií Evropa 2020, kde je jako jeden z hlavních bodů 

vytyčen přechod na nízkouhlíkovou evropskou ekonomiku (EK, 2010). Zatímco EU do svých strategií 

promítá koncept udržitelného rozvoje, tak MPO dělá vše proto, aby tak činit nemuselo a důležitost 

udržitelného zítřka staví na nižší úroveň než ekonomickou konkurenceschopnost dneška, kterou dle 

názorů jeho představitelů zajistí přebytek energetických zdrojů na osvědčená paliva. Bývalý ministr 

životního prostředí Bursík uvedl, že současné návrhy Státní energetické koncepce jdou zcela proti 

obnovitelným zdrojům a spíše než s výstavbou nových počítají s dosloužením těch stávajících 

(Heinrich-Böll-Stiftung, 2011). 

Za nedostatek Státní energetické koncepce lze považovat fakt, že se jedná „pouze“ o vládní 

dokument. SEK schvaluje jen vláda a je pouze na ní a MPO, kteří aktéři se mohou podílet na její 

přípravě či ji připomínkovat, což značně omezuje vliv všech zájmových skupin a výrazně omezuje také 

vliv nekoaličních parlamentních stran, jejichž jediná možnost, jak ovlivňovat podobu SEK je při 

interpelacích či zákulisních vyjednáváních. Pokud by SEK musela projít oběma komorami, potom by 

to bezpochyby zvětšilo její váhu a nehrozilo by, že po obměnách sněmovny a senátu dojde k jejímu 
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zpochybňování. Určitou míru zpochybňování lze sice předpokládat vždy, avšak kdyby o SEK byli 

nuceni hlasovat všichni zákonodárci, nejednalo by se potom pouze o „koaliční dokument“. V případě 

koncepce, která definuje podobu české energetiky na dlouhá desetiletí dopředu, je naprosto žádoucí, 

aby se jednalo o politicky nekontroverzní dokument, který je výsledkem širokého konsensu.40 

 

7.2.1. Vliv EU na podobu české energetické politiky a rizika zavádění technologie CCS 

 

Energetický sektor byl vždy v rámci EU (a předcházejících útvarů) ovlivňován především 

z národní úrovně. Členské země si vždy zajišťovaly a stále zajišťují energetické zdroje samy a po 

dlouhou dobu nebyla možnost vyšší míry koordinace energetických politik jednotlivých států ani 

zvažována. Změna přišla v polovině 90. let, kdy nastal tlak na liberalizaci jednotlivých trhů, dále v roce 

kdy vyšla Zelená kniha - Směrem k evropské strategii bezpečnosti energetických dodávek41 a největší 

důraz na koordinaci se projevil s příchodem Komise José Manuela Barrosa. Lisabonská smlouva pak 

energetickou politiku vymezila jako samostatnou politiku (Dvořáková, 2010: 111). V blízké době se 

nedá počítat s tím, že společná energetická politika EU nahradí politiky národní, je však 

pravděpodobné, že se vliv EU bude zvyšovat. V současnosti je možno pozorovat tlak EU na 

energetickou bezpečnost, na zvyšování energetické efektivity jednotlivých zemí, na snižování emisí 

skleníkových plynů a zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na výrobě energií (Egenfohrer, Behrens, 

2008: 1-8).42  

Evropa je na energetické suroviny jako celek deficitní a uhlí představuje 80 % všech fosilních 

paliv, které má Evropa k dispozici. Nejvíce je uhlí využíváno v Německu, Polsku, Řecku, České 

republice, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku a Slovensku. Energetický mix EU je v kompetenci 

jednotlivých států, avšak Evropská unie pomocí doporučení již dlouhodobě vybízí k vyváženosti 

energetického mixu (Eisenvortová, 2010: 4). 

Z hlediska zkoumaného předmětu této práce se jeví jako zajímavý projekt nazvaný jako 

Carbon Capture & Storage (dále CCS), který byl v roce 2007 schválen Evropskou radou, a který je 

                                                           
40

 Samotná příprava SEK utrpěla na konci roku 2010 poměrně velkou ránu, jelikož se na veřejnost dostaly 
informace o tendru na vypracování podkladů k SEK, který má hodnotu 13 milionů korun. Tendr byl údajně 
připraven pro konkrétního zájemce a navíc prostředky na něj uvolněny z Evropského sociálního fondu, což je 
proti pravidlům čerpání financí z tohoto fondu. Zástupci ekologických organizací vyjádřili obavu, že zakázka je 
určena poradenské společnosti, která bude loajální vůči postojům představitelů ministerstva a svými studiemi 
podporovat jejich názory na fungování české energetiky (Enviweb.cz, 2011). 
41

 Green Paper - Towards a European strategy for the security of energy supply 
42

 Více o energetické politice EU a jejích dopadech na ČR viz např. Kancelář poslanecké sněmovny - Vybrané 
aspekty energetické politiky EU. 2006; IIPS - Energetická bezpečnost ČR a budoucnost energetické politiky EU. 
2010; Oficiální portál Evropské unie Euroskop (http://www.euroskop.cz/8950/sekce/energetika/) 
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doporučován také v poslední aktualizaci Státní energetické koncepce (SEKNA, 2011: 27). Smysl 

tohoto projektu spočívá v tom, že vylučovaný CO2 je zachytáván a skladován, čímž nedochází k jeho 

vypouštění do ovzduší.43 Někteří odborníci však využití technologii CCS berou s velkou rezervou a 

upozorňují na to, že tuto technologii nelze chápat jako všespásnou. Technologii vytýkají, že je velmi 

nákladná a tím z rozpočtů firem i států odčerpá mnoho prostředků, které by mohly být užity na jiné, 

ve své podstatě ekologičtější projekty. Nevýhodou technologie je, že snižuje účinnost zdrojů o 20 %, 

což jde proti zefektivňování výroby. A v neposlední řadě je tady riziko plynoucí z uloženého CO2, 

jelikož nikdy nelze vyloučit, že může dojít k poškození úložiště a následnému úniku plynu. Dle Jiřího 

Jeřábka z Centra pro dopravu a energetiku má být CCS jedním z dílů energetické skládačky, nikoliv 

řešením evropské energetiky (Jeřábek, 2011). 

Technologie CCS je chápána jako přechodné řešení, které má zabránit dalšímu znečišťování 

ovzduší do doby, než bude výrazně omezena výroba energie z fosilních paliv. Při zavedení této 

technologie však hrozí riziko, že dojde k uzamčení dalších technologických inovací a k ještě většímu 

upevnění užívání fosilních paliv, neboť producenti energie z fosilních paliv nebudou ochotní 

přistupovat k dalším transformacím struktury energetické soustavy. Budou totiž argumentovat tím, 

že nyní zplodiny vypouštěny nejsou, čímž nedojde k plánovanému omezení výroby energie ze zdrojů 

na fosilní paliva (Karlsson, Markusson, Vergragt, 2011). Pokud by se s podporou EU povedlo zavést 

v ČR plošně tuto technologii, mohlo by to potom způsobit zesílení tlaku na co nejmasivnější využití 

ložisek hnědého uhlí, neboť by vymizel argument znečišťování ovzduší a přibyl argument vysokých 

nákladů do projektu a nutnosti jejich návratu.  

Navíc se již v minulosti ukázalo, že tzv. end of pipe technology, tedy technologie čištění na 

konci trubky, přináší pouze dílčí úspěchy a že přístupy k životnímu prostředí založené na prevenci či 

předběžné opatrnosti, přináší mnohem lepší výsledky a jsou v konečném výsledku také levnější 

(Drhová, 2009: 333). 

 

 

 

 

 

                                                           
43

 Více o projektech CCS a jejich podpoře Evropskou komisí je možno nalézt na následujících stránkách: 
https://www.ccsnetwork.eu; Více o fungování CCS projektů a jejich celosvětovém fungování je možno nalézt 
zde: http://bellona.org/ccs/home.html 

https://www.ccsnetwork.eu/
http://bellona.org/ccs/home.html
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7.3. Veřejný zájem v energetické politice 
 

 Pojem veřejný zájem se v oblasti české energetické politiky (ve smyslu policy) objevil ve Státní 

energetické koncepci z roku 2004. V tomto dokumentu je doslova uvedeno, že je zapotřebí: 

„definovat pojem veřejného zájmu v energetice (v roce 2004)“ a „uplatnit veřejný zájem zejména při 

dlouhodobém plánování a zveřejňování výhledu rozvoje energetického hospodářství, vč. respektování 

jeho výstupů v autorizačním procesu, zejména pokud jde o palivový mix (v roce 2004)“ (SEK, 2004: 

23). 

 Koncept veřejného zájmu se objevil také v aktualizaci SEK (ASEK) z roku 2010 44  a to 

v souvislosti s teplárenstvím a dalším využitím hnědého uhlí. Autoři ASEK jako jeden z dílčích cílů 

navrhli: „Využít kvalitní hnědé uhlí z lokalit dosud částečně blokovaných územními ekologickými 

limity, především na lomu Československá armáda (ČSA) s cílem předejít závažným problémům se 

zajištěním náhradního dostupného a kvalitního paliva. Vytvořit legislativní a administrativní prostředí, 

včetně institutu veřejného zájmu, a ekonomických nástrojů směřujících k přednostnímu využití tohoto 

uhlí zejména ve větších a středních systémech CZT,“ (ASEK, 2010: 38). Dále je v tomto dokumentu 

pojem veřejný zájem užit také v souvislosti s energetickou bezpečností: „Stanovit v otázce exploatace 

energeticky významných ložisek její strategický význam a ve veřejném zájmu tuto exploataci 

umožnit,“ (ibid: 74).  

 Koncept veřejného zájmu je užit také v aktuálním návrhu nové SEK. I zde je pojmu veřejného 

zájmu užito při definici cílů v oblasti teplárenství a jeho užití je téměř doslovné, jako v předcházející 

aktualizaci. Pojem veřejný zájem je v dokumentu užit následovně: „Vytvořit legislativní a 

administrativní prostředí, včetně institutu veřejného zájmu, a ekonomických nástrojů umožňující 

výkon vlastnických práv státu týkajících se využití nerostných surovin (včetně uhlí) a směřující k 

přednostnímu využití tohoto uhlí zejména ve větších a středních systémech CZT,“ (SEKNA: 2011: 33). 

Dále je veřejný zájem užit přímo v kapitole, která definuje cíle v oblasti dalšího využívání uhlí: „Pro 

stavby ve veřejném zájmu nebo strategického charakteru stanovit nástroje přiměřeného hodnocení 

hodnoty pozemků pro jejich odkup,“ (ibid: 37)45.  

 

                                                           
44

 Pro připomenutí se zde hodí uvést, že tato aktualizace nebyla schválena. 
45

 Obdobně je dále v textu užíváno veřejného zájmu také v souvislosti s uranem (39) a také v kapitole o 
elektroenergetice, která se věnuje aspektům, jež by umožnily urychlení povolovacích procesů pro významné 
energetické stavby (58). 
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 Dle Lippmanovy definice je veřejný zájem „ (…) zřejmě tím, co by si lidé vybrali, kdyby viděli 

jasně, racionálně a jednali nezaujatě a benevolentně,“ (Lippman in Potůček a kol, 2005: 12). Potůček 

uvádí, že existuje významná komplikace při institucionalizaci toho, co je veřejný zájem, neboť úřady a 

úředníci mají také své zájmy, které vstupují do identifikace a uznání toho, co je veřejným zájmem 

(Potůček a kol., 2005: 12). Potůček dále uvádí, že nelze v konkrétních problematikách nalézt pouze 

jedno pojetí veřejného zájmu, neboť každé společenství či sociální skupina definuje veřejný zájem 

vlastní. V tomto případě je tedy vhodnější užívat plurál a hovořit o veřejných zájmech. Výsledná 

definice veřejného zájmu je potom důsledkem hodnotových zakotvení tvůrců veřejných politik, kteří 

z artikulovaných veřejných zájmů vyberou jeden a ten následně institucionalizují. Užívání konceptu 

veřejného zájmu lze rozdělit dle hodnotových východisek veřejných politik na liberální a 

paternalistické. V případě liberálních politik je politický zásah akceptovatelný až ve chvíli, kdy je 

veřejný zájem ohrožován zájmem individuálním. Kdežto v případě paternalistických politik je veřejný 

zájem zakotven do samotné podstaty konkrétní politiky a je aplikován i v situacích, kdy jeho zavedení 

stojí proti individuálním zájmům (Rašek, 2006: 4). V současných českých veřejných politikách nelze 

jasně odlišit, zda je užíván liberální či paternalistický přístup, neboť zde existuje silné hodnotové 

zatížení minulým režimem, který jasně aplikoval autoritářské prosazování veřejného zájmu, ale 

zároveň se po roce 1989 objevily silné tlaky na liberalizaci společnosti, které značně omezují regulační 

schopnosti státu. Definice veřejných zájmů je v českém prostředí výsledkem střetu koalic aktérů (ibid: 

5). V obhajobě a aplikaci veřejných zájmů se jeví jako důležitý vztah politiky a ekonomiky, tedy míra, 

nakolik mohou subjekty se svými individuálními ekonomickými zájmy ovlivňovat politické 

rozhodování vztažené k definici veřejných zájmů (ibid: 9). Věc je o to složitější, že veřejný sektor velmi 

často pro naplnění svých úkolů potřebuje pomoc soukromých firem, a to otevírá cesty pro korupci a 

ovlivňování veřejných činitelů (ibid: 15). Purkrábek (1999: 23) upozornil, že i v demokratických 

společnostech se může stát, že prosazený veřejný zájem vyjadřuje zájem pouze úzkého okruhu lidí, 

kteří vhodně působili na rozhodovací orgány, přičemž tyto orgány při svém rozhodnutí nezohlednily 

další aktéry s rozdílnou vůlí. 

 V oblasti české energetické politiky, která je reprezentována Státní energetickou koncepci, 

nelze nalézt definici veřejného zájmu, ačkoliv je tento pojem poměrně často využíván a dle 

harmonogramu SEK měl být definován již v roce 2004. Energetická politika však není výjimkou a 

podobně tomu také je v oblasti dalších veřejných politik. Tento pojem se stal častým argumentačním 

nástrojem pro prosazování určitých politických řešení, ačkoliv se z právního hlediska jedná o velmi 

vágní a nejasné vyjádření, a pokud je ve veřejně-politických dokumentech užíván bez jasných výkladů, 

potom není zřejmé, jak by měl být aplikován (Lisse, 2010). To je také případ Státní energetické 

koncepce a jejich následných aktualizací, které s pojmem veřejného zájmu operují, ale nedefinují jej. 
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Přitom právě MPO jakožto představitel moci výkonné by mělo být tím subjektem, který se této 

definice chopí. Alespoň tak hovoří nález Ústavního soudu č. 327/2005 Sb., který se zabýval zákonem 

č. 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě, ve kterém byly rozvoj a modernizace vodních cest na Vltavě a 

Labi povýšeny na veřejný zájem, což mělo značně urychlit povolovací procesy rozvoje těchto cest. 

Touto podobou zákona však zákonodárci dle nálezu Ústavního soudu porušili rozdělení moci, neboť 

posuzování a aplikace veřejného zájmu má být v gesci moci výkonné a zároveň také došlo k porušení 

principu obecnosti, neboť se zákon zabýval pouze konkrétním případem a nebyl všeobecný. 

„Takovéto řešení, tj. deklarování veřejného zájmu v konkrétně určené věci zákonem, pokládá Ústavní 

soud za protiústavní,“ (nález ÚS č. 327/2005 Sb.). Dále je v tomto nálezu uvedeno, že nelze každý 

kolektivní zájem pokládat za zájem veřejný a že snaha o aplikaci veřejného zájmu musí být spojena 

s konkrétním správním úkonem, ve kterém dochází v průběhu řízení k posuzování partikulárních 

zájmu zainteresovaných subjektů. „Veřejný zájem je třeba nalézt v procesu rozhodování o určité 

otázce (typicky např. o vyvlastňování) a nelze jej v konkrétní věci a priori stanovit,“ (ibid). V nálezu je 

dále možno se dočíst, že v zákoně o vnitrozemské plavbě není uvedeno, proč je modernizaci 

konkrétních cest připsán status veřejného zájmu, zda byly zjišťovány protichůdné zájmy a jak se 

autoři s těmito protichůdnými zájmy vyrovnali (ibid). Se stejnou argumentací pak přišel Ústavní soud 

také v roce 2009 v nálezu č. 124/2009 Sb., který se zabýval zrušením zákona č. 544/2005 Sb., o 

výstavbě vzletové a přistávací dráhy 06R - 24L letiště Praha Ruzyně pro jeho rozpor s Ústavou a 

Listinou základních práv a svobod. Možnosti užití institutu veřejného zájmu tento nález téměř opsal 

z nálezu 325/2005, tudíž lze postoj Ústavního soudu k otázkám jeho užití chápat jako konstantní. 

Největší rozdíl mezi nálezy je možno spatřit v postavení s k obecnosti zákonů, kdy druhý z uvedených 

nálezů připouští za určitých podmínek možnost vzniku zákonů, jež řeší pouze konkrétními případy.  

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že definice veřejného zájmu je úkolem moci výkonné, avšak 

problém nastává, když správní orgány začnou aplikovat abstraktní veřejný zájem, čímž si usnadňují 

prosazování některých řešení. „Veřejný zájem se však nesmí stát obecným zaklínadlem a jakousi 

hlavní zásadou, na které v podstatě výkon veřejné správy spočívá, tak jak se díky jeho obecnému 

vymezení v ust. § 2 odst. 4 SprŘ a abstraktnímu pojetí veřejného zájmu bohužel nezřídka děje,“ (Lisse, 

2010).  

 Z aktuálně platné SEK a jejich aktualizací vyplývá, že MPO podporuje těžbu za limity, a to 

konkrétně na dolech Bílina a ČSA a tuto těžbu povyšuje na veřejný zájem. Podpora další těžby byla 

vyjádřena také v rozhovorech se zástupci MPO, které byly v rámci sběru dat pro tuto práci 

uskutečněny (rozhovory E,F,J). Těžbě za limity však stojí v cestě především dvě výrazné překážky. 

Jednou z nich jsou samotné limity, respektive vládní usnesení č.444/1991. Druhou z nich jsou obce 

Horní Jiřetín a Černice, které stojí v blízkosti lomu ČSA. Odstranění první překážky je technicky 
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poměrně snadno proveditelným krokem, který spočívá ve zrušení ustanovení či jeho korekci (která již 

navíc byla provedena). Obce jsou však pro další pokračování těžby problémem mnohem zásadnějším, 

jelikož existuje velice silný předpoklad, že obyvatelé těchto obcí neopustí své domovy tak snadno. 

V případě zrušení vládního usnesení č. 444/1991 existují dvě možnosti, jak realizovat těžbu na území 

zmíněných obcí. Prvním z nich je domluva těžební společnosti Coal s majiteli nemovitostí, která čistě 

na bázi konsensu vykoupí pozemky všech dotčených občanů. Druhá je použití institutu vyvlastnění, 

který je dle § 33 zákona č.44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) nyní 

možný, pokud je těžba na výhradním ložisku veřejným zájmem. Ministr průmyslu a obchodu 

v polovině roku 2011 předložil novelu zákona č. 44/1988, neboť součástí koaliční dohody z roku 2010 

byl odstavec, který mu nařizoval předložit novelu horního zákona: “(…) která zajistí povinnost 

poskytnout orgánům státní správy podklady pro odpis bilančních zásob nerostných surovin, zejména 

uhlí, a odstraní možnost vyvlastnění a další omezení vlastnických práv majitelů nemovitostí v 

dobývacích prostorech,“ (KS,2010: 33). Novela však nebyla doposud schválena a horní zákon stále 

umožňuje vyvlastňování ve veřejném zájmu. Proti novele se postavili těžební společnosti, některé 

politické strany, Svaz průmyslu a dopravy a o její správnosti nejsou přesvědčeni ani úředníci 

ministerstva (rozhovory B,C,D,E,F,J).46 

 Veřejný zájem je v energetické politice a oblasti dalšího využívání HÚ poměrně 

frekventovaným pojmem, ale neexistuje jeho jasná definice a lze ho tedy jen odvozovat. Veřejný 

zájem je možné nalézt v několika dokumentech, vždy však v kontextu s další těžbou a udržením 

současné energetické struktury. Z prostudovaných materiálů lze vyvodit, že veřejným zájmem 

v oblasti energetiky je disponovat dostatečným množstvím energie pro pokrytí všech (i těch 

nejnáročnějších) energetických potřeb, přičemž je důležité, aby tato energie byla dostupná také 

ekonomicky a nebyla tím ohrožena konkurenceschopnost českých podniků a celého hospodářství. 

V žádném z dokumentů se veřejný zájem neobjevuje v souvislosti se změnou struktury energetiky a 

preferencí jiných zdrojů. Veřejný zájem však lze dát také do souvislosti se zachováním ložisek pro 

budoucí generace, tak jak to doporučuje například Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR, 

která došla k závěru, že „uhlí získá ve stále větší míře charakter cenné chemické suroviny pro 

inteligentnější využití než masivní pálení s nízkou účinností a vývoz elektřiny“ (AVČR, 2010). 

 V souvislosti s limity pak MPO v poslední aktualizaci SEK uvádí, že by stát měl aplikovat svá 

vlastnický práva na uhlí a postarat se o co nejefektivnější využití ložisek. Tato vlastnická práva pak 

stát musí uplatnit nejen vůči těžebním společnostem, ale také vůči občanům, kteří mají nad ložisky 

                                                           
46

 Nejedná se o první novelu horního zákona, která měla redukovat těžební průmysl, a která se setkala 
s odporem.  Například na konci roku 2008 šla do PS novela, kterou předložilo MŽP, kterou kritizovali těžaři tak 
moc, až byla stažena. Ředitel s.p. Diamo doslova řekl, že není spokojen, neboť novela je příliš proekologická a 
vůbec nehájí zájmy těžařů (ČT, 2009). 
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svá sídla. Představitelé MPO nepodporují vyškrtnutí možnosti vyvlastnění ze zákona a naopak 

podporují získání přístupu k ložiskům pomocí vyvlastnění na základě využití institutu veřejného 

zájmu. Pokud by však měl být tento institut využit, potom dle výše rozebíraných nálezů Ústavního 

soudu musí správní orgány jasně definovat, proč veřejný zájem užívají a jak se vypořádaly se zájmy 

ostatních dotčených subjektů. Z nálezů také vyplývá, že nelze vytvořit univerzální institut veřejného 

zájmu, ale je zapotřebí vyargumentovat každý případ zvlášť. Pokud dojde k rozhodnutí, že je potřeba 

za limity těžit, potom bude zajímavé sledovat, jakým způsobem se rypadla pod obce dostanou, neboť 

užití veřejného zájmu pro vyvlastňování je značně kontroverzním krokem, který nebude-li proveden 

řádně a podložen pádnou argumentací, tak vyvolá žaloby, které budou mít jistou šanci na úspěch. 

Žaloby lze však předpokládat vždy, neboť by samotná těžba za limity byla kontroverzní i v případě 

nepoužití vyvlastňovacích nástrojů. 

 Z argumentace MPO lze nabýt dojmu, že užití institutu veřejného zájmu má posloužit 

primárně jako nástroj pro zjednodušení a urychlení procesu povolení těžby. Vystává tedy otázka, zda 

takovéto úvahy a snahy o užití institutu veřejného zájmu nejsou v přímém rozporu s demokratickými 

a liberálními principy, které jsou stěžejní pro státní uspořádání ČR. Při jeho aplikaci tímto způsobem 

dojde k omezení vlivu zájmových skupin, které nesouhlasí s další těžbou a navrhují alternativní řešení. 

Dojde také k výraznému omezení vlastnických práv.  

Stát by tímto krokem výrazně zvýhodnil společnosti, které uhlí těží a které uhlí spalují, 

přičemž veřejný zájem by byl primárně definován jako potřeba zachovat soustavu centrálního 

zásobování teplem, ačkoliv v tuto chvíli stát není schopen těžařům nařídit, aby dodávali uhlí do 

tepláren a aby cena uhlí nebyla nepřiměřeně vysoká. I přestože by záměr vyšel a těžaři dodávali uhlí 

do tepláren a za obecně přijatelnou cenu, tak by tento veřejný zájem představoval to, že by necelá 

pětina národa měla řádově o několik procent levnější teplo než zbytek národa. V tomto případě je na 

pováženou, zda se o veřejný zájem skutečně jedná47. Pokud by záměr nevyšel, tak ani v případě 

prolomení limitů nemusí uhlí doputovat do tepláren, anebo může, ale za takovou cenu, že teplo z HÚ 

bude cenově rovné teplu z ostatních zdrojů, čímž by celá akce pozbyla smyslu. Pokud nebudou 

záležitosti distribuce a ceny ošetřeny, potom je argumentace veřejným zájmem naprosto lichá.  

Tak jako tak současná poptávka po HÚ nemůže být dlouhodobě uspokojována, a to ani 

v případě prolomení limitů. Postupný zánik hnědouhelných zdrojů je na celé situaci tou nejsnáze 

predikovatelnou záležitostí, otázkou pouze je, zda drtivá většina zdrojů nebude existovat v roce 2040 

či roce 2050 (viz grafy v kapitole Produkce hnědého uhlí). 

                                                           
47

 Tento poměr vychází ze zprávy VŠB pro MPO, která uvádí, že je teplem centrálně zásobováno 1,48 mil. 
domácností, což představuje 3,74 mil. obyvatel, přičemž 43 % centrálního tepla je vyrobeno z hnědého uhlí 
(VŠB,2011:9-11) a také z odhadů společnosti VÚPEK ECONOMY. 
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7.4. Hlavní aktéři energetické politiky z oblasti dalšího využívání hnědého 

uhlí 
 

 Při analýze energetické politiky je také nutné podívat se blíže na aktéry, kteří tuto politiku 

formují či ji alespoň částečně ovlivňují. Jedná se o orgány veřejné správy, politické subjekty, ale také 

soukromé podniky a různé zájmové skupiny. 

 Jako prvního ze zainteresovaných aktérů je nutné uvést Ministerstvo průmyslu a obchodu 

ČR, které je vrcholným zástupcem státu v oblasti energetiky. Pozice ministra tohoto resortu je 

významným postem a patří k ní silný veřejný potenciál k ovlivňování energetické politiky. MPO 

jakožto centrální orgán je vykonavatelem státní moci výkonné v této oblasti a má tak na energetiku 

přímý vliv. Zároveň jsou úřednici MPO autory Státní energetické koncepce. Ti sice jen zpracovávají 

podklad, který musí být schválen vládou, ale i přesto nelze úředníkům upřít nemalý vliv. Možné cesty 

české energetiky jsou sice v rámci SEK zpracovány formou variantních scénářů, úředníci však vždy 

předkládají jeden scénář, který preferují. Z hlediska postojů vůči ÚEL lze z prostudovaných materiálů 

říci, že zaměstnanci MPO jsou dlouhodobě pro zrušení ÚEL, což dokládají také rozhovory, které byly 

realizovány v rámci sběru dat pro tuto práci (rozhovory E, F, G, J). 

Dále je zapotřebí uvést Ministerstvo životního prostředí ČR, které je ústředním státním orgánem 

mimo jiné pro výkon státní geologické služby, geologické práce a ekologický dohled nad těžbou, 

posuzování vlivů činností a jejich důsledků na životní prostředí, včetně těch, které přesahují hranice 

státu a státní ekologickou politiku (MŽP, 2012). MŽP a MPO mají společně v gesci dozor nad 

komoditními burzami, kde se obchodují také energetické suroviny, avšak spolupráce ministerstev 

není příliš hladká, přičemž povahu vztahu ministerstev u tohoto konkrétního případu lze zobecnit, 

neboť představitelé ministerstev mají na věci často velmi odlišný názor (rozhovory H, I). Z hlediska 

energetické politiky je však MŽP spíše sekundárním hráčem a jeho síla ovlivňovat výslednou podpobu 

politiky je velmi závislá na síle osobnosti ministra a jeho hodnotových paradigmatech a na tom, jakou 

váhu dávají tomuto resortu jeho vládní kolegové (rozhovory A, K, L).4849 

 Dalším aktérem tvorby energetické politiky je vláda, která, přijímá strategické dokumenty, 

které energetickou politiku rámují.  Vláda je aktérem majícím přímý vliv, avšak vzhledem k množství 

agend, kterými se musí zabývat, lze předpokládat, že velký vliv bude ležet na poradních orgánech. 

                                                           
48

 Představitelé Teplárenského sdružení ČR vyjádřili spokojenost s nynější prací MŽP, neboť údajně otočilo o 
180 stupňů a přestalo energetikům znepříjemňovat jejich podnikání a vyjádřili přání, aby se takto ministerstvo 
chovalo i nadále (TEP-KO, 2011) 
49

 Dalším představitelem moci výkonné je ERÚ, který dle vyjádření své předsedkyně taktéž nepodporuje změnu 
energetické soustavy. Předsedkyně Vitásková dokonce řekla, že je pro prolomení limitů z důvodů zachování 
nízkých cen energie (iHned, 2011). 
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V případě energetické politiky státu je nejvýznamnějším poradním orgánem Rada vlády pro 

energetickou a surovinovou strategii České republiky (MPO, 2012). Postoj současné vlády k ÚEL je 

ambivalentní, neboť součástí koaliční smlouvy stran ODS, TOP 09 a VV z roku 2010 je podmínka 

neprolamování limitů a odpisu zásob HÚ za limity (KS, 2010:32-33), avšak předchozí i současný 

ministr průmyslu a obchodu50 zdůrazňují potřebu uhlí pro české hospodářství (ČT, 2011a; ČT,2011c). 

Často je možno slýchat větu o neprolamování limitů do roku 2015, tedy před koncem funkčního 

období vlády. Pravděpodobně dojde k alespoň částečnému naplnění koaliční smlouvy a limity 

nebudou za této vlády zrušeny. K úplnému naplnění koaliční smlouvy by však bylo zapotřebí také 

odepsat zásoby. Pokud nebudou během funkčního období této vlády zásoby odepsány, potom je 

velmi pravděpodobné, že bude-li tato či podobná vláda ustavena znovu, tak dojde ke zrušení ÚEL. 

 Je-li mezi aktéry obsažena vláda, tak je mezi ně zapotřebí zařadit také parlamentní vládní 

strany, které na oblast nepochybně mají velký vliv, neboť z jejich řad většinou vzejdou ministři. Dále 

pak tyto strany hlasují o zákonech, které oblast energetiky upravují a zároveň jsou jimi tyto zákony 

také tvořeny. Podíváme-li se na volební programy parlamentních stran z posledních voleb do dolní 

komory a jejich vztah k energetice a ÚEL, potom v nich najdeme, že ODS podporuje využívání 

hnědého uhlí v teplárnách a není proti prolomení limitů, pokud dojde k řádnému majetkovému 

vypořádání mezi občany a těžební společností (ODS, 2010: 22). TOP 09 se ve svém volebním 

programu vyjádřila, že bude respektovat ÚEL. Ty jsou pro ni nepřekročitelné. Jejich zrušení by bylo 

možné pouze v případě ohrožení energetické bezpečnosti státu, či získání individuálních souhlasů 

všech majitelů nemovitostí (TOP 09, 2010). Čímž vlastně TOP 09 přiznává, že pro ni za určitých 

podmínek ÚEL překročitelné jsou. Ve volebním programu VV bylo v souvislosti s ÚEL uvedeno 

následující: „Odmítáme prolomení územních limitů těžby hnědého uhlí a podporujeme jejich převod ze 

zásob bilančních do zásob nebilančních, a to z důvodů převahy jiného veřejného zájmu, než je jejich 

okamžité vydobytí a využití jen jako paliva“ (VV, 2010). Ze současných vládních stran se tedy striktně 

proti prolomení limitů postavila pouze jedna. Zbývající dvě jsou ochotny limity za určitých podmínek 

zrušit. 

 Opoziční strany pak mohou energetickou politiku ovlivňovat méně, jelikož jejich vliv na 

přípravu a schválení Státní energetické koncepce, je prakticky vyloučen a jejich možnost ovlivnit 

finální podobu tohoto dokumentu je založena pouze na interpelacích a zákulisním vyjednávání. Na 

druhou stranu stejně jako vládní strany, tyto strany hlasují o zákonech upravujících oblast energetiky 

a jejich členové zasedají v příslušných výborech. Ve volebním programu pro volby do poslanecké 

sněmovny se ČSSD vyjádřila pro prolomení limitů, které obhajuje potřebou dostatku energie za 
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 Na konci roku 2010 došlo k výměně ministra průmyslu a obchodu uprostřed volebního období. 
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příznivou cenu (ČSSD, 2009: 12-13). KSČM se před volbami k ÚEL nevyjádřila. Pouze podpořila 

postupné snižování užívání fosilních paliv (KSČM, 2010: 4).51 

Vliv mimoparlamentních stran na energetickou politiku je možné v podstatě vyloučit. 

Mimoparlamentní strany lze vzhledem k absenci oficiální moci zařadit do kategorie zájmových skupin, 

tudíž se jejich šance na prosazení svých opatření rovnají šancím zájmových skupin a platí pro ně 

stejná pravidla.52 

 Dalším aktérem jsou kraje, které jsou dle zákona 406/2000 Sb. povinny zpracovávat územní 

energetické koncepce (406/2000 Sb. §4, odst. 1), kterými definují energetickou politiku kraje, je však 

nutné, aby územní koncepce vycházely ze Státní energetické koncepce. Z hlediska ovlivňování 

energetické politiky má však dle odborníků územní ekologická koncepce pouze malý vliv (rozhovory 

A,B,C). 

Vliv nižších samospráv na tuto oblast lze prakticky vyloučit. Obce sice dle zákona 406/2000 

Sb. mohou v přenesené působnosti tvořit územní energetické koncepce, ty však musím být v souladu 

s tou státní a těmi krajskými. V případě zrušení územních ekologických limitů nemají obec ani kraj 

právo veta a případné řešení střetu zájmů spadá na MPO, které musí rozhodnout ve spolupráci 

s MŽP, Českým báňským úřadem a dotčenými orgány centrálními orgány státní správy (§ 33 zák. č. 

44/1988 Sb.). Obecný názor obcí na rušení ÚEL je v podstatě nemožné usuzovat, neboť se nejedná o 

homogenní celek. Lze jen hypoteticky usuzovat, že obce mající ve svém vlastnictví hnědouhelné 

teplárny mohou podporovat opatření, která povedou k prodloužení trvanlivosti ložisek na hnědé uhlí. 

Rozhodovací pravomoci veřejnosti jsou prakticky omezené pouze na volební právo a její 

zapojení do rozhodování o jednotlivých politikách je spíše vyloučeno. Pokud by se jedním z hlavních 

volebních témat stala energetická a surovinová politika státu a kandidáti (potažmo strany) by byli 

donuceni explicitně vyjádřit své názory na budoucí směřování státu v těchto oblastech, potom by 

veřejnost měla v případě otázky dalšího využívání hnědého uhlí a prolamování či neprolamování ÚEL 

rozhodující slovo, neboť je velmi pravděpodobné, že by se kandidáti potom snažili plnit primárně své 

explicitně definované cíle. Pokud však energetická a surovinová politika budou při volbách pouze 

marginálními tématy a veřejnost jim bude přikládat malou pozornost, pak jim stejnou pozornost 

bude věnovat i většina kandidátů a situace bude značně nepředvídatelná. Obecný názor veřejnosti na 

preferenci energetické struktury a pokračování v těžbě za limity není znám. V této souvislosti je 

možno zmínit výzkum společnosti Factum Invenio z roku 2010, který si zadala skupina Czech Coal. 
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 VV ÚV KSČM v roce 2011 podpořil prolomení limitů v souvislosti s aktualizací Státní energetické koncepce 
(KSČM, 2011). 
52

 Podíváme-li se na strany, které v minulém období ve sněmovně zasedaly a místa neobhájily, potom KDU-ČSL 
byla pro zachování limitů (KDU-ČSL, 2010: 46) a stejně tak tomu bylo také u Strany zelených (SZ, 2010: 20). 
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Šetření bylo provedeno na odběratelích dálkového tepla, z nichž dvě třetiny uvedly, že jimi odebírané 

teplo je produkováno z HÚ. 68 % respondentů53 souhlasilo s prolomením územních ekologických 

limitů. 52 % však jen v případě dohody těžebních společností s obyvateli dotčených obcí a pouze 16 % 

uvedlo, že by na uhlí za limity měl být využit institut veřejného zájmu (Factum Invenio, 2010). Nutno 

upozornit na skutečnost, že respondenti byli převážně odběratelé dálkového tepla z hnědého uhlí, 

tudíž se jedná o specifický vzorek, u kterého je pravděpodobné, že se obává prudkého navýšení cen 

tepla, pokud nebudou ÚEL prolomeny, neboť je toto skokové navýšení a ÚEL dáváno neustále do 

souvislosti. Lze tedy předpokládat, že bylo-li by zachováno reprezentativní rozložení vzorku, jež by 

bylo ošetřeno kvótami dle využívaného zdroje tepla, potom by výsledky byly jiné. Odběratelé 

dálkového tepla z HÚ představují zhruba šestinu populace, nikoliv dvě třetiny jako v uváděném 

výzkumu. Jako další vyjádření veřejnosti můžeme považovat referenda v obcích Horní Jiřetín a 

Litvínov, které se nacházejí v blízkosti lomu ČSA. V Horním Jiřetíně se proti prolomení limitů vyjádřilo 

96 % obyvatel a v Litvínově 95 % obyvatel54 (Kořeny.cz, 2012). 

 Při přisuzování vlivu nelze opomenout ani zájmové skupiny. Zájmové skupiny disponují 

cennými informacemi, a to nejen pro vládu, které pomáhají při tvorbě politiky, ale také pro opozici, 

které mohou informace pomoci k omezení moci vlády či v extrémních případech jejímu sesazení.  

Užitečné jsou také pro úředníky, kterým informace mohou pomáhat při implementaci politiky. Kromě 

informací však zájmové skupiny mohou vlastnit neméně důležité finanční prostředky, které používají 

pro financování politických stran či jiné legální nebo nelegální korupční praktiky. Vliv zájmových 

skupin na veřejnou politiku stoupá s velikostí této skupiny, se schopností spojovat skupiny 

s podobnými zájmy a s vytvářením střešních organizací, které tyto zájmy budou zastupovat. A 

v neposlední řadě je vliv zájmových skupin odvozen také od objemu finančních prostředků (Howlett, 

Ramesh, Perl, 2009: 69-70). 

Mezi zájmové skupiny řadíme také těžební společnosti, které jsou relativně důležitým 

aktérem v této oblasti, ačkoliv jejich reálná moc na tvorbu politiky je obtížně definovatelná. Zájmem 

těžebních společností (tak jako každých soukromých společností) je generování zisku a navyšování 

majetku. Cesty k naplňování tohoto cíle jsou pak mnohdy velmi pragmatické a velice často se mohou 

rozcházet s přístupem, jaký k problematice zaujímá politická reprezentace, státní úřady, veřejnost a 

ostatní právní subjekty, se kterými je společnost v kontaktu. Moc těžebních společnosti je v oblasti 

jejich podnikání v tuto chvíli v jistém slova smyslu téměř neomezená, neboť stát není schopen 

uplatnit svá majetková práva na uhlí, která mu plynou z horního zákona. Stát není schopen ani 
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 Jednalo se pouze o respondenty z Prahy, Strakonic a Hradce Králové 
54

 V Horním Jiřetíně se referendum konalo v roce 2005 a dorazilo 75 % občanů. V Litvínově se referendum 
konalo v roce 2006 a dorazilo 38 % občanů. 
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regulovat cenu uhlí a stejně tak nařídit, kam by vytěžená surovina měla putovat.55 V podstatě 

jediným omezením, které nebyli schopni těžaři doposud zvrátit, jsou územní ekologické limity. Těžaři 

jsou však připraveni se proti státu bránit, neboť jsou přesvědčeni, že vymezení dobývacího prostoru 

je nadřazeno nařízení vlády č. 444/1991. Těžaři rovněž připouští snahu o ovlivňování veřejně-

politických rozhodnutí (rozhovor C). 

Společnosti působící v energetice jsou také významnými aktéry a jejich vliv na oblast nelze 

brát na lehkou váhu. Definovat míru jejich vlivu je velice obtížné, neboť se oficiálně na tvorbě politiky 

nepodílí. Vliv však můžeme odvodit od struktury energetického odvětví a od oficiálních zvažovaných 

variant o budoucnosti české energetiky, které zvažují zachování současné podoby odvětví s důrazem 

na efektivní využití domácích zdrojů a další rozvoj jaderné energie. Alternativy k současné podobě 

energetiky nejsou brány vážně. Doznání se ke snahám o ovlivňování politického procesu padlo 

například ze strany Teplárenského sdružení ČR, které definuje své problémy jako politické nikoliv 

technické a chce je vyřešit systematickým vlivem na rozhodující instituce (TEP-KO, 2011). 

Vliv soukromých subjektů na oblast energetiky dokládá také Bezpečnostní informační služba 

ve své výroční zprávě za rok 2010. BIS uvádí, že se soukromým subjektů daří ovlivňovat legislativní 

procesy na všech úrovních, a že do výsledných právních norem tyto subjekty úspěšně prosazují své 

partikulární zájmy (BIS, 2011: 3-4). 

 Specifické postavení mezi energetickými společnostmi má společnost ČEZ. Ta je jednak 

největší energetickou firmou, která má významné množství zdrojů také na hnědé uhlí, ale zároveň je 

ČEZ jediným akcionářem těžební společnosti Severočeské doly. Společnost Severočeské doly dobývá 

na lomu Bílina, který je také omezen ÚEL.56 Lze tedy předpokládat, že ČEZ se bude skrze Severočeské 

doly snažit, aby došlo k vytěžení celého ložiska, nikoliv pouze k těžbě na úroveň limitů. Existují 

názory, že za několik let bude obec Mariánské Radčice ve stejné situaci jako obce za limity lomu ČSA, 

a je určitá pravděpodobnost, že tato obec bude muset těžbě ustoupit (rozhovor A). ČEZ je specifickou 

společností, která je nejvýznamnějším energetickým hráčem v ČR, ale zároveň je z větší části 

vlastněná státem, což má za následek úzké propojení představitelů státní moci a této společnosti. 

„Lze říci, že ČEZ politiku tvoří a zároveň je politika na ČEZ tvořena. Tato dvojaká pozice tak umožňuje 
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 Představitelé státní moci preferují, aby 60 % vytěženého uhlí z dolu Vršany putovalo primárně do tepláren. 
V této souvislosti se MŽP a společnost Czech Coal pustili do sporu, který vyhrála společnost Czech Coal, neboť 
Státní báňská správa rozhodlo o tom, že stát nemá právo společnosti nařizovat, kam by měla dodávat vytěžené 
uhlí (SBS, 2011). Právní analýze společnosti Czech Coal hovoří o tom, že uhlí je majetkem státu, dokud je v zemi, 
jeho vytěžením však dochází k převodu vlastnických práv státu na společnost. Pokud by stát chtěl opět 
uplatňovat vlastnická práva na vytěžené uhlí, potom je Czech připraven stát žalovat (rozhovor C). Se státem 
řízenou distribuci uhlí nesouhlasí ani představitelé Severočeských dolů (Vaňas, 2011.) 
56

 V roce 2008 došlo k úpravě ÚEL na lomu Bílina. Korekce spočívala ve výměně území tak, aby se těžba 
odehrávala dál od obce Braňany. Došlo jen k faktické výměně uhlí za uhlí (rozhovor A). 
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společnosti vyvíjet nezanedbatelný vliv na podobu české energetiky.“ (Černoch, Zapletalová, Vlček, 

2010: 277).57 

 Mediálně silnou a viditelnou zájmovou skupinou jsou také ekologické organizace, které se 

kategoricky staví proti dalšímu pokračování těžby a ze všech zájmových skupin jsou nejvíce schopné 

definovat konkrétní problémy české energetiky a zároveň přichází také s alternativními řešeními (viz 

například dokument Chytrá energie).  Jsou také schopné tvořit střešní organizace (Zelený kruh) a 

společně agregovat zájmy a definovat požadované cíle. Nicméně i přes snahu těchto organizací 

ovlivňovat tvorbu politiky jsou jejich úspěchy spíše marginální či nulové, měříme-li je například 

současnou podporou dalšího rozvoje obnovitelných zdrojů.58 

 Posuzování vlivu expertů, na českou energetiku je odvislé od toho, koho zařadíme do této 

kategorie, neboť množstvím uznávaných expertů na svá témata disponuje jak tábor odpůrců rušení 

ÚEL, tak tábor příznivců rušení ÚEL. Analýzy státních úřadů i soukromých subjektů velmi často odráží 

výsledky analytických společností, akademiků či státem zřízených expertních ústavů. Nutno však říci, 

že závěry těchto analytiků jsou vždy více méně shodné s názory zadavatele. Většinou se navíc jedná o 

experty na energetiku a geologii, či experty provádějící ekonomické analýzy. Zcela absentuje 

zastoupení dalších oborů. Zde se hodí znovu připomenout slova Václava Pačese, který vyjádřil své 

přesvědčení o tom, že by úvahy o prolomení limitů mělo doprovázet zřízení komise, která by 

posuzovala důsledky také z hlediska sociálního a zdravotního. 

 Za nejvýznamnějšího aktéra tvorby energetické politiky lze označit MPO, které je 

představitelem státní moci výkonné v oblasti energetické politiky, a zároveň jsou jeho úředníci autory 

Státní energetické koncepce. Dalšími významnými aktéry jsou vládní strany a samotná vláda. 

Vynechat nelze ani vliv energetických a těžebních společností, které jsou sice soukromé, ale dodávají 

státu a jeho občanům strategickou komoditu, což velmi zvyšuje jejich váhu a vliv na ovlivňování 

podoby energetické politiky.59 Výrazný vliv soukromých subjektů na legislativní procesy připouští také 

BIS. Ostatní aktéry lze označit spíše jako sekundární. 
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 Samostatnou kapitolou je také státní společnost ČEPS, pro kterou by přechod na odlišnou energetickou 
strukturu znamenal nemalé investice do rozvodové sítě, tudíž se dá předpokládat, že ČEPS bude podporovat 
současnou podobu energetiky (ČEPS, 2012). 
58

 Důkaz o tom, že ekologické organizace nejsou spokojeny s tím, jak relevantní rozhodovací orgány berou 
vážně jejich postoje, můžeme spatřovat v radikálních akcích spočívajících v obsazované těžebních rypadel, 
střechy úřadu vlády, čí stavění pomníků vysídleným obcím za Strakovou akademií. 
59

 Do extrémů dotaženou podobu tohoto vztahu, lze demonstrovat větou ze seriálu Jistě, pane ministře o tom, 
že: „Každé ministerstvo je kontrolováno lidmi, které má kontrolovat.“ 
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7.4.1. Scénář pravděpodobné budoucnosti územních ekologických limitů a implikace pro 

veřejnou politiku 

 

 Lze se setkat názory, že o prolomení limitů bylo rozhodnuto již dávno, jen ještě nikdo nenašel 

odvahu to veřejně oznámit. Toto tvrzení přitom nepředpokládá existenci tajné konspirační dohody. 

Dávné rozhodnutí symbolicky reprezentuje nečinnost vlád v otázce využívání alternativních paliv. 

Problém je v ignoraci tvorby dlouhodobé energetické politiky všemi vládami, které Česká republika 

měla od zavedení ekologických limitů. Každá z vlád fungovala v oblasti energetické politiky spíše 

inkrementálně a řešila akutní problémy tohoto sektoru. V podstatě lze říci, že současná (a 

pravděpodobně na několik let ještě budoucí) podoba energetické struktury ČR byla nastartována 

v době před rokem 89 a v současnosti pouze pokračujeme v nastaveném směru, aniž bychom rozvíjeli 

nové zásadní projekty a přizpůsobovali energetiku tak, aby byla udržitelná dlouhodobě a v souladu se 

všemi zásadami, které jsme přijali (např. z EU) či si sami stanovili60. Sektor energetické politiky ČR je 

velmi vhodný pro příklad demonstrace path dependence, neboť závislost na minulých rozhodnutích je 

v této oblasti více než silná. Je pravdou, že již od počátku 90. let MPO ČR připravuje energetické 

strategie státu, avšak ty nepřichází se zásadními změnami struktury energetiky. 

 Výše předložená analýza hlavních aktérů, provedená především na základě rozboru 

legislativních dokumentů, oficiálních dokumentů aktérů, odborných analýz a na základě 

realizovaných rozhovorů, dochází k závěru, že moc je současně rozdělena spíše ve prospěch 

přívrženců zrušení územních ekologických limitů těžby. S tímto závěrem jsou ve shodě také výsledky 

analýzy mediálního diskurzu, která byla taktéž provedena v rámci této studie. Rozložení vybraných 

aktérů dle názorových kategorií vyjadřuje nadcházející tabulka. Oficiální postoje (především 

politických) aktérů k otázce územních ekologických limitů není možno získat, neboť ÚEL zatím nejsou 

předmětem oficiálního rozhodovacího procesu a postoje je možno získávat převážně na základě 

individuálních vyjádření představitelů jednotlivých institucí. 

 

 

 

 

 

                                                           
60

 Bezpochyby největší energetický projekt posledních let, kterým je stavba JE Temelín, byl zahájen v roce 1979 
(ČEZ, 2011c). Projekt JE Dukovany byl odstartován dokonce již v roce 1970 (ČEZ, 2010). 
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Přehled vybraných aktérů a jejich postojů k ÚEL 

Podporují zrušení ÚEL či jejich 

zrušení nevylučují 

Předseda vlády (vylučuje prolomení během tohoto funkčního období; nevylučuje 
prolomení po skončení tohoto funkčního období) 
MPO (viz SEK a aktualizace) 
ODS (Martin Kuba - ministr MPO; koaliční smlouva prolomení odmítá) 
TOP 09 (odmítnutí referenda v Ústeckém kraji; prolomení v případě ohrožení 
energetické bezpečnosti; koaliční smlouva prolomení odmítá) 
ČSSD (Milan Urban – stínový ministr MPO) 
KSČM (stanovisko VV ÚV KSČM) 
Odběratelé tepla z HÚ (výzkum Factum Invenio) 
ERÚ (Alena Vitásková – předsedkyně) 
ČEPS (Vladimír Tošovský – předseda představenstva) 
Těžební společnosti (Czech Coal, Severočeské doly, Těžební unie) 
ČEZ (vlastník Severočeských dolů) 
Teplárenské sdružení (TEP-KO 2011) 
Svaz průmyslu a dopravy (připomínka k novele horního zákona) 
Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu (Jan Sábel – 
předseda) 
Hospodářská komora (Petr Kužel – prezident) 

Proti prolomení limitů 

ODS (Tomáš Chalupa – ministr MŽP) 
ČSSD (Bohuslav Sobotka – poslanec, předseda strany) 
Věci Veřejné (volební program, koaliční smlouva, vyjádření představitelů) 
Ekologické organizace 
Občané obcí sídlících v blízkosti lomů (referenda v obcích Horní Jiřetín a Litvínov) 

Zdroj: autor 

 

 Z výše uvedeného je tedy velice pravděpodobné, že pokud dojde na rozhodování o územních 

ekologických limitech, potom bude vládní usnesení 444/1991 korigováno a dojde k úpravě limitů. 

Úplné zrušení tohoto usnesení není pravděpodobné, jelikož jsou jeho předmětem také lokality, které 

nejsou v tuto chvíli strategicky zajímavé, a navíc lze předpokládat, že osoby, které budou o této věci 

rozhodovat, budou chtít užívat argument, že nedošlo ke zrušení limitů, nýbrž k jejich korekci. 

Předpoklad prolomení limitů je navíc umocněn skutečností, že tato vláda, ačkoliv má nepřekročení 

limitů v koaliční smlouvě, nedává jasné signály o tom, aby se spotřebitelé uhlí připravili na prudký 

pokles jeho produkce a hledali nové zdroje energie. Naopak představitele vlády neustále opakují, že 

limity nebudou prolomeny do roku 2015 a ministr průmyslu a obchodu dokonce to, že si nemůže 

dovolit říct, že limity nebudou později prolomeny. Pravděpodobnost prolomení je tedy zvýšena také 

tím, že nedojde-li k zásadní změně postoje současné vlády, potom bude vláda nadcházející vystavena 

silnému tlaku na prolomení, jelikož energetická struktura nebude schopna hnědé uhlí substituovat. Je 

otázkou, do jaké míry budou problémy s deficitem a substitucí objektivní, je však vysoce 

pravděpodobné, že problém bude velmi vygradován, k čemuž dopomůžou také strategie dotčených 

subjektů. 

 Obtížně předpověditelné jsou pak otázky distribuce HÚ a ceny tepla. Argumenty pro 

prolomení limitů se opírají převážně o potřebu uhlí pro teplárny z důvodu zachování nízké ceny tepla, 

avšak stát není v tuto chvíli schopen uplatnit svá vlastnický práva na tuto surovinu a nedokáže vytyčit 
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závaznou preferenci zdrojů. Stejně tak je již dnes možno pozorovat cenově spekulativní chování ze 

strany těžařů, u kterého lze počítat s gradací vzhledem k postupně zmenšující se roční produkci 

hnědého uhlí. Produkce se bude neustále snižovat i v případě změny limitů. 

Změna predikovaného směru energetické politiky však není vyloučena a může nastat 

v případě nepředvídatelných endogenních či exogenních vlivů61, či pokud se tato problematika 

dostane z nějakého důvodu do popředí v době voleb, což by zapříčinilo, že by kandidáti byli nuceni 

jasně definovat své postoje, a to by je posléze nutilo dodržovat tato stanoviska mnohem více, než 

kdyby téma limitů bylo v době před volbami pouze marginální. To by však bylo podmíněno tím, že by 

z důvodů zvláštních událostí došlo k vytvoření celospolečenského názoru, který by odmítal prolomení 

limitů a podporoval alternativní cesty energetiky. 

Hlavní problémem prolomení limitů je vedle dalšího udržování hospodářství, které je závislé 

na fosilních palivech, také případné rušení lidských sídel. Případné zmírnění kontroverze tohoto kroku 

však není otázkou ničeho jiného než oboustranně uspokojivé domluvy mezi obyvateli dotčených obcí 

a těžební společností. Je totiž velmi pravděpodobné, že v případě nabídnutí opravdu velkorysé ceny 

za výkup pozemků a budov, budou obyvatelé schopni nabídku akceptovat. Václav Pačes například 

tvrdí, že kdyby se hned od začátku s lidmi velkoryse jednalo, tak již situace mohla být dávno vyřešená 

(Rozhlas.cz, 2011). Hovoříme-li o finančních nabídkách, potom nelze hovořit o sumě vycházející ze 

současné tržní hodnoty nemovitosti, která je násobena číslem v rozmezí hodnot 1,5 až 2,5, tak jak 

navrhuje například společnost Czech Coal pro případ obcí Horní Jiřetín a Černice (rozhovor D; CC, 

2011). Jelikož právě současná tržní hodnota těchto nemovitostí je výrazně ponížena tím, že se 

nachází v obci v těsné blízkosti lomu, která může zaniknout v důsledku rozšíření těžby.  

Pokud je opravdu ve veřejném zájmu ČR, aby rypadla těžebních strojů překročila hranice ÚEL, 

potom je na místě snažit se vyčíslit škodu nejen hmotnou, která vysídleným obyvatelům vznikne. A to 

jak občanům odcházejícím dobrovolně, tak také občanům, jejichž majetek by byl případně 

vyvlastněn. Navíc zde nehovoříme o nutnosti ustoupit bohulibému neziskovému projektu. Z hlediska 

těžebních společností jde o velmi výhodnou podnikatelskou aktivitu, která generuje nemalé zisky. Z 

těchto důvodů by státní orgány, které mají nad touto oblastí dohled, neměly v žádném případě 

připustit, aby byli postižení občané odbyti nějakou zanedbatelnou částkou. Na tomto kroku by si 

příslušné státní orgány měly dát záležet obzvláště proto, že k případnému prolomení ÚEL dojde 

                                                           
61

 Příkladem nám může být vliv havárie v jaderné elektrárně v japonské Fukušimě, která nastartovala 
celosvětové debaty o budoucnosti získávání energie z jádra. Českou republiku sice tyto obavy minuly, ale 
například v sousedním Německu byly jedním z faktorů, který zapříčinil odklon země od energie z jádra. Nelze 
však vložit jednoduše rovnítko mezi Fukušimou a Německým rozhodnutím, ale tuto událost chápat spíše jako 
katalyzátor. 
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převážně v důsledku jejich dvacetileté nečinnosti v oblasti restrukturalizace české energetiky, 

snižování závislosti na HÚ a nerespektování usnesení z roku 1991. Problematika vypořádání se s 

občany je zmíněna také v poslední aktualizaci Státní energetické koncepce, kde je uvedeno, že je 

zapotřebí nastavit přiměřené ceny nemovitostí, které by byly vyvlastněny ve veřejném zájmu (SEKNA, 

2011, 37). Užití pojmu „přiměřené ceny“ však nechává velký prostor ke spekulacím o výši vypořádání 

a bylo by jistě vhodné snažit se jej konkretizovat. 

Navíc je zapotřebí si uvědomit, že vyvlastnění je velice vážným zásahem do vlastnického 

práva, který v podstatě popírá hodnoty, na kterých stojí naše společnost (viz Listina základních práv a 

svobod, článek 11). 

Ekologické a sociálně citlivé cesty jsou bohužel voleny pouze v době hojnosti a v dobách 

ekonomicky nejistých pro ně není prostor. Není chuť tato opatření implementovat a vynakládat na ně 

prostředky a energii.  Existuje totiž všeobecně přijímaný názor, že technicky jednoduchá řešení jsou 

v dobách krize jedinou cestou z ní, neboť hlavním dogmatem těchto myšlenek je zajištění aktuální 

ekonomické konkurenceschopnosti a myšlenky na vzdálenější budoucnost jdou stranou. Právě 

nelehké chvíle by však měly být impulsem pro zamyšlení nad tím, jakou cestu zvolit, aby budoucnost 

nebyla ještě těžší. Tržní mechanismy samy o sobě neumí pracovat s delšími časovými horizonty, a tak 

je vhodné, aby stát na základě rozvoje poznání a uvědomění si odpovědnosti vůči budoucím 

generacím přistoupil k cílevědomé regulaci trhu, respektující trvalé ideály (Vavroušek, 1994). 

 

Podíváme-li se na problematiku energetické politiky a územních ekologických limitů skrze 

veřejnou politiku a teorii politického procesu, potom jasně vyplývá, že se problém nachází ve fázi 

identifikace a uznání. Vláda, ačkoliv přiznává, že se jedná o problém, není schopna jej konkretizovat a 

definovat rozhodující veřejný zájem, který by dopomohl ustanovit konkrétní cíle a nástroje k jejich 

dosažení. Ačkoliv je vláda u moci již téměř polovinu svého funkčního období, tak nebyla schopna 

přijmout novou podobu energetické politiky, která je zásadním dokumentem pro tuto oblast. Místo 

toho podniká nesystémové kroky a odmítá k problému zaujmout jasné stanovisko. 

Jsme svědky situace, kdy se součástí rozhodovacího procesu stává pasivita, která způsobuje 

ještě další prohlubování problému, čímž velmi omezuje následné možnosti jeho řešení. Ignorace 

problému způsobuje jeho zrání, narůstání jeho velikosti a stejně tak narůst nákladů potřebných 

k jeho vyřešení. Řešení dlouhodobě neřešených problémů pak připomínají spíše hašení požáru a jsou 

vzdálené od promyšlené tvorby veřejné politiky. Zajímavá je také skutečnost, že představitelé 

současné vlády nevymezují své kroky pozitivně, ale negativně. Nehovoří o tom, co budou ve věci 
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dělat, aby ji napravili, ale o tom že nyní nebudou dělat nic a do roku 2015 limity neprolomí. Toto je 

zcela v rozporu se strategickým vládnutím, které se zakládá na promyšlených krocích, vedoucích k 

naplnění dlouhodobých cílů. Strategické vládnutí je dynamickým procesem tvorby a uplatňování 

veřejné politiky a správy se zohledněním zájmu mnoha sociálních a ekonomických skupin tak, aby 

došlo k nalezení řešení, které je v souladu s dlouhodobými zájmy celé společnosti včetně budoucích 

generací (Potůček, 2006: 5). Přitom právě oblast energetiky, se svou značnou setrvačností, je tím 

místem, kde by právě strategické vládnutí mělo najít uplatnění.  

Základem úspěšné tvorby veřejných politik je stanovení konkrétních cílů a nástrojů k jejich 

realizaci. Pokud není směřování určité oblasti veřejné politiky podmíněno cílům, potom nastává 

prostor pro přijímání legislativních dokumentů, které ošetřují pouze konkrétní aspekty konkrétních 

záležitostí a ztrácí se pojetí určité politiky jako celku. Navíc si při tomto nesystematickém přístupu 

mohou přijatá opatření navzájem odporovat, což logicky vyvolává problémy. 
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8. Závěr 
 

 Cílem této práce bylo analyzovat zohledňování a výklad veřejného zájmu při tvorbě 

energetické politiky na příkladu prolamování územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí v 

Severočeské hnědouhelné pánvi, čehož bylo dosaženo zodpovězením následujících předem 

stanovených otázek: a) jakým způsobem je v současné praxi energetické politiky chápán veřejný 

zájem?; b) jaké faktory a jací aktéři ovlivňují tvorbu energetické politiky?; c) jak lze charakterizovat 

rozdělení moci mezi jednotlivými aktéry?; d) je k tvorbě energetické politiky přistupováno skrze 

koncept udržitelného rozvoje? 

 Téma je zpracováno s pomocí několika teoretických přístupů. Především se jedná o koncept 

udržitelného rozvoje a teoretické koncepty, které se zabývají nestandardními polohami trhu. Teorie 

nepomáhají jen k samotnému uchopení tématu, ale vzhledem ke své normativní povaze také do jisté 

míry definují hodnotová východiska, skrze která je téma posuzováno. 

 Hnědé uhlí je nejhojnější energetickou surovinou na našem území a tato skutečnost 

významně ovlivnila podobu současné české energetiky a českého průmyslu. Ačkoliv meziroční 

produkce a spotřeba hnědého uhlí postupně klesá, stále je nejvýznamnějším zdrojem energie v ČR. 

Drtivá většina hnědého uhlí (85 %) je využívána na výrobu elektrické energie a tepla, přičemž teplo je 

z něj vyráběno převážně v centrálních zdrojích. Individuální spalování hnědého uhlí v lokálních 

topeništích je naprosto marginální. Z hlediska celkového objemu elektrické energie se hnědé uhlí na 

výrobě podílí zhruba polovinou a stejně tak tomu je v případě celkového objemu centrálně 

vyrobeného tepla. 

 Jediná aktivní ložiska hnědého uhlí, na nichž probíhá těžba, se nachází v severní části země 

v oblastech Sokolovské a Severočeské hnědouhelné pánve. Produkcí hnědého uhlí se zabývají tři 

společnosti, z nichž dvě se nachází v pánvi Severočeské a jedna v Sokolovské. Nejvýznamnějším 

producentem hnědého uhlí co do objemu je společnost Severočeské doly, jejímž hlavním akcionářem 

je elektrárenská společnost ČEZ, která vytěženou surovinu také primárně spotřebovává. Nejmenším 

producentem je společnost Sokolovská uhelná, která taktéž velkou část své produkce spotřebovává 

ve vlastních zdrojích. Z hlediska volného (dlouhodobě nekontrahovaného) uhlí je nejvýznamnější 

skupina Czech Coal, která podstatnou část své produkce dodává druhým subjektům. 

 Produkce hnědého uhlí se však nezadržitelně blíží k razantnímu útlumu těžby, jelikož další 

těžba není možná z důvodů přirozených limitů ložisek či z důvodu tak zvaných územních ekologických 

limitů těžby hnědého uhlí a energetiky v Severočeské hnědouhelné pánvi, které byly ustaveny vládou 
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v roce 1991. Právě územní ekologické limity jsou v tuto chvíli vedle dostavby dalších bloků jaderné 

elektrárny v Temelíně nejvíce diskutovaným tématem v oblasti energetiky. Územní ekologické limity 

se dotýkají několika lokalit v Severočeské hnědouhelné pánvi, jejich existence je však momentálně 

nejvíce spojována s lomem Československé armády, kde se již nyní těží prakticky na hranici limitů, a 

který se nachází v blízkosti měst Litvínov a Most a jehož rozšiřování se za úroveň limitů by znamenalo 

likvidaci obcí Horní Jiřetín a Černice. Dalším lomem, který je skloňován s těžbou za limity, je lom 

Bílina, kde se za limity také nachází významné množství uhlí, ale prozatím je ho dostatek také před 

limity, a tudíž otázka korekce limitů na tomto lomu není tak aktuální. Celkově se za limity nachází 

takové množství uhlí, které představuje těžbu na cca 18 let. 

 Budou-li limity korigovány, potom stejně nebude možné uspokojit veškerou poptávku po 

hnědém uhlí, neboť v nadcházejících několika letech dojde k přirozenému ukončení těžby na dalších 

důlních dílech a ty zbývající nebudou technicky schopné těžit větší množství suroviny. Nutnost 

restrukturalizace elektroenergetické a teplárenské soustavy bude tedy nutná i v případě, že se 

disponibilní zásoby uhlí navýší o surovinu za územními ekologickými limity. 

 Postupné ukončování těžby však přináší své problémy již dnes. Ze studií, které si nechala 

vypracovat vláda, potažmo Ministerstvo průmyslu a obchodu, vyplývá, že nejvýznamnějším rizikem 

spojeným s tenčícími se zásobami hnědého uhlí je nedostatek uhlí pro teplárny a rozpad soustavy 

centrálního vytápění. Toto riziko se pak stává hlavním argumentem příznivců prolomení územních 

ekologických limitů, neboť jsou přesvědčeni o tom, že další produkce hnědého uhlí zajistí zachování 

jeho relativně nízké ceny a jeho dostatek pro domácí zdroje. Poslední analýza, která na toto téma 

vznikla, byla zpráva Pracovní skupiny pro oblast teplárenství, jež byla zřízena ministrem průmyslu a 

obchodu. Tato zpráva predikuje prudký nárůst cen tepla v případě neprolomení limitů a prolomení 

jednoznačně doporučuje.  

Problém nedostatku uhlí pro teplárny identifikují také autoři studií, které vznikly nezávisle na 

zadání vlády. Tito odborníci však zdůrazňují, že samotné prolomení územních ekologických limitů 

neznamená automatickou distribuci této suroviny do zdrojů centrální výroby tepla. Vláda totiž v tuto 

chvíli není schopna uplatňovat svá vlastnický práva k hnědému uhlí, která jí vyplývají z horního 

zákona, a nedokáže producentům této komodity nařídit, kde by se měla spotřebovávat. Navíc vláda 

také není schopna korigovat cenu uhlí, která je v tuto chvíli největším problémem, a dle zástupců 

teplárenských společností je těžaři požadovaná cena za hnědé uhlí tak vysoká, že ohrožuje schopnost 

uhlí konkurovat ostatním zdrojům. 

Z hlediska legislativních dokumentů je nejvýznamnějším dokumentem upravující oblast 

energetiky Státní energetická koncepce. Jedná se o vládní dokument, jehož současná platná verze je 
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z roku 2004. Již od roku 2008 probíhají snahy o aktualizaci. V současnosti již úředníci MPO napsali 

novou aktualizaci, která prochází připomínkovým řízením u přizvaných subjektů. Téma územních 

ekologických limitů se v tomto strategickém dokumentu odráží již od roku 2000 (kdy dokument nesl 

název Energetická politika). Právě verze dokumentu z roku 2000 je poslední, která brala existenci 

limitů jako nezpochybnitelnou a nenavrhovala její zrušení. Současná aktualizace jde dokonce tak 

daleko, že limity označuje jako nesystémovou administrativní překážku a navrhuje uplatnění institutu 

veřejného zájmu na jejich odstranění. 

Pojem veřejného zájmu se pak v dokumentech a vyjádřeních vztahujících se k energetické 

politice objevuje poměrně často, ačkoliv jeho jasná definice chybí. Chápání veřejného zájmu v rámci 

energetické politiky je tedy možné pouze odvodit. Z prostudovaných materiálů a provedených 

rozhovorů pak vyplývá, že dle relevantních aktérů energetické politiky je veřejným zájmem 

disponování dostatečným množstvím energie k pokrytí všech (i těch nejnáročnějších) energetických 

potřeb, přičemž je důležité, aby tato energie byla dostupná také ekonomicky a nebyla tak ohrožena 

konkurenceschopnost českých podniků a celého hospodářství. Dále se také veřejný zájem objevuje ve 

vztahu k zachování pracovních míst v regionech, kde těžba probíhá. V žádném z dokumentů se 

veřejný zájem neobjevuje v souvislosti se změnou struktury energetiky a preferenci jiných zdrojů. 

které je možné vytěžit. Užívání veřejného zájmu v souvislosti se zachováním pracovních míst 

v těžebním průmyslu zcela postrádá objektivní pohled na sociální situaci v regionech, které jsou 

postiženy těžbou a těžkým průmyslem. Ze statistických ukazatelů dlouhodobě vyplývá, že právě tato 

odvětví regiony dlouhodobě ekologicky i sociálně poškozují a že regiony potřebují zcela jinou 

intervenci, než zachování současné podoby průmyslu. 

Mezi nejvýznamnější aktéry energetické politiky z hlediska jejich vlivu na oblast jsou řazeny 

vláda, Ministerstvo průmyslu a obchodu, parlamentní strany, zejména pak strany vládní koalice a 

nelze opomenout ani vliv energetických a těžebních společností. Tyto soukromé subjekty přiznávají, 

že problémy, které jim plynou ze současného stavu, jsou mnohem více z oblasti politické nežli 

technické, a to je důvod, proč se v různých formách pouští do ovlivňování legislativního procesu. Na 

tuto skutečnost upozornila také například Bezpečnostní informační služba, které konstatovala, že tyto 

snahy bývají úspěšné. 

 Samotná vláda zatím oficiálně nedefinovala cíle, jak problémy plynoucí z útlumu těžby 

vyřešit. Existuje sice koaliční dohoda, ve které je uvedeno, že nedojde k prolomení limitů, a dokonce 

je její součástí nutnost odpisu zásob za limity. Avšak z vyjádření jednotlivých členů vlády pouze 

vyplývá, že k prolomení nedojde během tohoto funkčního období. Vyjádření k odpisu zásob 

absentují. Vláda tedy místo aktivního přístupu k řešení problému volí pasivitu, která s velkou 
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pravděpodobností problém ještě prohloubí a způsobí značně omezený výběr řešení. Z výše 

uvedeného je tedy možno predikovat, že pokud nedojde k nepředvídatelným razantním vnějším či 

vnitřním událostem, potom budou územní ekologické limity korigovány a dojde k rozšíření těžby. 

 Hodnotíme-li současně aplikovanou energetickou politiku skrze koncept udržitelného, 

rozvoje, potom je nutné konstatovat, že Česká republika nejedná v souladu s ním. Jako veřejný zájem 

je označována co nejvyšší možná exploatace zdrojů nerostných surovin a podpora navyšování 

produkce energie. Případná řešení nedostatků objemu energie nejsou nahlížena skrze možnosti 

úspor a zvyšování účinnosti, ale skrze rozšiřování množství energetických zdrojů. Není vyjadřována 

podpora rozvoji obnovitelných zdrojů a oficiální debaty o nich jsou vedeny v duchu přehodnocení 

jejich reálných možností a schopnosti ekonomické návratnosti. 
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Resumé 

 Cílem předložené diplomové práce bylo analyzovat zohledňování a výklad veřejného zájmu 

při tvorbě energetické politiky na příkladu prolamování územních ekologických limitů těžby hnědého 

uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi, čehož bylo dosaženo zodpovězením otázek, které se táží 

nejen na způsob chápání veřejného zájmu, ale také na aktéry, kteří v oblasti působí, na distribuci 

moci mezi nimi a v neposlední řadě na to, zda je směřování České republiky v oblasti energetické 

politiky slučitelné s udržitelným rozvojem.  

Práce dochází k závěru, že ačkoliv není oficiálně veřejný zájem v oblasti energetické politiky 

definován, je relevantními aktéry dáván do souvislosti s nezbytností zachovat co nejvíce ze současné 

podoby energetiky, zejména pak teplárenství, čehož lze docílit jedině zvětšením množství 

vytěžitelných zásob hnědého uhlí. Mezi nejvýznamnější aktéry energetické politiky jsou na základě 

provedených rozborů řazeny vláda, Ministerstvo průmyslu a obchodu, parlamentní strany, zejména 

pak strany vládní koalice a energetické a těžební společnosti. Při zachování současného rozdělení 

moci mezi všemi aktéry, kteří se snaží oblast ovlivnit, je pravděpodobné, že limity nezůstanou 

zachovány. Přitom má České republika velké nedostatky v oblasti energetických úspor, snižování 

energetické náročnosti, zvyšování energetické efektivity a v systematické podpoře obnovitelných 

zdrojů. Dílčím závěrem práce také je, že současné podoba české energetické politiky není v souladu 

s principy udržitelného rozvoje. 

 

Summary 

  The aim of this thesis is to analyze how the Czech energy policy deals with the public interest 

in relation to the local ecological limits of brown coal mining in the Northern Bohemia. The goal is 

achieved by the answering several questions. How public interest is understood? Which actors are 

relevant and who has the power to make decisions?  And is the energy policy of the Czech Republic in 

accordance with sustainable development? 

 The thesis shows that the public interest is not clearly defined in the Czech energy policy, 

although it is used very often. The conceptualization of the public interest can be derived from the 

acting and statements of the relevant actors. According to the relevant actors the public interest is 

the exploitation of these resources, which would lead to the conservation of the current structure of 

the energy industry, mainly the heating industry. The most relevant actors in the Czech energy policy 

are these: government, ministry of industry and trade, parliament parties (especially governmental 
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parties) and companies from mining and energy industry. If the same distribution of power retained, 

the ecological limits would be canceled. The Czech Republic has large gaps in the fields of energy 

savings, reducing energy consumption, increasing energy efficiency and systematic support of 

renewable sources. The partial conclusion of the thesis is that the current appearance of the Czech 

energy policy is not consistent with the principles of sustainable development. 
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Příloha č. 1 - Seznam provedených rozhovorů 

 

Rozhovor Respondent Organizace/pozice Datum rozhovoru 

A Ing. Josef Godány Česká geologická služba/geolog 24.3.2011 

B PhDr. Renata Eisenvortová 
Czech Coal / manažerka pro 
evropské záležitosti 

20.5.2011 

C Ing. Pavel Musil 
Czech Coal / poradce generálního 
ředitele 

20.5.2011 

D Růžena Martínková 
Czech Coal / specialista regionální 
komunikace 

20.5.2011 

E Mgr. Pavel Kavina, Ph.D. 

MPO Odbor surovinové a 
energetické bezpečnosti / ředitel 
odboru 

26.7.2011 

F Ing. Antonín Beran 

MPO Odbor surovinové a 
energetické bezpečnosti – 
Oddělení energetické a surovinové 
statistiky 

27.7.2011 

G Ing. Luděk Dušek 

MPO Odbor surovinové a 
energetické bezpečnosti – 
Oddělení energetické a surovinové 
statistiky 

27.7.2011 

H Ing. Marta Tóthová 

MPO Odbor surovinové a 
energetické bezpečnosti – 
Oddělení výkonu státní správy 
v oblasti komoditních burz 

28.7.2011 

I pí. Benešová 

MPO Odbor surovinové a 
energetické bezpečnosti – 
Oddělení výkonu státní správy 
v oblasti komoditních burz 

28.7.2011 

J Ing. Drahoš Šelong 
MPO Odbor surovinové a 
energetické bezpečnosti – 
Oddělení energetické politiky 

29.7.2011 

K Ing. Ladislav Pelcl 
VUPEK-ECONOMY spol. s.r.o. / 
ředitel 

1.8.2011 

L Ing. Dušan Dokoupil 
VUPEK-ECONOMY spol. s.r.o. / 
geolog, analytik 

1.8.2011 

M RNDr. Jaromír Starý ČGS – Geofond / Generální ředitel 2.8.2011 

N RNDr. Jaroslav Novák 
ČGS – Geofond / Odbor nerostných 
surovin a územních vlivů – vedoucí 
odboru 

2.8.2011 

 

 

 

 

 



104 
 

Příloha č. 2 - Výstup z panelové diskuze na konferenci TEP-KO 2011 
 

Autor: Lukáš Salivar 

 

Ve druhé části konference probíhala panelová diskuze, které se účastnili přední manažeři 

vybraných společností, jež se pohybují na českém teplárenském trhu.  Obsazení panelu bylo 

následující: Hanuš Beran (předseda představenstva, Taures, a.s.), Tomáš Drápela (generální ředitel, 

Plzeňská teplárenská, a.s.), Zdeněk Duba (předseda představenstva, Dalkia Česká republika, a.s.), Petr 

Hodek (obchodní ředitel, ČEZ Teplárenská, a.s.) a Václav Hrach (předseda představenstva, MVV 

Energie CZ, a.s.). 

Úvod panelové diskuze byl věnován představení jednotlivých pánů, jejich společností a 

zároveň bylo jejich úkolem uvést současné největší problémy českého teplárenství.  Jako první dostal 

slovo Václav Hrach, který na prvním místě uvedl, že velkým problémem odvětví je jeho image. 

Teplárenství je podle něj srovnáváno s velkými energetikami, ačkoliv jsou zde působící společnosti 

malé a odvětví je fragmentované, což mu celkově přináší špatnou vyjednávací pozici. Dále uvedl, že 

se nad teplárenstvím stmívá jen proto, že není státem daná jasné cesta, čímž narážel mimo jiné na 

územní ekologické limity těžby hnědého uhlí. Upozornil také na malou podporu kombinované výroby 

tepla a elektřiny, která oproti kondenzační výrobě přináší značné úspory paliv. Dále upozornil na 

rizika, která přinese uhlíková daň a přehnanou podporu OZE a problémy, které tato podpora přinese 

a přináší. 

Dalším řečníkem byl Hanuš Beran, který v úvodu upozornil na to, že má jinou pozici než 

zbytek účastníků panelové diskuze, neboť nezastupuje společnost vyrábějící teplo, ale poradenskou 

společnost, která mimo jiné působí také v tomto odvětví. Hlavní myšlenkou jeho vystoupení bylo 

konstatování toho, že problém odvětví není technický, ale z 90 % politický, neboť se každé 3-4 roky 

mění některé složky energetické politiky, které mají přímý dopad na teplárenství. 

Následující řečník Tomáš Drápela uvedl, že v debatách o teplárenství není možné opomíjet 

akcionáře, kteří do společností vstupují, aby zhodnotili své prostředky a pokud budou v odvětví dále 

panovat nejasnosti o jeho budoucnost, potom bude problém získávat další investory, což bude mít 

negativní vliv na nové projekty. Dále vyjádřil svou spokojenost s prací tzv. Pačesovy komise, která ve 

své závěrečné analýze upozornila na problémy tepláren. Uvedl také, že příchod Mirka Topolánka do 

Teplárenského sdružení ČR je velkým přínosem, neboť se určitě nový předseda výkonné rady zapříčiní 

o větší propagaci odvětví, což zajistí obecně lepší vyjednávací pozici. Dále pan Drápela upozornil na 
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situaci kolem českého uhlí, které mělo původně sloužit jako levný zdroj pro potřeby české energetiky, 

zatímco dnes se z něj stal „bohapustý kšeft“. Vyjádřil myšlenku, že CZT a plyn nepůjdou nikdy 

dohromady a závěrečná slova věnoval limitům těžby, které podle něj nemá smysl prolamovat, pokud 

bude uhlí drahé. 

Dalším řečníkem byl Petr Hodek, který řekl, že vstup jeho společnosti do odvětví bylo dobrým 

rozhodnutím, neboť v něm vidí perspektivu. Uvedl, že je třeba přestat plakat a začít konat, neboť 

nářku již bylo dost. Tvrdil, že je potřeba konat v oblasti politiky, neboť: „všechno (co se děje) má 

nějaký smysl, jenom my máme informací.“ Opět také upozornil na roli akcionáře.  

Poslední řečníkem úvodní části byl Zdeněk Duba, který v úvodu konstatoval, že teplárenství 

má v ČR již dlouholetou tradici, neboť jeho počátky lze hledat již před 2. Světovou válkou. Opět také 

vyjádřil svou spokojenost s prací tzv. Pačesovy komise. Uvedl, že v kogeneraci vidí budoucnost, a 

proto jeho společnost vyrábí energie výhradně tímto způsobem. Také upozornil na výhody importu 

paliv, neboť se jim daří dovážet suroviny za tuzemské ceny, čímž omezují tvorby cen domácích 

producentů. Velký prostor pro teplárenství je, dle pana Duby, v ostrovních prostorech. 

 

Do druhé části diskuze již bylo zapojeno také auditorium, přičemž úvod byl věnován roli 

spaloven odpadu a potenciálu těchto provozů při výrobě energií. Bylo konstatováno, že velkým 

problémem je neplnění odpadových plánů velké části obcí. 

Dalším tématem byla role a budoucí role jaderné energie v teplárenství. Zde logicky převážně 

reagoval Petr Hodek, který jako jediný v panelu zastupoval společnost, která působí v jaderné 

energetice. Petr Hodek doufá v zapojení JE do teplárenství, přičemž ČEZ v tuto chvíli jedná o vyvádění 

tepla z JE Dukovany do Brna a o vyvádění tepla z JE Temelín do Českých Budějovic. 

Následující část diskuze se zaobírala vlivem exogenních faktorů na teplárenství. Mezi hlavními 

byly uvedeny zateplování domů, pokles životní úrovně odběratelů centrálního tepla a snahy plynařů 

nahrazovat centrální teplo lokálními kotly, což má a bude mít v konečném důsledku negativní dopad 

na cenu centrálního tepla a důsledkem bude další odpojování odběratelů. Účastníci diskuze uznali, že 

jejich klienti jsou z velké části nízkopřijmoví, což znamená, že jsou velmi cenově citliví, takže tvorba 

konkurenceschopné cenové politiky je velmi zásadním aspektem jejich podnikání. Hanuš Beran uvedl, 

že se teplo bude rozhodně zdražovat a je možné, že bude centrální teplo stát 1200 Kč za GJ, což 

zapříčiní masivní odpojování odběratelů a v tomto případě začnou teplárny krachovat, avšak byla by 

to, podle něj, pouze jejich chyba, protože by to znamenalo, že teplárníci nezvládli situaci. Tímto pan 

Beran ještě umocnil nutnost klást důraz na cenotvorbu na hledání nových přístupů, včetně těch 
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technických, které zajistí nízké ceny. V této souvislosti také řekl, že CZT a plyn nejdou dohromady, 

avšak v případě užití sofistikovaných technologií by přece jen bylo možné plyn užívat, přičemž měl na 

mysli paroplyn či plynové motory. 

Z auditoria padla také otázka na emisní povolenky, na kterou za všechny účastníky odpověděl 

Tomáš Drápela.  Ten uvedl, že pokud jim budou i nadále povolenky přidělovány a systém bude 

nastaven tak jak dnes je, potom v něm nevidí problém a dokáží se s ním vypořádat. Zdůraznil, že 

povolenky nejsou ve skutečnosti přidělovány, ale že prostředky musí společnost proinvestovat. 

Před koncem diskuze bylo opět otevřeno téma legislativních dokumentů, jejich časté obměně 

a nevyhovující podobě. Byla vyjádřena potřeba zafixovat pravidla ve střednědobém horizontu, což by 

odvětví velmi prospělo. Účastníci diskuze vidí naději v osobě Mirka Topolánka, který by díky své 

vlivnosti mohl úkoly v oblasti legislativy úspěšně plnit. Znovu byl tedy konstatován jeho potenciál a 

přínos oboru, což dokazuje důležitost, jakou členové sdružení Mirkovi Topolánkovi přikládají. 

Explicitně byla vyjádřena myšlenka, že se Teplárenské sdružení musí snažit přímo ovlivňovat podobu 

legislativních dokumentů. Právě proto, že se tak doposud nedělo a podnikatelé byli nejednotní, tak je 

nyní každý zákon jiný a mnohdy jdou dokonce proti sobě. Pan Drápela vyslovil názor, že není potřeba 

zákonodárce vzdělávat a vypracovávat další studie, neboť hlavní absencí rozhodovacích procesů jsou, 

podle něj, rozumní a stateční zákonodárci, kteří by se nebáli dělat také nepopulární rozhodnutí. 

 

Na úplný závěr konference pak vystoupil ředitel výkonného pracoviště Teplárenského 

sdružení ČR Martin Hájek, který se okrajově věnoval Státní energetické koncepci, která uznala 

problémy a zároveň příležitosti v teplárenství. Dále se nechal slyšet, že vstup ČEZ do teplárenství je 

pro něj pozitivní skutečností, neboť to svědčí o atraktivitě a perspektivě oboru. Na závěr pak vyjádřil 

spokojenost se současným fungováním Ministerstva životního prostředí ČR, které, podle něj, 

prodělalo zásadní obrat ve svých přístupech, a které nyní dokáže úspěšně spolupracovat 

s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, což má na odvětví pozitivní dopad. 
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Příloha č. 3 - Prvotní energetické zdroje 

 

Zdroj: ČSÚ, 2011 
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Příloha č. 4 - Mapa územních ekologických limitů na lomu ČSA 
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Příloha č. 5 - Vývoj průměrných cen centrálně vyráběného tepla 
 

 

Zdroj: VUPEK ECONOMY dle ERÚ, 2011 
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Příloha č. 6 - Mapa energetické náročnosti hospodářství jednotlivých zemí 

EU 
 

 

Zdroj: Eurostat, 2011 

 

 


