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Světové trendy

• Všechny energetické trhy prochází fundamentální změnou
• Palivem první volby je energetická efektivita

• Poptávka je v Asii a v blízké budoucnosti v Africe

• Ropa – komfortně zásobovaný trh, ale přetrvávající geopolitická nejistota a 
zároveň oslabená role OPEC +

• Plyn – přesun z plynovodů na LNG

• Elektřina 
• OZE je primárním zdrojem krytí budoucí poptávky

• uhlí zůstává hlavním zdrojem

• flexibilita ve všech formách je klíčem k bezpečným dodávkám  
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Uhlíkově neutrální Evropa je založena na off-shore větru

Offshore vítr se stane největším zdrojem elektřiny V EU do roku 2040, doplňujíc ostatní OZE na cestě k 

plně dekarbonizované elektroenergetice

Podíl vyrobené elektřiny dle technologie v EU, SDS scénář

5%

10%

15%

20%

25%

2018 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Onshore wind

Nuclear

Bioenergy
Solar PV
Hydro
Natural gas

Coal

Offshore wind



Světové trendy
• Všechny energetické trhy prochází fundamentální změnou

• Palivem první volby je energetická efektivita
• Poptávka je v Asii a v blízké budoucnosti v Africe
• Ropa – komfortně zásobovaný trh, ale přetrvávající geopolitická nejistota a 

zároveň oslabená role OPEC +
• Plyn – přesun z plynovodů na LNG
• Elektřina 

• OZE je primárním zdrojem krytí budoucí poptávky
• uhlí zůstává hlavním zdrojem
• flexibilita ve všech formách je klíčem k bezpečným dodávkám  

• Dekarbonizace
• energetické politiky a jejich soulad je klíčovým faktorem

• Dnešní politiky nevedou k naplnění cílů klimatické dohody z Paříže

• Neexistuje jedno zázračné řešení 
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Není jedno a není jednoduché řešení k dosažení udržitelných 

energetických cílů
CO2 emise z energetiky a jejich snížení v SDS scénáři dle zdroje

Množství politik a technologií je potřeba v každém sektoru abychom udrželi klimatické cíle v dosahu. 

Další technologie a inovace budou podstatné pro stabilizaci zvýšení teploty o 1.5°C
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Závěry World Energy Outlook 2019

• Energetické politiky se přizpůsobují novým tlakům a imperativům, ale celková reakce je stále nedostatečná 

pro naplnění energetické bezpečnosti a klimatických cílů

• Trh s ropou a plynem se změnil vlivem břidličných zdrojů vedoucí k výrazné soutěži mezi producenty což 

vyvolává potřebu uvažovat o změně podnikových strategií a business modelů

• Fotovoltaika, vítr, ukládání elektřiny a digitální technologie transformují elektroenergetiku, ale komplexní 

změna znamená také řešit dědictví existující infrastruktury

• Energie je klíčová pro rozvoj Afriky a Africká energetika má stále větší vliv na globální trendy vzhledem k 

probíhající nevídané urbanizaci

• Vše a všichni má mají  svou roli v energetické budoucnosti, ale vlády musí vzít svůj rozhodující díl 

odpovědnosti a napsat budoucí kapitolu a vést svět k bezpečnější a udržitelné energetice



CO Z TOHO PLYNE PRO ČR?
• Role státu je nezastupitelná

• Nastavuje pravidla a trh na ně reaguje

• Systém bude stále složitější, bez inovací a digitalizace co nepůjde

• Nemění se pouze technologie, ale mění se „market design“ a 
„business modely“

• Nejsme ostrov, jsme plně vystaveni okolí a závislí na zahraničních 
trendech a našich vztazích se zahraničím

• V elektroenergetice jsou změny nejmarkantnější, ale 
elektroenergetika není energetika





CO Z TOHO PLYNE PRO ČR?

• Strategie není dokument, ale proces!

• Vyžaduje deklarovaný cíl
• Bez něj budeme pouze reagovat na okolí a nemůžeme hrát 

• Vyžaduje transparentní proces
• Vytvoření -> Implementace -> Vyhodnocení -> Zlepšení -> Aktualizace

• Vyžaduje nástroje
• Soubor provázaných modelů 

• Energetický model, Klima model, Ekonomický model

• Nastavení pravidel pro vytváření politik/legislativy
• Regulatory Impact Assesment

• Vyžaduje tým 
• Modely nelze nakoupit, je třeba je vypracovat, udržovat a zlepšovat 
• Kritická je zahraniční spolupráce



Děkuji a těším se na diskusi
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Investice do CCUS bude kritické pro zajištění souladu mladé uhelné flotily s klimatickými cíli, zatímco

„repurposing“ poskytne flexibilitu, může snížit emise CO2 škodlivých polutantů a pomoci integrovat OZE

Dnešní uhelné zdroje zanechávají odkaz řešitelný dnešní technologií

Roční emise CO2 z uhelných elektráren
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