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Nejexponovanější hranice EU v energetice



Energetický mix v regionu CEE
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Potenciál 
decentralizace

Prodloužení životnosti na 60 let (EU a USA), jaderná 
energetika – regulovaný byznys jednotl. zemí EU 

EU ETS

JÁDRO- SMR, mikro JE



Potenciál
emisní 
politiky EU

2021 35+ EUR/t

EU ETS, trh s emisemi CO2. 
Řešení, které urychlí switch uhlí -> plyn (centrálně i decentrálně)



Energetický mix Británie

aneb bez plynu a OZE uhlí nejde porazit ….



Plyn - řešení aktuálních výzev v energetice pro 2 dekády
Obavy regionu CEE výrazně přehnané …. 

PLYN - cena tvořena nabídkovou stranou …

• export plynu z USA (+ dalších zemí) + rozvoj infrastruktury LNG přesměroval toky 
plynu celosvětově 

• ambice posílit dodávky má nejen Katar ale i Saudská Arábie



Energetický mix Německa

aneb bez plynu a OZE uhlí a jádro nejde ještě dlouho porazit nepůjde ….



Energetický mix Česka v období 2020 až 2040
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JÁDRO- SMR, mikro JE

ČEZ 100% v rukou státu?



ČEZ 100% v rukou státu ?

2020/25 2040/45

JÁDRO !JÁDRO- SMR, mikro JE Stát 100% vlastník ČEZ 100% ?

• Smlouva mezi stát a ČEZ (koupě 100% dcery ČEZ) nic nevyřeší. Max. a kostrbatě 
vyřeší stavbu 1 bloku. Jen kryje faktické odložení projektu bloku JEDU na 2025 až  
2026 (proti původnímu populistickému očekávání) + zatajuje cenu bloku (proto 
tendr, hrozí tedy znovu výsledek jako u tendru na 2 bloky JETE)

• Koupě 100% dcery ČEZ dostane stát do slabé pozice – 100% dcera ČEZ bez 
majetku a finančních (bez cash flow) a lidských zdrojů

• Pokud nebude jiné řešení tak stát bude kolem roku 2045 (JEDU 60 let) 
potřebovat nahradit 2000 MW JEDU a kromě toho i přidat další výkon

• Ekonomicky výhodnější řešení je plyn. 



Děkuji za pozornost. 


