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Goal Applied 

To podstatné však chybělo: 
 Požadavek nákladové efektivity a  
 Zachování stabilního investičního prostředí 



… PROTO DOCHÁZÍ K DISKUSÍM O REFORMĚ TRHU….. 

1. Příklon k tržním mechanismům 

Dnes masivní subvence a křížové dotace vedou k distorzi trhu, která v 

konečném důsledku vede k navýšení ceny elektřiny pro koncové spotřebitele 

 

 

 

 

 

2. Udržení stabilního ekonomického prostředí 

Dnes -z pohledu typického investičního horizontu v energetice- časté a zásadní 

zásahy do ekonomického a právního rámce zásadně omezují schopnost 

financovat výstavbu nových nedotovaných zdrojů 
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Zatím bohužel spíše snižování konkurenceschopnosti 
EU na globálním trhu 

Zatím postupné snižování energetické bezpečnosti  
vedoucí k absurdní potřebě další regulace a subvencí 



5 

 ….PŘESTO VŠAK KOMISE ZVYŠUJE AMBICE V CÍLECH 
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6 

Historie nám říká, že v energiích nezajišťujeme potřeby k vyváženému 

výrobnímu mixu jak nové zdroje a technologie přicházejí,  

ale spíše jak je klíčoví hráči potřebují……… 

NELZE  IGNOROVAT HISTORICKÝ VÝVOJ ENERGIÍ……. 
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 … A NELZE PODCENIT  

NÁRODNÍ ENERGETICKÉ PŘÍBĚHY A MÝTY…. 

POLITIKA 

CO JE TECHNICKY  

A EKONOMICKY 

 MOŽNÉ 

CO JE 

REALIZOVATELNÉ  

POLITICKY A SOCIÁLNĚ 
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….DŮSLEDKEM JSOU PROBÍHAJÍCÍ ZMĚNY  VE VŠECH 

ZEMÍCH EU…….. 
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….. A  NĚMECKÁ  ENERGIEWENDE JE 

KLASICKOU UKÁZKOU……. 

 PROBĚHLA VŮBEC NĚJAKÁ ODBORNÁ DISKUSE? 

 JAK PROPOJÍ 17 ENERGETICKÝCH KONCEPCÍ V SRN? 

 VĚDÍ NĚMCI CO JE TO BUDE STÁT? 

 TUŠÍ JAKÉ TO BUDE MÍT DOPADY NA EKONOMIKU? 

POKUD ANO PAK TU MÁME GENERAČNÍ ZMĚNU V ENERGETICE, 

 KTEROU JE POTŘEBA BRÁT DOST VÁŽNĚ, 

 POKUD NE TAK MÁME VÁŽNÝ PROBLÉM. 

  PROBÍHÁ DIALOG PRÁVĚ MEZI 

  TECHNICKY MOŽNÝM A  

  POLITICKY PŘIJATELNÝM ?? 

SPÍŠE NE! 
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….. A  CO JDE PŘEDEVŠÍM V 

ENERGIEWENDE……. 

 Pokračování schémat podpory OZE, větší tlak na efektivitu 

 Pokračování podpory domácího průmyslu díky nízké ceně elektřiny a přenášení 

břemena podpory OZE na domácnosti (mírné modifikace pod tlakem Bruselu) 

 Německo nepřipustí do roku 2020 žádný zásah do systému emisního 

obchodování ? 

 Snaha o zavedení kapacitních mechanismů na podporu stabilizace výkonové 

bilance a sítí ?  

 V jaderné energetice tlak na závazné bezpečnostní EU cíle a „systém vzájemné 

podpory“ 

 Implementace „SMART TECHNOLOGIÍ“ – řízení spotřeby 

 ….. 

Otázkou je o  co vlastně jde v německým politikům.  

  Snižování emisí a spotřeby?  

 Nebo o transformaci energetiky na CO2 „zero“?  

 Nebo o transformaci průmyslu na nové technologie? ! 
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….. A MAJÍ ČASOVÝ PLÁN JAK PŘIPRAVIT …… 

 

Reforma EnWG bude teprve na podzim 2015: Spolková vláda si z 
procesu odnáší časový press 

Podstatné otázky: Flexibilita systému a pokrytí špiček   

Zásadní téma -  model kapacitního trhu a síťová infrastruktura 
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….. A  GRUNBUCH UŽ JE  ……. 
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    ....... A SPECIFIKUJE HLAVNÍ POŽADAVKY……. 

Spolupráce se sousedními zeměmi vytvoří synergie a sníží náklady pro 

zabezpečení zásobování. Mezikonektory pomáhají odhalení potenciálů.  

Systémová bezpečnost by měla být podstatným dílčím cílem kapacitního 

mechanismu. K tomu musí být nasazeny pobídky k celostátně hospodárné 

smysluplné regionální alokaci nových elektráren.  

Náklady budoucího kapacitního mechanismu by měly být regionálně rozděleny 

odpovídaje potřebě.  

Aktuální regionální kapacitně slabá místa mají být vyřešena přednostně výstavbou 

sítě a nařízením nasazení rezervních elektráren a alternativní technologie.  

Musí být zahrnuta stránka regulace poptávky. Jenom tak se zabrání vysokým 

dodatečným nákladům a bude umožněn skutečný tržní model. 

  

Chybějící pobídky v Energy-Only-Trhu by měly být odstraněny větší kontrolou a 

většími finančními pobídkami k vyrovnání bilance. 
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…. NEJVĚTŠÍM RIZIKEM JE VÝSTAVBA 

INFRASTRUKTURY V POŽADOVANÝCH TERMÍNECH ….. 

- Dále stoupající náklady na 

Redispatch, zásahy do sítě a 

regulace 

- Celkově dlouhodobé dodatečné 

náklady až 600 mil. Euro ročně. 

- Ceny proudu na jihu asi o třetinu 

vyšší než na severu. 

Dvě cenové oblasti jsou jak  

politicky tak ekonomicky  

těžko v Německu obhajitelné 

Nízké ceny 

elektřiny 

Vysoké ceny 

elektřiny 

Úzké místo 

Bez výrazně vyšší přenosové kapacity: 



….SUBVENCOVANÉ ZDROJE  MĚNÍ MERIT ORDER A  

TÍM LIKVIDITU A DYNAMIKU TRHU, 

Zdroj: EP ENERGY 15 
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…. JAKÁ BUDE REAKCE  V RÁMCI PROPOJENÝCH 

TRHŮ, POKUD SE S NIMI JEŠTĚ POČÍTÁ?  

        Super grid                   versus          regionally integrated markets  

Principiální změny ve struktuře propojených soustav  a 

propojenosti trhů musí být podpořeny i změnou pravidel pro 

jejich řízení a s tím spojených odpovědností.  
 

System Operator versus Market designer!!! 
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…. A KDE JE  V TOMTO SVĚTĚ BUDOUCNOST 

TEPLÁRENSTVÍ? 

1. Energetika se mění stejně jako se změnil IT  a TELKOM,…. průmysl – 

nemá cenu o tom polemizovat – zvyšující podíl decentralizace 

2. Vyhraje ten kdo vsadí na správnou technologii a přístup k zákazníkovi – 

Co se prodává – elektřina a teplo s CAPEX řešením nebo obráceně? 

3. Komodita přestává vydělávat – nutný přechod ke službám zákazníkovi - 

nabídka produktů a řešení.  

4.  Požadavek na implementaci „smart technologií“ zvyšuje požadavek na 

bezpečnost v DS – teplárny jsou kotvou bezpečnosti  v daném regionu – 

každá služba musí být zpoplatněna 

5. Cesta je přímo Integrace trhu s portfoliem technických služeb v regionu – 

kraje, města, domy, domky – lov na medvědy s kulovnicí skončil, musí se 

s brokovnicí na křepelky. 

 

6. Připravit se i na chaos/anarchii – doba dlouhodobé stability skončila 
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…. CÍLEM JE PŘECI HLEDAT ŘEŠENÍ PRO KAŽDÉHO….. 
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TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ PŘEDURČIL CESTU ZMĚNY  

AKORÁT NEVÍM, JESTLI VÍME KAM CHCEME DOBĚHNOUT 
 

DĚKUJI ZA POZORNOST 


