
 

_________________________________________________________________________________ 

 

Český plynárenský svaz, U Plynárny 223/42, 140 00  Praha 4 

ČSOB, a. s. - č. ú.: 17478393/0300, IČO: 00409928, DIČ: CZ00409928 

Tel.: +420 222 518 811, e-mail: cpsvaz@cgoa.cz, ekonom: +420 241 049 724 

Časopis PLYN: tel.: +420 241 049 722, e-mail: plyn@cgoa.cz 

Země Visegrádu jsou baštou klasické 
energetiky 

Polsko, Česko, Slovensko a Maďarsko podporují obnovitelné zdroje, ale jejich energetika 
bude ještě řadu desetiletí záviset na velkých klasických energetických zdrojích.  
 
V Evropě se jaderná energetika těší významné podpoře především v zemích tzv. Visegrádu, 
které patří mezi ty, kdo jaderné elektrárny provozují nebo je plánují. Musí vyřešit problém se 
snižováním emisí skleníkových plynů, což může být silnou motivací pro stavbu (či dostavbu) 
jaderných bloků.  
 
Svých národních pokladů, což je v Polsku i Česku především uhlí, se však vzdát co nejdéle 
nechtějí.  

Maďarsko chce jádro s Rusy  

Maďarsko má v provozu jedinou jadernou elektrárnu Paks, kterou chce ale rozšířit o další 
dva reaktory. Projekt má uskutečnit ruský koncern Rosatom na základě mezivládní dohody 
(tj. bez výběrového řízení) s tím, že Maďarsko by si od Rusů půjčilo finance na dostavbu ve 
výši 10 miliard eur. Podle rozhodnutí Evropské komise je u této stavby přípustná státní 
subvence.  
 
Proti tomu protestuje Rakousko, považuje státní pomoc v tomto případě za nepřípustnou 
a podalo žalobu u Soudního dvora Evropské komise. Podle rakouského ministerstva 
životního prostředí je špatným signálem Evropské komise v energetické politice, když jsou 
jako nezávadné klasifikovány subvence pro stavbu jaderných elektráren. Maďaři obdobný 
krok očekávali, protože Rakousko je známé odmítavým postojem proti jakékoliv jaderné 
elektrárně. Opírají se však o to, že dostavba elektrárny Paks proběhne se souhlasem a pod 
dohledem EU a příslušných mezinárodních orgánů.  
 
Energetické suroviny Maďarsko odebírá především z Ruska. V září letošního roku o tom 
jednal maďarský premiér Viktor Orbán s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Jde 
hlavně o ruský plyn, protože stávající smlouva o jeho nákupu vyprší koncem příštího roku.  
 
Orbánova vláda se trvale snaží minimalizovat ztráty, které by plynuly z dodržování sankčního 
režimu vůči Ruské federaci.  

Česko vítá OZE i atom  

Loni se v České republice podle údajů Energetického regulačního úřadu (ERÚ) 
z obnovitelných zdrojů vyrobilo 11 procent elektřiny. Stále více českých občanů si myslí, že 
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výrobu elektrické energie z klasických zdrojů lze nahradit výrobou elektřiny z větru, 
slunečního záření nebo spalování biomasy. Podle schválené koncepce státní energetické 
politiky však Česko plánuje učinit hlavním zdrojem výroby elektřiny jadernou energii, neboť 
stárnoucí uhelné elektrárny budou v příštích desetiletích dosluhovat a méně spolehlivý 
provoz obnovitelných zdrojů potřebuje kompenzaci velkým spolehlivým zdrojem. 
V energetickém mixu by tak jádro mělo zaujímat nadpoloviční podíl do roku 2040.  
 
 Ke splnění tohoto cíle je ale potřeba postavit nové jaderné bloky v Dukovanech či Temelíně, 
což si vynutí stovky miliard korun. Na ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) uvažují nad 
tím, zda je možné využít model, jaký se realizuje v Maďarsku – prý ho doporučuje i Evropská 
komise. Podle ministryně Marty Novákové však nelze v Česku kopírovat žádný zahraniční 
projekt. Očekává, že o finančním modelu stavby nového tuzemského jaderného bloku by se 
mělo rozhodnout už do konce letošního roku. Pak by byly zahájeny další kroky, např. jednání 
o veřejné podpoře stavby s Evropskou komisí.  
 
Na světě není postaven jeden jediný jaderný blok bez nějakého vstupu státu, zdůraznila 
v médiích ministryně průmyslu a obchodu Nováková. Až se prý najde ekonomický 
konsenzus, bude se muset podle ní najít druhý, politický.  
 
O energetice se v Programovém prohlášení vlády ČR z června 2018 mluví jen stručně a dost 
obecně. Zabývá se podrobněji jen elektřinou, o zemním plynu v něm není vůbec nic. Podle 
Vladimíra Štěpána ze společnosti ENAS je kombinace jádra a OZE v ČR prosazována 
nejhorší možnou kombinací z hlediska ekonomiky (výše dotací a dopadů na zvýšení ceny 
elektřiny) i dopadů na životní prostředí. Napsal o tom podrobně v časopise Pro-Energy.  

Polský národní poklad je uhlí  

Cena emisních povolenek na vypouštění emisí CO2 pořád roste, dokonce už překonala 
i 25 eur. Je ovšem velmi nestálá, takže se dá čekat kdykoli jak pokles, tak vzestup ceny. 
Problémy to vnáší do celé "velké" energetiky, možná ještě více do té polské. Polská 
energetika je totiž na uhelných elektrárnách zcela závislá. Uhlí se v současnosti na výrobě 
elektřiny v Polsku podílí zhruba 80 procenty. V září se v tisku objevila informace, že Poláci 
chtějí snížit do roku 2050 podíl uhlí na výrobě elektřiny na polovinu, ale budou na to prý 
potřebovat investice v objemu až 70 miliard eur.  
 
Jak chce Polsko řešit energetickou situaci v delším časovém horizontu? K jaderné 
energetice zatím blízko nemá, ač se po léta o případné stavbě reaktoru jedná, tu je zamítnut 
zcela, tu připuštěn, a to se střídá. Výstavba jaderného bloku je opět aktuální v souvislosti se 
schválením nového energetického balíčku Evropským parlamentem. A ten, kdo by stavěl 
první jaderné bloky, by údajně měl být petrochemický koncern PKN Orlen. Ještě loni hovořila 
polská vláda o spuštění prvních bloků v roce 2029, nyní se i tento termín zdá být nereálný. 
Dosud nepadlo rozhodnutí o modelu financování ani o dodavateli reaktorů.  
 
Podle energetické skupiny PGE by bylo výhodnější stavět větrné elektrárny v Baltském moři. 
Větrná energie jim oproti jádru vychází lépe. Přenosová soustava PSE počítá s připojením 
4 000 MW off-shore větrných parků do konce roku 2026 a dalších 4 000 MW později.  
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Nové plány zatím počítají v první fázi se stavbou jediného bloku o kapacitě kolem 1 GW, 
v roce 2035 by mělo v zemi podle plánů stát instalovaných 6 GW v "jádru" (celková kapacita 
polských elektráren je cca 40 GW, v podstatě výlučně v uhlí). Zatím jsou však v rané fázi 
a projekt se i přes deklarovanou podporu vlády vleče. Polsko ale pomýšlí i na další velké 
projekty. V roce 2022 mu končí smlouva s Gazpromem o dodávkách plynu, nepředpokládají 
její prodloužení. Pracují proto na projektu Baltic Pipe – Baltského plynovodu z Norska 
a Dánska. V této souvislosti by se mohl oživit jejich zájem o propojení plynových sítí Polska 
a jeho sousedů, staví už se plynovod do Litvy.  

Slovensko na OZE nespoléhá  

Provozovatelé obnovitelných zdrojů jsou nespokojeni, že spalování uhlí získává štědřejší 
podporu než zelená energetika. Například Elektrárně Nováky přiznal slovenský regulátor 
zvýšenou podporu, ačkoliv jde o technologicky starý a ekologicky neodpovídající zdroj. 
Z koncových cen elektřiny dostanou Nováky roční podporu ve výši 115 milionů eur. Na trhu 
však tuto elektřinu prodávají za aktuální tržní ceny. Elektrárně přitom patří druhé místo 
v žebříčku největších znečišťovatelů ovzduší skleníkovými plyny na Slovensku.  
 
Hlavním výrobcem elektrické energie v zemi a provozovatelem Jaderné elektrárny Mochovce 
jsou Slovenské Elektrárne. Výstavba 3. a 4. bloku JE Mochovce byla zahájena v roce 1985, 
ale v roce 1992 byla z finančních důvodů zastavena. Po novém rozhodnutí o dostavbě byla 
oficiálně zahájena v listopadu 2008. Původní termíny dokončení 3. a 4. bloku byly stanoveny 
na roky 2012 a 2013, společnost se ale neustále potýkala s problémy a časový 
harmonogram se nedařilo plnit. Poslední odhadované náklady celého projektu se 
z původních 2,8 miliardy eur (v roce 2008) vyšplhaly na současných 5,4 miliardy eur.  
 
Podle posledních plánů by měl být 3. blok JE Mochovce připraven k provozu koncem roku 
2018, 4. blok má následovat s odhadovaným termínem spuštění koncem roku 2019. 
 
 

Zdroj: Anopress IT,  http://www.hn.iHNed.cz/ 
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