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Vážený pane premiére,  
vážená paní ministryně, vážený pane ministře, 
vážení členové vlády České republiky! 

 
Koncem letošního února se náš think-tank obrátil na premiéra a další členy vlády České republiky 
s naléhavou výzvou, aby odmítli nerealistické návrhy aktivistů a některých politiků a nedopřáli sluchu 
jejich požadavku skončit s využíváním energetického uhlí daleko dříve, než jak odpovědně stanoví 
závěry vládní Uhelné komise. I vytyčený cíl skoncovat s uhlím v roce 2038 je nesmírně ambiciózní 
v konfrontaci s tím, jak rychle, efektivně a co nejhospodárněji bude Česká republika uhelné zdroje 
schopna nahradit.  

Nyní začala nová kampaň proti využívání uhlí v české elektroenergetice a teplárenství a vyjadřuje 
ještě razantnější časové požadavky. V médiích zaznamenáváme, že vláda České republiky je 
rozdvojena v názoru, zda s uhlím skoncovat dříve než ve stanovený termín. V příloze tohoto dopisu 
Vám proto znovu zasíláme naši výzvu z konce letošního února, která byla ve stručné verzi zveřejněna 
v Hospodářských novinách a která nyní nabyla na větší naléhavosti.  

Do podpory dekarbonizace se v aktuálním prohlášení naprosto aktivisticky připojila společnost ČEZ, 
kde český stát vlastní přes dvě třetiny akcií a o své vůli fakticky změnila platnou Státní energetikou 
koncepci a závěru Uhelné komise. Chce snížit podíl výroby elektřiny z uhlí do roku 2025 ze 
současných 39 % na 25 % a do roku 2030 na 12,5 %, přičemž tento výpadek dle názoru společnosti lze 
kompenzovat z obnovitelných zdrojů a z paroplynových elektráren. Současně však ČEZ zamýšlí snížit 
emise NOx, což znamená, že plynové zdroje mají být jen doplňkovým zdrojem k suplování 
přerušované a nestabilní produkce z obnovitelných zdrojů.  

Připomínáme, že Česká republika nejpozději v příštím roce se zavíráním uhelných kapacit už nebude 
mít žádný potenciál exportu elektřiny a pokud opravdu chce více sázet hlavně na energii ze slunce a 
větru, bude muset řešit očekávaný deficit také dovozem elektřiny. Také Německo po zavření 
posledních jaderných reaktorů se počátkem roku 2023 stane importérem elektřiny, která tak 
v podmínkách řady zemí střední Evropy hrozí chybět s efektem tržního růstu ceny. Jestliže vláda 
České republiky rozhodla, že z bezpečnostních důvodů nepozve do tendru na stavbu nového bloku 
v JE Dukovany Rusko a Čínu, chceme a můžeme si geopoliticky dovolit, abychom byli závislí na 
ruském zemním plynu a na technologii obnovitelných zdrojů vyráběných a kontrolovaných Čínou, 
před čímž nedávno varovala také Evropská komise?  

Unijní systém emisních povolenek, který měl vést k požadované ekologizaci emisních zdrojů, se vymkl 
národní i celoevropské kontrole a stal předmětem dosahování zisků na volném finančním trhu, jemuž 
místo zájmů o zlepšování životního prostředí a hospodaření dané firmy vévodí touha po 
spekulativním zisku. Cena emisních povolenek v EU minulý týden přesáhla 55 eur a dle 
západoevropských ekonomických médií může jejich cena vystoupat až ke 100 eurům za 1 tunu 
vypouštěného CO₂. Naprosto nechápeme, proč Poslanecká sněmovna dokázala zavázat vládu, aby se 
zabývala transferem peněz za emisní povolenky z ostravské hutě Liberty do sesterské firmy majitele 
v Rumunsku, ale v dolní komoře se nenašlo dost hlasů pro podporu návrhu, aby vláda ČR v Bruselu 
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protestovala proti spekulativnímu charakteru emisních povolenek, jež se týkají celého národního 
hospodářství.  

Jak je nám dobře známo z energeticky náročného průmyslu, už současná výše emisních povolenek je 
pro řadu firem zničující, nejsou s to konkurovat tzv. lokálním zdrojům nezatíženým povolenkami. 
Nemá-li doslova zkolabovat česká elektrizační a teplárenská soustava, možná nebude daleko doba, 
kdy naopak v aktu záchrany české energetické soustavy by musela vláda sáhnout k nějakému 
dotačnímu programu. V tomto kontextu se už objevují varovné hlasy, že vinou rostoucí ceny emisních 
povolenek se prudce zvýšila také cena silové elektřiny na 70 eur za 1 MWh, jež zhorší 
konkurenceschopnost českého průmyslu a zatíží dalšími náklady domácnosti, až vyprší nasmlouvané 
období cenové garance. České teplárenství nevyrábí jen teplo, ale také elektrickou energii, jejíž 
produkce hrozí být snížena o více než 20 procent.  

Vyzýváme proto vládu České republiky, aby neprodleně podnikla kroky odvrácení zničujícího dopadu 
spekulativních emisních povolenek na českou energetiku, hospodářství a život celé společnosti. 
Dekarbonizační dogma nelze zpochybňovat, ale zároveň nelze nevidět značná rizika příliš 
optimistického spoléhání se na nestabilní obnovitelné zdroje. Česká vláda by proto bezodkladně měla 
přijmout razantní opatření s cílem plánovitě nahradit uhelné zdroje novými jadernými reaktory, které 
jsou v podmínkách naší země jediným racionálním a hospodárným zdrojem pro stabilní zajištění 
soběstačné české energetiky a celé ekonomiky. Tyto kroky na sebe nedají čekat, protože se v nejbližší 
době se očekává, že bude splněno přání vlády ČR a dalších zemí EU a Evropská komise zařadí 
jadernou energii do taxonomie podporovaných zdrojů.   

 

S poděkováním a pozdravem  

 

 

 

       

Příloha č. 1: Výzva spolku Realistická energetika a ekologie z 26. 2. 2021: Experti varují před ztrátou 
                       energetické soběstačnosti a bezpečnosti ČR 
 
Příloha č. 2: Tabulka a grafy výpočtů deficitu elektřiny v ČR při realizaci nové koncepce ČEZ 
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