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Charakterizace současného stavu 

Dosavadní civilizace významně profituje z využívání fosilních paliv limitovaného dvěma 

faktory: 1. dostupností fosilních paliv a 2. schopností celé Zemi společné biosféry pojmout 

produkty spalování fosilních paliv bez jejího vážného poškození. 2. limit je mnohem 

aktuálnější a znamená vzdát se spalování fosilních paliv dříve, než samy přirozeně dojdou. 

Z pohledu dnešního liberálního ekonoma je 2. limit hodný ignorace, z pohledu udržitelného 

rozvoje lidstva je respektování 2. limitu nutností. Takový problém zatím lidstvo neřešilo. 7-10 

miliard lidí se musí dohodnout a výrazně omezit spalování fosilních paliv, byť obrovské 

množství fosilních paliv stále zůstane lehce dostupné. O složitosti problému vypoví třeba jen 

otázky typu: Jak moc se má každý omezit ve spotřebě fosilních paliv a co se mu stane, když 

se neomezí? Kdo a jak moc se má omezit v těžbě fosilních paliv a co se mu stane, když se 

neomezí? Přitom si lidstvo již zvyklo na jistou míru svobody v rozhodování a těžba i spotřeba 

fosilních paliv funguje v rámci, byť nemálo deformovaného, tržního prostředí. Nelze tedy 

očekávat, že problém nutného přechodu k nízkouhlíkovým ekonomikám bude moci být 

proveden diktátorskými netržními metodami, jinými slovy metodami socialistického 

plánování. 

 

Pokud se chceme problémem přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku vážně zabývat, musíme 

předně kriticky vyhodnotit, co se dodnes událo. Lze to shrnout do následujících bodů: 

 

1. Požadavky klimatických summitů nebyly splněny a zvolený ekonomický nástroj – 

emisní povolenky – zkrachoval. Krach konceptu emisních povolenek nastal, protože 

povolenky zdaleka nepokrývaly veškerý fosilní uhlík, systém je administrativně 

velmi náročný bez jasných pravidel a přidělování bezplatných emisních povolenek 

bylo ponecháno na rozhodnutích úředníků či politiků, což vyvolalo značné korupční 

a klientelistické tlaky. 

2. Začaly být dotacemi podporovány jen některá vybraná nízkouhlíková opatření, což 

opět vyvolalo značné korupční a klientelistické tlaky. Navíc tím nastal rozvrat 

tržního prostředí provázený velkou neefektivitu vydávání veřejných prostředků. 

Příjemci dotací získali ve společnosti významný vliv a snaží se existující stav 

zakonzervovat.   

3. Pod vlivem bodů 1. a 2. odmítají existující politické reprezentace uvažovat o 

systémových opatřeních, které by řešily problém přechodu na nízkouhlíkovou 

ekonomiku v rámci zachování, či dokonce posílení tržního prostředí nediktátorskými 

prostředky. 

4. V některých rozvinutých evropských zemích byla vyvolána iluze všespasitelnosti 

obnovitelných zdrojů. Tato iluze je navíc kombinována s vyvoláváním atmosféry 

strachu kolem využívání jaderných zdrojů a s minimálním zájmem o efektivní 

úsporná opatření v běžné praxi. 
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5. Vlivem velmi neuvážené dotační politiky vůči obnovitelným zdrojům došlo 

k závažné deformaci fungování evropské energetické burzy, v důsledku čehož dnes 

nelze budovat žádné nové zdroje, aniž by potřebovaly dotace. Tím se přenáší „tíha 

zodpovědnosti“ opět na politiky, což vede k dalšímu posilování korupčních a 

klientelistických tlaků.  

 

Situace se dá shrnout následovně. Pro přijetí systémových opatření, které by řešily problém 

přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v rámci zachování, či dokonce posílení tržního 

prostředí nediktátorskými prostředky, se situace za posledních 20 let výrazně zhoršila. Navíc 

iluze selanky obnovitelných zdrojů v některých rozvinutých evropských zemích připomíná 

spíše taneční parkety na Titaniku několik hodin před jeho potopením než zdravé tržní 

prostředí. 

 

U nás je situace oproti většině západoevropských zemí lepší v tom, že nedošlo k odklonu od 

jaderné energetiky. Vážný problém však vyvolala velmi neuvážená podpora obnovitelných 

zdrojů v letech 2006-2012. Jen za fotovoltaiku zbudovanou v letech 2009 a 2010, vyrábějící 

cca 3 % naší spotřeby elektřiny, o kterou jen navýšíme vývoz, máme zaplatit cca 700 miliard 

Kč. Situace je zkomplikována ještě tím, že existuje důvodné podezření, že podpora těchto 

zdrojů byla nastavena v rozporu se zákonem příliš vysoko. Bez řádného vyšetření, případném 

uvedení podpory do souladu se zákonem a přijetí poučení se tato kauza může stát 

nebezpečným precedentem, který by mohl velmi negativně ovlivnit efektivnost přechodu na 

nízkouhlíkovou ekonomiku u nás.    

 

Jaké jsou dnes možnosti k přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku 
Pro přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku máme v podstatě dvě základní možnosti na straně 

výroby energie (jaderná energetika a obnovitelné zdroje) a jednu možnost na straně spotřeby 

(úspory). 

 

Co se týká rozvinutého světa, kde je produkován dominantní podíl celosvětových emisí 

fosilního uhlíku, jeví se jako ekonomicky nejvýhodnější masivní využívání jaderné energie. 

Jde o technologii prakticky využívanou více jak 50 let, která se neustále zdokonaluje. Jde o 

vysoce koncentrovaný zdroj energie (reaktor vyrábějící 3GW tepla má objem jen několik 

stovek kubických metrů), jaderným palivem se lze předzásobit i na desítky let dopředu, 

rozloha jaderné elektrárny vztaženo k výkonu je zanedbatelně malá, provoz jaderné elektrárny 

je velmi levný, vyhořelé jaderné palivo lze poměrně jednoduše a levně přechovávat 

v meziskladech u jaderných elektráren a v budoucnu může sloužit jako velmi cenná surovina 

pro další energetické využití. Ochrana před ionizujícím zářením stejně jako bezpečnost 

provozu jaderných elektráren je technicky zvládnutým problém. Rizika jaderné energetiky 

jsou zcela zanedbatelná ve srovnání s jistotami důsledků klimatických změn. Odpůrci jaderné 

energetiky argumentují hlavně vysokou pořizovací cenou jaderných elektráren. Jejich dnešní 

ceny by však jistě radikálně klesly, kdyby byly politické restrikce jaderné energetiky 

odbourány a vznikl přirozený požadavek na vybudování stovek jaderných elektráren během 

příštích desetiletí. Je třeba též podotknout, že jaderné elektrárny jsou velmi spolehlivým 

zdrojem, desítky bloků se mohou vzájemně zálohovat a vyrovnání denního chodu rozdílu 

mezi výrobou a spotřebou je standardně řešitelný problém. Francie je výborným příkladem 

prakticky ukazujícím, že 75 % a zjevně i více elektřiny lze získávat z jádra při zajištění úplné 

energetické bezpečnosti.  

 

Obnovitelné zdroje jsou bezesporu dobrou variantou k doplnění jaderných zdrojů 

v energetickém mixu. Dnes již není hlavním problémem cena vyrobené kilowatthodiny 



z obnovitelných zdrojů, nýbrž závislost výše dodávek elektřiny ze slunce, větru a vody na 

počasí. V podstatě deterministicky fluktuující spotřebu elektřiny je těžké sladit s její výrobou 

fluktuující podle počasí. Několikatýdenní období vysokých výkonů na hranici instalovaného 

výkonu může vystřídat několikatýdenní období, kdy je výkon obnovitelných zdrojů sotva 

desetinový, a navíc mohou být sezónní požadavky (např. v  mrazivé zimě) na množství 

elektřiny značně nadprůměrné. Pokud bychom u nás chtěli pokrýt výrobu 10 % elektřiny 

pomocí na počasí závislých obnovitelných zdrojů, můžeme se lehce dostat do situace, kdy 

v případě příznivého počasí bude veškerá potřeba elektřiny pokryta těmito zdroji (ostatní 

zdroje musejí být odstaveny, nebo musí být uměle vyvolána vyšší spotřeba). Naopak 

v případě nepříznivého počasí tyto obnovitelné zdroje téměř nic nedodají. 10% podíl na 

počasí závislých obnovitelných zdrojů je tedy v ČR zjevně podíl na hranici únosnosti a i 

takový podíl bude vyžadovat zavedení ne zrovna levných opatření. Již asi dost těžko si 

budeme moci představovat množství opatření, které by bylo třeba u nás přijmout při 20% 

podílu těchto zdrojů. 

 

Z hlediska podílu obnovitelných zdrojů závislých na počasí v energetickém mixu dominuje 

v Evropě Německo a Dánsko. Tyto státy však spoléhají na přímořské větrné elektrárny, které 

mají mnohem větší stabilitu výkonu než naše větrné či sluneční elektrárny. 30% podíl těchto 

zdrojů je též umožněn „spoluprací“ s okolními státy, které odebírají větrnou elektřinu v době 

jejího nadbytku a naopak zásobují tyto státy v době nedostatku větrné elektřiny. Je zjevné, že 

navyšování podílu na počasí závislých obnovitelných zdrojů bude obecně způsobovat 

exponenciální nárůst problémů i investic z důvodu nutnosti zajištění energetické bezpečnosti.  

 

Pro vyrovnávání rozdílu mezi nabídkou a poptávkou energie máme dnes několik možností: 

 

1. Přečerpávací vodní elektrárny. 

2. Operativní záložní zdroje. 

3. Přizpůsobení odběru výrobě. 

4. Zvětšení systému vzájemného zálohování fluktuujících zdrojů na mezistátní až 

celokontinentální měřítko.  

 

Všechny uvedené možnosti mohou dobře fungovat pro vyrovnávání denního chodu, tyto 

možnosti však začnou ekonomicky selhávat při potřebě vyrovnávat několikatýdenní či 

sezónní chod. Těžko si lze představit rentabilitu přečerpávající elektrárny, která bude 

naplněna a vyčerpána jen několikrát do roka, stejně jako dálkové silové elektrické vedení či 

záložní operativní zdroj využitý z 10 % své kapacity. Podobně je tomu u přizpůsobení odběru 

elektřiny její výrobě. Těžko lze očekávat že automobilka zastaví na tři týdny výrobu, protože 

obnovitelné zdroje nejsou dosti výkonné, a málokdo si asi v zimě vypne na tři týdny topení. 

Budou-li tedy obnovitelné zdroje sebelevnější, od jistého podílu v energetickém mixu se 

jejich navyšování z hlediska celkové ekonomické bilance nevyplatí. Veškeré ekonomické 

závěry vyvozované pouze z ceny kilowatthodiny z obnovitelných zdrojů je proto nutno 

považovat za demagogické.  

 

Na místě je otázka, jak konstruovat výkupní cenu elektřiny, aby byly spravedlivě zohledněny 

vícenáklady kvůli na počasí závislým zdrojům a jak konstruovat prodejní cenu elektřiny, aby 

to spotřebitele motivovalo k pomoci při stabilizaci sítě.     

 

Úspory energie lze dosáhnout jednak zvýšením energetické účinnosti při zachování či 

navýšení požadovaných výkonů a/nebo snížením požadovaných výkonů při zachování 

energetické účinnosti. Jinými slovy buď své potřeby uspokojím způsoby s nižší energetickou 



náročností a/nebo své potřeby zredukuji. Má se za to, že lidské štěstí není od jisté úrovně 

závislé na množství spotřeby či množství uspokojených potřeb, úspory energie tedy nemusí 

být v konfliktu s mírou lidského štěstí. Úspory energie lze realizovat nepřeberným množstvím 

způsobů počínaje bydlením v pasivním domě vyžadujícím jen asi desetinu tepla na vytápění 

než je tomu u běžného domu, přes používání úsporných spotřebičů jen po nutnou dobu, 

ježděním v úsporných autech, jejich vyšším vytěžováním či používáním jízdního kola nebo 

veřejné dopravy, atd. Existuje nepřeberné množství způsobů změny vzorců chování každého 

z nás ve prospěch snižování spotřeby energie. Zřejmě ale nebude ani tak záležet na dobré vůli 

jednotlivců k této změně přistoupit, rozhodující bude plošná motivace, která k tomu všechny 

lidi povede.  

 

Návrh vhodného systémového opatření pro vyvolání přechodu k nízkouhlíkové 

ekonomice 

Pokud chceme přimět plyn v trubce aby se dal do pohybu žádaným směrem, můžeme buď 

nutit každou jeho molekulu, aby se vydala žádaným směrem, nebo je možné na koncích 

trubky aplikovat tlakový rozdíl a vyvolat tak spontánní proudění plynu. Zjevně se při 

spontánním proudění plynu najde určitá část molekul, která se bude pohybovat proti směru 

tlakového spádu, tento fakt je však z makroskopického hlediska nepodstatný. Stejně tak asi 

nemá význam přesvědčovat 7-10 miliard lidí o nutnosti změny jejich vzorců chování ve 

prospěch nízkouhlíkové ekonomiky, pokud nalezneme vhodný a účinný makroekonomický 

nástroj mířící na požadovaný cíl.  

 

Za účelem nalezení  vhodného makroekonomického nástroje vyjděme z následujících faktů: 

 

1. Každý stát potřebuje vybírat peníze do státní pokladny.  

2. Emise fosilního oxidu uhličitého je nevyhnutelné drasticky zredukovat.  

3. Emise fosilního oxidu uhličitého lze považovat za negativní externalitu. 

4. Negativní externalitu lze odstranit jejím zpoplatněním např. formou uhlíkové daně 

z těžby fosilních paliv. 

5. Uhlíková daň se promítne do cen všech výrobků a služeb proporcionálně podle emisí 

fosilního uhlíku. 

6. Zavedení dostatečně vysoké uhlíkové daně představuje dostatečnou motivaci 

k přechodu k nízkouhlíkovým ekonomikám a odpadne tak nutnost dotovat  vybraná 

nízkouhlíková opatření. 

7. Uhlíková daň bude plnit státní rozpočty a zrušené dotace uspoří další státní peníze, 

bude možno snížit jiné daně např. z příjmu a navýšit důchody. 

8. Každý bude mít více peněz a výrobky a služby s malou uhlíkovou stopou se 

relativně zlevní, s velkou uhlíkovou stopou se relativně zdraží. 

9. Ceny zohledňující uhlíkovou stopu povedou u většiny populace ke změně 

spotřebního koše a vzorce chování ve prospěch snižování uhlíkové stopy, ti, co 

spotřební koš a vzorec chování nezmění, budou výrazně více přispívat do státních 

pokladen. 

10. Navýšené poptávce po nízkouhlíkových produktech a službách se přizpůsobí 

ekonomika, tj. spontánně se přetransformuje na nízkouhlíkovou. 

11. Odstranění dotací a zavedení uhlíkové daně posílí trh, neboť si začnou přirozeně 

vzájemně konkurovat vysoko- a nízkouhlíkové výrobky a technologie a úsporná 

opatření. 

 

Pokud tedy přijmeme myšlenku zavedení uhlíkové daně pak: 

 



1. O nejvhodnějším postupu při přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku rozhodne trh a 

nikoli politici a úředníci ovládaní lobbisty a už vůbec ne diskusní skupiny na různých 

serverech. Zredukují se tak významně korupční a klientelistické tlaky.  

2. Uhlíkovou daň je třeba zavést celosvětově, o způsobu jejího rozdělení je třeba začít 

vést konstruktivní debatu. 

3. Rychlost přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku lze řídit dle potřeby nastavením 

výše uhlíkové daně, ta by měla být vyhlašována s několikaročním předstihem. 

4. Jelikož trh bude využívat jen ta rentabilní nízkouhlíková opatření, lze očekávat, že 

postupný přechod na nízkouhlíkové ekonomiky bude beznákladový a naopak 

ozdravění trhu a potlačení korupčního prostředí hospodářství výrazně prospěje.   

5. Zavedení uhlíkové daně přirozeně zajistí, že jakýkoli počin kohokoliv ve prospěch 

snížení emisí fosilního uhlíku bude automaticky finančně oceněn a jakýkoli počin 

vedoucí k navýšení emisí fosilního uhlíku bude automaticky zpoplatněn, odpadne 

obrovské množství byrokracie spojené s dotačními programy.   

 

Poznámky na závěr 

Z uvedeného je zjevné, že oproti cíleným výdajům ze státního rozpočtu lze mnohem účinněji 

dosáhnout žádaného efektu cíleným výběrem prostředků do státního rozpočtu. Bohužel tento 

postup není pro politiky a úředníky zajímavý, protože značně zužuje prostor pro klientelismus 

a korupci a proto bude asi  systematicky odmítán. Když člověk vidí, jak se dokázala mocná 

lobby fosilních a obnovitelných zdrojích v některých západoevropských zemích domluvit na 

likvidaci jaderné energetiky, rozhodně nelze vliv mocných podceňovat.  Nezbývá než doufat, 

že se tento problém zdaří v rámci systému zastupitelské demokracie případně její vhodné 

modifikace vyřešit a společensky prospěšná řešení se podaří prosadit i proti odporu vlivných 

lobby.     

 

Otázky  

Některé západoevropské země se vydaly cestou masivní dotační podpory obnovitelných 

zdrojů a likvidace jaderných elektráren. Jde o politické rozhodnutí silně deformující tržní 

prostředí. Úspory nebo změny vzorců chování se v těchto zemích příliš neprosazují. Má ČR, 

kde jsou podmínky pro využívání OZE mnohem méně příznivé než ve zmíněných státech, 

následovat příkladu těchto států?  

 

Existuje důvodné podezření, že podpora OZE byla v ČR pro léta 2006-2012 nastavena 

v rozporu se zákonem příliš vysoko a tím bylo vážně porušeno legitimní očekávání 

společnosti, ta by měla za OZE zaplatit nad rámec zákona cca 300 miliard Kč. Má se tato 

kauza řádně vyšetřit a v případě potvrzení podezření má se podpora upravit na zákonem 

danou výši?               

 

Jaké navrhujete reálně proveditelné koncepční systémové opatření, které by úspěšně navedlo 

ekonomiky světa do nízkouhlíkového koridoru a přitom dalo stejné administrativně 

bezbariérové šance všem efektivním opatřením a jednáním ve prospěch snižování emisi 

fosilního uhlíku?      


