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V ČR A OBECNĚ VE STŘEDNÍ EVROPĚ JE 

VELKOOBCHODNÍ CENA ELEKTŘINY JEDNA 

Z NEJNIŽŠÍCH V EU 
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Velkoobchodní ceny elektřiny na 

rok 2016 v EU (srpen 2015) 

25.4* 

* NASDAQ OMX, Nordic Electricity Base Year DS Futures   Pozn.: Průměr cen první poloviny srpna 2015, burzovní data  
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POKLES CENY ELEKTŘINY BYL V POSLEDNÍCH 4 LETECH 

ZAPŘIČINĚN ZEJMÉNA POKLESEM CEN UHLÍ, CO2 A 

RŮSTEM OZE 
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Elektřina 

1/2011 
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(pokles z ~24 

na 22 

EUR/MWh) 
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(a pokles 

poptávky) 

Elektřina  

8/2015 

Změna cen elektřiny (leden 2011 – květen 2015) 

EUR/MWh, DE, year-ahead Cal 
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(pokles z ~120 

na~55 USD/t) 

Silnější USD 
(z 1.33 to 1.09 
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VÝZNAM DECENTRÁLNÍ ENERGETIKY ROSTE 
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 V Německu 

 Má již 28% průmyslových podniků svůj vlastní energetický zdroj 

 Od 2010 instalováno přes 20 tisíc malých kogeneračních jednotek (menších než 1 MW) 

 Střešní panely tvoří více než 60% z celkové kapacity solárních elektráren (36 GW)   
 

 V USA  

 Kapacita solárních elektráren se do roku 2016 minimálně zdvojnásobí (dnes 20 GW) 

 Trh se střešními instalacemi poroste o 30% ročně do 2020 
 

 Čína, Indie  

 Čína chce letos zprovoznit 8 GW střešních instalací 

 Indie hodlá do roku 2022 instalovat 100 GW ve fotovoltaice a pokrýt tak 10% spotřeby 
 

 Ceny fotovoltaických technologií by mohly poklesnout nejméně o 15% a ceny baterií o více 

než 50% do r. 2020 

 

 

Rozvoj distribuované výroby bude stále více tažen  

nákladovou konkurenceschopností, a nikoli dotacemi 
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ZÁVISLOST EU NA DOVOZU FOSILNÍCH PALIV DO 
ROKU 2030 POROSTE, I KDYŽ ABSOLUTNÍ 
SPOTŘEBA KLESNE 

Očekávaný vývoj importů paliv dle EU 

 

  Přes absolutní pokles 

poptávky fosilních paliv roste 

závislost na importech 

 Nejvyšší absolutní změna v 

uhlí, následuje ropa a zemní 

plyn 

 Rostoucí závislost způsobena 

vyššími importy kompenzující 

nižší unijní produkci 

 Scénář IEA (dle trendů WEO 

2013) na rozdíl od scénáře 

2030 předpokládá minimální 

změnu v poptávce po plynu a 

naopak téměř 2 násobný 

odhad poklesu poptávce po 

uhlí 
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TECHNOLOGIE SE STÁLE RYCHLE ROZVÍJEJÍ, 

NÁKLADY NA OZE TECHNOLOGIE STÁLE KLESAJÍ  
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Vývoj výkupních tarifů na výrobu ze solárních 

elektráren v Německu 

Podpora do velikosti 40 KWp 

(Feed in tarif, EUR/MWh) 
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 Rychlý vývoj vede ke snížení 

investičních nákladů a zlepšení 

parametrů OZE, malých 

kogeneračních zdrojů elektřiny i 

technologií pro skladování energie  

 

 Revolučním vývojem prošly náklady 

na solární elektrárny - klesly o více 

než 60% za posledních 5 let 

 

 Výkupní tarify za elektřinu v 

Německu poklesly u velkých 

pozemních solárních parků na 

85 EUR/MWh z úrovně 

300 EUR/MWh v roce 2010 

 

 Do roku 2020 se očekává další 

pokles cen solárních elektráren až o 

desítky procent 

 

 Fotovoltaika se stane běžnou 

součástí výrobního mixu 

Zdroj: BMWi 

TECHNOLOGIE 
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NÁKLADY NA VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY NA MOŘI 

KLESAJÍ 

Vývoj plných nákladů offshore větrných farem  

EUR/MWh 

 Velké energetické firmy se úspěšně 

učí stavět offshore parky na moři 

 

 Větrné parky na moři jsou investice  

      typická pro velké utility  

      – vyžaduje velké vstupní investice  

         a technologické know-how 

 

 Roste velikost turbín, dnes až 7 MW 

 

 

TECHNOLOGIE 
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EVROPSKÁ STRATEGIE VYJÁDŘENÁ V 

ENERGETICKO-KLIMATICKÝCH CÍLECH ZÁSADNĚ 

OVLIVNÍ ENERGETIKU NA PŘÍŠTÍ DESETILETÍ 

Závazný na celoevropské úrovni 

Parciální cíl pro EU ETS: 43% redukce oproti 2005 do 2020 

  Případně zpřísněný po globální klimatické dohodě 

min. 40 %  

Snížení emisí 

skleníkových plynů  

oproti stavu v 1990 

min. 27 % 
Podíl obnovitelných 

zdrojů energie na 

celkové finální spotřebě 

energie 

min. 27 % 
Energetických úspor 

oproti predikcím z roku 

2007 

 

 Závazný na celoevropské úrovni 

 Případná podpora bude více exponovaná na trh (tržně 

stanovené feed-in premium) 

 

 Indikativní na celoevropské úrovni 

Motivován zejména snížením dovozní závislosti 

EK navrhne prioritní sektory pro realizaci energetických úspor 

Členské státy na úrovni premiérů schválily tři klimaticko-energetické cíle pro 2030: LEGISLATIVA 

 Cíl pro propojení elektrifikačních soustav – 10 % do 2020 a 15 % do 2030 – v ČR dávno splněno 

 Na strategické cíle navazují další úpravy, např. Market design, Market Stability Reserve pro CO2 atd. 
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PODÍL 27% OZE NA CELKOVÉ SPOTŘEBĚ ZNAMENÁ 

V ENERGETICE 47% 

Vývoj podílu OZE na spotřebě 

EU, v procentech 

 Ambiciózní cíl v rozvoji OZE 

znamená zdvojnásobení podílu 

z úrovní roku 2012 (v rámci EU) 

 V elektroenergetice by tak výroba 

z OZE měla vzrůst o 800 TWh do 

roku 2030 

 OZE bude jedním z mála 

rostoucích segmentů energetiky 

LEGISLATIVA 
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VEDLE NĚMECKA NAPŘ. I FRANCIE PŘIJALA NOVÝ 

ENERGETICKÝ ZÁKON, JEHOŽ CÍLEM BUDE SNÍŽIT 

EMISE A VÝRAZNĚ ZVÝŠIT VÝROBU Z OZE 

 Francie podobně jako Německo mění energetický koncept 

 Do roku 2025 redukuje podíl elektřiny z jaderných zdrojů na 50% ze současných 75%;  

      OZE naroste z 19% na 40% 

*   Pro srovnání: cca 10% spotřeby v ČR 

 

       

LEGISLATIVA 
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ENERGETIKA BUDE ZELENÁ: VELKÉ ENERGETICKÉ 

FIRMY SE INTENZIVNĚ ZAPOJUJÍ DO ROZVOJE OZE 

Přírůstek výroby elektřiny z OZE v EU   

2014, TWh 

 Vattenfall plánuje investovat 1,7 mld. EUR (45 

mld. CZK) do OZE v následujících dvou letech, 

příklady investic: 

 Clashindarroch UK,  Wind, onshore, 36.9 

MW 

 Kentish Flats1 UK Wind, offshore, 50 MW 

 Höge Väg Sweden Wind, onshore, 38 MW  

 Högabjär-Kärsĺs Sweden Wind, onshore, 

38.4 MW 

 

 RWE se na investice do OZE soustředí skrze 

dceřinou společnost RWE Innogy: 

 Německo, 539 MW instalované kapacity 

větrných farem 

 UK, instalované kapacity onshore a offshore 

větrných elektráren 745 MW  

 Příkladem offshore větrná farma Gwynty Môr 

(UK), kde investice činila 2 miliardy liber 

(73,6 miliard Kč)  

 

 
 Tento přírůstek výroby elektřiny z OZE za rok 2014  

       odpovídá 2,12% roční spotřeby elektřiny EU 



MÍRA DEKARBONIZACE ENERGETIKY VŠAK 

ZŮSTÁVÁ NEJASNÁ – PARADOXNĚ KVŮLI 

PŘEKRYVŮM CÍLŮ 2030 
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-48 
-41 

-39 

 EU ETS bude čelit systematickému 

přebytku, neboť nově rostoucí OZE 

vytlačí část výroby z klasických 

zdrojů a ušetří tak naprostou 

většinu požadovaných úspor CO2. 

Cíl na energetickou účinnost pak 

přidá další úspory 

 MSR tento problém nevyřeší, 

neboť žádná další dekarbonizace 

nad limit dosažený růstem OZE a 

Energy Efficiency již nebude 

zapotřebí 

 Dlouhodobý tlak na dekarbonizaci 

tak zásadně oslabí 

 Situace v EU může být obdobná 

jako nyní v Německu: na jedné 

straně mnoho OZE, na druhé 

straně velká výroba z uhelných 

elektráren s nízkou účinností a tedy 

vysokými emisemi 

Meziroční pokles 

povolenek do EU 

ETS dle lineárního 

redukčního 

faktoru 2,2% 

Meziroční úspory 

CO2 díky růstu 

OZE (plná část) a 

energetickým 

úsporám 

(čárkovaná část) 

Meziroční úspory CO2 v EU 

Mt (průměr 2021-2030) 


