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Podíl na celosvětové ekonomice v PPP 

Příběh dvou světů 



Cíle 2020 – předpoklady a výsledky 

  

  

  

Final situation in 2020 according to the 

Impact assessment to the Climate 

Package 2020 - targets (2008) 

Reality in (2008-) 2013 (7 years to the 

target) 

  

Average retail electricity price increase 

(EU27) 

  

18,8-25,9% 26,5% (Eurostat) 

Average price of CO2 

allowance/average price of CO2 in ETS 

sectors 

EUR30-47/EUR22-24 EUR4,9 (CEPS) 

Average RES value  35 EUR/MWh 69,7 EUR/MWh per RES unit (IHS 

CERA) 

114 EUR/MWh per RES electricity 

produced (EEG Wien/Fraunhofer ISI) 

13 EUR/MWh as EU average cost paid 

by final electricity consumer (EEG 

Wien/Fraunhofer ISI) 

Carbon leakage and EU ETS 

adjustments 

Predictable, transparent systematic 

approach 

Recalculations of correction factors, 

backloading, ad hoc decisions on 

manufacturing industry cap, CHPs etc. 



Jsme si rovni, ale…. 

Země EU 

HDP na 

hlavu 2011 

Podíl 

průmyslu 

na HDP 

2011 

Cena elektrické energie 

2012 

Dynamika vývoje cen el. 

energie – 2008-2012 

Poměr ceny 

elektrické 

energie pro 

průmysl a 

domácnosti 

2012 

Pro 

průmysl 

Pro 

domácnost

i 

Pro průmysl Pro 

domácnosti 

EUR/osoba % EUR/MWh 2008 = 1.00 

Cena pro 

index = 

100% 

Staré 

členské 

státy (EU-

15) 

27,731 17.6 99.9 204.5 1.11 1.16 49% 

Nové 

členské 

státy (EU-

12) 

9,425 23.5 108.8 156.0 1.24 1.28 70% 

Zdroj: Eurostat 



Souhrnné vyčíslení dopadů 2020 na 
průmysl v ČR 



Dopady na makroekonomické ukazatele 

Zdroj: Ekonomická analýza environmentálně energetické 

legislativy a regulativy . 2013 



Dopady na makroekonomické ukazatele 

Zdroj: Ekonomická analýza environmentálně energetické 

legislativy a regulativy . 2013 



Dopady na makroekonomické ukazatele 

Zdroj: Ekonomická analýza environmentálně energetické 

legislativy a regulativy . 2013 



Změna přístupu k energetické 
intenzitě/efektivitě 
• energetickou intenzitu jako primární (podíl celkové 

energetické spotřeby země a jednotky HDP), konečnou (podíl 
konečné energetické spotřeby a HDP) či kombinovanou 
intenzitu (poměr dodávky primární energie a HDP) 

• ČR primární 0,19koe/2005USD – Německo 0,12, Polsko 0,17 

• ČR konečná 0,11koe/2005USD – Německo 0,08, Polsko 0,10 

• ČR kombinovaná 62,5%  -  Německo 72,1%, Polsko 65,8%. 

• nepočítá se s klimatickými podmínkami (náročnost a 
efektivita vytápění), s paritou kupní síly a měnovými kurzy, s 
odvětvovou skladbou ekonomiky  

• český průmysl (a energetika) má nejvyšší energetickou 
účinnost ze všech oblastí lidské činnosti v ČR (přes 85 
procent), neboť jeho podíl na HDP je 40 procent                   
a podíl na koncové spotřebě celkové energie                  země 
je 33 procent. 



Energetická intenzita v ocelářství 



Přepočet na celoekonomickou 
energetickou efektivitu pro země OECD 
za léta 1998-2006 
 



Většina řešení se nachází doma…  



Co můžeme efektivně využít… 

• trvat na rovnoprávném naplňování evropského práva 

• změna přístupu/metodiky energetické efektivity/intenzity  

• LCA 

• přistupovat (na straně průmyslu) k probíhajícím změnám pozitivně, 
proaktivně a využívat jich 

• využívat evropská pravidla státní pomoci a regionální podpory pasivně i 
aktivně 

• vzhledem k distorzím jednotného trhu a hrozbě jeho rozpadu v 
podobě, jak jej známe, ČR jako malý členský stát musí principu 
„koncertu velmocí“ čelit odvahou přicházet s novými, inovativními 
řešeními v souladu s pravidly EU a posilováním efektivity veřejné 
podpory 
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