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Prezentace výsledků dopadové studie:

„Dlouhodobá konkurenceschopnost 
chemického průmyslu 

v kontextu vývoje cen energií a 
dekarbonizace.“

 zpracováno Centrem ekonomických a tržních analýz ve

spolupráci se SCHP ČR,

 dokončeno v květnu 2022.
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Úvodem

 Rostoucí ceny energií v kombinaci s tlakem na dekarbonizaci a

snižování energetické závislosti na ruských dodávkách představují

mix faktorů, které bezprostředně dopadají na výkonnost řady

odvětví tuzemské ekonomiky.

 S ohledem na vysokou míru závislosti ČR na ruských dodávkách

zemního plynu a ropy jsou v této chvíli nejvíce ohrožena zejména

energeticky náročná odvětví, včetně chemického průmyslu.

 Česká republika je společně s Lotyšskem, Slovenskem a

Maďarskem v rámci států Evropské unie nejvíce závislá na

importech ruského plynu.

 Na ruském plynu je nejvíce závislá Česká republika s Lotyšskem

(95-100 %), následované Maďarskem (95 %) a Slovenskem (85 %).

Např. Německo je na ruských importech závislé z 65 %, Itálie z 43 %,

Francie z 17 % a Velká Británie ze 7 %. 3



Význam chemického průmyslu v ČR
 Chemický průmysl je velmi významným producentem tzv.

meziproduktů, které jsou nedílnou součástí výroby celé řady

koncových výrobků.

 Polyethylen a jiné polymery, benzen, propylen, kyselina dusičná, kyanovodík či

epoxidy – to a mnohé další jsou důležité produkty zejména pro odvětví

automobilového průmyslu, zemědělství, stavebnictví, výrobu obalových

materiálů a další výrobky konečné spotřeby obyvatel.

 V roce 2020 představovalo odvětví chemie na tvorbě přidané

hodnoty ve zpracovatelském průmyslu podíl 13,5 %.

 Chemický průmysl dosáhl v roce 2020 tržeb 396,2 mld. Kč, přímo zaměstnával

téměř 56 tis. osob a je zároveň velmi silně provázaný s dalšími odvětvími

zpracovatelského průmyslu či zemědělstvím.

 Výroba produktů v tomto segmentu je energeticky velmi náročná.

Zejména elektřina, ropa či zemní plyn nejsou pouze položkou

běžných režijních nákladů, resp. energetické spotřeby, ale ropa a

zemní plyn jsou zároveň také důležitou vstupní surovinou pro výrobu

chemických produktů.
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Vývoj cen energií od začátku roku 2021
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Dopady rostoucích cen energií na chemický průmysl v ČR (I.)

 Mezi jednotlivými členy Svazu chemického průmyslu ČR bylo

provedeno kvalitativní dotazníkové šetření, v rámci kterého byly

zjišťovány aktuální dopady v kontextu nárůstu cen energií,

omezené dostupnosti energií a v neposlední řadě dopady

související s protiruskými sankcemi

 Společnosti zahrnuté v dotazníkovém šetření reprezentují z hlediska tržeb

60-70 % odvětví chemického průmyslu v ČR.

 Pro následnou formulaci dopadů na úzce navázaná odvětví byly

požádány o expertní odhady zástupci vybraných odvětvových

svazů (Svaz průmyslu a dopravy ČR, Svaz podnikatelů ve

stavebnictví, Sdružení automobilového průmyslu, Zemědělský

svaz ČR a výrobci obalových materiálů).
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Náklady na materiál a energie v chemickém průmyslu
(% nárůst vůči stejnému období minulého roku)
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Celkové náklady a tržby v chemickém průmyslu
(% nárůst vůči stejnému období minulého roku) 
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Dopady rostoucích cen energií na chemický průmysl v ČR (II.)

 Chemický průmysl nyní zažívá růst cen a nedostatek napříč celou

škálou klíčových vstupních materiálů pro výrobu.

 Mezi nejrychleji zdražujícími lze zmínit např. čpavek, benzaldehyd, hydroxid sodný,

benzen, kyselinu šťavelovou, hydroxid sodný, bisfenol A, dehet, benzol, kyselinu

dusičnou, dusičnan draselný, močovina, síran amonný, kyselinu chlorovodíkovou,

kyselinu fosforečnou, polymery, aditiva, kyselina sírová, sirouhlík či veškeré deriváty ropy.

 Podíl nákladů na zemní plyn a elektřinu na celkových nákladech se

průměrně zdvojnásobil:

 Podíl nákladů na zemní plyn se mezi jednotlivými členy pohybuje v intervalu od 0,5 % až

do 17 %.

 Podíl nákladů na elektřinu se pohybuje v intervalu od 0,23 % až do 9,2 %.

 Výroba produktů v tomto segmentu je energeticky velmi náročná.

 Zejména elektřina, ropa či zemní plyn nejsou pouze položkou běžných režijních

nákladů, resp. energetické spotřeby, ale ropa a zemní plyn jsou zároveň

také důležitou vstupní surovinou pro výrobu chemických produktů.
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Dopady rostoucích cen energií na chemický průmysl v ČR (III.)

 Vzhledem k tomu, že produkty chemického průmyslu reprezentují

podstatný podíl celkových výrobních nákladů v řadě navázaných

odvětvích, lze předpokládat, že případné rostoucí ceny těchto vstupů

se promítnou také do výroby mnoha běžných produktů či služeb.

 Např. pečivo, olej, cukr, brambory a další zemědělské plodiny, výroba a oprava

dopravních prostředků, výstavba a rekonstrukce bydlení či výroba obalových materiálů.

 Podíl chemických přípravků na nákladovosti výroby zemědělských plodin:

Pšenice - 42 %, Řepka – 37 %, Cukrová řepa – 26 %, Brambory – 16 % …

 Strategie RePowerEU, která stanovuje plán odklonu zemí EU od

ruských fosilních paliv do roku 2027 má urychleně zvyšovat

energetickou účinnost i energetické úspory. Zemní plyn bude nicméně

velmi obtížné v blízkém až střednědobém horizontu nahradit jakožto

vstupní surovinu pro energetické nebo surovinové využití nejen v

chemickém průmyslu, ale také v řadě dalších průmyslových odvětví.

 Narušení dodávek jakéhokoli energetického vstupu v odvětví chemie by mělo kaskádový

účinek napříč ostatními odvětvími s kterými je chemický průmysl provázán.
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Současná interní opatření členů SCHP ČR
 Všichni dotázaní členové SCHP již v tuto chvíli přistoupili k řadě interních

opatření jejichž hlavním cílem jsou energetické úspory v krátkodobém i

dlouhodobém horizontu.

 Např. optimalizace provozu výrobního zařízení a výrobního portfolia, zvýšená

kontrola měrné spotřeby energie, energetický audit, optimalizace parního

hospodářství a rozvoj možnosti rekuperace tepla či instalace alternativních zdrojů

energie. Vzhledem k povaze chemického průmyslu, jakožto energeticky

vysoce náročného odvětví, nelze tato interní opatření nicméně zdaleka

považovat za dostačující.

 V prostředí aktuální nejistoty je vhodné také vytvoření konkrétních

krizových scénářů, z kterých bude pro energeticky náročná odvětví

zřejmé, co přesně nastane v okamžiku částečného či úplného odpojení

od dodávek ruského plynu nebo jaká vládní opatření lze očekávat při

dalším prudkém nárůstu cen elektřiny a zemního plynu.

 V kontextu vyhlášky č. 344/2012 Sb. a případného vyhlášení regulačních

stupňů je nezbytně nutné zohlednit dostatečně dlouhý časový rámec

pro odpovídající adaptaci na omezující opatření a zároveň zajistit

mechanismus předcházející vážným ekonomickým ztrátám. 11



Co můžeme dělat ve střednědobém horizontu?
Například využívat chemického procesu a využívat  odpadu 

pro výrobu syngasu jako náhrady zemního plynu
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A také

můžeme

být 

optimisté

a 

věřit 
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Kontakt:

Jaroslav Suchý

Svaz chemického průmyslu ČR

Rubeška 393/7

190 00 Praha 9

Česká republika

www.schp.cz

www.responsiblecare.cz

jaroslav.suchy@schp.cz
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