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Průmysl a energie = příležitosti nebo hrozby?

• Liberalizace trhu s energií – snaha o vliv konkurenčního 

prostředí na ceny energií. Dobrý, ale nedotažený záměr. Trh 

s energií zůstává oligopolní s nedobudovanou infrastrukturou. 

• Dekarbonizace – Systém pobídek i omezování a poplatků. 

Průmysl povinně přispívá na podnikání jiným subjektům, aniž 

by z toho měl užitek. Podpora rozvoje OZE nevyvažuje 

úbytek kapacit a investic do jiných zdrojů energie.

• Pandemie Covid – narušení ustálených obchodních vazeb

• Válka na Ukrajině – Rusko zneužívá dominantní postavení v 

dodávkách ropy a plynu k cenovým manipulacím
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Průmysl čelí nejvyššímu nárůstu cen energií 

od 70.let







Vývoj spotřeby ZP a stav zásobníků 



Informace o dopadech vyšších cen energií na nákladovost výrobků předalo 11 firem

21 podniků zaplatilo souhrnně na POZE 3,25 mld. Kč. 

10 firem uvádí náklady na povolenky EUA 8,183 mld. Kč.





Rok 2021 – výrazně stoupl vliv způsobu nákupu na cenu 

komodity



Meziroční změna průměrné ceny elektřiny a její komoditní složky



Cena plynu v Evropě překročila ceny v Asii

V ČR je cena plynu pro průmysl nad průměrem EU.



Cena elektřiny je v Evropě výrazně vyšší než v Asii a 

Severní Americe. V ČR je cena elektřiny pro průmysl 

pod průměrem EU 







Energeticky intenzivní  průmysl se snaží maximálně šetřit 

energie, přesto zůstává nákladově citlivý na změny cen a 

cenových přirážek

Plochá křivka nárůstu podílu energií na variabilních nákladech může také 

znamenat, že souběžně rostly i náklady na suroviny, obaly a pomocné materiály



Růst cen energií způsobuje nárůst variabilních nákladů na 

jednotlivé výrobky dle jejich energetické náročnosti





Většina podniků může kompenzovat růst nákladů zvýšením 

cen jen částečně, což se promítne do poklesu zdrojů na další 

rozvoj a investice do dekarbonizace 

- Velké podniky operující 

globálně na světových 

trzích jsou růstem cen 

energií v EU postižené více 

než lokálně zaměřené malé 

a střední firmy. 

- Komoditní průmysl čelí i 

růstu cen surovin a 

výpadkům v dodávkách v 

souvislosti se změnami 

obchodních vazeb

- Inflace vyvolaná růstem cen 

energií, materiálů a výrobků 

zvyšuje tlak na růst 

mzdových nákladů,  snižuje 

koupěschopnost obyvatel a 

firem a tím prodejnost 

výrobků   



Postavení průmyslu v ČR – jen vlažná podpora

• Dřívější konkurenční výhoda českého průmyslu daná dostupností paliv, 
levné energie a z toho vyplývajících levných polotovarů končí.

• Rozpočty měst a obcí nejsou závislé na prosperitě firem v jejich 
působnosti a nemají zájem o podporu jejich rozvojových záměrů 

• Velké firmy, zejména nadnárodní, většinou nepodporují (na rozdíl od 
podnikatelů) politické kampaně či lokální politiky. 

• Těžký průmysl bývá terčem útoků ekologických organizací. Jedním z 
důsledků jejich aktivit je nedůvěra veřejnosti k rozvoji podniků.

• Délka a složitost stavebního řízení v ČR neumožňují rychle realizovat 
průlomové výsledky výzkumu a tím získat výhodu na světových trzích

• Bilance státního rozpočtu neumožňují kompenzace vysokých cen energií 
ani na úrovni schválených programů EU Toolbox a RePower.  

„Chceme, aby malé a střední firmy tvořily páteř naší ekonomiky. Podpora z 
veřejných financí nesmí jít na zvyšování zisků a vlivu velkých firem.“ !!!



Na průmysl nelze dále pohlížet jako na dojnou 

krávu k financování politických programů. 
• Při regulaci spotřeby energií je potřeba zabránit škodám, ale 

také udržet nezbytnou ekonomiku výroby a tržní pozici firem. 

• Náklady na podporu OZE by měly být financovány chytřeji a 
jinou formou než přirážkami k cenám elektřiny. 

• Je nezbytné zachovat systém bezplatných povolenek a jejich 
přidělování na základě nejlepší dostupné technologie

• Výdaje na systém EU ETS vrátit průmyslu v co největší míře na 
dekarbonizační projekty z příslušných fondů   

• Nezatěžovat velký průmysl křížovými dotacemi ve prospěch 
menších odběratelů. Měl by nést pouze takové náklady sítí, 
které sám vyvolal, při správné alokaci. 



Potenciál úspor ZP v domácnostech



Co dělat?
• Vyrovnat bilanci nabídky a poptávky paliv a energií – podpora 

rekonstrukce podnikových energetik, změnit způsob platby 
systémových služeb pro samovýrobce, akceptace „přechodných“ 
zdrojů energie

• Tlak na revizi systému EU ETS k dosažení světově 
srovnatelných cen povolenek a jejich přídělu dle reálných 
možností dekarbonizace 

• Změny produktových mixů směrem od energeticky náročných 
výrobků, 

• Změny technologických procesů, přechod na jiná paliva a 
energie, výměny energeticky náročných spotřebičů – strojů a 
zařízení



Děkuji za pozornost

Sdružení Velkých Spotřebitelů energií (SVSE)

http:www.svse-csze.cz

svse@csze.cz


