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POZVÁNÍ NA GALAVEČER

Od 18:00 hodin 
vyhlášení vítězů 19. ročníku celostátní soutěže

ČESKÝ ENERGETICKÝ A 
EKOLOGICKÝ PROJEKT

Od zahájení soutěže se zúčastnilo téměř 1 000 přihlášek!

Studentům porota rozdělila 2 200 000 Kč !!



Motto 11. ročníku konference:

KAŽDÁ CIVILIZACE JE LIMITOVÁNA
SVÝMI ENERGETICKÝMI ZDROJI…

Sedm zákonů – Miroslav Bárta



8. 3. 2022 poskytla Evropská Komise členským státům pokyny 
jak regulovat ceny pro koncové uživatele, přerozdělit mezi spotřebitele příjmy z vysokých zisků          
v odvětví energetiky a obchodování s emisemi zejména pokud jde o dopad nárůstu cen energií na 
občany a malé a střední podniky…

23. 3. 2022 komisařka pro energetiku Kadri Simsonová uvedla: 
„Globální i evropské trhy s energií zažívají turbulentní období, zejména od ruské invaze na Ukrajinu. 
Evropa musí urychleně přijmout opatření, aby si zajistila dodávky energie na příští zimu a zmírnila 
tlak vysokých cen energií na naše občany a podniky. 

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST Evropy

Bude za této situace pokračovat Green Deal ?
Nebo se evropská energetická strategie bude muset změnit?

Přichází éra energetického pragmatismu?

24. 2. 2022 byl zahájen ruský útok na Ukrajinu, což zvýšilo energetickou drahotu… 



DEKARBONIZACE EVROPY – CÍLE stanovené v roce 2021:

čisté ovzduší, nezávadnou vodu, zdravou půdu a potraviny

renovaci budov s důrazem na energetickou účinnost 

rozšíření ekologické veřejné hromadné dopravy 

ekologičtější energie díky inovacím a čistým technologiím

delší životnost výrobků … recyklace

pracovní místa pro globálně konkurenceschopný a odolný průmysl

Evropa by se tak stala do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem na světě.
Experti však varovali, že GREEN DEAL může posílit závislost EU na dodávkách energie z Ruska.



Green Deal počítal s dočasnou výpomocí 
zemního plynu, který je k životnímu prostředí 
ohleduplnější než uhlí nebo ropa. 

4. 5. 2022 
EK navrhla EMBARGO na dovoz 
RUSKÉHO PLYNU a ROPY do Evropy,
což Maďarsko nehodlá podpořit…

EK diskutuje další postup …

ENERGETICKÁ BEZPEČNOST Evropy

27. 4. 2022       Gazprom přestává dodávat plyn do Polska a Bulharska… 
16. 5. 2022       Gazprom na červen nezarezervoval kapacitu pro export plynu 

do Evropy přes dva tranzity…
20. 5. 2022       Gazprom přestává dodávat plyn do Finska…



ŠPANĚLSKO A PORTUGALSKO 
projednalo (26. dubna 2022) s EK, že průměrná cena plynu klesne z 90 € na polovinu

SLOVENSKO
se rozhodlo k jednomu z nejradikálnějších kroků v Evropě … vláda dohodla se Slovenskými elektrárnami
zmrazení regulované ceny elektřiny pro domácnosti na tři roky…

zpravy.aktualne.cz/ekonomika 23.4.2022, EFE 26. dubna 2022
POLSKO
vláda už v lednu 2022 oznámila svůj „tarcza antyinflacyjnej“ protiinflační štít - mj snížení ceny energií            
a radikální snížení daní na půl roku…

MAĎARSKO má cenové stropy na energie, pohonné hmoty, ale i úroky z hypoték…

NĚMECKO na tři měsíce (24. března 2022) sníží zdanění pohonných hmot; u benzinu o 7 korun/litr a                           
u nafty o 3 koruny. Od 1. června do 30. srpna si budou občané moci koupit měsíční jízdenku na 
cestování veřejnou dopravou po celé zemi v hodnotě 9 euro/ca 220 korun (opatření oznámeno 1.5.2022)

RAKOUSKO přiznalo domácnostem jednorázový příspěvek 150-300 eur (tj. až 7400 korun), 
sníží daň ze zemního plynu a z elektřiny do konce června 2023 o 90 %, zlevní veřejnou dopravu…

OPATŘENÍ států EU na zmírnění ENERGETICKÉ KRIZE

FRANCIE zavedla tzv. tarifní štít na plyn a elektřinu již na konci roku 2021!



Dopady ENERGETICKÉ KRIZE na inflaci

EU                                 meziroční inflace – průměr v EU 27                     7,8 %
ČESKÁ REPUBLIKA  meziroční inflace v ČR                                      14,2 %
FRANCIE                        meziroční inflace ve Francii                                 5,1 %

Francie je (i) díky svému energetickému mixu 
(70% JÁDRO) 
méně ovlivněna situací na energetických trzích …

VÝVOJ INFLACE 
www.psp.cz
květen 2022

http://www.psp.cz/
http://www.psp.cz/


IMPORT ENERGIE - ČR

IMPORT ENERGIE - 27 zemí EU

57 % import energie (plyn, ropa, uhlí)
z toho 20 % z Ruska

62% import energie (soběstačnost uhlí) 
z toho 37% z Ruska (plyn a ropa)

Daniel Beneš: www.info.cz/podcasty/insider-podcast/daniel-benes



Plány ČR  na zmírnění ENERGETICKÉ KRIZE

30. 3. 2022  kroky navržené v “energetickém balíčku“ se zaměřují na posílení stability trhu 
s energiemi a prostřednictvím toho i energetické bezpečnosti,“ řekl ministr Síkela. 

1. 5. 2022  ministr Síkela (v OVN) řekl, že MPO má plán pro řešení energetické krize                                                      
a představí ho v několika málo týdnech…

ČESKÁ REPUBLIKA  (průměrná mzda 2021 - 37 839 Kč, míra meziroční inflace v dubnu 2022 – 14,2% )  

6. 5. 2022 Česko dojednalo výjimku z embarga na ruskou ropu … do poloviny roku 2024 

11. 5. 2022 premiér Fiala avizuje



11. 5. 2022  
Spotřební daň z nafty a benzinu se
od 1. června do 30. září sníží o 1,50 Kč na litr…
(což řidiči zřejmě ani nepocítí, protože ceny 
avizované embargo ropy ceny stále zvyšuje) 

Domácnosti by měly dostat (asi v srpnu)

kvůli rostoucím cenám energií a inflaci 
jednorázový příspěvek 5 000 Kč 
na každé dítě do 18 let… (zákon teprve vzniká)

Plány ČR  na zmírnění ENERGETICKÉ KRIZE

16. 5. 2022 
MPO připravuje vytvoření státního obchodníka s energiemi 
MPO pracuje na zvláštním energetickém tarifu, který má lidem pomoci s vysokými cenami energií. 
MPO připravuje na červenec vyhlášení výzvy na podporu energetických úspor v podnicích…

19. 5. 2022 
Vláda uvažuje o restrukturalizaci polostátní společnosti ČEZ, aby získala kontrolu nad cenami energií...
Čistý zisk ČEZ v roce 2021 dosáhl 9,9 mld. Kč, meziročně o 81 % více...i díky vyšším realizačním cenám… 

22. 5. 2022 
Ministr financí Stanjura (PARTIE) uvedl, že vláda představí „sociální energetický tarif“ do konce června… 



Plány EU na vyřešení ENERGETICKÉ KRIZE

11. 5. 22 
Evropská unie POKRAČUJE V DISKUSI o šestém balíku sankcí proti Rusku … schválení blokuje Maďarsko

4. 5. 2022 
EK navrhla EMBARGO NA DOVOZ RUSKÉ ROPY do Evropy. Během příštích 6 měsíců mají členské státy 
přestat odebírat surovou ropu z Ruska a do konce roku 2022 všechny ropné produkty… šéfka Evropské komise Ursula von der 

Leyenová. Německý ministr hospodářství Robert Habeck varoval, že je potřeba očekávat další zdražování paliv a výrobků z ropy v EU… 
Maďarský prezident Orbán řekl, že „v současné podobě se návrh EK rovná svržení jaderné bomby na maďarskou ekonomiku“.

16. 5. 2022
ministři zahraničí členských zemí Evropské unie STÁLE JEDNAJÍ o šestém balíku sankcí proti Rusku…

18. 5. 2022 
EK zveřejnila aktualizovaný 
plán REPowerEU

Lídři zemí EU se na společném summitu sejdou koncem května… 
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