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Ve zkratce 

 Plošný cenový strop na zemní plyn vůbec nevznikne, v návrhu je pouze

„záchranná brzda“ pro případ extrémního nárůstu ceny – ani toto řešení se ale

většině členských států zatím nezamlouvá.

 Shoda panuje na společných nákupech plynu, které příští rok posílí cenovou

stabilitu a energetickou bezpečnost evropského trhu. České předsednictví dělá

maximum, aby do konce roku státy EU podepsaly pravidla plynové solidarity

a rychlejšího rozvoje obnovitelných zdrojů.

 Trh s plynem již překonal srpnové cenové šílenství, stále ale drží ceny na pěti- až

desetinásobku cen z minulých let. Nastal konec éry levné energie.

 Do zimní sezóny EU vstoupila s rekordní úrovní plynu v zásobnících. Napětí na trhu

lze očekávat na jaře, kdy bude nutné velké množství plynu nakoupit

z neruských zdrojů.

 České domácnosti i průmysl s postupujícím rokem šetří více a více zemního

plynu. Naopak s elektřinou domácnosti nešetří a v průmyslu zůstává její spotřeba

nadprůměrná.

 Více v příloze.

O čem se teď v EU jedná 

Evropští ministři pro energetiku (včetně ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely) hledali 

ve čtvrtek 24. listopadu shodu na návrzích, jak do budoucna zajistit lepší fungování trhu 

se zemním plynem a jak přispět ke stabilitě dodávek a sdílení této komodity mezi 

členskými státy. 

Jednání předcházelo představení návrhu Evropské komise na zastropování cen zemního 

plynu při vybraných obchodních transakcích.  

K čemu ministři došli? 

Neúspěšně 

 Vytvoření záchranné brzdy – zastropování cen kontraktů na zemní plyn, které se

uskutečňují přes obchodní uzel TTF. Konkrétně by mechanismus záchranné brzy

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7065
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/tte/2022/11/24/
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zabránil podepsání kontraktů s dodáním za jeden měsíc, které tvoří nemalou část 

objemu transakcí přes TTF. To vše v případě, pokud by jejich cena měla být vyšší 

než 275 eur za MWh alespoň dva týdny a cena byla o více než 58 eur za MWh vyšší 

než průměrná cena LNG. Účelem takového opatření není snižování průměrných 

cen plynu, ale zabránění přílišným výkyvům.  

Na tomto zásadním bodu shoda zatím není – 275 eur je pro záchrannou brzdu příliš 

vysoko: tato hranice byla v roce 2022 překonána jen jednou, a to když 26. 8. trhy reagovaly 

na zprávu o přerušení dodávek skrze Nord Stream I.  

Členské státy nyní prezentují vlastní nápady na řešení diplomatům za Česko, které Radě 

EU předsedá. Ti sepíšou vlastní návrh kompromisního postupu pro příští mimořádné 

setkání ministrů pro energetiku 13. prosince. Členské státy se mohou pod hlavičkou 

návrhu Evropské komise shodnout prakticky na čemkoliv. 

Evropská komise tímto mimo jiné naznačuje, že dále neuvažuje o plošném zastropování 

cen zemního plynu, ani o tzv. iberijské cestě, tedy stanovení maximální hranice cen plynu 

pro plynové elektrárny. 

Úspěšně 

 Vytvoření evropského subjektu zodpovědného za agregaci části poptávky všech 

členských států a zprostředkování společných nákupů zemního plynu. Stanovení 

podmínek, které musí jednotlivé členské státy samy splnit – konkrétně těmito 

společnými nákupy pokrýt aspoň 15 % z povinné kvóty 90% naplnění zásobníků 

k 1. listopadu 2023. 

 Nastavení výchozích pravidel pro mechanismus solidarity členských států v oblasti 

zemního plynu, včetně práv a povinností jednotlivých států, a stanovení 

kompenzačního mechanismu v případě využití této solidarity. 

 Vytvoření nového cenového indexu pro kontrakty se zemním plynem, který by byl 

obdobou užívaného indexu TTF, ale jeho cena by vycházela pouze z cen 

importovaného LNG, nikoliv z cen LNG i zemního plynu dodaného skrze 

plynovody. 
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 Mechanismus pro omezení volatility na vnitrodenním trhu se zemním plynem, 

který by zamezil přílišným a prudkým změnám cen komodity během jednoho 

obchodního dne. 

Tyto návrhy podporu ze stran členských států spíše mají a měly by od dalšího roku hrát 

významnou roli při snižování cen na trhu se zemním plynem. Jejich přijetí je ale v tuto chvíli 

zablokované: podmínkou je, že současně vznikne i dohoda na cenovém stropu na plyn. 

Schváleno již dříve 

Mimo tyto nově projednané návrhy už za poslední rok vzniklo mnoho dalších opatření, 

které zčásti vznikaly pod přímým dohledem českého předsednictví v Radě EU. Grafika níže 

zobrazuje základní přehled politik, které byly schváleny s cílem snížit negativní dopady 

Ruskem vyvolané energetické války vůči Evropě. 

 Vytvoření dočasného krizového rámce – 

rozvolnění unijních pravidel pro státní podporu 

rodin, malých a středních podniků, později i se 

zahrnutím veřejné podpory velkým podnikům. 

 Tvorba plánu REPowerEU, který jmenuje 

konkrétní kroky, jak se v krátkém a střednědobém 

výhledu zbavit závislosti na ruských fosilních 

palivech, a udává např. cíle pro rozvoj 

obnovitelných zdrojů nebo navýšení energetické 

účinnosti.  

 Přijetí nařízení o povinném plnění zásobníků 

zemního plynu. 

 Přijetí nařízení o koordinovaném snížení poptávky 

po zemním plynu o 15 %. 

 Přijetí nařízení o intervenci v mimořádné situaci 

s cílem řešit vysoké ceny energie, jehož součástí je 

rozhodnutí o solidárním příspěvku ze zisku fosilních společností a zastropování 

burzovní prodejní ceny elektřiny na 180 eur/MWh pro vybrané výrobce elektřiny. 

Čím jsou zemní plyn a elektřina 

tolik propojeny?  

Cena elektřiny na burze se stanoví 

podle nákladů aktuálně nejdražšího 

potřebného zdroje, což jsou za 

vysokých cen plynu právě plynové 

elektrárny. Všechny méně nákladné 

způsoby výroby elektřiny jsou v ten 

moment mnohem ziskovější a jejich 

majitelé velmi dobře vydělávají. Když 

dosáhly ceny plynu v Evropě letos 

v létě svého vrcholu, ovlivňovaly růst 

cen elektřiny až z 90 procent. Zbytek 

tvoří vliv cen emisních povolenek 

a dalších běžných nákladů. 

 

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/energy-prices-and-security-of-supply/#EU
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 Přijetí nařízení o koordinovaném snížení spotřeby elektřiny o 10 %, se zvláštním 

zaměřením na povinné snížení spotřeby o 5 % v hodinách špičky, kdy je odběr na 

nejvyšších hodnotách. 

Příběh posledního roku 

V průběhu loňského roku začalo Rusko vyvíjet tlak na evropský trh se zemním plynem. 

 Po začátku ruské invaze na Ukrajinu tento nátlak ruský státní plynařský koncern 

Gazprom ještě stupňoval, a využíval závislosti, ve které se některé členské státy EU 

včetně Česka nachází. 

 Jedním z klíčových subjektů této komoditní války je především Německo. 

 Dalším terčem tohoto nátlaku jsme ale i my – běžní evropští spotřebitelé 

a místní průmysl. 

 Možnost náhrady ruského plynu existuje díky navýšení stávajících dodávek ze států 

jako USA, Norsko, Ázerbájdžán Alžírsko nebo Katar a případným nasmlouváním 

nových dodavatelů, například Senegalu, Angoly nebo Konga. 

 Klíčovým krokem k překlenutí této i dalších zim jsou úspory energií napříč všemi 

sektory ekonomiky, energeticky účinná řešení a rozvoj obnovitelných zdrojů. 

 Ceny jsou extrémní a úspory jsou přirozenou reakcí podniků i domácností. 

Otázkou zůstává, jaké dopady budou mít úspory zemního plynu a elektřiny v této 

zimě na fungování ekonomiky, a nakolik budou příčinou uzavření podniků či jejich 

budoucí relokace. 

Spotřeba energií v Česku – jakou roli hraje zemní plyn?  

 Tento přehled se zabývá především fyzickou dostupností a skutečnou spotřebou 

zemního plynu. 

 Z veškeré dostupné energie v Česku pochází právě z plynu necelých 20 %. Dalšími 

zdroji jsou hlavně hnědé uhlí, jaderné palivo a obnovitelné zdroje energie. 

 Plyn ale hraje zásadní roli pro vytápění domácností a průmyslu, pro vysokoteplotní 

procesy ve vybraných sektorech ekonomiky (např. při výrobě stavebních produktů 

nebo ve sklářství) nebo jako vstup ve výrobě (výroba chemikálií). 

https://www.martenscentre.eu/blog/how-gazprom-manipulated-the-eu-gas-market/
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-2a.html
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Proč je otázka snižování spotřeby zemního plynu pro Česko klíčová? 

 Sami si vyrábíme zhruba 2 % roční spotřeby, 98 % spotřeby musíme dovážet. 

 Byli jsme dlouhodobě skoro ze 100 % závislí na dodávkách ruského plynu, i když 

k nám surovina proudila přes německé území. 

 Nyní spoléháme především na plyn norský a americký, a to i díky pronájmu části 

kapacity LNG terminálu v Nizozemsku. 

Jaká je naše zásoba zemního plynu? 

 České zásobníky zemního plynu mají maximální kapacitu zhruba 3,5 miliardy m3. 

 K 15.11. 2022 jsme měli zásobníky naplněné z 99 % – to je nejvíc za poslední roky. 

Ke stejnému datu jsme začali ve velkém plyn odčerpávat – topná sezóna naplno 

odstartovala. 

 S 99 % plynu v zásobnících bychom v průměru posledních pěti let zvládli pokrýt 

spotřebu pouze dalších tří měsíců – prosince 2022, ledna a února 2023. 

 Dle legislativy musíme cílit na 90% naplnění ke konci října roku 2023. 

 

Zdroj: ERÚ, roční a čtvrtletní zprávy 2017-2022; GIE AGSI, data o skladování, 2022; vlastní výpočet 

Kolik vzhledem ke své průměrné spotřebě musíme ušetřit? 

 Za posledních 5 let je průměrná skutečná spotřeba 8,7 miliard m3 zemního plynu 

ročně. 

https://www.mpo.cz/cz/energetika/statistika/plynna-paliva/zemni-plyn-v-ceske-republice-2010_2020--265410/
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-stat-zmenil-scenar-pro-plynove-krize-210888
https://www.eru.cz/zpravy-o-provozu
https://agsi.gie.eu/#/
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 Státy EU se domluvily na úsporách ve výši 15 % oproti pětiletému průměru, a to 

v období srpen až březen – dále v dokumentu nazýváno „úsporné období.“ 

 Na něj v Česku vychází průměrně 80 % veškeré roční spotřeby, tedy asi 6,8 miliard 

m3. Ušetřit tedy musíme zhruba 1 miliardu m3 plynu. 

 Levý dolní graf: Od srpna do října 2022 zatím šetříme dokonce o trochu více než 15 

% – takový postup se očekává od každého členského státu EU. 

 Pravý dolní graf: Při pohledu na celý letošní rok jsme zatím daleko od dosažení 

roční 15% úspory – ta sice není povinná, ale ukazuje na trend během 10 měsíců, 

což má silnou vypovídací schopnost o připravenosti na tuto zimu. Zatím jsme 

ušetřili asi 0,8 z 8,7 miliard m3 pětiletého průměru. 

 

Zdroj: ERÚ, roční a čtvrtletní zprávy 2017-2022; ENTSOG, vstupy a výstupy; NET4GAS, statistika spotřeby; 

vlastní výpočet 

Kde získat nové kapacity? 

 Dodávky ruského plynu do Evropy se postupně snížily asi na 15 % dlouhodobého 

průměru. Z důvodu přerušení dodávek plynovody Nord Stream I a Yamal ani my 

z Německa již neodebíráme ruský plyn. 

 Česká vláda prostřednictvím polostátního podniku ČEZ vyjednala kapacitu v LNG 

terminálu v Nizozemsku o objemu až 3 miliardy m3 zemního plynu ročně, což 

odpovídá jedné třetině roční spotřeby Česka. 

 Pro zajištění energetické bezpečnosti na příští rok potřebujeme jednak zajistit 

kontrakty na fyzické dodávky a také ještě navýšit kapacitu v LNG terminálech. 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/08/05/council-adopts-regulation-on-reducing-gas-demand-by-15-this-winter/
https://www.eru.cz/zpravy-o-provozu
https://transparency.entsog.eu/#/map?loadBalancingZones=true
http://extranet.net4gas.cz/capacity_ee.aspx
https://www.bruegel.org/dataset/european-natural-gas-imports
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 Průměrný tanker může operovat s LNG kapacitou i větší než 150 tisíc m3 

zkapalněného plynu, což po zpětném zplyňování představuje téměř 0,1 miliardy 

m3 zemního plynu. 

 Roční spotřebu Česka by tak pokrylo o něco víc než 80 tankerů. 

Vývoj spotřeby a pohled do roku 2023 

 Horizontální linie na grafu níže znázorňuje pětiletý průměr skutečné spotřeby 

každého jednotlivého měsíce. Ten tvoří základ (100 %) pro výpočet žádoucích 

úspor dle nařízení Evropské komise.   

 Pokud chceme šetřit každý měsíc alespoň 15 % z pětiletého průměru spotřeby, 

jsme v tomto roce na velmi dobré cestě. Trend letošních úspor (tedy poklesu 

spotřeby) je zvýrazněn modrou šipkou. 

 Meziroční srovnání s rokem 2021 nemusí být vypovídající, jelikož to byl 

nadprůměrně chladný rok s vysokou spotřebou 

 15 % nebo více jsme zatím ušetřili v měsících únor, květen, červenec a říjen, a za 

celý rok jsme tak do konce října ušetřili přes 11 % skutečné spotřeby plynu oproti 

průměru 2017-2021. 

 Detailní pohled na úspory v průmyslu a domácnostech naleznete v příloze, stejně 

jako graf znázorňující celkovou spotřebu elektřiny v Česku. 

 

Zdroj: ERÚ, roční a čtvrtletní zprávy 2017-2022; ENTSOG, vstupy a výstupy; NET4GAS, statistika spotřeby; 

vlastní výpočet 

https://www.eru.cz/zpravy-o-provozu
https://transparency.entsog.eu/#/map?loadBalancingZones=true
http://extranet.net4gas.cz/capacity_ee.aspx
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Uvažujme modelovou situaci vycházející z vývoje od poloviny listopadu 2022: 

 Pětiletý průměrný čistý dovoz plynu skrze tradiční plynovody klesl o 70 % nebo 80 

% - zastavil se všechen import ruského plynu, ale byl zčásti nahrazen, např. plynem 

norským. 

 K další náhradě ruského plynu došlo díky dodávkám LNG počínaje říjnem, 

konkrétně s potenciálem pokrýt až třetinu roční spotřeby. 

 Domácí těžba se bude nadále držet na průměrných hodnotách, které ovšem tvoří 

zanedbatelný podíl na naší celkové spotřebě. 

 

Výsledek: 

 Bez dalšího navýšení kapacit LNG by za všech okolností musely být úspory plynu 

na vyšší úrovni než 15 %, což ilustruje graf níže. 

 I při dosažení úspor přes 20 % bychom měli problémy s dostatkem plynu na další 

zimu. Kritická může být z pohledu rychlosti čerpání plynu při konci jara hranice 30 

% naplněnosti zásobníků. 

 Proto je potřeba navýšit či nejlépe zdvojnásobit aktuálně zamluvenou kapacitu 

v LNG terminálech. 

 Pouze za těchto podmínek dosáhneme ke konci příštího října obdobných úrovních 

naplnění zásobníků jako letos. 

Zdroj: ERÚ, roční a čtvrtletní zprávy 2017-2022; vlastní výpočet 

https://www.eru.cz/zpravy-o-provozu
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Kde a jak se plyn spotřebovává 

 Konečné spotřebě v ČR dlouhodobě kraluje průmysl v závěsu s domácnostmi. 

 Z průmyslu je dominantním spotřebitelem sektor nekovových minerálních 

produktů (sklárny, keramika, výroba stavebních materiálů, cement, vápno). 

 Z něj skoro 50 % všeho plynu spotřebují sklárny a dalších 40 % stavební materiál 

a keramika. Jsou to právě vysokoteplotní procesy pro tavení nebo vypalování, které 

si žádají zemní plyn jako palivo. 

 Energeticky náročné průmysly sice nedosahují takového podílu na přidané 

hodnotě české ekonomiky, ovšem jejich výstupy jsou důležitými vstupy dalších 

sektorů ekonomiky – např. ocel a cement do stavebního sektoru nebo chemické 

výrobky do zemědělství. 

 

Průměr konečné spotřeby mezi 2016-2020 

Z konečné spotřeby: Z konečné spotřeby průmyslu: 

Průmysl 39 % Nekovové minerální produkty 25 % 

Domácnosti 36 % Potraviny, nápoje, tabák 14 % 

Komerční prostory a služby 21 % Strojírenství 12 % 

Doprava 2 % Chemický a petrochemický 11 % 

Ostatní 2 % Ocel a železo 9 % 

Zdroj: MPO, 2021 

Značná část domácností je na plynu závislá 

 V roce 2020 se podle Českého statistického úřadu zemní plyn podílel z více než 25 

% na celkové spotřebě energií domácností. Z toho přes 60 % bylo využito na 

vytápění. 

 V roce 2021 více než 37 % všech bytů spoléhalo na zemní plyn jako hlavní palivo 

pro vytápění. 

 Dle STEM v roce 2022 navíc z celkových 58 % domácností, které mají vlastní zdroj 

tepla a nejsou závislé na centrálním vytápění, více než 50 % spoléhá právě na plyn. 

https://www.mpo.cz/cz/energetika/statistika/plynna-paliva/zemni-plyn-v-ceske-republice-2010_2020--265410/
https://www.czso.cz/csu/czso/spotreba-paliv-a-energii-v-domacnostech-energo-2021
https://www.stem.cz/ceska-netransformace-2022/
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 Ještě v roce 2015 na plyn jako jediný zdroj vytápění spoléhalo až 27 % ze všech

domácností, u ohřevu vodu byl tento podíl 24 % a u vaření 17 %.

 V letech 2015 až 2020 daly české domácnosti za energie (nejen plyn, ale i elektřinu

a další zdroje) průměrně 11 % procent svých ročních spotřebních výdajů.

 V roce 2021 platili spotřebitelé v průměru za zemní plyn 15 tisíc Kč na byt a za

elektřinu 16 tisíc Kč na byt.

Spotřebitelé – úspora pod tlakem vysokých cen 

 Přestože domácnosti jsou tzv. chránění spotřebitelé, i oni mohou udělat mnoho

pro snížení poptávky po plynu a elektřině. Poradenské služby nabízí přímo MPO

nebo také MŽP s MPSV.

 Dle STEM v roce 2022 ještě stále více než 35 % obyvatel Česka žije v nezateplené

domácnosti.

 Téměř 60 % obyvatel by rozhodně nebo nejspíš v zateplování ještě pokračovalo, 50

% by pořídilo střešní fotovoltaické či solární panely a 40 % tepelné čerpadlo.

 Zemní plyn, elektřina nebo tepelná čerpadla jsou dle stejného výzkumu STEM

doménou pro vytápění především u relativně bohatších domácností. Dřevo a uhlí

naopak u chudších domácností.

 Dřívější průzkum STEM ukazuje, že v otázce úspor energií a pohonných hmot se až

80 % spotřebitelů vyjádřilo ochotu plyn šetřit – a to převážně z důvodu vysokých

cen.

Úspory, úspory, úspory 

 Pokud budou členské státy při aplikaci úspor důsledné, ušetří povinných 5 %

elektřiny ve špičce, nebo navýší úspory plynu nad domluvených 15 %, letošní

topnou sezónu přečkáme.

 Mnohem větší pozornost už musíme upřít k topné sezóně 2023/2024.

 Složitou rozpočtovou otázku cenového stropu energií pro konečné spotřebitele,

domácnosti a malé a střední podniky řeší vlády na národní úrovni, včetně Česka.

Tento cenový strop již vláda schválila. Nyní uvažuje o zavedení stropu i pro velké

podniky.

https://www.czso.cz/csu/czso/spotreba-paliv-a-energii-v-domacnostech
https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis
https://zkrotimeenergie.cz/
https://www.stem.cz/ceska-netransformace-2022/
https://www.stem.cz/cesi-se-obavaji-propadu-sve-zivotni-urovne-vetsina-kvuli-zdrazovani-setri-a-omezuje-sve-potreby/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-schvalila-zastropovani-cen-energii--pomuze-jak-domacnostem--tak-firmam--270228/
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/sikela-ve-vlade-je-shoda-na-stropech-cen-energii-pro-velke-podniky/2289403
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/sikela-ve-vlade-je-shoda-na-stropech-cen-energii-pro-velke-podniky/2289403
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 Zastropování příjmů výrobců elektřiny nebo fosilních gigantů dle nařízení Evropské

komise přijalo i Česko, právě tyto příjmy poslouží ke kompenzaci obchodníků a

umožní snížení cen energií pro konečné spotřebitele.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-finance-poslanci-svedou-boj-o-zdaneni-bank-a-energetiku-jak-dopadne-windfall-tax-218401


 

12 

Příloha: Detailní pohled na úspory zemního plynu a elektřiny 

v průmyslu a domácnostech 

Doplňující graf k celkové čisté spotřebě elektřiny v Česku, v porovnání s pětiletým 

průměrem a cílem ideální úspory, která je v tuto chvíli stanovena jako dobrovolná. Teprve 

v říjnu jsme se začali blížit k 10 % úspor, což ale bylo mimo jiné dané i nadprůměrně 

teplým počasím v tomto měsíci. Povinné je ale uspořit 5 % ve špičce. Od začátku roku do 

konce října jsme v netto spotřebě celkem ušetřili 1,7 % oproti pětiletému průměru. 

 

Zdroj: ERÚ, roční a čtvrtletní zprávy 2017-2022; ČEPS, statistika zatížení; vlastní výpočet 

Následující tabulka a grafy ukazují detailní rozbor úspor či nadměrné spotřeby plynu 

a elektřiny pro průmysl a domácnosti. Výpočet vychází ze statistik ERÚ a ČSÚ.  

V průmyslu se daří významně navyšovat úspory zemního plynu, klesá navíc i spotřeba 

elektřiny. Ta ovšem stále v porovnání s pětiletým průměrem zůstává vysoko. Do 

budoucna lze odhadovat, že spotřeba elektřiny v průmyslu už jen poroste díky tlaku na 

elektrifikaci. 

Domácnosti taktéž spoří se zemním plynem stále více a více. Oproti tomu však nedosahují 

téměř žádných úspor ve spotřebě elektřiny, kdy naopak ve dvou ze tří čtvrtletí tuzemské 

domácnosti spotřebovaly víc elektřiny, než průměrně za posledních pět let. 

https://www.eru.cz/zpravy-o-provozu
https://www.ceps.cz/cs/data#Load
https://www.eru.cz/zpravy-o-provozu
https://www.czso.cz/csu/czso/prumysl_energetika
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Vývoj spotřeby plynu a elektřiny v průmyslu a domácnostech oproti průměru 2017-2021 

(mínus značí úspory, plus značí nadspotřebu) 

2022 Q1 Q2 Q3 Q1-Q3 

Průmysl Plyn -11 % -14 % -17 % -13 % 

U průmyslu přepočteno jako úspory na jednotku objemu 

produkce. 
Elektřina 12 % 9 % 6 % 9 % 

Domácnosti Plyn -8 % -12 % -16 % -10 % 

U domácností se jedná o absolutní úsporu. Elektřina 2 % -1 % 0 % 1 % 
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