Pojďme k jádru věci – s touto výzvou se letos organizátoři obrátili na více než 350 účastníků a 50
spíkrů konference Energetika. Stabilní prestiž konference byla podpořena i udělením záštit ze strany
Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí. Záštitu nad konferencí převzal
i Energetický regulační úřad a Svaz průmyslu a dopravy České republiky. Partnery konference
představují společnosti, se kterými EGÚ Brno dlouhodobě a úspěšně spolupracuje: ČEPS, E.ON
Česká republika, EY a Asociace energetických manažerů. Mediálními partnery byly časopisy
Energetika, Pro-Energy a server oenergetice.cz. Pořadatel konference děkuje všem těmto subjektům
za podporu a přínosnou spolupráci.
Název konference v sobě nesl jádro jako jedno z prioritních témat české energetiky, nicméně
konference byla již tradičně zaměřena na energetiku jako celek, především pak na elektroenergetiku,
plynárenství, teplárenství a na trh s energetickými komoditami. Tomu odpovídalo i její rozdělení do
šesti tematických odborných bloků. Na konferenci Energetika 2018 se představili:
 zástupci decizní sféry (MPO, MŽP, OTE, členové Rady ERÚ),
 provozovatelé páteřní energetické infrastruktury (ČEPS, NET4GAS),
 distributoři plynu i elektřiny,
 výrobci elektřiny a tepla od malovýrobců po energetické giganty,
 zástupci akademické obce,
 nezávislí experti,
 zástupci dalších institucí.
EGÚ Brno, a. s., není pouze organizátorem konferencí, ale především jejich odborným garantem již od
roku 1997. Dvaadvacátá konference potvrdila již dříve nastolený trend, kdy nechce být pouhým
sumářem přednášek, ale především unikátní živou diskuzní platformou pro směřování energetiky ČR.
Tuto ambici má i do dalšího ročníku, který se bude konat 18. a 19. září 2019 v Brně. Třiadvacátá
konference má jasný cíl: být i nadále nejprestižnější akcí svého druhu v Česku i na Slovensku.

Závěry konference Energetika 2018
 Doporučuje se zachovat vysokou diverzitu zdrojového mixu výroby elektřiny v ČR. Mix by měl být
založen na jádru, obnovitelných zdrojích a zemním plynu. Rozvoj jaderných zdrojů by měl být
takový, aby byl zachován přinejmenším stávající podíl jádra na výrobě elektřiny v ČR, tedy podíl
přibližně 30 až 40 %.
 Přibližně od roku 2025 je indikován nedostatek výrobních zdrojů elektřiny ve velkém počtu
evropských zemí. Možnosti dovozu elektřiny do ČR po roce 2025 budou velmi omezené. Nejen
z tohoto důvodu je důrazně doporučeno požadovat pro ČR soběstačnost v zajištění poptávky
elektřiny, která dlouhodobě poroste.
 V případě hodnocení scénářů s různým mixem zdrojů je nutné vždy srovnávat celkové systémové
náklady, nikoliv pouze výrobní náklady jednotlivých typů zdrojů. Výrazným nákladem
elektroenergetiky s vysokým podílem OZE je potřeba velmi výrazných investic do prostředků
flexibility, denní akumulace, elektrických sítí a pro vysoké podíly také sezónní akumulace.
Doporučujeme vyžadovat od všech zdrojů bez výjimky přímou odpovědnost za dopady do
elektrizační soustavy, které svým provozem mohou způsobit.
 Poptávka plynu poroste výrazně ve všech regionech světa s výjimkou EU. EC nyní ve svých
scénářích pracuje se stagnací spotřeby plynu a v rámci dekarbonizace do roku 2050 pak s
náhradou zemního plynu plynem syntetickým a biometanem. Spotřeba zemního plynu v EU však
bude závislá na úspěšnosti navyšování výroby OZE a efektu dosahování energetických úspor
a může také výrazně růst, zejména navýšením podílu plynu na výrobě elektřiny. V České republice
se ze stejného důvodu očekává růst poptávky plynu.
 Přenosová síť se bude vyvíjet tak, aby nebyla úzkým místem pro připojování nových zdrojů či
výraznou mezinárodní výměnu elektřiny. Elektrické sítě, přenosová i distribuční, budou na
navyšování podílu decentrální výroby reagovat navyšováním automatizace, zaváděním vyšší
úrovně monitoringu a přenosu dat. Integrace většího množství intermitentních zdrojů bude pro
distribuční a částečně i přenosové sítě vyžadovat výrazné nové investice, především v oblasti
řízení napětí. Pro distribuční sítě bude jedním z největších úkolů posílení z důvodu zajištění
napájení elektromobilů, které by se ve výrazném množství měly objevovat po roce 2025.
 Novou, zásadní rolí provozovatelů přenosových a distribučních soustav je realizace
elektroenergetické legislativy (implementace kodexů), která zásadně mění trh s elektřinou.
 Rozvoj trhu je a bude i nadále velmi výrazně ovlivněn elektroenergetickou legislativou Evropské
unie. Očekává se, že tento vliv bude přinejmenším střednědobě narůstat. Subjektům podnikajícím
v elektroenergetice se proto doporučuje aktivně se účastnit veřejných konzultačních procesů, které
jsou k legislativě pořádány jak evropskými, tak národními autoritami či profesními sdruženími.
 V blízké budoucnosti bude trh ovlivňován řadou systémových změn. Jedná se o dopady
prosumers, zavádění agregátorů, legislativní zakotvení akumulace a změny na trhu s regulačními
službami. Doporučuje se intenzivně řešit otázku kapacitních mechanismů v reakci na situaci
v okolních zemích tak, aby byla ČR připravena zvládnout dopady předpokládaných změn.
Souběžně je nutné připravovat sjednocení obchodního intervalu na 15 minut ve všech dotčených
oblastech.
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