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Příloha č. 1 Popis základních vstupů pro scénáře

Tabulka č. 1: Vstupy do scénářů A2, G5
Vstup/limit Scénář A2 Scénář G5

Výchozí rok 2010
2010

Časový horizont 2060
2060

Vývoj HDP a jeho 
struktura,

3%/rok do 2030 a pak 1,5%/rok
3%/rok do 2030 a pak 1,5%/rok

Poptávka po elektřině Dle OTE (únor 2011) a penetrace elektřiny do  
sektoru tepla a dopravy na základě ekonomické 
optimalizace

MŽP a penetrace elektřiny do  sektoru tepla a 
dopravy na základě ekonomické optimalizace
MŽP:
2010        59,3 TWh
2020        63,0 TWh
2030        68,9 TWh
2060        76,0 TWh

Dožívání existujících 
uhelných elektráren 

Dle šetření vybraných velkých zdrojů 
zpracovaného ve VUPEK-Economy v roce 
2011, doplněno případně nižším koeficientem 
využití, případně dřívějším snížení jejich využití 
v závislosti na dopadech do HDP a 
konkurenceschopnosti

Dle šetření vybraných velkých zdrojů 
zpracovaného ve VUPEK-Economy v roce 
2011, doplněno případně nižším koeficientem 
využití, případně dřívějším snížení jejich využití 
v závislosti na dopadech do HDP a 
konkurenceschopnosti

Dožívání existujících JE JEDU do roku 2045

JETE do roku 2062

JEDU do roku 2045

JETE do roku 2062

Vývoj cen 
energetických zdrojů 
pro podmínky ČR 
(vázáno na světové 
ceny)

Expertní odhad možného rozptylu na základě 
expertních odhadů (min., stř. a max.) 
uvedených v obrázcích

Expertní odhad možného rozptylu na základě 
expertních odhadů (min., stř. a max.) 
uvedených v obrázcích

Disponibilita HU Dle posledních těžebních plánů uhelných 
společností

Těžba za současnými územními ekologickými 
limity na lomech Bílina a ČSA

Využito pouze v ekonomickém rozsahu 
strategie

Dle posledních těžebních plánů uhelných 
společností

Těžba pouze v rámci současných územních 
ekologických limitů

Využito pouze v ekonomickém rozsahu 
strategie

Disponibilita ČU Domácí ČU do roku 2040 dle posledních 
těžebních plánů

Dovoz bez omezení

Domácí ČU do roku 2040 dle posledních 
těžebních plánů

Dovoz bez omezení

Disponibilita ropy Domácí potenciál: 0,3 mil tun/r. do roku 2010 
(ponechán předpoklad MPO)

Dovoz bez omezení

Domácí potenciál: 0,3 mil tun/r. do roku 2010 
(ponechán předpoklad MPO)

Dovoz bez omezení

Disponibilita ZP Domácí potenciál: 150 mil. m3/r do roku 2035

Dovoz bez omezení

Domácí potenciál: 150 mil. m3/r do roku 2035

Dovoz bez omezení

Disponibilita OZE V souladu s Národním akčním plánem pro OZE 
(z ekonomického hlediska by však byly 
vyřazeny).

Omezovány ekonomicky do zadané min. míry 
nových instalací (jinak neekonomické):
- Fotovoltaické – 1 200 MWe
- Větrné – 600 MWe
- Geotermální – 30 MWe

Disponibilita biomasy dle MZe – 160 – 217 PJ 
(včetně dendromasy).

V souladu s Národním akčním plánem pro OZE 
(z ekonomického hlediska by však byly 
vyřazeny).
Nasazeny dle zadání MŽP, PJ hrubé výroby:
              2020   2030   2050
PV            7,7       9,0   10,8
VTE          2,1       5,0     5,4
GTE          1,7       5,0   14,4

Disponibilita biomasy dle MZe – 160 – 217 PJ 
(včetně dendromasy).

Směrnice IPPC Nové emisní limity dle nové směrnice

U teplárenských zdrojů nad 50 MW využití 
odkladu do roku 2023

Nové emisní limity dle nové směrnice

U teplárenských zdrojů nad 50 MW využití 
odkladu do roku 2023

Zahraniční obchod s Postaveno na domácí potřebu při střední Postaveno na domácí potřebu při maximální 






   






 







  
   

 






   
  










Co mj. zaznělo na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje 22. prosince 2011
(podle zvukového záznamu)

Pavel Kouda, náměstek hejtmanky (ČSSD):
„Já k tomu asi nechci nic říct. Já jsem poslouchal pány. Slova svévolný a arogantní, 
spekulace prapodivné jsme tady slyšeli tisíckrát. Já jenom chci říct, že pánové neví, o čem 
mluví. a přišli kritizovat pouze Koudu. Já za ty roky v politice jsem na to zvyklý, a proto se na 
vás nezlobím. Taky vám přeju hezký Vánoce a svátky a vy jste po nás nechtěli žádnou 
odpověď. Takže přesně víte, jak to proběhlo a jakými pravidly se to řídí, to znamená činnost 
Krajského úřadu Ústeckého kraje. Při například odpovídání nebo připomínkování materiálu, 
které chodí z ministerstev. Takže pánové, odpovídat vám na to nebudu, nějak jsem to 
samozřejmě vstřebal, ale zabývat se tím dál nebudu, protože ta kauza je pro mě hotová.“

Arno Fišera, náměstek hejtmanky (ČSSD):
„Já bych si ještě dovolil panu místostarostovi, který je mediálně znám jako velký bojovník, 
což samozřejmě určuje jeho pozici, za níž získá voliče, ale nevím, proč sem přišel, protože 
začátek jeho vystoupení bylo, že kraj požadoval prolomení limitů. Pane místostarosto, můžete 
být tak hodný a doložit mi tuto větu, kterou jste tady veřejně řekl. Protože je to absolutní 
nesmysl. Kraj nikdy nic takového neřekl. ... "Zástupce hejtmana podepsal připomínkový 
koloběh. ...
A to by tady mělo zaznít: určitě nikoho nevyzýval. Takže bych poprosil, když sem jdeme 
takzvaně napadat člověka, abychom měli v ruce to, že žádal o prolomení limitů, že něco 
provedl, protože by mě to samozřejmě mrzelo a určitě bychom to museli řešit. Ale to, co tady 
zaznívalo, je naprosto liché, takže bych poprosil pane místostarosto, abyste nám buďto doložil 
usnesení, že kraj nebo rada žádala o prolomení limitů, a pokud to tak není, abyste se nám v 
čase předvánočním omluvil. Děkuji.“

Jaroslav Foldyna, zastupitel (ČSSD):
„Tady v tom, co pan Kouda odeslal a napsal, není nic o tom, že kraj souhlasí s prolomením 
těžebních limitů, ale kraj se tady vyjadřuje k vypořádání jaksi právních úprav v případě, že by 
došlo k prosazení té energetické koncepce, já to mám před sebou." ... "Pan Kouda, a tím ho 
neobhajuju, nepodepsal souhlas kraje, že souhlasí s prolomením těžebních limitů, ale 
podepsal vyjádření k jakémusi ... které chodí velmi často z ministerstva průmyslu a dalších 
ministerstev, že v případě, že dojde k prolomení limitů, že dojde k vypořádání právních norem 
a já ten materiál mám před sebou. Takže prosím, trošičku méně hysterie a trošičku více 
věcnosti.“

Jiří Šulc, člen rady (ODS):
„Pro mě platí usnesení zastupitelstva a to nejméně dvakrát. Jednou je přímo k limitům, kdy 
jsme si tady odhlasovali, že jsou pro nás nepřekročitelné. A jednou v rámci zásad územního 
rozvoje. To je skutečnost a nad usnesení zastupitelstva nic neexistuje, ani dopis kohokoliv z 
nás. Když půjdeme dál v té věcnosti – v radě se podle mě nehlasovalo o prolomení limitů. Tam 
se bralo na vědomí stanovisko paní hejtmanky, kterou v zastoupení podepsal pan Kouda, které 
odešlo před zasedáním rady. A aby bylo jasně a zřetelně řečeno, ani toto usnesení nebylo 
přijato jednomyslně. Já jsem hlasoval proti, protože si stojím za pevně za svým názorem, a 
jeden kolega se ještě zdržel. To je věcná rovina, která by měla platit. Děkuji.“



Vlastimil Doležal (člen klubu ODS) 

„... Nejen mě, ale i další občany v Ústeckém kraji rozhořčilo to stanovisko Ústeckého kraje, 

které podepsal náměstek hejtmanky pan Kouda údajně na základě zmocnění rady, ve kterém 

se stanovuje nebo se říká, že Ústecký kraj podporuje variantu A2, to je varianta Státní 

energetické koncepce, která počítá s prolomením limitů a s pokračováním těžby velkolomu 

Československé armády právě za hranicemi limitů. To si myslím, že rozbouřilo to veřejné 

mínění. Já jsem na to konto psal paní hejtmance, kromě jiného to, že je to v rozporu se 

Zásadami územního rozvoje, které toto zastupitelstvo schválilo a s předcházejícími 

usneseními zastupitelstva Ústeckého kraje. Tak jsem také žádal o to, aby rada kraje změnila 

toto své stanovisko a respektovala právě schválené dokumenty tohoto kraje. Děkuji paní 

Monice Zeman  za odpověď, kterou jsem dostal. Nicméně k tomu projednávání zřejmě 

nedošlo. ...“ 




