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Českou republiku zasáhl v lednu nebývale silný smog. Zrovna v tu dobu ministr životního 
prostředí Richard Brabec přišel s tím, že by už do voleb nepředkládal tzv. antifosilní zákon,
který nastaví cíle a tempo snižování emisí skleníkových plynů a pomůže modernizovat 
ekonomiku. Zákon by přitom – podle studie, kterou si ministr nechal udělat – snížil prach a 
další zplodiny o 95 procent1. Oficiální důvod: nestíhá se, nemáme vše dokonale 
propočítáno. Pro tu polovinu z nás, která musí dýchat vzduch zamořený rakovinotvornými 
látkami či škodlivým mikroskopickým prachem, to nezní jako příliš silné důvody.

Přitom díky zmíněné ekonomické studii2, kterou poslal ministr životního prostředí Richard 
Brabec svým vládním kolegům, odborářům a průmyslníkům, víme i to, jak by takové 
snížení smogu změnilo i jiné stránky našeho života.

Analýza nákladů i přínosů je poměrně konzervativní. Sestavovali ji experti na ekonomiku 
energetiky z renomované brněnské firmy EGÚ, která pracuje například pro Ministerstvo 
průmyslu a obchodu, ČEZ, ČEPS, E.ON, RWE (Innogy), Komerční banku a další. Část 
dodávali ekonomové z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Analýza 
stojí na srovnání (nižších) cílů pro snížení emisí vyplývajících z Aktualizované Státní 
energetické koncepce ČR a (vyšších) cílů dle antifosilního zákona.

Základní shrnutí výsledků říká, že antifosilní zákon je technicky a ekonomiky proveditelný. 
Pokud bude zákon naplněn, tak energetika bude postavená více na investicích do 
domácích čistých zdrojů a méně na dovozu paliv, bude méně zatížená škodami ze 
znečištění, vzroste energetická bezpečnost státu a sníží se energetická náročnost 
ekonomiky, v energetice vzniknou nová pracovní místa, která převýší úbytek práce v těžbě
a pálení uhlí.

Pojďme se podrobně podívat na to, co by v ekonomice antifosilní zákon (resp. snížení 
emisí skleníkových plynů o 83 %) způsobilo.

Závislost na fosilních palivech. Prakticky úplně eliminuje uhlí a ropu pro energetické 
využití, energetika bude na fosilních palivech záviset z 35 %3, oproti 80 % v současnosti. 
Využitím jaderné energie se scénáře (s a bez zákona) neliší.

Náklady na energie. Do výroby energie bude potřeba v období 2020-2050 dohromady 
investovat o 1 400 mld. Kč více (například více obnovitelných zdrojů a sofistikovanější sítě 
pro přenos energie). Za dovoz paliv (v období 2020-2050 dohromady) bude potřeba o 1 
400 mld. Kč méně. Za škody z využívání fosilních paliv (na zdraví, zemědělské produkci, 
budovách atp.) zaplatíme (v období 2020-2050) o 35 mld. Kč4 méně.

1 Faktem je, že snížení smogu bude téměř stejné i v případě naplnění Státní energetické koncepce ČR (tedy 
snížení emisí skleníkových plynů o 62 % do roku 2050). Ale varianta SEK se sama nenaplní. Dokazuje to 
řada příkladů. SEK již od roku 2014 obsahuje konkrétní úkoly proti plýtvání uhlím v zastaralých elektrárnách. 
Když je ministr průmyslu dal do návrhu novely energetického zákona, tak je odmítli poslanci. SEK také 
požaduje vyšší zdanění fosilních paliv a nic takového se zatím nepovedlo. SEK předpokládá výměnu 
uhelných kotlů za kotle na jiná paliva, ale kotlíkové dotace v roce 2016 z 1/3 platily nové kotle, v nichž se pálí
uhlí. Dle SEK mají vznikat větrné elektrárny, ale vláda se ani nepokusila prosadit jejich rozumnou podporu.
2 https://ipodpora.odbory.info/soubory/dms/wysiwyg_uploads/c2a0667ce4c05b4a/uploads/antifosil.pdf 
3  Zůstává zejména zemní plyn (ale i ten klesá oproti stavu bez zákona)
4  Celkově budou škody nižší o 526 mld. Kč, avšak většina budou škody v okolních státech (např. přenos 

https://ipodpora.odbory.info/soubory/dms/wysiwyg_uploads/c2a0667ce4c05b4a/uploads/antifosil.pdf


Tempo ekonomiky. Dopadová studie spekuluje, že vlivem vyšších nákladů na energetiku 
může být tempo růstu HDP mírně nižší. Studie však zároveň poukazuje na to, že výpočet 
neuvažuje, jak se na výrobě pro čistou energetiku budou podílet domácí firmy a tím 
přispívat k HDP. Výpočet také nezahrnuje to, že nižší náklady na dovoz paliv znamenají, 
že ušetřené peníze se v ekonomice utratí. Studie však říká: „U obou variant klesá podíl 
ročního dovozu energetických zdrojů na HDP, ale u Nízkofosilní varianty je tento pokles 
výraznější, což může působit jako prorůstový faktor.“ Navíc porovnání vůbec nezohledňuje
to, že pokud nebude zmírněna klimatická změna, dojde k dalekosáhlým ekonomickým 
škodám – touto otázkou se ekonomové zabývají již léta a zatím nejkomplexnější studie 
(tzv. Sternova zpráva z roku 2008) zjistila, že náklady na zmírnění klimatické změny pohltí 
1 % světového HDP, ale dopady nicnedělání by způsobily přímé finanční škody ve výši 5 
% HDP (se započítáním zdravotních následků až 11 %).

Energetická bezpečnost. Výrazně vzroste, podíl dovozu paliv na HDP bude cca poloviční
oproti současným plánům, celkem za dovoz paliv zaplatíme v období 2020-2050 o 1,4 
bilionu Kč méně. Studie říká: „U obou variant klesá podíl ročního dovozu energetických 
zdrojů na HDP, ale u Nízkofosilní varianty je tento pokles výraznější, což může působit 
jako prorůstový faktor.“

Pracovní místa a mzdy. Zákon oproti dnešku zvýší o 9 000 počet pracovních míst. 
Naopak bez zákona by 5 000 pracovních míst zaniklo. Podtrženo a sečteno, schválení 
zákona zajistí práci 14 000 lidí5. Studie předpovídá také vyšší růst mez, když říká: 
„Zatímco v Koncepční variantě odhadujeme, že do roku 2050 bude nárůst reálné 
průměrné mzdy o cca 70 %, u Nízkofosilní by to mohlo být o cca 100 % oproti 
současnosti.“

Konkurenceschopnost české ekonomiky. Studie ji přímo nezkoumá. Celkově by zákon 
znamenal nižší náklady na výrobu energie (součet vyšších nákladů na čisté zdroje, nižších
nákladů na paliva a nižších externích nákladů), což by spolu s nižší energetickou 
náročností (díky zákonu by poklesla o 62 %) mělo znamenat zvýšení 
konkurenceschopnosti naší ekonomiky. Studie říká: „… přechodem na Nízkofosilní 
variantu rozvoje se konkurenční pozice ČR vůči ostatním zemím EU28 nemusí změnit, 
pokud i ostatní členské země budou podporovat tento směr rozvoje.“ EU má (zatím 
nezávazný) cíl 80-95 % do roku 2050, takže jsme antifosilním zákonem při spodní hranici. 
Řada států má antifosilní zákony nebo jinak stanovené cíle stejné nebo vyšší (Velká 
Británie – 80 %, Německo 80-95 %, Francie 75 %, Irsko 80 %, Finsko 80 %, …). Světové 
ekonomické fórum sestavuje žebříčky konkurenceschopnosti. Česko je na 31. místě. 
Státy, které se soustředí na snižování závislosti na uhlí, ropě a plynu (antifosilní zákon 
nebo jiné závazné cíle) mají zároveň špičkovou konkurenceschopnost: Německo (4. 
místo), Nizozemsko (5. místo), Finsko (8. místo), Švédsko (9. místo) či Velká Británie (10. 
místo). Na prvním místě je zde Švýcarsko6. V důrazu na ochranu životního prostředí je 
první na světě opět Švýcarsko7.

Jak je to v praxi

znečištění z českých uhelných elektráren do Německa, Polska, Rakouska, Slovenska), v Evropě (přenos 
znečištění) a v globálním měřítku (zejména dopady změny klimatu).

5  Toto dokládá i podrobná studie pracovních míst v sektoru větrné energetiky – viz 
www.hnutiduha.cz/windustry 

6 http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf 
7 http://epi.yale.edu/files/2012_epi_report.pdf

http://epi.yale.edu/files/2012_epi_report.pdf
http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf
http://www.hnutiduha.cz/windustry


Teoretické výpočty jsou pěkné, ale je potřeba se podívat, jak takové snižování závislosti 
na fosilních palivech vypadá v praxi.

Návrh je inspirován úspěšným britským zákonem považovaným za vzorovou legislativu. 
Británie přijala zákon, který závazně stanoví, jak se bude snižovat spotřeba ropy, plynu a 
uhlí.8 Shodla se na něm vláda s opozicí, Svazem britského průmyslu i odbory. Je úspěšný 
– spotřeba fosilních paliv klesla už o 24 procent.9 Ze zákona profitují podniky z oblasti 
strojírenství, stavebnictví, ale také ocelářství a výroby automobilů.10

Za 8 let platnosti zákona se celkově ekonomika proměnila takto:
- spotřeba energie poklesla o 18 %11

- roční úspora je 579 milionů liber (v přepočtu přes 20 miliard korun) za dovoz 
zemního plynu a uhlí, které nahradila výrobou elektřiny ve větrných elektrárnách12 

- spotřeba elektřiny a plynu na vytápění klesla o téměř čtvrtinu13 
- podařilo se i snížit závislost dopravy na ropě14

- HDP vzrostlo o 7 %15

- průmyslová výroba vzrostla o 4 % a stavebnictví o 8 %16

- počet pracovních míst vzrostl o 5 % (cca 1,5 milionu)17 a nezaměstnanost klesla 
pod předkrizové hodnoty18

Zákony pro snížení spotřeby fosilních paliv přijali také v Dánsku, Finsku, Irsku, Francii19 a 
v minulých letech vznikly rovněž ve Švédsku, Rakousku či nejprůmyslovějším německém 
regionu Severním Porýní-Vestfálsku20. Podobná legislativa se připravuje i v Nizozemsku a 
dalších státech.

Stejně jako jinde by měl i český zákon pouze stanovit mantinely, jak bude ekonomika svoji 
závislost na fosilních palivech snižovat. Konkrétní opatření budou až poté průběžně 
schvalovat (a realizovat) budoucí vlády. Samy rozhodnou, zda například podpoří investice 
do chytrých domů nebo vylepší veřejnou dopravu. Další mohou vsadit na čisté domácí 
zdroje energie.

Anebo – samozřejmě – na to může jít stát jinak a rozběhnout jednotlivá opatření. Pro 
začátek třeba doplnit k zateplování domů i podporu obecních a občanských obnovitelných 
zdrojů či zavírání nepotřebných a zastaralých uhelných elektráren. Pokud dokáže takovou 
politiku udržet přes měnící se vládní garnitury i bez rámcového zákona, pak je to řešení.

8 www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/27/pdfs/ukpga_20080027_en.pdf
9 https://www.theccc.org.uk/publication/meeting-carbon-budgets-2016-progress-report-to-parliament/ 
10 The colour og growth, http://www.cbi.org.uk/media/1552876/energy_climatechangerpt_web.pdf

Shining the light, http://www.cbi.org.uk/campaigns/maximising-the-potential-of-green-business/shining-a-
light-report/case-studies/ 

11 http://www.carbonbrief.org/five-charts-show-the-historic-shifts-in-uk-energy-last-year
12http://www.camecon.com/Libraries/Downloadable_Files/The_impact_of_wind_energy_on_UK_energy_dep
endence_and_resilience.sflb.ashx 
13 http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171766_321960.pdf 
14 http://www.carbonbrief.org/media/427793/energy-use-by-sector.png
15 http://www.economicshelp.org/blog/5843/economics/economic-growth-stats-2/
16 https://data.oecd.org/industry/industrial-production.htm
17 https://www.gov.uk/government/news/employment-rate-matches-record-high
18http://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/bulletins
/uklabourmarket/latest
19 http://hnutiduha.cz/aktualne/francie-schvalila-zakon-ktery-snizi-zavislost-na-rope-plynu
20 http://hnutiduha.cz/aktualne/cislo-tydne-80-nejprumyslovejsi-region-nemecka-snizi-spotrebu-fosilnich-paliv-
o-80-procent 
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