
Přehled
strategických
příležitostí

Energetika



E N E R G E T I K A 2

Ekonomická diplomacie ČR pomáhá podnikatelům při navazování kontaktů v zahraničí a vytváře-
ní podmínek pro přístup českých subjektů na zahraniční trhy. Čeští exportéři mohou využívat ná-

strojů ekonomické diplomacie, mezi něž patří Klientské centrum pro export (KCE). KCE je jednotné 
kontaktní místo pro české podnikatele, kteří chtějí expandovat na zahraniční trhy. Českým firmám 
nabízí prostřednictvím jednotné zahraniční sítě konzultace a poradenské služby ohledně exportních 
a investičních záměrů. Služby pro exportéry jsou poskytovány také v zahraničí, a to pomocí zastu-
pitelských úřadů a zástupců agentur (Czech Trade a Czech Invest) v rámci Jednotné zahraniční sítě. 

Základem úspěšného působení českých firem v zahraničí jsou kvalitní informace o teritoriích a ob-
chodních příležitostech. MZV ČR připravuje každoročně Mapu oborových příležitostí a v návaznosti 
na celosvětovou proměnu poptávky spojenou s pandemií covid-19 představilo Mapu strategických 
příležitostí. Komplexní informace o jednotlivých zemích mohou čeští podnikatelé nalézt také v Sou-
hrnných teritoriálních informacích (STI) na webu businessinfo.cz. Ve spolupráci s Hospodářskou ko-
morou ČR pořádá MZV ČR exportní semináře a webináře zaměřené na aktuální příležitosti pro firmy 
ve vybraných teritoriích. Jejich seznam naleznete na webu export.cz, kde jsou rovněž k  dispozici 
aktuální články z ambasád o obchodních příležitostech a ekonomice nebo nejnovější číslo časopisu 
Moderní ekonomická diplomacie. 

Významným pilířem ekonomické diplomacie jsou aktivity na zahraničních trzích v podobě Projektů 
ekonomické diplomacie (PROPED), zahrnující akce zastupitelských úřadů ČR zaměřené na podporu 
českých firem. Zapojeni jsou kromě MZV ČR také další ministerstva a úřad vlády. Novým nástrojem 
ED je také program PROPEA. Jeho cílem je podpořit české firmy, jejichž aktivity mají v zahraničí spíše 
investiční charakter. Cílem je snížit českým firmám rizika spojená se vstupem na náročné zahraniční 
trhy a posílit kapacity ČR pro podporu trvalejší přítomnosti firem na zahraničních trzích. 

Ekonomickou diplomacii doplňuje také zahraniční rozvojová spolupráce. MZV ČR podporuje české 
firmy při vstupu na perspektivní trhy v rozvojových zemích a pomáhá snižovat rizika jejich působení. 
Posiluje také kapacity jednotlivých firem při projektech s rozvojovým přesahem. 

Bližší informace naleznete na stránkách: 
mzv.cz/ekonomika
export.cz

E K O N O M I C K Á  D I P L O M A C I E 
M I N I S T E R S T VA  Z A H R A N I Č N Í C H  V Ě C Í  Č R

http://mzv.cz/ekonomika
http://export.cz
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Ú V O D

Pandemie COVID-19 a s ní související útlum světové ekonomiky a investic se významně promítl do ener-
getického sektoru. Došlo k výraznému snížení poptávky po energiích (zejména po uhlí, ropě 

a plynu), která v důsledku zavádění tzv. lockdownů téměř po celém světě zaznamenala největší propad za 
posledních sedmdesát let. 

Podle dosavadních odhadů by se v roce 2020 mohla snížit celková poptávka po energiích až o 6 %, což 
by převýšilo čísla zaznamenaná po světové finanční krizi z roku 2008 až sedmkrát. Největší propad se 
očekává u vyspělých ekonomik. V případě Evropské unie prognózy počítají se snížením o 11 %, v případě 
USA přibližně o 9 %. Nejvíce zasaženi byli primárně vývozci ropy a petrochemie, na něž negativně dopadl 
celosvětový útlum letecké dopravy, což mimo jiné způsobilo pokles tržních cen ropy, které v březnu 2020 
klesly na nejnižší úroveň od roku 2003. Nižší ceny budou mít naopak pozitivní dopad na země závislé na 
dovozu ropy. Ačkoliv se ve druhé polovině roku 2020 počítalo s oživením, poptávka v důsledku dalšího 
šíření COVID-19 nedosáhla své předkrizové úrovně. Budoucí vývoj na trhu s ropou bude do velké míry zá-
viset na délce protiepidemických opatření a síle následného ekonomického oživení. 

Graf č. 1. Meziroční změna poptávky po energetických zdrojích v jednotlivých částech světa, 2020

Zdroj: IEA

Vlivem pandemie se zároveň zvýšil význam nízkouhlíkových zdrojů elektřiny (solární, vodní, větrné apod.), 
což experty vede k odhadům, že obnovitelné zdroje energie budou jako jediné v roce 2020 vykazovat růst. 
V prvním kvartále roku 2020 poptávka vzrostla o 1,5 % a podíl obnovitelné energie na energetickém mixu 
významně narostl - největší byl zaznamenán v Belgii, Itálii, Německu a Maďarsku. Tento trend byl rovněž 
doprovázen bezprecedentním poklesem objemu emisí CO2, jenž v zemích EU průměrně činil -8 %, v USA 
-9 % a v Číně -8 %.
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Alžírsko

Energetika je v Alžírsku tradičně strategickým sektorem a investice v něm jsou pečlivě upraveny ome-
zujícím investičním pravidlem 49/51 a dalšími úpravami vycházejícími ze Zákona o uhlovodících 2019. 

Alžírsko je v pořadí 18. největším výrobcem ropy, 10. největším výrobcem plynu a 6. největším vývozcem 
plynu na světě. Dle Akčního plánu hospodářského rozvoje pro rok 2020 bude vedle rozvoje petrochemic-
kého průmyslu a nových těžebních ložisek plynu a  ropy Alžírsko znovu cílit i na rozvoj obnovitelných 
zdrojů energie s konkrétním záměrem pokrýt do roku 2035 až 15 000 MW právě z čistých zdrojů. Nejde 
pouze o významnou úsporu tenčících se zásob plynu, ale i o snahu redukovat emise a posílit podnikatel-
skou činnost v sektoru, který má v zemi především s ohledem na fotovoltaiku velký potenciál. O zajištění 
energetické účinnosti hovoří komplementární Národní program energetické efektivity (EE), ten přináší 
celou škálu významných socio-ekonomických dopadů. Konkrétní cíl akčního plánu je uspořit do roku 2030 
až 63 mil. tepů zavedením termo-izolací u 100 000 obytných jednotek ročně, výměnou veřejného osvětlení 
v rozsahu 1,1 milionů lamp se sodíkovými výbojkami ročně, rozšířením solárních ohřívačů vody v počtu 
100 000 kusů ročně a rozšířením úsporných zářivek v počtu 10 milionů za rok.

Dokladem zájmu o  rozvoj obnovitelných energií je nejen Vládní program obnovitelných zdrojů energie 
(EnR), ale i zamýšlená největší fotovoltaická elektrárna na světě poblíž marockých hranic a již probíhající 
alžírsko-německá spolupráce na projektu Desert Energy, který bude dodávat Evropě 17 % její spotřeby 
energie.

Etiopie

V roce 2017 měla Etiopie instalovanou výrobní kapacitu elektrické energie 4 300 MW, což je třetí mís-
to v Africe, Etiopie je také jednou z mála afrických zemí, která elektřinu vyváží. Hydropotenciál je 

45 000 MW, geotermál má potenciál 10 000 MW. Země má ambiciózní „National Electrification Program“ 
s cílem zpřístupnit el. energii lidem žijícím mimo hlavní síť na venkově do roku 2025. Plán navyšování 
kapacity však není plněn a s ohledem na pokles ekonomiky v bezprostředním postcovidovém období se 
realizace cílů dále prodlouží. Energetický sektor bude nicméně ve stadiu intenzívního budování i po epi-
demii, je jedním ze strategických etiopských sektorů. Potenciál je pro dodávky generátorů, transformátorů 
a dalších komponentů pro přenosové sítě. Konkurence, jak z Asie, tak Evropy, je ovšem intenzivní, větši-
na firem dovážejících tyto výrobky má v Etiopii trvalé zastoupení. V případě velkých vládních tendrů na 
dodávky přenosových soustav je většinou poptávána dodávka na klíč. Více než 90 % elektrické energie 
v Etiopii pochází z hydroelektráren, druhým největším zdrojem jsou pak elektrárny větrné. Vedle velkých 
hydroprojektů rostou rovněž investice do menších hydro a  fotovoltaických projektů, které by doplnily 
národní energetickou strukturu bez nutnosti napojení na celoetiopskou elektrickou síť, a které by záso-
bovaly odlehlé komunity.

A F R I K A
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Jihoafrická republika

V minulém roce sužovaly jihoafrickou společnost i firmy pravidelné výpadky elektrického proudu souvi-
sející s potížemi energetického státního koncernu ESKOM. Přitom nutnost energetické soběstačnosti 

a  stability sítě jsou z  hlediska výrobního procesu a  udržení atraktivity pro investory naprosto klíčové 
předpoklady, což si jihoafrická vláda uvědomuje. Schválená energetická strategie (tzv. IRP 2030) počítá 
s navýšením podílu zelené energie do roku 2030 až na 40 %. Podstatné je, že Jihoafrická republika nehodlá 
od svého závazku podpory zelené energie ustupovat ani s ohledem na stávající krizi. Nejvíce obnovitelné 
energie se má generovat pomocí větrných elektráren, avšak celou řadu příležitostí pro investory předsta-
vuje oblast solární energie, vodní či tzv. „waste-to-energy“. V plánu je zavádění čistší formy uhelné energie. 
Mimo jiné se jedná o technologie zachycování, využívání a skladování emisí CO2. Dále se počítá s výstav-
bou několika menších a účinnějších uhelných elektráren, jelikož revitalizace mnohých stávajících by byla 
nerentabilní. Postupné nahrazování dieselových záložních elektráren plynovými může taktéž představo-
vat příležitosti pro české dodavatele z této oblasti. Další významné příležitosti pro české společnosti zna-
menají řešení v oblasti ukládání energie z obnovitelných zdrojů (tzv. „energy storage“).

Nigérie

Rostoucí potřeba je ve stavebním průmyslu, zemědělství, zásobování vodou i ropném průmyslu. Nedo-
statek elektrické energie a velmi časté výpadky proudu budou přes snahu vlády ještě dlouho pokračo-

vat. Generátor je nezbytným vybavením všech obytných i veřejných budov, ale i dílen a výrobních závodů. 
Přenosová soustava je zastaralá. V roce 2013 byla dokončena privatizace, obyvatelé čekají rychlé zlepšení 
situace. Soukromí investoři, kteří soustavy privatizovali, musí provést rychlou modernizaci, která zatím 
probíhá pozvolna.

V souvislosti s opakovaným zájmem nigerijské vlády využívat i alternativní zdroje pro výrobu elektrické 
energie je poptávka po technologiích využívání vodní energie a recyklace odpadů. Vzhledem k omezené-
mu systému svozu odpadů (jen ve velkých městech) jsou vítána řešení v této oblasti.

Senegal

V rozvojové strategii senegalské vlády (Plan Sénégal émergent, PSE) je zlepšení energetické situace 
identifikováno jako jeden z předpokladů rozvoje země. Realizace PSE probíhá prostřednictvím Plánu 

prioritních činností (Pian ďActions prioritaires, PAP) na období 2019–2023, jehož součástí jsou dva velké 
projekty, a to integrovaný plán na oživení energetiky a plán na celostátní pokrytí energií. Tyto dva projekty 

A F R I K A
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zastřešují menší projekty posilující výrobní kapacity, připojení k elektrické síti, dále obnovu a rozšíření 
přenosových a distribučních sítí a elektrifikaci venkova. Cílem je zajistit celostátní pokrytí elektrickou 
energií do roku 2025 (v současné době se elektrifikace venkova v jednotlivých departementech pohybuje 
v rozmezí 3–73 %). V současné době je výrobní kapacita 1 229 MW, přičemž přibližně 20 % pochází z obno-
vitelných zdrojů energie. V Senegalu je zájem o projekty posilující výrobní kapacity (tradiční zdroje i OZE, 
záložní zdroje) a rozšiřující přenosné a distribuční sítě.

A F R I K A
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Argentina

Argentina má potenciál hrát velice důležitou roli jako dodavatel břidličného zemního plynu. Obrov-
ské naleziště Vaca Muerta v provincii Neuquén se může stát druhým největším nalezištěm na svě-

tě. Naleziště postrádá základní infrastrukturu a potřebuje prakticky vše – dopravu materiálu a lidí, další 
materiál na vrtné práce, geologické a další služby na místě. Mezi pobídky patří například dlouhá období 
koncesí a snížení dovozních cel. Vhodné jsou investice do výroby autonomní obnovitelné energie, která by 
umožnila různým provinciím přístup k energetické síti, ke které nelze přistupovat tradičním způsobem. 
Argentina negeneruje ani 8 % elektřiny z obnovitelných zdrojů, přitom do roku 2025 to má být až 20 %. Na 
podporu obnovitelných zdrojů energie realizuje vláda program RenovAR, ve kterém poptává různé objemy 
nových kapacit. Velká rozloha země a její přírodní zdroje nabízejí slibnou perspektivu pro projekty v celé 
Argentině.

Chile

V roce 2019 pokračoval slibný trend úspěšného prosazování českých firem v oblastech fotovoltaiky, vod-
ní energetiky či v oblasti výroby energie z odpadů. V Chile existoval dlouhodobý akumulovaný deficit 

rozvoje energetiky, který se od roku 2014 díky rostoucímu zájmu zahraničních investorů postupně snižuje. 
Z důvodu vysoké seismické aktivity nelze v místě budovat jaderné elektrárny, avšak hlavní nosné odvětví 
chilské ekonomiky, důlní průmysl, je energeticky vysoce náročný. Cena a dostupnost elektrické energie 
jsou tedy stále palčivějším problémem. Rozvoj energetiky je tudíž v poslední dekádě národní prioritou 
a energetické projekty mají všeobecnou podporu. Největší dynamiku zažívá rozvoj v oblasti obnovitelných 
zdrojů, zvláště pak energie solární. Chile má největší intenzitu slunečního záření na světě, zejména v ob-
lasti severně od hlavního města Santiaga. V roce 2018 byl v Santiagu inaugurován první elektrický auto-
busový terminál, plánuje se další budování terminálů tohoto druhu. Připravuje se rovněž jak modernizace, 
tak výstavba tepelných elektráren, kde se otvírají příležitosti pro české dodavatele. V případě vodních 
elektráren se v současné době jakožto nejnadějnější jeví projekty malých a středních hydroelektráren. 
Rozvíjí se také segment větrné energetiky.

Kolumbie

I přes nepříznivé důsledky pandemie si Kolumbie zachovává atraktivitu v tomto sektoru. Dle údajů agen-
tury ProColombia dosáhly zahraniční investice za období leden–duben výše 180 mil. USD do celkem 

45 projektů. Nepředpokládaná zvýšená spotřeba energie domácnostmi v kombinaci s nečekaným suchem 
v dubnu opět připomněla závislost Kolumbie na vodní energii. Kolumbie problém řeší krátkodobým zvýše-
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ním podílu energie pocházejícím z tepelných elektráren (o 8 %). Vláda se již před krizí zavázala zvýšit podíl 
energie z obnovitelných zdrojů ze současných 50 MW na 2 500 MW v roce 2022.

Velikost domácího trhu představuje zhruba 1,5 mld. USD, z čehož lokální výroba činí jen 290 mil. USD, 
75 % směřuje na export. Instalovaná kapacita v Kolumbii převyšuje 14 524 MW (z toho 65 % připadá na 
vodní elektrárny, zbytek jsou tepelné, plynové a kogenerační). V rámci vládního plánu mají být během 5 let 
postaveny nové kapacity o výkonu 4 000 MW. Dovoz energetických strojů a zařízení činil v roce 2019 za 
období leden–listopad 1,13 mld. USD, což představuje velkou příležitost pro české výrobce, především tur-
bín (parních, vodních, plynových), generátorů, transformátorů a elektrických rozvaděčů (včetně malých 
vodních elektráren). Pomalu se prosazují na trhu rovněž dodávky turbín pro malé vodní elektrárny.

Vzhledem ke zhoršujícím se problémům se stavbou vodního díla Hidroituango v  departamentu An-
tioquía odhaduje úřad UPME (Unidad de Planeación Minero Energética), že bude Kolumbii chybět 
v roce 2023 až 1 500 MW. Proto Kolumbie také silně podporuje obnovitelné zdroje energie, které vzhle-
dem k tamějším klimatickým podmínkám představují významný potenciál. Vláda přijala zákon č. 1 715, 
který reguluje integraci obnovitelných zdrojů energie do národního energetického systému. Norma 
upravuje investiční pobídky, mj. možnost snížit v průběhu 5 let daňový základ až o 50 % či osvobození 
dovozu nezbytných technologií od DPH. Cílem vlády je dosažení podílu obnovitelných energií ve výši 
15  % celkové instalované kapacity do roku 2023. Pro české firmy se tak otvírá velký prostor, neboť 
v současné době tvoří podíl solární energie pouhých 0,1 %. V odlehlých oblastech, které nejsou napo-
jeny na elektrickou síť a které dle údajů IPSE (El Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones 
Energéticas para las Zonas No Interconectadas) představují až 45  % území, jsou obnovitelné zdroje 
energie takřka jediným řešením.

Vláda významně podpořila rozvoj obnovitelných zdrojů energie uspořádáním dvou energetických aukcí. 
Výsledkem je očekávaná instalovaná kapacita z obnovitelných zdrojů v roce 2022 ve výši 2200 MW (nárůst 
z 50 MW v roce 2018, tedy z 0,06 % celkové instalované kapacity na 10 %). V letech 2018–2022 se rovněž 
připravuje výstavba 7 nových vedení pro distribuci elektrické energie, a to především v karibské oblasti 
(departamenty Guajira, César, Magdalena a Bolívar), která se kvůli vzrůstající spotřebě elektřiny nejvíce 
potýká s přetížením stávající sítě.

Kuba

Ačkoliv země disponuje nemalými podmořskými zásobami ropy, je stále závislá na dovozu energe-
tických zdrojů. Vzhledem k tomu, že se Kuba dlouhodobě potýká s chronickým energetickým de-

ficitem, je prioritou vlády vytvářet, rozšiřovat a modernizovat výrobní kapacity a podporovat projekty 
na průzkum nalezišť ropy. Potřeba modernizace elektráren a oprava zastaralé a ztrátové rozvodné sítě 
představuje také významnou příležitost pro český průmysl. 96 % výroby elektřiny je na Kubě realizováno 
spalováním fosilních paliv, především sirnaté ropy, a to v tepelných elektrárnách sovětské a českoslo-
venské provenience.
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Zajímavou příležitostí se stávají rovněž obnovitelné zdroje energie, jejichž využívání je deklarováno jako 
součást dlouhodobého Programu hospodářského a  sociálního rozvoje země. Kubánská vláda plánuje 
generovat do roku 2030 z obnovitelných zdrojů 24 % elektrické energie. Nyní je to pouze 4,3 %. Prioritní 
bude zejména výroba energie z biomasy, solární a vodní energie.

Mexiko

Posílení energetické nezávislosti je jednou z priorit mexické vlády, což odráží i bezprecedentní navýšení 
státního rozpočtu na rok 2019 pro oblast energetiky (o 961 %). Zatímco v předchozím období byl kla-

den důraz na rozvoj kapacit výroby z obnovitelných zdrojů s významným zapojením soukromého sektoru, 
nynější politický kurs podporuje energii z konvenčních zdrojů a má i tendence energetický sektor opět 
úžeji přilnout ke státu. Očekává se proto, že namísto privátních investorů bude napříště více do rozvoje 
energetiky investovat samotný stát. Aktuálně je hlavním projektem vlády výstavba nové rafinérie Dos 
Bocas ve státě Tabasco s odhadovaným rozpočtem 8–10 mld. USD.

Spojené státy americké

V minulém roce se v USA investovalo do obnovitelných zdrojů energie (OZE) rekordních 55,5 mld. USD. 
Rokem 2020 se omezují některé dosavadní daňové úlevy na podporu OZE, tržní síly a regulace na úrovni 

států však dále podporují růst podílu OZE na energetickém mixu USA. US Department of Energy odhaduje, 
že OZE by mohly k roku 2050 vyrábět 80 % americké elektřiny. Aktuální podíl je 20 %. Ještě před nástupem 
COVID-19 se pro rok 2020 předpokládalo, že 96,6 % nové instalované kapacity výroby elektřiny (~74 GW) 
půjde na vrub solárním nebo větrným elektrárnám. Ačkoliv pandemie a  celkové ekonomické zpomalení 
bude znamenat, že se této nově instalované kapacity nepodaří dosáhnout, Energy Information Agency při 
US Department of Energy očekává, že OZE budou i nadále nejrychleji rostoucím zdrojem na výrobu elektřiny 
nejen v roce 2020, ale i v letech příštích. V případě jednotlivých komponent pro instalaci OZE promlouvá do 
americké poptávky celní politika vůči Číně.

Řada komponent a subdodávek z Číny je již nyní zatížena cly a do budoucna se dá předpokládat další zvýšení 
celní zátěže čínských dodávek. Ruku v ruce s růstem OZE se zvyšuje poptávka po zařízeních na ukládání 
elektrické energie. USA představují 36 % celkové globální kapacity baterií a toto odvětví bude zažívat i na-
dále dynamický růst. V oblasti výroby elektrické energie by měl rovněž pokračovat přechod od uhlí k zemní-
mu plynu, který vede k odstavování starých uhelných a výstavbě nových paroplynových elektráren.

Nová americká strategie energetického realismu vnímá plyn jako hlavní nástroj snižování emisí nejen 
v USA, ale díky vývozu zkapalněného zemního plynu (LNG) i ve zbytku světa. USA se také aktuálně snaží 
pomocí dílčích federálních opatření omezovat technologické vstupy (včetně ICT systémů) z Číny a Ruska do 
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vlastní energetické rozvodné sítě. Americká vláda si slibuje návrat USA do „elitní“ jaderné ligy od nasazení  
tzv. malých modulárních reaktorů (zkr. SMR). Tyto reaktory jsou zhruba třetinové velikosti typického ja-
derného reaktoru, což přináší řadu výhod – snížené kapitálové náklady, možnost umístění v místech, která 
nejsou vhodná pro klasické jaderné elektrárny, snížení nákladů a zkrácení času výstavby.

Nejdále je SMR technologie firmy NuScale. Utah Associated Municipal Power Systems plánuje vývoj 12mo-
dulové elektrárny NuScale v národní laboratoři v  Idaho, přičemž aktuální předpokládané datum uvedení 
do provozu je v roce 2026. Nejen NuScale, ale i další americké společnosti zabývající se vývojem SMR, mají 
velké ambice při vyvážení této technologie do zbytku světa. Pro vyspělý český jaderný průmysl to skýtá vý-
hledově příležitost stát se významnou součástí dodavatelského řetězce pro tyto americké firmy v zahraničí.
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Albánie

Současný energetický systém Albánie využívá na generování elektrické energie výhradně vodní zdroje. 
Ačkoliv země má rozlohu jen 28 748 km2 , její hydrografická distribuce je až 44 tis. km2 s potenciálem 

16 až 18 TWh elektřiny, ze kterého v  současné době využívá zhruba třetinu. Tato jednostranná závis-
lost výroby elektrické energie na vodních zdrojích však nutí vládu výrobu elektrické energie diverzifi-
kovat. Příležitost se zde tak nabízí v novém zákonu „O podpoře využití energie z obnovitelných zdrojů“. 
Malé projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie (pod 500 kW výkonu) budou podle zákona auto-
rizovány zjednodušenou procedurou přímo albánským ministerstvem energetiky. Potenciální investoři 
soutěží se svými projekty v  rámci aukcí obnovitelných zdrojů. Albánie je vystavena slunečnímu záření  
kolem 1 500 kWh/m2/rok. Při rozvoji solární energetiky má Albánie potenciál získat výkon až 1000 GW 
tepla nebo 125 MW elektřiny. Podobnou podporu má i výstavba větrných zdrojů pro generování elektrické 
energie. Nejlepší podmínky na jejich výstavbu mají pobřežní části Jadranu a horské masivy táhnoucí se ze 
severu na jih při pobřeží. Albánie s jejich výstavbou počítá a odhaduje se, že kolem roku 2025 budou až 4 % 
elektřiny (400 GWh/rok) vyrobeny pomocí větru.

Belgie

Vzhledem k problémům s technickým stavem jaderných elektráren a závazku vlády opustit jadernou 
energii do roku 2025 dochází v  energetice k  postupné konverzi směrem k  obnovitelným zdrojům, 

především k vyššímu využití větrných elektráren. Dokončuje se výstavba čtvrtého offshore větrného par-
ku v hodnotě několika set mil. EUR, která byla zahájena v roce 2016, a plánuje se vypsání výzvy na další 
výstavbu. Zároveň se počítá s výrazným navýšením kapacit skladování LNG v přístavu Zeebrugge, kte-
rý by se měl stát jedním z klíčových zásobníků LNG dováženého z Jamalu pro západní Evropu. Celková 
konverze energetiky znamená příležitosti pro dodávky zařízení pro větrné a plynové elektrárny, návazné 
infrastruktury i pro budoucí ekonomiku odstavování jaderných elektráren. Zároveň Belgie investuje do 
udržitelných a inovativních projektů v oblasti energetiky, což by mohlo být rovněž příležitostí pro české 
firmy a výzkumná pracoviště.

Bělorusko

Růst energetické nezávislosti a diverzifikace dodavatelů je strategickým cílem pro běloruskou vládu, 
která bude dál snižovat podíl Ruska ve svých dovozech energie. Plánované dokončení výstavby ja-

derné elektrárny Astravec (první blok bude spuštěn už tento rok, zprovoznění druhého bloku se předpo-
kládá v roce 2021) a její následná integrace do přenosové soustavy Běloruska přináší exportní příležitosti 
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především u dodávek zařízení pro výstavbu záložních zdrojů tepelných elektráren a v rámci modernizace 
transformátorových stanic. Rozvoji energetického potenciálu země má napomoci i  snaha více využívat 
domácích zdrojů energie. Zvyšuje se poptávka po energeticky efektivních a úsporných technologiích, ze-
jména v komunálním sektoru, kde se očekává postupný růst cen za služby (v souvislosti s vysokými cena-
mi plynu, potenciál u modernizace tepelných soustav v bytových domech včetně instalace automatických 
regulačních systémů a u dodávek malých kotelen na místní suroviny – biomasa, rašelina). 

Bosna a Hercegovina

Mezinárodní rozvojové banky jako EBRD a EIB investují v Bosně a Hercegovině rozsáhle do projektů 
zaměřených na posilování energetické účinnosti a  rozvoj obnovitelných zdrojů energie. V souvis-

losti s epidemií koronaviru se očekává další navýšení aktivit mezinárodních finančních institucí. České 
firmy mohou uplatnit své know--how v projektech centrálního dálkového vytápění, kogenerační výroby 
elektřiny či využití biomasy. Cílem Bosny a Hercegoviny je dosáhnout 40% podílu obnovitelných zdrojů na 
energetickém mixu. Vedle velkého potenciálu vodní, větrné a solární energie disponuje Bosna a Heregovi-
na zatím nevyužitým potenciálem biomasy pro výrobu tepla a elektřiny, která by mohla spotřebovávat od-
padní biomasu z dřevozpracujícího průmyslu a zemědělství. Rovněž výroba energie z konvenčních zdrojů 
zůstává pro české exportéry atraktivním sektorem. Bosna a Hercegovina je největším vývozcem elektřiny 
na západním Balkáně a 60 % produkce elektrické energie se vyrábí v tepelných elektrárnách. Je plánována 
stavba rozsáhlých nových kapacit. V počáteční fázi je stavba nového bloku elektrárny v Tuzle. Další bloky 
jsou plánovány v Ugljeviku, Gacku a Bánovići, příprava projektů se ale protahuje. Na financování a reali-
zaci většiny nových elektráren se mají podílet čínské firmy. Pro stávající bloky Tuzla 6 a Kakanj 7 probíhá 
příprava projektu jejich odsíření.

Bulharsko

Bulharská energetika má před sebou nelehké období, kdy bude muset dohánět promarněný čas při 
restrukturalizaci zastaralého energetického mixu, a výzvy v podobě energetické strategie EU Green 

Deal. Vláda oživila projekt výstavby jaderné elektrárny Belene, vyhlásila výběrové řízení na investora 
a dodavatele, do konce roku 2020 by měla vybírat z užšího seznamu investorů (Rusko, Čína, Jižní Korea) 
a dodavatelů (USA, Francie). Pokračuje likvidace reaktorů v jaderné elektrárně v Kozloduji, jež vyžaduje 
značné investice včetně financování z fondů EU, samotná elektrárna podstupuje také modernizační pro-
ces (například v oblasti systému řízení a kontroly). Výstavba nových konvenčních zdrojů se nepředpoklá-
dá, přitom Bulharsko musí řešit otázku uzavření nevyhovujících tepelných elektráren a  dalších zdrojů 
ve vazbě na cíle EU. Nejvýznamnější podíl v energetickém mixu představují tepelné elektrárny a jaderná 
elektrárna Kozloduj. Energetika si vyžádá v následujících letech značné investice do obnovy výrobních 
zařízení, přenosové i rozvodné sítě, jakož i posílení energetické efektivity. Ačkoli země již nyní plní cíl 20 % 
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podílu obnovitelných zdrojů energie, existuje zde zajímavý nevyužitý potenciál pro budování nových kapa-
cit (zejména solární zdroje). Bulharsko také investuje do infrastruktury pro přenos zemního plynu s cílem 
diverzifikovat zdroje a zajistit bezpečnost dodávek. V současné době běží projekt výstavby propojení přes 
území země mezi Tureckem a Srbskem (napojení na plynovod TurkStream) pod názvem Balkan Stream 
a zároveň i propojení s Řeckem (Gas Interconnector Greece-Bulgaria, IGB Project), do budoucna se počítá 
i s rozšířením a zvětšením kapacity podzemního zásobníku pro skladování zemního plynu.

Černá Hora

Nejvýznamnějším zdrojem elektrické energie je dosluhující 1. blok tepelné elektrárny Pljevlja. V roce 
2018 vláda rozhodla o jeho ekologické rekonstrukci v hodnotě přesahující 100 mil. EUR. V listopadu 

2019 výběrová komise EPCG (Elektroprivreda Crne Gore, Energetické závody Černé Hory) zvolila jako 
vítězný projekt pro rekonstrukci tepelné elektrárny Pljevlja I nabídku konsorcia firem DEC International, 
Bemax, BB Solar a Permonte. Součástí projektu je i teplofikace města Pljevlja, revitalizace skládky Mal-
jevac a vybudování čistírny odpadních vod. Vláda po několika letech zvažování výstavby 2. bloku tepelné 
elektrárny Pljevlja od tohoto projektu upustila s tím, že využití zásob uhlí nechá dalším generacím, které 
budou mít k dispozici ekologičtější technologie. Nejen kvůli přísným ekologickým limitům se však zatím 
Černé Hoře nepodařilo zajistit financování projektu. Černá Hora buduje rovněž větrné, solární a malé vod-
ní elektrárny. Podíl obnovitelných zdrojů energie dosahuje kolem 33 %, proto je finanční podpora vlády 
minimální. Černá Hora se chce stát vývozcem elektrické energie. Za tím účelem byl položen podmořský 
kabel spojující Černou Horu s Itálií. Započetí prací na plynofikaci země bude záviset na realizaci výstavby 
jadransko-jónského plynovodu, případně na výsledcích průzkumu mořského dna.

Dánsko

Dánsko je jedním z evropských i  světových lídrů ve využívání obnovitelných zdrojů energie a  trend 
zrychlování přechodu od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům s cílem snižovat emise CO2 bude 

v postkoronavirovém období ještě více akcentován. Jakkoliv je Dánsko také předním výrobcem kompo-
nent pro větrné elektrárny, domácí výrobní kapacity v žádném případě nepokryjí rostoucí poptávku po 
bezemisních technologiích. Výrazně vyšší důraz bude kladen také na budování nezbytných kapacit pro 
ukládání energie produkované solárními a větrnými farmami, přičemž ani zde domácí produkce nedokáže 
uspokojit rostoucí poptávku. V této oblasti je navíc značný prostor pro originální inovativní řešení a nové 
technologie. 
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Estonsko

Pro Estonsko je strategickým úkolem zajištění energetické nezávislosti na Rusku a efektivní propojení 
s evropským energetickým trhem například modernizací vysokonapěťových sítí z ruských na evrop-

ské standardy. České firmy zde mohou využít komparativní výhodu oproti domácím firmám ve znalostech 
a zkušenostech s evropskými předpisy a stavbami. 

Finsko

Jedním z programů finské vlády na oživení ekonomiky po pandemii COVID-19 jsou investice do „zelené“ 
infrastruktury, technologií a průmyslových řešení. Finsko je jedna z mála zemí, která i přes současnou 

pandemickou krizi neupouští od svých ambiciózních cílů dosáhnout uhlíkově neutrální ekonomiky do 
roku 2035. V plánu je mimo jiné investice do výstavby větrných elektráren, biospaloven a bioplynových 
stanic, dobíjecích stanic pro elektrické automobily, do energetických úprav budov či ekologických obalo-
vých materiálů. Země navíc dlouhodobě čelí energetickému deficitu, jenž je výkonově odhadován až na 
5 GW, což odpovídá pěti jaderným blokům elektrárny Temelín – investice do jedné energetiky jsou i přes 
současná zpoždění stávajících projektů stále aktuálním řešením. Současně chce země nahradit spotřebu 
energetických surovin jako uhlí či rašelina obnovitelnými zdroji.

Chorvatsko

Chorvatská vláda na konci roku 2019 schválila novou energetickou strategii s výhledem do roku 2030, 
která klade velký důraz na využití obnovitelných zdrojů energie, zvláště větru a slunce. Státní energe-

tická společnost HEP (Hrvatska elektroprivreda) plánuje postavit čtyři solární elektrárny (Kaštelir, Cres, 
Vis a Vrlika Jug) o celkové kapacitě 11,6 MW a hodnotě 10 mil. EUR jako první projekty velkého solárního 
investičního cyklu, během kterého chce HEP proinvestovat 100 mil. EUR do roku 2023. V dlouhodobém 
výhledu do roku 2050 by mělo být z obnovitelných zdrojů generováno více než 80 % elektrické energie. 
To představuje v počáteční fázi do roku 2030 investice v objemu až 8,7 mld. EUR, které by zajistily výrobu 
36,4 % elektrické energie z obnovitelných zdrojů, což je cíl nové strategie (tento cíle je o 4,4 procentní body 
ambicióznější, než je cíl EU). Vzhledem k nedostatečným domácím investičním i stavebním kapacitám je 
Chorvatsko ve velké míře závislé na účasti zahraničních, tedy i českých, investorů a dodavatelů. Z obno-
vitelných zdrojů energie získává v současné době přibližně 29 % energie. K rozvoji tohoto segmentu může 
využít část z více než 4 mld. EUR, které má k dispozici z Evropského fondu pro regionální rozvoj. V Chor-
vatsku jsou v současné době, díky tarifní politice státu, zvýhodněny zdroje na spalování biomasy a energie 
z malých vodních elektráren. Možnosti dodávek pro české firmy jsou také v plynařském sektoru. Probíhá 
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rozšiřování a modernizace stávající sítě produktovodů a  lokálních (městských) sítí. Rovněž se realizuje 
napojení stávajícího plynovodu na TAP (Trans Adriatic Pipeline). Další obchodní smlouvy by bylo možné 
získat při rekonstrukcích a modernizacích městských a regionálních tepláren, průmyslových elektráren, 
plynojemů a lokálních zásobníků paliv. 

Irsko

Energetický průmysl a průmysl životního prostředí jsou důležitými sektory irské ekonomiky a  je jim 
věnována stále větší pozornost. Irsko postupně zvyšuje energetickou nezávislost, v současné době již 

66 % energetických potřeb pokrývá z vlastních zdrojů. Prostřednictvím různých plánů rozvoje životního 
prostředí a energie bude vyčleněno 20 mld. EUR na rozvoj irského energetického sektoru. Hlavními ob-
lastmi jsou rozvoj obnovitelných zdrojů energie a elektromobilita, kterou hodlá vláda výrazněji dotovat. 
Irsko má velmi dobré podmínky pro offshorové větrné elektrárny, jejichž podíl na výrobě elektřiny stále 
roste. Každoročně o cca 20 % roste i zpracování biomasy. Z tohoto důvodu lze očekávat další poptávku po 
komoditách spojených s obnovitelnými zdroji energie, stejně jako po zařízeních na zpracování biomasy. 

Kosovo

Současná elektrická soustava Kosovské republiky je zastaralá, neadekvátní a nespolehlivá. V této sou-
vislosti dala kosovská vláda prioritu modernizaci a zlepšení energetického sektoru země a požádala 

o podporu a pomoc své rozvojové partnery, včetně Světové banky a Evropské komise. Hlavním cílem je 
zvýšit energetickou účinnost, rozvoj obnovitelných zdrojů energie, integraci na regionální energetické 
trhy a podporu spolehlivé, udržitelné a cenově dostupné výroby energie. Převážnou většinu výroby elek-
trické energie zajišťují tepelné elektrárny, které z technických důvodů nemohou pracovat na plný výkon. 
Pro další vývoj kosovského energetického sektoru bude nezbytná výstavba nových kapacit a modernizace 
stávajících a dále širší zavádění obnovitelných zdrojů energie. České firmy by se mohly uplatnit především 
v oblasti subdodávek generátorů, turbín, filtrů a odsiřovacích zařízení, řídicích systémů a dalších částí pro 
výstavbu, modernizaci a zvýšení efektivnosti tepelných elektráren. Další možností účasti českých firem 
v plánované modernizaci kosovského energetického sektoru je účast při výstavbě větrné elektrárny Baj-
gora (105 MW) na severu země. České firmy by se mohly do projektu zapojit například dodávkami řídicích 
systémů, generátorů, ložisek, ventilátorů, případně i celých věží (tubusů) pro větrné elektrárny.
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Litva

V červnu 2018 Litva schválila novou národní strategii energetické nezávislosti. Hlavní vizí dokumentu 
je zajistit úplnou nezávislost země v oblasti energetiky, čehož chce Litva docílit posílením propojení 

s kontinentální Evropou, odpojením od dosavadního systému rozvodné sítě BRELL (Rusko, Bělorusko a Po-
baltí), diverzifikací dodávek energetických surovin, posílením domácí výroby elektrické energie a dosaže-
ním úplné nezávislosti na fosilních palivech do roku 2050. Dle nového plánu hospodářské obnovy minis-
terstvo financí hodlá poskytnout pro zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie, zvýšení energetické 
účinnosti a konkurenceschopnosti energetického sektoru 311 mil. EUR. Ministerstvo životního prostředí 
poskytlo z programu pro změnu klimatu dotaci 10 mil. EUR na využívání energie z obnovitelných zdrojů ve 
veřejných a obytných budovách. To představuje konkrétní příležitosti pro české firmy v podobě podporo-
vaného rozvoje obnovitelných zdrojů energie (30 % v roce 2020, do roku 2030 bude podle plánu podíl 45 % 
a v roce 2050 až 80 %), zejména větrné a solární energie. Chystá se obnova a modernizace přečerpávací 
vodní elektrárny Kruonis, zlepšit se má situace v oblasti energetické efektivity, snižování spotřeby a ztrát 
při výrobě, přenosu a spotřebě, využívání moderních technologií (Smart Grids). Litva a Polsko mají v roce 
2020 podepsat dohodu o projektu výstavby podmořského vysokonapěťového kabelu Harmony Link mezi 
oběma státy, přičemž se očekává, že EU poskytne tomuto projektu podporu ve výši 510 mil. EUR.

Maďarsko

Maďarsko rozhodlo o výstavbě dvou nových bloků jaderné elektrárny Paks (tzv. projekt Paks II). Vý-
stavbu obou bloků po 1 200 MW bude na základě maďarsko-ruské mezistátní dohody realizovat 

ruský Rosatom. Plánované investice jsou ve výši 12,5 mld. EUR. Poptávána by měla být celá řada jaderných 
i nejaderných komponent a služeb. České firmy se podílely na výstavbě i na následné modernizaci již exis-
tujících bloků (tzv. Paks I). V současné době se uvažuje i o možné modernizaci hnědouhelné elektrárny 
v Mátře, která je druhou největší elektrárnou v zemi. Maďarsko plánuje modernizaci přepravní plynovodní 
soustavy, resp. posílení plynovodního propojení se svými sousedy. Jedná se o příležitost pro české firmy 
schopné pracovat s vysokotlakými technologiemi. Maďarsko rovněž přijalo zákon o uhlíkové neutralitě, 
které by mělo být dosaženo mj. velkým rozvojem solární energetiky. 

Moldavsko

Dlouhodobě je registrován zájem o  plynové kotle na vytápění, o  technologie na využití biomasy 
a o zařízení na zpracování bioplynu, zejména z odpadů produkovaných na farmách v živočišné vý-

robě. Soustředit pozornost na tento sektor má význam především kvůli zájmu moldavské strany zvy-
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šovat energetickou efektivitu a nezávislost, kde příslušné státní agentury využívají finanční podporu 
EBRD, EIB a EU. V minulosti bylo vyhlášeno několik tendrů na modernizaci stávajícího systému tepláren 
a elektráren. Realizovány jsou dva významné projekty – propojení energetických sítí mezi Moldavskem 
a Rumunskem/EU a výstavba plynovodu Kišiněv–Ungheni, který je prodloužením plynovodu Ungheni–
Iasii (bude dokončen na podzim 2020). Na financování projektů se významně podílí EBRD a EIB, část 
prostředků poskytne i EU. Světová banka vyčlenila v květnu 2020 92 mil. EUR na zlepšení efektivity 
systému ústředního vytápění. Uvažuje se také o stavbě elektrárny na zemní plyn na jihu Moldavska. Za 
finanční účasti EIB a EBRD je realizován projekt „Zelené město: budovy v Kišiněvě“, který by měl být 
v budoucnu rozšířen i na další moldavská města. Cílem projektu je zvýšit energetickou efektivitu budov, 
jež jsou majetkem města, a demonstrovat komerční životaschopnost projektů v oblasti zvýšení energe-
tické efektivnosti.

Německo

Německo naplňuje novou energetickou koncepci, která vyžaduje mj. masivní výstavbu přenosové 
(zhruba 3 600 km) a distribuční (asi 193 tis. km) sítě. Odhady celkových nákladů na rozvoj elektric-

kých sítí zhruba do roku 2022 se pohybují okolo 45 mld. EUR. V rámci své energetické koncepce se země 
zaměřuje na obnovitelné zdroje energie, z tohoto důvodu existuje potenciál pro dodávky dílů pro větrné, 
solární, vodní a další nekonvenční elektrárny. V Německu tak roste poptávka především po inovativních 
energetických řešeních. Další potenciál nabízí vyřazování z provozu jaderných elektráren v rámci politiky 
ústupu od využívání jaderné energetiky (Atomausstieg). V rámci ukončení využívání hnědého uhlí v ener-
getice nejpozději do roku 2038 (Kohleausstieg) budou realizovány finanční transfery do transformace 
regionů a energetického výzkumu v dotčených oblastech (Lužice a Střední Německo, kde hnědouhelná 
aktiva vlastní konsorcium EPH-PPF, resp. EPH a v Severním Porýní-Vestfálsku).

Nizozemsko 

Nizozemská vláda důsledně uplatňuje přechod k obnovitelným zdrojům energie, postupně dochází 
k uzavření všech uhelných elektráren, do roku 2026 se počítá i s ukončením těžby plynu v Gronin-

genu. Nejdůležitějším trendem je decentralizace energetických zdrojů, tj. více menších zdrojů na více 
místech. Investice směřují do dodávek pro větrné elektrárny (onshore i offshore), podmořské kabely, 
rozvodné sítě, kotle na biomasu a kogenerační jednotky. Potenciál se nabízí pro ty české firmy, které 
jsou schopny podílet se na probíhajících změnách na nizozemském energetickém trhu: ekologická lik-
vidace uhelných elektráren; snižování závislosti na zemním plynu (například budováním energeticky 
neutrálních domů a budov); budování nových obnovitelných zdrojů energie – větrných a  slunečních 
elektráren a zdrojů využívajících biomasu; zvyšování počtu elektromobilů a rozšiřování sítí podporují-
cích jejich provoz. Podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě elektrické energie dosáhl v roce 2018 úroveň 
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17 %, podíl obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie pak byl 7,3 %. Toto stále velmi nízké číslo 
naznačuje, že v nedaleké budoucnosti dojde vzhledem k závazkům Nizozemska v oblasti energetiky ve 
vztahu k obnovitelným zdrojům k významným změnám. Vládní cíl z roku 2019 je zvýšit do roku 2023 
tento podíl na 16 %.

Norsko

Na počátku května dále norské ministerstvo pro ropu a energetiku oznámilo, že od počátku června 
2020 dojde poprvé od roku 2002 ke snižování těžby ropy na norském kontinentálním šelfu. S cílem 

zvýšit likviditu petrolejářských firem, udržet pracovní místa a navýšit investice do rozvoje sektoru vláda 
nabídla petrolejářským společnostem štědré daňové úlevy. Jádrem vládního balíčku je možnost odpisu 
prokazatelných investic z daní na léta 2020 a 2021 (dosud bylo možné investice odepisovat pouze v šes-
tiletých časových obdobích). S ohledem na význam petrolejářského průmyslu pro norské hospodářství 
bude vláda i nadále aktivně podnikat kroky za účelem rychlého oživení investiční aktivity ve všech oblas-
tech energetického průmyslu. I nadále by proto české společnosti mohly vyhledávat příležitosti v oblasti  
kovozpracovatelského průmyslu. Výrobky tohoto odvětví mohou najít uplatnění při výstavbě nových 
těžebních zařízení a ropné a plynové infrastruktury. V souvislosti s naplňováním klimatických závazků 
Norsko čím dál tím více klade důraz na domácí spotřebu čisté elektrické energie. Poptávka po ní bude 
v nadcházejících letech růst a s ní i zájem norských energetických společností o investice do malých 
vodních elektráren, větrných turbín, transformátorů, úložišť elektrické energie a  solárních panelů. 
Vláda dále významně podporuje rozvoj technologie zachytávání a skladování CO2 (CCS). V roce 2020 
uvolní ministerstvo ropy a energetiky na rozvoj CCS v Norsku celkem 21 mil. USD. V současné době se 
na projektu rozvoje technologie CCS v Norsku podílí několik významných mezinárodních aktérů, mezi 
něž patří například finská společnost Fortum, německý Heidelberg, francouzský Total a  britsko-ho-
landský Shell. Na norské straně jsou nejvýznamnějšími partnery státní energetická společnost Equinor 
a firma Aker Solutions. Během prvního pololetí roku 2020 by vláda měla Stortingu k projednání před-
ložit návrh dalšího postupu, který by měl vyvrcholit přijetím investičního rozhodnutí na přelomu let 
2020/2021. Vzhledem k tomu, že hodnotový řetězec CCS je velmi komplexní a v norském pojetí je velmi 
úzce propojen s již existující ropnou a plynovou infrastrukturou v Severním moři, existuje v tomto nově 
vznikajícím průmyslovém odvětví mnoho příležitostí pro firmy z  oblastí těžkého průmyslu, logistiky 
a dopravy či ICT.

Polsko

Polsko vyrábí 80 % elektrické energie v tepelných elektrárnách na černé a hnědé uhlí, přičemž více než 
polovina těchto zařízení je starších 30 let. Z důvodu přísnějších pravidel EU na ochranu životního pro-

středí bude Polsko nuceno odstavit do roku 2030 z provozu téměř všechny staré technologie. Polská vláda 
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poněkud ustupuje od podpory obnovitelných zdrojů energie a v rámci udržení polského těžebního průmy-
slu chce podporovat spíše konvenční uhelné elektrárny, takže se plánují jejich modernizace a obnovuje se 
státní podpora pro pozastavené projekty na výstavbu nových uhelných elektráren. Ačkoliv poslední vel-
kou uhelnou investicí v Polsku bude pravděpodobně výstavba posledního bloku v elektrárně v Ostrolece 
v hodnotě cca 8 mld. PLN (48 mld. CZK), bude dominance uhlí v polském energetickém mixu ještě mnoho 
let generovat poptávku po službách s tím souvisejících. Teplárenství je v Polsku technologicky zaostávají-
cím odvětvím energetiky, a proto má velký rozvojový potenciál. Velké investice půjdou směrem k ekologi-
zaci obecních a centrálních tepláren a také k růstu podílu kogenerace na celkové výrobě energií. Polsko 
plánuje rovněž výrazně investovat do výstavby a modernizace přenosových a distribučních sítí elektrické 
energie. Do roku 2030 plánuje vláda vyčlenit na investice do přenosové a distribuční sítě celkem přes 
14 mld. PLN (84 mld. CZK).

Portugalsko

Rozvoj zelené ekonomiky včetně obnovitelných zdrojů energie je jednou z priorit portugalské vlády, 
která se hlásí k potřebě urychlení přechodu k cirkulární, resp. uhlíkově neutrální ekonomice. Země 

nově čerpá 320 mil. EUR ze zvláštního programu schváleného Evropskou komisí, v  jehož rámci budou 
během příštích 15 let alokovány portugalské národní prostředky ve výši 320 mil. do dotací na výstavbu 
a provoz kogeneračních jednotek spalujících biomasu. Jedná se o preventivní opatření, s jehož pomocí má 
být likvidován odpad z lesů v rámci boje proti každoročně se opakujícím ničivým požárům. Zařízení pro vý-
robu energie z vodních i větrných zdrojů jsou v Portugalsku částečně vyráběna, ale rovněž z výrazné části 
dovážena, v čemž lze spatřovat příležitosti pro české firmy. Další příležitostí je nutné posilování rozvodné 
elektrické sítě, ke kterému Portugalsko nutí vyvažování výkyvů ekologických zdrojů, a budování propojení 
Portugalska se španělským a dále celoevropským energetickým trhem.

Rakousko

V souladu se strategií pro plnění klimatických cílů rakouská vláda plánuje v příštích dvou letech podpo-
řit 750 mil. EUR zateplování a snižování energetické náročnosti bytových domů i nebytových prostor 

a ekologizaci topných zařízení. Z programu bude značná část prostředků vyhrazena na výměny olejových 
kotlů a vytápění. Do sektoru opatření k ochraně klimatu a boji s klimatickou změnou patří také investice 
do zlepšení ekologického stavu vod a kvality vody, na které vláda nově vyčlenila 200 mil. EUR a očekává 
celkový investiční efekt ve výši 540 mil. EUR. Prostřednictvím dotací bude v příštích třech letech podpo-
řena také instalace fotovoltaických panelů do 500 kWp a budování úložišť energie. Šance pro firmy se 
vyskytují v souvislosti se zvýšením interoperability a s digitální integrací energetických sítí (Smart Grid). 
Nedílnou součástí veřejných zakázek jsou projekce, výstavba, monitoring a sanace energetické infrastruk-
tury včetně potrubních systémů a odpovídajícího použití měřicí a regulační techniky. Vláda má take plány 
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investovat do obnovitelných zdrojů energie (OZE), výstavby fotovoltaiky v rozsahu dalších 11 TWh do roku 
2030 („program jednoho milionu střech“). V roce 2021 má vstoupit v platnost zákon o výstavbě obnovitel-
ných zdrojů, který má vytvořit podmínky pro naplnění cíle pokrýt do roku 2030 a pokrýt 100 % spotřeby 
elektřiny z obnovitelných zdrojů. 

Rumunsko

Pro české firmy může být perspektivní například: aktuální dostavba 3. a 4. bloku v jaderné elektrárně 
Cernavoda. V roce 2015 podepsala rumunská Nuclearelectrica memorandum o dostavbě 3. a 4. bloku 

se společností CGN – China General Nuclear Power. V lednu 2020 premiér Orban prohlásil, že vláda bude 
chtít od memoranda odstoupit. Jako důvod uvedl European Green New Deal. Výstavba nových elektráren, 
rekonstrukce a  modernizace stávajících energeticky neefektivních elektráren nebo dobíhající projekty 
větrných elektráren. A dále jsou to projekty na zvyšování energetické účinnosti, v oblasti kogeneračních 
jednotek, obnovitelných zdrojů energie, malých vodních elektráren a rozvodných energetických páteřních 
sítí atd.

Řecko

Vzhledem k deklarovanému záměru snížit závislost země na lignitu se vrací na scénu zájem o posílení 
výroby energie z obnovitelných zdrojů, oživení prožívají malé vodní elektrárny. Plán úplné dekarbo-

nizace s horizontem v roce 2028 přinese kromě změny energetického mixu také projekty do rekultivace 
lignitových oblastí (zejména v regionu Západní Makedonie). V klasické výrobě elektřiny lze očekávat nové 
příležitosti v souvislosti s probíhající plnou liberalizací trhu. Probíhá výstavba nových, zejména plynových 
elektráren, modernizuje se rozvodná síť a pokračuje výstavba podmořského propojení pevninské rozvod-
né sítě s ostrovy. Dlouhodobě perspektivní se jeví sektor LNG infrastruktury. Průzkum nalezišť ropy a zem-
ního plynu naopak zřejmě ustoupí do pozadí vzhledem k palivové krizi.

Slovensko

Slovensko v posledních letech spotřebovává zhruba o 10 % více elektřiny, než vyrábí. Po plánovaném 
spuštění 3. a 4. reaktoru v jaderné elektrárně Mochovce v letech 2020 a 2021 bude výroba elektřiny na 

Slovensku zhruba o 13 % vyšší než spotřeba. Mezi příležitosti v jaderné energetice patří zvyšování bezpeč-
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nosti a výkonnosti jaderných elektráren, využití a manipulace s použitými materiály z odstavených jaderných 
bloků v jaderné elektrárně Jaslovské Bohunice. U přeshraniční elektrické přenosové soustavy směrem do ČR 
se plánuje modernizace nadzemního vedení 400 kV Varín–Nošovice. Cílem je zvýšení přenosové schopnosti. 
Půjde o komplexní výměnu vodičů, zemnících lan, izolátorů a stožárových konstrukcí. V delším časovém ho-
rizontu se plánuje výstavba nového nadzemního vedení 400 kV Otrokovice–Ladce. U projektů na Slovensku 
se jedná o výstavbu nových rozvoden 400 kV a transformátorů 400/110 kV či modernizaci rozvoden 400 
kV. Příležitosti nabízí budování nabíjecích a rychlonabíjecích stanic pro elektromobily, skladování elektřiny, 
budování inteligentních řešení (automatizace, big data, smart sítě). Transformace regionu Horní Nitra po 
skončení těžby uhlí v roce 2023 nabízí příležitosti v projektech spojených s využitím geotermální energie. 
Příležitosti pro české firmy nabízí energetické využití odpadů, zlepšování energetické hospodárnosti budov 
(například zateplování, nové kotle na zemní plyn a biomasu, fotovoltaické panely, tepelná čerpadla, úsporná 
svítidla). Ve veřejném prostoru půjde dále o výměnu veřejného osvětlení ve městech a obcích. V plynárenství 
realizuje společnost Eustream, a. s. studii proveditelnosti pro plynovod Eastring, který propojí Slovensko 
s Maďarskem, Rumunskem a Bulharskem. Obousměrný plynovod získal status tzv. projektu společného zá-
jmu a je významně financován Evropskou unií. Další příležitosti v plynárenství nabízí výstavba komunálních 
bioplynových stanic, rekonstrukce plynovodů a pozemní infrastruktury státní společnosti SPP – distribúcia. 

Slovinsko

V oblasti energetiky považuje intervenční zákon za prioritu výstavbu Hydroelektrárny Mokrice. Cel-
ková hodnota projektu je odhadována na 150 mil. EUR, přičemž přibližně polovina bude použita na 

energetickou část, zbytek na tu infrastrukturní. V plánu je rovněž budování plynovodů Vodice–Lublaň 
a Ajdovščina–Lucija. V rámci elektroenergetické přenosové soustavy zmiňuje intervenční zákon zejména 
vybudování dálkového vedení Cirkovce–Pince, Kamnik–Visoko, Gorica–Divača, trafostanice Dobruška Vas 
či kabelového vedení v Koperu. Zmíněné projekty jsou příležitostí nejen pro stavební společnosti, ale také 
pro subdodavatele zařízení a  vybavení hydroelektráren, plynovodů a  systémů pro distribuci elektrické 
energie. Nová slovinská vláda se staví pozitivně k využití jaderné energie, kterou vnímá jako nízkoemisní, 
a podporuje výstavbu druhého bloku jaderné elektrárny Krško s výkonem reaktoru mezi 1 a 1,2 GW. Pro-
jekt je v přípravné fázi a bude příležitostí pro výměnu zkušeností a know-how v oblasti jaderné energetiky. 

Španělsko

V roce 2000 bylo rozhodnuto o uzavření jaderných elektráren starších 30 let (uzavírání by mělo nastat 
v letech 2025–2035). Přes snahy o nalezení řešení ve věci skladování jaderného odpadu nebylo dopo-

sud učiněno zásadní rozhodnutí a za skladování odpovídají jednotlivé elektrárny. Možnosti spolupráce se 
nabízejí v oblasti bezpečnosti a dekontaminace jaderného odpadu, modernizace a rekonstrukce stávající-
ho vybavení, softwaru apod.
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Švédsko

Současná krize nic nemění na cíli Švédska stát se první „fossil free“ zemí na světě, naopak ekonomická 
obnova bude primárně zaměřená na zelené příležitosti. Nicméně právě rostoucí trend výstavby větr-

ných elektráren a nestálost jejich dodávek do distribuční sítě představuje obrovskou aktuální potřebu na 
modernizaci a zvýšení kapacity přenosné sítě. A právě dodávky komponentů a služeb jak pro obnovitelné 
zdroje, tak pro přenosovou soustavu představují velkou příležitost.

Ukrajina

Energetika představuje důležitý strategický sektor, který prochází celou řadou reformních kroků. Od 
července 2019 byla na Ukrajině zahájena liberalizace trhu s elektřinou. Tento krok vyvolává poptávku 

po systémových řešeních (elektronické systémy řízení obchodu s elektřinou, vedení statistiky obchodu 
s  elektřinou apod.). Velmi perspektivní je na Ukrajině oblast energetické efektivity a  rozvoj segmentu 
obnovitelných zdrojů energie. Zajímavá je též modernizace energetické infrastruktury včetně jaderných 
elektráren. V  tomto sektoru lze u  některých projektů získat financování od mezinárodních finančních 
institucí (EIB, EBRD apod.). Aktuální je v současné době na Ukrajině odborná diskuse o snížení úrovně 
„zeleného tarifu“, investice do zelených technologií zůstávají nadále atraktivní z investičního hlediska.

Velká Británie

Ochrana klimatu a dekarbonizace ekonomiky budou klíčovým aspektem hospodářské obnovy – platí 
cíl dosáhnout nulových emisí CO2 z britské ekonomiky jako celku do roku 2050. Do roku 2025 musejí 

ukončit provoz všechny hnědouhelné elektrárny a ze stávajících jaderných bloků má do roku 2030 ukončit 
provoz 7. Do roku 2030 tak bude potřeba nalézt nové zdroje pro čtvrtinu britské energie, přičemž hlavní 
roli budou hrát jádro a obnovitelné zdroje, ukládání energie, úspory energie, elektromobilita a chytrá ener-
getická řešení. Podrobněji na webu velvyslanectví ČR v Londýně.

Jaderná energetika

Přijatá vládní sektorová dohoda pro jaderný sektor má zabezpečit cenovou konkurenceschopnost jaderné 
energetiky s ostatními nízkouhlíkovými technologiemi. Dohoda stanovuje čtyři cíle do roku 2030: 30 % 
snížení nákladů na výstavbu nových projektů, 20 % snížení nákladů na následnou likvidaci zařízení a od-
padu v porovnání se současnými odhady, 40 % více žen v  jaderném sektoru a  získání domácích a me-
zinárodních kontraktů ve výši 2 mld. liber. V  rámci sektorové dohody podporuje britská vláda rovněž 
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pokročilé nukleární technologie (investice ve výši 56 milionů liber), které byly dříve známé pod termínem 
„malé modulární reaktory“ (SMRs). Podporuje také vývoj pokročilých modulárních reaktorů 4. generace, 
které mohou být potenciálně důležitým krokem pro snížení provozních nákladů. Pokud jde o nové jaderné 
zdroje, plánováno jich bylo až 6 (Hinkley Point C, Sizewell, Oldbury, Bradwell, Moorside a Wylfa). Ovšem 
v roce 2019, po šesti letech příprav, byly projekty Moorside, Wylfa a Oldbury pozastaveny. Zatím jistý je tak 
jen vznik dvou reaktorů Hinkley Point C (francouzská EDF a čínská CGN – China General Nuclear Power 
Group), výstavba již běží a probíhají tendry na dodávky, přičemž první elektřina by měla být generována 
nejdříve v roce 2026. Ve fázi konzultace se nachází projekt firmy EDF Energy na výstavbu bloku C jader-
né eletrárny Sizewell se dvěma reaktory o celkovém výkonu 3,2 GW. EDF aktuálně otevřela registrace 
pro svůj dodavatelský řetězec a připravuje se na zahájení výstavby v roce 2022, při níž chce vycházet ze 
zkušeností s Hinkley Point C. Další projekt CNG na výstavbu jaderné elektrárny Bradwell B se připravuje 
v Maldonu v Essexu. Naopak dvě japonské společnosti své jaderné projekty v UK zrušily – Horizon Nuclear 
Power, vlastněná Hitachi, na začátku roku 2019 stopla přípravy projektu výstavby nové jaderné elektrárny 
Wylfa a v roce 2018 vycouvala z účasti na projektu jaderného zdroje Oldbury a společnost Toshiba v roce 
2018 rovněž vycouvala ze svého projektu zdroje Moorside. Jediným zájemcem o pokračující investování 
do britského jádra je tak Čína. Krize několika projektů rozvoje jaderné energetiky tak staví Británii před 
otázku, zda bude do jádra investovat přímo stát, nebo bude spoléhat na čínské investice, nebo bude země 
vyrábět více energie z fosilních paliv, či více rozvíjet obnovitelné zdroje. V roce 2020 je proto očekávána 
revize britské energetické strategie. V oblasti energetiky se tak v každém případě dá očekávat mnoho 
příležitostí ve výstavbě nových zařízení, zejména obnovitelných zdrojů, ale také při vyřazování starých 
zařízení (decommissioning) a v programech na nakládání s jaderným odpadem. Úřad pro vyřazování jader-
ných zařízení z provozu (NDA) v současné době eviduje 15 závodů, které mají být vyřazeny do roku 2035.

Obnovitelné zdroje, ukládání energie 

Aktuálně představuje energie z větru, vln, vody, biomasy a ze slunce již 37 % elektřiny generované v Britá-
nii; podíl elektřiny z větru tvořil v roce 2019 celých 20 % a dále rostl. Sektorová dohoda pro rozvoj větrných 
elektráren přináší vedle finanční podpory také cíl, aby z větru pocházela třetina elektřiny (až 30 GW) do 
roku 2030. V současnosti jsou podporovány podmořské průzkumy i implementace umělé inteligence na 
řízení větrných turbín. The Crown Estate a Crown Estate Scotland spustily v roce 2019 pronájem mořské-
ho dna, kde by měly na přelomu 20. a 30. let 21. století vyrůst nové offshore větrné projekty. Důležitou 
součástí sektoru jsou také pravidelné aukce v rámci schématu „Contracts for Difference“. Poslední aukce 
na výkup elektřiny z nových offshore větrných elektráren v roce 2019 přinesla rekordně nízkou cenu zhru-
ba 39,65 GBP/MWh (tj. méně než 50 % ceny v roce 2015; pro srovnání, nový jaderný blok Hinkley Point 
C bude dodávat za garantovanou cenu 92,50 GBP/MWh). Vládní podpora obnovitelných zdrojů (výkupní 
tarify) byla již ukončena pro fotovoltaické panely a pro ostatní obnovitelné zdroje bude dále snižována 
ruku v  ruce s  tím, jak se tento energetický sektor stává konkurenceschopným i  bez finanční podpory. 
Největším současným offshore projektem je Dogger Bank Wind Farms. Dvě farmy, Creyke Beck A, Creyke 
Beck B a Teesside A má na starost joint venture firem SSE Renewables a Equinor a projektový tým pořádá 
nepravidelně schůzky se společnostmi, které by mohly přispět k realizaci projektu. Další větrnou farmu 
připravuje Innogy pod názvem Sofia Offshore Wind Farm a nabízí možnost registrací do dodavatelského 
řetězce. Ústup od stabilního uhlí přináší také nové požadavky na síť, bude potřeba zčtyřnásobit kapaci-
tu úložišť. Provozovatel National Grid odhaduje, že bude potřeba úložiště o velikosti 1,3 GW, ekvivalent 
jaderné elektrárny Sizewell. Vláda proto prostřednictvím fondu „Výzva průmyslové strategie“ podporuje 
výzkum technologií nové generace baterií. Zároveň bude také poptávka po centralizovaných systémech 
propojujících elektrárny s továrnami a dalších technologiích k udržení stability elektrické sítě. Jelikož až 
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30 % všech emisí uhlíku v zemi má na svědomí vytápění budov, vláda také plánuje zakázat od roku 2025 
využívání fosilních zdrojů pro vytápění nových obytných domů (tj. včetně kotlů na zemní plyn!), což skýtá 
příležitosti pro dodavatele alternativních řešení. Vláda zvažuje k vytápění domácností například i vodík. 
Britský trh je také otevřen inovativním a experimentálním technologiím výroby energie z odpadu (napří-
klad technologie typu ORC na nízkotepelnou transformaci odpadu na palivo). Akcent bude kladen rovněž 
na úsporná energetická/tepelná/chladicí řešení, například kogenerační jednotky, tepelná čerpadla, vý-
měníky tepla či úspornou chladicí techniku. Příležitosti pro dodávky českých systémů i komponentů tedy 
představují například jak specializované strojírenské dodávky, tak ucelená řešení, baterie, články, měniče, 
střídače a kabely; dále zejména komponenty pro energetickou dimenzi tzv. smart energy, včetně smart 
homes a smart cities. Příležitost by také mohla být pro přečerpávací vodní elektrárny sloužící k vykrývání 
energetických špiček.
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Ázerbájdžán

Ázerbájdžán je klíčovým dodavatelem ropy a zemního plynu do řady zemí v Evropě a Středomoří; zdejší 
ropa pokrývá mj. plnou třetinu české spotřeby. Domácí výroba elektrické energie je založena přede-

vším na zemním plynu, v oblasti obnovitelných zdrojů se zde v poslední době prosadili zejména investoři 
ze Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů. Produkce státní ropně-plynové společnosti SOCAR 
zahrnuje vedle energetických surovin i ve městě Sumgait soustředěný chemický průmysl, zahrnující mj. 
výrobu polymerů a produkci pro potřeby zdravotnického sektoru. Pokud jde o přímé dodávky pro SOCAR, 
je nutno brát v úvahu silnou konkurenci světových petrochemických společností; příležitosti pro české 
podniky se nabízejí v oblasti repasů stávajícího vybavení, jež jsou oproti novým výrobkům několikaná-
sobně levnější. Ázerbájdžán usilovně modernizuje a rozšiřuje svoji elektrickou přenosovou soustavu, což 
je spojeno s výstavbou nových linií vysokého a velmi vysokého napětí, transformátorových stanic a také 
elektráren. V nejbližší době bude Ázerbájdžán rovněž nucen řešit otázku spolehlivého zabezpečení dodá-
vek elektrické energie do odlehlých horských oblastí. Další sférou, kde by české podnikatelské subjekty 
mohly najít uplatnění, jsou technologie ke zvyšování efektivity využití energií v průmyslových provozech, 
veřejných objektech i v domácnostech.

Indie

Indická vláda dále v rámci ekonomického balíčku oznámila privatizaci distribučních společností ve všech 
unijních teritoriích s tím, že následně by tento model měl být aplikován i ve svazových státech. Distri-

bučním společnostem vláda zároveň poskytne finanční pomoc v objemu 12 mld. USD, aby pomohla obnovit 
tok finančních prostředků v celém energetickém odvětví. Současně vláda oznámila, že připraví pobídky 
pro výrobu součástek pro fotovoltaické elektrárny a zařízení pro skladování elektřiny. Podle indického 
vládního prognostického ústavu Niti Aayog se do roku 2040 zvýší spotřeba energie trojnásobně. Indie 
musí dovážet ropu a  zemní plyn a  v posledních letech podporuje rozvoj obnovitelných zdrojů energie 
a také úsporné technologie. V Indii je vysoká poptávka po fotovoltaických panelech a zařízeních pro so-
lární elektrárny. Příležitosti v Indii mají i firmy dodávající technologie pro distribuci elektrické energie, 
včetně řešení pro „Smart Grids“. V oblasti distribuce zemního plynu má Indie zájem o chytrá měřidla ply-
nu, software či příslušenství v podobě handsetů pro odečty. Výstavba vodních elektráren v Indii doplácí na 
zdlouhavý a byrokratický schvalovací proces, nicméně turbíny patří mezi další poptávané produkty. Pří-
ležitost představuje v Indii i využívání větrné energie, a to včetně příslušenství větrných elektráren, jako 
jsou měřicí zařízení. Indie chce nadále využívat také jadernou energetiku a do roku 2030 plánuje zvýšit 
kapacitu jaderných elektráren na 63 GW. Čtyři jaderné bloky o výkonu 700 MW jsou ve výstavbě a mnoho 
dalších je v přípravě. Příležitost pro Česko spočívá také ve výzkumu jaderné energie. Některé tepelné elek-
trárny jsou v Indii zastaralé a často fungují na sovětských systémech. Firmy vyrábějící efektivní turbíny, 
chladící věže či technologie na odsíření tak mohou v Indii uspět s dodávkami do tepelných elektráren.
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Indonésie

Indonésie vyhlásila ambiciózní plán navýšení energetické produkce v  letech 2015–2020 o 35 tis. MW. 
Neméně ambiciózním cílem je podíl 23 % z celkového objemu v zemi vyrobené energie z obnovitelných 

zdrojů v roce 2025. Přestože se aktuálně ukazuje, že čísla o celkové potřebě výrobních kapacit budou pod-
statně relativizována, jde i nadále o velmi zajímavý segment. O to více, že aktuálně lze zaznamenat určitý 
trend směřující od klasické „velké“ energetiky opět k menším, ekologickým způsobům výroby energie. 
Nemalý podíl by měly tvořit i vodní elektrárny, tedy oblast s tradičně silným know-how českých firem. 
Uplatnit se mohou i solární a větrné technologie, zejména v kombinaci s ukládáním energie v bateriích. 
Velkým trendem je v Indonésii i téma „waste to energy“, tedy výroba energie z odpadu. Hlavním zdrojem 
elektrické energie budou v Indonésii i nadále tepelné elektrárny, protože země disponuje značnými záso-
bami relativně kvalitního uhlí. Průběžně jsou vypisovány tendry na výstavbu nových elektráren formou 
EPC stejně tak jako formou IPP. České firmy mohou najít uplatnění v obou těchto modelech.

Izrael

Odvětví energetiky patří v  Izraeli mezi nejrychleji rostoucí. Izrael má nyní více zemního plynu, než 
dokáže spotřebovat. Kapacita ložiska Tamar, z něhož probíhá těžba od roku 2013, dokáže z 98 % uspo-

kojit domácí poptávku. Zahájení těžby zemního plynu z ložiska Tamar se promítlo zejména do výroby elek-
trické energie. Na počátku roku 2020 byla spuštěna těžba z podstatně většího naleziště Leviathan, jehož 
výstup bude primárně určen na vývoz. Zatímco v  roce 2010 zajišťovaly paroplynové elektrárny výrobu 
40 % silové elektřiny v Izraeli, v roce 2018 se jednalo již o 70 %. Izraelská vláda předpokládá, že do roku 
2030 vzroste podíl zemního plynu na produkci elektrické energie na 80 %. Vládní plán také počítá s na-
výšením podílu obnovitelných zdrojů v energetickém mixu na 17 %. Postupně dojde k poklesu dominance 
státem vlastněné elektrárenské společnosti Israel Electric Corporation z pohledu výroby, otevře se tak 
prostor pro další soukromé výrobce a investory. Z uvedených důvodů patří energetický sektor z pohledu 
investičních a obchodních příležitostí mezi nejperspektivnější. Jedná se zejména o výrobní i  rozvodné/
distribuční části, transformátory, úložiště a záložní systémy, zařízení pro generování elektrické energie 
(turbíny, kotle, chladicí věže), zařízení a technologie pro těžbu, skladování, zpracování a přepravu zem-
ního plynu, výstavba a dodávky zařízení a komponentů (roury, armatury, kompresory). Investovat se per-
spektivně bude do rozvodných technologií, zařízení na zpracování plynu (CNG, možná zkapalnění) či jeho 
uskladňování. Obdobné bude vzhledem k rostoucímu podílu obnovitelných zdrojů (zejm. fotovoltaických) 
platit i u elektrické distribuční sítě.
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Japonsko

Oblast energetiky je pro příležitosti v Japonsku perspektivní dlouhodobě. Japonsko má velmi omezené 
surovinové zdroje a po odstavení většiny jaderných elektráren následkem havárie ve Fukušimě v roce 

2011 výrazně stoupl zájem japonské vlády o podporu rozvoje obnovitelných zdrojů energie. Jednou z dlou-
hodobě perspektivních možností, na níž se již řadu let aktivně účastní české firmy, je rozvoj vodní ener-
getiky, neboť vzhledem k hornatému terénu a velkému počtu řek a kanálů je Japonsko ideálním místem 
pro výstavbu malých a středních vodních elektráren. Vláda také investuje nemalé prostředky do výzkumu 
a praktického uplatnění vodíkových technologií, v nichž Japonsko spatřuje velkou budoucnost. Vzhledem 
k odstraňování důsledků výše zmíněné havárie ve Fukušimě, které potrvá několik desítek let, existuje i na-
dále také velká poptávka po technologiích na odstraňování jaderné kontaminace a technologiích na další 
zvyšování bezpečnosti elektráren.

Jordánsko

Významnou oblastí sektoru je solární energetika. Jordánsko má více než 330 slunečných dnů ročně 
a plánuje zvýšit podíl solární energetiky v energetickém mixu na 10 %. Pro daný záměr existuje legis-

lativní a institucionární struktura. Investice se uskutečňují na úrovni státu i v soukromé sféře. Požadavky 
na dodávky solárních i klasických energetických zařízení jsou trvale aktuální. Webové stránky jordánské-
ho Ministerstva pro energetiku a minerální zdroje (www.memr.gov.jo) publikují jednorázové tendry, jakož 
i projekty dlouhodobé realizace, například projekt výstavby malých vodních elektráren na trase přivaděče 
vody z Rudého do Mrtvého moře. MEMR publikovalo „National Energy Efficiency Action Plan 2017–2020 
(NEEAP)“ tj. akční plán ke zvýšení energetické účinnosti, zajištění zdrojů energie při nejnižších možných 
nákladech, zvýšení energetické účinnosti a úspornosti ve spotřebě energie. Těchto cílů se má dosáhnout 
například nahrazením žárovek úspornými žárovkami LED v  rezidenčních oblastech, vybavením střech 
stávajících budov tepelnou izolací, dodávkami účinné tepelné izolace při výstavbě nových rezidenčních 
objektů, nahrazením neónových svítidel zářivkami s nízkou spotřebou. Jedná se o exportní příležitosti pro 
české firmy, které budou aktuální po skončení krize COVID-19.

Kambodža

Kambodža v posledním období obrací svoji pozornost k dříve zcela opomíjené fotovoltaice, která byla 
identifikována jako perspektivně zajímavé odvětví i pro menší investice. Časté výpadky proudu mohou 

být předpokladem pro dodávky záložních generátorů (a spojených technologií), které jsou všude v zemi 
běžně využívány. V rámci energetického mixu nicméně Kambodža nehodlá do budoucna spoléhat pouze 

http://www.memr.gov.jo
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na obnovitelné zdroje a soukromí investoři se formou joint-ventures pouštějí do nových projektů výstavby 
uhelných elektráren. V této souvislosti vláda v březnu 2020 identifikovala čtyři potenciální lokality vhod-
né pro licence na průzkum a těžbu uhlí v severní části země. Ve všech uvedených případech je nezbytná 
spolupráce s investory infrastrukturních projektů a případné subdodávky. 

Korejská republika

Korejská republika, jejíž energetický mix z 39,9 % vytváří tepelné elektrárny, z 25,1 % elektrárny na zem-
ní plyn a z 22,8 % jaderné elektrárny vede s ohledem na životní prostředí boj za snižování emisí z kla-

sických tepelných elektráren (mimo jiné i zavedením vyšších poplatků za spalování bitumenového neboli 
živičného uhlí a naopak snížením poplatků pro elektrárny spalující LNG), podporuje výstavbu jaderných 
elektráren s reaktory tzv. III+ generace a úspěšně rozvijí velkokapacitní systém skladování energie (ESS). 
Pro české subdodavatele generátorů, turbín a dalších energetických částí se otevírají možnosti v oblasti 
subdodávek jak pro klasické tepelné elektrárny, tak i pro jaderné elektrárny (mimo jiné i díky v ČR působí-
cí jihokorejské společnosti Doosan Heavy Machinery). Jednou z možných forem spolupráce v jaderné ener-
getice je například implementace malých modulárních reaktorů typu SMART do energetických sítí. Velký 
potenciál má i vědecko-výzkumná spolupráce v oblastech „fundamental research, applied research rela-
ting to nuclear and new sources of energy“ a to díky celosvětové fenoménu orientace na „Green energy“. 

Kuvajt

Kuvajt, jakožto přední světový ropný producent, bude i nadále poptávat technologie, služby a materi-
ál pro udržení chodu a rozšíření své těžební, rafinérské, zpracovatelské a distribuční infrastruktury. 

Kromě toho vzhledem ke stále stoupající spotřebě elektrické energie bude muset modernizovat a  sta-
vět nové elektrárny, zejména paroplynové. Čeští dodavatelé by se mohli uplatnit například při dodávkách 
přenosových kabelů, rozvaděčů či transformátorů, ale i v rámci zvyšování podílu obnovitelných zdrojů 
energie, zejména solární energie. Ve velkých veřejných či PPP tendrech většinou zvítězí velké nadnárodní 
korporace původem z USA, Koreji, Japonska, Evropy či Číny, české firmy však mohou získat kontrakty na 
subdodávky dílů či služeb.
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Libanon

Prioritou vlády je rehabilitace a  modernizace stávající energetické sítě Libanonu, včetně privatizace 
nosných státních podniků v čele s Électricité du Liban (obdoba ČEZu). Cílem je zvýšení produkce elek-

třiny, výstavba obnovitelných zdrojů energie, včetně instalace nových přenosových soustav a plánované 
výstavby vodních zdrojů elektřiny.

Mongolsko

Naprostá většina elektrické a tepelné energie v zemi se vyrábí v tepelných elektrárnách. V malé míře 
jsou využívány vodní, větrné či solární zdroje. Poptávka přesahuje výrobní možnosti země o 30 %. 

S očekávaným růstem těžebního průmyslu je třeba do roku 2030 zdvojnásobit produkci elektrické energie. 
Oblíbená je vize zapojení Mongolska (formou exportu energie ze solárních elektráren v gobijských oblas-
tech Mongolska do ČLR) do tzv. východoasijského gridu. Díky 300 slunečným dnům v roce a intenzitě slu-
nečního záření má země výrobní potenciál až 11 GW ze slunečního zdroje. Vládní dokument Státní ener-
getická politika z roku 2015 stanovil energetickou politiku země do roku 2030. Zaměřuje se na tři klíčové 
priority, a to bezpečnost, účinnost a ochranu životního prostředí. V říjnu 2018 vláda schválila střednědobý 
energetický program Mongolska (2018–2023) stanovující jako strategickou prioritu zajištění udržitelných 
dodávek energie a energetické bezpečnosti. Čeští dodavatelé mohou nabízet technologie na využití od-
padního tepla pro stavbu elektrárny v Tavan Tolgoi, zauhlování a automatizaci řízení tepelné elektrárny 
v Darchanu, měřicí systémy do energetických sítí v hlavním městě i v regionech. 

Myanmar

V energetickém průmyslu existují příležitosti zejména v oblasti obnovitelných zdrojů, zejména solární 
energie. Až čtvrtina populace žije v odlehlých oblastech, které se v nejbližší době neplánují připojit 

k rozvodné síti. Zde je poptávka po výstavbě ostrovních systémů pro konkrétní domácnosti a mini-gridů 
pro vesnice a obce. Částečně lze pro realizaci takových projektů využít existující rozvojové prostředky, 
například v rámci elektrifikačního programu Světové banky. Vedle dodávání hotových systémů je možné 
se uplatnit také jako subdodavatel konkrétního investora a dodat dílčí části (solární panely, záložní baterie 
a generátory, řídicí systémy apod.). Zájem je také o poskytování technického vzdělání v oblasti výstavby 
a servisu fotovoltaických systémů. Země má značný přírodní potenciál také pro malé vodní elektrárny 
(i pro velké – přehrady), nicméně tento potenciál je lokalizován především v nejchudších částech země, 
tudíž v současné době je téměř nemožné podobný projekt realizovat bez vlastního financování (například 
v rámci rozvojové spolupráce).
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Pákistán

Přes citelné zlepšení v zásobování elektřinou v posledních letech zůstává rozšíření její výroby jednou 
z priorit hospodářské politiky; cílem je uspokojit rostoucí poptávku a odstranit chronické výpadky. 

Přes 70 % energetických potřeb Pákistánu pokrývá ropa a plyn, z toho jen 18 % z domácích zdrojů, výdaje 
za dovoz energetických surovin stále více zatěžují státní rozpočet; dovoz ropy představuje asi čtvrtinu hod-
noty celkového importu. Instalovaná kapacita elektráren výrazně vzrostla ze zhruba 23 GW v roce 2014 
na 34 GW v roce 2019 a výroba elektřiny se zvýšila za rok 2017–2018 o 11 %. Pákistánu nicméně nadále 
chybí několik GW kapacity zejména mimo letní období, kdy je výroba z vodních elektráren nižší a spotřeba 
vysoká. Pákistán má vedle tepelných elektráren významnou hydroenergetiku, jistý podíl výroby z jádra 
a rostoucí výrobu z obnovitelných zdrojů. Cílem vlády je dosáhnout 45 GW k zajištění nepřerušované do-
dávky za přijatelnou cenu a zajištění přístupu k elektřině pro 90 % obyvatel oproti současným 67 %. Vláda 
vyhlásila ambiciózní plány na zvýšení podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů: v roce 2030 má být 30 % 
elektřiny z větrných, solárních a malých vodních elektráren a biomasy. Do roku 2025 se má rozšířit kapa-
cita energie z obnovitelných zdrojů až o 7 000 MW a pokrývat čtvrtinu veškeré vyrobené elektřiny. Cílem 
je také zvýšit podíl velkých vodních elektráren (nad 50 MW), které se dnes podílejí na celkové produkci 
asi 25 %, do roku 2030 na 30 %. Pákistán chce tedy v roce 2030 vyrábět 60 % elektřiny z obnovitelných 
zdrojů a velkých vodních elektráren. Předpokládá se proto, že podstatná část nově budovaných kapacit 
a zdrojů nahrazujících dosluhující elektrárny budou projekty alternativních a obnovitelných zdrojů. To 
by mělo přinést i snížení průměrné ceny generované elektřiny. Pákistánská energetika řeší problém „cir-
kulárního dluhu“: distributoři nejsou schopni vybírat poplatky a omezit ztráty při distribuci elektřiny na 
požadovanou úroveň, a proto neplatí výrobcům elektřiny, a když ztráty dosáhnou neúnosné výše, uhradí je 
státní rozpočet. Tato dynamika nemotivuje distributory ke zlepšení výkonnosti a odrazuje výrobce elektři-
ny od investic do nových kapacit. Pro české výrobce existuje možnost uplatnit se při projekci a dodávkách 
malých vodních elektráren, elektráren využívajících biomasu, případně i další alternativní zdroje. Vedle 
těchto menších, ale široce replikovatelných dodávek připadají v úvahu dodávky pro projektované nebo 
budované velké hydroelektrárny (Diamer Bhasha, Dasu) a koneckonců i  tepelné elektrárny, jež počítají 
s využitím domácích zdrojů uhlí. Reforma energetického sektoru, která by měla přinést lepší výběr poplat-
ků, bude vyžadovat instalaci a údržbu velkého počtu měřicích zařízení.

Uzbekistán

Budování nových výrobních kapacit bude vytvářet tlak na energetickou infrastrukturu, která je zatím 
v zemi velmi nedostatečná. Program modernizace a diverzifikace výroby počítá s realizací více než 

30 projektů v celkové hodnotě více než 9 mld. USD. Plánuje se výstavba nových energetických bloků s pa-
roplynovým cyklem o celkovém výkonu 3 GW a rovněž rekonstrukce a modernizace malých a středních 
vodních elektráren s cílem zvýšení výrobní kapacity o 14 GW. Probíhá výstavba a modernizace přenoso-
vých soustav a distribučních sítí, včetně transformátorových stanic, řídících center atp., přičemž hlavní 
roli v  tomto sehrávají a budou sehrávat mezinárodní uskupení finančních, inženýringových, dodavatel-
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ských a výrobních subjektů. Samostatnou kapitolou v sektoru energetiky je výstavba jaderné elektrárny, 
která bude postavená v Uzbekistánu podle ruského modelu. Stavební práce budou prováděny UZ stranou 
společně s ruskou státní společností Rosatom. Jaderná elektrárna se bude skládat ze dvou bloků o celkové 
kapacitě 2,4 gigawattů, stavba bude stát 11 mld. USD. Spuštění prvního bloku je naplánováno na rok 2028. 
Výstavba elektrárny představuje významnou příležitost pro zapojení českých firem ze segmentu jaderné 
energetiky do projektu jako subdodavatelů, resp. konzultantů.

Vietnam

Vietnam plánuje celé spektrum nových energetických celků – tepelné elektrárny i elektrárny využíva-
jící obnovitelné zdroje (voda, vítr, biomasa). Národní energetická strategie počítá s nárůstem celkové 

instalované kapacity ze současných 50 GW (2019) na 96 GW v roce 2025 a 130 GW v roce 2030, což bude 
vyžadovat investice do výroby a rozvodu elektřiny v celkové hodnotě 148 mld. USD. V energetickém mixu 
dojde ke zvýraznění podílu tepelných elektráren (zejména uhelných). Podíl uhelných elektráren v energe-
tickém mixu vzroste ze současných 37 % na 55 % v roce 2030 a podíl plynových elektráren na 17 %. Pláno-
vaná výstavba dvou jaderných elektráren byla v roce 2017 zastavena. Do roku 2030 se postaví 13 300 km 
linek vysokého napětí 500 kV a 26 500 km linek 220 kV. Strategie rozvoje obnovitelných zdrojů energie do 
roku 2030 počítá s dynamickým růstem produkce elektřiny z obnovitelných zdrojů. Celková výroba elek-
třiny z obnovitelných zdrojů by se měla do roku 2030 více než ztrojnásobit. Vzhledem k téměř vyčerpané-
mu hydropotenciálu pro výstavbu velkých vodních elektráren je v následujících letech plánována zejména 
výstavba malých vodních, solárních a  větrných elektráren. České firmy mají značný potenciál v  tomto 
odvětví, například ve výrobě a exportu malých vodních elektráren, dále mají know-how na produkci ko-
generačních jednotek využívajících jako palivo biomasu nebo odpad, úspěšně vyváží větrné elektrárny 
a mohou zúročit své zkušenosti získané díky nedávnému boomu solárních systémů na českém trhu. Příle-
žitosti pro zapojení českých firem nabízí také ropný a plynárenský sektor. Vietnam plánuje výstavbu své 
třetí rafinerie s kapacitou 8 mil. tun ropy ročně a výstavbu tří nových plynovodů v celkové délce 880 km.


