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Od roku 2021 se zvyšují ceny energií, které hrají významnou roli v rozpočtu domácností 

a podnikatelského sektoru. Vláda České republiky se snaží o vytvoření systému, ale stále 

hledá přijatelnou strategii. Parlamentní opozice vládu kritizuje, ale návrhy řešení 

nepředkládá. Přední představitelé Hnutí ANO 2011 neustále opakují, že řešením je 

zavedení nulového DPH na zemní plyn a elektrickou energii. Mimoparlamentní politické 

strany a hnutí mlčí a nemají snahu tento problém řešit. Z těchto důvodů odborná 

energetická veřejnost apeluje na všechny poslance, aby se touto problematikou začali 

zabývat a občanům vyslali signál, že problém energetické krize s dopadem na konečné 

spotřebitele jim není lhostejný. Předkládaný materiál předkládá pohled a důvody 

zdražování energií včetně návrhu krátkodobých a dlouhodobých opatření.  

Motto: „Elektrická energie vyrobená v českých elektrárnách, spotřebovaná v České                             

republice je nakupována za německé ceny“ 
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Úvodní preambule 
Energetika 21. století z pohledu současného myšlení je založena na principu udržitelnosti 

energetických odvětví s respektováním environmentálních, sociálních a ekonomických 

hledisek. Definice udržitelnosti vychází z principu uspokojování sociálních, materiálních a 

duchovních potřeb lidí při plném respektování objektivních environmentálních limitů. K 

zajištění udržitelnosti je nezbytná povinnost orgánů veřejné moci, které stanoví principy 

prostřednictvím komplexního souboru strategií promítnutých do ekonomických, 

legislativních a administrativních nástrojů. V energetice je tento princip stále značně opomíjen 

a její rozvoj vychází z konečných potřeb bez ohledu na stav sociálních  

a ekonomických možností. V této oblasti se v posledním desetiletí na první místo dává ochrana 

klimatu bez ohledu na sociální a ekonomické dopadu v Česku. V posledních letech je do 

principu udržitelné energetiky zahrnován nový pojem, energetická bezpečnost  

a energetická chudoba. 

Z pohledu udržitelnosti je jasné, že k rozvoji společnosti patří i zajištění zdrojů energie tak, 

aby nedocházelo k nekontrolovatelnému znehodnocování životní prostředí s ohledem na 

ekonomické a sociální dopady. Toto hledisko udržitelnosti by mělo být respektováno jak 

environmentálními subjekty, tak všemi politiky napříč politickým spektrem České republiky. 

Hlavním cílem je stanovení podmínek, které by respektovali ochranu životního prostředí a 

klimatu na jedné straně s minimálními dopady na obyvatelstvo v dostupnosti energií. 

Radikální změny v rámci ochrany klimatu, které jsou nastaveny Evropskou unií v dokumentu 

Green Deal (zelená dohoda pro Evropu) a prosazovány environmentálními organizacemi 

přinesou značnou finanční zátěž a nejasnost ve financování, což se projeví snížením výroby 

energie (převážně se jedná o elektrickou energii odstavováním uhelných zdrojů). Je nám jasné, 

že uhelná energetika v Česku musí končit, ale zatím není jasná náhrada, která v rámci 

udržitelnosti musí být strategicky stanovena. Nad touto problematikou je nutné se zamyslet a 

hledat reálné cesty ve spotřebě a výrobě elektrické energie, jejíž navýšení spotřeby bude 

korelovat s rozvojem průmyslu 4.0 a elektromobilitou. Rozvojem elektromobility dojde ke 

snížení ropných produktů v dopravě včetně zemního plynu a propan-butanu na straně jedné. 

Na druhé straně dojde k nárůstu spotřeby elektrické energie v rozmezí 4,5 TWh až 6 TWh. 

Podle mého názoru elektromobilita musí nezbytně patřit do rozvoje městských hromadných 

doprav, kde se sníží emisní zátěže znečišťujících látek. Na tento nárůst elektrické energie musí 

být naše energetické odvětví připraveno. 



 

  

Ing. Vladimír Vlk 2 
 

 
 

 
 

Vývoj ceny zemního plynu 

Ceny zemního plynu by se měly stanovovat na komoditní burze podle poptávky a nabídky. 

Bohužel, na Evropské burze cena zemního plynu několikanásobně vzrůstá (graf PXE) díky 

importu do Evropy. Evropa je závislá na importu zemního plynu (viz následující tabulka) ve 

výši cca150 mld. m3 .  Nelze hovořit, že by Evropa bez dodávek zemního plynu z Ruska 
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pokryla vlastní spotřebu. Co se týká LNG, tak Evropa nemá dostatek terminálů na konverzi 

LNG s napojením na přepravní soustavu. 

 

 

 

Rusko od května roku 2021 začalo postupně omezovat dodávky zemního plynu do Evropy, 

čímž se postupně vyprazdňovaly zásobníky, na což okamžitě zareagovala komoditní burza 

PXE a ceny se postupně navyšovaly. Nevyšší nárůst ceny zemního plynu nastal od srpna 2021, 

kdy skokově narostly ceny z 860 Kč/MWh na 1 639 Kč/MWh začátkem října 2021. Tento stav 

měl za důsledek skokové navýšení nákupní ceny zemního plynu. Zásobníky zemního plynu 

Natural Gas: Balance for all Europe without United Kingdom (Source: BP 2021)

Production in Europe 252,2 238,7 248,3 243,0 228,6 220,2 218,2 220,8 210,7 195,7 179,1 237,7

Pipeline imports to Erope

Import whitout Russia 56,7 48,4 51,4 46,8 45,4 45,5 54,3 54,2 54,1 45,4 43,7 45,6

Import from Russia 168,1 186,0 177,0 187,3 164,0 169,4 176,3 193,0 193,2 191,5 169,7 189,1

LNG Europien terminals

Import LNG to Europe 70,4 64,5 54,3 42,5 40,9 42,3 45,7 58,0 64,1 101,9 96,2 53,0

Total imports to Europe 295,1 298,8 282,7 276,6 250,3 257,2 276,3 305,2 311,4 338,9 309,6 287,7

Export from Europe 5,1 6,1 8,1 9,0 13,0 11,0 10,6 7,9 11,7 8,8 5,6 5,6

Total consuption in Europe 524,5 498,5 488,8 478,1 429,9 437,2 456,8 480,3 468,8 476,2 468,6 490,5

Total imports whitout Russia 127,0 112,9 105,7 89,3 86,3 87,8 100,0 112,2 118,2 147,4 139,9 100,7

Consuption in Europe without export

Surplus/Deficit (+/-)
-145,2 -146,9 -134,8 -145,7 -115,0 -129,2 -138,6 -147,2 -139,9 -133,1 -149,6 -147,2 

Copyright: Ing. Vladimír Vlk, MSc., MBA

2017 2018 2019 2020 202320162010 2011 2012 2013 2014 2015Billion cubic metres

Natural gas: LNG imports (source: BP 2021)

Belgium 6,5 6,3 4,1 3,1 2,9 3,6 2,4 1,3 3,3 7,2 5,1 7,2

France 14,7 14,4 9,8 8,3 6,9 6,4 9,1 10,9 12,7 23,0 19,6 23,0

Italy 9,3 9,1 7,1 5,8 4,5 5,9 5,9 8,2 8,2 13,5 12,1 13,5

Spain 28,2 23,9 21,4 15,7 16,2 13,7 13,8 16,6 15,0 21,9 20,9 29,8

Turkey 7,8 5,9 7,6 5,9 7,1 7,5 7,6 10,9 11,4 12,9 14,8 14,8

United Kingdom 18,8 24,7 13,9 9,2 11,2 13,7 10,7 6,6 7,2 17,1 18,6 24,7

Other EU 3,9 4,9 4,4 3,7 3,3 5,2 6,9 10,2 13,4 23,4 23,7 23,7

Rest of Europe † - † - † - - 0,1 - - 0,1 0,1

Total Europe 89,1 89,2 68,2 51,8 52,1 56,0 56,4 64,7 71,3 119,1 114,8 136,9

Copyright: Ing. Vladimír Vlk, MSc., MBA

2019 2020 2000 - 20202014 2015 2016 2017 20182010 2011 2012 2013Billion cubic metres

Spotřeba zemního plynu v ČR po jednotlivých sektorech za rok 2020

Sektor spotřeby (2020) mld. m
3 TWh

Výroba elektřiny a tepla                                2,451 26,490

Domácnosti                                                                      2,193 23,700

Komerční a veřejné služby                  1,116 12,060

Výroba nekovové materiály                        0,613 6,630

Potraviny, nápoje                                          0,394 4,260

Chemie a petrochemie                                       0,362 3,910

Strojírenství                                                        0,246 2,660

Dopravní zařízení                                         0,197 2,130

Průmysl ocel a železo                                       0,183 1,980

Doprava                                                           0,127 1,370

Papír, buničina                                          0,116 1,250

Ostatní průmysl                                               0,090 0,970

Zemědělství a lesy                                              0,065 0,700

Stavebnictví                                                 0,057 0,620

Textil a kůže                                                   0,057 0,620

Průmysl neželezných kovů                    0,050 0,540

Těžba neenergetických surovin                     0,049 0,530

Potrubní doprava                                          0,043 0,460

Ostatní                                                             0,040 0,430

Dřevo a dřevovýroba                                      0,013 0,140

Celková spotřeba ZP 8,462 91,450

Copyright: Ing. Aleš Cincibus, Ing. Vladimír Vlk, MSc., MBA
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v Evropě se vyprázdnily na cca 187 tis. m3. Nárůst ceny byl na PXE byl vyvolán rovněž vyšší 

poptávkovou obchodníků před zimním období. Co se týká nárůstu ceny zemního plynu 

odběratelům od obchodníků (viz Bohemia Energy), tak tento stav vznikl spekulací, neboť si 

obchodníci nezajistili dostatečné množství pro své klienty za nižší ceny z burzovního trhu (viz 

předchozí graf). Skutečností je, že nárůstem ceny zemního plynu musíme počítat do období 

„Future“, teď bude záležet na reakci PXE po naplnění evropských zásobníků zemního plynu 

a zprovoznění plynovodu NORD STREAM 2. V současné době se cena na PXE pohybuje na 

úrovni 2 190,- Kč/MWh až 2 400,- Kč/MWh. 

 

Důvody nárůstu cen zemního plynu z Ruska do Evropy jsou následující: 

1. Společnost GAZPROM zvýšila dodávky zemního plynu do Číny plynovodem „Síla 

Sibiře I“ a tím částečně snížila dodávky do Evropy. Asijské země navýšily poptávku 

na základě oživení výroby po pandemii COVID-19 v roce 2020. 

2. Na evropském trhu se rovněž zvýšila poptávka na dodávky a díky provozu 

paroplynových elektráren (PPE), plynových elektráren (PSE) mimo jiné v Německu a 

na severu Čech (Ústecký kraj) a to v důsledku závazku ke snižování provozu uhelných 

zdrojů. 

3. Tlak společnosti GAZPROM na povolení provozu plynovodu NORD STREAM 2 do 

SRN a následně do Evropy jednak německým energetickým regulátorem a rovněž se 

souhlasným stanoviskem EK. 

4. Z geopolitického hlediska vztahu mezi Evropou a Ruskem včetně ruské agrese na 

Ukrajině 
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Vývoj ceny elektrické energie 

Naši členové analytické skupiny, stejně jako u zemního plynu, hledaly příčiny nárůstu cen na 

burze PXE. Analyzovali jsme trh s emisními povolenkami a hledali společné trajektorie 

vedoucí k nárůstu ceny elektřiny. Také jsme analyzovali možnosti prodeje výrobců na 

komoditní burzu a srovnávali evropskou nabídku s poptávkou včetně dopadů na Českou 

republiku. V diskusích s výrobci elektřiny z uhelných zdrojů jsme dospěli k závěru, že cena 

z uhelných zdrojů je v současné době na úrovni 1 650 Kč/MWh včetně ceny za emisní 

povolenku. Výrobci elektrické energie, v rámci výhodné ceny, začali prodávat přes komoditní 

burzu buď dlouhodobými kontrakty (futures a forward), nebo krátkodobým obchodováním 

na spotovém trhu. Jednoduše řečeno: „Elektrická energie vyrobená v Česku, spotřebovaná 

v Česku je obchodníky prodávaná za německé ceny“. Tato skutečnost je způsobená 

obchodováním na komoditní burze 

 

 

Ovšem už nikoliv za 1,65 Kč/kWh, ale v lepším případě za 5,62 Kč/kWh až za 16 Kč/kWh. 

Navíc EU do doby krize prosazovala, že energie si už státy a zákazníci nebudou kupovat 

přímo od výrobců, ale přes Evropskou energetickou burzu (EEX), která je v německém Lipsku. 

Výhled není příliš optimistický a politici by se měli na tuto realitu připravit. 

Z dlouhodobého hlediska se cena silové elektrické energie od roku 2008 se pohybovala v 

horizontu 2 000,- Kč/MWh až 1 000,- Kč/MWh do 31.12.2017. Postupně se od roku 2018 

zvyšovala na úroveň 1 500,- Kč/MWh až do konce roku 2019. Vlivem pandemie v roce 2020 

postupně klesla na 1 000,- Kč/MWh. Od 1. 1.2021 postupně narůstala na 1 500,- Kč/MWh a od 

května do konce července narůstala na úroveň 2 000,- Kč/MWh. Prudký nárůst ceny nastal od 

1.8.2021 do 3.10.2021 na hodnotu 4 100,- Kč/MWh, což se projevilo při nákupu obchodníků na 

zimu 2021/2022.  
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V současné době se cena silové elektřiny pohybuje na úrovni 5 500,- Kč/MWh. Názorný 

přehled cen silové elektřiny je uveden v následujícím grafu. 

 

Z analýzy vyplynulo následující: 

1. Ke stanovení ceny elektrické energie na burze EEX (PXE) je propočítávána z nejdražšího 

paliva vstupujícího do výroby. Tímto primárním energetickým zdrojem je zemní plyn 

dodávaný na evropský trh.  

2. Nárůst emisních povolenek rovněž ovlivňuje spekulace obchodníků a malá funkčnost 

systému MSR EU . 

3. Nárůst cen od dodavatelů neodpovídá realitě a ceny v ČR pro domácnosti jsou 

nadhodnocené oproti ostatním evropským zemím. 

4. Energetický regulační úřad nedůsledně kontroloval držitele licencí na obchod s elektřinou, 

zdali dodavatelé elektrické energie mají dostatek nasmlouvaného množství elektřiny pro 

konečné odběratele. V tomto ohledu regulátor nic neučinil.  

Krátkodobá opatření v energetice 

Vzhledem k tomu, že ceny elektrické energie a zemního plynu na energetických burzách EEX 

a PXE ceny od počátku roku 2022 narůstají a obchodníci navyšují ceny energií pro konečné 

odběratele od 1. července 2022 hlavně MO v sazbách D a C u zemního plynu a elektrické 

energie. U zemního plynu se cena včetně DPH zvýší o 150 % až 200 % oproti cenám 
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stanovených k 1. lednu 2022. U elektrické energie bude navýšení od 1. července 2022 o 100 % 

až 130 %. Například u společnosti ČEZ prodej u sazby D02d byla průměrná cena za 1 kWh 

7,56 Kč. Od 1. 7. 2022 se průměrná cena ve stejné sazbě 1 kWh výší na 9,92 Kč. Při roční 

průměrné spotřebě 2 200 kWh bude domácnost k 30. 6. 2022 platit 9 072,- Kč při spotřebě 1 200 

kWh a za spotřebu 1 000 kWh zaplatí 9 920,- Kč, celkem za rok 2022 zaplatí  

18 992,- Kč. Oproti roku 2021 dojde k ročnímu navýšení o 7 000,- Kč. 

Z výše uvedených důvodů s podporou „Sdělení komise Evropskému parlamentu, Evropské 

radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Bezpečnost 

dodávek a dostupné ceny energie: varianty okamžitých opatření a přípravy na příští 

zimu“ ČSSD doporučuje vládě ČR následující postup: 

1. Ke zmírnění dopadů vysokých cen energie na konečné spotřebitele umožnit, aby 

evropské trhy s elektřinou a zemním plynem se stanovovaly na velkoobchodní úrovni. 

2. Stanovit výrobcům elektrické energie prodávat ze 60 % na vnitřním obchodním trhu s 

cenou do maximální výše určenou Energetickým regulačním úřadem. Zbylých 40 % 

prodávat přes komoditní burzu 

3. Zavést regulaci ceny elektřiny u obchodníků za předpokladu uznatelnosti nákladů 

stanovených Energetickým regulačním úřadem. 

4. Na následující zimní období stanovit maximální cenu zemního plynu regulačními 

prostředky stanovenými Energetickým regulačním úřadem. 

5. Vláda by měla schválit nákup zásobníků plynu od RWE Gas Storage k zajištění cca 2,7 

mld. m3 pro účely České republiky. 

Dlouhodobá opatření v energetice 

Energetika je jednou z klíčových strategických oblastí ovlivňující životni podmínky a 

rozhoduje o celkovém vývoji a rozvoji národního hospodářství včetně struktury měst a obcí. 

Rozvoj energetiky 21. století musí být založen na principu udržitelnosti, který vychází z 

uspokojování sociálních a ekonomických potřeb lidí při plném respektování objektivních 

environmentálních limitů. Energetický regulační úřad musí ve své činnosti nezbytně reagovat 

na prováděné legislativní změny s cílem eliminování negativních ekonomických dopadů na 

konečného spotřebitele. Na tomto principu musí být založená dlouhodobá opatření vlády 

České republiky, která povedou k transformaci energetického systému.  

Premiér Petr Fiala prosazuje rozdělení energetické společnosti ČEZ z důvodu dostavby 

jaderného bloku v Dukovanech, popřípadě v Temelíně. Nápad o odkup akcií od minoritních 

akcionářů padl již v roce 2014 za ministrování Jana Mládka, ale tehdejší vláda s touto 

alternativou nesouhlasila a opoziční ODS se k tomuto návrhu ostře vymezovalo 

v parlamentních debatách. Z dnešního pohledu návrh vlády na restrukturalizaci akciové 

společnosti ČEZ na dvě části – státní, kde akcie bude stoprocentně vlastnit stát, a nestátní 

s majoritním vlastnictvím státu a minoritními akcionáři, nepřinese řešení ke snížení cen 

energie a energetické krize v dodávkách zemního plynu. Ministerstvo financí bude vykupovat 

akcie od minoritních akcionářů za vyšší cenu než cena tržní. Expertní týmy odhadují výkupní 

cenu o několik desítek procent vyšší, než je současná tržní cena. 
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V roce 2018 tehdejší Rada Energetického úřadu schválila přípravné práce na změně tarifní 

struktury v elektroenergetice.  Důvodem pro změnu tarifní struktury je chybějící motivace pro 

účastníky trhu s elektřinou k racionalizaci požadavků na zajištění služeb distribuční soustavy 

a nedostatečně adresná alokace nákladů na jednotlivé účastníky trhu s elektřinou. Náklady na 

měření a fakturaci se mezi účastníky trhu významně liší v závislosti na použitém způsobu 

měření, ceny však tyto rozdíly nereflektují. Dále jsou náklady na hladině nízkého napětí také 

téměř ze 70 % alokovány do ceny za distribuované množství, přestože je většina nákladů na 

zajišťování distribuce elektřiny fixního charakteru. Dělení nákladů na zajištění distribuce 

elektřiny do jednotlivých distribučních sazeb na hladině nízkého napětí vychází z historického 

modelu, který je nutné také revidovat, aby toto rozdělení bylo transparentní a odůvodnitelné 

v současné době. Tyto práce byly v roce 2019 ukončeny po odvolání dvou členů Rady ERÚ a 

doplněním o nové tři členy rozhodnutím tehdejšího premiéra Andreje Babiše za souhlasu 

tehdejších ministrů za ČSSD. Bohužel, přerušením prací na nové tarifní struktuře byl 

zakonzervován cíl k vytvoření tarifní struktury, která bude motivovat účastníky trhu k 

racionalizaci svých požadavků na zajištění služeb elektrizační soustavy, zajistit spravedlivější 

alokaci nákladů do cen zajišťování distribuce a přenosu elektřiny. Dále musí být tarifní 

struktura transparentní a odůvodnitelná a zajistit efektivní rozvoj soustav vytvořením 

prostoru pro přesun investic od navyšování kapacity soustav k investicím do moderních 

technologií. Tímto rozhodnutím Rady ERÚ došlo k prodloužení termínu o čtyři roky, pokud 

bude současný parlament požadovat provedení změn v tarifní struktuře. 

Obnovitelné zdroje energie představují určitou alternativu, se kterou je nutné v energetickém 

mixu i do budoucna počítat. Jejich realizace je určena nejvhodnějšími podmínkami v daných 

lokalitách s uplatněním v komunální sféře v rámci diverzifikace energetického systému. K 

tomuto procesu je nutné stanovit možné potenciály a jejich reálné využití za splnění podmínek 

ochrany přírody a krajiny s přihlédnutím jak na ekonomickou, tak i technickou efektivitu. 

Důležitým nástrojem k této problematice je nezbytně nutné zavést povinnost 

vypracování ,,Územní energetické koncepce", která je definována v § 4 zákona č.40612000 Sb. 

ve znění pozdějších změn, na obce s rozšířenou působností. V současné době výše uvedený 

zákon uplatňuje povinnost vypracovávání koncepcí na úrovních krajů. Rovněž bude nezbytně 

nutné energetickou systematizaci aplikovat do ,,Zásad územního rozvoje". Tímto opatřením 

se zamezí nekontrolovatelnému rozvoji obnovitelných zdrojů, který v současné době přináší 

nejen ekonomickou zátěž obyvatelstva, ale i prodlužování povolovacích procesů k jejich 

realizacích. 

Teplárenství patří v České republice k jednomu z klíčových energetických odvětví. Oproti 

sousedním státům, má Česká republika od 20. let minulého století vypracovaný systém 

centrálního zásobováni teplem. Po roce 1990 došlo k částečné diverzifikaci teplárenských 

zdrojů v průmyslových podnicích a následnému odpojování od systému centralizovaného 

zásobování teplem (dále jen CZT). Klíčovou roli v tom hrála plošná plynofikace měst a obcí za 

podpory státních dotací. Se zvyšováním ceny zemního plynu od roku 1998, začala plošná 

plynofikace stagnovat a výtopenské provozy postupně přecházely na kombinovanou výrobu 

tepla a elektrické energie (dále KVET).  

V posledních čtyř let došlo ke zvýšení ceny emisních povolenek z cca 8 €/t CO2 na současných 

cca 90 €/t CO2. S nárůstem ceny emisních povolenek dojde ke zvýšení finančních prostředků 

výrobců tepelné energie, a to zejména u zdrojů do 50 MWt výtopenského charakteru, které 

mají minimální zisk. Při uplatnění do konečné ceny tepla může dojít k odpojování odběratelů 
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od CZT a přechodu do decentralizovaných systémů. Tímto přechodem se zhorší kvalita 

ovzduší v dané lokalitě zvýšením emisí znečišťujících látek a rozpadu CZT. Pro Českou 

republiku je tento stav nežádoucí, neboť stále 1,7 mil. domácností je napojených na systém 

centrálního zásobování tepelnou energií. Zájmem Energetického regulačního úřadu by mělo 

být zachování centralizovaných systémů v co největší míře tak, aby nedošlo K negativním 

sociálním dopadům na konečného spotřebitele. Z pohledu Energetického regulačního úřadu 

bude nezbytně nutné stanovit podmínky ke stanovení horní hranice uplatnění ceny povolenky 

do oprávněných nákladů do ceny tepelné energie. 

Z dlouhodobého výhledu by se měla uplatnit v oblasti energetiky následující opatření: 

1. Vytvoření strategie rozvoje akciové společnosti ČEZ z pohledu intervence na trhu 

s elektřinou na velkoobchodní úrovni stanovení ceny v souvislosti s finanční 

kompenzací státu. Zejména se jedná o výrobu elektrické energie v uhelných 

elektrárnách a paroplynovém zdroji. 

2. Stanovit podmínky pro znovuobnovení realizace nové tarifní struktury vedoucí ke 

snižování potřebných investic při zvyšování kapacity distribučních soustav a 

umožnění přesunout prostředky na investice do moderních technologií, které budou 

v následujících letech nutné. Pokud by se změna tarifní struktury neuskutečnila, mohlo 

by dojít v rámci distribučních soustav k současným investicím do zvyšování kapacity 

i moderních technologií, což by mohlo vést k tlakům na zvýšení cen zajišťování 

distribuce elektřiny pro konečné spotřebitele. 

3. Zahájit bilaterální jednání s obchodníky zemního plynu ve stanovení cenových limitů, 

v jejichž rámci se cena zemního plynu může pohybovat. Určený cenový strop a cenové 

pásmo by omezily nabídky na evropských burzách. Limitovaná cena plynu by se stala 

novou smluvní referenční cenou pro dlouhodobé a derivátové smlouvy. 

4. Přepracovat státní energetickou koncepci na základě zkušeností s energetickou krizí. 
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