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Zamezení blackoutu, úspory a technologický pokrok: priority česko-německé 
energetické spolupráce   

  
Dne 3. listopadu 2012 proběhla v Ostravě výroční 
konference Česko-německého diskusního fóra na téma 
„Energetická politika“. Zástupci vlád, občanské 
společnosti, odborníci z praxe a akademici se symbolicky 
sešli v bývalé průmyslové zóně Dolní oblast Vítkovice, 
která je soukromou iniciativou přetvářena na konferenční 
a kulturní centrum regionu. 
  
Setkání představilo současné a plánované koncepce 
české a německé energetické politiky, jejich roli ve 
vzájemných vztazích a různé pohledy na české a 
německé straně. Konference reflektovala také sporné 
oblasti energetické politiky mezi oběma zeměmi, 
zejména v otázce budoucnosti jaderné energie a rizik přetoků energie z obnovitelných zdrojů v Německu 
přes českou přenosovou soustavu. 
  
Obě země sdílejí klíčové cíle. Zamezení riziku blackoutu prostřednictvím posilování distribučních sítí je 
výzvou a příležitostí pro vzájemnou spolupráci. „Nebezpečí přetížení sítě v Česku je prioritou v obou 
zemích,“ řekl Max Stadler, německý spolupředseda Rady diskusního fóra. „Vzájemná ekonomická 
provázanost zdůrazňuje spoluodpovědnost za provoz sítí.“ 
  
Úspory a zvyšování efektivity využití energie, posílení energetické bezpečnosti a snížení závislosti na 
třetích zemích či dekarbonizace energetiky jsou další sdílené cíle. Na obou stranách také panuje shoda, že 
energetická budoucnost není čistě odborným problémem, ale zahrnuje i širší otázku celospolečenských 
hodnot, proto je do diskusí o ní třeba zapojit v co největší míře veřejnost.  
  
Německý odklon od jaderné energie, tzv. Energiewende, je příležitostí jak pro německou, tak i pro českou 
ekonomiku. Razantní změna způsobu produkce energie má potenciál přinést významný technologický 
pokrok, modernizaci ekonomiky a impuls k udržení Německa a potažmo i Česka a zbytku Evropy na špici 
globální inovace. Jak poznamenala účastnice konference Antje Vollmer, je třeba brát celou problematiku 
ne jako konkurenční boj ale jako prospěšnou soutěž idejí.    
   
Jak účastníci setkání konstatovali, rozhodnutí o energetickém mixu je výlučnou kompetencí národních 
států. Momentální společenský konsensus se v obou zemích liší – v Německu převládá podpora pro 
rozhodnutí ustoupit od jaderné energie, v Česku se naopak politická reprezentace i velká část veřejnosti 
příznivě staví k budoucnosti spojené s jádrem. „Obě země zvolily sobě vyhovující energetický mix. Ty se 
mohou doplňovat a musí se respektovat, přičemž důležitým cílem by měla být diversifikace zdrojů a snížení 
závislosti na třetích zemích,“ zdůraznil Luděk Sefzig, český spolupředseda Rady Česko-německého 
diskusního fóra. 
  
Jak připomněl bývalý saský premiér Georg Milbradt, nejde o to, čí koncepce je lepší a snažit se za každou 
cenu přesvědčit druhou stranu o její správnosti. Obě země jsou úzce hospodářsky propojeny, jsou na sobě 
do značné míry závislé a jsou součástí Evropy, proto by se nad touto problematikou měly zamýšlet 
společně a intenzivně ji diskutovat. 

 


