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Celý systém daňových úlev a dotací je v české energetice nastaven nevhodně. 
Stát se pokouší „chytat několik zajíců najednou“ a za své pomocníky si vzal daně 
a subvence snad všeho druhu. Liberální přístup byl opuštěn ve všech koutech 
energetiky, což by se dalo omluvit v případě ujasněné koncepce a dlouhodobého 
cíle, ale když stát neví, kam přesně jde, nemůže na konec cesty nikdy dojít. To je 
právě silný argument pro funkční a propracovanou státní energetickou koncep-
ci. Stát by si měl narýsovat svou preferovanou energetickou variantu a následně 
i to, jak jí dosáhne. Celý systém by pak dostal přesnější a odhadnutelný řád. Silný 
státní vliv není v souladu s konceptem liberální energetiky, který Evropská unie 
poslední dvě desetiletí propagovala. Ale je to právě Evropská unie, která celý tržní 
koncept zdeformovala, a spoléhat se v takovémto prostředí pouze na „neviditel-
nou ruku trhu“ není možné, neboť ta je zdeformována dotacemi obnovitelných 
zdrojů, emisními povolenkami a dalšími opatřeními. Tato regulatorní opatření se 
neustále mění a nedávají stabilitu pro dlouhodobou investici privátního kapitálu, 
je to tedy pouze stát, kdo má možnost tuto situaci ujasnit a stabilizovat.
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Dosud nejucelenější práce 
o stavu a výhledech české 
energetiky vychází ze zprávy 
Nezávislé energetické komise pod 
vedením Dany Drábové a Václava 
Pačesa (2012). Členy komise 
byli Hynek Beran, Václav Cílek, 
Pavel Noskievič, Jan Procházka, 
Radek Škoda, Vladimír Štěpán 
a Vladimír Wagner. Publikace 
je rozšířenou a upravenou verzí 
této Zprávy. Některé kapitoly, 
zvláště historické či společensky 
orientované, byly doplněny 
schématy a podrobnějšími údaji. 
Do autorského kolektivu byli 
přizváni další autoři, aby popsali 
širší souvislosti, které nebyly 
v původní zprávě obsaženy, 
nebo některá důležitá témata 
vyložili podrobněji (např. zemní 
plyn, zásoby uhlí jako základní 
tuzemská energetická surovina, 
aspekty jaderné energetiky).
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