
Bez energie nelze ani vládnout, ani spravovat stát
aneb 

Energetika: byrokratické a politické předpoklady

chom vytváøeli pøedpoklady pro jeho zvy-
šování a zbyteènì nepodvazovali naše 
možnosti stanovováním iluzorních, ne-
realistických politických cílù. V tom je role 
byrokracie autonomní a nezastupitelná. 
O tom, jak významná je to role, svìdèí 
existence nezávislých regulaèních a kon-
trolních orgánù. Dejme jim prostor konat. 
Konat vìcnì, odbornì, samostatnì. 

Ale i tam, kde úøedníci pøímo podléhají 
politické vùli, tedy na ministerstvech, je 
tøeba usilovat o profesionalitu. Koneèné 
politické rozhodnutí, nech� èiní vláda. 
Avšak na základì nestranných analýz. 
Vidíme, kam to vede, když se vláda 
rozhodne bez ohledu na fakta uzavøít 
celý jeden významný energetický 
sektor, jakým je jaderná energetika. 
Kvùli øadì tìchto chybných, ideo-
logicky motivovaných rozhodnutí má 
Evropa jako celek nedostatek elek-
tøiny a je závislá na importu ener-
getických surovin více, než je nutné       
a pøedevším zdravé.

Tím se dostávám k druhé podmínce fun-
gující energetiky: k prozíravé politice. 
Politika, na rozdíl od byrokracie, musí 
umìt reagovat na nové výzvy, stanovovat 
nové cíle, správnì reagovat na potenci-
ální hrozby a odvracet je. Pøièemž tìžištì 
takové rozumné politiky leží daleko více  
v zahranièí než v Èeské republice. A� už 
se to týká hájení národních zájmù v Bru-
selu, nebo hájení zájmù Evropské unie 
jako celku vùèi tøetím zemím, které ex-
portují energetické suroviny.

Jsem opravdu pøesvìdèen, že politika by 
se daleko spíše mìla soustøedit na za-
jiš�ování vnìjších podmínek fungování 
energetiky, jako je energetická bezpeè-
nost, spoleèná evropská energetická 
politika, diverzifikace zdrojù a transport- 
ních tras energetických surovin, fungo-
vání pøenosové soustavy, dokonèení li-
beralizace vnitøního trhu s energií. To 
jsou klíèové, dlouhodobé a nikoli triviálnì 
øešitelné politické problémy. 

Domácí plánování rozvoje energetických 
zdrojù v sobì skrývá fakticky jen jeden 
pøirozený politický otazník. A tím je 

Aniž bych se tu pouštìl do podrobného 
výkladu, je jasné, o èem mluvím. A� už 
tyto návrhy pøehnanì akcentují ekologic-
kou èi sociální stránku problému, byro-
kracie musí uhájit prostor pro své roz-
hodování, které ospravedlòuje každý 
krok schopností dosáhnout daného cíle. 
A tím je dlouhodobý dostatek levných, 
dostupných a stabilních dodávek energie 
pro obèany a podniky. 

Èeská republika má svou energetic-       
kou koncepci, která se prùbìžnì upra-
vuje a doplòuje, ale ctí princip kontinuity. 
Opravdu bych nikomu neradil, aby do ní 
radikálnì zasahoval ve snaze prosadit 
své momentální politické ambice. Musí-
me vycházet z oné znalosti možností           
a potøeb. Ty mají svùj dlouhodobý pøiro-
zený vývoj. Snaha podøídit je politické 
vùli by mìla katastrofální dùsledky. Vedla 
by k deformaci odvìtví energetiky, k ne-
jistotì investorù a následnì k nedostatku 
energie. Nemùžeme prostì mít elektøinu 
zelenìjší èi levnìjší, než to umožòují do-
mácí a zahranièní podmínky. To bychom 
chtìli znovu porouèet vìtru dešti.

Státní správa musí usilovat o pravý opak. 
Musí se snažit o to, abychom maximálnì 
využili náš energetický potenciál, aby-

Je mi ctí vystoupit na tomto odborném 
fóru. Pøiznám se, že oficiální název mého 
pøíspìvku, jak je uveden v programu kon-
ference, mi pøijde formou malinko pate-
tický. By� obsahovì je pravdivý. Dovolte 
mi ho tedy uvést v ponìkud støízlivìjší 
podobì – „Energetika: byrokratické a po-
litické pøedpoklady“. 

Myslím, že tento název mimo jiné lépe 
vystihuje kauzalitu problému. To zname-
ná povinnost státní správy a vlády zajistit 
podmínky rozvoje energetiky, nikoli snad 
povinnost energetikù zajistit øádné fun-
gování úøadù a politiky…

Pominu odborné pøedpoklady fungují-       
cí energetiky, protože jejich plnìní je 
samozøejmì na vás. Nicménì zajištì-       
ní dostatku energie patøí mezi základní, 
nezbytné lidské potøeby. Zároveò je ener-
getika daleko více než jiné obory zá-         
vislá na dlouhodobých podmínkách, je-
jichž zajištìní dalece pøesahuje možnosti               
i tìch nejvìtších soukromých investorù. 
Proto se musí angažovat stát. Jak v ro-
vinì státní správy, tak nejvyšší politiky.

Zaènu u byrokracie. Protože to je mi stá-
le bližší. I když v zásadì je jedno, jestli       
se byrokrat v køesle premiéra musí uèit 
politickou abecedu, nebo zda politik, kte-
rý se jako pøedseda vlády stává i hla-      
vou byrokracie, poznává zákonitosti stát-
ní správy.

Premisou fungující byrokracie je brá-      
nit otøesùm a pøekvapením, zajistit klid         
a bezpeèí, udržovat pøedpovìditelnost        
a vypoèitatelnost výkonu veøejné správy 
na základì daných pravidel.

Z hlediska energetiky to znamená 
dobøe znát aktuální stav energetic-
kých zdrojù a potøeb a rovnìž peèlivì 
kalkulovat jejich zmìny ve støednì-
dobém a i dlouhodobém výhledu do 
budoucnosti. Ètyøi roky volebního ob-
dobí, to je pøíliš krátká doba na od-
povìdné plánování.

Musíme proto udržet debatu v mezích ra-
cionální a odpovìdné veøejné správy. 
Navzdory mnoha èasto protichùdným po-
litickým zámìrùm. Èi spíše právì proto. 

Pøedseda vlády Èeské republiky Jan Fischer vystoupil 16. bøezna s úvodním projevem na 10. energetickém kongresu ÈR.          
Text jeho projevu otiskujeme v plném znìní.
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dlouhodobá garance v podobì, kterou 
schválila poslanecká snìmovna, ne-
má rozumné zdùvodnìní. 

Znovu opakuji: o co ménì prostoru vidím 
pro politické zásahy do domácí energe-
tiky, o to vìtší odvahu a kreativitu by mìla 
politika prokázat pøi zajiš�ování vnìjších 
podmínek. Zásadní je dlouhodobé zajiš-
tìní spolehlivých dodávek energetických 
surovin. Jestliže celkové omezení naší 
závislosti na importu vnímám jako od-
borný problém, který musíme spoleènì 
øešit a zbyteènì neideologizovat, pak 
otázka, odkud a za jakých podmínek 
energetické suroviny dovézt, je ryze poli-
tická. A dokonce pøesahuje možnosti  
naší samostatné zahranièní politiky. Je   
v našem bytostném zájmu prosadit jed-
notnou evropskou energetickou politiku  
a zabránit tak vydírání a fatálním vý-
padkùm dodávek.

Politika si v oblasti energetiky musí klást 
otázku, nikoli co bude v pøíštím voleb- 
ním období. Ale co nastane v prùbìhu 
pøíštích padesáti let. Odpovìï bych roz-
dìlil na domácí a zahranièní èást. Smì-
rem dovnitø „postaèí“ urèit smìr a nastavit 
správná pravidla. Nemusí to být vždy 
snadné (jak ukazuje tøeba ona neš�astná 

konflikt veøejného a soukromého zájmu 
pøi tìžbì. V žádném pøípadì tento pro-
blém nebagatelizuji. Nicménì trvám na 
tom, že tìžištì energetické politiky leží 
mimo naše hranice. Protože kromì spo- 
ru o tìžební limity – a dalších sporù,         
kde dochází ke konfliktu individuálních        
a obecných zájmù – lze všechny ostatní 
domácí spory pøevést na spory v pod-
statì odborné, nikoli politické. A to se  
týká dokonce i takového politika, jakým 
dosud je jaderná energetika. Nicménì 
rovnìž zde již zaèínají pøevažovat od-
borné argumenty nad ideologickými. 
Paradoxnì i díky ryze politickému evrop-
skému cíli radikálnì snížit emise sklení-
kových plynù, který je bez jádra prakticky 
nesplnitelný.

Teï mi mùžete právem namítnout:      
a co fotovoltaika? Není toto snad pøí-
klad domácího politického problému 
par excellence? Jistì ano. Ale øadím  
to právì k tìm pøípadùm, kdy selhala 
racionální byrokratická úvaha a pro-
sadilo se ideologické èi lobbyistické 
politické hledisko. Když se pøipravo-
valy podmínky pro fungování sluneè-
ních elektráren, muselo být pøece jas-
né, že navrhovaná výkupní cena a její 

fotovoltaika), ale když se to podaøí, trh       
a regulaèní orgány už se postarají o zby-
tek. Smìrem k zahranièí je zásadní otáz-
kou energetická bezpeènost. Pro naši 
diplomacii je to úkol srovnatelný se za-
jištìním obranyschopnosti. Zde se však 
dnes mùžeme opøít o fungující spoje-
nectví, zatímco pro energetiku nic stejnì 
spolehlivého nemáme. Snažme se, aby-
chom mìli.

Závìrem mi dovolte struèné shrnutí. 
Pro zdravý a dlouhodobý rozvoj ener-
getiky je zapotøebí naplnit jak byro-
kratické, tak politické pøedpoklady. 
Pøièemž pùl úspìchu spoèívá ve 
schopnosti obì tyto rozhodovací 
sféry oddìlit, co se týká pøípravy a za-
jistit spolupráci, co se týká výsledku. 
Druhá polovina úspìchu je v umìní 
politikù rozpoznat a vèas øešit sku-
teèné hrozby a v umìní byrokratù 
správnì a rychle konat a dodržovat 
stanovené cíle. Abych na úplný zá-     
vìr parafrázoval pùvodní název mé 
pøednášky, pak øíkám: Bez prozíra-
vých politikù nelze vládnout a bez 
schopných byrokratù nelze spravovat 
stát. To platí i pro energetiku.

Zvýraznìný text: redakce
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