
Bosna a Hercegovina zůstává i tři desetiletí od ničivé války nestabilní 
a politicky rozdělenou zemí. Dědictvím konfliktu v 90. letech je nejen 
komplikované institucionální uspořádání a trvající dohled mezinárod-
ního společenství, ale také etnicky rozdělená společnost, slabá ekono-
mika, masivní emigrace a zablokovaný proces evropské integrace.

Vzhledem k průmyslové minulosti a přírodním poměrům disponuje 
Bosna a Hercegovina značnými energetickými kapacitami fosil-
ních i obnovitelných zdrojů. Země je v regionu jediným čistým 
vývozcem elektrické energie, ta se ovšem produkuje převážně ze za-
staralých uhelných zdrojů. Bezemisní zdroje představované přede-
vším velkými vodními elektrárnami se na energetickém mixu podílí 
jen ze 7 %. BaH přitom disponuje značným potenciálem pro rozvoj 
celého spektra obnovitelných zdrojů elektrické energie, které by 
mohly pokrýt nejen domácí spotřebu, ale i stávající export.

Dlouhodobý carbon lock-in je umocněn chybějící strategií ener-
getické tranzice, která by směřovala k naplnění klimatických cílů. 
Prioritou v energetické politice napříč rozdělenou zemí není de-
karbonizace, ale revitalizace dosluhujících a budování nových 
uhelných kapacit a posílení prozatím slabé plynofikace země. Na 
poli obnovitelných zdrojů se pozornost upírá především do další 
výstavby vodních elektráren, které jsou však často provázeny 
negativními lokálními environmentálními dopady, a posílení 
podílu biomasy využíváné zatím převážně jako palivo v zastaralých 
neekologických zdrojích. Téměř nevyužitý zůstává značný potenciál 
větrných a slunečních zdrojů energie.

Příčiny současného stavu je nutné hledat v dlouhodobé politické ne-
stabilitě a poválečné decentralizaci země, která se přímo promítá do 
energetické sféry. Strategické odvětví energetiky se navíc stává pro-
storem, kde kromě domácích elit stále více prosazují své zájmy vnější 
aktéři usilující o ekonomický a politický vliv v nestabilní zemi.

Bosna a Hercegovina:
Potenciál pro dekarbonizaci 

rukojmím politiky

Celkové dodávky energie podle zdroje (%, 2019)

Hlavní výzvy pro energetickou transformaci

Zdroj: Mezinárodní energetická 
agentura (IEA)

 → Únik z carbon lock-in: potřeba nalézt udržitelnou náhradu za klíčové, ale zasta-
ralé uhelné zdroje s enormní ekologickou zátěží.

 → Nutnost depolitizace a liberalizace energetického sektoru pro jeho efektivní 
reformu a integraci s evropským trhem.

 → Dilema ekonomicky a geopoliticky nákladné plynofikace jako pouze přechod-
ného a částečného nástroje dekarbonizace energetiky.

 → Efektivní využití velkého potenciálu nespalovacích obnovitelných zdrojů 
z vody, větru a slunce, které zohlední lokální ekologické požadavky.

 → Vyvažování posilující pozice Číny a Ruska v energetickém sektoru vedoucí 
ke geopolitické zranitelnosti a požadavků EU v oblasti energetické bezpečnosti 
a klimatické politiky.

 → Vypořádání se s dopady plánovaného uplatnění CBAM na konkurenceschop-
nost ekonomicky významného vývozu energie z fosilních zdrojů a energeticky 
náročných metalurgických produktů.
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Pozice domácích hráčů

V minulé dekádě byla Čína hlavním zájemcem o revitalizaci stávajících a vý-
stavbu nových uhelných elektráren, kterou pro její dopady na prohlubování 
carbon lock-in kritizovala EU. Realizována však byla jen výstavba nové tepelné 
elektrárny Stanari v Republice srbské. Další avizované strategické projekty zůstaly 
pouze v úrovni plánů a vzhledem k deklarovanému odklonu Číny od investic do 
uhelné energetiky lze předpokládat, že nebudou pokračovat. Čínské společnosti 
se zároveň uchází o realizaci několika velkých projektů na poli hydroenergetiky.

Rusko má vzhledem k napojení země na jediný plynovod TurkStream monopol 
na dodávky v zatím relativně malém plynovém sektoru omezeném na Federaci 
BaH. Na politické úrovni však probíhají jednání o plynofikaci RS ve spolupráci 
se společností Gazprom. Ruské společnosti mají především v rámci Republiky 
srbské silnou pozici na trhu s naftovými produkty. Ruský kapitál figuroval spolu 
s čínským i ve strategickém projektu výstavby nové uhelné elektrárny v RS, jeho 
realizace je však nejistá.

Charakteristickým rysem poválečné Bosny a Hercegoviny je vy-
soká míra decentralizace státu kopírující etnické rozdělení země 
mezi Bosňáky, Srby a Chorvaty. Toto dělení se přímo promítá i do 
energetického sektoru. Kompetence centrálních státních struktur 
jsou velmi omezené a většina pravomocí je soustředěna na úroveň 
etnicky definovaných entit – Federace Bosny a Hercegoviny a Re-
publiky srbské. Ty mají každá vlastní ministerstva energetiky, která 
jsou ústředními státními institucemi s regulatorní pravomocí. En-
tity jsou také vlastníky klíčových státních energetických společ-
ností. V rámci bosňácko-chorvatské Federace BaH je část kompe-
tencí dále přenesena na úroveň deseti kantonů. Vzhledem k tomu, 
že energetický sektor je jen částečně liberalizován, etnopolitické 
struktury nad ním mají silnou kontrolu nejen prostřednictvím 
regulatorních, ale i výkonných pravomocí.

Každý ze tří etnopolitických celků má vlastního ‚národního‘ do-
davatele elektrické energie kontrolovaného entitní vládou, který 
kromě výroby a vývozu a dovozu zajišťuje i distribuci a prodej. Na 
území Republiky srbské tuto roli zastává státní společnost Elek-
troprivreda RS, v rámci Federace BaH pak působí dvě paralelní 
národní struktury: Elektroprivreda BiH ve většinově bosňáckých 
oblastech a Elektroprivreda HZ Herceg Bosne v regionech s chor-
vatskou populací. Elektroenergetický sektor je tak fakticky mono-
polizovaný na úrovni tří etno-politických částí země. V těžbě 
uhlí a výrobě elektrické energie je aktivních i několik domácích 
soukromých subjektů, které jsou však úzce provázány s politic-
kými strukturami. Podobná situace je v plynovém segmentu, který 
je vzhledem k chybějící infrastruktuře omezený na centrální část 
země, kde je společnost BH Gas vlastněná Federací BaH mono-
polním dodavatelem. Naproti tomu trh s pohonnými hmotami je 
liberalizovaný a v rámci otevřeného konkurenčního prostředí zde 
působí celá řada domácích i zahraničních firem.

Důsledkem úzkého provázání lukrativního energetického sektoru 
s vládnoucími politickými strukturami je dlouhodobá politizace 
energetiky, která brání nutným strukturálním reformám, plné libe-
ralizaci a tranzici směrem ke klimaticky udržitelné produkci.
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Bosna a Hercegovina je dlouhodobě prioritní zemí české 
rozvojové spolupráce. ČR je prostřednictvím bilaterální 
rozvojové pomoci aktivní v podpoře využití obnovitelných 
zdrojů v BaH. Pozornost rozvojové pomoci by měla směřo-
vat především k projektům, které příspějí nejen ke struktu-
rální dekarbonizaci, ale také zohlední environmentální 
potřeby na lokální úrovni.

Česká zkušenost s vlastní energetickou tranzicí a řešení 
strukturálních dopadů odklonu od uhlí by měla být sdílena 
s relevantními státními i nevládními aktéry v BaH a využita 
v jejich bilaterální podpoře například formou twinningu. 
České státní i nevládní struktury by měly dále cíleně pod-
porovat místní nevládní organizace zaměřující se na na 
environmentální dopady energetických projektů a plnící roli 
watchdogs ve vztahu k často nešetrnému přístupu míst-
ních politicko-ekonomických struktur.

Evropskou unií podporovaná energetická tranzice BaH je pří-
ležitostí pro české exportéry působící v oblasti předpoklá-
daného rozšiřování obnovitelných zdrojů energie ze slunce, 
vody i biomasy. Naopak vstup českých firem do uhelné části 
energetiky se ve světle neúspěšných dřívějších aktivit spo-
lečnosti ČEZ i s ohledem na sílící snahu o dekarbonizaci 
energetiky jeví jako nežádoucí. Ekonomickou i rozvojovou 
příležitostí však mohou být rekultivační projekty v regio-
nech poznamenaných útlumem těžby a zpracování uhlí, kde 
mohou české společnosti nabídnout zkušenosti získané v ČR.

Na politické úrovni vytváří české předsednictví Rady EU 
v druhé polovině roku 2022 prostor pro akcentování tématu 
energetické tranzice ze strany české politické reprezen-
tace a diplomacie v rámci probíhajících jednání 
o integraci BaH do evropských struktur.

Na rozdíl od ruských a čínských aktivit zaměřených na fosilní zdroje se EU dlouhodobě 
snaží především o regulatorní působení směřující ke snížení emisní zátěže a energe-
tické tranzici. Hlavním aktérem v tomto směru je Energetické společenství usilující 
o propojení místního energetického trhu s evropským při splnění legislativních a en-
vironmentálních kritérií. Toto úsilí však prozatím naráží na chybějící vůli domácích 
politické scény ke strukturálním reformám i absenci konkrétní podpory velkých ener-
getických projektů ze strany EU, která by představovala alternativu čínským a ruským 
investičním aktivitám.

Energetické společenství ostře kritizovalo projekty obnovy zastaralých a výstavby 
nových uhelných elektráren s čínskou technologickou a ekonomickou účastí. Oznámené 
zahájení výstavby nového bloku uhelné elektrárny Tuzla financované z čínských úvěrů a re-
alizované čínsko-americkým konsorciem bylo jedním z hlavních důvodů pro uvalení sankcí 
Energetického společenství na BaH. Strategický projekt připravovaný přes deset let byl 
nakonec k nelibosti domácích politiků i čínských partnerů na poslední chvíli pozastaven, ne 
však v reakci na kritiku ze strany EU, ale v důsledku stažení amerického dodavatele techno-
logií.

V oblasti zvažované plynofikace má politickou i finanční podporu EU projekt napojení 
velké částí Federace BaH na chorvatskou plynovodní síť prostřednictvím plynovodů Jižní 
a Severní propojení, které by byly alternativou ruskému plynu.

Relevance pro ČRRole EU

Srovnání vývoje emisí CO2 na hlavu

Zdroj: Our World in Data based on the Global Carbon Project
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