
Kosovo, malý vnitrozemský stát s 2 miliony obyvatel, se patnáct let 
od jednostranného vyhlášení nezávislosti stále potýká s neúplným 
uznáním své státnosti v důsledku trvajícího sporu se Srbskem. Vedle 
křehké mezinárodní pozice čelí země řadě ekonomických, sociálních 
a environmentálních problémů, které jsou úzce spjaty s energetic-
kým sektorem.

Kosovská energetika je zcela závislá na těžbě a zpracování uhlí, 
které bylo historicky páteří jinak nevýkonné ekonomiky. Kosovo 
disponuje i ve světovém měřítku značnými hnědouhelnými zásobami, 
které jsou masivně využívány pro potřeby domácí energetiky. Dvě 
zastaralé tepelné elektrárny zajišťující 96 % výroby elektřiny jsou na 
hranici životnosti a znamenají obrovskou ekologickou zátěž. En-
vironmentální dopady jsou umocněny umístěním těžby, zpracování 
i spalování uhlí přímo do aglomerace Prištiny. Dříve prioritní projekt 
výstavby nové uhelné elektrárny byl sice v roce 2020 zastaven, 
prodloužení životnosti stávajících bloků však bude vzhledem k ener-
getické nestabilitě nevyhnutelné.

I přes intenzivní využití uhlí Kosovo kvůli nespolehlivosti zastaralých 
kapacit a malé diverzifikaci zdrojů dováží elektřinu. Domácí produkce 
nedokáže dlouhodobě pokrýt rychle rostoucí spotřebu a vláda musela 
v nedávné době přistoupit k plošným distribučním odstávkám, které 
pomohl vyřešit až dovoz energie z vodních elektráren v sousední Albánii.

Obnovitelné zdroje, které mají potenciál přispět k vyřešení energe-
tické krize, zatím představují jen marginální podíl v energetickém 
mixu. Několik menších vodních elektráren produkuje 3 % elektrické 
energie. Potenciál pro větší využití vodní energie je však oproti zbytku 
regionu malý a omezený na horské oblasti, kde má výstavba elektráren 
značné environmentální dopady. Rozvoj solárních a větrných elek-
tráren představujících hlavní udržitelnou alternativu je na úplném 
počátku. V nedávné době byly spuštěny do provozu první menší větrné 
a solární parky, další větší projekty jsou pak ve fázi příprav. Potenciál 
skýtá zpracování biomasy, která je zatím využívána převážně pro 
lokální neekologické vytápění dřevem, při vhodném využití v regionál-
ních teplárnách by však mohla výrazně odlehčit ekologické zátěži.

Kosovo: 
Uhelná velmoc hledá udržitelnou 

cestu z energetické krize

Celkové dodávky energie podle zdroje (%, 2019)

Hlavní výzvy pro energetickou transformaci

Zdroj: Mezinárodní energetická 
agentura (IEA)

 → Únik z tzv. carbon lock-in: hledání dlouhodobé a ekonomicky, energeticky i envi-
ronmentálně přijatelné náhrady za zastaralé uhelné zdroje tvořící páteř energetiky.

 → Urychlené zajištění střednědobé náhrady za přesluhující uhelné bloky při součas-
ném zohlednění klimatických cílů a potřeby stabilizace energetického systému.

 → Akutní potřeba řešení environmentálních dopadů uhelné energetiky a dlouhodo-
bých socio-ekonomických dopadů jejího útlumu.

 → Využití potenciálu pro OZE při zachování ekonomické rentability a šetrnosti k život-
nímu prostředí.

 → Zajištění stability energetických dodávek diverzifikací výrobních kapacit a regionální 
integrací trhu a distribuce.

 → Minimalizace velkých ztrát v distribuci a spotřebě elektrické energie.

 → Ekonomické a geopolitické dilema související se zvažovanou plynofikací jako ‚pře-
chodnou‘ náhradou za spalování uhlí.
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Pozice domácích hráčů Umístění těžby a spalování uhlí v aglomeraci Prištiny

Vzhledem k problematickému mezinárodnímu postavení Kosova jsou 
na energetickém poli aktivní výhradně západní aktéři spolu s Turec-
kem. Naopak Rusko a Čína, jinak významní energetičtí hráči v regionu, 
se od kosovského státu a jeho ekonomiky distancují.

Kosovo není připojeno k regionální plynovodní síti, zvažovaná plynofi-
kace má však silnou podporu USA. Diskutovány byly dvě varianty 
dodávek plynu, připojením na transjadranský plynovod přes Severní 
Makedonii a napojením na připravovaný LNG terminál v Albánii, obě 
s účastí amerických firem a kapitálu. Plynofikace by však vyžadovala 
vysoké vstupní náklady, kvůli kterým byly připravované projekty sou-
časnou vládou zmrazeny.

Kosovo není napojeno ani na ropovodní infrastrukturu a nemá zpra-
covatelské kapacity, je proto odkázáno na dovoz naftových produktů 
z rafinérií v Řecku a Albánii prostřednictvím soukromých distributorů.

Turecko je v kosovské energetice aktivní prostřednictvím soukromých 
společností, které kromě působení v distribuční společnosti KEDS roz-
víjejí i projekty v oblasti OZE.

Kosovo klade velký důraz na regionální energetickou integraci, která 
je však značně limitována špatnými vztahy se Srbskem. Prioritou 
v tomto směru je tak energetická integrace s Albánií, která by pro-
pojením kosovských uhelných kapacit s albánskou hydroenergetikou 
přispěla k vyřešení nestability energetického systému.

Současná vláda vedená od roku 2020 levicovým hnutím Vetevendosje 
klade oproti předchozím konzervativním vládám výrazně větší důraz na 
energetickou tranzici. Samotné Vetevendosje je historicky spjaté s akti-
vistickým prostředím, ve vládní pozici však nyní musí manévrovat mezi 
původními ambicemi a reálnými možnostmi. Vládou deklarovaná snaha 
o odklon od tradiční uhelné energetiky tak naráží na ekonomické 
a sociální limity a prohlubující se energetickou krizi. Zatímco premiér 
Kurti jednoznačně odmítl připravovanou výstavbu nové uhelné elek-
trárny, jeho vláda připouští nutnost revitalizace stávajících uhelných 
bloků.

Ústředním státním aktérem na poli energetiky je ministerstvo ekonomiky 
vedené nezávislou Artane Rizvanolli, která deklaruje energetickou tran-
zici jako svou prioritu. V roce 2022 představilo ministerstvo návrh nové 
energetické strategie, který silně akcentuje dekarbonizaci. Zatímco před-
chozí strategie z roku 2017 považovala za prioritu obnovu uhelných kapa-
cit a plynofikaci, nová strategie klade důraz na rozvoj OZE, jejichž podíl na 
výrobě elektřiny by se měl do roku 2031 skokově zvýšit ze současných 6 
% na 35 %. Dle kritiků však navrhovaná strategie v tomto směru definuje 
cíle jen vágně a nenabízí konkrétní nástroje k jejich dosažení.

Energetický sektor, který je jedním z největších zaměstnavatelů v zemi 
trpící extrémní nezaměstnaností, je důležitým předmětem domácího 
politického boje. Při případné budoucí výměně vlády proto nelze vylou-
čit i výraznější změny kurzu v energetické politice. Konzervativní strany, 
které jsou nyní v opozici, z vládních pozic dlouhodobě podporovaly 
výstavbu nové uhelné elekrárny a plynofikaci.

Elektro-energetický sektor byl po vyhlášení nezávislosti částečně priva-
tizován a liberalizován. Zatímco hlavní výrobce elektřiny KEK a provo-
zovatel infrastruktury KOSTT zůstaly pod kontrolou státu, distribuční 
společnost KEDS byla kontroverzním způsobem privatizována do rukou 
tureckého konsorcia. Státní Úřad pro energetickou regulaci nastavuje 
pravidla fungování trhu a stanovuje i koncové ceny energií, které jsou 
uměle drženy výrazně pod tržní hladinou.

De facto nezávisle na kosovských strukturách funguje energetický 
sektor na severu země obývaném převážně srbskou menšinou, kde za-
jištuje distribuci elektřiny společnost Elektrosever řízená ze Srbska.
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Kosovo bude v nadcházejících letech nevyhnutelně prochá-
zet ekonomicky i politicky náročným procesem struktu-
rální energetické tranzice směřující k odpoutání od abso-
lutní závislosti na uhlí. ČR může do tohoto procesu přispět 
zejména sdílením vlastních zkušeností z řešení envi-
ronmentálních, ekonomických i sociálních dopadů využívání 
uhlí a především jeho předpokládaného útlumu. Zapojení 
do energetické tranzice může být zajímavou příležitostí pro 
české státní, soukromé i neziskové aktéry, kteří mohou 
nabídnout Kosovu potřebné know-how nebo technologie.

Potenciál pro zapojení českých firem se nabízí v oblasti 
rozvoje udržitelných OZE, ekologizace teplárenství 
nebo optimalizace distribuční sítě. Problematické by 
však mohlo být případné zapojení českých exportérů do 
výstavby nových vodních elektráren, která je vzhledem ke 
svým environmentálním dopadům předmětem kontroverzí.

Významný ekonomický potenciál zahraničním hráčům na-
bízí revitalizace kosovského uhelného sektoru. Z hlediska 
klimatické politiky by však bylo problematické případné 
zapojení českých firem do prodlužování životnosti stá-
vajících uhelných bloků, nebo dokonce případné výstavby 
nových kapacit (ČEZ byl dříve favoritem v projektu výstavby 
nové tepelné elektrárny). V této lukrativní oblasti bude nutné 
obezřetně hledat rovnováhu mezi potřebnou ekologizací 
uhelných kapacit a prohlubováním tzv. carbon lock-in.

České státní instituce i nevládní sektor by měly využít své 
zkušenosti s řešením ekonomických, environmentálních 
i společenských dopadů útlumu uhelného 
průmyslu a nabídnout kosovským státním 
i nestátním aktérům jejich sdílení.

Integrace do evropských struktur je prioritou kosovské zahraniční politiky, její naplňo-
vání však naráží na sporný mezinárodní status, trvající konflikt se Srbskem a neúplné 
uznání kosovské státnosti i v rámci EU. Deklarovaná snaha Kosova o sladění ener-
getické politiky s evropskými požadavky zatím přinesla jen dílčí výsledky. Příčinu je 
nutné hledat nejen v nevhodné struktuře kosovské energetiky vyžadující hlubokou 
a nákladnou reformu, ale také v neochotě předchozích vlád vzdát se svých politických 
cílů v uhelné energetice.

Kosovo je smluvní stranou Energetického společenství (ES), které je hlavním aktérem 
evropské politiky usilujícím o integraci energetického trhu a jeho sladění s evropskými 
normami a cíli. Společenství klade v Kosovu dlouhodobě důraz na odklon od uhlí 
a rozvoj obnovitelných zdrojů jako jeho udržitelné alternativy. ES ostře vystupovalo 
proti plánům na výstavbu nové uhelné elektrárny, akceptuje však nutnost revitalizace 
stávajících bloků a podporuje i případnou plynofikaci. Celkově se Kosovo v regionál-
ním hodnocení implementace požadavků ES umísťuje na zadních příčkách, což je dáno 
i strukturálním nastavením energetiky orientované na uhlí a z něho vyplývající 
obtížné výchozí pozice země v procesu tranzice.

Důležitým evropským hráčem je také Evropská banka pro obnovu a rozvoj, která kromě 
systematické podpory lokálních projektů energetických úspor a ekologizace poskytuje finan-
cování velkým infrastrukturním projektům včetně plynovodního propojení s Albánií.
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Emise CO2 na osobu

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