
Srbsko je zemí tradičně politicky rozkročenou mezi různé mocnosti. 
Aspirací znovuzvoleného prezidenta Aleksandra Vučiće je nadále udr-
žovat dobré vztahy zároveň s Evropskou unií i s Ruskem, což se tváří 
v tvář ruské agresi na Ukrajině ukazuje jako dlouhodobě neudržitelná 
pozice. V zemi mají však své strategické zájmy i Čína, Turecko či 
některé arabské státy. Ty se projevují také v sektoru energetiky.

Energetický sektor Srbska je stále významně závislý na fosilních 
zdrojích, především hnědém uhlí těženém v dolech Kolubara a Kosto-
lac. Asi 70 % elektřiny je stále vyráběno v uhelných elektrárnách. 
Prioritou vlády i přes celosvětový a evropský dekarbonizační 
trend zůstává “ekologizace” uhelných elektráren v podobě jejich 
odsíření a umožnění dalšího provozu. Srbsko má ve spolupráci s čín-
skými investory zájem dokončit 3. blok elektrárny Kostolac, přestože 
výstavba byla zahájena bez potřebných povolení a její provoz by 
překračoval evropské emisní limity.

Podíl obnovitelných zdrojů s výjimkou vodních elektráren zůstává 
i přes výrazný nástup větrné energetiky v posledních letech okrajový. 
Podobně jako v okolních zemích je navzdory negativním lokálním 
environmentálním dopadům vládou podporována výstavba vodních 
elektráren. Důsledkem roky trvajícího podfinancování energetické 
infrastruktury byl masivní výpadek dodávek elektřiny na sklonku 
roku 2021. Pokud jde o dodávky tepla, roste úsilí o nahrazení uhlí 
plynem, biomasou, tepelnými čerpadly, odpadním teplem či geoter-
mální energií. Výhradním dodavatelem plynu však zůstává Rusko.

Ekologická témata v zemi posledních letech nabývala na vý-
znamu, a to především v podobě úsilí o zlepšení životního pro-
středí a zabránění megalomanskému developmentu v Bělehradě, 
snah o zvýšení kvality vody a ovzduší, či boji proti projektu obřího 
lithiového dolu Rio Tinto. Vládnoucí garnitura však neprojevila vůli 
aktivně tyto problémy řešit.

Srbsko:
Energetická transformace 

mezi zájmy mocností

Celkové dodávky energie podle zdroje (%, 2019)

Hlavní výzvy pro energetickou transformaci

Zdroj: Mezinárodní energetická 
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 → Odklon od těžby a spalování hnědého uhlí tvořících páteř srbské energetiky 
a provázených závažnými ekologickými důsledky.

 → Vyřešení závislosti na dodávkách zemního plynu z Ruska a revize energetic-
kých strategických dokumentů počítajících s vysokou mírou plynofikace.

 → Vyjasnění role Číny jako klíčového investora do „ekologizace“ srbských uhel-
ných elektráren i obnovitelných zdrojů energie.

 → Zavedení systému obchodování s emisemi navázaného na EU ETS, respektive 
připravenost na dopady zavedení CBAM.

 → Implementace Národního plánu snižování emisí znečišťujících látek a finalizace 
Národního klimaticko-energetického plánu, stejně jako Strategie pro rozvoj 
energetického sektoru.
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Pozice domácích hráčů Čínské investice v zemích 
jihovýchodní Evropy 2013–2019, 
mld. EUR

Přímé zahraniční investice 
v Srbsku 2010–2018 podle 
země původu

Rusko zůstává výhradním dodavatelem plynu do Srbska, a to v současnosti pro-
střednictvím plynovodu TurkStream a jeho přípojky Balkan Stream. Srbský dovoz 
ruského plynu se v minulých letech i přes růst tržních cen podstatně zvýšil. Unijní 
sankce proti Rusku z posledních měsíců zkomplikovaly srbský import ruského 
plynu, a také ropy dovážené Gazpromem většinově vlastněnou společností NIS. Ve 
hře zůstává možnost vybudování jaderné elektrárny v Srbsku ruským Rosato-
mem, což by pozici Moskvy v srbské energetice dál upevnilo.

Čína je významným investorem v srbském energetickém sektoru, a to na zá-
kladě strategického partnerství uzavřeného v r. 2009. Na rozdíl od západních 
donorů a rozvojových bank přichází čínské peníze bez požadavků na reformy. 
S probíhající změnou čínské politiky lze nicméně předvídat odklon od dosavadních 
investic směřovaných do uhelných zdrojů, a naopak prioritizaci budování obnovi-
telných zdrojů energie a návazné infrastruktury.

Projekty obnovitelné energie v Srbsku financují také Spojené arabské emiráty, další 
investice do srbské energetiky zvažují i turecké firmy.

Státní energetická společnost Elektroprivreda Srbije (EPS) je 
největším zaměstnavatelem v zemi a do současnosti zůstává 
i přes postupnou liberalizaci trhu de facto monopolním 
výrobcem a dodavatelem elektřiny. EPS zároveň přímo těží 
hnědé uhlí v Kolubaře a Kostolci. Národním operátorem přeno-
sové soustavy je Elektromreža Srbije (EMS).

Ropná a plynová společnost Naftna Industrija Srbije (NIS) 
je dalším klíčovým hráčem, monopolním dovozcem ropy 
a třetím největším exportérem v zemi. Od roku 2008 je vět-
šinově v rukou ruského Gazpromu, kterému byla odprodána 
pod cenou v měsících následujících po vyhlášení nezávislosti 
Kosova. Nástrojem importu zemního plynu z Ruska je státní 
distribuční společnost Srbijagas.

Na vládní úrovni v Srbsku dochází ve vztahu k energetické 
transformaci k určitým tenzím. Vicepremiérka a ministryně 
energetiky a těžby Zorana Mihajlović mj. prosadila zákon 
otevírající cestu k rozvoji solární a větrné energetiky nebo 
vytvoření programu investiční podpory pro domácnosti podob-
ného české Nové zelené úsporám. Také stojí v čele snah o vy-
pracování Národního klimaticko-energetického plánu a Strate-
gie rozvoje energetického sektoru. Spolu s ministryní životního 
prostředí Irenou Vujović koordinuje práci loni založené obdoby 
Uhelné komise. Navíc v důsledku ruské invaze na Ukrajinu usi-
luje o rychlé nahrazení dodávek zemního plynu z Ruska.

Prezident Vučić naopak obhajuje využívání domácích fosilních 
zdrojů a po prosincové energetické krizi vyjádřil lítost, že naslou-
chal slovům ekologů a zahraničních institucí a nezasadil se o rychlé 
zprovoznění hnědouhelné elektrárny Kostolac 3 a realizaci projektu 
Kolubara B. Obdobné hlasy zaznívají také z EPS a EMS, které lze 
považovat za hlavní zastánce statu quo v srbské energetice.

Do Parlamentu se ve volbách v r. 2022 dostala zeleně-levicová 
politická koalice Moramo („Musíme), která staví do popředí 
klimatické otázky, avšak zůstává v opozici bez silnějšího poli-
tického vlivu.
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Česká republika má se Srbskem roky trvající spolupráci 
realizovanou v minulosti mimo jiné prostřednictvím bila-
terální rozvojové pomoci. Nyní zůstává Srbsko zajímavou 
destinací pro české investory, a to i v energetickém sektoru.

Zároveň je možné najít celou řadu paralel mezi energetickou 
tranzicí v Srbsku a v Česku, od vysoké závislosti na ruských 
dodávkách přes podstatné domácí zásoby hnědého uhlí až 
po pomalý nástup obnovitelných zdrojů. Lze předpokládat, 
že bližší informace o české zkušenosti a ponaučeních, 
která z ní plynou, by byly pro srbské vládní představitele 
velmi relevantní, a bylo by proto na místě hledat kanály, 
kterými je sdílet. Ty mohou zahrnovat také podporu dnes 
již velmi aktivní občanské společnosti pracující v Srbsku na 
energeticko-environmentálních tématech, čelící poměrně 
uzavřené státní správě a nedostatečným standardům par-
ticipace v relevantních procesech, či dokonce otevřeně ne-
přátelskému prostředí v případě poukazování na korupční 
rizika v srbské energetice.

České předsednictví Rady EU se bude také zabývat pokro-
kem Srbska v plnění energetických reforem, stanovováním 
jeho klimatických cílů či přípravy zavedení systému ob-
chodování s emisemi skleníkových plynů. Zásadní otáz-
kou do dalších měsíců je, jak se představitelé Srbska 
postaví k dlouhodobé závislosti na dodávkách fosilních 
paliv z Ruska, a také, jak se ustaví role Číny a dalších 
hráčů z hlediska investic do fosilních či naopak obnovitel-
ných zdrojů a návazné infrastruktury.

I přes strategické zájmy Číny, Ruska či Spojených arabských emirátů při-
chází výrazná většina všech zahraničních investic do Srbska ze zemí 
Evropské unie. Evropská banka pro rekonstrukci a rozvoj (EBRD) například 
stojí v čele snah o dekarbonizaci centrálního zásobování teplem.

Energetická témata se také zákonitě promítají do probíhajících přístupových 
rozhovorů o členství v EU. Energetické společenství (Energy community, 
mezinárodní organizace EU a států jihovýchodní Evropy) spolu s EBRD 
a Světovou bankou požadují pokračování nastoupených reforem, které se 
staly terčem rostoucí kritiky EPS a EMS. Případná změna kurzu by mohla 
pro Srbsko představovat významnou překážku z hlediska plnění cílů 
nedávno otevřené sady kapitol přístupových rozhovorů zahrnující ener-
getiku a klima.

Evropská komise a Energetické společenství usilují o plnou integraci Srbska 
a dalších zemí v regionu na unijní energetické trhy a stanovení národních 
cílů pro OZE, energetickou účinnost a emise skleníkových plynů.

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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