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V únorovém čísle našeho bulletinu 
jsme představili výsledky rozsáh-
lého průzkumu povědomí euro-ob-
čanů o energetických technologiích. 
Nedávno pak Eurobarometer zve-
řejnil data z šetření postojů obyva-
tel EU k obecnějším otázkám spoje-
ným s energetikou, organizovaného 
na popud Evropské komise a prove-
deného formou telefonických roz-
hovorů maďarskou pobočkou Gallu-
pova ústavu. Jeho pracovníci kladli 
otázky o energetice a její roli v ži-
votě téměř 26.000 lidí ve všech člen-
ských státech a výsledky ukazují, 
že se jedná o téma navýsost žhavé. 
Jedním z nejzajímavějších zjištění 
je zřejmě převaha názoru, že záleži-
tosti spojené s energetikou by měly 
být řešeny na evropské (62  % dotá-
zaných), nikoli národní (32  %) úrovni. 
Evropské komisi i německému před-
sednictví se tak dostalo zadostiuči-
nění v jejich pozornosti vůči energe-
tické politice v letošním roce, neměly 
by však přehlédnout, že se na této 
otázce ukázal nemalý rozdíl mezi 
některými novými a starými členy 
EU. Převážně „doma“ by totiž chtěli 
energetickou politiku vidět občané 
z pěti států střední a východní Ev-
ropy včetně České republiky. Eu-
robarometer neposkytuje odpověď 

na otázku, do jaké míry ovlivňuje 
tyto názory spíše obecná skepse 
či možná určité „veřejné vystřízli-
vění“ z nadšení pro EU v minulosti či 
zda se jedná o vědomý postoj právě 
k energetice. Odpověď bude nejspíš 
někde uprostřed. Rozdíly panují i v ji-
ných sférách. Rozdíly i nadále pře-
vládají například ohledně jaderné 
energetiky; ¾ Řeků a Rakušanů by 
její roli chtěly zmenšit, polovina Bul-
harů a Čechů naopak zvýšit. Jistě lze 
u řady otázek v průzkumu namítnout, 
že pokud by byly položeny jiným 
způsobem, mohly by i výstupy vypa-
dat jinak. Jeden pozitivní dojem z vý-
sledků průzkumu se však zdá zřejmý, 
a to v pan-evropském měřítku: Evro-
pané se – naštěstí – nezajímají pouze 
o výsledky fotbalové Ligy mistrů či 
rozchody celebrit a energetika jim 
není lhostejná. Fakt, že chtějí některé 
věci řešit každý jinak, by neměl úřed-
níky z EU znepokojovat, ale spíše in-
spirovat pro hledání odpovědí na zá-
kladní otázky – co je v energetické 
politice to společné a kde se váha 
EU projeví v tom nejlepším slova 
smyslu. Jednou z takových oblastí 
by jistě mohla být „společná zahra-
niční energetická politika EU“.
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 energetická politika Evropské unie

třEtí „EnErgEtický balíčEk“ 
Evropské komisE

„Třetí energetický balíček, který 
plánujeme vydat do konce tohoto 
roku, musí být poslední potřebný 
k dotvoření vnitřního trhu s energi-
emi“, řekl komisař pro energetiku, 
p. Andris Piebalgs, na konferenci 
konané v rámci německého před-
sednictví Evropské rady v Berlíně. 

Tento balíček by měl podle jeho 
slov obsahovat návrhy konkrétních 

opatření tak, aby byl do konce 
funkčního období současné 
Evropské komise jednotný vnitřní 
trh plně funkční. 
Komisař přislíbil vydání balíčku 
na konci tohoto roku s tím, že 
Evropská komise i přes nesouhlas 
některých členských států hodlá 
dále prosazovat koncept vlastnic-
kého unbundlingu s tím, že nyní 
analyzuje možnosti, jak při realizaci 
vlastnického unbundlingu zaručit 
legitimní práva akcionářů a ochránit 
jejich zájmy.

ZkrácEní alokacE Emisních 
povolEnEk pro čr

Evropská komise přijala na konci 
března tohoto roku rozhodnutí 
o českém a polském národním 
alokačním plánu na období 2008 
až 2012, když omezila alokaci 
emisních povolenek pro oba člen-
ské státy. 

Česká republika žádala, aby mohla 
v letech 2008 až 2012 vydávat 
emisní povolenky až na přibližně 
102 milionů tun CO2 ročně. Komise 
její národní alokační plán přijala 
pod podmínkou, že bude proveden 
určitý počet změn, včetně podstat-
ného snížení celkově navrženého 
počtu povolenek na emise. 
Evropská komise požaduje omezení 
alokace emisních povolenek pro 
Českou republiku o šestinu, na 
86,8 milionu tun. „Naše rozhodnutí 
jsou založena na ověřených emi-
sích členských států v roce 2005, 
zohledňují projektovaný ekonomický 
růst a berou v potaz očekávaná 
zlepšení v uhlíkové intenzitě,“ řekl 
evropský komisař Stavros Dimas po 
schválení emisních plánů pro Česko 
a také Polsko. V porovnání s Pol-

skem dopadlo Česko ještě dobře: 
nároky Varšavy omezila Komise 
o více než čtvrtinu na 208,5 milionu 
tun. Na předchozí období přitom 
žádalo Česko emisní povolení až 
na 97 milionů tun CO2, česká „pro-
dukce“ tohoto skleníkového plynu 
však reálně činila 82,5 milionu tun. 
Zpracovatelé alokačního plánu nyní 
musí připravit rozdělení alokace na 
jednotlivá zařízení a zapracovat do 
alokačního plánu další dílčí připo-
mínky Evropské komise. 
Vzhledem k míře krácení alokace 
a procesu přípravy alokačního 
plánu lze v průběhu dubna očekávat 
návrhy řešení pro diskusi s veřej-
ností a jejich následné zpracování 
do podoby nařízení vlády. Konečné 
rozhodnutí lze očekávat v horizontu 
několika měsíců. 
Rozhodnutí Komise je k dispozici na 
této adrese 
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ZElEná kniha 
o „Ekologickém“ Zdanění

Generální ředitelství Evropské 
komise pro daně a cla zveřejnilo 
28. března tohoto roku svou Ze-
lenou knihu týkající se přesunu 
daňového břemene od zdanění 
práce ke zdanění aktivit poškozu-
jících životní prostředí. 

Cílem této knihy je zahájit diskuzi 
o využití tržních nástrojů ke stimulaci 
udržitelné spotřeby a výroby. Daně, 
poplatky, subvence a obchodova-
telné povolenky by měly napomoci 
realizovat environmentální a ener-
getické cíle při zahrnutí skrytých 
nákladů neudržitelného chování 
a výroby. Evropská komise proto 
vyzvala všechny zainteresované 
subjekty k podání vyjádření a stano-
visek do konce července tohoto roku. 
V Zelené knize se navrhuje také zří-
zení nového fóra k podpoře výměny 
zkušeností a nejlepší praxe mezi 
členskými státy v oblasti environmen-
tálních daňových reforem a tržních 
instrumentů Smyslem této konzul-
tace je získat co nejvíce podnětů 
a vyjádření, tak aby Evropská komise 
mohla následně vypracovat návrhy 

příslušných právních předpisů, které 
budou v co možná největším rozsahu 
akceptovatelné všemi členskými 
státy. Přijetí právních předpisů v da-
ňové oblasti totiž vyžaduje jednomy-
slný souhlas všech členských států. 
ČEZ, a. s. předloží své stanovisko 
k této zelené knize v následujících 
měsících. Zelenou knihu lze konzul-
tovat na této adrese  

„rEnrEn“

Šest regionů Evropy zahájilo pod 
záštitou komisaře pro energetiku, 
p. Andrise Piebalgse, užší spo-
lupráci v oblasti obnovitelných 
zdrojů energie prostřednictvím 
tzv. RENREN – Renewable Energy 
Regions Network (Regionální sítě 
pro obnovitelnou energii).

Účelem spolupráce mezi Horními Ra-
kousky, Šlesvickem-Holštýnskem, Se-
verním Švédskem, Walesem, Kyprem 
a Islandem má být vyměňování zkuše-
ností v oblasti využívání obnovitelných 
zdrojů a zefektivnění jejich využívání. 
Úvodní zasedání této regionální inici-
ativy se konalo 17. dubna v Bruselu. 
Více informací na této adrese 

skUpina ZaměstnavatElů 
v rámci EEsc k EnErgEtické 
politicE EU

Zástupci Skupiny zaměstnava-
telů, reprezentující sféru busi-
nessu v rámci Evropského hos-
podářského a sociálního výboru 
(EESC), jednoho z nejdůleži-
tějších a největších poradních 
sborů EU, se sešli dne 3. dubna 
k mimořádnému jednání, jehož 
předmětem byla energetická po-
litika EU. 

Setkání se účastnil mj. též zá-
stupce generálního ředitele DG 
TREN, pan Dominique Ristori. Zá-
stupci zaměstnavatelů se přihlásili 
k odpovědnosti za řešení výzev 
současnosti, jakou je např. téma 
vývoje klimatu, avšak současně 
varovali před některými jevy, které 
považují pro budoucnost Evropy za 
negativní; zejména před rostoucí 
závislostí na dodavatelích energie, 
kteří jsou v pokušení brát si EU 
jako „výkupné“, či před rychlým 
růstem spotřeby energií. 
Jednou z cest, jak se vyhnout 
těmto rizikům, je rozvoj ekonomiky 
s nižším podílem „uhlíkaté“ energie. 

Zaměstnavatelé sdružení v EESC 
rovněž otevřeli otázku vyššího 
stupně integrace v oblasti regulace 
energetiky (např. v podobě spo-
lečného evropského regulátora či 
v podobě separace výroby a distri-
buce). Z pozornosti, kterou těmto 
otázkám věnovali, lze usoudit, že 
podniky jako odběratelé energie 
nemusí zůstat v budoucnu stranou 
diskuse na tato ožehavá témata 
a že bude nutné brát jejich názory 
a požadavky vážně – přinejmenším 
z toho důvodu, že se na ně mohou 
odvolávat orgány EU ve svých poli-
tických a legislativních iniciativách. 
Skupina zaměstnavatelů se krom 
toho dále shodla na potřebě vý-
razně zvýšit celkovou povědomí 
společnosti o kritických problémech 
energetické politiky jako je třeba 
právě diskutovaná energetická zá-
vislost EU na vnějších zdrojích. Tis-
ková zpráva z jednání je přístupná 
na této adrese  

 energetická politika Evropské unie
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 energetika v Evropě a ve světě

inaUgUracE solární 
ElEktrárny vE ŠpanělskU

30. března tohoto roku byla 
25  km západně od španělského 
města Sevilla otevřena první ko-
merční koncentrační solární 
elektrárna v Evropě společnosti 
Anegoa.

11  MW elektrárna byla financována 
částečně z prostředků Evropské 
unie, celkové náklady dosáhly 
35 milionů EUR a měla by produ-
kovat 23 GWh elektřiny ročně, což 
odpovídá dodávkám elektrické 
energie pro přibližně 10 000 lidí. 
Elektrárna byla otevřena komi-
sařem pro energetiku, p. Andri-
sem Piebalgsem, který uvedl, že 
nové technologie dávají Evropě 
potenciál jak čelit změnám klimatu 
a zvyšovat energetickou bezpeč-
nost. Takzvaný PS10 projekt by 
měl vyrábět elektřinu prostřednic-
tvím 624 pohyblivých zrcadel („heli-
ostats“) na 120 m2 každé, které 
koncentrují solární záření do 115 
metrů vysoké věže. Více informací 
na této adrese 

E.on sE vZdal EndEsy

Německá energetická společ-
nost E.ON se vzdala nabídky na 
převzetí španělské společnosti 
Endesa za více než 42 miliard eur 
(1,2 bilionu Kč). 

E.ON se však dohodl, že koupí 
některá aktiva Endesy od konku-
renčních uchazečů o její převzetí, 
pokud jejich nabídka uspěje. Těmito 
konkurenčními zájemci o Endesu 
jsou italská energetická společnost 
Enel a španělská stavební skupina 
Acciona. Pokud výše uvedené 
společnosti uspějí, koupí od nich 
společnost E.ON aktiva Endesy ve 
Španělsku, Itálii, Francii, Polsku 
a Turecku v hodnotě deseti miliard 
eur. E.ON přitom minulý týden 
zvýšil nabídku na převzetí Endesy 
na 40 eur za akcii z předchozích 
38,75 eura. Firmy Enel a Acciona 
krátce poté oznámily, že nabídnou 
minimálně 41 eur za každou akcii 
Endesy v případě, že E.ON v rámci 
své nabídky nezíská více než po-
lovinu španělského podniku. Enel 
a Acciona již v Endese vlastní téměř 
46 procent akcií. Dohoda E.ONu je 
k dispozici na této adrese  

mapa solárního  
potEnciálU EU

Evropská komise v minulém mě-
síci publikovala novou interak-
tivní mapu, která znázorňuje 
potenciál evropských regionů, 
pokud jde o využívání solární 
energie. Dokument obsahuje rov-
něž informace o využívání foto-
voltaických technologií. 

Z mapy vyplývá, že totožný solární 
systém může vyprodukovat dvakrát 
více elektrické energie ve slunných 
oblastech Evropy jako je Malta 
nebo jižní Španělsko, než například 
ve Skotsku nebo severní Skandi-
návii. Solární energie patří mezi 
obnovitelné zdroje energie, jejichž 
využívání chce Evropská komise 
podporovat v následujících letech 
za účelem dosažení závazného 
20% podílu obnovitelných zdrojů na 
energetickém mixu Evropské unie 
v roce 2020. Mapa je k dispozici na 
této adrese  

EnErgEtická bUrZa v praZE 
má svého řEditElE

V minulém měsíci byl jmenován 
generální sekretář energetické 
burzy Praha, p. David Kučera, 
kterého jmenovala do funkce bur-
zovní komora energetické burzy, 
která je jejím nejvyšším orgánem. 

Energetická burza Praha byla 
založena se záměrem dosáhnout 
transparentní cenotvorby na domá-
cím trhu s elektřinou a měla by začít 
fungovat od července tohoto roku. 
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Nově založený trh bude nabízet 
obchodování s elektřinou v podobě 
termínových derivátů a pro obcho-
dování bude plně využívat platformy, 
která vzniká na základě prověře-
ných systémů obchodování Burzy 
cenných papírů Praha. ČEZ, a. s. 
bude většinu své produkce elektřiny 
na příští rok nabízet prostřednictvím 
této energetické burzy.

cEny UranU lEtí vZhůrU

Podle světových i domácích 
médií se v dubnu vyšplhala cena 
uranu na světových trzích na 
rekordní úroveň, když překročila 
hranici 100 dolarů za 1 libru 
suroviny. 

V přepočtu na reálnou hodnotu byl 
uran takto drahý naposledy v 70. 
letech. Za růstem ceny spatřují 
experti především strach z důsledků 
výpadku těžby v jednom z největších 
australských dolů Ranger, který byl 
postižen v nedávné době záplavami 
a představitelé firmy ERA, která důl 
provozuje, oznámili, že se následky 
této pohromy projeví v příštím roce 
poklesem produkce o nejméně ¼. 

O australský uran (země je největ-
ším světovým dodavatelem) se hraje 
i v jiné oblasti v zemi, a sice ve státě 
Queensland. Společnost Paladin 
Resources nabídla více než 6 mld. 
Australských dolarů za převzetí ma-
jitele ložiska, které je údajně největší 
v Austrálii. 
Svazový stát Queensland doposud 
těžbu a zpracování uranu na svém 
území nepovoloval, ve státě vlád-
noucí labouristé však údajně uvažují 
o změně tohoto postoje.

aktUální informacE 
o přípravě jadErného fóra

V minulém čísle bulletinu jsme 
Vás informovali o záměru založit 
diskusní platformu pro oblast ja-
derné energetiky. 

Česká republika se chopila iniciativy 
a pod vedením Ministerstva průmyslu 
a obchodu byl založen organizační pří-
pravný výbor pro realizaci jaderného 
fóra v Praze. Členy týmu jsou zástupci 
Úřadu vlády České republiky, Minis-
terstva zahraničních věcí, Ministerstva 
životního prostředí, Českého jader-
ného fóra a ČEZ. Byl připraven detailní 
program jednání „Pražského jader-
ného fóra“, pro které bylo stanoveno 
předběžné datum na 13. a 14. září 
2007 v Praze. Vzhledem k tomu, že 
o uspořádání jaderného fóra ofici-
álně vyjádřila zájem také Slovenská 
republika byla zahájena jednání mezi 
zástupci ČR, SR a Evropské komise 
jak plánované fórum reálně uskutečnit. 
V současné době je projednáván návrh 
české strany na to, aby místo konání 
jaderného fóra bylo střídavě v Praze 
a Bratislavě, přičemž prvním jednání 
by bylo v Praze pravděpodobně ve 
výše uvedeném termínu.

vElvyslanEc václav 
bartUŠka navŠtívil  
jE tEmElín

Velvyslanec České republiky se 
zvláštním posláním p. Václav 
Bartuška, který má na starosti 
energetickou bezpečnost České 
republiky, navštívil se svým do-
provodem dne 5. dubna 2007 
 jadernou elektrárnu Temelín. 

Jeho návštěva zůstala trochu ve 
stínu návštěvy premiéra České re-
publiky, který Temelín navštívil ten-
týž den. Pan velvyslanec se zajímal 
zejména o otázky bezpečnosti dodá-
vek jaderného paliva a samozřejmě 
také o průběh technických poruch 
z poslední doby. Pan velvyslanec 
navštívil mimo jiné také kontrolo-
vané pásmo jaderné elektrárny a na 
vlastní oči se přesvědčil o dokona-
lém zabezpečení elektrárny a vzorné 
organizaci provozu.

 energetika v Evropě a ve světě  zprávy v rámci Skupiny ČEZ
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naříZEní o financování 
projEktů v oblasti jadErné 
bEZpEčnosti

V minulém měsíci vstoupilo 
v platnost nařízení Rady 
č. 300/2007, kterým se zřizuje 
nástroj pro spolupráci v oblasti 
jaderné bezpečnosti. 

Toto nařízení je doplňkovým ná-
strojem, jehož cílem je podpořit 
úsilí o vysokou úroveň jaderné 
bezpečnosti, ochrany před ozářením 
a uplatňování účinného a účelného 

dozoru nad jadernými materiály ve 
třetích zemích. Upravuje finanční po-
moc Společenství ve třetích zemích 
na podporu cílů Smlouvy v oblasti 
jaderné energetiky. 
Společenství se tímto nařízením 
zavázalo financovat opatření na 
podporu vysoké úrovně jaderné 
bezpečnosti, radiační ochrany 
a provádění účinného a účelného 
dozoru nad jadernými materiály ve 
třetích zemích. Pomoc Společenství 
a poskytování finančních prostředků 
podle tohoto nařízení mají být 
prováděny na základě víceletých 
strategických dokumentů a orien-
tačních programů. Financování 
Společenstvím může mít například 
tyto podoby: projekty a programy; 
podpora určitého odvětví; příspěvky 
do záručních fondů; programy 
snižování zadluženosti či granty na 
financování opatření nebo granty na 
financování provozních nákladů. 
Projekty mohou kromě členských 
států spolufinancovat i společnosti, 
firmy a jiné soukromé organizace. 
Nařízení je k dispozici na této 
 adrese 

 právní předpisy EU, rozhodnutí, doporučení a jiné právní dokumenty institucí EU

Žaloba slovEnska proti 
Evropské komisi

V Úředním věstníku Evropské 
unie bylo zveřejněno sdělení ve 
věci žaloby Slovenska na zru-
šení rozhodnutí Evropské komise 
ohledně slovenského národního 
alokačního plánu, kterým Komise 
snížila celkové množství emis-
ních povolenek SR na příští ob-
dobí let 2008 až 2012. 

Slovensko zakládá svou žalobu na 
tom, že Komise porušila čl. 9 odst. 3 
ve spojení s čl. 9 odst. 1 a čl. 11 odst. 
2 směrnice 2003/87/ES a zásadu 
legitimního očekávání tím, že bez 
ohledu na národní alokační plán 
uplatnila v napadeném rozhodnutí 
vlastní způsob určení maximálního 
celkového průměrného ročního 
množství povolenek na emise, čímž 
neoprávněně převzala úlohu, kterou 
směrnice svěřuje členskému státu. 
Kromě toho Slovensko tvrdí, že 
i kdyby byla Evropská komise opráv-
něna uplatnit vlastní způsob určení 
celkového množství povolenek na 
emise, tím, že nekonzultovala jeho 
uplatnění před vydáním napadeného 
rozhodnutí se Slovenskem, porušila 

zásadu loajální spolupráce orgánů 
Společenství s orgány členských 
států. Navíc měla Evropské komise 
porušit obecnou právní zásadu tím, 
že postup určení celkového množství 
povolenek na emise, který uplatnila, 
nezohledňuje potřebu zvýšení výroby 
elektrické energie na území Slo-
venska z uhlíkově náročných zdrojů 
v důsledku povinnosti uzavření dvou 
bloků jaderné elektrárny v Jaslov-
ských Bohunicích. Sdělení je k dis-
pozici na této adrese  

Evropský podnik pro itEr 
a roZvoj EnErgiE Z jadErné 
syntéZy

Rada Evropské unie přijala roz-
hodnutí o založení společného 
evropského podniku pro ITER 
(Mezinárodní termonukleární 
 experimentální reaktor) a roz-
voj energie z jaderné syntézy 
(Fusion for Energy), a to na dobu 
35 let od 19. dubna tohoto roku. 

Návrh rozhodnutí Rady o sedmém 
rámcovém programu Evropského 
společenství pro atomovou energii 
(Euratom) v oblasti jaderného 
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výzkumu a odborné přípravy (2007 až 2011) 
a zvláštní program, kterým se provádí rámcový 
program přitom přisuzuje ITER klíčovou úlohu 
v evropské strategii pro jadernou syntézu a s ohle-
dem na přípravu demonstračních reaktorů pro 
jadernou syntézu stanoví příspěvek Euratomu, 
a to prostřednictvím společného podniku pro orga-
nizaci ITER, na činnosti širšího přístupu a na další 
související činnosti. 
Úkoly společného podniku mají být tyto: poskyto-
vat Mezinárodní organizaci energie z jaderné syn-
tézy ITER příspěvek Evropského společenství pro 
atomovou energii, poskytovat příspěvek Euratomu 
na činnosti v rámci širšího přístupu prováděné 
s Japonskem pro rychlou realizaci využití energie 
z jaderné syntézy, připravit a koordinovat pro-
gram činností v souvislosti s přípravou výstavby 
demonstračního reaktoru pro jadernou syntézu 
a souvisejících zařízení, včetně mezinárodního 
zařízení na ozařování materiálů pro jadernou syn-
tézu. Společný podnik bude mít sídlo v Barceloně 
a jeho členy budou Euratom, zastoupený Komisí, 
členské státy Euratomu a třetí země, které uza-
vřely s Euratomem dohodu o spolupráci v oblasti 
řízené jaderné syntézy, díky níž jsou programy 
těchto zemí připojeny k programům Euratomu, 
a které vyjádřily přání stát se členy společného 
podniku. Rozhodnutí o založení společného pod-
niku je k dispozici na této adrese  

 právní předpisy EU, rozhodnutí, doporučení a jiné právní dokumenty institucí EU

odůvodněné stanovisko čr ohlEdně 
Zákona o hospodářské soUtěŽi

Evropská komise formálně vyzvala Českou 
republiku, aby uvedla český zákon o ochraně 
hospodářské soutěže do souladu s komuni-
tárním právem. 

Evropská komise požaduje, aby Česká republika 
změnila ustanovení, které omezuje pravomoc 
českého Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
uplatňovat článek 81 (zakazující kartely a jiné 
restriktivní obchodní praktiky) a článek 82 (zaka-
zující zneužití dominantního postavení) Smlouvy 
o ES na případy jednání narušujícího hospodář-
skou soutěž v odvětví elektronických komuni-
kací. Výzva byla podána formou odůvodněného 
stanoviska, což je druhá fáze úředního postupu 
při nesplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy 
o ES (článek 226). Pokud Česká republika do 
dvou měsíců od obdržení odůvodněného stano-
viska neuvede tento zákon do souladu s právními 
předpisy EU, Komise může věc předat Soudnímu 
dvoru Evropských společenství. Více informací na 
této adrese  

stUdiE o ElEktro-EnErgEtických  
trZích v EU

Evropská komise zveřejnila výsledky 
studie o trzích v elektroenergetice, kterou 
pro ni zpracovala instituce zvaná London 
Economics ve spolupráci s Global Energy 
Decisions. 

Rozsáhlý dokument popisuje situaci v šesti evrop-
ských státech, a sice Belgii, Německu, Španěl-
sku, Francii, Nizozemí a Velké Británii. První ze 
tří hlavních částí studie se zabývá otázkou, jak 
si na trhu konkurují elektroenergetické firmy na 
„hodinové“ bázi a hodnotila úroveň konkurence po-
mocí např. údajů o instalované kapacitě a vlastní 
účinné výrobě. Ve druhé části porovnávali autoři 
studie reálné ceny s hypotetickými, jež by se 
uplatňovaly v případě „perfektní konkurenčnosti“ 
trhů. V poslední části jsou data získaná v rámci 
předchozích dvou kroků a ekonomických simulací 
s nimi spojených vyhodnocována a autoři též po-
rovnávají skutečnou a hypotetickou úroveň výroby 
elektřiny. Podle Evropské komise studie potvrzuje 
její názor, že velkoobchodní ceny elektřiny by na 
perfektně fungujících trzích byly nižší, současně 
ale studie dokládá, že na růstu cen elektrické 
energie od roku 2003 se podílely především ná-
klady na vlastní suroviny. Studie je k dispozici na 
této adrese  
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 evropské zajímavosti a zprávy
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ocEnění EnErgy globE award 2007 
pUtUjE do kEňi

11. dubna tohoto roku se konalo v plenárním 
sále Evropského parlamentu udělování cen 
Energy Globe 2007. 

Mezinárodní porota ocenila pět ze 732 projektů 
z 96 zemí světa, zaměřených na efektivní využí-
vání energie. Obecenstvo pak hlasovalo o nej-
lepším projektu. Hlavní cenu letos získal p. John 
Maina z Keňi, jehož vynález spočívající v solární 
sušičce ovoce a zeleniny významně přispěl ke 
zvýšení životní úrovně na keňském venkově. Více 
informací na této adrese  

 evropské zajímavosti a zprávy

EU a g8 posilUjí ZájEm o EnErgEtickoU 
účinnost

Na společné konferenci EU a států G8 věno-
vané globálním iniciativám v oblasti energe-
tické účinnosti rekapituloval Andris Piebalgs 
rostoucí aktivity EU v této sféře. 

Mimo jiné připomněl, že členské státy mají povin-
nost předložit do června t.r. svoje vlastní národní 
plány energetické účinnosti, které se jednak 
stanou implementačními nástroji „celoevropské“ 
akčního plánu, jednak přispějí „národně“ specific-
kými prvky k dosažení společných cílů. EU i vlády 
hospodářsky nejvýznamnějších zemí světa nezpo-
chybňují klíčový význam energetiky v nejbližších 
letech pro světovou bezpečnost, životní úroveň 
i životní prostředí; pokud jde o příspěvek zvyšo-
vání energetické účinnosti v tomto procesu, dů-
ležité je zejména to, že se rozhovory evropských, 
severoamerických, japonských a ruských politiků 
zaměřily na hledání tržně orientovaných řešení.

hospodářský a sociální výbor EU 
k obnovEné lisabonské stratEgii

Evropský hospodářský a sociální výbor 
(EESC) uspořádal dne 17. dubna třetí 
setkání své skupiny pro Lisabonskou 
strategii pod názvem „Obnovená Lisabonské 
strategie – Jaro 2006 – Jaro 2008“. 

Setkání řízené panem Mario Sepim, prezidentem 
„Skupiny zaměstnanců“ v rámci EESC, si kladlo za 
cíl identifikovat nejlepší způsoby, jimiž může ob-
čanská společnost zvýšit svůj vliv na celý „lisabon-
ský proces“. EESC hodlá tímto způsobem přispět 
k formulaci závěrečné zprávy k procesu, kterou 
si Evropská rada vyžádala pro svůj jarní summit 
v roce 2008. Tisková zpráva z jednání je přístupná 
na této adrese  
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17. dUbna zveřejnila Evropská 
komise výzvu pro předkládání pro-
jektů v rámci programu Inteligentní 
energie pro Evropu pro rok 2007. 
Uzávěrka pro projekty je 28. září 
t.r. Bližší informace o tématickém 
zaměření výzvy a pravidlech pro 
projekty viz  

23. a 24. dUbna se v Lucemburku 
koná neoficiální schůzka Rady EU 
pro všeobecné a vnější záležitosti. 
Ministři zahraničí členských států 
se kromě jiného budou zabývat 
 strategií EU pro vztahy se střední 
Asií a Íránem; v těchto vztazích 
jistě bude hrát energetika nemalou 
úlohu.

25. dUbna hlasuje Evropský parla-
ment o Rámcové dohodě o multi-
laterálním nukleárním a environmen-
tálním programu v Ruské federaci. 
Zpravodajem k dohodě je český 
poslanec Vladimír Remek.

26. aŽ 28. dUbna  se rovněž 
neformálně sejdou v německém 
Würzburgu ministři EU, v jejichž 
působnosti je podpora konkurence-
schopnosti. Jednání, které doprovází 
bohatý program pro novináře, bude 
přítomen i evropský komisař pro vý-
zkum Janez Potočnik. Vlastní Rada 
EU pro konkurenceschopnost se pak 
bude konat 21. a 22. května.

30. dUbna zamíří vrcholní předsta-
vitelé EU do Washingtonu na summit 
EU-USA.

2. května zasedá v Bruselu Výbor 
pro průmysl, výzkum a energetiku 
(ITRE) Evropského parlamentu a na 
programu bude mít hned několik 
důležitých bodů jako např. vztah 
obchodu a změny klimatu či identi-
fikaci a ochranu kritické evropské 
infrastruktury. Hned následující den 
pak budou poslanci sdružení v ITRE 
diskutovat o „evropské zahraniční 
politice v energetice“.

 kalendář událostí v oblasti energetiky

7. aŽ 11. května proběhne v Ber-
líně velká mezinárodní konference 
o biomase. Jedná se již o 15. setkání 
expertů a politiků na toto téma. Pro 
zájemci o akci viz  
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Základní myšlenkou tohoto projektu 
bylo spojit regulační úřady, operá-
tory trhu, provozovatele přenoso-
vých soustav a hlavní účastníky 
trhu, společně s Komisí a členskými 
státy, za účelem zrychlení integrace 
trhu s energiemi. 
28. března tohoto roku se konala 
výroční konference o těchto regio-
nálních iniciativách, na jejíž závěr 
byla přijata výroční zpráva o dosa-
ženém pokroku v této oblasti a re-
gionálních prioritách do budoucna. 
Vlastní organizace regionálních ini-
ciativ probíhá na několika úrovních. 
Na úrovni regulačních úřadů se 
schází tzv. regulační výbory, na 
úrovni provozovatelů přenoso-

vých soustav a operátorů trhu tzv. 
implementační skupiny a na úrovni 
účastníků trhu tzv. skupina účast-
níků trhu. 
Pokud jde o oblast elektrické 
energie, bylo vytvořeno 7 regionů 
a za účasti Evropské komise se 
konala úvodní setkání všech výše 
uvedených skupin. Česká republika 
se stala součástí regionálního trhu 
„Střední a východní Evropa“ spo-
lečně s Rakouskem, Německem, 
Maďarskem, Polskem, Slovenskem 
a Slovinskem. 
Vedením tohoto regionálního trhu 
byl pověřen rakouský regulační 
úřad (E-control). Výsledky a plány 
v regionu „Střední a východní 
Evropa“ jsou součástí zveřejněné 
výroční zprávy. Mezi nejdůležitější 
patří v oblasti řízení přetížení zave-
dení explicitních aukcí na hranicích 
v daném regionu a vytvoření spo-
lečné aukční kanceláře pro přidělo-

 o čem se mluví

vání přenosových kapacit propojení 
v Německu. 
Do konce roku 2007 má být 
implementován koordinovaný 
flow-based systém řízení přetížení 
a vypracována analýza pravo-
mocí regulačních úřadů v regi-
onu. Regulační úřady ve středo-
evropském regionu provedly ve 
spolupráci s účastníky trhu analýzu 
stávající situace s ohledem na 
transparentnost. V návaznosti 
na to bylo vypracováno schéma 
o dobrovolném zveřejňování údajů 
o výrobě (na základě návrhu před-
loženého energetickým sdružením 
Eurelectric). 
V průběhu tohoto roku má být 
rovněž vypracována finální zpráva 
obsahující návrhy na další zlepšení 
ohledně zveřejňování údajů. Ve 
výroční zprávě je také obsažen 
návrh na založení implementační 
skupiny o překážkách vstupu na trh 

a pravomocích regulačních úřadů. 
Ve 2. čtvrtletí roku 2007 má být pro 
region Střední a východní Evropy 
zveřejněn akční plán. Mezi jeho 
hlavní priority by mělo patřit zlep-
šení účinnosti a monitoringu metod 
řízení přetížení, implementace po-
žadavků vyplývajících z pravidel pro 
přetížení, výpočet „load flow-based“ 
kapacity, zlepšení velkoobchodního 
trhu a přeshraniční situace, pokud 
jde o transparentnost v souladu 
s pokyny ERGEG a také vypraco-
vání analýzy překážek vstupu na 
trhu a návrhů na jejich odstranění. 
Výroční zpráva je k dispozici na této 
adrese  

regionální iniciativy ergeg
Skupina evropských regulátorů pro elektřinu a plyn (ERGEG), poradní orgán Evropské komise pro otázky sjednocování vnitřního 
energetického trhu, a aplikace směrnic 2003/54/ES a 2003/55/ES a nařízení č. 1228/2003, zahájila na jaře 2006 za účelem lepšího 
fungování evropského trhu s energiemi iniciativu směřující k vytvoření regionálních trhů s energiemi, tzv. Electricity and Gas Regional 
Iniciatives (ERI  + GRI). 
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