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Měsíc květen patřil v oblasti 
evropského dění k těm klidnějším. 
V oblasti energetiky se ukazuje, že 
stanovení cílů například v oblasti 
podílu obnovitelných zdrojů či 
snižování emisí je snazším úkolem, 
než jejich skutečná realizace. 
V některých členských státech 
se objevují pochybnosti ohledně 
reálnosti těchto cílů, jejich dopadu 
na jiné politiky Evropské unie 
a jejich důsledků pro spotřebi-
tele. Taktéž pokud jde o vlastnický 
unbundling, převažuje skepse 
a Evropská komise slibuje předlo-
žení svých detailnějších analýz až 
po prázdninách. Hlavním tématem 
byla i v tomto měsíci energetická 
bezpečnost a vztahy s Ruskem, 
a to nejen pokud jde o umístění 
radaru v České republice, ale také, 
pokud jde o bezpečnost dodávek 
v Evropské unii. Jaký bude další 
vývoj ve všech zmíněných oblastech 
ukáže až červnové zasedání Rady 
Evropské unie pro energetiku a po-
sléze zasedání Evropské rady ve 
dnech 21. a 22. června. V červenci 
pak vystřídá Německé předsednictví 
předsednictví Portugalska – ale 
nepředbíhejme…. Mimo oblast ener-
getiky jsme v měsíci květnu oslavili 
také Den Evropy, tj. 9. květen. 

Tohoto dne před 57 lety představil 
Robert Schuman svůj návrh na 
vytvoření organizované Evropy jako 
nezbytné podmínky pro udržení 
mírových vztahů. Tento návrh, 
známý pod názvem „Schumanova 
deklarace“, se považuje za počátek 
budování toho, čemu se dnes říká 
Evropská unie. Tento den, Den 
Evropy, se stal jedním z evropských 
symbolů, které spolu s vlajkou, 
hymnou, mottem a jednotnou 
měnou, tvoří identifikační znaky 
politického subjektu – Evropské 
unie. Den Evropy představuje pří-
ležitost pro aktivity a oslavy, které 
Evropu přibližují k jejím občanům 
a sbližují národy Unie. 
Příjemný vstup do léta a mnoho 
zajímavých témat na poli evropské 
energetické politiky ve společnosti 
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 energetická politika Evropské unie

Vznik sítě korespondentů 
pro energetickou 
bezpečnost eu

10. května se v Bruselu konalo 
první zasedání Sítě korespon-
dentů pro energetickou bez-
pečnost EU (NESCO), která se 
skládá ze zástupců Evropské ko-
mise, členských států a sekreta-
riátu Rady Evropské unie. 

Jejím úkolem má být monitoring 
a výměna informací za účelem před-
cházení přerušení dodávek a identifi-
kování hrozeb pro energetickou bez-
pečnost. Vznik této sítě je naplněním 
závěrů Evropské rady z prosince 

2006. Je tedy zjevné, že tato oblast 
je považována za klíčovou, neboť 
vznik této sítě po pěti měsících od 
rozhodnutí hlav členských států lze 
jistě považovat za úspěch. První 
zasedání bylo zahájeno komisařkou 
Evropské komise pro vnější vztahy 
pí Benitou Ferrero-Waldnerovou 
za účasti komisaře pro energetiku 
p. Andrise Piebalgse. Vznik této sítě 
je považován za první krok směřující 
ke vzniku společné evropské vnější 
energetické politiky. Českou repub-
liku v Síti korespondentů zastupuje 
pan velvyslanec Bartuška a p. Pou-
ček za Ministerstvo průmyslu a ob-
chodu. Více informací lze nalézt na 
této adrese 

skupina na Vysoké úroVni 
pro jadernou bezpečnost

Evropská rada rozhodla o zalo-
žení Skupiny na vysoké úrovni 
pro otázky jaderné bezpečnosti 
složené ze zástupců vnitrostát-
ních úřadů pro jadernou bezpeč-
nost a Evropské komise. 

Tato skupina byla měla být poradním 
orgánem evropských institucí a při-
pravovat zprávu o stavu v oblasti 
jaderné bezpečnosti pro Radu 
a Evropský parlament. Jejími členy 
by se měli stát zástupci všech států 
Evropské unie, nejen států využíva-
jících jadernou energii, a měla by se 
tak stát základem pro věcnou a ob-
jektivní diskusi v otázkách jaderné 
bezpečnosti, nakládání s jaderným 
odpadem a informovanosti veřejnosti 
v této oblasti.

ergeg k poVinnosti 
unbundlingu

V dubnu 2007 publikoval ERGEG 
Návrh hlavních zásad týkajících 
se funkčního a informačního 
unbundlingu, jejichž cílem je 
zajistit efektivní implementaci 
povinnosti unbundlingu, tak 
jak je stanovena stávajícími 
právními předpisy EU.

Tento návrh považuje ERGEG za 
vhodnou cestu, jak zajistit náležité 
respektování povinnosti unbund-
lingu, aniž by bylo přistoupeno 
k vlastnickému rozdělení vertikálně 
integrovaných skupin, proti kterému 
jasně vystupují některé členské 
státy. 
ERGEG vyhlásil ke svému návrhu 
veřejnou konzultaci zainteresova-
ných stran do konce června tohoto 
roku, které se bude účastnit i ČEZ, 
a.s. Bližší informace naleznete na 
této adrese  
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 energetická politika Evropské unie

liteVská agentura V rámci 
programu inteligentní 
energie

Komisař pro energetiku p. Andris 
Piebalgs otevřel v litevské Rize 
první výkonnou agenturu v rámci 
programu Evropské unie Inteli-
gentní energie. 

Tento program podporuje zakládání 
nových regionálních a místních 
energetických agentur za účelem 
napomáhání veřejným orgánům a or-
gánům místních celků při zlepšování 
energetické účinnosti a využívání 
obnovitelných zdrojů energie. K dneš-
nímu dni již bylo v rámci Evropské 
unie založeno kolem 300 takovýchto 
agentur, které fungují jako nezávislé 
neziskové organizace. Agentury 
rovněž poskytují pomoc místním a re-
gionálním orgánům při vypracovávání 
energetických plánů a strategií. Více 
informací naleznete na této adrese  

plnění 6. akčního 
programu eu pro žiVotní 
prostředí

Dne 3. května Evropská komise 
publikovala svou zprávu týkající 
se plnění 6. akčního plánu EU pro 
životní prostředí z roku 2002 na 
následující období 10 let. 

V této zprávě poukázala na značné 
mezery, pokud jde o uskutečněné cíle 
a přijatá opatření. Komise nicméně ve 
své zprávě neuvedla žádné konkrétní 
kroky, které hodlá podniknout. 6. akční 
plán pro životní prostředí zmiňuje čtyři 
prioritní oblasti: změnu klimatu, pří-
rodu a přírodní rozmanitost, přírodní 
zdroje a odpad a životní prostředí 
a zdraví, přičemž pro každou z nich 
stanoví obecné cíle s konkrétními 
strategiemi. Za základní nedostatek 
zpráva považuje nedostatečnou im-
plementaci stávajících právních před-
pisů, nedostatečnou koordinaci mezi 
environmentální politikou a ostatními 
sektorovými politikami a nedostatečné 
využívání ekologického zdanění. Spo-
lečně s touto zprávou Komise přijala 
rovněž svůj roční přezkum environ-
mentální politiky za rok 2006, který je 
k dispozici na této adrese 

ipcc o změně klimatu 
V bangkoku

Na začátku květnu proběhla 
v Bangkoku konference Mezivlád-
ního panelu OSN pro klimatické 
změny. 

V závěru této konference byla 
představena třetí závěrečná zpráva 
z řady známé jako Čtvrtá hodnotící 
zpráva IPCC o klimatických změnách 
navazující na dvě předchozí zprávy, 
které byly zveřejněny postupně 
v únoru a na začátku dubna tohoto 
roku. 
V únoru přinesla první konference 
IPCC zjištění, že za globální otep-
lování může s devadesáti procentní 
pravděpodobností člověk. Druhá 
zpráva potom nesla název „Do-
pady klimatických změn, adaptace 
a zranitelnost“ a byla přijata až po 
značně kompromisní úpravě. Při-
nesla poměrně dramatické závěry, 
jako například že pokud nebudou 
uskutečněny potřebné kroky, bude 
do roku 2020 milion Afričanů čelit 
nedostatku vody, téměř třetina 
živočišných a rostlinných druhů 
bude čelit riziku vyhubení či že bude 
klimatickými změnami ovlivněn zdra-

votní stav milionů obyvatel. Rajendra 
Pachauri, předseda Mezinárodního 
panelu pro klimatické změny, podtrhl 
především zjištění, že by byly nej-
více zasaženy především nejchudší 
světové regiony. 
Na konferenci v Bangkoku se 
její účastníci shodli na tom, že 
by společenství mělo přijmout 
společnou energetickou politiku 
a zabránit zvýšení teploty na Zemi 
o více než dva stupně (oproti před-
povídaným šesti stupňům). Tom 
van Ierland, zástupce Evropské unie 
na jednání v Bangkoku, prohlásil, 
že nebude možné dosáhnout zmí-
něné hranice dvou stupňů Celsia 
bez spolupráce rozvojových zemí. 
EU tedy vyzvala rozvojové země, 
aby přijaly opatření k omezení emisí 
skleníkových plynů. 
Proti očekávaným závěrům ban-
gkokské konference se však již nyní 
staví největší znečišťovatelé planety 
Čína a Spojené státy s tím, že by 
opatření navržená IPCC byla příliš 
nákladná a spíše méně účinná. 

 energetika v Evropě a ve světě
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 energetika v Evropě a ve světě

summit eu-rusko

18. května se konal další ze summitů mezi Evropskou unií a Rus-
kem, nyní vedený německou kancléřkou pí Angelou Merkelovou. 
Hlavními tématy byly především otázky zahraniční politiky, energe-
tické spolupráce a bezpečnosti dodávek. 

 zprávy v rámci Skupiny ČEZ

konec „Vize“ – naplnění požadaVků legislatiVy eu

Jeden z největších evropských energetických integračních 
projektů VIZE 2008 byl úspěšně ukončen v květnu 2007. 

Summity tohoto typu se mezi 
Evropskou unií a Ruskem konají 
dvakrát ročně a jsou strategickým 
prostředkem vzájemné komunikace 
a spolupráce. Cílem pro Evrop-
skou unii je posílit energetickou 
bezpečnost v Evropě dosažením 
lepší spolupráce na obou stra-
nách. Dvěma hlavními důvody pro 
cílenější a silnější spolupráci je 
závislost Evropské unie na jedné 
straně na energiích z Ruska a na 

druhé straně závislost Ruska na 
investicích z Evropské unie. Jak 
budou pokračovat vzájemná jed-
nání je však obtížné předpovědět, 
neboť Rusko nehodlá podrobit svůj 
trh s energiemi vnějšími vlivu, ani 
poskytnout více záruk, pokud jde 
o energetickou bezpečnost. K ne-
dostatku dosažení dohody přispívá 
i nesouhlas jednat s Ruskem ze 
strany některých členských států 
jako je Litva, Estonsko či Polsko.

V rámci tohoto projektu Skupina 
ČEZ změnila své fungování a orga-
nizační strukturu od regionálního 
modelu směrem k procesnímu 
řízení. 
Dnes funguje již deset nových 
dceřiných společností a vzniklé 
 synergie a využívání nejlep-
ších praxí přineslo za období let 
2004–2007 čisté úspory nákladů 
v hodnotě více než 4,6 miliardy Kč. 
Jeden z hlavních cílů této reformy 
vyplývá z členství ČR v Evropské 
unii – a to nutnosti naplnění poža-
davků unbundlingu. 
V případě Skupiny ČEZ se jedná 
o povinnost právního a funkčního 
oddělení distribuce elektřiny od 
ostatních činností, kterou stano-
vila Evropská komise směrnicí 
2003/54/ES. Unbundling má 
zajistit účinnou liberalizaci trhu 
s energiemi a rovný a otevřený 
přístup k sítím, včetně nezávislosti 
rozhodování. Aby konečný zákaz-
ník mohl těžit z efektivního trhu, 
musí být oddělen přenos elektřiny 

(čili sítě, které fungují nezávisle 
a jsou odpovídajícím způsobem 
regulovány) od činností výroby 
a distribuce, kde by měla panovat 
konkurence. 
Skupina ČEZ tuto podmínku 
splnila založením společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s., a dále také 
založením společnosti ČEZ Prodej, 
s.r.o, které nyní odděleně a samo-
statně provádějí distribuci a prodej 
elektřiny. Správnost postupu 
Skupiny ČEZ v oddělování činností 
distribuce od ostatních činností 
byla prověřena také šetřeními 
 Evropské komise (generálním 
ředitelstvím pro dopravu a ener-
getiku DG TREN a generálním 
ředitelství pro soutěž DG COMP) 
v roce 2006, kdy vůči Skupině ČEZ 
nebyly zveřejněny žádné nálezy 
a námitky.
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změna smlouVy o euratom

V květnu byl širokou většinou po-
slanců Evropského parlamentu 
odsouhlasen plán novelizace 
Smlouvy o založení Evropského 
společností pro atomovou ener-
gii z roku 1957. 

Předmětem změn by měl být ze-
jména podíl Evropského parlamentu 
v oblasti rozhodování o využívání 
jaderné energie, možnosti rozší-
řené spolupráce v rámci Smlouvy 
o EURATOM pouze mezi určitými 
členskými státy a změny v dalších 
oblastech. 
Se zamýšlenou novelizací dané 
Smlouvy souhlasí i Evropská komise 

zejména proto, že současné znění 
Evropské unii neposkytuje pravo-
moci v klíčových oblastech jako je 
bezpečnost provozu jaderných elekt-
ráren, provoz zařízení ke sklado-
vání jaderného odpadu nebo s jeho 
nakládáním. V tomto rámci předložil 
litevský poslanec p. Eugenijus 
Maldeikis zprávu, která shrnuje stav 
Smlouvy o EURATOM a navrhuje 
svolání mezivládní konference za 
účelem projednání novelizace této 
smlouvy, odstranění obsoletních pa-
sáží a revize zbývajících ustanovení 
s přihlédnutím k moderní a udržitelné 
energetické politice. Více informací 
o plánované novelizaci a zprávě 
poslance Maldeikise je k dispozici na 
této adrese 

rWe a eni čelí tlaku 
eVropské komise kVůli 
údajnému VytlačoVání 
konkurence z trhu s plynem

Evropská komise oznámila dne 
11. května, že zahájila řízení 
proti německé energetické spo-
lečnosti RWE kvůli údajnému 
nedovolenému vytlačování kon-
kurence z německého trhu 
s plynem. 

Tohoto jednání se měla RWE údajně 
dopustit kladením „umělých“ pře-
kážek v přístupu jiných plynáren-
ských firem (tzv. „třetích stran“ ve 
slovníku energetické regulace) ke 
své vlastní síti. 
Mělo se tak dít v regionu Severní 
Porýní – Vestfálsko, který je po-
kládán za „srdce“ působení RWE. 
Stanovisko Evropské komise se 
opírá o výsledky šetření prová-
děného v roce 2006; podle nich 
kladla firma svým konkurentům 
překážky ve využití vlastní sítě např. 
v podobě vysokých cen za přístup 
k síti provozované přenosovým 
operátorem RWE, společností RWE 
Transportnetz Gas GmbH, zachová-

váním údajné umělé fragmentace 
sítě a neposkytováním dostatečné 
přepravní kapacity, která by umož-
ňovala zákazníkům v praxi změnit 
dodavatele plynu. 
Zahájení řízení ještě rozhodně 
neznamená, že by EK již byla 
definitivně přesvědčena o „pro-
hřešku“ firmy – v současné době 
se jedná o signál, že je zahájeno 
hlubší šetření této věci. Prakticky ve 
stejnou dobu oznámila Evropská ko-
mise i zahájení řízení z obdobných 
důvodů vůči italskému koncernu 
ENI.

 právní předpisy EU, rozhodnutí, judikatura a jiné dokumenty institucí EU
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komisař piebalgs VyzýVá 
k uzaVření mezinárodní 
dohody o energetické 
účinnosti

V rámci setkání ministrů zod-
povědných za oblast energe-
tiky z členských států Meziná-
rodní energetické agentury (IEA), 
které se konalo ve dnech  
14.–15. května v Paříži, vyzval 
člen EK pro energetiku Andris 
Piebalgs k uzavření Mezinárodní 
dohody o energetické účinnosti. 

Iniciátory této dohody by podle 
komisaře měly být státy OECD 
a klíčové rozvíjející se země; 
jejich cílem by měla být shoda na 
 společných přístupech k úsporám 
energie. 
Pokud každá z těchto zemí přijme 
strategii úspor za svou, omezí se 
světová produkce emisí, zlepší 
globální energetická bezpečnost 
a přispěje se k hospodářskému 
rozvoji světa, zdůvodnil Piebalgs 
tuto iniciativu. Ministři též diskuto-
vali krátkodobá i dlouhodobá rizika 
spojená energetickou bezpečností, 
včetně poučení z takových událostí 
jako byly hurikány Katrina a Rita 

a jejich důsledků pro energetické 
systémy. 
Vyslovili rovněž obavy ve spoji-
tosti se současným trendem nízké 
úrovně investic do energetické 
infrastruktury a rizikem růstu „ener-
getického nacionalismu“, který může 
poškozovat další nutné investice 
a výzkum. Komisař Piebalgs v této 
souvislosti vytrvale volá po multila-
terálním přístupu. Dodejme, že by 
bylo by jistě více než chvályhodné, 
kdyby sama Evropa dávala světu 
lepší příklad než se často děje 
v současnosti, kdy naopak v někte-
rých klíčových segmentech převlá-
dají ryze bilaterální snahy členských 
států zajistit dovoz energetických 
surovin i v konfliktu se zájmy jiných 
členských zemí EU. 
Více viz 

zástupci eFta a eVropského 
hospodářského 
a sociálního Výboru 
jednali o energetice

V polském Gdaňsku se ve dnech 
15.–16. května setkali repre-
zentanti dvou významných ev-
ropských institucí, a sice Ev-
ropského hospodářského 
a sociálního výboru (EESC) a tzv. 
Konzultativního výboru EFTA (Ev-
ropské oblasti volného obchodu) 
na jednání tzv. Konzultativního 
výboru Evropského hospodář-
ského prostoru (EEA CC). 

Jedním ze dvou hlavních témat 
bylo stanovisko k nové energetické 

strategii EU („Energetická politika 
pro Evropu“). EEA CC přivítal tuto 
iniciativu Evropské komise a zdů-
raznil nutnost zabývat se především 
dvěma jejími aspekty: zajištění 
bezpečných dodávek energií v bu-
doucnu při současném zohlednění 
důsledků klimatických změn a jejich 
účinků na ekonomiku, sociální sféru 
a společnost jako takovou. 
Výbor podpořil zejména posílení 
výzkumu a vývoje v oblasti techno-
logií snižujících spotřebu uhlíkatých 
látek při produkci energie a v oblasti 
energetické účinnosti. 
K rozvoji této politiky by měli být 
 přizváni sociální partneři a or-
ganizace občanské společnosti, 
zejména pokud jde o záležitosti 
spojené např. s šířením informací 
o žádoucích změnách v chování 
při spotřebě energií či se zavádě-
ním cenových mechanismů v rámci 
regulace emisí.
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eVropská komise souhlasí 
se sloVinským modelem 
podpory „zelené energie“

Více než 2 roky (od února 2005) 
zkoumala EK, zda je mecha
nismus podpory, kterým Slovin-
sko zvýhodňuje produkci elek-
třiny z obnovitelných zdrojů 
a z kombinovaných zdrojů vý-
roby tepla a elektřiny slučitelný 
s pravidly pro veřejnou podporu 
(state aid). 

25. dubna letošního roku Komise 
oznámila, že slovinský model 
v této zkoušce nakonec po určitých 
změnách obstál. Podle slovinského 
Energetického zákona staví pod-
pora na garantovaných pevných 
cenách „zelené“ elektřiny; obdobné 

podpoře se rovněž těší i energie 
vyrobená spalováním lignitu z do-
mácích zdrojů. 
I v tomto případě Komise uzavřela 
svoje šetření s tím, že rozsah 
 podpory nepřekračuje limity stano-
vené legislativou EU. Z hlediska 
vlastního mechanismu se slovinský 
model původně opíral o „para-
fiskální“ poplatek placený koneč-
nými spotřebiteli. 
Komise měla obavy, zda tímto 
způsobem nedochází ke znevýhod-
ňování dovážené „zelené“ elektřiny. 
Slovinsko se zavázalo k úpravě 
modelu do podoby platby pau-
šální sumy za elektřinu a zároveň 
 zavedlo možnost vrácení původ-
ního poplatku za předpokladu, že 
byl vázán na dovezenou energii 
 vyrobenou nepochybně z obnovi-
telných zdrojů. 
Více informací viz 

4. kVětna schválila Evropská 
komise Národní alokační plán (emisí 
CO2) Estonska na období 2008–12, 
schválení ovšem podmínila výraz-
nou redukcí objemu požadovaných 
emisních povolenek o 47,8  % oproti 
estonskému požadavku. Země by tak 
obdržela povolenky na 12,7 mil. tun 
CO2.

7.–11. kVětna se v Berlíně uskuteč-
nila 15. Mezinárodní konference o bi-
omase, spojená s výstavou produktů 
a služeb organizací a podniků zamě-
řujících se na produkci a využívání 
biomasy.

14. kVětna schválila Evropská 
komise také italský Národní alokační 
plán, a to rovněž s podmínkou sní-
žení požadovaného objemu emisí, 
a sice o 6,3  % tj. na celkovou úroveň 
195,8 mil. tun CO2 .
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1. čerVna je datum, do kterého 
lze podat nabídky v rámci soutěže 
vyhlášené Generálním ředitelstvím 
Evropské komise pro energetiku 
a dopravu na zpracování projektu 
„Prioritní koridory pro přenos energie“ 
(metodologie výběru a urychlené 
implementace projektů „evropského 
zájmu“. Podrobnosti k tendru jsou 
k dispozici zde 

18. čerVna je den, kdy skončí (pro-
dloužená) lhůta pro veřejné konzul-
tace k problematice biopaliv. Názory 
na tuto oblast lze vyjádřit prostřednic-
tvím webovské stránky 

31. čerVence je datum, do kterého 
se mohou zájemci vyjádřit k Zelené 
knize o využívání tržních mechanismů 
pro účely environmentální a podob-
ných politik. Přístup k dokumentu 
i k adrese pro konzultaci je na strán-
kách 

 kalendář událostí v oblasti energetiky

obsah    energetická politika EU    energetika v Evropě a ve světě    zprávy v rámci Skupiny ČEZ    právní předpisy EU        o čem se mluví    

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/559&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/tenders/doc/2007/s73_088490_specifications_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/res/consultation/biofuels_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/article_3849_en.htm


 o čem se mluví

Pořadí, ve kterém se státy v před-
sednické roli střídají, je nyní sta-
noveno až do roku 2020 a bylo při 
něm dbáno na střídání zemí podle 
jejich velikosti i geografické polohy. 
Česká republika vystřídá v čele 
Evropské unie Francii a naopak 
bude nahrazena předsednictvím 
Švédska; nebude však první z no-
vých členských zemí, která bude EU 
předsedat – již v první polovině roku 
2008 tuto funkci převezme Slovinsko. 
Prostřednictvím předsednictví má 
Česko možnost ostatním členským 
zemím EU v praxi ukázat svoje 
přednosti a projevit se jako schopný 
a důvěryhodný člen EU. Neméně 
významnou výhodou pro předsednic-
kou zemi je také možnost v průběhu 
funkčního období realizovat své ná-
rodní zájmy. Česká republika bude 
povinna na začátku svého funkčního 
období předložit Radě Evropské 
unie a Evropskému parlamentu své 
priority, tedy program hlavních cílů, 
kterých hodlá v průběhu předsed-
nictví dosáhnout. Tyto cíle zpravidla 

čeSké předSednictví evropSké unie Se blíží
V první polovině roku 2009 se Česká republika ujme předsednictví v Radě Evropské unie. Předsednictví vykonává po dobu šesti 
měsíců (od ledna do června a od července do prosince) každý z členských států EU podle předem stanoveného pořadí. 

vycházejí z aktuální situace a výzev, 
kterým EU v daném období čelí, 
a dále těch, které jsou z hlediska 
dané země prioritní. Zvolením priorit 
předsedající stát určí, které záleži-
tosti se budou na zasedáních Rady 
EU projednávat. Už dnes je jasné, 
že ČR bude předsedat Radě EU 
ve velmi citlivé době, kdy se bude 
jednat o zásadních otázkách vývoje 
EU (např. Strategický přezkum 
energetiky, Společná zemědělská 
politika, pokračování Lisabonského 
procesu či další rozšiřování členské 
základny EU). V roce 2009 se také 
uskuteční volby do Evropského 
parlamentu a proběhne volba nové 
Evropské komise. Vzhledem k sou-
časným výzvám v oblasti energetiky 
v EU by se právě jedním z klíčových 
témat předsednictví ČR v EU měla 
stát energetika a to zejména z těchto 
důvodů. Energetika bude zcela jistě 
i prioritou dřívějších předsednictví, 
a tak bude zabezpečena kontinuita 
přijímaných opatření. V roce 2009 se 
budou formovat zásadní rozhodnutí 

EU v oblasti společné energetické 
politiky a ČR tak bude moci velmi 
aktivně obhájit svoje národní zájmy, 
tj. vlastní energetickou politiku. Bu-
dou již nashromážděny dostatečné 
zkušenosti s účinky opatření EU 
směřující k podpoře jednotného trhu 
s elektřinou a plynem. Bude možné 
také posoudit, zda se otevírání trhu 
a funkční demonopolizace odvětví 
pozitivně promítla do naplňování cílů 
energetické politiky EU a zformu-
lovat korektivy této politiky na bázi 
zkušeností. Aktuálním tématem bude 
i reálný nedostatek elektřiny v Ev-
ropě, přičemž ČR má šanci se díky 
své dosavadní rozumné energetické 
politice negativním důsledkům této 
situace vyhnout a může být příkla-
dem pro ostatní státy EU. V roce 
2009 již bude EU rovněž disponovat 
dlouhodobější zkušeností s praktic-
kými výsledky své dosavadní politiky 
v oblasti snižování environmentální 
zátěže spojené s produkcí a spotře-
bou energií, zejména politikou na-
vazující na aktivity EU v souvislosti 

s úsilím dosažení cílů dle Kyótského 
protokolu. ČR se bude moci stát 
moderátorem při diskusi „citlivých“ 
energetických témat jako je např. 
bezpečnost při produkci a využívání 
energií včetně citlivé otázky jaderné 
energetiky a zvýšit tak prestiž 
ČR. V České republice koordinuje 
přípravu předsednictví útvar Úřadu 
vlády pod vedením místopřed-
sedy vlády pro evropské záležitosti 
p. Alexandra Vondry. Tento útvar 
má dvě sekce, první z nich, vedená 
pí. Janou Hendrichovou má na sta-
rosti přípravy předsednictví ČR v EU 
(Sekce pro předsednictví ČR v Radě 
EU), druhá, vedená p. Jiřím Šedivým 
se zabývá analytickou a koordinační 
stránkou přípravy českých pozic na 
jednání v EU (Sekce pro evropské 
záležitosti). 
Závěrem lze říci, že klíčové pro 
Českou republiku bude, aby se na 
úspěšné zvládnutí předsednictví 
zvládla dobře připravit a s přípravou 
a stanovením priorit bylo započato 
již nyní.
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