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z obsahu: Energetické společnosti požadují nový „klimaticko‑energetický balíček“ pro období 2020–2030 i 
Experti iAEA dokončili posudek na sanaci okolí Fukušimy i Studie: Rozvodná síť se musí do roku 2030 
zdvojnásobit i iEA proti fosilním palivům i Komise povolila podporu projektu na získávání energie z moře
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Vážení čtenáři, 

přinášíme Vám listopadové informace z Evropské agendy. Havárie japonské jaderné elektrár‑
ny Fukušima, způsobená souhrou extrémních přírodních faktorů, má dopady především v Evrop‑
ské unii, jejíž některé členské státy pro uklidnění veřejného mínění přehodnocují své energetic‑
ké koncepce bez ohledu na potřeby své země a regionu. Po Německu, kde aktuálně energetické 
koncerny žalují spolkovou vládu, nyní také Belgie diskutuje možnost obnovení platnosti záko‑
na z roku 2003, který uzákonil harmonogram pro odstavení všech sedmi jaderných bloků v letech 
2015–2025. Podrobnosti přinášíme na následujících stránkách. Jaderná energetika bude téma‑
tem opět v prosinci, a to na úrovni Evropské rady. 
Evropská komise představila nový infrastrukturní balíček, současně také pozorně sleduje projed‑
návání směrnice k energetické účinnosti, která uvažuje o zavedení závazných cílů po vyhodnoce‑
ní pokroku v roce 2013 tak, aby bylo dosaženo cíle zvýšení o 20%. Dokončení projednávání a při‑
jetí směrnice se dá očekávat během dánského předsednictví Rady EU. Přijímat se bude řádným 
legislativním postupem, tj. procedurou spolurozhodování, kdy hlasy členských států mají stejnou 
váhu jako hlas Evropského parlamentu. 
V části „Energetika v Evropě a ve světě“ najdete mj. odkaz na studii, podle které bude v Unii za‑
potřebí do roku 2030 zdvojnásobit dnešní kapacitu přenosových sítí, přinášíme informace o po‑
sudku Mezinárodní agentury pro atomovou energii k sanaci okolí Fukušimy a o rozhodnutí britské 
vlády snížit dotace na solární energii. V rubrice FAQ přinášíme podrobnosti z činnosti Energetic‑
kého společenství, které oslavilo páté výročí. V sekci Evropských zajímavostí přinášíme pokračo‑
vání článku k derogacím a přinášíme novinky o CDM kreditech pro uhelné elektrárny a informace 
o Světovém energetickém výhledu Mezinárodní energetické agentury (iEA). 
Doufám, že i tentokrát pro Vás bude náš měsíčník příjemným zpestřením a zachováte nám svoji 
přízeň i do budoucna. 
S pozdravem a přáním příjemného čtení

zuzana Krejčiříková
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Texty a informace obsažené v tomto bulletinu jsou pova‑
žovány za zdroj informací v rámci Skupiny ČEz a širší 
veřejnosti. Rozmnožování těchto informací a textů je 
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evropská komise představila  
nový infrastrukturní balíček

Evropská komise představila v druhé 
polovině října pro energetiku dva velmi 
důležité návrhy nařízení, které spolu velmi 
úzce souvisí a které si do budoucna kladou 
za cíl podpořit rozvoj pro EU prioritních 
infrastrukturních projektů z oblasti přenosu 
elektřiny a dopravy zemního plynu a ropy. 

Navazují na dřívější systém podpory energe‑
tické infrastruktury TEN‑E a zaujímají velmi 
důležité místo v kontextu evropské strategie 
 Evropa 2020, protože právě rozvoj infrastruk‑
tury je nezbytnou podmínkou pro splnění 
evropských cílů 20–20–20 do roku 2020. 
První nařízení – „instrukce pro trans‑evrop‑
skou infrastrukturu“ – představuje svým způ‑
sobem návod, jak definovat projekty společ‑
ného zájmu, jak postupovat při schvalovacím 
řízení a udělování povolení těmto projektům, 
ale i jak zapojit veřejnost, upravit regula‑
torní záležitosti a jakým způsobem čerpat 
prostředky z evropských zdrojů. Toto nařízení 
se tak bude vztahovat pouze na vybrané 
projekty splňující řadu kritérií a uvedených na 
seznamu projektů společného zájmu (PCi), 
jež bude každé dva roky aktualizován na 
dvou úrovních – regionální a evropské – spo‑
lečným úsilím sdružení ENTSO‑E, agentury 
ACER, příslušných regionálních skupin, 

Evropská komise 
představila nový 
infrastrukturní balíček

EU má 60% šanci na 
splnění závazku v oblasti 
zvýšení energetické 
účinnosti

Energetické společnosti 
požadují nový 

„klimaticko‑energetický 
balíček“ pro období 
2020–2030
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 operátorů přenosových soustav, členských 
států a Evropské komise. Vyplývá z něj rov‑
něž, že v každém státě by měl být za udělení 
projektového povolení pro PCi zodpovědný 
jediný úřad, přičemž celková doba schvalova‑
cího řízení až do vydání povolení nepřesáhne 
3 roky. 
V oblasti financování pak tyto instrukce odkazují 
na druhý jmenovaný návrh nařízení – „Nástroj 
pro propojení Evropy“ (CEF) – který upravuje 
financování nejenom energetických infrastruk‑
turních projektů, ale také projektů dopravních 
a informačně‑komunikačních. z návrhu vyplývá, 
že vyhrazený rozpočet bude představovat na 
období 2014–2020 celkem 50 mld. EUR, při‑
čemž pro energetiku bude v uvedeném období 
k dispozici 9,1 mld. EUR. Podpora bude mít 
podobu grantů a finančních nástrojů a projekty 
bude možné financovat pomocí tohoto nástroje 
až do výše 80 %.
Více informací na 

eu má 60% šanci na splnění 
ZávaZku v oblasti Zvýšení 
energetické účinnosti

Generální ředitel pro energetiku Philip Lowe 
pro server Euractiv prohlásil, že pravděpo‑
dobnost splnění cíle EU zvýšit do roku 2020 

energetickou účinnost o 20% je při součas‑
ném pokroku zhruba na úrovni 60%. 

Energetická účinnost je jediným cílem strate‑
gie Evropa 2020, který není závazný. Server 
nadále po seznámení se s dopadovou studií, 
vypracovanou v souvislosti s Cestovní mapou 
pro přechod k nízkouhlíkové ekonomice do 
roku 2050 uvádí, že na investice do energe‑
tické účinnosti působí negativně hospodářská 
krize a rozdílné zájmy jednotlivých aktérů trhu. 
V současné době projednávaná směrnice 
o energetické účinnosti vzbuzuje negativní 
reakce u řady členských států, které se mj. 
obávají jak vysokých krátkodobých nákladů 
spojených s realizací navržených opatření, tak 
např. obtížné proveditelnosti některých návrhů 
(např. odpovědnosti distribučních společností 
za úspory na straně zákazníků).
Více informací na 

energetické společnosti 
požadují nový 
„klimaticko‑energetický balíček“ 
pro období 2020–2030

Koalice tří evropských energetických spo‑
lečností – nizozemské  Eneco,  dánské Dong 

Energy a britské SSE –  žádá  Evropskou komi‑
si o přípravu ambiciózního druhého klimatic‑
ko‑energetického balíčku, který by měl obsa‑
hovat především závazné  cíle pro snižování 
emisí CO2. 

Toto úsilí poukazuje na mezeru v evropské 
legislativě: klimaticko‑energetický balíček 
z roku 2009 stanovil pravidla pro redukci 
emisí oxidu uhličitého do roku 2020; jelikož je 
však plánování v energetice charakteristické 
svojí dlouhodobostí a aktuálně dokončovaná 
cestovní mapa pro energetiku poskytne pou‑
ze orientační výhled do roku 2050, nemají 
energetické společnosti jasnou představu 
o evropské energetické vizi pro období 
2020–2030. 
A právě zřetelná a předvídatelná energetická 
politika EU je nyní nezbytná proto, aby mohly 
energetické společnosti investovat do tako‑
vých inovací a zdrojů, umožňujících splnění 
evropských cílů pro snížení emisí CO2 do 
roku 2050 ve výši 80–95% ve srovnání s ro‑
kem 1990, deklarovaných Evropskou radou 
v únoru 2011.
Více informací na 

Evropská komise 
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zvýšení energetické 
účinnosti
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http://ec.europa.eu/dgs/energy/newsletter/dg/2011/1021newsletter.html
http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/energeticka-ucinnost-eu-podle-zastupce-komise-splni-svuj-cil-na-60--009319
http://www.4-traders.com/SSE-PLC-4000881/news/SSE-PLC-Energy-companies-pledge-for-EU-2030-Climate-and-Energy-Package-13901785/
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experti iaea dokončili posudek plánů japonské 
vlády na sanaci okolí fukušimy

Tým dvanácti expertů Mezinárodní agentury pro atomovou energii 
(IAEA) dokončil dne 15. října posudek strategie a plánů japonských 
úřadů na sanaci okolí jaderné elektrárny Fukušima Daiči. 

Podle vedoucího týmu Juana Carlose Lentijo Japonsko dosáhlo na 
všech úrovních velkého pokroku a náprava životního prostředí v ob‑
lasti se ubírá správnou cestou. 
zpráva podporuje Japonsko, aby pokračovalo ve svém úsilí, a při‑
pojuje další doporučení ke zvládnutí situace. iAEA rovněž ubez‑
pečuje japonské úřady, že bude nadále s likvidací následků země‑
třesení a následného zaplavení elektrárny v rámci svých možností 
 vypomáhat.
Více informací na 

britská vláda sníží dotace na solární energii,  
její výrobci kontrují žalobou

Britská vláda potvrdila dne 31. října spekulace, že od 12. prosince 
sníží domácnostem dotace na energii, pocházející ze solárních 
elektráren, a to z 43 na 21 pencí na 1 kWh. 

Důvodem je podle ministra pro klimatické změny Grega Barkera 
boom produkce solární energie v zemi, v jehož důsledku se stalo 
vyplácení štědrých dotací pro státní pokladnu neudržitelné. 
Reakce producentů solární energie na sebe nenechala dlouho če‑
kat a jejich právníci již připravili žádost o soudní přezkoumání vlád‑

ního rozhodnutí. Výrobci upozorňují zejména na příliš krátký časový 
úsek mezi oznámením o snížení dotace a jeho vstoupením v platnost, 
který podle jejich názoru není v souladu s britským právem. Soud 
souhlasil s rychlejším zahájením projednávání případu s ohledem na 
časový tlak, který byl na energetické společnosti vytvořen. Ty jsou se 
snížením dotací v principu smířeny, ale doufají, že se jim ho podaří 
alespoň oddálit.
Více informací na 

Experti IAEA dokončili 
posudek plánů japonské 
vlády na sanaci okolí 
Fukušimy

Britská vláda sníží dotace 
na solární energii, její 
výrobci kontrují žalobou

Studie: Rozvodná síť 
se musí do roku 2030 
zdvojnásobit

Nord Stream spuštěn

Pobaltské státy požádaly 
EU o vyřešení sporu 
o terminál LNG

http://www.iaea.org/newscenter/news/2011/missionfinalreport.html
http://www.guardian.co.uk/environment/2011/nov/10/solar-legal-action-subsidies-cuts
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studie:  
roZvodná síť se musí do roku 
2030 Zdvojnásobit

Podle studie Evropské klimatické nadace 
(ECF) pomůže zdvojnásobení kapacity 
přenosových soustav v EU do roku 

2030 zachovat nízkouhlíkový systém 
a velkoobchodní ceny elektřiny nákladově 
nejefektivnější. 

Národní plány pro obnovitelné energie spolu 
s desetiletým plánem rozvoje sdružení evrop‑
ských provozovatelů přenosových soustav 
ENTSO‑E jsou podle ECF dostatečné k vy‑
rovnání plánovaného (navýšení obnovitelných 
zdrojů) energetického mixu v roce 2020. Studie 
odhaduje výši nutných investic na 68 mld. eur 
mezi lety 2020 a 2030, má‑li být vystavěno 
navíc 109 GW přenosové kapacity, především 
přeshraniční. To představuje 50  % nárůst oproti 
plánům pro rok 2020 a téměř zdvojnásobení 
dnešní stávající kapacity.
Více informací na 

nord stream spuštěn

Německá kancléřka Angela Merkelová a ruský 
prezident Dmitrij Medveděv spustili dne 8. 
listopadu provoz první větve plynovodu Nord 
Stream. 

Oba státníci symbolicky otočili plynovým 
kohoutem na severovýchodě Německa, poblíž 
města Lubmin, kam bude zemní plyn v objemu 
okolo 55 miliard m3 ročně směřovat po dně 

Baltského moře z ruského Vyborgu. Hlavním 
odběratelem bude přímo Německo, ale pomocí 
návazných potrubí bude plyn dopravován i do 
několika dalších evropských zemí. Příští rok by 
se měla být do provozu uvedena i jeho druhá 
větev. Otazníkem u vzniku projektu zůstává, 
zda se jedná o přísun nového plynu na trh, 
nebo o změnu trasy dosavadních dodávek. 
Nord Stream obchází Ukrajinu, přes jejíž území 
doposud zemní plyn z Ruska do západní Evro‑
py proudil a kde v minulosti vznikaly problémy 
s jeho dodávkami do Evropy. Česká republika 
přijde o dvě třetiny tranzitních poplatků.
Podle např.: 

pobaltské státy požádaly eu 
o vyřešení sporu  
o terminál lng

Evropská Komise musí nyní najít 
kompromisní řešení sporu pobaltských 
zemí o umístění plánovaného terminálu pro 
zkapalněný zemní plyn (LNG). 

Jednání Litvy, Lotyšska a Estonska totiž 
nevedla k dosažení kompromisu, což potvrdil 
lotyšský premiér V. Dombrovskis, který záro‑
veň navrhl, aby tři pobaltské země namísto 
terminálu společnými silami postavily nový 

Experti IAEA dokončili 
posudek plánů japonské 
vlády na sanaci okolí 
Fukušimy

Britská vláda sníží dotace 
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http://www.roadmap2050.eu/attachments/files/PowerPerspectives2030_FullReport.pdf 
http://www.rozhlas.cz/zpravy/ekonomikavevrope/_zprava/972998
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plynovod z Polska do litevského Vilniusu. 
Pro úplnost dodejme, že během vyjednávání 
o umístění prosazovalo Lotyšsko Rigu jako 
nejvhodnější lokalitu – Litva a Estonsko však 
svůj souhlas podmínily vyjádřením Evropské 
komise potvrzujícím, že Riga je skutečně nej‑
vhodnější lokalita, jelikož jak Estonsko, tak 
Litva mají vlastní LNG projekty, kterých se 
nechtějí vzdát. Riga je jako lokalita pro nový 
terminál ale skutečně zajímavá – leží ve 
středu pobaltí, má rozvinutou síť plynovodů 
a disponuje podzemními plynovými zásobní‑
ky v incukalnsu.
Návrh lotyšského premiéra o konstrukci 
nového plynovodu dokonale zaskočil jeho 
protějšky, litevského premiéra A. Kubiliuse 
i estonského premiéra A. Ansipa, má však 
svoji vnitřní logiku. Jelikož je Polsko napojeno 
na německou rozvodnou síť a Lotyšsko na tu 
litevskou, výstavbou plynovodu mezi Polskem 
a Litvou by Lotyšsko zároveň diverzifikova‑
lo dodavatele, resp. tranzitéra. Polsko má 
navíc vlastní, relativně pokročilý, projekt LNG 
terminálu, který by mohl sloužit zároveň jako 
zdroj pro avizovaný polsko‑litevský plynovod. 
Evropská Komise si aktuálně pro toto rozhod‑
nutí nechává zpracovat studii od externího 
konzultanta.
Více informací na 

podmíněné odstavení jádra 
v belgii

Světové tiskové agentury na začátku 
listopadu informovaly, že Belgie by se mohla 
přidat k zemím, které do budoucna odmítnou 
jádro ve svém energetickém mixu. 

Jak potvrdila mluvčí přechodné vlády, Belgie 
nyní diskutuje možnost obnovení platnosti 
zákona z roku 2003, který uzákonil harmono‑
gram pro odstavení všech sedmi jaderných 
bloků v letech 2015–2025. O tom, že se však 
nejedná o finální rozhodnutí, svědčí dvě 
okolnosti. 
zaprvé, podobná diskuze se vede v Belgii 

dlouhodobě a v roce 2009 dokonce vyústila ve 
vládní dohodu o prodloužení provozu stáva‑
jících zařízení o deset let (dohoda však kvůli 
pádu vlády nevstoupila v platnost). 
zadruhé, jádro dosud tvořilo majoritní zdroj 
energie – dle Mezinárodní agentury pro 
atomovou energii dosáhla v zemi v roce 2010 
výroba elektřiny z jádra 45,7 TWh a tvořila tak 
téměř 52% celkové dodávky elektřiny. i proto 
je zvažování optimálního mixu a případné 
odstavení jádra podmíněno jednak nalezením 
reálné alternativy, která zajistí pokrytí energe‑
tických potřeb a současně zabrání překotnému 
růstu cen, dále pak budoucím vývojem bel‑
gické ekonomiky, uvolnil‑by pokles poptávky 
kapacitu sítě pro absorpci jiných zdrojů (po‑
dobný krátkodobý vývoj se předpokládá také 
v Německu).
Více informací na 

derogace v pohybu

V minulém čísle byl stručně popsán proces 
vzniku žádosti ČR o derogace včetně 
příslušných legislativních aktů. 

Dnes přinášíme stručnou charakteristiku logiky 
žádosti. Jak již bylo zmíněno, v jejím rámci se 
mohou státy, které splní příslušné podmínky, 

Podmíněné odstavení 
jádra v Belgii

Derogace v pohybu

CDM kredity pro uhelné 
elektrárny se neosvědčily

Tažení IEA proti fosilním 
palivům

http://www.euractiv.com/energy/baltic-countries-ask-eu-solve-lng-terminal-row-news-508935?utm_source=EurActiv+Newsletter&utm_campaign=9af8983b64-my_google_analytics_key&utm_medium=email
http://uk.reuters.com/article/2011/10/31/us-belgium-nuclear-idUKTRE79U1YY20111031
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odchýlit od základního principu přidělování 
povolenek na emise CO2 – aukcí – v sektoru 
elektroenergetiky a přidělit dané množství 
povolenek bezplatně – tzv. derogace. V roce 
2013 může činit bezplatná alokace maximálně 
70  % průměrného ročního množství ověřených 
emisí v období 2005–2007, přičemž toto 
množství se musí lineárně či nelineárně snižo‑
vat na nulovou hodnotu v roce 2020. 
ČR plní podmínku vysoké uhlíkové náročnosti 
hospodářství s relativně nižší tvorbou HDP na 
obyvatele, a proto je oprávněna využít mož‑
nosti bezplatně přidělit tuzemským provozo‑
vatelům povolenky výměnou za uskutečnění 
investic do snížení emisního faktoru výroby 
v minimální výši odpovídající hodnotě bez‑
platné alokace. Celkové množství povolenek, 
které lze v ČR v daném období bezplatně při‑
dělit je 107 mil. pro přibližně 50 oprávněných 
provozovatelů, přičemž metodou alokace byl 
zvolen princip historických emisí (tzv. grand‑
fathering).
V souvislosti s využitím derogací se očekává 
výrazná stimulace investic v energetické ob‑
lasti s pozitivními dopady na životní prostředí, 
zaměstnanost, ekonomiku a sociální stabilitu. 
Pro uplatnění derogací musí ČR naplnit usta‑
novení čl. 10c směrnice, a proto předložila 
ve stanovené lhůtě Komisi žádost definující 

metodu přidělování a jednotlivé příděly a dále 
obsahující:
a. důkaz o tom, že členský stát splňuje 

alespoň jednu z podmínek oprávněnosti;
b. seznam zařízení, kterých se žádost týká, 

a množství povolenek, které má být každé‑
mu z nich přiděleno;

c. národní plán investic do vybavení a moder‑
nizace infrastruktury a do čistých technologií 
stanovující diversifikaci energetické skladby 
a energetických dodávek v hodnotě pokud 
možno odpovídající alespoň tržní hodnotě 
bezplatných povolenek.

d. ustanovení o kontrole a prosazování pláno‑
vaných investic podle národního plánu;

e. informace, které prokazují, že přidělení 
povolenek nenarušuje nepatřičně hospodář‑
skou soutěž.

Komise má lhůtu 6 měsíců ode dne předložení 
žádosti pro její schválení, a to z pohledu 
souladu žádosti a plánu s cílem dosažení ná‑
kladově efektivní redukce skleníkových plynů 
(Generální ředitelství pro ochranu klimatu) 
a poté v rámci notifikace státní podpory z po‑
hledu případné kolize derogací s hospodář‑
skou soutěží v EU na Generálním ředitelství 
pro hospodářskou soutěž. 
Pokud jde o transpozici směrnice 2003/87/ES, 

respektive ustanovení o derogacích, je upra‑
vena zákonem 695/2004, konkrétně § 10/10a.
(Pokračování v dalším čísle zpravodaje).
Více informací na 

cdm kredity pro uhelné 
elektrárny se neosvědčily

V období, kdy se potvrzují pesimistické 
odhady vývoje koncentrací skleníkových 
plynů a kdy se ukazuje, že rok 2010 byl 
historicky nejvíce emisním rokem od počátku 
měření, vydal Švédský institut pro životní 
prostředí analýzu poukazující na selhání 
fungování tzv. Mechanismu čistého rozvoje 
(CDM) v oblasti výroby energie z uhlí. 

Jedná se o jeden z flexibilních mechanis‑
mů Kjótského protokolu, který umožňuje 
rozvinutým ekonomikám dodržet své závazky 
ve snižování skleníkových plynů realizací 
redukčních projektů v rozvojových zemích 
výměnou za emisní kredity. Avšak tyto kredity 
(tzv. CER) by měly být přiděleny pouze projek‑
tům splňující podmínku, že projekt by nebyl bez 
podpory kreditů realizovatelný, a že současně 
povede k dodatečnému snížení emisí (tzv. 
princip adicionality). Avšak podle autorů studie 
mohlo dojít díky nově používané metodologii 

Podmíněné odstavení 
jádra v Belgii

Derogace v pohybu

CDM kredity pro uhelné 
elektrárny se neosvědčily

Tažení IEA proti fosilním 
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http://www.mzp.cz/cz/derogace
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k  nadbytečnému přídělu kreditů ve výši 250  % 
a tím k praktické eliminaci principu adicionality. 
Autoři poukazují na nízké procento ušetřených 
emisí, zpochybňují opodstatněnost systé‑
mů stimulujících investice do uhlí a naopak 
upozorňují na čistě tržní důvody pro používání 
účinnějších technologií. Přestože oficiální před‑
stavitelé mechanismu i nadále jeho účinnost 
obhajují, a to hlavně z obav o ztrátu zájmu 
a důvěry mezi investory, důsledné uplatnění 
environmentálních principů je vzhledem k i na‑
dále vysokému podílu uhlí nezbytné. Podle 
studie na podporu z mechanismu nyní čeká 
45 projektů v Číně a indii a podporu by mohlo 
získat až 80GW energie z nových uhelných 
elektráren.
Více informací na 

tažení iea proti fosilním palivům

V aktuálním vydání každoročního podzimního 
Světového energetického výhledu (WEO) 
Mezinárodní energetická agentura (IEA) 
varuje před negativními dopady současné 
praxe spotřeby fosilních paliv a jejich dotací 
na celosvětové klima. 

Hlavní ekonom této organizace Fatih Birrol vidí 
pávě tyto subvence jako hlavní brzdu nezbyt‑

ného zlepšování energetické účinnosti, která 
podle něj poslední dva roky klesá. 
V roce 2010 dosáhly celkové subvence 
409 mld. USD, přičemž téměř polovina se 
týkala ropných produktů. Rostoucí ceny ropy 
sice donutily nejméně 15 z 37 států, kde se 
subvence používají, k jejich postupnému od‑
straňování počínaje rokem 2010, avšak bez 
progresivnější reformy by se mohly subven‑
ce v roce 2020 vyšplhat až na 660 mld.USD. 
Kromě klasických negativ jako jsou záporná 
motivace k nehospodárné spotřebě, volatilita 
cen energie, zvyšování závislosti na fosilních 
palivech, snižování konkurenceschopnosti ob‑
novitelných zdrojů a dalších nízkouhlíkových 
technologií poukazuje zpráva i na problém 
nerovnoměrné redistribuce. Pouze 8% cel‑
kových subvencí v roce 2010 bylo distribuo‑
váno mezi 20% nejchudších obyvatel. Přitom 
pokud by došlo k jejich úplné eliminaci do roku 
2020, znamenalo by to dle projekcí iEA pokles 
poptávky po ropě v roce 2035 o 4,4 mil. barelů 
denně, snížení globální poptávky po energii 
o téměř 5% a pokles globálních emisí CO2 
o 5,8%.
WEO zároveň otevřeně upozorňuje na potře‑
bu změny globálních trendů v energetice. iEA 
přímo doporučuje všem vládám přehodnotit 
případný negativní postoj k provozování 

jader né energetiky jako zdroje, který neemitu‑
je žádný oxid uhličitý. 
V opačném případě předikuje roztočení kolo‑
toče s velmi negativními výhledy: energetiky 
s nízkým podílem jáderné energie a vyšším 
podílem nákladově nekonkurenceschop‑
ných obnovitelných zdrojů a uhelných nebo 
plynových elektráren nastartuje poptávku po 
fosilních palivech; WEO předpokládá nárůst 
globální poptávky po uhlí rovný dvojnásobku 
současného exportu Austrálie, u zemního 
plynu by tento nárůst představoval ekviva‑
lent dvou třetin současného exportu Ruska. 
Výsledkem tak bude rostoucí tlak na ceny 
energií, klesající schopnost zajistit ener‑
getickou bezpečnost a v neposlední řadě 
pak mnohem nákladnější boj proti změnám 
klimatu.
Více informací na  nebo 
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http://sei-international.org/mediamanager/documents/Publications/Climate-mitigation-adaptation/SEI-WP-2011-02-Coal-in-CDM-ES.pdf
http://www.worldenergyoutlook.org/docs/weo2011/factsheets.pdf
http://www.nuclearpowerdaily.com/reports/IEA_Report_Advises_Governments_to_Embrace_Renewables_and_Nuclear_999.html
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komise povolila švédskou podporu 
projektu na Získávání energie  
Z mořských vln

Evropská komise schválila dne 9. listopadu 
záměr švédské vlády podpořit částkou  
139 mil. švédských korun (přibližně 
15 mil. eur) záměr společnosti Seabased 
Industry vybudovat demonstrační zařízení pro 
výrobu energie z mořských vln. 

Komise dospěla k názoru, že podpora tohoto 
způsobu získávání energie z obnovitelných 
zdrojů je v souladu s právními předpisy Unie. 
Výroba energie z mořských vln prozatím nedo‑
sáhla parametrů běžných pro komerční úroveň, 
k čemuž Komise při posuzování státní subven‑
ce zejména přihlížela. Projekt předváděcího 
zařízení, na kterém Seabased industry spolu‑
pracuje s energetickou společností Fortum Oy, 
počítá s náklady ve výši zhruba 344 mil. SEK.
Více informací na 

komise navrhla nové normy pro 
beZpečnost těžby ropy a plynu

Evropská komise dne 27. října navrhla nový 
právní předpis, který by měl v Evropě zajistit 
větší bezpečnost pobřežní těžby ropy a zem‑
ního plynu. 

Návrh nařízení se zaměřuje na celý životní 
 cyklus těžby až po demontáž  vysloužilého 
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http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1325&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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těžebního zařízení. změnit by se měla pravidla 
pro udělování licencí, návrh také zavádí povin‑
nost předběžného plánování pro mimořádné 
situace. Každý zájemce o těžbu bude muset 
doložit, že disponuje technickými a finančními 
prostředky dostatečnými pro zajištění bezpeč‑
nostní kontroly vlastních aktivit. 
Těžební společnosti budou plně odpovědné 
za případné škody na životním prostředí. 
Komise tímto nařízením reaguje na nízkou 
úroveň harmonizace norem pro bezpečnost 
pobřežní těžby, které navíc v současné době 
nepokrývají všechny její aspekty. Nejdůleži‑
tějším impulsem pro předložení návrhu byla 
loňská havárie ropné plošiny v Mexickém 
zálivu.
Více informací na 

irsko bude muset hájit svou 
výjimku Ze spotřební daně  
pro paliva

Evropská komise se dne 27. října rozhodla 
poslat Irsko před Evropský soudní dvůr kvůli 
nedodržování evropské legislativy v oblasti 
spotřebních daní. 

Problémem je irská výjimka na spotřební daň 
na pohonné hmoty pro osoby se zdravotním 

handicapem. irsku vypršelo ke konci roku 2006 
přechodné období, které si pro tuto daňovou 
úlevu dojednalo, nicméně výjimku nadále vyu‑
žívalo. 
V září 2008 tedy Evropská komise zaslala 
Dublinu první žádost o vysvětlení. irské úřady 

v lednu následujícího roku přislíbily, že výjimku 
zruší, což se ovšem nestalo a Evropská komise 
v květnu 2010 vyzvala irsko k nápravě. Protože 
z jeho strany nenásledovaly žádné adekvátní 
kroky, postoupila Komise případ Evropskému 
soudnímu dvoru.
Více informací na 

komise posvětila  
sloučení společností  
siemens a nem

Německá korporace Siemens může převzít 
nizozemského výrobce spalinových 
kotlů NEM. 

Plánovanou akvizici schválila dne 28. října 
 Evropská komise. Podíl obou společností na 
trhu se spalinovými kotli není výrazný a rovněž 
po sloučení obou výrobců na něm zůstane 
velké množství silných hráčů. 
Spalinové kotle (HRSG) se užívají v elektrár‑
nách s kombinovaným paroplynovým cyklem 
(CCPP), kde využívají zplodin plynových tur‑
bín k tvorbě páry a následně výrobě elektrické 
energie, čímž jednak zvyšují energetickou 
účinnost elektrárny a jednak pomáhají reduko‑
vat emise oxidu uhličitého.
Více informací na 
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http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1260&format=HTML&aged=0&language=CS&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1280&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1300&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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energetiky žalují německou vládu  
Za odklon od jádra

Po havárii v japonské Fukušimě, způsobené velkým zemětřesením násle‑
dovaným vlnou tsunami, se vláda Angely Merkelové přiklonila k postupnému 
odstavování jaderné energie v Německu až k jejímu úplnému odklonu  
v roce 2022. 

Renomovaný švýcarský institut Prognos 
nedávno odhadl náklady na tento krok na 
335 mld. eur do roku 2030, ovšem jak se 
zdá, celkový účet by mohl být mnohem větší. 
Přední německé energetiky i zahraniční 
energetiky působící v Německu se totiž 
rozhodly německý stát za toto politické roz‑
hodnutí zažalovat.
Švédská firma Vattenfall, vlastnící v Němec‑
ku jaderné elektrárny Brunsbüttel a Krüm‑
mel, které již byly nuceně odstaveny, chce 
žalovat Německo za promarněnou investici 
v hodnotě 700 mil. eur. Žalovaná částka 
má ale jít do hodnoty několika miliard eur. 
Vzhledem k tomu, že je Vatenfall zahra‑
niční společnost, bude se sporem zabývat 
arbitrážní Mezinárodní středisko pro řešení 

investičních sporů (iCSiD) ve Washingtonu, 
kde se budou Švédové jako cizinci odvolávat 
na mezinárodní úmluvu o ochraně investic 
do energetiky, která zavazuje k „dodržování 
stabilních, spravedlivých, výhodných a trans‑
parentních podmínek pro investory“, přičemž 
součástí je i „férové a spravedlivé zacházení 
s investory“.
Ani německé energetiky nezůstávají pozadu. 
Společnosti RWE i E.ON se také rozhodly 
v souvislosti s jadernou energetikou přistoupit 
k žalobám. Podle E.ONu, největšího německé‑
ho dodavatele elektřiny, se nejedná o žalobu 
na změnu energetické politiky Německa jako 
takovou, ale především o stížnost na nedo‑
statek kompenzací pro firmy, které tento krok 
výrazně ovlivní v jejich podnikání. 

Kvůli zavírání jaderných elektráren prudce 
klesl firemní zisk v posledních měsících 
a právníci tohoto koncernu se při žalobě chtějí 
opřít o článek 14 Ústavy, který chrání majetek 
v osobním vlastnictví.
Německá společnost RWE podala žalobu již 
v dubnu u správního soudu v Kasselu, kde se 
ohradila proti nucenému zavření své jaderné 
elektrárny Biblis A. 
z největších čtyř energetických společností 
v Německu zatím k žalobě nepřistoupila pou‑
ze EnBW.
Více informací na  nebo  nebo také 

Energetiky žalují 
německou vládu za 
odklon od jádra

http://byznys.ihned.cz/c1-53667700-e-on-zada-po-nemecke-vlade-miliardove-odskodne-za-odchod-od-jadra
http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/svedsky-vattenfall-zaluje-nemecko-o-miliardy-kvuli-opusteni-jadra-713773
http://www.nuclearpowerdaily.com/reports/EON_to_sue_Germany_over_nuclear_exit_999.html
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21. října podepsali v Pekingu generální ředitel Mezinárodní agentury 
pro jadernou energii (IAEA) Jukija Amano a předseda čínského úřadu 
pro jadernou energii (CAEA) Čchen Kjufa dohodu o bezpečnostní 
spolupráci při výstavbě atomových elektráren. V Číně nyní probíhá 
výstavba 27 nových jaderných zařízení. Více na 

28. října prohlásil norský ministr energetiky Ola Borten Moe, že 
Norsko může Evropské unii dodávat zemní plyn dalších 70 let. 
Optimistickou prognózu vyslovil Moe při příležitosti setkání 
s Evropským komisařem pro energetiku Güntherem Oettingerem. 
Podrobnosti mj. zde: 

31. října vydala britská vláda povolení pro stavbu dvou nových 
elektráren v Yorkshiru. Elektrárna s vícepalivovým systémem ve 
Ferrybridge s výkonem 108  MW a elektrárna s plynovými turbínami 
s kombinovaným cyklem (CCGT) v Thorpe Marsh o výkonu 1500  MW 
vytvoří přes 1100 nových pracovních míst a dodají elektřinu téměř 
2 milionům domácností. Více zde: 

6. listopadu oznámila tisková mluvčí Švýcarského energetického 
úřadu, že smlouva o integraci švýcarského trhu s elektrickou energií 
a EU bude podepsána v roce 2012. Původně se počítalo s podpisem 
ještě letos. Podrobnosti zde: 

9. listopadu varoval generální ředitel společnosti EDF Henri Proglio, 
že zákaz jaderné energetiky ve Francii by přinesl řadu velkých 
problémů vč. poklesu HDP v zemi o 0,5–1  %, ohrožení 1 milionu 
pracovních míst a v neposlední řadě i k 50% nárůstu emisí 
skleníkových plynů. Více mj. zde: 

28. listopadu se v Ljubljani uskutečnil seminář Agentury pro 
spolupráci energetických regulátorů (ACER) k novému nařízení REMIT 
(týkajícímu se integrity a transparence trhu s energiemi). Blíže viz: 

28.–29. listopadu proběhla ve Varšavě pod záštitou polského 
předsednictví EU konference k strategickému plánu pro energetické 
technologie (tzv. SET–plan). Jedná se již o pátou akci tohoto druhu na 
uvedené téma. Blíže viz: 

1. prosince končí lhůty pro předkládání návrhů na projekty hned pro 
dvě významné energetické aktivity kryté 7. Rámcovým programem pro 
výzkum a technologický rozvoj (FP7). První je projekt s názvem 
„Inteligentní města a komunity“ a druhá se týká výstavby energeticky 
účinných budov. Podrobnosti viz:  nebo 

Události z energetiky

http://www.iaea.org/newscenter/news/2011/dg_china.html
http://www.vattenfall.com/en/pressreleasedetailhidden.htm?newsid=F76D773840E1430FA86CC5D48765CBDE
http://www.bus-ex.com/article/new-power-plants-yorkshire   
http://www.vattenfall.com/en/pressreleasedetailhidden.htm?newsid=B03426FCDCAF438484DA666DFC1CF840
http://www.vattenfall.com/en/pressreleasedetailhidden.htm?newsid=B03426FCDCAF438484DA666DFC1CF840
http://www.acer.europa.eu/portal/page/portal/ACER_HOME/Stakeholder_involvement/Events/REMIT_seminar
http://www.setplan2011.pl/Default.aspx?id=2
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ENERGY-SMARTCITIES-2012
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-2012-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB
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energetické společenství slavilo  
páté naroZeniny

24. října oslavilo 5 let od svého vzniku Energetické společenství, smluvní sdružení EU a států jihovýchodní Evropy, 
jehož cílem je podporovat fungování stabilního regulatorního a tržního rámce pro energetiku zúčastněných zemí. 
Připomínáme při této příležitosti některé nejdůležitější aktivity této instituce a jejich výsledky.

Co bylo motivem vzniku sdružení a jaké 
jsou jeho hlavní úkoly?

V rámci budování funkčního regulatorní‑
ho a tržního rámce pro energetický sektor 
jeho účastníků si Společenství mezi hlavní 
cíle vytklo podporovat investice do výroby 
energií a energetické infrastruktury k zajištění 
stabilního zásobování energiemi, propojení 
energetických trhů EU a jihovýchodní Evropy 
a zlepšení environmentální situace v tomto 
prostoru.

Které státy a v jakém formátu se účastní 
činnosti Energetického společenství?

Smluvními partnery jsou státy EU na jedné 
straně a Albánie, Bosna a Hercegovina, 

 Chorvatsko, Makedonie, Kosovo, Moldá‑
vie, Černá Hora, Srbsko a Ukrajina. Arménie, 
 Turecko, Norsko a Gruzie mají status pozoro‑
vatelů. Smlouva zakládající vznik Energetické‑
ho společenství vešla v účinnost k 1. červenci 
2006 a měla by vypršet v roce 2016; existenci 
Společenství lze za toto datum prodloužit 
na základě jednomyslného rozhodnutí Rady 
ministrů (účastnických států). Sama instituce 
disponuje rozpočtem přes 3 mil. EUR na rok 
2011, její sekretariát sídlí ve Vídni.

Jak můžeme shrnout dosavadní výsledky?

Sdružení u příležitosti výročí vyzdvihlo přede‑
vším to, že i díky jeho koordinačním aktivitám 
se smluvním stranám podařilo prosadit vytvoře‑
ní pevného regulatorního rámce a přizpůsobení 

jeho pravidel standardům EU. Účastnické ze‑
mě přijaly legislativu EU pro otevření trhu (tzv. 
Druhý energetický balíček). Pokud jde o jeho 
modernizaci v podobě Třetího energetického 
balíčku, členské státy se zavázaly jej uvést do 
života do roku 2015. Mělo by se tak tedy stát 
do doby prozatím předpokládaného ukončení 
činnosti Společenství.

Co si Energetické společenství klade za cíl 
do zbývajících 5 let?

Hlavním úkolem je podpora investic. V jihový‑
chodní Evropě je velké množství zastaralých 
elektráren, které vyžadují buď likvidaci, nebo 
přinejmenším nákladnou modernizaci; tou 
by měly projít i přenosové soustavy. Důleži‑
té bude i posílit fungování silných národních 

Energetické společenství 
slavilo páté narozeniny
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„Budování evropské energetické diplomacie: 
vnější dimenze energetické bezpečnosti pro 
Evropu“. Při této příležitosti Slavčo Nejkov, 
ředitel Energetického společenství, zdůraznil 
důležitost „holistického“ přístupu k činnosti, 
díky němuž se Společenství nesoustředí pou‑
ze na liberalizaci, ale současně i na investice, 
ochranu životního prostředí, energetickou 
účinnost, budování kapacit a institucí. 
Komisař Oettinger zde zdůraznil skutečnost, 
že (i díky Společenství) je dnes energe‑
tický trh v Evropě větší než součet trhů 27 

 regulačních orgánů, jejich pravomoci a ne‑
závislost. Evropská komise jako koordinátor 
činnosti Společenství slibuje pro tyto úkoly 
sehrát roli promotéra investic a poradenství 
při dalších strukturálních reformách.

Lze uvést některé příklady z činnos-
ti v rámci Energetického společenství 
z  poslední doby?

11. listopadu proběhlo na půdě Evropské‑
ho parlamentu veřejné slyšení s titulem 

členských států EU. V říjnu letošního roku 
proběhlo na vídeňském sekretariátu školení 
zástupců smluvních stran v energetické 
diplomacii. Účastníci této akce (vesměs státní 
úředníci z partnerských zemí) měli mj. za úkol 
simulovat přijetí fiktivního rozhodnutí o imple‑
mentaci směrnice o obnovitelných zdrojích 
energie. 
Dne 7. října vydal sekretariát tzv. „odůvodněné 
stanovisko“ proti Srbsku ve věci sporů mezi 
kosovským přenosovým operátorem KOSTT 
a jeho srbským protějškem EMS.

Energetické společenství 
slavilo páté narozeniny
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