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VÁŽENÍ ČTENÁŘI, 

také přes léto pokračovala v Radě jednání o balíčku legislativních návrhů pro rok 2030  

a v Evropském parlamentu se finalizovaly pozměňovací návrhy a začala jednání o jejich  

kompromisním znění. Místopředseda Komise Šefčovič pokračoval ve své cestě po členských 

zemích a po červnové návštěvě Slovinska a Maďarska navštívil v červenci Portugalsko, kde 

vystoupil na konferenci k čisté energii a na dialogu s občany. Na rozdíl od dvou předešlých 

zemí, se v Portugalsku vezl na zelené vlně, obnovitelné zdroje označil za jedinou možnou 

cestu a uhlíkově náročným regionům je dle jeho slov zapotřebí s transformací na obnovitelné 

zdroje pomoci. Na podzim Komise plánuje vydat koncepční dokument a spustit inciativu, která 

by zhodnotila restrukturalizační plány uhelných regionů a čerpání peněz z dostupných fondů. 

Obecně navrhovanou úpravu podpůrných schémat ve směrnici o obnovitelných zdrojích  

považujeme za pozitivní krok. Považujeme však za nutné, aby Evropská komise přistoupila 

také co nejdříve k revizi Pokynů pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky  

na období 2014 – 2020 (EEAG), které by tyto možnosti podpory v oblasti rozvoje obnovitel-

ných zdrojů vhodně doplnily, a to ideálně již pro období po roce 2018. Posílení právní jistoty 

příjemců veřejné podpory je zásadní pro další rozvoj. V Evropském parlamentu v rámci  

pozměňovacích návrhů padá návrh až na 45% cíl pro obnovitelné zdroje.  

Na pracovní skupině Rady se další jednání očekává 14. září, ale diskuse o cíli zřejmě zůstane  

k projednání až na ministerské úrovni. Nejnovější shrnutí stavu obnovitelných zdrojů v EU 

zveřejnil v létě EurObservER. My v tomto čísle shrnujeme vývoj všech návrhů Komise 

v Evropském parlamentu a Radě EU. 

Příjemné čtení přeje,  

Zuzana Krejčiříková 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate/2017-energy-union-tour_en
https://www.youtube.com/watch?v=0eEiIfjho80
https://t.co/j6WfXNjmTu
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Evropská komise 

Evropský parlament 

EVROPSKÁ KOMISE 

E vropská komise představila dne 30. 

listopadu 2016 balíček opatření  

pod názvem Čistá energie pro všechny 

Evropany. Tisícistránkový soubor doku-

mentů je jedním z nejvýznamnějších legis-

lativních návrhů Junckerovy Komise.  

Jeho cílem má být transformace evrop-

ského trhu s energií tak, aby jednoho dne 

byl bezbariérový, propojený, založený  

na obnovitelných zdrojích energie, flexibil-

ní, s plnou účastí na straně poptávky  

a založený na tržních principech. Místo-

předseda Evropské komise Maroš Šefčo-

vič v této souvislosti hovoří o historické 

transformaci a nejzásadnější změně cen-

tralizovaného energetického systému. 

Snahou Evropské komise bylo mj. vytvořit 

vhodné a stabilní podmínky pro investory a 

zároveň rozšířit možnosti spotřebitelů. Podle 

předpokladu mohou navrhovaná opatření  

od roku 2021 mobilizovat veřejné a soukromé 

investice ve výši až 177 miliard eur ročně. 

Novou aktivní roli navrhuje Komise pro spo-

třebitele. Ti by měli mít lepší možnosti výběru 

dodávek energie i možnost zapojení do sys-

tému a reagovat na cenové signály. Balíček 

také zahrnuje řadu opatření, která mají chrá-

nit nejzranitelnější spotřebitele. 

Zimní balíček čisté energie obsahuje soubor 

nařízení a směrnic, které se týkají nové kon-

cepce trhu s elektřinou, regulačního dohledu 

nad regionálními trhy, integrace energie 

z obnovitelných zdrojů, energetické účinnosti, 

pravidel správy a řízení energetické unie  

a rizikové připravenosti v odvětví elektřiny. 

Všech 8 legislativních návrhů je nyní předmě-

tem diskuse a vyjednávání na úrovni člen-

ských států v Radě a v rámci politických frak-

cí v Evropském parlamentu. Jakmile jednotli-

vé evropské instituce najdou shodu na spo-

lečných pozicích, vstoupí jednání do další 

fáze, kterou je meziinstitucionální jednání  

v rámci trialogu, tj. Evropská komise společ-

ně s Radou a Evropským parlamentem.  

Zda se uvedených cílů podaří balíčku Komise 

dosáhnout, ukáže až provedení balíčku  

do praxe. 

Více viz Bulletin z prosince 2016. 

EVROPSKÝ PARLAMENT 

V  Evropském parlamentu (EP) je pří-

slušným výborem pro vypracování 

pozic k zimnímu balíčku Výbor pro průmy-

sl, výzkum a energetiku (ITRE). Jedinou 

výjimkou je zpráva k návrhu nařízení  

o správě energetické unie. Její vypracová-

ní spadá v souladu s článkem č. 55  

Jednacího řádu EP do společné působ-

nosti výboru ITRE a Výboru pro životní  

prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost  

potravin (ENVI).  

Příslušní zpravodajové zimního balíčku dodr-

želi avizovaný harmonogram a předložili své 

zprávy k první diskusi ve výborech ještě před 

letní přestávkou. Nejrychleji na agendě jed-

nání EP postupuje oblast energetické účin-

nosti. Dne 29. května prezentoval ve výboru 

ITRE zprávu k energetické náročnosti budov 

dánský europoslanec Bendt Bendtsen (EPP). 

Hned na příštím jednání výboru ITRE dne  

22. června představil svým kolegům zprávu 

k energetické účinnosti polský europoslanec 

Adam Gierek (S&D). Zároveň měli  

Rada EU 

https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition
https://www.cez.cz/edee/content/file/pro-media-2016/12-prosinec/bulletin-energetika-v-eu-12_2016.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+RULES-EP+20170116+0+DOC+PDF+V0//CS&language=CS
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Evropská komise 

Evropský parlament 

europoslanci také první příležitost vyjádřit své 

hodnocení zprávy k revizi směrnice o obnovi-

telných zdrojích energie španělského europo-

slance J. Blanca Lópeze z frakce S&D.  

A ještě během června se uskutečnila i spo-

lečná schůze výborů ITRE a ENVI, na které 

svoji pozici k řízení energetické unie přednes-

li europoslanci za frakci Zelených, Francouz-

ka Michele Rivasiová a Claude Turmes 

z Lucemburska. K těmto legislativním ná-

vrhům již europoslanci předložili pozměňova-

cí návrhy a stínoví zpravodajové z jednotli-

vých politických frakcí začali ladit společné 

pozice. V tomto ohledu se nejdále dostala 

právě oblast energetické účinnosti. Ve výboru 

ITRE dne 10. července proběhla první debata 

nad 629-ti pozměňovacími návrhy předlože-

nými k návrhu Komise ohledně revize směrni-

ce o energetické náročnosti budov. Diskuse  

o navrhovaných opatřeních v souvislosti  

s energetickou účinností je zařazená  

na jednání dne 4. září a europoslance čeká 

projednání celkem 694 pozměňovacích  

návrhů a hledání jejich případného kompro-

misního znění. Designu trhu se ve výboru 

ITRE věnuje lotyšský europoslanec Krišjānis 

Kariņš (EPP). Na schůzi dne 11. července 

představil hned dvě zprávy, a to jak 

k velkoobchodnímu trhu, resp. k návrhu naří-

zení pro vnitřní trh s elektřinou, tak k návrhu 

směrnice, která řeší společná pravidla pro 

vnitřní trh s elektřinou, podmínky pro přeshra-

niční spolupráci a plné zapojení odběratelů 

do energetické soustavy. Ve stejný den pro-

běhla také první diskuse  k návrhům zpráv 

dánského europoslance Mortena Helvega 

Petersena (ALDE) k nařízení, kterým se zři-

zuje Agentura EU pro spolupráci energetic-

kých regulačních úřadů (ACER) a italského 

zpravodaje Flavia Zanonata (S&D) k návrhu 

nařízení o rizikové připravenosti v odvětví 

elektřiny. Pozměňovací návrhy k těmto  

reportům mohou europoslanci předložit 

nejpozději během druhého zářijového týdne. 

Následovat bude hledání kompromisních po-

zic. Ty by měly být vyjednané tak, aby se hla-

sování o jednotlivých návrzích balíčku čisté 

energie uskutečnilo ve výborech ITRE a EN-

VI ještě do konce roku. Nejdříve, ještě v říjnu, 

by mělo být jasno ohledně postoje výboru 

ITRE k energetické náročnosti budov a bě-

hem listopadu by europoslanci měli hlasovat 

o pozici výboru k energetické účinnosti, pod-

poře obnovitelných zdrojů energie a zřízení 

ACER. Harmonogram stavu projednávání 

zimního balíčku - viz tabulky níže: 

Rada EU 

Příslušný 
výbor 

Design trhu 
(S+N) ITRE 

RED II              
ITRE 

EED      
ITRE 

EPBD                 
ITRE 

Správa EnU                
ITRE, ENVI 

ACER             
ITRE 

Risk             
ITRE 

Představení 
zprávy 

11/7/17 22/6/17 22/6/17 29/5/17 21/6/17 10/7/17 10/7/17 

PN - termín 15/9/17 29/6/17 28/6/17 8/6/17 27/6/17 14/9/17 13/9/17 

Hlasování 
ve výboru 

11/12/17 28/11/17 28/11/17 11/10/17 28/11/17 11/12/17 11/12/17 

Výbor ENVI 
(stanovisko) 

Design trhu 
směrnice 

Design trhu 
nařízení 

EED               EPBD RED II 

Představení 
zprávy 

21/6/17 28/9/17 8/6/17 29/5/17 29/6/17 

PN - termín 29/6/17 10/10/17 14/6/17 7/6/17 5/7/17 

Hlasování ve 
výboru 

20/11/17 20/10/17 7/9/17 7/9/17 11/10/17 
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Evropská komise 

Evropský parlament 

RADA EU 

M ezitím pokročily v projednávání  

jednotlivých legislativních návrhů  

i členské státy.   

Pod vedením maltského předsednictví se 

podařilo dosáhnout shody v oblasti energetic-

ké účinnosti a dne 26. června na zasedání 

Rady v Lucemburku ministři energetiky přijali 

společnou pozici ke dvěma legislativním ná-

vrhům zimního balíčku, konkrétně k revizi 

směrnic o energetické účinnosti (EED)  

a energetické náročnosti budov (EPBD).  

Po prvním posouzení nově navrhované  

legislativy ve zprávě o pokroku konstatovaly 

členské státy, že vzhledem k významu a vzá-

jemné propojenosti nově navrhovaných legis-

lativ potřebují na důkladné posouzení všech 

dopadů dostatek času, zároveň však nyní 

ministři energetiky projevili snahu dosáhnout 

shody ohledně zbývajících legislativních  

návrhů co nejdříve. Dne 1. července převzalo 

po Maltě předsednictví v Radě Estonsko. Ob-

last energetiky označuje jako jednu ze svých 

hlavních priorit a během druhého pololetí le-

tošního roku hodlá přispět k dalšímu výrazné-

mu posunu při projednávání legislativních 

návrhů zimního balíčku čisté energie. Svoji 

pozornost se chystá zaměřit zejména na vy-

tvoření stabilního trhu s elektřinou. Nejbližší 

neformální setkání ministrů energetiky člen-

ských zemí EU, které je plánováno na dny 

19. až 21. září v Tallinnu, by proto mělo být 

věnované především legislativním návrhům 

Komise ohledně nového uspořádání trhu s 

elektřinou. Zároveň má Estonsko snahu do-

sáhnout ještě během svého předsednictví 

v Radě rámcové shody členských zemí i oh-

ledně zbývajících návrhů nařízení a směrnic 

předložených Komisí na konci loňského roku 

a v rámci meziinstitucionálního trialogu do-

hodnout konečnou podobu dvou revidova-

ných směrnic, konkrétně pro energetickou 

účinnost a současně pro energetickou nároč-

nost budov.  

Rada EU 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10536-2017-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9578-2017-INIT/en/pdf
https://www.eu2017.ee/sites/default/files/2017-07/EU2017EE%20TTE%20Programme.pdf
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Evropská komise EVROPSKÁ KOMISE 

M ezi klíčové legislativní předpisy  

zimního balíčku „čisté energie“ patří 

oba návrhy nového uspořádání trhu  

s elektřinou.  

Základní pravidla pro velkoobchodní trh  

nově definuje návrh nařízení o vnitřním trhu  

s elektřinou. Iniciativa Komise má za cíl upra-

vit principy pro cenotvorbu, obchodování  

na jednotlivých trzích, připojování zdrojů  

k síti, nastavení nabídkových zón, přeshra-

niční obchod, kapacitní mechanismy, regio-

nální spolupráci provozovatelů přenosových 

soustav a provozovatelů distribučních sou-

stav. Komise zvolila formu nařízení, které  

je v členských státech závazné přímo, a to 

v celém rozsahu. Na rozdíl od směrnice,  

kterou, po jejím přijetí na evropské úrovni, 

musí členské státy do své legislativy v daném 

časovém rozvrhu implementovat, přičemž 

volba formy a prostředků je ponechaná  

na jejich rozhodnutí.  

Cílem druhého předpisu - návrhu směrnice  

o společných pravidlech pro vnitřní trh 

s elektřinou je nastavit společná pravidla  

pro výrobu, přenos, distribuci, skladování  

a dodávky elektřiny a vytvořit podmínky  

pro integrovaný, flexibilní vnitřní trh, který je 

založen na přeshraniční spolupráci a je vyso-

ce zákaznicky orientovaný. Návrh směrnice 

upřesňuje požadavky na informace uváděné 

na fakturách za elektřinu, cenotvorbu na ma-

loobchodním trhu, činnost lokálních energe-

tických společenstev a agregátorů, pravidla 

pro vlastnění infrastruktury pro eletromobilitu 

a pro vlastnění zdrojů poskytujících podpůrné 

služby a skladování elektřiny. Navrhovaná 

opatření by měla přispět k lepšímu zapojení 

obnovitelných zdrojů energie do distribuční  

a přenosové soustavy, k posílení bezpečnosti 

dodávek a zajištění dostupných cen energie 

pro konečné zákazníky. 

Oba návrhy nového uspořádání trhu jsou úz-

ce propojeny s ostatními dokumenty zimního 

balíčku. Otázku přizpůsobení regulačního 

dohledu regionálním trhům dále řeší návrh 

nařízení, kterým se zřizuje Agentura EU  

pro spolupráci energetických regulačních úřa-

dů (ACER). Cílem návrhu Komise je posílení 

pravomocí agentury ACER v těch přeshranič-

ních otázkách, které vyžadují koordinovaná 

regionální rozhodnutí a přispět tak k rychlejší-

mu a účinnějšímu rozhodování. Přičemž  

zapojení národních regulačních orgánů  

do tohoto procesu by mělo být i nadále  

zachováno. Přeshraniční spolupráci v oblasti 

bezpečnosti dodávek elektřiny, zejména  

u přípravy plánů připravenosti na rizika  

a krizových scénářů pak řeší návrh nařízení  

o rizikové připravenosti v odvětví elektřiny. 

Evropský parlament 

Rada EU 

Detailně: Rovné  
podmínky na trhu  
s elektřinou 

Detailně: Chytré  
elektroměry 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/CS/COM-2016-861-F1-CS-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/CS/COM-2016-861-F1-CS-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/CS/COM-2016-864-F1-CS-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/CS/COM-2016-864-F1-CS-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/CS/COM-2016-864-F1-CS-MAIN-PART-1.PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:28181024-0289-11e7-8a35-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:28181024-0289-11e7-8a35-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:28181024-0289-11e7-8a35-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1d8d2670-b7b2-11e6-9e3c-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1d8d2670-b7b2-11e6-9e3c-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF


   08 2017

Evropská komise EVROPSKÝ PARLAMENT 

V  Evropském parlamentu je za vypra-

cování společných pozic ke směrnici 

a nařízení o uspořádání trhu s elektřinou 

zodpovědný lotyšský europoslanec 

Krišjānis Kariņš. Dne 11. července  

představil ve výboru ITRE dvě zprávy 

k návrhům Komise na nařízení a na směr-

nici ohledně vnitřního trhu s elektřinou 

v rámci EU.   

Základním principem přístupu zpravodaje 

z frakce křesťanských demokratů (EPP)  

je podpora volného trhu.  V návrhu zprávy  

o nařízení o vnitřním trhu s elektřinou před-

kládá k návrhu Komise na budoucí podobu 

velkoobchodního trhu celkem 129 pozměňo-

vacích návrhů. Požaduje v nich vytvoření  

rovných podmínek pro všechny účastníky, 

konkrétně odstranění výjimek z tržních zá-

sad, jako je odpovědnost za odchylku a pří-

stup do soustavy na základě potřeb trhu.  

Návrh neřeší odpojování ze soustavy a redis-

pečink, a ponechává tak v platnost návrh Ev-

ropské komise, který směruje k tomu, aby 

byly obnovitelné zdroje ze soustavy odpojo-

vány jako poslední. Pozornost dále věnuje 

zajištění podmínek pro odstranění subvencí  

a cenových stropů. Kapacitní mechanismy 

hodnotí jako nadbytečná opatření, která by 

měla být použita pouze jako poslední mož-

nost po provedení nezbytných reforem trhu. 

Při jejich zavádění má být umožněna pře-

shraniční účast (s výjimkou strategických  

rezerv) a zapojení všech potenciálních účast-

níků trhu, včetně managementu strany po-

ptávky či akumulace. Zároveň pro kapacitní 

mechanismy navrhuje dočasnou účinnost,  

a to konkrétně na pět let, přičemž zachovává 

podmínku emisního limitu 550 g CO2/kWh.  

V souvislosti se zamezením hrozby výpadků 

elektřiny a zajištěním bezpečnosti celého 

systému věnuje zpravodaj pozornost nasta-

vení regionální spolupráce provozovatelů 

přenosových soustav (TSOs). Dle jeho názo-

ru lze navázat na systém stávajících regionál-

ních koordinačních iniciativ a tuto spolupráci 

posílit přidělením více úkolů, zejména posíle-

ním poradní úlohy při vydávání doporučení. 

Konečná odpovědnost za bezpečnost systé-

mu by však měla zůstat u provozovatelů pře-

nosových soustav a regionální koordinátoři 

by proto neměli mít rozhodovací pravomoci, 

pokud jde o vlastní činnosti nebo o řízení  

činností, jimiž jsou pověřeni provozovatelé 

přenosových soustav. Nákup podpůrných 

služeb by tak měl být nadále v rukou národ-

ních provozovatelů přenosových soustav, 

stanovování jejich výše je ale ponecháno  

na regionální úrovni. Zpravodaj dále navrhuje 

dřívější zavedení 15 minutového intervalu  

pro zúčtování odchylek ve všech regulačních 

oblastech, a to už v roce 2022, oproti návrhu 

Komise na rok 2025. A nově zavádí možnost 

obchodovat s energií až 15 minut před reál-

ným časem ve všech nabídkových zónách. 

Za vypracování stanoviska výboru ENVI  

je zodpovědný belgický europoslanec Ivo  

Belet (EPP).  

Tržní princip uplatnil K. Kariņš i v návrhu 

zprávy ke směrnici o společných pravidlech 

pro vnitřní trh s elektřinou. V rámci 58 předlo-

žených pozměňovacích návrhů upravuje inici-

ativu Komise a navrhuje odstranění tržních 

bariér a možnost širšího zapojení zákazníků. 

Konkrétně prosazuje úplné odstranění regu-

lace maloobchodních cen za elektřinu, což by 

podle jeho názoru mělo vést k narovnání trhu 

a snížení cen pro konečné zákazníky.  

Navrhuje několik změn, které by měly zajistit, 

aby spotřebitel mohl přijímat informovaná 

rozhodnutí, v krátké lhůtě změnit dodavatele, 
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Evropská komise 
případně uzavírat smlouvy souběžně s něko-

lika dodavateli. Proces technické změny  

dodavatele by s platností od ledna 2025  

neměl trvat déle než 24 hodin. V souvislosti 

s energetickou chudobou zpravodaj specifi-

kuje charakter cílené podpory, která by měla 

vycházet ze systémů sociálního zabezpečení 

členských států. Dále je lotyšský europosla-

nec názoru, že trh musí mít takovou podobu, 

která umožní a usnadní začlenění všech, kdo 

mohou a jsou ochotni se zapojit, ať už je to 

prostřednictvím vlastní výroby, skladování 

nebo poptávky. Přičemž pro všechny účastní-

ky trhu musí platit stejná pravidla. Za tímto 

účelem zpravodaj navrhuje posílení rámce 

pro činnost tzv. agregátora, a to včetně odpo-

vědnosti vůči ostatním účastníkům trhu. 

Oproti návrhu Komise zpravodaj rozšiřuje 

působnost agregátora, a to na účast na 

všech organizovaných trzích a kapacitních 

mechanismech. Dále věnuje pozornost pro-

vozovatelům distribučních soustav (DSO). 

Návrh posiluje zákaz vlastnictví a provozová-

ní dobíjecích stanic pro elektromobily.  

V souvislosti se zákazem vlastnictví či provo-

zování zařízení pro skladování energie před-

kládá návrh výjimky pro technická zařízení, 

které provozovatelé distribučních a přenoso-

vých soustav používají pro krátkodobou  

kontrolu systému a nemají žádný vliv na trh  

a podpůrné služby. V oblasti data  

managementu se zpravodaj místo společné-

mu evropského formátu dat kloní k větší inte-

roperabilitě mezi národními formáty. Druhým 

klíčovým výborem pro zprávu k návrhu revize 

směrnice je výbor ENVI. Jeho stanovisko  

vypracoval český europoslanec Pavel Poc 

(S&D), který ve svých návrzích věnuje  

mj. pozornost cenové regulaci, rovným 

smluvním podmínkám pro agregátory,  

zjednodušení faktur za elektřinu pro konečné 

zákazníky nebo podmínkám, za kterých by 

DSOs mohly vlastnit zařízení pro skladování 

energie. 

Návrh zprávy k nařízení, kterým se zřizuje 

Agentura EU pro spolupráci energetických 

regulačních úřadů (ACER), vypracoval ve 

výboru ITRE europoslanec za frakci liberálů 

(ALDE) Morten Helveg Petersen. Svoji pozici, 

včetně 36 pozměňovacích návrhů představil 

svým kolegům na jednání výboru ITRE dne 

11. července. Dánský europoslanec v obecné 

rovině návrh Komise vítá a podporuje další 

posílení role ACER jako agentury EU i širší 

rozsah funkcí, které Komise pro agenturu 

stanoví. Podle jeho názoru by agentura 

ACER měla mít pravomoc zasáhnout v podo-

bě závazného rozhodnutí, pokud zjistí,  

že ENTSO, nominovaný organizátor trhu 

s elektřinou (NEMO), regionální operační 

středisko (ROC) či případně jiný subjekt pů-

sobící na přeshraniční, regionální nebo unijní 

úrovni, se dostal do rozporu s legislativou 

EU. Zpravodaj požaduje větší pravomoci  

pro národní regulační orgány při vyjednávání 

o regionálních metodikách dle stávajících 

síťových předpisů. Zároveň předložil pozmě-

ňovací návrhy, které agentuře svěřují pravo-

moc žádat a získat od účastníků trhu informa-

ce, které potřebuje pro účinné plnění svých 

úkolů. A v neposlední řadě věnuje pozornost 

financování agentury a navrhuje, aby agentu-

ra měla možnost vybírat poplatky na základě 

nařízení REMIT.  

Čas na předložení pozměňovacích návrhů 

k legislativním návrhům Komise v souvislosti 

s novým uspořádáním trhu mají členové  

výboru ITRE do 15. září, resp. 14. září 

v případě nařízení o ACER. Konečná podoba 

pozice výboru ITRE by měla být vyjednaná 

ještě do konce roku 2017 - hlasování  

ve výboru se očekává dne 11. prosince.  
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Evropská komise RADA EU 

S ouběžně ladí svá stanoviska 

k novému uspořádání trhu 

s elektřinou i členské státy.   

V uplynulých měsících věnovali jejich zástup-

ci pozornost zejména nastavení regionální 

spolupráce, resp. kompetencí, které Komise 

navrhuje pro nově zřizovaná regionální  

operační centra (ROC).  

Většina členských států požaduje jasné roz-

dělení kompetencí  

a respektování odpovědnosti, kterou mají  

na národní úrovni provozovatelé přenosových 

soustav. V souvislosti s kapacitními mecha-

nismy se diskutují emisní standardy.  

Některé členské státy mají zásadní výhrady  

k navrhované podmínce emisního limitu  

550g CO2/kWh.  

Obdobně jako v Evropském parlamentu  

debatují i zástupci členských států v Radě  

o postavení agregátorů na trhu a jejich kon-

krétní odpovědnosti. Diskuse se vede i ohled-

ně cenové regulace nebo zákazu vlastnictví 

či provozování zařízení na skladování ener-

gie pro provozovatele distribučních soustav  

a případných výjimek.  

Ministři pro energetiku se k další diskusi  

ohledně navrhovaných ustanovení, která  

zůstávají sporná, sejdou během neformální 

schůzky ve dnech 19. - 21. září v Tallinnu, 

přičemž právě legislativa ohledně designu 

trhu je pro estonské předsednictví prioritou. 

Hodlá na ni zaměřit své úsilí a ještě do konce 

roku dosáhnout rámcové shody tak,  

aby Rada byla připravená pro jednání v rámci 

meziinstitucionálního trialogu.  

Evropský parlament 
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Evropská komise DETAILNĚ: ROVNÉ PODMÍNKY  

NA TRHU S ELEKTŘINOU 

Z abezpečení přístupu na trh s elektři-

nou pro všechny zdroje na straně  

výroby a spotřeby řeší oba legislativní  

návrhy k vnitřnímu trhu. Návrh nařízení  

o vnitřním trhu s elektřinou stanoví zása-

dy týkající se fungování trhů v článku 3. 

Je v něm definován základní princip:  

rovné podmínky na trhu pro veškerou  

výrobu, skladování i zdroje na straně  

poptávky. Nicméně navržená pravidla  

připouští možné výjimky.  

Například článek 4 i nadále dává členským 

státům prostor udělit malým zdrojům výjimku 

ze zodpovědnosti za odchylku, i když právě 

tato výjimka byla několika studii shledána 

jako nejvíc narušující fungování trhu. Dále  

je umožněno přednostní nasazení malých 

výrobních zařízení využívajících obnovitelné 

zdroje energie (OZE) nebo vysoce účinnou 

kombinovanou výrobu (článek 11).  

Obdobně návrh předpokládá zachování  

povinnosti odpojit OZE a vysoce účinnou 

kombinovanou výrobu ze soustavy až jako 

poslední (článek 12). Takové výjimky však 

nejsou v souladu s cílem dosažení rovných 

podmínek na trhu pro všechny zdroje  

energie. S nárůstem výroby z těchto malých 

zdrojů na úrovni distribuční soustavy by měla 

být pravidla pro jejich zapojení do trhu  

přehodnocena. Rozsáhlé výjimky z tržních 

zásad, jako je nasazení na základě potřeb 

trhu, odpovědnost za odchylku nebo redispe-

čink mohou narušit trh a jdou proti cíli  

efektivní dekarbonizace. 

Návrh směrnice o společných pravidlech  

pro vnitřní trh s elektřinou řeší odezvu  

na straně poptávky v článku 17. Členským 

státům zadává povinnost vytvořit takový  

regulační rámec, který podpoří účast agregá-

torů na maloobchodním trhu. Mezi definova-

ná opatření patří právo agregátora kdykoliv 

vstoupit na trh bez souhlasu ostatních účast-

níků trhu. Zároveň agregátor nemá stanove-

nou povinnost vyplácet dodavatelům nebo 

výrobcům kompenzaci za jimi nakoupenou 

nebo vyrobenou elektřinu a pouze výjimečně 

může ostatní tržní subjekty kompenzovat  

za způsobenou odchylku.  V praxi může mít 

toto ustanovení problematický dopad zejmé-

na v situacích, kdy by agregátor dále prodal 

elektřinu, kterou pro zákazníka nakoupil  

a za kterou zaplatil dodavatel. Při absenci 

kompenzačních plateb by náklady na tuto 

elektřinu, kterou agregátor prodá dál, musel 

dodavatel pravděpodobně přenést na koneč-

ného zákazníka.  

Proto by ustanovení o odezvě na straně  

poptávky měla být upravena tak, aby i agre-

gátor měl za svou činnost a její důsledky  

plnou odpovědnost. Neměl by ohrozit bez-

pečnost soustavy a zajištění spolehlivých  

dodávek zákazníkům a v případě, že způsobí 

odchylku, měl by situaci řešit finanční  

kompenzací přímo dodavateli. 

Obdobně článek 15, resp. 16 definuje pravi-

dla pro zapojení aktivního zákazníka a místní 

energetické komunity do maloobchodního 

trhu s elektřinou. S ohledem na jasnou  

a jednoznačnou specifikaci by tyto články 

měly být upraveny tak, aby bylo zřejmé,  

že i tyto subjekty mají stejná práva  

a povinnosti jako ostatní účastníci trhu.  

Evropský parlament 
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Evropská komise DETAILNĚ: CHYTRÉ ELEKTROMĚRY 

T zv. inteligentní elektroměry předsta-

vují moderní zařízení, která vedle  

měření spotřeby energie u koncových  

zákazníků s nimi dokážou navíc také  

komunikovat. Mezi jejich vlastnosti patří 

schopnost vysílat a přijímat data pro účely 

informování, sledování celého systému a 

jeho kontroly, a to vše prakticky v reálném 

čase. Díky tomu zajišťují nejen přímou  

interaktivní komunikaci mezi dodavateli 

energie a jejími spotřebiteli, ale zároveň 

nabízejí také možnosti pro rozhodování  

o využití energie nebo ohledně regulace 

výroby, a to vždy podle aktuální potřeby 

jak lokálně, tak i v globálním měřítku.  

Podmínkou pro plné využití chytrých  

elektroměrů jsou inteligentní sítě, které 

oboustrannou komunikaci zajišťují. 

Evropská komise zařadila problematiku zavá-

dění chytrých elektroměrů do návrhu směrni-

ce o společných pravidlech pro vnitřní trh 

s elektřinou a předkládá v této souvislosti dvě 

varianty. Pokud je v členském státě ekono-

mické posouzení pro jejich zavedení pozitiv-

ní, proběhne v následujících osmi letech  

osazení těchto elektroměrů nejméně u 80 %  

konečných zákazníků. V případě negativního 

posouzení budou členské státy toto vyhodno-

cení pravidelně revidovat. Zároveň Komise 

členským státům ukládá povinnost zajistit  

v případě zájmu konečného zákazníka,  

že mu bude na základě jeho žádosti osazen 

chytrý elektroměr nejpozději do 3 měsíců,  

a to za přiměřenou cenu.  

Debaty v Radě a v Evropském parlamentu 

naznačují, že v rámci členských zemí vyvolá-

vají související otázky v obecné rovině ví-

ceméně kladné reakce. Nicméně při řešení 

konkrétních problémů upozorňují zástupci 

členských států zejména na poměrně vysoké 

náklady, zvláště s ohledem na nutnou celo-

plošnou výměnu elektroměrů či přizpůsobení 

distribučních sítí. Současně poukazují  

na skutečnost, že některé země EU už inteli-

gentní elektroměry zavedly podle parametrů 

platných v současnosti, což by mělo být 

uznané.  A v neposlední řadě kladou důraz 

na nutnost zajistit kybernetickou bezpečnost, 

resp. čelit hrozbám zvýšené možnosti  

zneužití dat či krádeží energie.   
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Evropská komise 

Evropský parlament 

EVROPSKÁ KOMISE 

E vropská komise prosazuje zásadu,  

že „nejlevnější, nejčistší a nejbez-

pečnější energie je taková, která není  

vůbec používaná“. Z tohoto úhlu pohledu 

klade značný důraz na energetickou  

účinnost.  

Součástí balíčku čisté energie pro všechny je 

i návrh revize směrnice o energetické účin-

nosti, ve kterém Komise zvažuje nové nasta-

vení cílů pro energetickou účinnost. Navazuje 

na dohodu Evropské rady z roku 2014, podle 

které může být současný indikativní cíl pro 

rok 2030 ve výši 27 % v časovém horizontu 

do roku 2020 přezkoumán. V této souvislosti 

navrhuje jeho navýšení na 30 % a změnu 

jeho charakteru z orientačního na závazný  

a předpokládá, že investoři tak získají jasnou 

a dlouhodobou perspektivu a přizpůsobí 

energetické účinnosti své strategie. Komise 

očekává, že nové nastavení cíle by předsta-

vovalo, snížení konečné spotřeby energie  

o 17 % ve srovnání s rokem 2005. Ukazate-

lům spotřeby věnuje značnou pozornost  

a navrhuje, aby členské státy při stanovování 

 

 

 

 

 

 

 

 

svých orientačních vnitrostátních cílů nově 

zohledňovaly celkovou úroveň konečné  

i primární spotřeby, přičemž toto opatření by  

mělo platit už pro cíl do roku 2020.  Zároveň  

Komise nastavuje i další kritéria pro energe-

tické úspory a navrhuje povinnost pokračovat 

v úsporách z prodeje energie konečným  

zákazníkům i po roce 2020, přičemž zacho-

vává míru ve výši 1,5 % z ročního prodeje  

a možnost používat jak stávající systémy  

závazků v oblasti energetické účinnosti,  

tak alternativní opatření. 

V souvislosti s energetickou účinností věnuje 

Evropská komise zvláštní pozornost sektoru 

budov, který spotřebovává až 40 % koncové 

energie a závazné energetické úspory 

v tomto odvětví tak mají velký potenciál.  

Návrh revize směrnice o energetické nároč-

nosti budov je proto zaměřen na dlouhodo-

bou strategii stavebních renovací do roku 

2050 a využívání inteligentních technologií, 

přičemž Komise si od navrhovaných opatření 

slibuje úspory konečné spotřeby energie  

do roku 2020 ve výši 60 až 80 Mtoe.  

Zcela konkrétně zavádí systémy automatiza-

ce a kontroly budov jakožto alternativu  

k fyzickým inspekcím a podporuje zavádění  

infrastruktury pro dobíjení elektrických  

vozidel. Mj. navrhuje, aby u nových nebyto-

vých budov nebo stávajících budov,  

u nichž bude realizována rozsáhlá rekon-

strukce, s více než deseti parkovacími místy, 

bylo každé desáté parkovací místo vybaveno  

dobíjecí stanicí. V neposlední řadě  

legislativní iniciativa Komise navrhuje  

opatření, která mají za cíl usnadnit příliv  

investic do renovací budov a podpořit  

využívání veřejných stejně jako soukromých 

finančních zdrojů. 

Rada EU 
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Evropská komise 

Evropský parlament 

EVROPSKÝ PARLAMENT 

Z a vyjednání společné pozice Evrop-

ského parlamentu k návrhu Komise 

ohledně energetické účinnosti zodpovídá 

europoslanec Adam Gierek, který předsta-

vil návrh své zprávy  ve výboru ITRE dne 

22. června.  

Polský člen frakce sociálních demokratů  

ve své zprávě přezkoumává nastavení cíle 

pro energetickou účinnost: v rozporu 

s rezolucí Evropského parlamentu z února 

2014, která vyzývá Komisi i členské státy ke 

stanovení 40 % závazného cíle do roku 2030, 

navrhuje Adam Gierek na úrovni EU cíl  

ve výši 35 %, přičemž zachovává jeho závaz-

ný charakter. Svoji představu předkládá jako 

kompromisní řešení mezi návrhem EP  

a Komise (závazný cíl ve výši 30 %) 

s argumentací, že v případě vyššího cíle  

než 30 % začínají investiční náklady růst více 

než lineárně. Zároveň je názoru, že nejlepším 

způsobem počítání úspor je výpočet na zá-

kladě snížení kumulativní spotřeby primární 

energie. Tento princip prosazuje například 

v souvislosti s nastavením vnitrostátních ori-

entačních příspěvků nebo při výpočtu dosa-

hování ročních úspor z prodeje elektřiny 

(článek 7). Zpravodaj předkládá pozměňova-

cí návrhy, které místo úspor z prodeje koneč-

ným zákazníkům zavádí požadavek na kaž-

doroční snížení poptávky výrobců energie  

po primární energii o 1,5 %. Polského zpra-

vodaje teď čeká vyjednávání v rámci politic-

kých frakcí a hledání společných pozic ohled-

ně nastavení cílů pro energetickou účinnost  

a způsobů jejich výpočtu. První debata  

ve výboru ITRE nad pozměňovacími návrhy 

k legislativní iniciativě Komise, kterých euro-

poslanci předložili celkem 694, je zařazená 

na jednání dne 4. září. Čas na vyjednání  

jejich případného kompromisního znění má 

zpravodaj do 28. listopadu, kdy by se  

ve výboru mělo o jeho zprávě hlasovat. 

Nejrychleji pokračuje příprava pozice EP 

k návrhu Komise ohledně energetické nároč-

nosti budov. Dánský europoslanec Bendt 

Bendtsen ve výboru ITRE představil návrh 

zprávy k revizi směrnice o energetické nároč-

nosti budov dne 29. května. V rámci 58 poz-

měňovacích návrhů zpravodaj za klub křes-

ťanských demokratů (EPP) upravuje návrh 

Komise na zavádění infrastruktury pro dobíje-

ní elektrických vozidel a doporučuje v případě 

nerezidenčních budov zacílit opatření pouze 

na pokládání průchodek nebo kabelových 

rozvodů s minimální kapacitou 7 kW,  

které umožní následnou instalaci dobíjecích 

stanic. Zároveň pro rezidenční budovy navr-

huje toto opatření omezit pouze na renovace, 

které přímo souvisejí s elektrickou infrastruk-

turou budov či parkovacích míst. V souvislosti  

s výpočtem faktoru primární energie, zpravo-

daj oproti stanovisku Komise navrhuje odstra-

nit odkaz na povinný odečet energie z obno-

vitelných zdrojů vyráběné na místě a vyrábě-

né mimo dané místo, a to s odůvodněním,  

že takový odečet s sebou nese riziko,  

že bude ohrožen správný obrázek o skutečné 

spotřebě energie budov a o jejich energetické 

náročnosti. Europoslanci předložili k návrhu 

Komise celkem 629 pozměňovacích návrhů, 

a to včetně návrhů zpravodaje, které jsou 

součástí jeho zprávy. Členové výboru ITRE  

je v prvním kole projednali ještě před letní 

přestávkou dne 10. července.  

Společná pozice by měla být vyjednaná  

do 11. října, kdy by se o zprávě mělo  

ve výboru hlasovat. 

Rada EU 
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Evropská komise 

Evropský parlament 

RADA EU 

R adě EU se pod maltským předsednic-

tvím podařilo dosáhnout dohody 

v oblasti energetické účinnosti.   

Členské země nakonec došly k závěru, že 

v rámci meziinstitucionálního jednání budou 

prosazovat společný cíl do roku 2030 ve výši 

30 %, nicméně neshodly se na jeho závaz-

nosti. Zároveň i nadále preferují volbu primár-

ní nebo konečné spotřeby při stanovování 

výše národního příspěvku k cíli na úrovni EU, 

a to jak pro stávající období do roku 2020, tak 

i pro období 2021 – 2030. V obecném přístu-

pu k revizi směrnice o energetické účinnosti 

ze dne 26. června dále členské státy zaujaly 

společný postoj ohledně energetických úspor. 

Podpořily návrh Komise pokračovat 

v úsporách i po roce 2020, a to ve výši 1,5 % 

ročně, přičemž navrhují možnost snížení zá-

vazku na jedno procento od roku 2026.  

V této souvislosti členské státy dále navrhují, 

aby malé obnovitelné zdroje energie mohly 

být do energetických úspor započteny,  

a to až do výše 30 % celkové povinnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společnou pozici se ministrům energetiky 

členských států EU podařilo dohodnout také 

v případě směrnice o energetické účinnosti 

budov. V souvislosti se zaváděním infrastruk-

tury pro dobíjení elektrických vozidel v no-

vých nebo rekonstruovaných nebytových bu-

dovách požadují nižší standardy, než předlo-

žila Komise. Do jednání v rámci trialogu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

půjde Rada s návrhem jedné dobíjecí stanice 

na celé parkoviště a přípravy průchodek  

ke každému třetímu parkovacímu stání.  

Ministři zaměřili pozornost i na oblast energe-

tické chudoby a jsou názoru, že dlouhodobá 

strategie renovací musí zohledňovat zmírnění 

energetické chudoby v souladu s kritérii  

vymezenými členskými státy. 

Rada EU 

Detailně: Každoroční 
úspory energie 

Detailně: Primární 
energetický faktor 



   08 2017

Evropská komise 

Evropský parlament 

DETAILNĚ: KAŽDOROČNÍ  

ÚSPORY ENERGIE 

J edním z nejdiskutovanějších opatření, 

které je součástí návrhu revize směr-

nice o energetické účinnosti, je každoroč-

ní povinnost pokračovat v úsporách 

z prodeje energie konečným zákazníkům 

ve výši 1,5 % i po roce 2020 (článek 7). 

Taková povinnost by ve svém důsledku 

přinesla významné zatížení ekonomiky 

s potenciálem stáhnout finanční zdroje 

pro investice z oblastí, kde jsou nejvíce 

potřeba.  

Pro Českou republiku by znamenala nutnost 

realizovat úspory kolem cca 75 PJ a tedy sní-

žení konečné spotřeby energie o necelých 

32 % vůči původním projekcím. Objem úspor 

by tak převýšil celkový cíl v energetických 

úsporách, a to za situace kdy je to zjevně 

neekonomické a neúčelné ve vztahu k dalším 

cílům energetické politiky a stability trhu. 

Z tohoto důvodu by směrnice měla plně re-

flektovat národní podmínky a specifika 

a nevyžadovat jednotné povinnosti od všech 

členských států bez přihlédnutí k jejich  

potenciálu a k ceně jednotlivých opatření  

snižujících spotřebu. Každoroční dosahování 

nových úspor by mělo být pro každý stát 

úměrné jeho celkovému cíli v energetických 

úsporách. Proto by bylo žádoucí prosadit  

takovou úpravu článku 7, která nastaví maxi-

mální objem úspor z prodeje energie  

konečným zákazníkům a zajistí, že úspory  

dle článku 7 nepřevýší celkový cíl 

v energetických úsporách.  
Rada EU 

Detailně: Každoroční 
úspory energie 

Detailně: Primární 
energetický faktor 
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Evropská komise 

Evropský parlament 

DETAILNĚ: PRIMÁRNÍ  

ENERGETICKÝ FAKTOR 

F aktor primární energie (PEF) má 

v současnosti v rámci EU hodnotu 

2,5. To znamená, že Evropská komise  

považuje pro účely několika směrnic  

pro každou vyrobenou jednotku elektřiny 

(statisticky) nezbytné vynaložení  

2,5 jednotek primární energie. Návrh  

revize směrnice o energetické účinnosti 

předpokládá s odůvodněním zohlednění 

technologického pokroku a rostoucího 

podílu OZE jeho snížení na hodnotu  

2,0 (příloha IV).  

Navrhovaná změna však plně nereflektuje 

změny v energetickém mixu, které se 

v nadcházející dekádě očekávají. I přes navr-

hované snížení koeficientu PEF pro elektřinu 

bude na snižování spotřeby elektřiny kladen 

i nadále vyšší tlak než na snižování spotřeby 

zemního plynu nebo uhlí (zejména při vytápě-

ní). Podle názoru řady analytiků může nedo-

statečné snížení koeficientu PEF vést 

k znevýhodňování elektřiny, ohrožení  

bezpečnosti dodávek a oslabení dekarboni-

začního úsilí. Proto by ve směrnici měla zů-

stat alespoň možnost použití jiného (nižšího) 

PEF u těch členských států, které jeho použití  

řádně odůvodní. 

Dalším diskutovaným bodem v této souvis-

losti je nastavení koeficientu PEF pro nespa-

lovací zařízení, včetně jaderných zdrojů. 

V preambuli návrhu směrnice v bodě 16  

Komise uvádí předpokládanou účinnost pře-

měny energie pro jaderné elektrárny ve výši 

33 %, přičemž používá metodu “physical 

energy content“. Pro dosažení úspor primární 

energie se tak může jevit jako velmi výhodné 

redukovat právě spotřebu elektřiny 

z jaderných zdrojů, což vytváří tlak na prefe-

rování jiných než jaderných technologií 

v energetickém mixu. Tím je však ohroženo 

úsilí členských zemí, které mají cestu  

k dekarbonizaci z části postavenou právě  

na využití jaderné energie. Kromě OZE  

by tak dostávaly logicky přednost zdroje  

plynové, což by v případě České republiky 

vedlo k dalšímu zvyšování dovozní závislosti 

a emisí skleníkových plynů.  

Výlučné používání výše uvedené statistické 

metody tak lze považovat v případě jaderné 

energie za mechanické a iracionální  

ve vztahu k dosahování úspor a zvyšování 

energetické účinnosti. Např. OSN zcela  

běžně používá metodu „direct equivalent“, 

která je pro případ výroby elektřiny z jádra 

logičtější volbou. To by v důsledku znamena-

lo používat při výpočtu spotřeby primární 

energie v případě elektřiny z jaderných zdrojů 

stejný koeficient, jako pro obnovitelné zdroje  

energie, tj. koeficient 1. 

Rada EU 

Detailně: Každoroční 
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EVROPSKÁ KOMISE 

O bnovitelné zdroje energie (OZE)  

významným způsobem přispívají  

ke snižování emisí skleníkových plynů  

a k ochraně životního prostředí. Jsou to 

nefosilní přírodní zdroje jako například 

energie větru, slunečního záření, vody  

nebo geotermální energie, ale i energie 

skládkového plynu nebo bioplynu,  

které mají schopnost se při postupném 

spotřebovávání částečně, nebo úplně  

obnovovat.  

Mezi hlavní cíle balíčku Čistá energie  

pro všechny Evropany proto patří vytvoření 

flexibilního evropského trhu s energií, který 

obnovitelné zdroje energie plně integruje. 

Nedílnou součástí legislativní iniciativy je  

návrh revize směrnice o podpoře využívání 

energie z obnovitelných zdrojů  (REDII).   

Komise v něm prezentuje ambici, aby se EU 

stala světovým lídrem v odvětví obnovitel-

ných zdrojů energie, a předkládá návrh na 

závazný cíl do roku 2030, a to alespoň 27% 

podíl energie z obnovitelných zdrojů na cel-

kové hrubé spotřebě energie. 

S odůvodněním, že dosažení tohoto cíle  

na úrovni EU vyžaduje konkrétní legislativní 

opatření na vnitrostátní a regionální úrovni, 

navrhuje povinné národní příspěvky, které 

budou zakotveny v národních integrovaných 

klimaticko-energetických plánech, přičemž 

minimální příspěvek členských států by ne-

měl poklesnout pod úroveň cílů stanovených 

pro rok 2020. Zároveň stanoví členským stá-

tům povinnost vypracovat scénáře pro plnění 

předpokládaných cílů. Pro situaci, že by podíl 

obnovitelných zdrojů energie na úrovni EU 

nenaplňoval trajektorii směrem k závaznému 

cíli, navrhuje Komise přijmout dodatečná 

opatření na úrovni členských států.  V souvis-

losti s potenciálem OZE Komise identifikuje 

jako prioritu mimo dopravy také sektor vytá-

pění a chlazení a navrhuje v rámci tohoto 

sektoru od 1. ledna 2021 roční navýšení  

podílu OZE o minimálně 1 %.   

Návrh směrnice dále rozšiřuje rámec pro  

veřejnou podporu a zavádí možnost využití 

podpůrných schémat i pro projekty nacházejí-

cí se v jiném členském státě, a to v podobě 

otevřených výběrových řízení, spojených  

výběrových řízení, otevřených certifikačních 

schémat nebo společných podpůrných  

schémat. V důsledku tohoto opatření by bylo 

možné takto financovanou výrobu z obnovi-

telných zdrojů energie započítat v rámci toho 

členského státu, který její výstavbu financo-

val, a to na základě kooperační dohody.  

V souvislosti se zárukou původu, mají  

členské státy povinnost zajistit vydávání  

certifikátů původu pro elektřinu vyrobenou  

z obnovitelných zdrojů. Platnost těchto certifi-

kátů je nově omezena na kalendářní rok,  

v němž je jednotka energie z OZE vyrobena. 

Státy musí zajistit derogaci certifikátů,  

které nebyly v daném roce zrušeny, a to  

ve lhůtě do 6 měsíců. Návrh také nově upra-

vuje organizaci procesu přidělování povolení 

k výstavbě obnovitelných zdrojů energie.  

S účinností od 1. ledna 2021 mají členské 

státy zřídit jednotná kontaktní místa, která 

budou celý povolovací proces koordinovat. 

Maximální délka povolovacího řízení by ne-

měla přesáhnout lhůtu tří let u nových zdrojů. 

Evropská komise 

Evropský parlament 

Rada EU 
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EVROPSKÝ PARLAMENT 

V  Evropském parlamentu je vypraco-

vání pozice k revizi směrnice  

o podpoře obnovitelných zdrojů energie 

v kompetenci politické frakce sociálních 

demokratů (S&D).   

Španělský europoslanec José Blanco López 

představil ve výboru ITRE návrh zprávy dne 

22. června. S odkazem na Pařížskou dohodu 

vyzývá k ambicióznějšímu přístupu 

k využívání OZE a do roku 2030 navrhuje 

závazný cíl ve výši 35 % podílu obnovitelných 

zdrojů energie (oproti návrhu EK ve výši 

27 %) na hrubé konečné spotřebě elektřiny. 

Zároveň předpokládá stanovení závazných 

cílů na národní úrovni. Konkrétně například 

pro Českou republiku navrhuje, aby podíl 

energie z obnovitelných zdrojů na hrubé  

konečné spotřebě v roce 2030 dosáhl 26 %. 

Nově stanovuje cíl pro sektor dopravy, podle 

kterého by do roku 2030 měl každý členský 

stát zajistit, aby podíl energie z OZE u všech 

forem dopravy činil alespoň 12 % konečné 

spotřeby. V rámci 92 pozměňovacích návrhů, 

které zpravodaj předložil k legislativní iniciati-

vě Komise, dále navrhuje pro sektory vytápě-

ní a chlazení vyšší požadavek ročního navý-

šení podílu energie z obnovitelných zdrojů,  

a to 2 % (oproti návrhu Komise ve výši 1 %). 

V souvislosti s povolovacím procesem pro 

výstavbu obnovitelných zdrojů s kapacitou 

mezi 50kW a 1MW navrhuje zkrácení povolo-

vacího řízení na období jednoho roku.  

A v neposlední řadě zpravodaj věnuje  

pozornost energetické chudobě a požaduje, 

aby členské státy prosazovaly aktivní politiku 

zaměřenou na ohrožené domácnosti.  

Španělského europoslance nyní čeká disku-

se se stínovými zpravodaji. O tom, že hledání 

kompromisních pozic nebude jednoduché, 

svědčí, že jeho kolegové ve výboru ITRE 

předložili k návrhu Komise celkově 1208  

pozměňovacích návrhů. Stanovisko za Výbor 

pro životní prostředí, veřejné zdraví a bez-

pečnost potravin (ENVI) vypracoval europo-

slanec Bas Eickhout. Nizozemský člen frakce 

Zelených v rámci 83 pozměňovacích návrhů 

mimo jiné požaduje navýšení závazného cíle 

na úrovni EU pro podíl energie 

z obnovitelných zdrojů na 45 % a nastavení 

závazných cílů na národní úrovni. Nejbližší 

příležitost k výměně názorů budou mít  

europoslanci ve výboru ITRE 4. září.  

Hlasování o zprávě je ve výboru ITRE  

plánováno na 28. listopad.  

Evropská komise 

Evropský parlament 

Rada EU 

Detailně: Finanční 
podpora OZE 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-597.755+01+DOC+PDF+V0//CS&language=CS
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RADA EU 

J ednání o podobě společné pozice 

členských států k návrhu Komise  

na revizi směrnice o podpoře využívání 

energie z OZE probíhá za účasti Komise 

od května.    

Jedním z prvních témat, kterému se zástupci 

členských států věnovali, byl podíl energie  

z obnovitelných zdrojů v dopravě a v odvětví 

vytápění a chlazení. S odvoláním na právo 

členských států na určení vlastního energe-

tického mixu byla zpochybněna potřeba dal-

ších orientačních vnitrostátních cílů v těchto 

sektorech. Dále členské země v diskusi 

s Komisí požadují upřesnění ohledně navrho-

vaných aktů v přenesené pravomoci, záruk 

původu obnovitelných zdrojů energie nebo 

zřízení jednotného kontaktního místa, které 

by mělo koordinovat a usnadnit povolovací 

proces pro výstavbu a provozování nových 

obnovitelných zdrojů. Určité obavy mezi  

zástupci členských států vyvolává také mož-

nost částečného otevření režimů podpory  

pro výrobce obnovitelné energie nacházející 

se v jiných členských státech. Komise kon-

krétně navrhuje pro roky 2021-2026 otevření  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nejméně 10 % podpory a nejméně 15 %  

pro roky 2026-2030. Členské státy v této fázi 

navrhují využívání přeshraničních podpůr-

ných schémat pouze pro státy s přímým pře-

shraničním propojením, přičemž revize celé-

ho systému by měla být prováděna 

v pětiletých intervalech. Další projednávání 

podoby pozice Rady proběhne v září na úrov-

ni pracovních skupin a následně na úrovni 

ministrů pro energetiku na setkání v Tallinnu 

ve dnech 19.-21. září. 

DETAILNĚ:  

FINANČNÍ PODPORA OZE 

O becné zásady pro podpůrná  

schémata v rámci pravidel veřejné 

podpory pro obnovitelné zdroje energie 

na úrovni EU stanoví článek 4, návrhu 

směrnice o podpoře obnovitelných zdrojů 

energie.  

Navrhovaná úprava je pozitivním krokem při 

koncipování nákladově efektivních režimů 

podpory. Nicméně vzhledem ke skutečnosti, 

že v daném případě jde o obecný nástroj, 

který musí členské státy implementovat a 

který jim má usnadnit dosažení závazného 

cíle pro podíl obnovitelných zdrojů energie do 

roku 2030, je nyní nutné, aby Komise přistou-

pila také co nejdříve k revizi Pokynů pro ve-

řejnou podporu v oblasti životního prostředí 

a energetiky na období 2014-2020 (EEAG). 

Doplnění a upřesnění zásad pro možnosti 

podpory v oblasti rozvoje OZE, a to již pro 

období po roce 2018, by přispělo k posílení 

právní jistoty příjemců veřejné podpory. 

Evropská komise 

Evropský parlament 

Rada EU 

Detailně: Finanční 
podpora OZE 
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EVROPSKÁ KOMISE 

Z ákladními principy pro efektivní budo-

vání energetické unie a dosažení kli-

maticko-energetických cílů jsou společný 

přístup, plánovaní a koordinace na evrop-

ské, regionální i národní úrovni. 

S ohledem na tuto skutečnost předložila 

Evropská komise v prosinci 2016 

v návaznosti na ostatní legislativní návrhy 

zimního balíčku čisté energie i návrh  

nařízení o správě energetické unie.  

Podstatou tohoto návrhu je vymezení regu-

lačního rámce, který nastavuje vzájemné od-

povědnosti mezi členskými státy a Komisí a 

konkrétní mechanismy integrovaného pláno-

vání, reportování a monitoringu závazků a 

povinností členských zemí, a to zejména v 

oblasti energetické účinnosti a obnovitelných 

zdrojů energie, kde dosud nejsou stanovené 

žádné závazné cíle na národní úrovni. Kon-

krétně Komise navrhuje, aby členské státy 

měly povinnost vypracovat vnitrostátní inte-

grovaný plán v oblasti energetiky a klimatu 

pro období od roku 2021 do roku 2030 a určit  

své cíle pro tuto oblast a s tím související pří-

padná nutná opatření. Součástí národního 

plánu by měl být také příspěvek k dosažení 

závazného cíle na úrovni EU s výhledem na 

10 let. Povinnost předložit a notifikovat národ-

ní plán by členské země měly plnit už od 1. 

ledna 2019. Fakticky ovšem ještě o rok dříve, 

protože před dokončením takového plánu 

mají v ročním předstihu předložit jeho kon-

cept ke konzultacím s Komisí a státy, zejmé-

na ze stejného regionu, a vypořádat v jeho 

finální podobě jejich připomínky. Zároveň by 

členské státy měly každý druhý rok předklá-

dat zprávy o dosaženém pokroku a Komise 

pak na tomto základě posoudí posun celé EU 

směrem k cíli na rok 2030. Podle návrhu pro-

vede Komise posouzení pokroku v oblasti 

obnovitelné energie na základě lineární tra-

jektorie počínaje rokem 2020 a v oblasti ener-

getické účinnosti na základě maximální spo-

třeby energie na úrovni EU. Na základě zjiš-

tění pak bude mít možnost doporučit člen-

ským státům konkrétní opatření ke splnění 

národních cílů a v případě potřeby přijmout 

opatření na úrovni EU, aby se zajistilo dosa-

žení cílů do roku 2030. Otázky linearity tra-

jektorie a nápravných opatření se staly hlav-

ními body diskuse mezi zástupci průmyslu i 

v Evropském parlamentu.  
Evropská komise 

Evropský parlament 

Rada EU 

Detailně: Stanovení 
národních příspěvků 

Detailně: Finanční 
platforma pro OZE 

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ac5d97a8-0319-11e7-8a35-01aa75ed71a1.0011.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ac5d97a8-0319-11e7-8a35-01aa75ed71a1.0011.02/DOC_1&format=PDF
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EVROPSKÝ PARLAMENT 

V  Evropském parlamentu je vypraco-

vání pozice ve společné působnosti 

výborů ITRE a ENVI a mělo by být předmě-

tem širšího koncensu. Návrh zprávy 

k nařízení o správě energetické unie před-

stavili europoslanci za frakci Zelených, 

Francouzka Michele Rivasiová a Claude 

Turmes z Lucemburska na společné 

schůzi výborů dne 21. června.   

Zpravodajové předložili ve společné zprávě 

celkem 199 pozměňovacích návrhů, ve kte-

rých s odkazem na Pařížskou dohodu podpo-

řili silné řízení energetické unie a ambiciózní 

přístup k cílům do roku 2030 týkajících se 

energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů 

energie. V souladu s rezolucí Evropského 

parlamentu z února 2014 navrhují pro oblast 

energetické účinnosti závazný cíl ve výši  

40 %, tj. o 10 % více než Komise.  

V případě obnovitelných zdrojů energie jdou 

ještě dál a navrhují závazných 45 % do roku 

2030, oproti 27 % navrhovaných Komisí.  

Zároveň prosazují nastavení závazných limi-

tů, resp. lineárních trajektorií na národní úrov-

ni. Zpráva dále vyzývá k vypracování analýzy 

celosvětového uhlíkového rozpočtu a stano-

vení spravedlivého podílu uhlíku pro EU, kte-

rý lze ještě produkovat, aniž by byl ohrožen 

cíl na omezení změny klimatu na 1,5 °C. 

Zpravodajové věnují pozornost i dlouhodo-

bým cílům. Předpokládají, že nejpozději do 

roku 2050 by mělo skončit užívání fosilních 

paliv a energetický systém by měl být plně 

založen na obnovitelných zdrojích energie.  

A v neposlední řadě si kladou za cíl vytvořit 

podmínky pro další přeshraniční spolupráci 

prostřednictvím makroregionálních partner-

ství, přičemž zpráva regiony přímo definuje  

a Českou republiku řadí mimo jiné mezi Řec-

ko a Chorvatsko.    

Členové výborů ITRE a ENVI předložili 

k legislativní iniciativě Komise celkem 1700 

pozměňovacích návrhů. Jejich projednávání 

a hledání kompromisního znění bude probí-

hat za účasti stínových zpravodajů obou vý-

borů, mezi kterými jsou i čeští europoslanci 

Kateřina Konečná (GUE) a Evžen Tošenov-

ský (ECR).  

Čas na dohodu o společné kompromisní  

pozici mají europoslanci do 28. listopadu,  

kdy se předpokládá hlasování v obou  

výborech. 

Evropská komise 

Evropský parlament 

Rada EU 

Detailně: Stanovení 
národních příspěvků 

Detailně: Finanční 
platforma pro OZE 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-604.777+01+DOC+PDF+V0//CS&language=CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-604.777+01+DOC+PDF+V0//CS&language=CS
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RADA EU 

V zhledem k návaznosti na ostatní  

legislativu zimního balíčku věnují 

členské státy návrhu nařízení o správě 

energetické unie značnou pozornost.  

Za zcela zásadní označily otázku stanove-

ní termínů pro vypracování vnitrostátních 

integrovaných plánů a poukazují na obtí-

že, které mohou nastat při sestavování 

prvních vnitrostátních plánů a ve svém 

důsledku i jejich finální verze.  

Vzhledem ke lhůtám, které jsou potřeba  

na shromáždění všech potřebných vykazova-

ných údajů, bude v zásadě nemožné dodržet 

navrhovaný termín pro vypracování návrhu 

integrovaného plánu. Ten Komise stanovila 

na 1. leden 2018, tedy dříve než vůbec naří-

zení může vejít v platnost. Zároveň členské 

státy upozorňují Komisi na enormní adminis-

trativní zátěž spojenou s množstvím podrob-

ných informací, které Komise požaduje 

v souvislosti s integrovanými plány a podává-

ním zpráv o dosaženém pokroku. Zástupci 

členských států také vyjádřili nespokojenost 

s navrhovaným ustanovením, že členské ze-

mě mohou své závazky měnit jen směrem 

nahoru a vznesli požadavek, aby při vykazo-

vání dosažených pokroků bylo možné zapo-

čítat již dosažené počáteční úsilí. Nejvíce 

času dosud věnovali diskusi o tom, do jaké 

míry je vhodné používat lineární trajektorii 

navrhovanou pro vyhodnocení národních po-

dílů energie z obnovitelných zdrojů a pro 

energetickou účinnost, přičemž zvažují pří-

padné alternativy k tomuto postupu, včetně 

flexibility vycházející z koridorového přístupu. 

Některé členské státy mají výhrady k zamýš-

lenému širšímu využívání aktů v přenesené 

pravomoci. Konkrétním případem je navrho-

vané zřízení finanční platformy, ze které mají 

být jako jedno z opatření financovány projek-

ty v oblasti obnovitelných zdrojů energie při 

nedostatečném naplňování cíle. V této sou-

vislosti některé členské státy odmítají povin-

nost přispívat do platformy v případě neplně-

ní 20 % závazku podílu energie 

z obnovitelných zdrojů k roku 2020. Další 

projednávání podoby pozice Rady proběhne 

v září na úrovni pracovních skupin a násled-

ně během oběda při neformální Radě pro 

energetiku v Tallinnu ve dnech 19.-21. září.  

Evropská komise 

Evropský parlament 

Rada EU 

Detailně: Stanovení 
národních příspěvků 

Detailně: Finanční 
platforma pro OZE 
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DETAILNĚ: STANOVENÍ  

NÁRODNÍCH PŘÍSPĚVKŮ 

V  souvislosti s povinností členských 

států vypracovat národní integrované 

plány v oblasti energetiky a klimatu probí-

há v rámci evropských institucí široká  

diskuse nad jejich konkrétní podobou.   

Členské státy věnují pozornost zejména  

povinnosti stanovit své národní příspěvky 

k cílům na úrovni EU do roku 2030, a to 

v oblasti obnovitelných zdrojů energie a ener-

getické účinnosti. Komise navrhuje, aby člen-

ské státy vypracovaly k dosažení tohoto  

příspěvku lineární trajektorie od roku 2021. 

Naproti tomu většina členských států požadu-

je, aby byla umožněna větší flexibilita.  

Za vhodnou alternativu považují stanovení 

koridoru, který zaručí požadovanou flexibilitu, 

a to v závislosti na trajektorii zvolené člen-

ským státem. Ale objevují se i další návrhy. 

V Evropském parlamentu v rámci projedná-

vání zprávy o řízení energetické unie předlo-

žili členové výborů ITRE a ENVI konkrétně 

k návrhu článku 4, který definuje pravidla  

pro stanovení vnitrostátních cílů a příspěvků, 

celkem 155 pozměňovacích návrhů.  

Jsou mezi nimi i návrhy českých europoslan-

ců J. Kohlíčka, K. Konečné, M. Pocheho,  

P. Teličky a E. Tošenovského. Návrhy repre-

zentují celou škálu přístupů mj. k řešení  

požadovaného průběhu vývoje příspěvků  

jednotlivých členských států, počínaje úplným 

vypuštěním povinnosti vypracování trajekto-

rie, přes neutrálnější úpravy ve formě  

adekvátní či indikativní trajektorie,  

až po návrh na závazné lineární trajektorie 

s dvouletými předěly.  

Aby mohly členské státy stanovit ambiciózní 

a přitom reálné národní příspěvky, potřebují 

bezesporu jasná a jednoznačná pravidla. 

Mezi podstatná kritéria patří i specifikace 

hodnoty, která bude brána jako výchozí  

pro rok 2020, resp. určení zda je výchozím 

bodem cíl, který si členské státy stanovily  

pro tento rok nebo reálně dosažená hodnota. 

V této souvislosti členské státy řeší otázku 

patřičného zohlednění ambiciózního  

počátečního úsilí. 

DETAILNĚ:  

FINANČNÍ PLATFORMA PRO  

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE 

V  rámci návrhu nařízení o správě  

energetické unie předkládá Komise 

návrh na vytvoření finanční platformy,  

do které členský stát přispěje, pokud  

nedodrží základní podíl energie z obnovi-

telných zdrojů ve své hrubé konečné  

spotřebě energie od roku 2021 dále.  

Nastavení konkrétních podmínek  

pro fungování platformy přitom  

ponechává na akty v přenesené  

pravomoci. 

Skupina ČEZ, stejně jako mnohé členské  

státy, včetně České republiky, nesouhlasí se 

zavedením finanční platformy. Pokud k jejímu 

schválení dojde, neměla by se ponechávat 

pravidla jejího fungování na delegované akty 

a měla by být zakotvena buď v nařízení sa-

motném, nebo ve směrnici o obnovitelných 

zdrojích. 

Evropská komise 

Evropský parlament 

Rada EU 

Detailně: Stanovení 
národních příspěvků 

Detailně: Finanční 
platforma pro OZE 
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Kapacitní mechanismy KAPACITNÍ MECHANISMY 

Z imní balíček legislativních návrhů při-

nesl mj. očekávanou úpravu pravidel 

pro aplikaci tzv. kapacitních mechanismů, 

ve vztahu k vnitřnímu trhu poměrně kon-

troverzního nástroje využívaného 

v některých členských státech EU 

k zajištění bezpečnosti dodávek elektřiny. 

Naše aktuální rubrika FAQ nastiňuje, jak 

tato opatření fungují, jak vypadá návrh 

nových pravidel a v jakém stádiu je jejich 

schvalování.  

Co to jsou kapacitní mechanismy? 

Pojem „kapacitní mechanismy“ zahrnuje růz-

né způsoby, jimiž státy poskytují finanční  

prostředky provozovatelům elektráren za to, 

že zajistí určitou kapacitu výroby pro situace, 

kdy bude třeba nahradit výpadky dodávek od 

jiných dodavatelů nebo čelit nárůstu poptáv-

ky, tj. udržet jistou úroveň bezpečnosti dodá-

vek elektřiny. V praxi to obvykle znamená 

buď zachování určitých výrobních kapacit, 

které by jinak byly vyřazeny, ve stavu připra-

veném k provozu, anebo (naopak) vybudová-

ní (záložních) kapacit nových. Z hlediska 

vnitřního trhu EU s energiemi představují tyto 

nástroje problém, protože ve své dosavadní 

podobě působí proti rozvoji přeshraničního 

obchodu. Místo výstavby zdrojů v místech, 

kde by to bylo nejvíc ekonomicky efektivní, 

jsou totiž zdroje uměle udržovány 

v konkrétních (nerentabilních) oblastech.  

Druhým problémem je, že dosud chyběla kri-

téria, jimiž by se dalo posoudit, zda je výše 

poskytovaných financí skutečně nezbytně 

nutná k zajištění žádoucí bezpečnosti dodá-

vek (a tedy zda se nemůže jednat o nedovo-

lenou veřejnou podporu). Z těchto důvodů 

provedla Evropská komise v období od dub-

na 2015 do počátku roku 2016 šetření všech 

tehdy existujících národních kapacitních me-

chanismů. Výsledky z šetření a veřejných 

konzultací na toto téma se promítly mj. 

v návrhu nařízení o vnitřním trhu s elektřinou 

(viz dále), zejména z hlediska potřeby lepšího 

posouzení nezbytnosti těchto nástrojů.  

Ve svých závěrech Komise mj. konstatovala, 

že kapacitní mechanismy by měly být otevře-

né všem typům potenciálních poskytovatelů  

a měly by zahrnovat konkurenční postup  

stanovení ceny, aby se prostřednictvím  

hospodářské soutěže minimalizovala cena  

za kapacitu.  

Jaké existují druhy kapacitních  

mechanismů? 

Zmíněné šetření Komise identifikovalo  

v 11 členských státech na 35 jednotlivých 

kapacitních mechanismů, které lze roztřídit 

do 6 skupin.  

Jedná se o (1) cílené kapacitní platby,  

kdy regulátor určuje výši plateb, a tyto jsou 

přidělovány všem zájemcům oproti závazku 

dodávat elektřinu v době nedostatku; (2) plat-

by přístupné všem operátorům, poskytované 

podle doby, kdy byly přítomni na trhu;  

(3) veřejná soutěž na výstavbu nové kapaci-

ty; (4) strategické rezervy, kdy se operátoři 

zavazují oproti platbě spustit určité rezervní 

kapacity, které nejsou běžně v provozu;  

(5) systémy založené na centrálním nákupu, 

kdy potřebnou kapacitu nakupuje jeden ná-

kupčí od všech producentů; a (6) decentrali-

zované závazky, kdy zákon ukládá povinnost 

dodavatelům opatřit si u výrobců speciální 

certifikáty v objemu umožňujícím pokrýt spo-

třebu i v maximální špičce (výrobci přitom 

musí elektřinu dodat nejméně v objemu  

odpovídajícím počtu certifikátů,  

které se jim podařilo prodat dodavatelům.  
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Kapacitní mechanismy 
Ve kterých státech jsou kapacitní  

mechanismy využívány?  

Nejčastějším typem kapacitních mechanismů 

byly tzv. strategické rezervy, které lze nalézt 

v Belgii, Polsku, Švédsku, Německu a 

v nakonec neuplatněné podobě i v Dánsku. 

Například v Německu se jedná o „síťovou 

rezervu“ pro účely překonání úzkého hrdla 

mezi koncentrací výroby na severu a největší 

spotřebou v jižnějších částech země. Poláci 

vytvořili v roce 2016 strategickou rezervu 

v podobě tzv. studené záložní kapacity o ob-

jemu 830 MW. Tzv. „interruptibility schemes“, 

podmnožina typu strategických rezerv, fungo-

valy ve Francii, Itálii, Irsku, Portugalsku, Špa-

nělsku a rovněž v Německu a Polsku. Cílené 

kapacitní platby jsou vesměs starší mecha-

nismy a byly či doposud jsou využívány 

v Itálii, Polsku, Portugalsku a Španělsku. 

Centrální nákupy jsou naopak ve stádiu  

příprav a jejich spuštění avizovaly Itálie, Irsko 

a Polsko. Jediným zachyceným příkladem 

decentralizovaného nákupu je Francie (i tam 

se ale jedná spíše o určitý hybrid 

s centrálním nákupem).  

 Jak je téma kapacitních mechanismů ře-

šeno v navržených předpisech zimního 

balíčku? V čem by bylo vhodné je doplnit?  

Pravidla pro využívání kapacitních mechanis-

mů jsou součástí návrhu nařízení Evropské-

ho parlamentu a Rady o vnitřním trhu 

s elektřinou, který byl zveřejněn Evropskou 

komisí v rámci tzv. zimního energetického 

balíčku dne 30. 11. 2016. Nařízení samo pak 

spadá pod skupinu návrhů označovaných 

jako „market design“, tj. těch, které by měly 

formovat charakter trhu s energiemi v EU. 

Jak je patrno již z výsledků šetření, Komise je 

vůči využívání kapacitních mechanismů spíše 

opatrná a tento přístup se do jisté míry promí-

tl i do podoby návrhu nařízení. Zásadní pod-

mínkou pro zavádění kapacitních mechanis-

mů je existence nedostatečných kapacit/

nízké bezpečnosti dodávek, zjištěná společ-

nou evropskou metodikou  hodnocení přimě-

řenosti výrobních kapacit, kterou by podle 

návrhu mělo vypracovat sdružení operátorů 

sítí ENTSO-E. Zásadní požadavky na tuto 

metodiku však obsahuje již sám návrh  

nařízení.  

Pokud se nějaká nedostatečnost takto zjistí, 

pak by před zavedením kapacitních mecha-

nismů ještě mělo předcházet zkoumání,  

zda nelze dosáhnout žádoucí úroveň kapacit/

bezpečnosti dodávek odstraněním všech  

regulatorních distorzí na trhu s elektřinou, 

jako jsou např. cenové stropy, nebo navýše-

ním přenosových kapacit apod.  

O kapacitních mechanismech lze uvažovat 

pouze pro řešení té části žádoucích kapacit, 

které nelze dosáhnout výše uvedenými způ-

soby. Kapacitní mechanismy přitom musí být 

technologicky neutrální a otevřené přes hra-

nice.  

Navržená pravidla by bylo vhodné doplnit o 

některá zpřesnění: např. v podobě zavedení 

klauzule o ukončení fungování mechanismu 

pro případ, že by jej již nebylo dle příslušných 

kritérií zapotřebí; a pokud jde o fungování 

současných, již existujících kapacitních me-

chanismů, bylo by správné stanovit lhůtu, 

dokdy mají být uvedeny do souladu s novými 

pravidly.  
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Události  
z energetiky 

19.-21. ZÁŘÍ 2017 

hostí nedaleké jihopolské Gliwice tradiční 

akci nazvanou Battery Experts Forum.  

Je zaměřena na využívání lithiových baterií 

v elektromobilech, při skladování energií  

či v elektrokolech. Jedná se již o čtrnáctý  

ročník konference, jež se předtím  

dlouhodobě konala na území Německa.    

Více informací  

 

19.-21. ZÁŘÍ 2017 

proběhne v thajském Bangkoku mezinárodní 

veletrh Asia Power Week, rozsáhlá akce  

spojená i s řadou odborných konferencí.    

Více informací  

 

20.-22. ZÁŘÍ 2017 

hostí španělská Sevilla mezinárodní energe-

tickou konferenci Energy and Sustainibility 

2017. Akce pokrývá rozličnou škálu témat  

od energetických sítí přes nové zdroje  

energie až po inteligentní energetické sítě.     

Více informací  

 

21.-22. ZÁŘÍ 2017 

se v bavorském Augsburgu uskuteční  

mezinárodní veletrh obnovitelných energií  

a energetické inovace nazvaný Renexpo.     

Více informací  

 

21. ZÁŘÍ 2017 

v Londýně proběhnou dvě energetické konfe-

rence. První se bude na půdě konferenčního 

centra BEIS zabývat otázkou, jaká bude 

energetická politika Spojeného království 

v horizontu roku 2020. Druhá akce se usku-

teční v prostorách hotelu Millenium Mayfair  

a bude zaměřena na budoucnost dodávek 

energií.      

Více informací  a rovněž  

 

25.-27. ZÁŘÍ 2017 

se v Berlíně uskuteční čtvrtý ročník meziná-

rodní konference CPESE 2017. Její hlavní 

náplní je problematika energetických systémů 

a výroby elektrické energie obecně. Součástí 

je samostatný workshop nazvaný 

ICRED2017. 

Více informací  

http://www.battery-experts-forum.com/gliwice_home
http://www.asiapowerweek.com/en/index.html
http://www.wessex.ac.uk/conferences/2017/energy-and-sustainability-2017
http://www.renexpo.de/en.html
http://www.biee.org/conference-list/plan-uk-energy-policy-2020s/
http://www.marketforce.eu.com/events/energy/energy-supply?utm_source=MP_EnergyUK&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=JCI44_EnergyUK
http://www.cpese.net/

