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Vážení čtenáři, 

za okny kanceláří propuklo jaro v plné kráse a náš útvar Evropské agendy Vám jako vždy 
představuje nové číslo pravidelného měsíčníku Energetika v EU.

i v tomto čísle jsme pro vás připravili souhrn zajímavých zpráv týkajících se energetiky 
v Evropě a ve světě. V první rubrice si můžete přečíst, co nového se děje v oblasti energetické 
politiky EU. 

Přinášíme informace o aktivitách v oblasti jednotného trhu, ale také o nové koordinační 
skupině pro elektromobilitu v rámci CEN-CENELEC. V dalších rubrikách najdete články 
věnované jak jádru, tak čistým energiím, i další aktuality nejen z Evropy a ze světa. V rubrice 
Právní předpisy a dokumenty si můžete přečíst o veřejné konzultaci týkající se životního 
prostředí a taktéž o jednání Evropské komise o neinvazivních druzích. Naše poslední rubrika 
FAQ se věnuje tématu OTC derivátů a regulace této oblasti.

Věříme, že Vás daná témata zaujmou a budete se těšit na další číslo našeho bulletinu 
Energetika v EU, které Vám přineseme na konci května.

S přáním hezkého jara,

zuzana Krejčiříková

ČEZ, a. s. Evropská agenda, 
Duhová 2/1444, Praha, 140 53, eu@cez.cz 
zuzana Krejčiříková, manažerka pro evropskou agendu,  
+420 211 042 509, zuzana.krejcirikova@cez.cz | 
Jan Bambas,  +32 221 394 90, jan.bambas01@cez.cz | 
Jiří Horák,  +420 211 042 510, jiri.horak03@cez.cz | 
Lucie Horová, +420 211 042 704, lucie.horova@cez.cz |
Jan Prášil, +420 211 042 580, jan.prasil@cez.cz |
Veronika Vohlídková, tel. +420 211 042 445,  
veronika.vohlidkova@cez.cz |
Barbora Vondrušková, +420 211 042 572,  
barbora.vondruskova@cez.cz |

Bulletin je šířen pouze v elektronické podobě a bezplatně | 
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 
povoleno za podmínky, že je uveden jejich zdroj. informace 
a texty vychází z údajů dostupných v době vydání tohoto 
bulletinu. Evropská agenda neručí za správnost a úplnost 
informací. | Obrázky použité v tomto bulletinu pochází 
z audiovizuální knihovny Evropské komise.
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V rámci cen-cenelec VZnikla 
noVá koordinační skupina 
pro elektromobilitu

V rámci Evropské komise pro normalizaci 
v elektrotechnice CEN-CENELEC vznikla 
pracovní skupina pro pomoc ve věci 
standardizace evropských požadavků 
týkajících se elektromobilů.

Hlavním cílem této skupiny je zajištění jednot-
ného a koordinovaného řešení podle přísluš-
ných norem. 
Koordinační skupina se zároveň stará o pro-
pojení elektromobility s ostatními probíhajícími 
činnostmi v oblasti inteligentních elektrických 
měřičů a inteligentních sítí.
Více informací na: 

posílení eVropského potenciálu 
pro růst skrZe lepší fungoVání 
jednotného trhu práce

V letošním roce oslaví EU 20. výročí 
fungování vnitřního trhu. Evropská komise 
přichází s aktualizací Aktu o jednotném 
trhu a zároveň zveřejnila první zprávu 
o realizovaných i navrhovaných opatřeních. 

Pro občany bude jednodušší získat uznání 
jejich kvalifikace, což je podmínkou úspěšného 
hledání zaměstnání v jiném členském státě. 
Díky nové standardizaci a opatřením zaměře-
ným na odstranění přetrvávajících překážek 
bude zjednodušen pohyb zboží a přeshraniční 
poskytování služeb. 
Více informací na: 

eVropský hospodářský 
a sociální Výbor diskutoVal 
o finanční regulaci

Během února a března se konalo plenární 
zasedání, na kterém se diskutovalo o dani 
z finančních transakcí a regulaci finančních 
trhů.

Členové Evropského hospodářského a sociál-
ního výboru se po úspěšně diskuzi shodli na 
společné pozici týkající se manipulace trhem 
a ratingových agentur. V zásadě EHSV sou-
hlasí s návrhem Komise týkajícím se směrnice 
o trestněprávním postihu za obchodování 
zasvěcených osob a manipulace trhem. Cílem 
Komise je aktualizovat směrnici o manipulaci 
trhu a podpořit harmonizaci a zároveň vzít 
v úvahu měnící se podmínky na trhu.
Více informací na: 

Během posledních 20 let pomohl vnitřní trh 
vytvořit milióny pracovních míst a podpořil 
konkurenceschopnost Evropy. Jeho rozvoj 
však ještě není u konce, musí být neustále 
monitorován a přizpůsobován novým okol-
nostem. 
V dubnu loňského roku Komise přijala Akt 
o jednotném trhu. Jedná se o sérii opatření, 
která mají pomoci oživit ekonomiku Unie 
a vytvořit pracovní místa. Nyní Komise přišla 
s  aktualizací, jejímž prostřednictvím navrhuje 
kroky k podpoře růstu, sociálnímu pokroku 
a zvýšení konkurenceschopnosti. zároveň 
představila svoji první zprávu o pokroku Aktu 
o jednotném trhu, ve které shrnula míru na-
plnění stanovených cílů a navrhla postupy 
k dosažení plné funkčnosti vnitřního trhu. 
zpráva věnuje pozornost vymahatelnosti práva 
a hodnotí praktické nástroje vnitřního trhu. 
Od přijetí Aktu o jednotném trhu (13. 4. 2011) 
předložila Komise 10 z 12 klíčových legislativ-
ních návrhů a dalších 30 doplňkových opatření 
na posílení růstu, zaměstnanosti a podporu 
důvěry v rámci vnitřního trhu. V případě přijetí 
a provedení těchto návrhů dojde k posílení 
trhu EU (čítající cca. 21 milionů podniků a 
500 milionů spotřebitelů). Výhody jednotného 
trhu přinesou jednodušší požadavky na účet-
nictví a levnější přístup k patentové ochraně. 

V rámci CEN-CENELEC 
vznikla nová 
koordinační skupina 
pro elektromobilitu

Posílení evropského 
potenciálu pro růst 
skrze lepší fungování 
jednotného trhu práce

Evropský hospodářský 
a sociální výbor 
diskutoval o finanční 
regulaci

http://www.cen.eu/cen/Sectors/Sectors/TransportAndPackaging/Roadtransport/Pages/Electricvehicles.aspx
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/187&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=CES/12/19&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=cs
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británie chce čistou energii Z moře 

Velká Británie chce investovat 24 milionů eur do dvou pilotních 
projektů na výstavbu elektráren, které budou získávat energii 
z mořských vln. Na realizaci projektu vyhlásila Británie veřejný tendr.

Cílem Británie je do roku 2020 brát 15  % energetické spotřeby z obno-
vitelných zdrojů. Ve svém národním akčním plánu pro obnovitelnou 
energii vyzdvihuje větrné offshore elektrárny a mořské elektrárny jako 
klíčové možnosti pro dosažení daných 15  %. 

Dle britského ministerstva pro energetiku a klimatické změny by mohla 
Británie z těchto zařízení pokrývat až 20  % své spotřeby.
Více informací na: 

petrochina je sVětoVou jedničkou V těžbě ropy

Čínská těžařská společnost PetroChina, která vznikla teprve v roce 
1999 loni těžila v průměru 2,4 milionu barelů ropy denně a tím sesadila 
z postu světové jedničky americkou společnost ExxonMobil.

PetroChina vykázala zisk ve výši přibližně 394 miliard Kč. Její hospo-
daření bylo v minulém roce ovlivněno hlavně dražším dovozem zemní-
ho plynu a ropy, ale také nárůstem nákladů na těžbu ropy.
Více informací na: 

ZpráVa ipcc o adaptaci na klimatické Změny

Koncem března publikoval Mezivládní panel pro klimatické změny 
(IPCC) kompletní zprávu týkající se řízení rizika extrémních událostí 
a přírodních katastrof způsobených klimatickými změnami.

zpráva vypovídá o tom, že je možné přijmout politiky, připravit se nebo 
bránit proti rizikům spojeným s těmito událostmi. Tyto politiky by měly 
vést ke zmírnění negativních dopadů extrémních událostí. zpráva je 
výsledkem mezidisciplinární spolupráce mezi vědci. 
Celkem 220 autorů z 62 zemí vypracovalo 592stránkovou publika-
ci.  Cituje tisíce vědeckých studí a prošla 3 koly korektury nezávislými 
 experty, kteří zaslali celkem 18 784 komentářů.
Více informací na: 

Británie chce čistou 
energii z moře 

PetroChina je světovou 
jedničkou v těžbě ropy

Zpráva IPCC o adaptaci 
na klimatické změny

Obamův úřad navrhl 
pravidla na snížení emisí 
uhlíku

Globální nukleární 
produkce v roce 2011

Jaderná energie 
významně snížila Britům 
emise

http://www.euractiv.com/energy/britain-opens-20-mln-wave-power-contest-news-512010
http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/petrochina-uz-v-tezbe-ropy-predstihla-exxon-756033
http://ipcc-wg2.gov/SREX/report/
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obamůV úřad naVrhl praVidla  
na snížení emisí uhlíku

Administrativa prezidenta Obamy přišla s návrhem prvních 
pravidel pro snížení emisí uhlíku z nově postavených  
elektráren.

Tato pravidla však nebudou regulovat již existující elektrárny, které 
jsou z jedné třetiny zdrojem amerických emisí a taktéž se nebudou 
aplikovat na jakékoliv elektrárny, jejichž stavba začne v následují-
cích 12 měsících. 
Tento návrh nenařizuje jakou surovinu musejí elektrárny spalovat, 
nicméně ukládá povinnost, aby každá nově postavená uhelná 
elektrárna používala technologie pro zachytávání a ukládání 
 uhlíku.
Více informací na: 

globální nukleární produkce  
V roce 2011

Celosvětové množství elektřiny generované z jaderných 
elektráren kleslo v roce 2011 o 4  %, a to hlavně kvůli odstaveným 
reaktorům v Japonsku a rozhodnutí Německa ustoupit od jádra.

Celková nukleární produkce v roce 2011 činila 2 518 TWh, což je 
o 4,3  % méně než v roce 2010, kdy byla produkce 2 630 TWh. 
Plný dopad japonské havárie se projeví až v roce 2012 a bude 
pokračovat až do doby, než dojde k restartování reaktorů.
Více informací na: 

jaderná energie VýZnamně snížila britům emise

Podle předběžných statistik Úřadu pro energetiku a klimatické změny 
ve Velké Británii přispěl 11% nárůst výroby elektřiny z jaderných 
elektráren v roce 2011 k 8% poklesu oxidu uhličitého.

Podíl jádra na vyrobené elektřině vzrostl z 16,3  % na 18,9  %. Spojené 
království má řadu cílů pro snižování emisí skleníkových plynů, a to jak 
mezinárodních, tak domácích. Jedná se o Kjótský protokol a tzv. uhlíko-
vé rozpočty stanovené v rámci zákona o klimatických změnách.
Více informací na: 

Británie chce čistou 
energii z moře 

PetroChina je světovou 
jedničkou v těžbě ropy

Zpráva IPCC o adaptaci 
na klimatické změny

Obamův úřad navrhl 
pravidla na snížení emisí 
uhlíku

Globální nukleární 
produkce v roce 2011

Jaderná energie 
významně snížila Britům 
emise

http://planetark.org/wen/65042
http://www.world-nuclear-news.org/EE-Fukushima_impacts_global_nuclear_generation_in_2011-1304124.html
http://www.world-nuclear-news.org/EE-Nuclear_helped_UK_cut_emissions_in_2011-3003125.html
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eurelectric reagoVal 
na konZultaci esma o emiru

Sdružení Eurelectric zaslalo svůj po-
stoj k Nařízení o OTC derivátech, centrál-
ních protistranách a ústředních registrech 
(EMIR). Veřejná diskuze k technickým stan-
dardům byla otevřena do poloviny března.

Ve své zprávě Eurelectric uvádí, že ener-
getické společnosti jsou vysoce závislé na 
dobrém fungování a likviditě velkoobchodní-
ho energetického trhu, aby na něm mohli řídit 
svoje riziko. EMiR by měl brát taktéž ohled 
na specifické hedgeové potřeby energetic-
kých společností a nastavit taková kritéria, 
která nebudou mít vliv na celkovou snahu 
snižovat systematické riziko a zároveň budou 
zvyšovat transparentnost na finančních trzích. 
Eurelectric vítá potvrzení ESMA, že obchodní 
a hedgeové aktivity budou vyjmuty z daných 
povinností. Nicméně sdružení nesouhlasí 
s návrhem týkajícím se stanovení „nízkého“ 
zúčtovacího prahu, což může mít negativní 
vliv na likviditu trhu. Sdružení Eurelectric 
se taktéž ve své zprávě vyjádřilo k potřebě 
jasnější definice, které typy kontraktů bu-
dou spadat pod EMiR, potřebu garantovat 
stabilitu centrálních clearingových protistran 

nebo aby bankovní garance mohly být i nadále 
využívány jako kolaterál. V neposlední řadě se 
též Eurelectric vyjádřil k potřebě jednotnosti 
ústředních registrů mezi EMiRem a REMiTem.
Více informací na: 

komise schVálila akViZici 
francouZské společnosti 
deutsch společností te 
connectiVity

Evropská komise schválila akvizici 
společnosti Deutsch společností TE 
Connectivity. Obě společnosti jsou aktivní 
v oblasti výroby elektronických konektorů.

Vyšetřování Komise ukázalo, že spojením obou 
společností nedojde k narušení hospodářské 
soutěže, jelikož bude na trhu i nadále dost 
konkurentů v dané oblasti produkce. Komise 
se zaměřila hlavně na prověření podmínek na 
trhu elektronických konektorů pro průmyslo-
vé aplikace, komerční dopravní prostředky, 
letectví a obranu. Komise proto potvrdila, že 
daná transakce nebude významně narušovat 
efektivní hospodářskou soutěž v Evropském 
hospodářském prostoru.
Více informací na: 

VýZnam projektu helios 
a obnoVitelných Zdrojů 
pro řecký a eVropský růst

Evropský komisař Oettinger se na konferenci 
o obnovitelných zdrojích v Aténách vyjádřil, 
že obnovitelné zdroje energie budou hrát 
hlavní roli v dlouhodobém evropském 
energetickém rozvoji.

Dle komisaře dále OzE představují významný 
přínos pro bezpečnost a diverzifikaci energetic-
kých dodávek a nabízí velké možnosti v oblasti 
průmyslových inovací a vytváření pracovních 
míst. zároveň mohou přispět k vytváření 
nových konkurenceschopných průmyslových 
odvětví s významným exportním potenciálem 
pro rostoucí světový trh. Tím více toto platí pro 
Řecko, které krize eurozóny zasáhla nejvíc. 
Potřebným impulsem k nastartování řecké eko-
nomiky může být právě sázka na obnovitelné 
zdroje. Konkrétně na solární energii, pro kterou 
má „země pod Olympem“ výhodné podmínky. 
Společně s Německem plánuje Řecko spustit 
tzv. projekt Hélios. Jedná se o společnou vizi 
obou zemí, která má z Řecka udělat solární 
velmoc. Plány počítají se stavbou solárních 
elektráren o celkové rozloze 60 000 hektarů 

Eurelectric reagoval 
na konzultaci ESMA 
o EMIRu

Komise schválila akvizici 
francouzské společnosti 
Deutsch společností TE 
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a obnovitelných zdrojů 
pro řecký a evropský růst

E.ON nebude pokračovat 
v projektu Horizon

Břidlicový plyn v Evropě 
a Evropský parlament

V lokalitě Kozloduj 
vyroste sedmý blok

http://www.esma.europa.eu/system/files/eurelectric_response_esma_consultation_final_19032012.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/344&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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(600 km2) za 20 miliard eur – včetně potřebné 
infrastruktury. Díky obrovským investicím vznik-
ne v rámci projektu Hélios také 60 000 pracov-
ních míst. Je plánováno, že díky rozvoji OzE 
se podaří uspokojit řeckou národní energetic-

kou poptávku s možností vyvážet elektrickou 
energii do jiných členských států. 
S projektem Helios souvisí i posílení národní 
dopravní infrastruktury a propojení řeckých 
ostrovů s pevninou. Vzájemné propojení se 
sousedními zeměmi skýtá velký potenciál pro 
rozšíření trans-evropské elektrické distribuční 
sítě, která pomůže k dosažení dvou hlavních 
cílů energetické politiky EU:
	Dokončení vnitřního trhu s energií do roku 

2014
	Konec energetickým ostrovům v roce 

2015.
Navíc se zde naskýtá možnost regionální inte-
grace mimo hranice současné EU prostřednic-
tvím propojení s Tureckem, kde v současné 
době do rozvoje OzE plynou velké investice.
Více informací na: 

e.on nebude pokračoVat 
V projektu horiZon

Energetická společnost E.ON na konci března 
oznámila, že po strategickém přezkumu 
nebude pokračovat v rozvoji projektu Horizon. 
V současné době hledá nového investora.

Společnost své investice do budoucna soustře-
dí, podle slov Dr. Tonyho Cockera, generálního 

ředitele pro Velkou Británii, do jiných strategic-
kých projektů ve Velké Británii, které budou mít 
rychlejší přínos jak pro zákazníka, tak pro sa-
motnou společnost, než na dlouhodobé a velké 
investiční projekty. Rozhodnutí o odchodu od 
projektu oznámil i druhý partner projektu, ener-
getická společnost RWE.
V minulém roce společnost E.ON ve Velké 
Británii investovala přes 1 miliardu liber. Jed-
ním z projektů je výstavba plynové elektrár-
ny v hrabství Kent, která může zásobovat 
až milion britských domácností. zároveň 
se společnost podílí na vývoji podzemního 
zásobníku plynu Holford v hrabství Cheshire 
a pokračuje ve výstavbě největší světové 
větrné farmy London Array. Do roku 2014 chce 
E.ON v Británii instalovat přes jeden milion 
inteligentních měřičů spotřeby. V roce 2012 
se bude E.ON, kromě mnoha dalších projektů, 
podílet na projektování pobřežní větrné farmy 
Humber Gateway s předpokládaným termínem 
dokončení v roce 2015 při investici ve výši 
736 milionů liber.
(Pozn. Projekt Horizon počítal s tím, že se do 
roku 2025 postaví jaderné elektrárny o cel-
kovém výkonu až 6000  MW. Silnou motivací 
je snaha vlády snížit emise uhlíku o 80  % do 
roku 2050.)
Více informací na: 
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o EMIRu

Komise schválila akvizici 
francouzské společnosti 
Deutsch společností TE 
Connectivity

Význam projektu Helios 
a obnovitelných zdrojů 
pro řecký a evropský růst

E.ON nebude pokračovat 
v projektu Horizon

Břidlicový plyn v Evropě 
a Evropský parlament

V lokalitě Kozloduj 
vyroste sedmý blok

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/12/255&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://pressreleases.eon-uk.com/blogs/eonukpressreleases/archive/2012/03/29/1802.aspx
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evropské zprávy 
a zajímavosti

břidlicoVý plyn V eVropě 
a eVropský parlament

Snad žádná jiná technologie a energetický 
zdroj nebudí větší vášně a kontroverzi než 
v poslední době nový zdroj – tzv.  břidlicový 
plyn. Po vzoru Spojených států a úspěchů 
s tamní těžbou se evropské země snaží pro-
zkoumat možnosti budoucí těžby břidlico-
vého plynu ve vhodných lokalitách, Českou 
 republiku nevyjímaje.

Brusel a evropské instituce se do této nové 
diskuze snaží také zapojit a v současné době 
připravují dva výbory Evropského parlamentu 
na základě vlastní iniciativy nové parlamentní 
zprávy, které se břidlicovým plynem zabývají 
z různých pohledů.
Dle zprávy připravené ve Výboru pro průmysl, 
energetiku a výzkum vnímají zákonodárci 
významný efekt, který by těžba břidlicového 
plynu mohla mít na současnou evropskou eko-
nomiku, která se bude dle předpovědí Komise 
spíše zhoršovat. Jak zmiňují jiné zprávy týkající 
se např. obnovitelných energetických zdrojů, 
i těžba nekonvenčního plynu by mohla vytvořit 
nová pracovní místa a zároveň podpořit někte-
rá energeticky intenzivní průmyslová odvětví 
dodávkami levné a dostupné energie. Vedle 

průmyslu by takový energetický zdroj mohl 
významně ovlivnit i sektor dopravy.
Vedle pozitivních efektů na hospodářství, za-
městnanost a zlepšení konkurenceschopnosti 
Evropy jsou ale slyšet i obavy a negativní 
ohlasy z řad zastánců životního prostředí 
a občanských sdružení a iniciativ. zpráva 
parlamentního výboru pro životní prostředí říká, 
že v současné době existují při těžbě a výrobě 
elektřiny z plynu hlavně obavy z vysokých 
emisí skleníkových plynů a také emisí metanu, 
který má dle některých vědců vliv na globální 
oteplování. Dalším rizikovým faktorem je spo-
třeba velkého množství vody, které se využívá 
při těžbě a také použití chemikálií, které mohou 
kontaminovat podzemní vodu a přírodu.
V této chvíli probíhá vážná diskuze o možných 

rizicích například ve Velké Británii nebo Polsku, 
kde probíhají průzkumy ložisek, a také se plá-
nuje těžba ve větším měřítku. 
Některé země, jako je Francie nebo Bulharsko, 
již naopak přijaly legislativní opatření, která 
nedovolují těžbu břidlicového plynu metodou 
hydraulického štěpení. S ohledem na výše 
uvedené, tak lze v Evropském parlamentu 
podobně jako v České republice a dalších ze-
mích, očekávat střet různých zájmů, ať už jde 
o zabezpečení energetických dodávek a menší 
závislost na importu energií nebo zájem ochra-
ny životního prostředí.

V lokalitě koZloduj Vyroste 
sedmý blok

Bulharská vláda rozhodla o stavbě nového 
jaderného reaktoru o výkonu 1000 MWe, který 
má být projektován a postaven bez vládních 
záruk a využívání peněz daňových poplatníků.

Na konci března kabinet rozhodl o opuštění 
plánu projektu VVER 1000 v Belene. V lokalitě 
Kozloduj jsou v provozu dva bloky VVER 1000 
vyrábějící zhruba třetinu celkové elektřiny. Čtyři 
bloky VVER 440 jsou ve stádiu vyřazení z pro-
vozu.
Více informací na: 

Eurelectric reagoval 
na konzultaci ESMA 
o EMIRu

Komise schválila akvizici 
francouzské společnosti 
Deutsch společností TE 
Connectivity

Význam projektu Helios 
a obnovitelných zdrojů 
pro řecký a evropský růst

E.ON nebude pokračovat 
v projektu Horizon

Břidlicový plyn v Evropě 
a Evropský parlament

V lokalitě Kozloduj 
vyroste sedmý blok

http://www.nucnet.org/all-the-news/2012/04/12/bulgaria-decides-to-build-new-unit-at-kozloduy
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právní předpisy  
a dokumenty eu

hající konzultace se týká různých témat, včetně 
dovozních omezení. Podle zprávy institutu pro 
evropskou enviromentální politiku jsou roční 

náklady spojené s tímto problémem odhadová-
ny na 12 miliard €.
Více informací na: 

prioritní cíle pro žiVotní 
prostředí

Koncem března zahájila Evropská Komise 
veřejnou konzultaci, která zůstane otevřená 
do 1. června letošního roku.

Cílem této konzultace je seznámení se 
s názory na sedmý akční program EU pro 
životní prostředí. Tento akční program by měl 
zastřešit již přijaté iniciativy, mezi které patří 
např. plán účinného využívání zdrojů, strate-
gie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 
2020 a sdělení o lepším provádění právních 
předpisů a taktéž stanovit prioritní cíle.
Více informací na: 

eVropská komise jedná 
o nepůVodních žiVočišných 
druZích

Komise se opět zabývá problematikou 
nepůvodních živočišných druhů.

V květnu 2011 byla v tomto směru vydána 
Strategie EU pro biologickou rozmanitost do 
roku 2020, se záměrem přijmout legislativní 
 nástroj pro boj s nepůvodními živočišnými 
druhy do roku 2012. V současné době probí-

Prioritní cíle pro životní 
prostředí

Evropská komise 
jedná o nepůvodních 
živočišných druzích

http://ec.europa.eu/environment/consultations/invasive_aliens.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/334&format=HTML&aged=0&language=CS&guiLanguage=en
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o čem se mluví

německé energetické společnosti čelí finančním Ztrátám 
V důsledku roZhodnutí odchodu od jádra 

Největší energetické společnosti působící v Německu oznámily finanční ztráty za rok 
2011, způsobené rozhodnutím spolkové vlády o útlumu jaderné energetiky a uložení 
jaderné daně.

Společnosti E.ON, RWE a EnBW v březnu 
oznámily finanční ztráty za rok 2011 vzniklé 
v důsledku německého přehodnocení dřívější 
energetické politiky, která počítala s rozšířením 
provozní doby 17 jaderných reaktorů a postup-
ným útlumem jaderné energetiky do roku 2022 
a placením tzv. jaderné daně. Prostřednictvím 
daně z jaderného paliva, kterou zahrnovala 
předchozí politika, mají být vybrány až 3 mld. € 
ročně na rozvoj obnovitelných zdrojů. Nová 
koncepce prosadila okamžité a trvalé uzavření 
osmi reaktorů. Společnost E.ON oznámila, že 
celkový finanční dopad tohoto rozhodnutí způ-
sobil ztrátu 2,5 mld. € za minulých 12 měsíců. 
Částku 1,5 mld. € lze přičíst na vrub uzavření 
dvou jaderných reaktorů Unterweser a isar. 
zbytek lze přičíst dani z jaderného paliva 
a urychlení vyřazení ostatních reaktorů. Spo-
lečnost RWE klesl čistý příjem o 45,4  % za rok 
2011. Svou ztrátu vyčíslila na 1 mld. €, vzniklou 
uzavřením dvou reaktorů v Biblis a daní z ja-
derného paliva. Společnost EnBW vykázala 

čistou ztrátu ve výši 655 mil. €, způsobenou 
především uzavřením dvou ze svých čtyř jader-
ných reaktorů Philippsburg–1 a Neckarwest-
heim–1. zbývající dva reaktory Philippsburg–2 
a Neckarwestheim–2 mají být odstaveny 
v roce 2019 a 2022. Společnost nepřepokládá 
zlepšení finančních výsledků do roku 2014. 
Taktéž švédská státní energetická společnost 
Vattenfall, která provozuje jaderné elektrárny 
v Německu, oznámila, že její čistý zisk klesl 
o 21  % (1,56 mld. €) v důsledku uzavření svých 
reaktorů v Krümmelu a na elektrátně Brunsbüt-
tel. Energetické společnosti kromě finančních 
následků německého rozhodnutí čelí i dalším 
výzvám. Například společnost E.ON oznámila 
pravděpodobné zrušení 9000 až 11000 pracov-
ních míst. Společnost zároveň oznámila nárůst 
emisí CO2 při výrobě elektřiny o 5  % v roce 
2011. Ve své výroční zprávě dokonce uvedla, 
že naplnění cílů Roadmap 2050 se jí podaří 
naplnit až o 5 let později. E.ON, RWE a EnBW 
zpochybnily právní hledisko platnosti vládního 

rozhodnutí o dani z jaderného paliva a zažalo-
valy spolkovou vládu. Společnosti argumentují 
dřívějším podmíněným prodloužením provozu 
reaktorů, které byly novým politickým koncep-
tem uzavřeny. E.ON a RWE taktéž zpochybnily 
rozhodnutí vlády odstavit své reaktory, jako 
porušení svých vlastnických práv. EnBW, jejímž 
vlastníkem je ze 45  % zelená vláda spolkové 
republiky Baden-Württemburg se rozhodla 
k žalobě nepřipojit. Finanční soudy v Hambur-
ku a Mnichově projednávající protiprávnost 
rozhodnutí spolkové vlády o dani z jaderného 
paliva, se shodly, že daň je protiústavní a s nej-
vyšší pravděpodobností i proti evropskému 
právu.
Více informací na: 

Německé energetické 
společnosti čelí 
finančním ztrátám 
v důsledku rozhodnutí 
odchodu od jádra 

http://www.foratom.org/home/275/902-german-energy-companies-face-financial-losses-due-to-phase-out-decision.html
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kalendář událostí

3.–4. kVětna pořádá v Bruselu Evropská komise konferenci 
pojmenovanou Smart Energy & Sustainable ICT. Akce bude zaměřená 
na otázky spojené s inteligentními sítěmi, s důrazem na propojení 
s telekomunikačním sektorem a jeho potenciálem na zlepšení 
životního prostředí pomocí využívání těchto technologií.  
Podrobnosti zde: 

14.–15. kVětna v Bratislavě proběhne sedmé plenární zasedání 
Evropského jaderného energetického fóra. Na tradičním setkání, na 
jehož pořádání se slovenská metropole pravidelně střídá s Prahou, 
mj. prezentují výsledky své celoroční práce pracovní skupiny 
zaměřené na různé aspekty jaderné energetiky. 
Podrobnosti na: 

18. kVětna vyprší termín pro podávání dotazů v rámci veřejných 
konzultací na téma finanční podpory pro energetickou účinnost budov. 
Konzultace byla zahájena dne 15. února a je určena širokému spektru 
zájemců o tento nástroj.  
Více na: 

29.–30. kVětna se v portugalské metropoli Lisabonu uskuteční 
energetický workshop CIRED 2012. Hlavním námětem akce, konající 
se na půdě lisabonského Kongresového centra, bude integrace 
elektřiny z obnovitelných zdrojů do distribuční sítě. 
Více na: 

30. kVětna – 1. čerVna hostí Vídeň energetickou konferenci 
s názvem ASPO 2012. Desátý ročník kongresu, který se zaměřuje na 
debaty odborníků a politiků o problematice tzv. „peak oil“, resp. 

situace historicky maximálního objemu těžby ropy, případně plynu, 
a možnostech jejího řešení včetně dalších aspektů poptávky a zásob 
těchto surovin, se uskuteční v historickém Dolnorakouském paláci 
v centru města. 
Podrobnosti na: 

27. kVětna – 1. čerVna proběhne v portugalském městě Porto již 
32. výroční konference organizace IAIA (Mezinárodní asociace pro 
hodnocení dopadů), a sice IAIA 12 Energy Future. Hlavními tématy 
diskuse budou např. obnovitelné energie, fosilní paliva či elektřinou 
poháněná doprava. 
Více zde: 

Události z energetiky

http://ec.europa.eu/information_society/events/smartenergy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/nuclear/forum/meetings/meetings_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/consultations/20120518_eeb_financial_support_en.htm
http://www.cired2012-workshop.org/index.htm?origin=conference-alerts
http://www.aspo2012.at/
http://www.conferencealerts.com/seeconf.mv?q=ca186808
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noVá regulace trhu s otc deriVáty schVálena V ep

Evropský parlament schválil dne 29. března 2012 návrh Evropské komise mířící k větší regulaci trhu s deriváty 
obchodovanými na mimoburzovních trzích (OTC deriváty). Úspěšné odhlasování zmíněného nařízení, 
známého pod zkratkou EMIR, přináší zajímavou možnost si tento mýty opředený finanční nástroj a zejména 
snahu Evropské komise o zpřísnění jeho kontroly ve stručnosti přiblížit.

Co jsou finanční deriváty a OTC?

Finanční derivát je finanční kontrakt založený 
na budoucí hodnotě nebo stavu určité v kon-
traktu specifikované veličiny nebo situace. Tím 
může být cena určitého zboží, směnný kurs či 
schopnost dlužníka platit. Příkladem finanč-
ního derivátu je smlouva mezi obchodníkem 
s elektřinou a dodavatelem elektřiny, ve které 
se obchodník zavazuje, že po určité budoucí 
období nakoupí určité množství elektřiny za 
pevně stanovenou cenu. Tento závazek přitom 
platí vůči tomu, kdo bude dotyčný derivát vlast-
nit a uplatní ho. Cena, kterou daný obchodník 
za elektřinu zaplatí, pro něj zůstane ve smluve-
ném období stejná jak v případě jejího poklesu, 
tak v případě jejího růstu pro ostatní zákazníky. 
V případě OTC derivátů, které tvoří až 95  % 
všech uzavřených derivátních smluv, se jedná 
o finanční instrument, který je realizován mimo 

regulovaný trh, nejčastěji za asistence ban-
kovního institutu, který zajistí finanční pokrytí 
kontraktu v roli protistrany prodávajícího.

Proč navrhuje Evropská komise regulaci 
OTC? Jaké jsou hlavní změny, které návrh 
trhu s OTC deriváty přinese?

Evropská komise jako vysvětlení navržené 
legislativní změny uvádí snahu o zvýšení trans-
parentnosti, a po zkušenostech s průběhem 
hospodářské krize v roce 2008, kterou podle 
mnoha názorů způsobily mimo jiné nereálně 
nastavené podmínky derivátních smluv. EK 
rovněž navrhla snížení finančních rizik při 
obchodování s OTC deriváty. zásadní změnu 
znamená skutečnost, že OTC deriváty podle 
přijatého nařízení budou muset být povin-
ně  zúčtovány prostřednictvím tzv. účetních 
protistran (CCP). Tím bude zmírněno riziko 

neschopnosti jedné ze stran splnit smluvené 
závazky. CCP jsou komerční společnosti, které 
se na tuto činnost specializují. Transparentnost 
má podle mínění Komise přinést povinné ohla-
šování smluv centrálním registrům obchodních 
údajů, které deriváty dále roztřídí do skupin 
podle míry jejich rizikovosti, čehož využijí při 
dalším obchodování s deriváty jednotliví inves-
toři. Návrh rovněž přináší značné posílení role 
Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy 
(ESMA). Ten bude monitorovat činnost cent-
rálních registrů a bude jim udělovat a odebírat 
licence a zároveň bude moci snáze odmítnout 
povolení pro jednotlivé CCP.

Týká se změna všech kontraktů OTC?

zúčtování OTC kontraktů prostřednictvím CCP 
společností a ohlašovací povinnosti budou 
muset splnit jednak všechny komerční finanční 

Nová regulace trhu s OTC 
deriváty schválena v EP
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hmot). Bez asistence CCP a ohlašovacích 
povinností se dále obejdou finanční instituce 
zabývající se spravováním veřejného dluhu, 
tj. členové Evropského systému centrálních 
bank (ESCB) a Banka pro mezinárodní platby, 
neboť není žádoucí, aby jejich možnost inter-
venovat v zájmu stabilizace trhů byla omeze-
na. Dále penzijní fondy, které dostaly tříleté 
osvobození od zúčtovací povinnosti, jež si 
budou moci po řádném odůvodnění prodloužit 
o další dva roky a následně o jeden rok.  
Poslední výjimku tvoří transakce provedené 
za splnění určitých podmínek v rámci jedné 
skupiny firem.

společnosti (univerzální a komerční banky, 
pojišťovací společnosti, fondy) a také nefi-
nanční společnosti, které mají silnou expozicí 
na derivátních trzích (energetické společnosti, 
aerolinky atp.). Výjimku naopak představují 
derivátní smlouvy nefinančních společnos-
tí, pokud nepřesáhnou určitou mezní výši 
(dosud neurčenou). Co je ale důležité, že se 
do objemu derivátů srovnávaného s mezní 
výši nepočítají ty deriváty, kterými se tyto 
firmy chrání před nepříznivým dopadem pří-
padných změn finančních podmínek na jejich 
podnikání (například kontrakty uzavírané 
leteckými společnostmi na nákup pohonných 

Jaká je další budoucnost tohoto návrhu?

Do 30. září 2012 musí Evropský dohledový 
orgán pro bankovnictví, kapitálový trh a pojiš-
ťovnictví (ESA) předložit Evropské komisi tech-
nické standardy, navázané na schválení těchto 
pravidel. Jejich přijetí EK se očekává do konce 
letošního roku. Komise se rovněž zavázala ke 
zhodnocení fungování přijatých pravidel v praxi 
formou hodnotící zprávy, připravené tři roky od 
vstupu nařízení v praxi.

Více informací na:   nebo na: 

Nová regulace trhu s OTC 
deriváty schválena v EP

http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/infopress/20120329IPR42137/20120329IPR42137_cs.pdf
http://cs.wikipedia.org/wiki/Finan%C4%8Dn%C3%AD_deriv%C3%A1t#Druhy_deriv.C3.A1t.C5.AF
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