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Vážení čtenáři, 
vítám Vás při čtení našeho červnového měsíčníku Energetika v EU. Během 
posledního měsíce se v sektoru energetiky událo mnoho zajímavých a důležitých 
věcí, o kterých bychom Vás rádi informovali.
V naší první rubrice Energetická politika EU si můžete přečíst o závěrech 
posledního setkání Energetické rady pod dánským předsednictvím. Některé 
kapitoly byly uzavřené, některé se budou dál řešit v rámci kyperského 
předsednictví. 
V další rubrice přinášíme článek o energetické situaci v Řecku, které je 
v posledních týdnech a měsících často zmiňováno v souvislosti s finanční 
a ekonomickou krizí. Evropský statistický úřad Eurostat publikoval čísla o podílu 
obnovitelných zdrojích energie. Více informací naleznete v článku, který se této 
zprávě věnuje.
V další z našich pravidelných rubrik Vám přinášíme informace o programu 
kyperského předsednictví a představení témat, kterým se bude věnovat.  
Přeji Vám příjemné čtení našeho bulletinu a taktéž slunečnou dovolenou. Další 
číslo bulletinu Energetika v EU Vám představím koncem srpna.

S pozdravem,
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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energetická 
politika eu

poslední setkání energetické 
rady pod dánským 
předsednictvím

Poslední setkání ministrů pro energetiku se 
konalo 15. června v Lucemburku. Ministři 
diskutovali o různých rozpracovaných 
energetických tématech. 

Uzavřena byla kapitola týkající se směrnice 
o energetické účinnosti. Naopak snaha 
o dohodu o Roadmap 2050 nebyla úspěšná. 
Polsko odmítlo schválit text, který jinak 
podporuje zbylých 26 členských států. Polský 
ministr se vyjádřil, že jeho země nemůže 
přijmout omezení týkající se redukčních cílů 
pro rok 2020 bez toho, aby bylo dosaženo 
globální dohody v oblasti klimatu a nebyly 
implementovány nové technologie umožňující 
redukci emisí.
Otázky infrastruktury a obnovitelných 
zdrojů budou řešené během následujícího 
kyperského předsednictví. Neformální setkání 
energetických ministrů by se mělo konat 
v Nikósii 17. září a formální setkání by mělo 
proběhnout 3. prosince v Bruselu.
Více informací na: 

komisař oettinger   
potvrdil důležitost  
plynu

Zemní plyn je nezbytný pro zajištění 
energetické budoucnosti EU a naším cílem 
je vybudovat v příštím desetiletí největší 
integrovaný trh s plynem na světě, vyjádřil 
se komisař pro energetiku Oettinger na 
konferenci o plynové infrastruktuře, která 
se konala v Krakově.

Komisař uvedl několik důvodů. Podle 
komisaře je plyn ideálním partnerem pro 
obnovitelné zdroje a umožní dosáhnout 
redukce emisí CO2 do roku 2030. Dalšími 
důvody jsou flexibilita, bezpečnost 
a univerzální použití. Vybudování tohoto 
trhu si vyžádá investice v hodnotě 70 
miliard eur, a tudíž je nezbytné zaručit 
investorům stabilní prostředí včetně 
investičních pobídek pro riskantní investiční 
projekty. Za klíčové prvky pro funkčnost 
a bezpečnost dodávek označil plynové 
zásobníky a nové terminály pro dovoz 
zkapalněného zemního plynu.
Více informací na: 

Poslední setkání 
Energetické rady pod 
dánským předsednictvím

Komisař Oettinger  
potvrdil důležitost plynu

EK zaslala Polsku 
odůvodněné stanovisko

Poslední setkání 
Energetické rady pod 
dánským předsednictvím

Komisař Oettinger  
potvrdil důležitost plynu

EK zaslala Polsku 
odůvodněné stanovisko

http://www.euractiv.cz/energetika/clanek/mezi-ceskem-a-polskem-nejspis-povede-novy-plynovod-009862
http://www.euractiv.com/energy/germany-grapples-post-nuclear-power-gap-news-512473
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energetická 
politika eu

ek Zaslala polsku odůvodněné stanovisko 

Evropská komise odeslala v uplynulých dnech Polsku odůvodněné 
stanovisko, ve kterém žádá tento členský stát o transpozici dvou 
směrnic ze třetího energetického balíčku do národní legislativy. 

Směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou 
(2009/72/EC) a směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh se 
zemním plynem (2009/73/EC) měly být členskými státy transpo
novány do 3. března 2011. K tomuto datu Polsko neinformovalo 
Evropskou komisi o transpozici směrnice o elektrické energii. Polsku 
teď běží dvouměsíční lhůta, ve které může reagovat na stanovisko 
Evropské komise. V případě nečinnosti se Komise obrátí na Evrop
ský soudní dvůr 
Více informací na: 

evropský hospodářský a sociální výbor 
upoZorňuje, že eu Zaostává v naplňování svých 
cílů v oblasti energetické politiky

Od Evropského hospodářského a sociálního výboru přichází 
upozornění, že EU nebezpečně zaostává v naplňování cílů pro  
přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku. 

Výbor zveřejnil toto upozornění ve svém stanovisku k „Energetickém 
plánu 2050“, které přijal na svém plenárním zasedání 23. května. Vý
bor se domnívá, že EU si neuvědomuje, jaká prodleva vzniká v do
sahování vytčených cílů. Unie chce snížit své emise skleníkových 
plynů do roku 2050 o 8095%, při současném zajištění bezpečnosti 
a konkurenceschopnosti energetického odvětví. Výbor nepožaduje 
stanovení nových dlouhodobých cílů, ale požaduje jasné střednědo
bé cíle, které poskytnou adekvátní impuls k pokroku v příštích letech. 
Zároveň konstatuje, že je v nejlepším zájmu EU a jejích členských 
států stanovit, ve spojení s vhodnými opatřeními, indikativní cíle do 
roku 2030. Podle stanoviska Výboru jsou ceny oxidu uhličitého příliš 
nízké a kolísají. Rovněž naplňování společných norem v oblasti 
energetické účinnosti není dostatečně rychlé. Co se týče obnovi
telných zdrojů energie, kritizuje Výbor rozdílnou podporu některých 
členských států. Zároveň vyjádřil zklamání nad pomalým pokrokem 
v modernizaci sítí a skladování energie. Opětovně také zazněla 
výzva k vytvoření Evropského fóra občanské společnosti, která by 
sdružila všechny zúčastněné strany, přivedla je k diskusi o otázkách 
energetické politiky v časovém rámci 2050 a tím podpořila výměnu 
informací v rámci EU. 
Více informací na: 

Poslední setkání 
Energetické rady pod 
dánským předsednictvím

Komisař Oettinger  
potvrdil důležitost plynu

EK zaslala Polsku 
odůvodněné stanovisko

Poslední setkání 
Energetické rady pod 
dánským předsednictvím

Komisař Oettinger  
potvrdil důležitost plynu

EK zaslala Polsku 
odůvodněné stanovisko

http://www.euractiv.com/energy/eu-reaches-biofuels-consensus-decision-news-512455
http://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/vstup-usa-na-svetovy-trh-plynu-muze-znamenat-prevrat-764756
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nad řeckem se vZnáší energetická kriZe

Pod hrozbou, že se řecká dluhová krize přelije i do energetického 
sektoru, svolal řecký regulátor  na začátku června mimořádnou 
schůzi k odvrácení energetického kolapsu v oblasti dodávek 
zemního plynu a elektřiny. 

Řecký regulační úřad pro energetiku (RAE) svolal tento mítink, aby se 
diskutovala  možnost přerušení dodávek zemního plynu pro výrobce 
elektřiny. To hrozilo poté, co se nepodařilo urovnat nedoplatky s doda
vatelskou společností DEPA. Energetická krize by zadluženému Řecku, 

Nad Řeckem se vznáší 
energetická krize

Obnovitelné zdroje a 
jejich podíl na spotřebě

EIB poskytne půjčku na 
energetické propojení 
Španělska a Francie

Rosněft a Exxon budou 
spolupracovat
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které se nachází v politicky i finančně napjaté situaci, přinesla 
hrozbu výpadků elektřiny. Řecké vládě hrozí vyčerpání finančních 
prostředků již příští měsíc. Podle zdroje, který si nepřál být jmeno
ván, společnost DEPA nemá hotovost k vyrovnání účtů za dodávky 
plynu v hodnotě 120 milionů eur s italskou firmou Eni, tureckým 
Botasem a ruským Gazpromem. Pokud DEPA přeruší dodávky, bu
dou nezávislí výrobci elektrické energie jako Elpedison a Mytilineos 
nebo Heron and Corinth Power pokrývající zhruba 30% spotřeby 
země, nuceni zastavit provoz. Řecký operátor sítě ADMIE by pak 
musel přistoupit k odpojování dodávek elektrického proudu, aby 
zabránil celostátnímu blackoutu, což by byla veliká hrozba zejména 
pro právě začínající turistickou sezónu.  
Více informací na: 

obnovitelné Zdroje a jejich podíl na spotřebě

Evropský statistický úřad Eurostat publikoval čísla o podílu 
obnovitelných zdrojů na celkové energetické spotřebě všech 27 
členských států v roce 2010. 

V roce 2010 činil podíl obnovitelných zdrojů na celkové hrubé 
energetické spotřebě 12,4%. V porovnání s rokem 2009, kdy 
podíl OZE činil 11,5%, došlo k malému navýšení,. Při pohledu na 
jednotlivé členské státy největšího podílu dosahovaly tyto zdroje 
energie ve Švédsku (47,9%), Lotyšsku (32,6%), Finsku (32,2%) 
a Rakousku (30,1%). Naopak nejmenší zastoupení měly na Maltě 
(0,4%), v Lucembursku (2,8%), ve Velké Británii (3,2%) a v Nizo
zemsku (3,8%). 
Více informací na: 

eib poskytne půjčku na energetické propojení 
španělska a Francie

Evropská investiční banka schválila španělské energetické 
společnosti REE půjčku ve výši 175 miliónů eur. Půjčka by měla 
být využita na zlepšení energetického propojení Španělska 
a Francie. 

Nové vedení propojí města Santa Llogaia a Baixas a po celé své 
délce dosahující 64,5 km bude vedeno pod zemí. Uvedení do pro
vozu je plánováno na rok 2014. Hlavním důvodem realizace tohoto 
projektu je zdvojnásobení přenosové kapacity mezi Španělskem 
a zbytkem Evropy. Projekt dále zlepší bezpečnost dodávek elektřiny 
a přispěje ke zvýšení stability energetického systému ve Španělsku.  
Více informací na: 

rosněFt a exxon budou spolupracovat

Ruská společnost Rosněft a americká společnosti Exxon Mobil 
podepsaly smlouvu o vzájemné spolupráci v těžbě nekonvenčních 
zdrojů ropy v oblasti Sibiře.  

Potenciál těžby z břidlicových písků a dalších nepropustných hornin 
se odhaduje na 300 000 barelů denně. První průzkumné vrty by se 
v dané oblasti měly uskutečnit příští rok. Podobné smlouvy o spolu
práci podepsal Rosněft i s dvěma evropskými společnostmi a jejich 
cílem je soustředit se na těžbu v ruské části Arktidy. Důvodem jsou 
hlavně limitované těžební kapacity. 
Více informací na: 

Nad Řeckem se vznáší 
energetická krize

Obnovitelné zdroje a 
jejich podíl na spotřebě

EIB poskytne půjčku na 
energetické propojení 
Španělska a Francie

Rosněft a Exxon budou 
spolupracovat

http://www.foxnews.com/leisure/2012/05/19/electric-car-network-gets-first-test-in-israel/
http://www.world-nuclear-news.org/NP-Ghana_coordinates_nuclear_planning_activities-1705124.html
http://www.foxnews.com/leisure/2012/05/19/electric-car-network-gets-first-test-in-israel/
http://www.world-nuclear-news.org/NP-Ghana_coordinates_nuclear_planning_activities-1705124.html


 6 2012
měsíční bulletin skupiny čeZ

evropské zprávy 
a zajímavosti

slavnostní otevření jaderného 
výrobního výZkumného centra

Princ Andrew slavnostně otevřel Britské 
jaderné průmyslové výzkumné centrum 
(NAMRC).

NAMRC vzniklo kombinací odborné a univer
zitní spolupráce. V současnosti spolupracuje 
s 34 průmyslovými společnostmi s cílem zlepšit 
schopnosti a výkonnost dodavatelských firem 
pro jaderný průmysl. Týká se to i dvou hlav
ních dodavatelů britských jaderných zařízení, 
kterými jsou francouzská Areva a americký 
Westinghouse.
Hlavním cílem spolupráce v NAMRC je podpora 
britských společností ve výrobě komponent pro 
jaderné elektrárny, a to v rámci strategie ome
zení skleníkových plynů přijaté v červenci 2009.
Více informací na: 

německo se pouští do posílení 
elektrických sítí

Německo oznámilo plán na modernizaci 
a rozšíření své elektrické sítě v příštích deseti 
letech, kterým chce nahradit mezeru vzniklou 
vyřazením jaderné energie. Modernizace si 
vyžádá investice ve výši 20 miliard eur.

Na žádost německé vlády vypracovali němečtí 
provozovatelé sítě společný plán rozvoje, který 
počítá s rozšířením stávající infrastruktury 
v příštích letech. Plán počítá se s moderni
zací 4400 km stávajících přenosových linek 
a výstavbou 3800 km nového vedení vysokého 
napětí. Modernizace a rozšíření přenosové 
soustavy jsou nutné i pro rozvoj evropského tr
hu s elektřinou. Požadované investice by do ro
ku 2022 měly činit cca 20 miliard eur. Úspěšná 
realizace ambiciózního investičního programu 
na energetickou transformaci Německa bude 
záviset na regulačním rámci, rychlosti schvalo
vacího procesu a stejně jako na míře sociální 
a politické podpory. Německá vláda chce 
o přijetí zákona o rozšíření sítě rozhodnout do 
konce tohoto roku.
Více informací na: 

komise vyZývá Francii, aby 
přehodnotila svůj systém 
regulovaných cen plynu pro 
velkoodběratele

Evropská komise oficiálně vyzvala Francii, 
aby uvedla své právní předpisy týkající se 
regulace tarifů pro velkoodběratele zemního 
plynu do souladu s právem Evropské unie. 
Podle evropské legislativy pro vnitřní trh 
s energiemi mají být ceny určovány v první řadě 
nabídkou a poptávkou. Státní nastavení tarifů 
pro velkoodběratele brání novým subjektům 
v přístupu na trh.

Řízení o nesplnění povinnosti bylo zahájeno již 
v roce 2006. Nyní v této souvislosti Komise vydala 
další odůvodněné stanovisko. Komise se domní
vá, že francouzské právní předpisy nedodržují 
povinné lhůty při uplatňování regulovaných cen 
ani princip proporcionality. Komise považuje za ne
přiměřenou francouzskou ochranu cen pro velko
odběratele bez ohledu na jejich velikost a situaci. 
V případě, že Francie nedostojí svým právním 
závazkům ve lhůtě dvou měsíců, může Komise 
předložit věc Evropskému soudnímu dvoru. Právní 
úprava regulující vnitřní trh s energiemi zaručuje 
spotřebitelům vybrat si svého dodavatele. 

Slavnostní otevření 
jaderného výrobního 
výzkumného centra

Německo se pouští do 
posílení elektrických sítí

Komise vyzývá Francii, 
aby přehodnotila svůj 
systém regulovaných cen 
plynu pro velkoodběratele

Proběhly diskuse k EIA ve 
Vídni, Pasově a Českých 
Budějovicích

OECD publikovalo zprávu 
o vlivu nízkouhlíkové 
ekonomiky na pracovní 
trh

Německý odklon od jádra 
jako test mezinárodní 
investiční arbitráže

http://www.world-nuclear-news.org/NP-Ghana_coordinates_nuclear_planning_activities-1705124.html
http://www.world-nuclear-news.org/NP-Ghana_coordinates_nuclear_planning_activities-1705124.html
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V únoru 2011 bylo vládami členských států do
hodnuto, že do roku 2014 dojde k vytvoření sku
tečného evropského vnitřního trhu s energiemi. 
Existence konkurenčního vnitřního trhu s ener
giemi v rámci EU je nejlepší způsob zajištění 
bezpečnosti dodávek a přijatelných cen energií. 
Regulované ceny mohou být proto přijaty pouze 
tehdy, když slouží obecného hospodářskému 
zájmu. Současně musí být přiměřené, jasně 
vymezené, transparentní a nediskriminační.
Více informací na: 

proběhly diskuse k eia ve vídni, 
pasově a českých budějovicích

Rakousko a Bavorsko přijaly nabídku 
uspořádat na jejich území veřejné diskuse 
k procesu hodnocení vlivů na životní prostředí 
při dostavbě jaderné elektrárny Temelín.

Na rozdíl od mediální odezvy se akcí, kde bylo 
možné se zeptat jaderných odborníků na cokoli 
týkající se záměru ČEZ, zúčastnilo pouze pár desí
tek lidí. Rakouská strana očekávala účast několika 
set, německá pak několika tisíc zájemců. Veřejné 
projednání záměru v Českých Budějovicích pro
běhlo klidně za účasti cca 200 zájemců. Přibližně 
třetinu tvořili Němci a Rakušané, přítomni byli i Po
láci a Slováci. Vyjádřili se zástupci obcí, českých, 

rakouských a německých nevládních organizací. 
Projev přednesl rakouský ministr životního pro
středí Berlakovich. Poslední dotaz byl zodpovězen 
po sedmnácti hodinách.
Více informací na:  a také na:  

oecd publikovalo Zprávu 
o vlivu níZkouhlíkové 
ekonomiky na pracovní trh

Začátkem června publikovala organizace 
OECD zprávu Potenciál pracovního trhu při 
přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku.

Tato zpráva potvrdila, že zelený růst bude 
jedním z hlavních motorů strukturálních změn 
v národních ekonomikách. Strategie představe
ná OECD taktéž zdůrazňuje význam ekoinovací 
a podpory ekologického vzdělávaní.
Více informací na: 

německý odklon od jádra jako 
test meZinárodní investiční 
arbitráže

Institut pro udržitelný rozvoj (IISD) ve studii 
k novému sporu mezi Vattenfallem a Německem 
rozebírá šance Vattenfallu na úspěch 
v arbitrážním řízení a jednotlivé právní aspekty 

rozhodnutí spolkové vlády ukončit činnost 
německých jaderných elektráren do roku 2022.

Zahraniční investoři mají v porovnání s německý
mi lepší podmínky, protože disponují dodatečnou 
právní ochranou. Němečtí investoři spadají pod 
novou německou legislativu, zatímco na zahranič
ní se vztahují ochranné klauzule Smlouvy o Ener
getické chartě. Žaloby německých provozovatelů 
u Spolkového ústavního soudu mají za cíl uznat 
protiústavnost vládního rozhodnutí a buď jej odvo
lat, nebo nahradit novým zákonem poskytujícím 
kompenzace. Vattenfall dne 31. května nahlásil 
arbitráž proti Německu u Mezinárodního centra 
pro urovnávání investičních sporů (ICSID) na 
základě svých práv určených Energetickou char
tou. Ohradit se může proti porušení ochrany proti 
vyvlastnění bez náhrady, proti porušení férového 
a rovného zacházení, poškození nepřiměřenými 
či diskriminačními opatřeními nebo proti porušení 
tzv. zastřešující doložky, která určuje povinnosti 
státu dodržovat závazky převzaté vůči investici. 
Požadovaná kompenzační částka není zatím zná
ma. Podle analýzy činí výše ztracených investic 
700 mil. eur. Ve své výroční zprávě za rok 2011 
vyčísluje Vattenfall škody za vyřazení svých dvou 
v Německu provozovaných jaderných elektráren 
na 1,18 mld. eur.
Více informací na: 

Slavnostní otevření 
jaderného výrobního 
výzkumného centra

Německo se pouští do 
posílení elektrických sítí

Komise vyzývá Francii, 
aby přehodnotila svůj 
systém regulovaných cen 
plynu pro velkoodběratele

Proběhly diskuse k EIA ve 
Vídni, Pasově a Českých 
Budějovicích

OECD publikovalo zprávu 
o vlivu nízkouhlíkové 
ekonomiky na pracovní 
trh

Německý odklon od jádra 
jako test mezinárodní 
investiční arbitráže

http://www.world-nuclear-news.org/NP-Ghana_coordinates_nuclear_planning_activities-1705124.html
http://www.world-nuclear-news.org/NP-Ghana_coordinates_nuclear_planning_activities-1705124.html
http://www.world-nuclear-news.org/NP-Ghana_coordinates_nuclear_planning_activities-1705124.html
http://www.world-nuclear-news.org/NP-Ghana_coordinates_nuclear_planning_activities-1705124.html


 6 2012
měsíční bulletin skupiny čeZ

právní předpisy  
a dokumenty eu

třebě energie na 20 % a sníží emise oxidu uhličitého o 20 %. Ener
getická efektivnost je jediný z těchto cílů, ke kterému není přiřazena 
odpovídající závazná legislativa. Třístranná jednání, jichž se účastní 
zástupci Rady, Komise a Parlamentu, proběhla  ve dnech 8. a 29. 
května a 5. a 13. června 2012. Výsledkem je snížení cíle z 20 % na 
17 %. Očekává se, že by směrnice mohla vyjít v Úředním věstníku 
počátkem října 2012 a pak budou mít členské státy 18 měsíců na její 
implementaci.
Více informací na: 

velká británie připravuje reFormu energetiky

Britské ministerstvo pro energetiku a klimatickou změnu 
představilo koncem května návrh zákona, který má do energetiky 
přinést největší změny za poslední dvě dekády s cílem zajistit 
přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku.

Významně se má změnit způsob regulace trhu s elektřinou i fungo
vání energetických firem. Firmy budou moci uzavírat dlouhodobé 
kontrakty na dodávky elektřiny z nízkoemisních zdrojů a bude vytvo
řen tzv. kapacitní trh, který pomůže při zajištění stabilních a spoleh
livých dodávek. Nově postavené uhelné elektrárny by měly dispo
novat technologií zachytávání a uskladňování uhlíku (CCS). Většina 
energetických firem danou reformu přivítala, nicméně upozornily na 
přílišnou komplexnost řešení a potřebu dotáhnout detaily.
Více informací na: 

trialog se dohodl na směrnici o energetické 
účinnosti

V půlce června bylo dosaženo kompromisu v rámci směrnice 
o energetické účinnosti. Návrh byl schválen po těžkých 
jednáních mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí. 
Původní cíl 20 % byl snížen.

Energetické podniky budou povinny nabízet opatření ke snížení 
spotřeby. Původní cíle směrnice byly v průběhu jednání oslabeny. 
Ve strategii 202020 se státy EU dohodly, že do roku 2020 EU 
sníží spotřebu energie o 20 %, zvýší podíl OZE na konečné spo

Velká Británie připravuje 
reformu energetiky

Trialog se dohodl na 
směrnici o energetické 
účinnosti
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o čem se mluví

kyperské předsednictví

Novým předsedajícím státem 
Evropské unie se od 1. července 
stane Kypr. Malý ostrov ve 
Středozemním moři vstoupil do 
Evropské unie spolu s dalšími 
devíti státy v roce 2004 a bude se 
jednat o jeho první předsednictví 
v historii.

Velvyslanec Kypru při EU Kornelios 
Korneliou představil v minulých 
dnech cíle kyperského předsednic
tví. Hlavní prioritou bude víceletý 
finanční rámec EU pro období 
20142020. „Musíme zajistit, aby 
evropské peníze skončily tam, kde 
jsou potřeba a kde je jejich přidaná 
hodnota,“ uvedl velvyslanec. Kypr se 
bude taktéž věnovat tématu společ
né azylové politiky a pravděpodobně 
znovu otevře rozhovory o politice 
rybolovu, který má pro tento ostrov 
velký význam. Opomenuty by neměly 
být ani sousedská politika a politika 
rozšiřování EU.
Více informací na: 

Kyperské předsednictví

http://www.world-nuclear-news.org/NP-Ghana_coordinates_nuclear_planning_activities-1705124.html
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kalendář událostí

1.–6. července proběhne v makedonském 
Ochridu 7. ročník konference SDEWES 
(udržitelný rozvoj energetických, vodních 
a environmentálních systémů). Akce konaná 
pod patronací UNESCO na břehu stejnojmen-
ného jezera bude rozdělena do několika 
diskusních okruhů, jako je například 
energetická bezpečnost jihovýchodní Evropy. 
Konference se zúčastní specialisté na danou 
problematiku z celého světa.Další informace 
víz: 

2.–3. července pořádá Evropská asociace 
větrné energetiky (EWEA) technologický 
workshop zaměřený na provoz větrných 
farem. Akce se uskuteční ve francouzském 
Lyonu.víz: 

3.–4. července se v Londýně uskuteční 
sedmý ročník akce spolupořádané 
společností Marketplace a Mezinárodní 
energetickou agenturou (IEA) nazvané 
Renewables 2012. Hlavním námětem 
konference je politika obnovitelných zdrojů 
a financování jejich rozvoje při rozmanitých 
technologiích. Mezi potvrzenými mluvčími je 
například CEO společnosti GDF Suez Steve 
Riley a britský ministr energetiky Charles 
Hendry. viz: 

4. července uspořádá Evropská komise 
v bruselském paláci Charlemagne Informační 
den týkající se připravovaných výzev 
k předkládání projektů v oblasti energetické-
ho výzkumu v rámci 7. finančního rámce EU. 
viz: 

8.–12. července se v Istanbulu uskuteční 
Globální konference o globálním oteplování 
(GCGW-12). Diskuze o (nejen) tureckém 

pohledu na jeden z fenoménů naší doby se 
uskuteční na půdě Istanbulské technické 
univerzity. víz: 

24.–26. července hostí malajská metropole 
Kuala Lumpur Mezinárodní konferenci 
o systémech inteligentních sítí (ICSGS 2012). 
Akce konající se v hotelu Lanson Place se 
bude zabývat všemi klíčovými aspekty 
rozvoje smart grids. viz: 

Události z energetiky

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=ITRE-OJ-20120530-1&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=ITRE-OJ-20120530-1&language=EN
http://www.energystorageforum.com/europe/programme
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/fc/127137.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/fc/127137.pdf
http://www.reffwallstreet.com/
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V současné době Evropská komise posuzuje žádost České 
republiky týkající se možnosti přidělit emisní povolenky „zdarma“ 
i v období třetí fáze obchodování s povolenkami. Tento proces má 
svá pevně stanovená pravidla a očekávané výstupy, které v tomto 
vydání našeho bulletinu přibližujeme v podobě odpovědí na 
základní otázky s procesem související.

Kterých zemí se týká možnost uplatnit výjimku z povinného 
aukčního dražení emisních povolenek pro elektrárny po roce 
2012 a z jakého důvodu?
Evropská unie se v roce 2009 rozhodla, že současně se startem třetí 
fáze systému EU pro obchodování s emisními povolenkami (EUETS) 
na začátku roku 2013, skončí možnost vydávat bezplatné povolenky 
elektrárnám, působícím v zemích Evropské unie. Z důvodu umožnění 
modernizace energetického sektoru bylo současně s tímto rozhodnu
tím umožněno deseti novým členským státům EU (které přistoupily 
od roku 2004) zažádat o výjimku platnou do roku 2019. Dotyčné státy 
tím dostaly možnost podat žádost o povolení přidělovat elektrárnám 
povolenky zdarma i nadále. Kromě zmíněného usnadnění přechodu 
energetik nových států na nízkouhlíkovou výrobu byla hlavní motivací 
EU pro vydání těchto výjimek ochrana konečných odběratelů před 
prudkým nárůstem cen elektrické energie, který by mohl přechod na 
aukční systém vyvolat. O výjimku požádaly všechny nové způsobilé 
členské státy EU (včetně ČR) kromě Lotyšska a Malty. Mezi způsobilé 

přechodná beZplatná alokace emisních povolenek 
pro elektrárny po roce 2012

Přechodná bezplatná 
alokace emisních 
povolenek pro elektrárny 
po roce 2012
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státy z nových členských zemí nepatřilo Slo
vensko a Slovinsko.
Co je podmínkou pro schválení výjimky, co 
obsahují žádosti o její udělení?
Každý členský stát žádající o udělení výjimky 
na dočasnou bezplatnou alokaci povolenek 
musí vypracovat vlastní národní plán investic. 
Ten adekvátně představí záměry jednotlivých 
žadatelů o příděl povolenek, jak naloží s část
kou ušetřenou bezplatným získáním povolenek. 
Základní podmínkou úspěšného vyřízení 
žádosti je totiž závazek, že minimálně stejný 
objem financí, jaký firmy ušetřily bezplatnou 
alokací, bude investován do modernizace vý
roby elektrické energie zajišťující snížení emisí 
skleníkových plynů. V případě, že se žadateli 
nepodaří tento závazek splnit, bude povinen 
adekvátní částku státu proplatit. Evropská 
komise bude na dodržování těchto pravidel 
dohlížet a členské státy jí budou muset zasílat 
výroční hodnotící zprávy.
Jaký je proces vyhodnocení žádostí 
a jaký bude postup v případě negativního 
stanoviska?
Evropská komise posoudí na základě zaslané 
žádosti o výjimku způsobilost dotyčného 
členského státu, dále způsobilost konkrétních 
energetických zařízení pro získání povolenek 
zdarma (musí být prokazatelně ke konci roku 

2008 v provozu nebo alespoň ve výstavbě) 
a rovněž způsobilost zamýšlených investic 
naplňovat efektivně smysl výjimky, tj. vést ke 
snížení emisí. V případě, že Komise zjistí, že 
některá část žádosti nebo žádost jako celek 
nevyhovuje stanoveným kritériím, bude žádost 
zamítnuta. Podle směrnice 2009/29/ES je po
vinna o tom rozhodnout ve lhůtě šesti měsíců 
od obdržení definitivní podoby žádosti.
V jaké fázi je posuzování žádostí 
jednotlivých států? 
Lhůta k zaslání žádostí byla stanovena na 
konec  září 2011, avšak toto datum nebylo 
rozhodné pro běh šestiměsíční lhůty k vyřízení, 
neboť EK zaslala členským států velké množ
ství dodatečných dotazů a vedla s nimi konzul
tace s cílem odstranit z žádostí z jejího hlediska 
nepřijatelné prvky dříve, než dojde k předložení 
definitivní podoby žádosti. Věc navíc prodlužuje 
skutečnost, že kromě Generálního ředitelství 
(EK) pro oblast klimatu (DG Climate Action) 
musí žádosti prozkoumat i Generální ředitelství 
(EK) pro hospodářskou soutěž (DG Competiti
on), neboť příděl povolenek zdarma je považo
ván za poskytování státní pomoci a jako taková 
tedy musí být Komisí notifikována. Z těchto 
důvodu není v čase uzávěrky tohoto bulletinu 
známo, že by nějaká žádost členského státu 
byla již definitivně schválena. 

Přechodná bezplatná 
alokace emisních 
povolenek pro elektrárny 
po roce 2012
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