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Vážení čtenáři, 

přinášíme Vám květnové informace z Evropské agendy.  
Dne 22. května jednaly hlavy vlád a států na zasedání Evropské rady o energetice. 
Z pohledu výrobce elektřiny chápeme jejich závěry jako další potvrzení nastavených cílů 
v oblasti energetiky a ochrany klimatu v Evropské unii. Vzhledem k tomu, že se debata 
kolem Rady vede především o obnovitelných zdrojích energie a přenosu jimi produkované 
energie po EU v rámci jednotného trhu, je třeba neméně hlasitě upozorňovat na základní 
odpovědnost členského státu za zajištění bezpečnosti dodávek na svém území. Pro 
fungování energetiky a její další rozvoj je nezbytný jasně předvídatelný rámec pro 
energetickou a klimatickou politiku po roce 2020, vítáme proto odkaz na něj v závěrech 
Evropské rady. Doufáme, že její zaměření na energetiku je signálem, že se Evropská 
unie hodlá intenzivně zabývat současným stavem, kdy vzhledem k nefunkčnosti vnitřního 
trhu, evropského systému emisního obchodování a dalším nejistotám na trhu nedochází 
k realizaci investic v oblasti výrobních zdrojů. Z pohledu ČEZ je základním předpokladem 
funkční uhlíkový trh, jehož vzkříšení může stále zaručit backloading, a dále pak nastavení 
jednoho efektivního cíle pro 2030, a to pro snižování emisí CO2 na úrovni EU bez jeho 
fragmentace na cíle pro jednotlivé členské státy.

S blížícím se vstupem Chorvatska do EU se opět otevřela otázka snižování počtu 
komisařů v příštím funkčním období, které je zakotveno v Lisabonské smlouvě. Hlavy vlád 
a států ale vyslovily nesouhlas se snížením na 19 od roku 2014 a rozhodly, že komisařů 
bude od 1. července osmadvacet. Dohodly se na tomto prodloužení do konce období 
příští Komise v roce 2019 nebo pokud počet členských států dosáhne 30. Z pohledu 
energetiky by bylo vhodné zaručit koherentní přístup a uvažovat o sloučení generálních 
ředitelství pro energie, klima, případně životní prostředí.

Doufám, že i tentokrát bude pro Vás náš měsíčník příjemným zpestřením a zachováte 
nám svou přízeň i do budoucna. S pozdravem a přáním příjemného čtení
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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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Závěry Zasedání evropské rady

Dne 22. května se sešla Evropská rada, která ve svých závěrech 
potvrdila cíle energetické politiky a přijala závěry k dalším krokům 
vedoucím k dotvoření vnitřního trhu s energií a vzájemnému propojení 
trhů, potřebě posílit investice do moderní energetické infrastruktury 
a k problematice vysokých cen energie.

Před zasedáním Rady jednal ministr pro energetiku irského předsed
nictví Pat Rabbitte se stálým předsedou Hermanem Van Rompuyem 
o projekci vodítek podaných Evropskou radou do závěrů červnové Rady 
pro energetiku. Ministr zdůraznil, že je žádoucí, aby Evropská rada 
jednala o urychlení realizace programů zaměřených na zvýšení energe
tické účinnosti a o jejich potenciálu při tvorbě pracovních míst, snižování 
a řízení spotřeby energie. „Jsou zapotřebí podstatné investice do 
evropských energetických infrastruktur, aby byly zaručeny bezpečné do
dávky energie, správné fungování vnitřního trhu s energiemi a evropský 
energetický systém byl transformován na nízkouhlíkový,“ shrnul jednání 
ministr. Předseda Evropské komise shrnul ve zveřejněném příspěvku 
Komise k Evropské radě největší výzvy, mezi které patří závislost na 
dovozu energie ze třetích zemí, politická rozhodnutí některých států 
jako příčina zvýšení cen, a rovněž historicky nejnižší úroveň investic 
do odvětví energetiky. Dosavadní politiky označil za vhodné, ale jejich 
provádění za příliš zdlouhavé. Za hlavní řešení považuje energetickou 
účinnost, investice do přeshraniční energetické infrastruktury a úspory 
nákladů na energii z obnovitelných zdrojů. Kapacitní trhy označuje za 
ekonomicky neefektivní a považuje za pravděpodobné, že zachovají 
současnou fragmentaci vnitřního trhu s energií a upevní postavení ka
pacit výroby energie z fosilních paliv. Za lepší řešení označuje investice 
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do přeshraniční infrastruktury („čím širší sítě, 
tím snadněji se vyvažují obnovitelné zdroje 
energie“) a opatření spočívající v reakci na 
poptávku a skladování. Při společném obědě 
hlavy vlád a států projednaly své pozice k in
vesticím na podporu energetické účinnosti, do 
rozvoje domácích zdrojů a do infrastruktury. Ve 
svých závěrech Evropská rada uznává potře
bu předvídatelného rámce pro energetickou 
a klimatickou politiku po roce 2020, který by 
mobilizoval kapitál a snížil náklady pro nové 
investice. Vítá Zelenou knihu k rámci pro rok 
2030 a deklaruje, že se vrátí k tomuto tématu 
hned, jakmile Komise představí příslušný návrh 
v kontextu globální klimatické dohody v roce 
2015. Vyzývá členské státy k efektivní a konsi
stentní implementaci 3. liberalizačního balíčku 
a Komisi k vypracování analýzy složení cen 
elektrické energie a nákladů. ČEZ považuje za 
zásadní, aby v evropské energetické politice 
nebyl důraz kladen jen na přeshraniční propo
jování a přenosové sítě a aby byla odstraněna 
podpůrná schémata pro komerčně dostupné 
technologie, která deformují vnitřní trh. 
V rámci EU by se k roku 2030 měl nastavit 
pouze jeden cíl v oblasti snižování emisí CO2 
a nikoliv současně i cíl v oblasti obnovitelných 
zdrojů, protože jak se ukázalo na v současné 
době stanovených cílech, jsou tyto cíle mnohdy 

v protikladu. Podle sdružení EURELECTRIC 
jsou energetické a klimatické politiky dnes 
zmatečné a jejich rámec je z části evropský, 
z části národní, napůl tržně orientovaný, napůl 
řízený, a jen z poloviny navázaný na systému 
ETS. V dopise hlavám vlád a států vysvět
luje vitální roli ETS a varuje před rizikem, že 
současná krize natolik oslabí ETS, až uvrhne 
evropské hospodářství do dekarbonizačního 
prostředí bez ETS, které nejen naruší, ale také 
fragmentuje vnitřní trh s energiemi, zmaří dva
cetileté úsilí o harmonizaci a povede k vyšším 
nákladům na energie pro malé, střední i průmy
slové spotřebitele.
Dokumenty k Evropské radě:  , dopis 
a příspěvek předsedy Evropské komise:  , 
dopis Eurelectric: 

komisař oettinger chce 
jednotný postup také pro 
rušení národních regulací cen

Před Evropskou radou zaměřenou na 
energetiku mluvil komisař Oettinger 
s německým deníkem Die Welt o vizi společné 
energetické politiky. Hledá se rovnováha mezi 
ochranou klimatu a řešením hospodářských 
problémů Evropy. Cena za energie musí být 
dostupná a nesmí ohrozit pracovní místa.

Cena energií se podle komisaře v Německu 
zvyšovala v posledních desetiletích kvůli daním, 
poplatkům a příspěvkům, avšak tento směr je 
potřeba změnit. Cena elektřiny se podle něj 
nebude snižovat, ale se společnou evropskou 
strategií bude další nárůst cen rozhodně mírněj
ší, než pokud členské státy půjdou samostatně 
svými vlastními cestami. Společná evropská 
energetická politika podle něj s sebou nepřináší 
nevýhody, ale naopak – je výhodná jak pro 
spotřebitele, tak pro výrobce. „Jsou úkoly, které 
se nejlépe upravují na evropské úrovni. K tomu 
patří přeshraniční plánování sítí, definování 
pravidel společného trhu a zrušení národních 
regulací cen,“ je přesvědčen Oettinger. K dalším 
emisním cílům je třeba přistupovat realisticky 
a mít při jejich navrhování na mysli zachování 
pracovních míst a průmyslové výroby. Ještě 
letos se chce Komise zabývat těžbou plynu 
z břidlic a jejím dopadem na životní prostředí 
prostřednictvím návrhu evropské legislativní 
úpravy. Německo by si však podle něj nemělo 
nechat ujít příležitost, kterou zásoby pod jeho 
územím mohou představovat. Jako potřebné 
vidí komisař také vytvoření právního základu pro 
demonstrační projekty a pro praktický průzkum, 
který by s sebou přinesl lepší informace o nákla
dech spojených s tímto způsobem těžby.
Více informací na: 
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http://www.european-council.europa.eu/council-meetings?meeting=4aa156c3-db37-4231-9b32-a90114a48bce&tab=Agenda&lang=cs
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-416_en.htm?locale=en
http://www.eurelectric.org/media/79783/2013_05_14_letter_for_european_council_of_22_may-2013-030-0390-01-e.pdf
http://www.welt.de/politik/ausland/article116347546/Das-Umfeld-fuer-tief-greifende-Reformen-ist-ideal.html
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probíhající reviZe pravidel 
pro veřejnou podporu a její 
dopad na energetiku

Evropská komise zahájila v loňském roce 
rozsáhlou revizi pravidel pro poskytování 
veřejné podpory. Tento proces uvedla 
vydáním sdělení „o modernizaci státní 
podpory“, které proces transformace pravidel 
pro poskytování veřejné podpory jako celek 
zastřešuje a avizuje záměr zjednodušit 
a konsolidovat pravidla.

Veřejná podpora definovaná v článku 107 
Smlouvy o fungování EU (SFEU) je obecně za
kázaná, z tohoto zákazu však existují výjimky, 
které jsou upraveny evropskou legislativou.
Probíhající revize naznačuje, že Komise 
plánuje mimo jiné větší kontrolu a harmoniza
ci pravidel pro poskytování veřejných podpor 
směřujících do energetiky, a to jak investičních 
tak provozních. Proto v rámci revize Nařízení 
a Pokynů podpora do tohoto odvětví doznala 
změn. Ačkoli všechny revidované dokumenty 
jsou dosud ve stádiu konzultačních dokumentů 
nebo draftů, lze již nyní vnímat určitý trend.
Komise navrhuje vyloučit možnost poskytovat 
odvětví energetiky regionální podporu v rámci 

Obecného nařízení o blokových výjimkách, 
zároveň nově zařazuje podporu CZT do Gene
rální blokové výjimky a k diskusi nabízí zařa
zení provozní podpory OZE na základě aukce. 
Komise dále plánuje transformaci současných 
Pokynů ke státní podpoře na ochranu životního 
prostředí na Pokyny ke státní podpoře ener
getiky a na ochranu ŽP, a navrhuje do jejich 
úpravy zařadit například podporu výstavby 
energetické infrastruktury a další nová nebo 
modifikovaná opatření pro podporu energe
tického sektoru, která dosud byla posuzová
na přímo podle článku 107 SFEU. Obecně 
tak dojde k nastavení ex ante pravidel, která 
členským státům a beneficientům umožní lepší 
orientaci a předvídatelnost případných roz
hodnutí Evropské Komise. Revize by měla být 
dokončena do prosince 2013.
Více informací na: 

komise Zveřejnila sdělení 
týkající se dalšího roZvoje 
technologií a inovací 
v energetice

Evropská komise dne 2. května formou 
sdělení představila své záměry v otázce 
strategie umožňující dosažení adekvátního 

stavu v oblasti technologií a inovací, 
sloužících k naplnění energetických výzev 
pro rok 2020 a let následujících.

Dokument zdůrazňuje nezbytnost urychlení 
inovací v oblasti nízkouhlíkových technologií, 
rapidního snížení nákladů a významného 
zrychlení při přinášení nových technologií na 
trh. Komise dále připomíná klíčovou úlohu, 
kterou hraje Strategický energetický techno
logický plán (SET) přijatý v roce 2008. V jeho 
rámci hodlá Komise do konce letošního 
roku ve spolupráci s členskými státy vytvořit 
Integrovanou cestovní mapu, která pokryje 
všechny články výzkumného a inovačního 
řetězce od základního výzkumu po uvedení 
na trh, a zároveň představit akční plán 
společných a individuálních investic na jejich 
podporu. 
Jedním z kroků, které v tomto dokumen
tu Komise uvedla, je i přizvání Evropských 
průmyslových iniciativ (EII – jedná se fakticky 
o společné výzkumné aktivity vědců a zástup
ců průmyslu) a Evropských technologických 
platforem (ETPs jsou expertní fóra založená 
na bázi jednotlivých oborů průmyslu, působící 
v rámci výzkumných programů EU) k bližší 
spolupráci na zmíněných plánech.
Více informací na:  nebo také na: 
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http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html
http://ec.europa.eu/energy/technology/strategy/doc/comm_2013_0253_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/technology/strategy/strategy_en.htm
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neformální rada 
pro energetiku v dublinu

Ve dnech 23.–24. dubna 2013 se v Dublinu ko-
nalo neformální zasedání Rady ministrů pro 
energetiku, jehož hlavními tématy byly „Do-
sažení potenciálu pro růst zelené energetiky 
a energetické účinnosti v celé Evropské unii“ 
a „Pohled do budoucnosti v energetice, infor-
mační a komunikační technologie a inovace“.

Zasedání předcházel společný oběd s ministry 
životního prostředí a komisařkou Connie 
Hedegaard, spojený s diskusí o energetické 
a klimatické politice po roce 2020. Všichni se 
shodli na tom, že vydání Zelené knihy k rámci 
pro energetiku a klima do roku 2030 bylo včas
né – Evropská komise ji předložila v březnu t. r. 
Nový rámec musí brát v úvahu aktuální ekono
mické problémy a možnosti pro přechod k níz
kouhlíkové ekonomice. Aby si Evropská unie 
udržela svou pozici jednoho ze světových lídrů 
v oblasti elektroenergetiky, jsou nutné investice 
do energetického systému a inteligentních 
elektrických sítí, snížení závislosti na dovozu 
energií, zajištění konkurenceschopnosti Evrop
ské unie a udržení nízkých cen energií. Během 
hlavního zasedání vyjádřili ministři své názory 
a postoje také k tématům jako jsou vazby mezi 

inteligentními technologiemi, inovacemi a ener
getickou politikou zaměřenou na lepší řízení 
spotřeby prostřednictvím inteligentních techno
logií; dopady těžby nekonvenční ropy a zemní
ho plynu na diverzifikaci evropských dodávek 
energie, konkurenceschopnost a ceny. Ministři 
se také věnovali tématu financování opatření 
v oblasti energetické účinnosti nebo integraci 
obnovitelných zdrojů energie (zejména solární 
a větrné energie). Oba dny jednání byly navíc 

zasvěceny tématu dokončení vnitřního ener
getického trhu, který ministři označili za přínos 
pro všechny spotřebitele energie. Irský ministr 
pro energetiku Pat Rabbitte uzavřel dvoudenní 
zasedání tím, že ambice se musí opírat o dů
kladné analýzy nákladů a přínosů přechodu na 
nízkouhlíkovou ekonomiku, a zároveň by měly 
zohlednit národní energetické možnosti, proto
že je nutné dále snížit závislost na dovážených 
fosilních palivech.
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energetika 
v evropě a ve světě

unbundling: pravidla 
pro finanční investory

Třetí liberalizační balíček přinesl rozšíření 
koncepce unbundlingu, tj. vlastnického 
(resp. řídícího) oddělení provozovatelů 
přenosových soustav (TSO) na straně jedné 
od provozování distribučních sítí a výroby 
elektřiny na straně druhé.

Hlavním motivem tohoto oddělení bylo zajištění 
nestrannosti operátorů přenosových soustav 
a jejich rovného a transparentního přístupu 
ke všem uživatelům sítě. Jak však mají po
stupovat finanční investoři, kteří mají v rámci 
diverzifikace svého portfolia zájem o investice 
jak do přenosu, tak do ostatních fází procesu 
výroby elektřiny? Na tuto otázku odpovídá Ev
ropská komise v pracovním dokumentu, který 
zveřejnila počátkem května a ve kterém vysvět
luje, jakým způsobem postupuje při hodnocení 
případného konfliktu zájmů, vycházejícího 
z investic do různých společností. S určitou 
mírou zjednodušení je možné odpovědět, že 
Komise sleduje především vliv na nezávislost 
rozhodování (TSO) a že tyto investice nepo
važuje za konfliktní v několika případech. Tím 
prvním je situace, kdy vlastník majoritního či 
minoritního podílu v evropském TSO investuje 

do společností mimo EU a nehrozí tak žádný 
potenciální střet zájmů – to byl případ britského 
TSO s aktivy ve společnostech v USA. 
Druhým případem je situace, kdy se finanční 
investor s diverzifikovaným portfoliem nesnaží 
využít svého vlastnického podílu v TSO k ovliv
ňování jeho rozhodnutí či vice versa – toto 
byl případ vlastníka německého TSO 50 Herz 
Transmission v polské Dalkii. Třetí skupina 
případů je charakteristická odlišnými odvětvími, 
kdy Komise nevidí díky minimální možnosti 
ovlivňování střet v souběžném vlastnictví podí
lu v přepravě plynu a výrobě tepla z komunál
ního odpadu (švédský plynový TSO a dánská 
společnost) nebo v přepravě plynu a výrobě 
elektřiny (španělský plynový TSO a španělská 
společnost Red Electrica). Poslední případ je 
charakteristický značnou geografickou vzdá
leností, kdy Komise neviděla konflikt u fondu 
 Eiser – vlastníka italského plynového TSO 
s podíly ve společnostech vyrábějících elektři
nu ve Španělsku a Velké Británii. 
Obecně lze shrnout, že Komise vždy se vy
jadřuje na základě výše uvedeného principu 
k závěru národního regulačního úřadu, některá 
rozhodnutí však mohou být podmíněna delším 
sledováním chování investora nebo velmi po
drobnou  analýzou.
Dokument je k dispozici na: 

ukrajina chce být novým 
energetickým uZlem  
pro evropu

Východní soused Evropské unie se chce stát 
novým energetickým uzlem pro Evropu, a to 
nejenom díky importu z Ruska a z EU, ale také 
díky jeho produkci a rozvoji skladování.

Evropská unie tuto aktivitu podporuje a chce 
mít uzavřené smlouvy s Ukrajinou do konce 
roku. Hlavním motivem je snížení dominance 
Ruska v oblasti dovozu plynu do členských 
států Evropské unie. 
Ukrajinský ministr pro energetiku Eduard 
Stavytsky se vyjádřil, že Ukrajina si uvědo
muje svoji geopolitickou situaci a chce být 
energetickým uzlem, který ji umožní spotové 
nákupy ve střední Evropě. Pro dosažení toho
to cíle musí ovšem Ukrajina investovat nemalé 
prostředky do infrastruktury. Ministerstvo pro 
energetiku odhaduje náklady ve výši 420 mi
lionů eur. 
Od loňského roku taktéž Ukrajina díky nové 
technologii, která umožňuje reverzní tok plynu, 
mohla importovat plyn z některých států EU, 
např. z Maďarska a Německa.
Více informací na: 

Unbundling: pravidla 
pro finanční investory

Ukrajina chce být novým 
energetickým uzlem  
pro Evropu

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/interpretative_notes/interpretative_note_en.htm
http://www.euractiv.com/energy/ukraine-energy-hub-europe-news-519540
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evropské zprávy 
a zajímavosti

evropský týden 
udržitelné energie

Letošní ročník evropského týdne udržitelné 
energie se koná ve dnech 24.–28. června 
2013 včetně předcházejícího a následujícího 
víkendu nejen v Bruselu, ale prakticky po 
celém světě. Tuto akci pořádá Evropská 
komise ve spolupráci s Výkonnou agenturou 
pro konkurenceschopnost a inovace 
pravidelně od roku 2006.

Týden udržitelné energie Evropské unie je 
největším evropským fórem, které se zabývá 
tématem budoucnosti obnovitelných zdrojů 
energie a snižováním energetické spotřeby. 
Je určený k budování spojenectví, která budou 
pomáhat plnit cíle Unie v oblasti klimatic
koenergetické politiky. Do evropského týdne 
udržitelné energie se mohou zapojit nejen 
organizace veřejného či soukromého sektoru, 
ale také jednotlivci. Týden je naplněn řadou 
konferencí, výstav, workshopů, online akcí, 
dnů otevřených dveří, přednášek, prohlídek, 
seminářů, které se věnují oblasti energetic
ké účinnosti a obnovitelným energetickým 
zdrojům. Např. v roce 2012 proběhlo celkem 
877 akcí ve 48 státech Evropy, Asie, Afriky 
i USA. Většina probíhala v podobě zájezdů, 

datum je navázaná doba šesti měsíců, po 
kterých by měli účastníci velkoobchodního 
trhu s energiemi začít reportovat údaje do 
registru zřízeného Agenturou pro spolupráci 
energetických regulátorů (ACER).

Kvůli těmto novým povinnostem zahájil před 
nedávnem ACER veřejnou konzultaci týkající 
se požadavků na reporting dat, která skončila 
začátkem května. Konzultace byla pro evrop
ské energetiky důležitá, protože jim poskytla 
možnost vyjádřit se k danému tématu – v sou
vislosti s nařízením REMIT a EMIR se totiž 
energetické společnosti obávají nadměrného 
zatížení ve formě dvojitého reportingu dat. 
Cílem nařízení REMIT je zabránit zneužívání 
interních informací na trhu s fyzickou dodávkou 
elektřiny a plynu, zatímco nařízení EMIR pokrý
vá bilaterální obchody s deriváty, včetně komo
ditních derivátů. Pro energetické společnosti je 
tudíž důležité, aby spolupráce dvou evropských 
agentur, finančního regulátora ESMA a ener
getického regulátora ACER, vedla k vytvo
ření pravidel, na základě kterých nemusí být 
derivátové obchody reportovány na základě 
požadavků nařízení EMIR a vzápětí podruhé 
na základě požadavků nařízení REMIT.
Více informací naleznete na:  nebo 
také na: 

výstav a akcí pod širým nebem, konference 
a semináře představovaly pouze třetinu všech 
událostí. Od 25. do 27. června 2013 v Bruselu 
bude navíc probíhat konference na nejvyšší 
úrovni k politikám v oblasti udržitelné energie, 
jež zahrnuje cca 40 akcí organizovaných 
Evropskými institucemi a externími zaintereso
vanými subjekty. Zasedání budou doplněna vý
stavami a množstvím vedlejších akcí. Součástí 
týdne je i slavnostní předávání cen v rámci 
Evropské ceny udržitelné energie (Sustainable 
Energy Europe Awards) a Ocenění za místní 
energetické úspěchy (ManagEnergy Local 
Energy Action Awards) za nejvýznamnější 
a nejinovativnější projekty v oblasti energetické 
účinnosti, obnovitelných zdrojů energie a čisté 
dopravy. Poslední červnový týden by tak měl již 
tradičně být plný zajímavých událostí, které za 
účasti evropských institucí a dalších zúčastně
ných organizací zpřístupní a přiblíží energetiku 
veřejnosti.
Více informací na: 

hroZí evropským energetikám 
dvojí reporting?

Evropská komise pracuje na přípravě 
implementačních aktů, které by měly vstoupit 
v účinnost na podzim letošního roku. Na toto 

Evropský týden 
udržitelné energie

Hrozí evropským 
energetikám dvojí 
reporting?

EEX zahájí začátkem 
června obchodování se 
zárukami původu 

http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Public_consultations/Pages/PC_2013_R_01-on-technical-requirements-for-data-reporting-under-REMIT--.aspx
http://www.eurelectric.org/publications/
http://eusew.eu/about/eusew-2013#ancre1
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eeX Zahájí Začátkem června 
obchodování se Zárukami 
původu 

Evropská energetická burza (EEX) nabídne trhu další 
zajímavý produkt na obchodování – záruky původu 
na zelenou elektřinu.

Obchodovat s tímto produktem by se mělo začít 6. června a EEX 
nabídne účastníkům trhu standardizovanou a bezpečnou plat
formu pro tento produkt. Záruky původu jsou certifikáty, které 
prokazují, že daná megawatthodina elektřiny byla vyrobena 
z obnovitelného zdroje energie. V současné době se záruky 
původu obchodují pouze na bilaterální úrovni prostřednictvím tzv. 
OTC kontraktů. 
Burza k obchodování nabídne tři produkty, kterými jsou záruky 
původu na elektřinu z vodních zdrojů v Skandinávii, z alpského 
regionu a záruky původu na elektřinu z větrných elektráren 
z oblasti v Severním moři. Z důvodu likvidity chce EEX ze začátku 
obchodovat tyto produkty pouze jeden den v týdnu.  
EEX tímto doplní svoje portfolio produktů, mezi které patří ji 
tradičně obchodování s elektřinou, plynem, uhlím a s povolenkami 
na emise CO2.
Více informací na: 

Evropský týden 
udržitelné energie

Hrozí evropským 
energetikám dvojí 
reporting?

EEX zahájí začátkem 
června obchodování se 
zárukami původu 

http://www.eex.com/en/Press%20Room/Press%20Release/press/132791
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právní předpisy  
a dokumenty eu

komise cílí na výroční Zprávy 
podniků a Zveřejňování 
nefinančních informací

V polovině dubna Komise představila nový 
návrh směrnice, kterou se mění čtvrtá směr-
nice Rady č. 78/660/EHS o ročních účetních 
závěrkách některých forem  společností) 
a sedmá směrnice Rady č. 83/349/EHS 
o  konsolidovaných účetních závěrkách.  Tento 
návrh se bude jakožto velké korporace  týkat 
i společnosti ČEZ, která však velkou část 
těchto povinností plní již nyní.

Návrh Komise se věnuje dvěma hlavním téma
tům – revizi článku 46 čtvrté směrnice a článku 
36 sedmé směrnice. Prvním je zveřejňová
ní určitých nefinančních informací. Aktuální 
povinnost vyžaduje, aby podnik zveřejnil ve 
výroční zprávě nefinanční informace týkající 
se environmentálních a zaměstnaneckých 
záležitostí. Návrh Komise přepokládá, aby 
podniky (s více než 500 zaměstnanci) mimo 
jiné zveřejňovaly informace týkající se envi
ronmentálních, sociálních a zaměstnaneckých 
záležitostí a respektování lidských práv, ale 
i jejich případných protikorupčních a úplatkář
ských aspektů. 

Při poskytování těchto informací se podni
ky mohou spolehnout na řadu národních, 
evropských i mezinárodních rámců. Druhý 
požadavek se věnuje politice různorodosti 
členů představenstva a zveřejňování informací 
s tím související, kdy po velkých společnostech 
požaduje poskytnutí informací o politice „roz
manitosti“ řídících orgánů společnosti zahrnují
cí následující aspekty: věk, pohlaví, geografic
kou rozmanitost, vzdělanostní a profesionální 
zázemí. Tyto informace budou zahrnuty do 
zprávy o corporate governance a kromě cílů 
této politiky musí obsahovat i implementaci 
příslušných opatření a dosažené výsledky. 
Společnosti, které neuplatňuji politiku „rozmani
tosti“, pak budou muset poskytnout vysvětlení. 
Návrh požaduje zveřejňování daných informací 
za celou skupinu, takže by organizace netrpěly 
administrativní zátěží vykazování za jednotlivé 
společnosti v rámci dané skupiny. Návrh vznáší 
taktéž požadavky na diverzifikované zastou
pení v dozorčích a správních radách velkých 
podniků, které by musely poskytovat informace 
týkající se věku, pohlaví, zeměpisné různoro
dosti, vzdělání a taktéž profesních zkušeností 
členů rad. Společnosti, které by dané politiky 
neuplatňovaly, by opět musely vysvětlit, proč 
tak nečiní.
Více informací na: 

Komise cílí na výroční 
zprávy podniků 
a zveřejňování 
nefinančních informací

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-330_cs.htm
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o čem se mluví

meZinárodní rámec pro klima 
po roce 2020

Po nenaplněných očekáváních kladených na výstupy 
z Kodaňské konference v roce 2009 pomalu přichází 
další milník v procesu globální iniciativy redukce emisí 
skleníkových plynů. Podle dohody uzavřené na konci 
roku 2011 na zasedání Konference smluvních stran 
Rámcové úmluvy o ochraně klimatu v jihoafrickém 
Durbanu by do konce roku 2015 měla být uzavřena nová 
mezinárodní dohoda o snižování emisí skleníkových 
plynů po roce 2020.

S blížícím se rokem 2015 tak roste aktivita nejen v rámci tzv. Durbanské 
platformy, oficiálního fóra pro přípravu dokumentu, ale přípravy nabírají 
obrátky i na úrovni hlavních vyjednávačů. Evropská unie, která se 
dobrovolně a víceméně jednostranně pasovala do role lídra v klimatické 
otázce již při formulaci, přijetí a ratifikaci Kjótského protokolu, potvrdila 
odhodlání v této roli setrvat minimálně do roku 2015. Důkazem je klima
tické jaro, kdy Evropská komise otevřela nejen vnitrounijní debatu ke 
klimatickým cílům pro rok 2030, ale též diskuzi o případné mezinárodní 
dohodě. 
Debatu oficiálně otvírá sdělení Komise „The 2015 International Climate 
Change Agreement: Shaping international climate policy beyond 2020“ 
včetně vypsané veřejné konzultace, na jejímž konci by měla v ideálním 
případě stát jednotná pozice EU garantující silný vyjednávací mandát. 

Že se nejedná o snadný úkol, deklaruje nejen text sdělení s dlouhým 
výčtem toho, co vše je třeba ještě vyjednat (více v dalším čísle), ale 
i aktuální nerozhodnost a nemohoucnost přijmout rozhodnutí ohledně 
vnitřního úsilí, včetně revize tržních mechanismů. Tradičně optimističtí 
představitelé Komise mluví o konci roku 2013, reálně je třeba vycházet 
z mezinárodního harmonogramu. Na konferenci v Doha v roce 2012 
avizoval Pan Kimun, generální tajemník OSN, uspořádání světového 
summitu ke klimatu v roce 2014, pro který Komise bude mandát defini
tivně potřebovat. A sama Komise již neformálně přiznává, že aktuální 
jednání pod Durbanskou platformou považuje za jednu z posledních 
možností pro uzavření nějaké smysluplné, mezinárodní a právně závaz
né dohody.
Více informací na: 

Mezinárodní rámec 
pro klima po roce 2020

http://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/future/index_en.htm
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kalendář událostí

5.–6. června se v Budapešti uskuteční konference s názvem 
Smart Cities Annual Conference 2013. Na akci se setkají zástupci 
Evropské unie, představitelé evropských měst, zástupci 
technologického sektoru a manažeři ze soukromé sféry, sdružující 
se okolo platformy Smart Cities (Chytrá města). Hlavním námětem 
je nedávno dokončený soubor pracovních nástrojů nazvaný 
Key Innovation. Více na: 

10.–11. června se v Amsterdamu uskuteční akce s názvem 
HR Strategies for the Energy Industry. Diskuse zaměřená na otázku 
lidských zdrojů (HR) v energetice proběhne na půdě hotelu 
Radisson Blu a zúčastní se jí specialisté na HR z významných 
evropských společností jako je Enel, EDF nebo Gazprom. 
Podrobnosti zde: 

11.–12. června se v Bruselu koná druhá konference jaderných 
regulátorů. Více informací naleznete zde: 

13.–14. června proběhne v Berlíně konference nazvaná Weather 
Risk Management for the Energy Markets. Námětem je role počasí 
v energetice, důležitost jeho předpovídání a možnosti ochrany 
před jeho nepříznivými vlivy. Více na: 

18.–20. června hostí Barcelona 15. ročník konference s názvem 
Africa Energy Forum 2013. Jak z názvu vyplývá, v popředí zájmu 
budou investice do energetiky v zemích černého kontinentu, který 
vykazuje značný ekonomický růst a představuje tak zajímavou 
oblast pro rozvoj tohoto odvětví.  
Podrobnosti zde: 

19.–21. června se v Bukurešti koná 4. ročník mezinárodní 
konference s názvem Energy and Sustainability 2013. Tématy této 
akce jsou udržitelnost v energetice, skladování energií a energe
tický management. 
Více na: 

26.–28. června hostí skotský Edinburgh akci nazvanou Global 
Energy Systems 2013. Konference je letos zaměřena na konvenční 
a nekonvenční fosilní paliva, budoucnost energetického sektoru 
a nukleární energetiky a ekonomické a politické aspekty 
energetických systémů. 
Více zde: 

Události z energetiky

http://eu-smartcities.eu/content/smart-cities-annual-conference-2013-register-now
http://www.marcusevans-conferences-paneuropean.com/marcusevans-conferences-event-details.asp?EventID=20041&ad=HRS_conferencealertsel&SectorID=3&me_cid=24658&Date=2/13/2013%209:01:33%20AM
http://ensreg.eu/node/1328
http://www.marcusevans-conferences-paneuropean.com/marcusevans-conferences-event-details.asp?EventID=20175&ad=weatherrisk_confalert&me_cid=26290&Date=4/3/2013%202:02:47%20PM
http://www.energynet.co.uk/event/africa-energy-forum-2013
http://www.wessex.ac.uk/13-conferences/energy-and-sustainability-2013.html
http://globalenergysystemsconference.com/
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faq

think – příklad odborného ZáZemí evropské komise

Evropská komise a její Generální ředitelství ke své práci nezbytně potřebují relevantní odborné zázemí, které těmto 
institucím spolu se stálými experty z vlastních řad EK pomáhají vytvářet i nejrůznější expertní organizace.  
Tento měsíc svojí činnost završí projekt THINK, jehož výstupy využívá Generální ředitelství pro energetiku (DG ENER). 
Při této příležitosti si projekt THINK, jeho bilanci i způsob zpracovávání jednotlivých témat přiblížíme.

Co je projekt THINK?
Projekt THINK je sdružení energetických 
odborníků a zástupců průmyslu, který pro
střednictvím odborných studií na nejrůznější 
témata, týkající se energetiky, působí de facto 
jako poradní orgán DG ENER. Jeho činnost 
je financována ze zdrojů 7. Rámcového progra
mu pro výzkum a technologický rozvoj (FP7), 
tj. z rozpočtu Evropské unie. THINK odstartoval 
svojí činnost v červnu roku 2010, DG ENER 
tedy jeho služby využívalo téměř tři roky.

Kdo se na projektu podílí a kde má THINK 
sídlo?
Koordinační centrum projektu THINK sídlí na 
půdě European University Institute (EUI) v ital
ské Florencii. Za zmínku stojí, že součástí EUI 
je Centrum Roberta Schumana pro pokročilá 
studia (RSCAS), které ve spolupráci s orga

nizací evropských energetických regulátorů 
CEER a s Evropskou komisí vytvořilo v roce 
2004 Florentskou školu regulace. Jedním 
z hlavních koordinátorů projektu THINK je 
JeanMichel Glachant, francouzský odborník 
na energetiku, který působil jako profesor na 
prestižní univerzitě La Sorbonne a po řadu let 
pracoval jako poradce nejrůznějších orgánů 
EU v oblasti energetiky. Základ projektu THINK 
tvoří výzkumný tým, sdružující odborníky z nej
různějších evropských univerzit, dále vědecká 
rada a v neposlední řadě rada průmyslová. 
Akademici působící ve výzkumném týmu a vě
decké radě vesměs pocházejí z prestižních 
evropských ústavů, které zároveň vystupují 
jako partneři projektu THINK. Patří mezi ně 
například univerzity v Leuvenu, Portu, Oslu či 
Budapešti nebo technické univerzity v Lodźi 
a Berlíně. Průmyslovou radu tvoří zástupci 

velkých evropských firem, jako jsou energe
tické společnosti Areva, ENEL, Exxonmobil, 
GDF, Iberdrola, RWE či Vattenfall, automobilka 
Renault nebo francouzská společnost Total. 
Z výčtu těchto firem lze usoudit, že možnost 
vyjádřit se k tvorbě odborného zázemí Komise 
je pro energetické giganty jistě zajímavá nejen 
z hlediska „PR“, ale i jako příležitost uplatnit 
v profesionální diskusi názor na to, jaká témata 
je třeba hlouběji prozkoumat.

Jaký je postup při tvorbě jednotlivých 
zpráv?
Experti z THINK tvoří jednotlivé zprávy přímo 
pro dotyčné útvary – jednotky (Units), půso
bící v rámci DG ENER tak, aby jejich obsah 
odpovídal problematice, kterou se daná jed
notka zabývá. Náměty odpovídají aktuálním 
energetickým tématům, zpráva vždy obsahuje 
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renovace budov z energetického hlediska 
do roku 2050 nebo financování RD&D aktivit 
v oblasti čistých energetických technologií. 
Celkem 6 zpráv (pozn.: v některých případech 
jsou odběratelem útvary dva) dále směřovalo 
k jednotkám B.1 a B.2, zabývajícím se v rámci 
DG ENER vnitřním energetickým trhem. 
Těmto útvarům výzkumníci z THINK předložili 
mimo jiné odborné zprávy na téma skladování 
elektrické energie nebo zapojení EU do tarifi
kace energetických přenosových soustav. Pro 
jednotku A1 (Energetická politika a monitoring 
trhů s elektřinou, plynem, uhlím a ropou) vy
pracoval THINK velmi zajímavou studii o vlivu 
klimatické a energetické politiky EU na veřejné 
rozpočty v EU.

 analýzu situace a odborně podložené návrhy 
na řešení konkrétních problémů. Každá 
jednotlivá studie je vedena jedním ze členů 
vědecké rady, jejíž dva další členové figurují 
jako poradci, a zároveň je podpořena stálým 
výzkumným týmem z EUI. Než je finalizová
na, prochází zpráva třemi stádii prověrky své 
kvality. Prvním je slyšení expertů z průmyslo
vé rady, kteří testují „robustnost“, tj. cosi jako 
význam, váhu tématu a potenciální přínosy 
výstupů. Poté prozkoumá vědecká rada první 
verzi zprávy a ta je nakonec předložena 
k veřejné konzultaci, kde se k ní může vyjádřit 
široká evropská veřejnost. Finální zpráva je 
poté předána příslušné jednotce při DG ENER 
a zároveň je uveřejněna.

Na jaká témata se THINK zaměřoval a kolik 
zpráv celkem vypracoval?
Výzkumný tým projektu THINK během tří let 
pracoval na celkem 12 tématech, z nichž 
deset je v současné chvíli dokončeno, finální 
zprávy jsou zveřejněny a zbývající dvě jsou 
ve fázi veřejné konzultace (ta poslední se týká 
„chytré distribuce“ resp. nového pohledu na 
regulaci distribučních soustav v Evropě – své 
připomínky k ní mohou zájemci zaslat ještě 
do 24. května). Nejvíce, celkem 7 zpráv, bylo 
vypracováno pro jednotku C.2 – oblast nových 
energetických technologií, inovací a čisté
ho uhlí. Tématy těchto zpráv byly například 
lokální energeticky udržitelné systémy v rámci 
„smart cities“, příbřežní energetické sítě, 
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