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z obsahu: Energetická bezpečnost v souvislosti s krizí na Ukrajině i Návrh na regulaci emisí 
ze středních spalovacích zdrojů i Dohody o dlouhodobém výkupu elektřiny představují nepřípustnou 
státní podporu
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Vážení čtenáři, 

Evropská unie má nové poslance, kteří budou v následujících pěti letech spolurozhodovat o tom, 
jakou cestou by se měla EU ubírat směrem k udržitelné ekonomice. Rozdíl křesel největších frakcí, 
poslaneckého klubu Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Skupiny progresivní aliance 
socialistů a demokratů v Evropském parlamentu se citelně zmenšil. Zmenšil se i celkový počet poslanců 
ze 766 na 751. Také českých zástupců ubylo. Z 21 mandátů 15 podporuje další evropeizaci. Při setkání 
byra klubu Evropské lidové strany v Krakově letos v únoru zazněly priority frakce – konkurenceschopná 
energetika a vybalancování energetické a klimat ické politiky. Sociální demokraté si za prioritu dali 
implementaci projektových dluhopisů k financování investic do zelené ekonomiky, zelených energií 
a technologií. Kandidát na předsedu Komise Jean-Claude Juncker si energetiku vytyčil hned jako svou 
druhou prioritu – přeje si její reorganizaci do nové Evropské energetické unie, která má zajistit jednotný 
postup vůči třetím zemím a posílit podíl obnovitelných zdrojů tak, aby se Evropa stala světovým lídrem. 
Jméno předsedy Komise se dovíme až po červnové Evropské radě, zřejmě na začátku července; jména 
jednotlivých komisařů pak až začátkem října. Parlament posílený Lisabonskou smlouvou může dát najevo, 
že nepodpoří kandidáta na předsedu Komise navrženého Radou, pokud by nebyly při jeho nominaci 
respektovány výsledky voleb. Má totiž pravomoc s Radou vést konzultace, ve kterých sdílí odpovědnost 
za efektivní proces, vedoucí ke zvolení předsedy Komise. Parlament by o kandidátovi mohl hlasovat na 
druhém plenárním zasedání v červenci, a to v tajné volbě, kdy bude zapotřebí jeho kvalifikovaná většina. 
Pokud by jej zamítl, musela by Rada navrhnout jiného, o kterém by se hlasovalo až v září. O portfoliu 
komisařů se povedou jednání celé léto. Podle portfolia pak kandidát předstoupí po létě před příslušný 
výbor Parlamentu a podrobí se jeho otázkám. V ideálním případě potvrdí zářijové plenární zasedání jak 
samotné kolegium komisařů, tak jeho program a vysokého představitele pro zahraniční politiku. Funkční 
období současné Komise končí 31. října, do té doby by tak měla být nová Komise ustavena. Ačkoli 
Parlament nerozhoduje o jmenování předsedy Evropské rady, je pravděpodobné, že se během letních 
negociací uskuteční i dohoda o nástupci Hermana Van Rompuye, kterému končí mandát 31. listopadu.

Příjemné čtení přeje,

Zuzana Krejčiříková

ČEZ, a. s. Public Affairs,  
Duhová 2/1444, Praha, 140 53, publicaffairs@cez.cz 
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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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energetická bezpečnost 
v souvislosti s krizí na ukrajině

Poté, co Evropská rada vyzvala v březnu 
Komisi, aby provedla hloubkovou studii 
energetické bezpečnosti EU a do června 
předložila komplexní plán na snížení 
energetické závislosti EU, uspořádala Komise 
dvě konference, ke kterým přizvala i zástupce 
energetických firem. Bezpečností se zabývala 
i neformální Rada pro energetiku ve dnech 
15. a 16. května a věnovat se jí bude i Rada 
pro energetiku dne 13. června. Vodítka pro 
evropskou strategii energetické bezpečnosti 
má poskytnout Evropská rada ve dnech 
26. a 27. června.

Vedení diskuse se iniciativně ujalo Polsko, 
které připravilo návrh cestovní mapy k Ener-
getické unii pro Evropu, který vychází z návrhu 
Jerzyho Buzka z června 2010. Tehdejší předse-
da Evropského parlamentu Buzek prosazoval 
spolu s bývalým předsedou Evropské komise 
Jacquesem Delorsem myšlenku skupiny „Notre 
Europe“ vytvořit evropské energetické spole-
čenství po vzoru společenství pro uhlí a ocel. 
To mělo společně nakupovat pro EU plyn 
a posíleně spolupracovat při propojování ener-
getických sítí a disponovat fondem pro výzkum. 

nákup plynu pro všechny členy EU. Nejlepší 
obranou je podle něj posílení tržních mechanis-
mů v Unii. Doporučuje také, aby členské země 
zvýšily své zásoby plynu. Pokud se podaří 
vybudovat infrastrukturu tak, aby umožnila tok 
plynu všemi směry, a zároveň budou odstraně-
ny tržní překážky, cena plynu v Unii se podle 
Oettingera automaticky vyrovná. Komise hodlá 
naplňovat požadavky ze sdělení k energetické 
bezpečnosti ze září 2011 a požadovat, aby se 
členské státy vzájemně informovaly předem 
o svých rozhodnutích a s Komisí konzultovaly 
před zahájením vyjednávání o mezistátních 
úmluvách, které mají potenciálně dopad na 
energetickou bezpečnost a mohly by být 

Buzek tehdy požadoval, aby Unie šla krok ku-
předu a zvážila, zda by výroba energie neměla 
být oblastí se sdílenou suverenitou. Současný 
návrh polského premiéra Tuska stojí na šesti 
pilířích – infrastruktuře, mechanismech solida-
rity, posílení vyjednávacích pozic vůči vnějším 
dodavatelům, důrazu na využití lokálních 
zdrojů energií, diverzifikaci dodávek energií do 
EU, zejména plynu a ropy a vytvoření Energe-
tického společenství. Důraz klade na využití lo-
kálních zdrojů a rehabilitaci uhlí, těžbu nekon-
venčních zdrojů plynu a ropy a podporu rozvoje 
obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti. 
Zároveň požaduje přehodnocení stávajících 
pravidel unbundlingu. Návrh podpořila Francie 
a kandidát na předsedu Evropské komise 
Jean-Claude Juncker. Na jednu stranu Polsko 
chce společný hlas pro energetickou politiku, 
na straně druhé bojuje proti klimatickým cílům 
kvůli své produkci uhlí. Za aktivitou premiéra 
Tuska stojí jistě i snaha Polska prosadit na 
pozici komisaře pro energetiku právě Buzka. 
Polsko také moderuje jednání mezi Ruskem, 
Ukrajinou a Evropskou unií o přepravě plynu 
přes Ukrajinu a o ukrajinském dluhu vůči Rus-
ku. Ukrajinský premiér Arsenij Jaceňuk vyjádřil 
zájem se na případné energetické unii podílet. 
Současný komisař Oettinger odmítá vytvoření 
energetické unie, která by zajišťovala společný 

Energetická bezpečnost 
v souvislosti s krizí na 
Ukrajině

Další milník v integraci 
evropských 
energetických trhů

Návrh na regulaci emisí 
ze středních spalovacích 
zdrojů
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propojení představuje další zásadní krok k vy-
tvoření vnitřního energetického trhu.
Více informací na: 

návrh na regulaci emisí ze 
středních spalovacích zdrojů

Mezi jedny z nejdůležitějších legislativních 
norem, kterým bude patřit diskuze v letošním 
roce, patří návrh směrnice o omezení emisí 
některých znečišťujících látek do ovzduší ze 
středních spalovacích zařízení, tj. spalovacích 
jednotek s jmenovitým tepelným příkonem 
1–50  MW.

Návrh vydala Evropská komise v prosinci 2013 
jako součást legislativním norem pod tzv. Pro-
gramem pro čisté ovzduší a netají se ambicí 
jej do konce roku 2014 finalizovat a nechat 
schválit Radou a Evropským parlamentem. 
Návrh se týká omezení emisí oxidu siřičitého, 
oxidů dusíku a tuhých znečišťujících látek ze 
zařízení dosud neregulovaných samostatnou 
evropskou normou, jako je tomu u velkých 
spalovacích zařízení nad 50  MW, regulovaných 
směrnicí o průmyslových emisích, a u malých 
spalovacích zařízení pod 1  MW, regulovaných 
směrnicí o Ekodesignu. V Unii je v současnosti 
provozováno cca 143 tisíc těchto zařízení, kte-

rá podle údajů za rok 2010 vyprodukovala cca 
554 kt emisí Nox, 301 kt SO2 a 53 kt prachu. 
Tyto hodnoty jsou z pohledu celkových emisí 
zanedbatelné, u žádného polutantu nepřekra-
čuje podíl jednotky procent. Nicméně dle odha-
dů Komise by při přijetí nejpřísnějšího scénáře 
regulace (v dokumentu o posouzení dopadů 
označovaný jako 7A) mohlo dojít k roku 2025 
k jejich významnému snížení v porovnání 
s rokem 2010, konkrétně o 61  % u NOx, 46  % 
u SO2 a 85  % u prachu. Druhým impulzem pro 
Komisi je skutečnost, že v řadě členských státu 
na národní úrovni regulace těchto zařízení 
již existuje. To je koneckonců i příklad České 
republiky, která prostřednictvím zákona č. 
201/2012 o ochraně ovzduší reguluje emise 
pro zařízení od 0,3–50  MW. Samotná směrnice 
nejen, že stanovuje mezní hodnoty emisí 
(diferencované podle stáří zařízení, instalo-
vané kapacity, technologie a typu paliva), ale 
požaduje i povinnou registraci těchto zařízení, 
monitoring emisí a institut kontroly. Jedním 
z nejvíce diskutovaných prvků návrhu se uka-
zuje zmocnění pro Komisi přijímat akty (hlavně 
měnit přílohy s příslušnými limity) v přenesené 
pravomoci, tj. bez nutnosti souhlasu členských 
států (Rady).
Více informací na:  

v  rozporu s právem EU. Magrittova skupina, 
které se ČEZ účastní, se shoduje, že krátkodo-
bá opatření v souvislosti s Ukrajinou by neměla 
odvádět pozornost od potřebných dlouhodo-
bých rozhodnutí, tzn. vodítek pro rámec 2030. 
Debata o plynu by měla být depolitizována. 
Nástrojem pro snižování velkoobchodních cen 
ropy a plynu by mělo být především postupné 
dokončení vnitřního trhu EU s energiemi.
Více informací na: 

další milník v integraci 
evropských energetických trhů

Energetické burzy severozápadní 
a jihozápadní Evropy se 13. května 2014 
úspěšně propojily v rámci cenového 
couplingu.

Jedná se o komplexní projekt, který je výsled-
kem spolupráce mezi provozovateli přenoso-
vých sítí a energetickými burzami v 17 člen-
ských zemích od Portugalska, přes Velkou 
Británii a Německo po Finsko. Pro vypořádání 
denního trhu obou regionů bude používáno 
řešení PCR (Price Coupling of Regions, PCR). 
To bylo vyvinuto evropskými energetickými 
burzami, aby poskytlo jednotný algoritmus pro 
efektivní stanovení cen elektrické energie. Toto 

Energetická bezpečnost 
v souvislosti s krizí na 
Ukrajině

Další milník v integraci 
evropských 
energetických trhů

Návrh na regulaci emisí 
ze středních spalovacích 
zdrojů

https://www.entsoe.eu/news-events/announcements/newssingleview/article/south-western-and-north-western-europe-market-coupling-project-go-live/?tx_ttnews%25255BbackPid%25255D=28&cHash=532e1ba929da9d355009c0ad7abc84c4
http://www.tretiruka.cz/news/evropska-komise-predstavila-balicek-opatreni-pro-cistejsi-vzduch/
http://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/aktualne/polsky-navrh-je-dobrym-zakladem-diskuse-o-energeticke-bezpecnosti-119053/
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komise uvolní prvních 
750 milionů eur na 
infrastrukturní projekty

Na základě nařízení o Nástroji na propojení 
Evropy (Connecting Europe Facility, CEF) 
vyzvala Komise k podání žádostí o čerpání 
finančních prostředků.

V první fázi chce Evropská komise uvolnit 750 
milionů eur, které budou použité na financování 
důležitých evropských energetických projektů. 
Podmínkou pro podání žádosti je zařazení na 
seznamu Projektů společného zájmu (Projects 
of Common Interest, PCI), který momentál-
ně obsahuje přibližně 250 projektů, přitom 
5 z České republiky. Výzva je otevřená do 
19. srpna 2014, finální rozhodnutí o vybraných 
projektech je naplánováno na listopad letošní-
ho roku.
Více informací na:   nebo také na: 

nová studie o produkci 
biopaliva ze zbytků kukuřice

Časopis Nature Climate Change zveřejnil 
studii, ve které konstatuje, že biopaliva 
vyrobená z kukuřičného odpadu jsou pro 
globální oteplování v krátkodobém horizontu 
horší než benzín.

Zpráva uvádí, že biopaliva z kukuřičného 
odpadu vyprodukují v prvních letech 
o 7  % více skleníkových plynů než běžný 
benzín. I když jsou na tom biopaliva lépe 
z dlouhodobého hlediska, tak ale nesplňují 
požadavky energetického zákona, aby mohla 
být označena za obnovitelná paliva. Průzkum 
je první, který se pokusil vyčíslit, kolik uhlíku 
se uvolní do atmosféry, když se kukuřičný 
odpad použije na výrobu paliva místo toho, 
aby zůstal na poli a přirozeně uhlíkem doplnil 
půdu.
Více informací na: 

Komise uvolní prvních 
750 milionů eur na 
infrastrukturní projekty

Nová studie o produkci 
biopaliva ze zbytků 
kukuřice

Turecko a Albánie 
připojeny do evropské 
synchronní sítě

http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_energy/apply_for_funding/cef_energy_call_for_proposals_2014.htm
http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/doc/2013_pci_projects_country.pdf
http://www.usatoday.com/story/money/business/2014/04/20/study-fuels-from-corn-waste-not-better-than-gas/7941261/
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turecko a albánie připojeny do evropské synchronní sítě

Albánie a Turecko rozšířily rozsah evropské synchronní elektrizační sítě operující na frekvenci 50 Hz,  
dříve známé také jako síť UCTE.

V návaznosti na rozhodnutí příslušných regionálních skupin ENTSO -E 
čeká nyní albánské a turecké provozovatele přenosových soustav 
řada kroků – především příprava a podpis dlouhodobé smlouvy (LTA); 
v  optimálním   případě by proces mohl být úspěšně uzavřen do konce 
tohoto roku. Do té doby však bude ještě třeba prodloužit současné 
smlouvy o připojení, které platí pouze do května, resp. do září tohoto 
roku. Po podpisu LTA pak už nic nebude bránit expertům z TEIAS (Tu-
recko) a OST (Albánie) účasti na jednání příslušných pracovních skupin, 
 budou se účastnit také plenárních setkání regionální skupiny ENTSO-E 
pro střední Evropu. Tyto kroky jsou výsledkem dlouhodobé spoluprá-
ce s Albánií a Tureckem, která vedla až k současnému soustavnému 
dodržování operačních standardů regionální skupiny pro střední Evropu 
v obou zemích. Tato „akvizice“ tak pro evropskou síť znamená potvrzení 
pozice největší světové synchronní sítě dle připojeného instalovaného 
výkonu.
Více informací na: 

Komise uvolní prvních 
750 milionů eur na 
infrastrukturní projekty

Nová studie o produkci 
biopaliva ze zbytků 
kukuřice

Turecko a Albánie 
připojeny do evropské 
synchronní sítě

https://www.entsoe.eu/index.php?id=1044 
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evropské zprávy 
a zajímavosti

u pobřeží nizozemska vyroste 
nový větrný park

Výstavbu povede konsorcium firem v čele 
se společností Siemens. Hodnota projektu 
se odhaduje na 3 miliardy eur a instalovaná 
kapacita bude 600  MW. Roční produkce by 
tedy měla činit přibližně 2,7 TWh.

Projekt s názvem Gemini má vzniknout v ni-
zozemské části Severního moře, přibližně 
85  km od nizozemského města Groningenu 
a do provozu by měla být elektrárna podle 
plánů uvedena v roce 2023. Elektřinu by měla 
dodávat 1,5 milionům zákazníků. Siemens se 
zavázal dodat 150 větrných turbín o velikosti 
4  MW a taktéž rotory, jejichž průměr by měl 
dosahovat 130 metrů.
Více informací na: 

ekonomik), s výjimkou trhu práce, se význam-
ně a viditelně odstraňují a vylepšují. Tím však 
není řečeno, že je zcela překonána křehkost 
a ohrozitelnost některých sektorů v určitých 
ekonomikách. Navíc, nová geopolitická rizika 
se objevila v souvislosti s napětím ohledně 
Ruska. Dochází však k přesvědčivějšímu 
oživování domácí poptávky, jež se projevuje 
i v investicích, podporovaných stabilnějším 
finančním sektorem (který v nadcházejícím 
období čekají nejen vážné testy a prověřování 
kvality aktiv, ale též dalekosáhlé změny spoje-
né se vznikem bankovní unie). Po loňské fak-
tické stagnaci růstu HDP (+0,1%) by ekonomi-
ka EU letos měla vzrůst o 1,6% v meziročním 
srovnání a v příštím roce až o 2,0%. Konečně, 
po čtyřletém přerušení, by se měla na dráhu 
reálné ekonomické konvergence vrátit i Česká 
republika (s odhady růstu 2,0%, resp. 2,4%), 
čímž by se zařadila nikoliv do skupiny evrop-
ských tygrů, ale alespoň slušně a nadprůměr-
ně rostoucích ekonomik s relativně zdravou 
strukturou a růstovou trajektorií.

jarní ekonomický odhad 
evropské komise

Generální ředitelství Evropské komise pro 
hospodářské a finanční věci zveřejnilo 
na začátku května svůj pravidelný 
ekonomický odhad, jehož obsah bude brzy 
široce diskutován i v rámci Bruselského 
ekonomického fóra (na sklonku první 
červnové dekády).

Příjemnou skutečností je, že slovník komen-
tující tento odhad jak pro celou evropskou 
ekonomiku, tak i pro jednotlivé členské státy, 
je neporovnatelně příznivější, než jsme byli 
navyklí před dvěma či třemi lety, a nabývá 
známek pozvolného zlepšování i v porov-
nání s letošním zimním odhadem. Pozitivní 
zpráva spočívá jak v tom, že z pohledu 
momentální výkonnosti se ekonomika EU 
blíží k dosažení svého maxima za poslední 
tři roky, jež je současně doprovázeno přízni-
vými podmínkami pro dosažení udržitelného 
růstu alespoň ve střednědobém horizontu. 
Strukturální podmínky pro lepší kondici 
evropské ekonomiky se zlepšují a největší 
překážky a rizika spojená s krizí (zadlu-
ženost, fragmentace finančního sektoru, 
zlepšení vnějších bilancí řady jednotlivých 
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učiněny další významné kroky směrem k bankovní unii

V dubnu Evropský parlament schválením tří významných návrhů umožnil postoupit dále v procesu vytváření 
bankovní unie, jejíž klíčový prvek – Jednotný restrukturalizační mechanismus (Single Resolution Mechanism, 
SRM) – by se měl stát funkčním v roce 2016.

bude přispívat na stabilizaci restrukturalizovaných bank. Třetí pilíř pak 
představuje zatím prvek, jehož obsah, způsob zavedení a fungová-
ní bude upřesněn v budoucnosti – jedná se o systém Jednotného 
pojištění vkladů. Pozice České republiky vůči vznikající bankovní unii 
může být z nynějšího pohledu velmi nejednoznačná. Na jedné straně 
momentální charakteristiky tuzemského bankovního sektoru naprosto 
nenasvědčují o jakékoliv systémové poruše, která by mohla český 
systém zasáhnout (banky v České republice pracují v podmínkách vý-
znamného převisu vkladů, vysoké kapitálové přiměřenosti, dostatečné 
likvidity; kvalitativní aspekty jejich fungování patří vůbec k nejlepším 
v celé EU); navíc však, momentální velmi zdravý stav tuzemského 
bankovnictví zdaleka nemusí být zárukou toho, že takto se bude dít 
i v budoucnu; akční rádius produktů českého bankovnictví se nadto 
vymezuje takřka výlučně na území České republiky a jeho zahraniční 
expozice zůstává v porovnání s průměrem EU velmi nízká; to je zřejmý 
projev právě druhé strany pohledu, kterou je nicméně fakt, že výrazně 
nad 90% kapitálu bank operujících v České republice je vlastněno 
zahraničními subjekty. Případná neúčast České republiky v bankovní 
unii by pak mohla vést k reakcím vlastníků těchto bank (drtivá většina 
klíčových rozhodnutí se tak děje mimo území České republiky), jež by 
z pohledu fungování těchto bank, včetně dopadů na klienty, nemusely 
být ve všech ohledech optimální.

Smyslem zřízení bankovní unie v relativně velmi krátkém čase (návrh 
k jejímu vzniku explicitně padl před necelými třemi lety) je poučit se 
z velmi vážných důsledků nedávné krize, vytvořit podmínky, aby nejen 
k podobným případům kolapsů bank tak jednoduše nedocházelo, 
a když k nim dojde, aby břemeno nákladů spojených s úpadky bank 
nenesl daňový poplatník, resp. fiskální systém země, jejíž banky byly 
krizí zasaženy. Cílem celého tohoto komplexního úsilí je vytvoření pro-
středí jednotného bankovního trhu a pravidel jednotného dohledu nad 
ním. Ve své konečné vizi má být bankovní unie tvořena čtyřmi pilíři, kdy 
první z nich je společný pro všechny členské státy Unie a spočívá ve 
vymezení jednotných pravidel regulace, definovaných a zajišťovaných 
Evropským orgánem pro bankovnictví (EBA).
Ostatní tři pilíře se však týkají pouze členských zemí euro-zóny a těch 
členských států, které dobrovolně do bankovní unie vstoupí. Prv-
ním z nich je Jednotný mechanismus dohledu (Single Supervisory 
Mechanism, SSM), který přesouvá odpovědnost za výkon bankovního 
dohledu na Evropskou centrální banku. Druhý pilíř představuje klíčový 
prvek bankovní unie – SRM, který sjednocuje a upravuje pravidla pro 
krizové řízení a restrukturalizaci bank a vymezuje proces vytváření 
restrukturalizačních fondů, do kterých budou banky přispívat. Fondy 
budou financovány bankami nejprve na národní úrovni a v průbě-
hu šesti let postupně spojeny v jeden fond, který v případě nutnosti 
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evropský parlament schválil návrh směrnice o odškodnění 
porušení soutěžních pravidel

Evropský parlament schválil dne 17. dubna 2014 v prvním čtení návrh směrnice o určitých pravidlech 
upravujících žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů  
členských států a Evropské unie v oblasti hospodářské soutěže.

Cílem směrnice je usnadnit všem fyzickým a právnickým osobám 
poškozeným v důsledku porušení unijních či vnitrostátních soutěžních 
pravidel účinně uplatnit svá práva na náhradu škody prostřednictvím 
žalob u vnitrostátních soudů. Současně je cílem směrnice zachovat 
účinnost prostředků používaných orgány pro hospodářskou soutěž, ať 
již Evropskou komisí, nebo antimonopolními úřady, pro vynucování sou-
těžních pravidel, jako je program shovívavosti či procedura narovnání, 
a zavést záruky, aby usnadnění uplatňování nároků na náhradu škody 
neodradilo společnosti od spolupráce s těmito orgány. Mezi hlavní opat-
ření  směrnice patří:
■ vnitrostátní soudy mohou nařídit společnostem, aby obětem, které 

chtějí uplatnit svá práva na náhradu škody, zpřístupnily důkazy 
potřebné k prokázání jejich práv. Soudy musí nicméně zajistit přimě-
řenost těchto nařízení a ochranu utajovaných informací,

■ pravomocná rozhodnutí antimonopolních úřadů o protiprávním 
jednání budou automaticky představovat důkaz před soudy stejného 
členského státu, ve kterém k porušení pravidel došlo,

■ oběti budou mít alespoň jednoletou lhůtu pro uplatnění svých práv na 
náhradu škody běžící od vydání konečného rozhodnutí antimonopol-
ního úřadu,

■ pokud protiprávní jednání způsobilo navýšení cen, které bylo přene-
seno v rámci dodavatelského řetězce, nárok na uplatnění náhrady 
škody budou mít ti, kterým škoda skutečně vznikla,

■ s cílem vybízet strany k urovnání sporu dohodou usiluje směrnice 
o optimalizaci rovnováhy mezi mimosoudním vyrovnáním a řízením 
o náhradě škody, a to prostřednictvím těchto opatření: (a) přerušení 
běhu promlčecí lhůty pro podání žaloby o náhradu škody, dokud se 
protiprávně jednající společnost a poškozená strana účastní procesu 
řešení sporu dohodou a (b) přerušení řízení po dobu trvání procesu 
řešení sporu dohodou.

Pro přijetí směrnice je ještě nutný finální souhlas Rady, po kterém 
budou mít členské státy dvouletou lhůtu pro implementaci pravidel do 
svých právních řádů.
Více informací na: 

Evropský parlament 
schválil návrh směrnice 
o odškodnění porušení 
soutěžních pravidel
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http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/documents.html
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sdělení komise se věnuje posouzení dopadů reformy 
finančního sektoru

15. května 2014 Evropská komise vydala sdělení týkající se probíhající reformy evropského 
finančního sektoru. Společně se sdělením publikovala Komise i doprovodný dokument 
ekonomického zhodnocení této reformy.

Za toto období Komise představila přibližně 
40 legislativních opatření, které měly přispět 
k větší stabilitě finančního sektoru, jeho 
integraci, posílení tržní integrity a důvěry 
a zvýšení efektivnosti finančního sektoru. 
Cílem všech těchto kroků je dosažení tako-
vého situace, kdy finanční systém přispívá 
k posílení ekonomiky a k udržitelnému růstu. 
Reforma finančního sektoru je postupný 
proces. Většina legislativních návrhů je již 
účinná, některé účinné teprve budou. Finální 
hodnocení tedy ještě nemůže být provede-
no. Je nutné se v současné době zaměřit na 
úspěšnou a bezproblémovou implementaci 
v jednotlivých členských zemích a konzistent-
ní aplikaci nového regulačního rámce. Pokra-
čující monitorování a hodnocení je nezbytné 

Cílem sdělení je, v souvislosti s koncem 
stávajícího funkčního období Komise, poprvé 
zhodnotit přínosy a náklady právě probíhající 
reformy finančního sektoru a taktéž vyhodnotit 
propojení jednotlivých legislativních norem. 

pro vyhodnocení implementace a celkového 
dopadu a efektivnosti reforem. V závěrech 
sdělení  Komise pouze představuje své cíle, 
které chtěla reformou dosáhnout. Neuvádí 
žádné nové legislativní plány. Informuje o nut-
nosti dokončit legislativní proces u některých 
legislativních návrhů (např. bankovní struk-
turální reforma, shadow banking, finanční 
referenční hodnoty). Apeluje na Evropský 
parlament a Radu ohledně prioritního schvá-
lení těchto návrhů. Po úspěšné implementaci 
reformy se Komise zaměří na posilování regu-
lační a dohledové konvergence mezi hlavními 
finančními centry po celém světě. Komise 
bude v tomto ohledu podporovat mezinárodní 
spolupráci a koordinovaný přístup.
Více informací na: 

Evropský parlament 
schválil návrh směrnice 
o odškodnění porušení 
soutěžních pravidel

Sdělení Komise se 
věnuje posouzení dopadů 
reformy finančního 
sektoru

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/policy/index_en.htm
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dohody o dlouhodobém 
výkupu elektřiny představují 
nepřípustnou státní podporu

Poslední dubnový den vydal Tribunál Soudního dvora 
EU dva rozsudky (T–468/08 Tisza Erőmű v. Komise 
a T–179/09 Dunamenti Erőmű v. Komise), kterými zamítl 
žaloby uvedených výrobců elektřiny a potvrdil rozhodnutí 
Evropské komise prohlašující dohody o dlouhodobém 
nákupu elektřiny (long term Power Purchase Agreements, 
PPAs) za protiprávní státní podporu.
V polovině 90. let chtělo Maďarsko pro zajištění bezpečnosti dodávek 
modernizovat zařízení pro výrobu elektřiny. Vzhledem k tomu, že taková 
modernizace vyžadovala velké kapitálové investice, snažilo se povzbu-
dit zahraniční výrobce elektřiny k investicím v zemi. K tomuto účelu 
zavedlo systém PPAs, v jehož rámci se státem vlastněný podnik Magyar 
Villamos Művek Zrt (MVM) zavázal jako „jediný odběratel“ vykupovat po 
dobu několika let, potažmo několika desetiletí, za pevnou cenu stano-
vené minimální množství elektřiny, určené pro zásobování maďarského 
maloobchodního trhu. PPAs tak umožnily výrobcům zajistit očekáva-
telnou návratnost jejich investic. Ke stejnému kroku přistoupily i další 
země v tomto regionu, například Polsko, Rumunsko či Bulharsko. Spo-
lečnost Tisza Erőmű kft uzavřela PPAs pro elektrárnu Tisza II. Společ-
nost Dunamenti Erőmű Zrt uzavřela PPAs ve vztahu k „F blokům“ a „G2 
bloku“ elektrárny, kterou provozuje nedaleko Budapešti. V prosinci 

2005 zahájila Evropská komise řízení za účelem posouzení slučitelnosti 
PPAs s unijním právem v oblasti státních podpor. Ve stejné době bylo 
zahájeno obdobné řízení i proti Polsku, které bylo nicméně ukončeno 
v roce 2008 po tom, co Polsko PPAs zrušilo a nahradilo je kompenzač-
ním mechanismem na bázi „stranded costs“, který již Komise shledala 
v souladu se společným trhem. Ve vztahu k maďarským PPAs Komise 
v červnu 2008 rozhodla, že obsahují státní podpory neslučitelné se spo-
lečným trhem, které musí společnosti, kterým byly poskytnuty, vrátit Ma-
ďarsku zpět včetně úroků. Podle Komise totiž PPAs zbavovaly dotyčné 
výrobce veškerých obchodních rizik, a zvýhodňovaly je tedy oproti ostat-
ním výrobcům na trhu. Proti těmto rozhodnutím podaly výše uvedené 
společnosti žalobu k Tribunálu. Stejně tak se na Tribunál obrátily i další 
výrobci, kteří uzavřeli PPAs s MVM. Jednalo se konkrétně o společnost 
Pannon Hőerőmű Zrt (T–352/08 Pannon Hőerőmű v. Komise), která 
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představují nepřípustnou 
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vzala později svou žalobu zpět, a řízení se tak zastavilo, a společnost 
Budapesti Erőmű Zrt (T–80/06 a T–182/09 Budapesti Erőmű v. Komise), 
jejíž žalobu Tribunál v únoru 2012 rovněž zamítl. V rozsudcích Tribunál 
nejprve přezkoumává, zda skutečnost, že PPAs byly uzavřeny před 
přistoupením Maďarska k Unii, znamená, že nemohou obsahovat státní 
podpory, které by byly v rozporu s unijním právem. V tomto kontextu 
uvádí, že opatření státní podpory přijatá Maďarskem před 1. květnem 
2004, která byla i nadále použitelná po tomto datu a jsou slučitelná se 
společným trhem, jsou vyjmenována v aktu o přistoupení této země. 
Jelikož PPAs nejsou mezi těmito opatřeními uvedené, je třeba je pova-
žovat za novou podporu, jejíž slučitelnost s unijním právem může být po 
přistoupení Maďarska k Unii Komisí přezkoumána. Tribunál navíc zdů-
razňuje, že akt o přistoupení Maďarska stanovuje právě to, že opatření, 
které při svém zavedení nebylo považováno za státní podporu, se jí 
okamžikem přistoupení této země k Unií může stát. Tribunál se dále za-
bývá otázkou, zda by dotyční výrobci mohli vyjednat pro ně tak výhodné 

smluvní podmínky, kdyby druhou smluvní stranou byl kupec jednající 
na základě čistě obchodních zájmů, a nikoliv veřejný podnik. V tomto 
ohledu Tribunál konstatuje, že to, že byl výrobcům zaručen výkup jejich 
produktu v předem stanoveném množství a za předem stanovené ceny 
po dobu tak dlouhou, jaká byla stanovena v PPAs, neodpovídá evrop-
ským velkoobchodním tržním podmínkám v tomto odvětví. MVM se 
tak tím, že se zavázal vykupovat předem stanovená množství elektřiny 
nezávisle na skutečné a okamžité poptávce po tomto produktu, vystavil 
vážnému riziku, že jej bude nucen nakupovat v nadměrném množství 
a následně při jeho dalším prodeji utrpí ztrátu. Tribunál tak potvrdil 
závěr Komise, podle něhož PPAs umožnily výrobcům elektrické energie 
získat hospodářské výhody, které by nemohly získat, kdyby MVM jednal 
v souladu s pravidly konkurenčního trhu. Konečně Tribunál zdůrazňuje, 
že na platnost rozhodnutí Komise nemá žádný vliv, a že podle Komisí 
nastavené metody pro zpětné navrácení podpory nemusí žalobci vracet 
žádné finanční prostředky.
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kalendář událostí

3.–4. června se v anglickém univerzitním městě Cambridge 
uskuteční šestý ročník konference s názvem Smart Grids & Cleanpo-
wer. Akce je určena pro všechny zájemce o problematiku inteligent-
ních sítí a výroby čisté energie. Podrobnosti na: 

4.–6. června proběhne v Mnichově největší světový veletrh 
zaměřený na solární energii s názvem Intersolar Europe. Na akci se 
představí více než 1000 vystavovatelů a pořadatelé očekávají zhruba 
50 000 návštěvníků. V předchozích dvou dnech se v Mnichově 
uskuteční rovněž tematicky související konference. Podrobnosti na: 

4. června představí Agentura pro spolupráci energetických 
regulačních orgánů (ACER) ve slovinské Ljubljani návrh svého 
pracovního programu pro rok 2015. Představení programu proběhne 
v rámci veřejného workshopu a zájemci jej mohou sledovat rovněž 
online. Více zde: 

12.–15. června hostí japonská Osaka čtvrtý ročník konference 
s názvem Asian Conference on Sustainability, Energy and the 
Environment (ACSEE 2014). Mottem letošního ročníku této rozsáhlé 
akce je ‚‘Udržitelnost, společnost a životní prostředí‘‚. 
Podrobnosti na: 

16.–17. června se v Bratislavě uskuteční Evropské jaderné fórum 
(ENEF), které zahájí český a slovenský premiér společně s komisařem 
Oettingerem. Hlavním tématem bude transparence a širší dialog o ja-
derné energetice v EU.

18.–19. června se v Dublinu uskuteční souhrnná energetická 
konference nazvaná Energy Ireland 2014. Na největší akci tohoto 
druhu v Irsku vystoupí řada významných představitelů oboru zejména 
z obou ostrovních zemí. Součástí setkání v Croke Parku bude rovněž 
menší prezentace energetických společností. Více na: 

23.–27. června proběhne již devátý ročník tradičního týdne 
udržitelné energetiky EU, tj. EU Sustainable Energy Week. Jedná se 
o akci stovek organizací, které různým způsobem prezentují svojí 
činnost v oblasti udržitelné energetiky. Součástí je tematická třídenní 
konference v Bruselu, které se zúčastní hlavní představitelé EU 
a zainteresovaných subjektů. Více na: 

Události z energetiky

http://www.hvm-uk.com/smartgrids2014/ 
http://www.intersolar.de/en/intersolar-europe.html
http://www.acer.europa.eu/Media/Events/Presentation-of-ACERs-2015-draft-Work-Programme-/default.aspx
http://acsee.iafor.org/
http://www.energyireland.ie/events/energyireland2014/
http://www.eusew.eu/
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výkonná agentura pro inovace a sítě

Evropská unie je složitá a bohatě strukturovaná organizace, jejímuž chodu napomáhá mimo jiné velké množství úzce profilovaných 
úřadů, agentur nebo sdružení s nejrůznější náplní činnosti. Některé z nich jsme vám představili v předchozích dílech. Dnes se 
zaměříme na Výkonnou agenturu pro inovace a sítě (INEA), která se nedávno stala jednou ze součástí tohoto pestrého společenství.

Jak vznikla agentura INEA ?
Historie Výkonné agentury pro inovace a sí-
tě – Innovation & Networks Executive Agency 
(INEA) je relativně krátká. Oficiálně zahájila 
činnost 1. ledna tohoto roku jako náhrada 
za Výkonnou agenturu pro transevropskou 
dopravní síť (TEN-T EA), která byla ustavena 
v roce 2006 a svou aktivitu ukončila na konci 
roku 2013. Slavnostní inaugurace agentury, 
a tedy i faktický start, proběhla dne 6. břez-
na 2014 v jejích bruselských kancelářích za 
přítomnosti místopředsedů Evropské komise 
Siima Kallase a Neelie Kroesové.

Jaké jsou cíle této agentury?
INEA, jak je již z jejího názvu zřejmé, je tzv. 
výkonnou agenturou. Tato a podobné agentury 
Evropské unie jsou z definice samostatné 
právní subjekty, zřízené za účelem provede-
ní konkrétních úkolů podle práva EU. Jednu 
skupinu těchto agentur tvoří právě výkonné 
agentury, jejichž hlavním úkolem je pomáhat 
Evropské komisi se správou programů EU. 

V  případě INEA se jedná o řízení infrastruktur-
ních a výzkumných  programů v oblasti dopravy, 
energetiky a telekomunikací. Ředitelem INEA 
je Dirk Beckers, který v současné době dohlíží 
na více než sto dalších zaměstnanců.

Jaké konkrétní programy INEA spravuje?
INEA zodpovídá celkem za čtyři programy Ev-
ropské unie. Jedná se v první řadě o program 
Nástroj pro propojení Evropy (Connecting 
Europe Facility, CEF), který se dále dělí na 
energetickou, dopravní a telekomunikační část 
a dále o dvě části hlavního programu EU na 
financování výzkumu Horizont 2020 (konkrétně 
o Inteligentní, ekologickou a integrovanou do-
pravu a Bezpečnou, čistou a účinnou energii). 
Další dva programy, které INEA spravuje, již 
ukončily hlavní náplň svojí činnosti, ale INEA 
dohlíží na řádné dokončení projektů v nich 
obsažených. Jedná se o projekt TEN-T, jež byl 
zaměřen na podporu konstrukce a vylepšení 
dopravní infrastruktury uvnitř Unie a dále pro-
gram Marco Polo, který byl zaměřen na přesun 

nákladní dopravy ze silnic na ekologičtější 
druhy dopravy. Na programy CEF a zmíněnou 
část Horizontu 2020 bylo vyčleněno celkem 
37 miliard EUR.

Jak INEA spravuje zmíněné programy?
INEA, tak jako ostatní výkonné agentury EU, 
dohlíží na chod příslušných programů. V praxi 
to znamená, že odborníci dané agentury se 
starají o správnou realizaci relevantních pro-
gramů pomocí dohledu nad vybranými projekty 
v jejich rámci, a to v celém průběhu jejich 
trvání, dále poskytují zpětnou vazbu Evropské 
komisi a na druhé straně přináší širokou škálu 
podpory samotným příjemcům financí. INEA 
rovněž napomáhá při vzniku nejrůznějších stu-
dií, či informačních akcí, které se k programům 
vztahují. Jedná se tedy o užitečnou instituci, 
s jejímž fungováním stojí za to se seznámit 
blíže. 
Zájemci tak mohou učinit s využitím např. 
těchto zdrojů:   nebo také:   případně:   
anebo 

Výkonná agentura pro 
inovace a sítě

http://inea.ec.europa.eu/en/news__events/newsroom/introducing_inea_innovation_and_networks_executive_agency.htm
http://europa.eu/about-eu/agencies/index_cs.htm
http://inea.ec.europa.eu/en/about_us/mission__objectives/mission__objectives.htm
http://inea.ec.europa.eu/
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