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Vážení čtenáři, 
současné dění na Ukrajině a v Rusku vyvolává reakce i v energetice. Sankce Evropské unie 
vůči Rusku se týkají přístupu na finanční trhy či dodávek technologií, nezahrnují však opatření 
týkající se dodávek plynu. V důsledku liberalizace žádají velcí evropští průmysloví zákazníci 
tržně stanovované ceny zemního plynu a evropský trh s plynem se začíná podobat tomu ve 
Spojených státech, kde cena tržním způsobem vzniká a kde již není navázaná na dražší ropu. 
Energetiku řešil na svém červencovém zasedání i Evropský parlament a výbor ITRE, kde se 
nechal při debatě o Evropské strategii energetické bezpečnosti slyšet generální ředitel pro 
energetiku Ristori, že pro Komisi jsou prioritou zásobníky, snižování spotřeby a zkoumání 
možností nekonvenčních zdrojů. Se snižováním spotřeby souvisí červencové vydání sdělení 
o energetické účinnosti, čímž byla zahájena debata o cíli pro rok 2030. Komise počítá s tím, 
že každé dodatečné procento energetických úspor sníží dovozy plynu o 2,6  %. Navržený 
30 % cíl pro úspory by navýšil náklady na rámec pro rok 2030 o 20 mld. eur ročně, Komise 
ale předpokládá citelné přínosy v oblasti bezpečnosti. Nový předseda Komise Juncker 
spatřuje řešení v navyšování podílu z obnovitelných zdrojů, na kterých je jeho vize Evropské 
energetické unie vystavěna. Komise podporuje rovněž větší propojenost přenosových 
soustav s tím, že členské státy mají být schopné exportovat 10  % své výrobní kapacity a do 
roku 2030 jej vylepšit na 15  %. Polský návrh Energetické unie je postaven na domácích 
zdrojích, požaduje posílení výroby z uhlí, rychlý postup pro břidličný plyn a obhajuje dovoz 
LNG. Navrhované společné nákupy zemního plynu narážejí na odpor řady zemí, které 
mají nasmlouvané výhodnější ceny, i Komise, podle které by mohly odporovat soutěžním 
pravidlům. Premiér Tusk nevzdává svou představu a argumentuje bankovní unií, ve kterou 
zprvu také nikdo nevěřil, přičemž každá prodleva bude znamenat vyšší ceny. Letní diskuse 
tak uvažuje pojmout strategii k energetické bezpečnosti jako součást rámce pro 2030. Viděno 
letní optikou je tak již více než pravděpodobné, že se kromě cílů pro CO2 a obnovitelné zdroje 
bude na říjnové Evropské radě rozhodovat i o cíli pro energetickou účinnost.
Co nejefektivnější konec léta přeje,
Zuzana Krejčiříková
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bulletinu. Evropská agenda neručí za správnost a úplnost 
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tržních nástrojů (tj. systém pro obchodování s povolenkami EU ETS). 
Stanovení většího počtu závazných cílů vede k suboptimálnímu stavu. 
Cíle se navzájem ovlivňují, a to tak, že se překrývají a nikoliv doplňují. 
Výsledek je, že se ambice jednotlivých cílů navzájem snižují. Překrývání 
cílů a jejich národní charakter také negativně dopadá na nákladovou 
a environmentální efektivitu opatření přijatých k plnění jednotlivých cílů.
Více informací na: 

komise navrhuje cíl v oblasti 
energetické účinnosti
Evropská komise ve sdělení k energetické účinnosti, které vydala 
dne 23. července, představila svůj pohled na další vývoj v oblasti 
energetické účinnosti do roku 2030.

Toto sdělení navazuje na lednový Rámec pro klima a energetiku do roku 
2030 i v květnu zveřejněné sdělení k evropské energetické bezpečnosti. 
Komise v dokumentu vysvětluje a kvantifikuje přínos energetické účin
nosti v oblasti snižování emisí skleníkových plynů a posilování ener
getické bezpečnosti. Na základě analýz z jednotlivých členských států 
Komise odhaduje, že Evropské unii budou k dosažení 20% cíle do roku 
2020 chybět 1–2  %. Pro dosažení 20% cíle do roku 2020 bez nutnosti 
dalších dodatečných opatření ze strany Komise je potřeba plného zapo
jení členských států při implementaci stanovené legislativy. V následují
cím období se chce Komise zaměřit na informování ohledně existujících 
mechanismů pro financování zavádění energetické účinnosti a na další 
rozvoj nebo zavádění vhodných finančních nástrojů a iniciativ. Taktéž 
bude cílit na posilování spolupráce mezi členskými státy v oblasti evrop
ských strukturálních a investičních fondů a využívání jejich prostředků. 
Komise nechce zavádět nová dodatečná opatření s ohledem na do
sažení cíle 20 % do roku 2020, ale apeluje na jednotlivé členské státy, 
aby pokračovaly ve svém dosavadním snažení. S ohledem na aktuální 
otázku energetické bezpečnosti Evropské unie Komise navrhuje do ro
ku 2030 ambiciózní cíl ve výši 30  %. Evropské energetické společnosti, 
sdružené v rámci Magrittovy skupiny, se snaží prosadit jeden celoevrop
ský emisní právně závazný cíl, jehož plnění bude založené na využití 

Komise navrhuje cíl 
v oblasti energetické 
účinnosti

Komise navrhuje pokuty  
pro Polsko a Rakousko

Směrnice o jaderné 
bezpečnosti

Komise zaslala 
Bulharskému 
energetickému holdingu 
oznámení o námitce 

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/events/2014_energy_efficiency_communication_en.htm
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zajistily do roku 2021 naplňování požadavku 
na domy s téměř nulovou spotřebou energie. 
Směrnice měla být transponována do vnitro
státního práva do 9. července 2012. Komise 
navrhuje denní pokutu ve výši 96 720 eur pro 
Polsko a 39 592,80 eur pro Rakousko. Výše 
této pokuty je stanovena s ohledem na dobu 
trvání a závažnost protiprávního jednání. 
V případě kladného rozhodnutí SDEU by to 
pro oba státy znamenalo povinnost hradit 
tuto pokutu ode dne rozsudku až do ukončení 
transpozice. Konečná výše denního penále 
bude stanovena SDEU.
Více informací na: 

směrnice o jaderné bezpečnosti

Dne 14. srpna vstoupila v platnost 
směrnice Rady 2014/87/EURATOM ze dne 
8. července 2014, kterou se mění směrnice 
2009/71/Euratom, kterou se stanoví rámec 
Společenství pro jadernou bezpečnost 
jaderných zařízení. 

Evropská komise návrh novely vydala v říjnu 
2013 jako reakci na fukušimskou havárii. Ev
ropský parlament ve svém stanovisku ze dne 
2. dubna 2014 požadoval novelu, která povede 
k významným zlepšením a zohlední probíhající 

mezinárodní aktivity. Komise docílila svého zá
měru posílit existující principy a Rada nastavila 
nové obecné cíle a požadavky pro jadernou 
bezpečnost, které se týkají specifických tech
nických prvků v celém životním cyklu jaderných 
elektráren.
Zásadní novinkou je povinnost vykonávat vzá
jemná hodnocení (tzv. peer reviews), a to na 
koordinovaném základě od roku 2017 a poté 
nejméně každých šest let. Všechny členské 
státy mají možnost se hodnocení účastnit, 
Evropská komise jako pozorovatel. Členské 
státy mají prostřednictvím svého národního 
regulátora definovat každých šest let metodo
logii, pravidla a časový rámec pro vzájemná 
hodnocení specifické technické části jaderné 
bezpečnosti. 
Další povinností je systematické a pravi
delné sebehodnocení jaderné bezpečnosti 
provozovatelem za dozoru regulátora nejméně 
každých deset let tak, aby byl zajištěn soulad 
s vývojem mezinárodních standardů a bylo 
řešeno stárnutí částí jaderných zařízení. 
Členské státy musí nejméně každých deset 
let uspořádat periodické sebehodnocení 
svých národních rámců a pozvat mezinárodní 
hodnotitele relevantních segmentů. Směrnice 
rovněž uděluje pokyny pro havarijní připrave
nost a odezvu na mimořádné situace v areálu 

komise navrhuje pokuty  
pro polsko a rakousko

Evropská komise předvolává Polsko 
a Rakousko před Soudní dvůr Evropské unie 
(dále jen SDEU) kvůli nesplnění povinnosti 
transpozice směrnice o energetické 
náročnosti budov.

Podle této směrnice musí členské státy zavést 
a uplatňovat minimální požadavky na ener
getickou náročnost pro specifikované druhy 
budov, zajistit certifikaci energetické náročnosti 
budov a vyžadovat pravidelnou inspekci otop
ných soustav a klimatizačních systémů. Kromě 
toho směrnice požaduje, aby členské státy 
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-813_en.htm
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jaderného zařízení. Členské státy mají tři roky 
na transpozici do národního práva – v české 
legislativě se očekává novela atomového zá
kona a příslušných prováděcích předpisů.
Více informací na: 

komise zaslala bulharskému 
energetickému holdingu 
oznámení o námitce 

Státem vlastněný Bulgarian Energy Holding 
(BEH) je Evropskou komisí podezříván ze zne-
užití dominantního postavení na bulharském 
velkoobchodním trhu s elektřinou.

Ve svém předběžném názoru jej Komise infor
movala, že územní omezení prodeje uvedené 
ve smlouvách s obchodníky může na nere
gulovaném bulharském velkoobchodním trhu 
s elektřinou porušovat antimonopolní pravidla 
EU. Takové omezení limituje svobodu obchod
níka vybrat si, kde prodá elektřinu zakoupenou 
od BEH.
Společnost ČEZ opakovaně upozorňovala 
na špatné nastavení fungování bulharského 
energetického sektoru, které, jak se ukazuje, 
je mnohem hlubší a systémové povahy. ČEZ 
není zdaleka jediný – již na začátku roku 
se v Bulharsku utvořila iniciativa „Zachraňte 

schopnosti bulharské ekonomiky jako celku.  
Již v minulosti Komise přezkoumávala naplňo
vání evropské energetické legislativy, jako je 
směrnice o obnovitelných zdrojích nebo o spo
lečných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou.
Více informací na: 

 energetiku!“, do níž se zapojily nejen firmy 
podnikající v energetice, ale i nezávislí experti, 
organizace spotřebitelů, odborových centrál 
i zahraničních investorů. Iniciativa upozor
ňuje zejména na poškozování investorského 
prostředí v zemi a snižování konkurence
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.219.01.0042.01.CES
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39767
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energetika 
v evropě a ve světě

energetický airbus prezidenta hollanda zatím v hangáru

Rozdělení jednotlivých portfolií mezi nominované eurokomisaře zůstane zatím minimálně až do 30. srpna jen 
předmětem spekulací. Podle dostupných informací podporuje kancléřka Merkelová dosavadního komisaře Günthera 
Oettingera na post komisaře pro obchod.

ry solár ních elektráren. Většina cílů je nastavena pro rok 2050 (např. 
redukce CO2 o 75  %, 50  % úspor energie, elektromobilita, náročnost 
budov), což dává prostor k manipulaci. Cíl pro zastropování podílu 
jaderné energie, je k roku 2025, absolutní číslo ale stále chybí. Co se 
klimatických cílů týče, je Francie dál, než Německo, a nastavení politiky 
„emisního rozpočtu“, který vláda rozdělila na pětileté kroky, má vést 
k dosažení cíle. V červnu vydaný zákon pro energetickou transformaci 
musí ministryně životního prostředí, udržitelného rozvoje a energetiky 
Ségolène Royalová obhájit před Národním shromážděním, které by jej 
mělo přijímat v říjnu. Hollande věří její politické váze a schopnosti nové 
cíle prodat veřejnosti. Francouzi se však staví k německé Energiewen-
de značně negativně, spojují ji s vysokými náklady a špatnou kontrolou 
průběhu ze strany státu. Francouzská vláda se proto snaží svůj plán re
formy od zimního výroku prezidenta Hollanda k německé Energiewen
de příliš nepřirovnávat, a to přestože cena elektřiny je ve Francii pro 
domácnosti kvůli specifickým tarifům zhruba na 60  % ceny v Německu.
Na bruselské diskusi zaznělo, že jak Francie, tak Německo chtějí vyu
žívat zdroje tam, kde jsou efektivně k dispozici a kde jsou akceptovány 
veřejností. Co se týká konkrétního posilování spolupráce, ta by se měla 
v nejbližší době zaměřit na výzkum a vývoj. Kromě politické spoluprá
ce, jako je koordinovaný přístup ke strategii 2030, by měla spočívat 

Zatímco nemá v tuto chvíli cenu hádat jméno komisaře, o budou
cím směru evropské energetické politiky pochybovat nelze; bude 
řešit transformaci energetiky na nízkouhlíkovou a její cenu pro 
koncové spotřebitele. Hodně v této souvislosti naznačila pracov
ní diskuse, která v Bruselu proběhla z iniciativy německé nadace 
 HeinrichBöllStiftung.
Hlavním tématem byla francouzskoněmecká spolupráce v oblasti 
energetiky a její posilování do budoucna. Francouzský prezident 
F. Hollande hovořil po konzultaci s německou kancléřkou letos 
v lednu o spolupráci podniků a aliancí v oblasti obnovitelných zdrojů 
a přenosových soustav. Ta by podle něj mohla probíhat jako „ener-
getický Airbus“, přičemž úspěch Airbusu začal tím, že s ním létají 
všechny evropské aerolinky. Setkání na vládní úrovni v únoru ale 
takový návrh rozmělnilo s tím, že je třeba disponovat platformou pro 
urychlení vývoje obnovitelných zdrojů a skladovacích kapacit.
V roce 2030 má ve Francii 32  % celkové spotřeby energie pocházet 
ze „zelených“ zdrojů, v sektoru elektřiny 40  %. Relativně velký podíl 
obnovitelných zdrojů ve výrobě elektřiny dnes spočívá na starých 
vodních elektrárnách. Největší výzvou je, stejně jako v Německu, 
urychlení povolovacích procedur, které trvají v průměru šest let. 
Investoři se v minulých letech zalekli radikálního snížení podpo

Energetický Airbus 
prezidenta Hollanda zatím 
v hangáru

Konečný spotřebitel 
budoucnosti  
v hledáčku zájmu
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na  spolupráci vědeckých institucí a asociací na úrovni veřejné sprá
vy. Diskutující za prostor pro spolupráci dále označili kapacitní me
chanismy, které Francie na národní úrovni využívá. Představitelné 
jsou společné výzvy k předkládání nabídek/projektů ve veřejné sou
těži, případně společný pilotní projekt pro OZE. Myšlenka Airbusu je 
na místě, protože obě strany spojuje představa posílení evropského 
rozměru spolupráce v obnovitelných zdrojích.

konečný spotřebitel budoucnosti  
v hledáčku zájmu

Společnost Accenture vydala studii, ve které se věnuje charakte
ristikám konečného energetického spotřebitele v budoucnu.  Studie 
byla vypracována na základě diskusí s více než 13 500 koneč nými 
spotřebiteli z 26 zemí světa (od Argentiny po Jihoafrickou republi-
ku, od Polska po Filipíny).

Odvětví energetiky čelí celosvětově bezprecedentním změnám. 
Rychlý pokrok a rozšířené přijetí decentralizované energetiky, inteli
gentních technologií a propojených domácích produktů a služeb jsou 
jen některé z prvků, které ovlivňují energetiky a spotřebitele. Chtějíli 
se energetické společnosti připravit a vytvořit plán budoucího 
rozvoje, musí vzít při formulování svých strategií v úvahu vlastnosti 
budoucích konečných spotřebitelů. Na základě hlavních zjištění 
z pětiletého výzkumu koncového spotřebitele uvádí Accenture ve své 
studii devět charakteristik, které budou v příštích letech determino
vat, jakým způsobem se budou poskytovatelé energií v budoucnu 
obracet na své koncové zákazníky.
Více informací na: 

Energetický Airbus 
prezidenta Hollanda zatím 
v hangáru

Konečný spotřebitel 
budoucnosti  
v hledáčku zájmu

http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/PDF/Accenture-New-Energy-Consumer-Architecting-Future.pdf
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evropské zprávy 
a zajímavosti

energetické priority nového předsedy evropské komise

Nový předseda Evropské komise JeanClaude Juncker, který byl dne 15. července zvolen 
Evropským parlamentem na pětileté funkční období začínající od listopadu 2014, má ve svém 
programu celkově pět klíčových priorit. Ty jsou zaměřeny na oblast politiky růstu a vytváření 
pracovních míst, prosazení přeměny energetické politiky EU v novou Evropskou energetickou 
unii, sjednání přiměřené a vyvážené obchodní dohody s USA, reformu měnové unie a řešení 
Britské otázky.

•  diverzifikaci energetických zdrojů;
•  snížení energetické závislosti jednotlivých 

členských států (EU by měla být schopna 
rychle změnit dodavatele energií v případě 
vysokých cen).

Důležitost energetiky v agendě nové Komise 
souvisí jednak s přípravou na klimatickou 
konferenci v Paříži, která proběhne příští rok, 
a taktéž se situací ohledně aktuálně široce 
diskutované otázky energetické bezpečnosti 
EU. Hlavní otázkou tak nyní zůstává přede
vším jméno nového evropského komisaře, 
resp.  nové komisařky, pro energetiku.
Více informací na: 

Energetice přikládá nový předseda Komise 
značný význam, o čemž svědčí i její druhé 
místo v oblasti stanovených priorit. V příštích 
pěti letech se chce v energetice věnovat ze
jména následujícím oblastem:
•  vytvoření Evropské energetické unie, která 

se stane světovou jedničkou v oblasti 
OZE (mimo jiné prostřednictvím výzkumu 
a vývoje daných technologií);

•  posílení podílu obnovitelných zdrojů;
•  sjednocení zdrojů a infrastruktury na 

evropské úrovni;
•  sjednocení vyjednávací pozice vůči třetím 

zemím;

Energetické priority 
nového předsedy 
Evropské komise

http://juncker.epp.eu/my-priorities
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a dokumenty eu

Švédský režim podpory výroby 
zelené elektřiny je v souladu 
s unijním právem

Soudní dvůr EU dne 1. července vydal 
rozsudek ve věci C–573/12 Alands Vindkraft, 
který se v zásadě týkal otázky, zda mají 
členské státy povinnost (s ohledem na 
zásadu volného pohybu zboží v rámci EU) 
podporovat ze svých národních režimů 
podpory obnovitelných zdrojů energie 
i výrobu elektřiny z OZE v jiných členských 
státech EU.

V dané věci šlo konkrétně o švédský režim 
podpory OZE ve formě vydávání zelených 
certifikátů. Tyto certifikáty jsou vydávány 
pouze výrobcům, jejichž zařízení na výrobu 
zelené elektřiny se nachází ve Švédsku, tedy 
nikoliv zahraničním výrobcům. Soudní dvůr se 
v daném rozsudku neztotožnil s dříve vydaným 
stanoviskem generálního advokáta Y. Bota 
a dospěl k závěru, že ačkoliv švédský režim 
podpory OZE představuje omezení volného 
pohybu zboží, je toto omezení odůvodněné 
cílem obecného zájmu spočívajícím v podpoře 
využívání OZE za účelem ochrany životního 
prostředí a boje proti klimatickým změnám. Na 

současném systému podpory OZE se tedy 
nic nemění, režimy zůstávají i nadále národní. 
V této souvislosti Soudní dvůr uznává, že 
k dosažení sledovaného cíle je odůvodněné, 
aby se opatření podporující přechod k zelené 
elektřině zaměřila spíše na fázi výroby než 
fázi spotřeby. Soudní dvůr taktéž připouští, že 
za současného stavu unijního práva mohlo 
Švédsko legitimně dospět k závěru, že za tímto 
účelem musí být vnitrostátní režim podpory 
vyhrazen pouze pro vnitrostátní výrobu zelené 
elektřiny. Soudní dvůr konkrétně zdůrazňuje, 
že tento režim podpory je nezbytný k podpoře 
dlouhodobých investic do zelené energie.
Více informací na: 

rozsudek ve věci výlučných 
práv na těžbu hnědého uhlí 
v řecku

Evropský soudní dvůr rozhodl o dvou 
odvoláních Komise (C–553/12 a C–554/12) 
proti dvěma rozsudkům Tribunálu z roku 2012, 
které zrušily rozhodnutí Komise týkající se 
zvláštních nebo výlučných práv přiznaných 
řecké veřejnoprávní společnosti DEI.

Rozhodnutí Komise z března 2008 zjistilo, že 
udělením monopolních práv na těžbu hnědého 

uhlí společnosti DEI Řecko zachovalo nebo po
sílilo její dominantní postavení na velkoobchod
ním trhu s elektřinou. Na základě rozhodnutí 
Komise ze srpna 2009 mělo Řecko povinnost 
přijmout opatření, která by konkurentům DEI 
umožnila přístup k ložiskům hnědého uhlí. Spo
lečnost DEI se následně odvolala proti oběma 
rozhodnutím a Tribunál je v roce 2012 zrušil, 
když rozhodl, že Komise nezjistila konkrétní 
zneužití ve smyslu článku 102 Smlouvy o fun
gování EU, ke kterému by došlo na základě 
poskytnutí práv společnosti DEI. 
Komise podala proti rozsudkům Tribunálu 
kasační opravný prostředek. Soudní dvůr ve 
svých rozsudcích, oba předešlé rozsudky zrušil 
a vrátil obě řízení Tribunálu.
Více informací na:   nebo také na: 

Švédský režim podpory 
výroby zelené elektřiny 
je v souladu s unijním 
právem

Rozsudek ve věci 
výlučných práv na těžbu 
hnědého uhlí v Řecku

REFIT: Program pro 
účelnost a účinnost 
právních předpisů

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=154403&pageIndex=0&doclang=cs&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=128637
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130de7db5607556aa44c1bf39e61a4323b922.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Ob30Me0?text=&docid=155109&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=387348
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=cs&jur=C,T,F&num=c-554/12&td=ALL
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refit: program pro účelnost a účinnost 
právních předpisů
Od prosince 2012 se Evropská komise snaží v návaznosti na dřívější aktivity v oblasti inteligentní 
regulace (Smart Regulation) podnikat kroky ke splnění svých závazků v oblasti účelnosti právních 
předpisů v rámci programu REFIT (Regulatory Fitness and Performance Programme), o jehož 
dosavadních výsledcích informovala ve sdělení zveřejněném v červnu t. r.

ní i environmentální), to má však své hranice. Náklady na přijetí změ
něného právního předpisu je třeba srovnávat s náklady, které vzniknou 
v případě nepřijetí tohoto předpisu – obecně z tohoto vyplývá nevýhod
nost přijímání rychlých řešení ve smyslu omezování platných právních 
předpisů. Aby však bylo možné vůbec začít současný rámec zjednodu
šovat, upozorňuje Komise na zásadní význam konzultací a diskusí při 
zjištění zbytečné zátěže a nákladů z ní subjektům vyplývající. 
Komise dále předpokládá, že v příštích měsících dokončí přípravy revi
ze obecných pokynů pro posouzení dopadů, konzultace zúčastněných 
stran a hodnocení, a že se program REFIT stane pevnou součástí 
nejenom jejich postupů a praxe, ale i součástí spolupráce s Parlamen
tem a Radou. Společně se sdělením zveřejnila Komise srovnávací 
tabulku (scoreboard), aby bylo možné posuzovat, jak návrhy postupují 
jednotlivými orgány EU i fází jejich implementace. V oblasti energetiky 
jsou pro plánované aktivity v rámci programu  REFIT prozatím vybrány 
některé směrnice věnované štítkování (z důvodu přijetí delegovaných 
aktů) a nařízení věnovaná Zásobovací agentuře EURATOM.
Více informací na: 

Cílem programu je přispět k tomu, aby právní předpisy EU ještě účin
něji a účelněji dosahovaly svých cílů z hlediska veřejné politiky, tedy 
aby dosahovaly prokazatelné přidané hodnoty, přínosů s minimálními 
náklady a respektovaly zásady subsidiarity a proporcionality. Ideálním 
výsledkem tohoto programu je dosažení jednoduššího, stabilního 
a předvídatelného regulačního rámce, který přispěje ke snížení ná
kladů i regulační zátěže pro dotčené subjekty. Aby však bylo možné 
této mety dosáhnout, program REFIT je v tuto chvíli zaměřen na 
mapování regulační zátěže v jednotlivých hospodářských sektorech, 
kde by bylo možné při zjednodušení regulačního rámce očekávat 
největší přínosy pro dotčené subjekty. Ve sdělení Komise rekapituluje, 
že inteligentní regulace a účelnost právních předpisů vyžadují pevné 
politické odhodlání a odpovídající úpravu politik a postupů na všech 
úrovních. Dále je třeba pečlivě kontrolovat regulační procesy pro
střednictvím výboru pro posuzování dopadů, Evropského parlamentu 
a Rady. 
Ze získaných zkušeností vyplývá, že nezbytnou součástí posuzování 
právních předpisů je vyčíslení nákladů a přínosů (ekonomické, sociál

Švédský režim podpory 
výroby zelené elektřiny 
je v souladu s unijním 
právem

Rozsudek ve věci 
výlučných práv na těžbu 
hnědého uhlí v Řecku

REFIT: Program pro 
účelnost a účinnost 
právních předpisů

http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/index_en.htm
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komise poprvé aplikovala eeag na podpory oze 
ve spojeném království a v německu 

V lednovém a březnovém vydání našeho bulletinu jsme Vás informovali o návrhu nových Pokynů pro státní 
podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014 – 2020 (dále jen „pokyny“ nebo „EEAG“), 
které připravila Evropská komise v rámci modernizace pravidel veřejné podpory. 

výkupních cen, kterou výrobcům platí provo
zovatelé distribučních soustav, se zachovává 
na dalších 10 let pouze pro malá zařízení do 
100  kW instalovaného výkonu. Pro ostatní 
výrobce se nově zavádí povinnost prodá
vat elektřinu přímo na trhu, za což jim bude 
vyplácena tzv. tržní prémie. Její výše bude 
odvozována od administrativně stanovených 
referenčních hodnot. Výjimkou budou fotovol
taická zařízení umístěná na zemi (nikoliv na 
budovách), u kterých se bude v rámci pilotního 
projektu počínaje lednem 2015 určovat cena 
tržní prémie a její rozdělení mezi jednotlivé vý
robce ve veřejné soutěži. Soutěžení pak bude 
od roku 2017 povinné pro všechny výrobce 
z OZE. Navíc dojde k postupnému otevření 
soutěže i pro výrobce elektřiny z OZE z jiných 
členských států. Zahraniční výrobci budou moci 
soutěžit až o 5  % instalované nové kapacity. 
Soutěž bude konkrétně otevřená výrobcům 

ze států, které s Německem uzavřou dohodu 
o spolupráci. Dohody umožní, aby mohla být 
importovaná elektřina z OZE započítána do 
německého národního cíle OZE, jehož má být 
dosaženo do roku 2020. K tomu bude nicméně 
nutné přijmout nový zákon. Podpora OZE se 
v Německu financuje z příplatků za OZE, které 
odvádí dodavatelé elektřiny podle množství 
elektřiny dodané konečným spotřebitelům, 
jakož i uživatelé, kteří vyrábějí elektřinu pro 
vlastní spotřebu. Komise Německu umožnila 
snížit výši tohoto příplatku uživatelům s vyso
kou spotřebou energie. V souladu s EEAG se 
bude jednat pouze o výrobce z určitých odvětví, 
jejichž konkurenční pozice je ohrožena v dů
sledku nákladů na financování podpory OZE 
v závislosti na náročnosti na elektrickou energii 
a tlaku mezinárodního obchodu. Komise 
posvětila snižování příplatku za OZE i určitým 
uživatelům, kteří vyrábějí elektřinu pro vlastní 

Jejich konečnou podobu Komise přijala 
9. dubna, přičemž v Úředním věstníku EU 
byly zveřejněny 28. června, tedy pouhé tři dny 
před jejich vstupem v účinnost. Od 1. červen
ce, kdy vstoupily pokyny v účinnost, neuplynul 
ani měsíc a již 23. července přijala Komise 
na jejich základě první tři rozhodnutí. Komise 
jimi posvětila několik novátorských opatření 
na podporu obnovitelných zdrojů energie ve 
Spojeném království a v Německu, které Vám 
níže představíme.
Zaprvé – co se týče podpory OZE v Němec
ku, dala Komise zelenou novele zákona 
o OZE, tzv. EEG 2014 (Das Erneuerbare 
 Energien Gesetz 2014), který tak mohl vstoupit 
v účinnost 1. srpna. Na jeho základě se bude 
vyplácet podpora do konce roku 2016, ročně 
ve výši kolem 20 miliard EUR. Od roku 2017 se 
pak Německo zavázalo přistoupit k zásadněj
ší reformě. Stávající režim podpory formou 

Komise poprvé aplikovala 
EEAG na podpory OZE 
ve Spojeném království 
a v Německu 
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spotřebu. Jedná se konkrétně o uživatele, kteří 
provozují malá zařízení nebo kteří mají vyso
kou spotřebu energie. Bez ohledu na schválený 
EEG 2014 Německo stále čeká na výsledek 
posouzení EEG 2012, tedy zákona OZE před 
dotčenou novelou. Navzdory tomu, že jej Ně
mecko nenotifikovalo, jelikož jej nepovažovalo 
za novou veřejnou podporu, zahájila k němu 
Komise v prosinci 2013 šetření z vlastní iniciati
vy. Pochybnosti vznesla zejména ve vztahu ke 
snížení příplatku za OZE uživatelům s vysokou 
spotřebou energie. Nyní tuto formu podpory 
posuzuje již podle nových pokynů, přičemž 
Německo už předložilo plán úprav v souladu 
s pokyny, a je tudíž velká pravděpodobnost, že 
Komise nakonec posvětí i tento režim podpory 
OZE. V dubnu se nicméně zvedla velká vlna 
nevole proti zahájení dotčeného šetření, a to 
z řad německých průmyslových společností, 
které mají z titulu velkých spotřebitelů energie 
nárok na dané snížení příplatku za OZE. Ve 
více jak 40 žalobách proti Komisi uplatňují, že 
režim podpory podle EEG 2012 nepředsta
vuje novou podporu, ale pouze nepodstatnou 
změnu existující posvěcené veřejné podpory 
a že tyto společnosti nejsou snížením příplatku 
selektivně zvýhodněny. V únoru podalo proti 
danému šetření žalobu i samotné Německo. 
S ohledem na kladné rozhodnutí o EEG 2014, 

Komise poprvé aplikovala 
EEAG na podpory OZE 
ve Spojeném království 
a v Německu 
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které snížení příplatku rovněž umožňuje, se 
nicméně zdá, že Německo s Komisí dosáhne 
kompromisního řešení a nebude tak nakonec 
nutné vymáhat dotčenou podporu zpět.
Zadruhé – co se týče podpory OZE ve Spo
jeném království, Komise rozhodla, že nový 
režim podpory založený na kompenzačním 
mechanismu, tzv. schématu Contracts for 
Difference, je slučitelnou veřejnou podporou. 
Režim se má spustit v dubnu 2015 a běžet 
10 let, celkově má být vyplaceno okolo 19 mi
liard EUR. Do roku 2017 má tento nový režim 
existovat vedle toho stávajícího, založeného 
na zelených certifikátech, který bude posléze 
plně nahrazen. Do té doby si mezi nimi budou 
moci výrobci elektřiny vybrat. Nové schéma 
představuje doposud nejtržnější mechanis
mus podpory, v rámci kterého se ve veřejné 
soutěži postupně vzájemně utkají všechny 
druhy OZE. 
Pokud jde o zavedené technologie, jako jsou 
například větrné elektrárny na moři, solární 
elektrárny, spalovny odpadů s kombinovanou 
výrobou elektřiny a tepla nebo malé vodní elek
trárny, ty spolu budou společně soutěžit o pod
poru v běžném tendru. Méně zavedené, nové 
a inovativní technologie, jakou jsou například 
větrné elektrárny na pevnině nebo geotermál
ní elektrárny, budou mít zpočátku nárok na 

čerpání podpory z oddělených rozpočtů s cílem 
jejich dalšího rozvoje. I tyto technologie se bu
dou nicméně zároveň účastnit tendrů s určitým 
stupněm soutěže napříč technologiemi. Výroba 
elektřiny z biomasy pak bude podporovaná 
prostřednictvím vyhrazených tendrů až do roku 
2017. Podpora bude vyplácena jako variabilní 
prémie v rozmezí mezi referenční velkoob
chodní cenou elektřiny a předem definovanou 
realizační cenou, a to na základě Contract for 
Difference. 
Výrobci elektřiny budou dál získávat peníze 
z prodeje své elektřiny na trhu. Pokud bude 
průměrná velkoobchodní cena elektřiny nižší 
než realizační cena, obdrží dodatečnou platbu. 
V případě vysokých velkoobchodních cen se 
tržby výrobců zastaví na úrovni realizační ceny, 
aby nedocházelo k nadměrným náhradám. 
Kromě toho, od roku 2016 nebude žádná 
podpora vyplácena v případě, že budou ceny 
záporné déle než šest hodin. Platby budou 
financovány z výběru daně uvalené na dodava
tele energií. Aby bylo zajištěno, že daň nebude 
diskriminovat zahraniční výrobce, nebude 
importovaná elektřina z OZE předmětem daně. 
V dlouhodobém horizontu se budou moci 
i zahraniční výrobci zúčastnit soutěže za 
stejných podmínek jako ti tuzemští. Nad rámec 
schválení schématu Contracts for Difference 

dala Komise zelenou i podpoře pěti větrným 
elektrárnám umístěným na moři, a to ve výši 
12,3 miliard EUR. Dotčené elektrárny byly vy
brány ve veřejné soutěži. Jejich podpora bude 
založená na výše popsaném kompenzačním 
mechanismu.
Konečně, vedle nového režimu podpory OZE, 
posvětila Komise ve stejný den i bezprecedent
ní zavedení kapacitního trhu ve Velké Británii. 
I v tomto případě vycházela Komise již z no
vých pokynů. Podle schváleného schématu 
bude britský operátor každoročně organizovat 
aukci na poskytnutí požadované kapacity na 
zajištění přiměřenosti výroby elektřiny, tzv. 
generation adequacy. Aukce budou otevřené 
pro stávající i nové výrobce elektřiny, pro 
poskytovatele opatření na straně poptávky, tzv. 
demand side response, jakož i pro provozo
vatele skladovacích kapacit. Od roku 2015 by 
mělo dojít k zpřístupnění aukce i pro využití 
nových přeshraničních propojení. Obě výše 
schválená schémata jsou součástí celkové 
velké reformy britského trhu s elektřinou. Ko
misi byly notifikovány i další nové mechanismy, 
které jsou rovněž součástí této reformy. Jedná 
se například o velmi očekáváné rozhodnutí 
ohledně slučitelnosti tzv. Contract for Differen-
ce pro nový jaderný zdroj Hinkley Point C.
Více informací na: 

Komise poprvé aplikovala 
EEAG na podpory OZE 
ve Spojeném království 
a v Německu 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/newsletter/current_issue.pdf
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kalendář událostí

26.–28. srpna se v brazilském Rio de 
Janeiru koná mezinárodní konference 
a veletrh s názvem Brazil Windpower 2014. 
Akce se účastní firmy zabývající se větrnou 
energetikou nejen na jihoamerickém 
kontinentě, kde se jedná o mimořádně 
progresivní obor podnikání. Více na: 

15.–16. září hostí Paříž první ročník 
konference s názvem Journal Conference 
on Clean Energy Technologies (JCCET). 
Konference bude zaměřena na problemati-
ku čistých energetických technologií.  
Více zde: 

16.–17. září proběhne v Birminghamu 
rozsáhlá konference a veletrh s názvem 
Energy Event 14. Akce se zúčastní více než 
160 vystavovatelů, na konferenci vystoupí 
přes 70 energetických expertů a součástí 
bude okolo 50 odborných seminářů. 
Podrobnosti na: 

23.–25. září proběhne v německém 
Landshutu čtvrtý ročník konference 
o získá vání etanolu z lignocelulózy. Akci, 
zamě řenou na potenciál druhé generace 
biopaliv pořádá Evropská komise ve 
spolupráci s Brazílií. Více na: 

25. září hostí Brusel druhý ročník konference 
s názvem Norsko a EU – trh s elektrickou 
energií a plynem. Akci společně pořádá 
Evropská komise a norské ministerstvo 

energetiky, přičemž hlavním námětem 
letošního ročníku bude role průmyslu 
a zainteresovaných subjektů v otázce 
energetické bezpečnosti. Podrobnosti na: 

Události z energetiky

http://www.brazilwindpower.org/en/
http://www.jocet.org/jccet/1st/
http://www.theenergyevent.com/
http://ec.europa.eu/energy/renewables/events/20140923_ethanol_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/international/events/20130521_eu_no_energy_conference_en.htm
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Získávání energie z obnovitelných zdrojů je pro Evropskou unii dlouhodobou prioritou, vlajkovou lodí 
a prestižním tématem. Z tohoto důvodu spustila Evropská komise informační portál s názvem RES Legal 
Europe, kde jsou zájemcům o problematiku legislativní úpravy OZE přehledně zpřístupněny informace 
o stavu legislativy v nejrůznějších evropských zemích. A právě tento užitečný nástroj je námětem 
dnešního článku.

Co je RES Legal Europe?
Jak již bylo řečeno v úvodu, RES Legal Europe 
je bezplatný informační portál zaměřený na 
problematiku legislativního zakotvení podpory 
obnovitelných zdrojů energie. Je provozován 
Evropskou komisí. Obsahuje stručný a přehled
ně sestavený seznam příslušných národních 
legislativních úprav týkajících se podpůrných 
schémat, schémat pro vstup do sítě a politik 
OZE v jednotlivých členských státech Evropské 
unie, v zemích ESVO (Evropského sdružení 
volného obchodu) a v Turecku. Portál pokrývá 
všechny tři relevantní sektory OZE, tedy elek
trickou energii, vytápění/chlazení a dopravu. 
Celý portál je spravován profesionálními editory 
a nabízí přímé odkazy na příslušné zákony 
a v neposlední řadě rovněž kontakty na dotyč
né národní orgány jednotlivých zemí.

Co všechno portál umožňuje?
Portál v první řadě umožňuje vyhledat a porov
nat nejrůznější legislativní úpravy příslušných 
oblastí OZE ve vybraných zemích. Zájemce 
o informace o zákonnou úpravu může vybírat 
z široké a variabilní nabídky. Tato nabídka 
zahrnuje například informace setříděné podle 
tří legislativních oblastí – schémata podpory, 
schémata pro vstup do sítě a podpůrné politiky. 
Každá z těchto tří oblastí je navíc dále rozdě
lena do dalších kategorií, které lze na webu 
snadno kombinovat. Výsledkem je různě po
drobný přehled národní legislativy vztahující se 
k hledanému tématu. Zájemce si tak například 
může vyhledat, který zákon v České republice 
upravuje otázku přednostního přístupu OZE do 
elektrické sítě, pomocí snadného a intuitivní
ho vyplnění několika vyhledávacích kolonek. 

Konkrétně zvolí oblast podpůrných politik, dále 
vybere pomocí rolovacího seznamu příslušný 
sektor (v tomto případě elektrická energie), 
typ (přístup do sítě), kategorii (využívání sítě) 
a nakonec obsah (tedy přednost pro OZE). Po 
odeslání požadavku obdrží informaci, který 
zákon a paragraf v českém právu se na tuto 
problematiku zaměřuje a stručný popis obsahu 
konkrétního paragrafu. Zajímavým nástrojem je 
rovněž archív legislativy v jednotlivých zemích, 
zahrnutých do Portálu, který obsahuje historii 
různých zákonů zaměřených na dané oblasti.

Jak funguje tzv. Comparison Tool?
Unikátním přínosem portálu RES Legal Europe 
je možnost jednotlivé výše uvedené informace 
porovnávat podle jednotlivých zemí pomocí 
nástroje nazvaného Comparison Tool. Princip 

Informační portál 
RES Legal Europe
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vyhledávání zůstává stejný jako u předchozí
ho výběru v rámci jednotlivých zemí. Rozdíl 
spočívá v možnosti kombinovat požadované in
formace z libovolného počtu zemí. Zájemce tak 
má ve výsledku možnost přehledně porovnat 
dotyčnou legislativní úpravu v různých evrop
ských zemích.

Jaké má portál nedostatky?
Mezi určité nedostatky patří místy chybějící 
údaje o legislativních úpravách některých 
konkrétních oblastí u některých zemí. Tento 
problém je často způsoben chybějící legislati
vou přímo v dané zemi, ovšem někdy se jedná 
rovněž o neaktuálnost portálu. Celkově vzato 

je ovšem snaha o aktuálnost a komplexnost 
zřejmá a výhody tak zřetelně převažují nad 
těmito marginálnějšími nedostatky. RES Legal 
Europe je jednoznačně přínosnou iniciativou, 
která napomáhá porozumět spletité problema
tice OZE.
Více informací na: 

Informační portál 
RES Legal Europe

http://www.res-legal.eu/
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