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VÁŽENÍ ČTENÁŘI, 

e nergetická bezpečnost a nová Energetická unie, to jsou témata, která hýbala v lednu 

energetickým Bruselem a Rigou. Po krachu South Streamu a objevení turecké cesty se 

rozjede kolo politických diskusí nejen 6. února v Rize k Energetické unii, ale i 9. února v Sofii 

k propojení a diversifikaci zdrojů za účasti ministrů energetiky z devíti členských států EU, 

které měly původně zájem participovat na projektu South Stream. Členské státy si aktuálně 

vyměňují své pozice, podle Německa by se Energetická unie měla zaměřit na postupné a vy-

balancované nastavení a sbližování národních energetických politik, přičemž vychází z toho, 

že EU čelí fundamentální energetické přeměně. Hovory o Energetické unii tak budou hlavně 

o silnější governance. Komisař Arias Cañete vystoupil 18. ledna na konferenci Mezinárodní 

agentury pro obnovitelnou energii (IRENA), kde za prioritu energetické bezpečnosti označil 

výzvy v sektoru vytápění a chlazení a design trhu, včetně výroby optimalizované s ohledem 

na aktuální poptávku tak, aby došlo k lepší integraci obnovitelných zdrojů. Téma lepších  

interkonektorů pak bylo stěžejní pro 14. ledna uzavřenou deklaraci baltských států, které  

považují Plán propojení baltského trhu (BEMIP) za příklad pro další regiony a základ diskuse 

lotyšského předsednictví ke governance energetické politiky. Dne 6. února se v Rize uskuteč-

ní konference Evropské komise a předsednictví k základům Energetické unie, kde si v rámci 

tzv. Rižského procesu vymění pohledy na 400 odborníků z řad ministerstev, politických stran 

a akademické sféry. Na panelech k bezpečnosti dodávek, solidaritě a důvěře, ke konkurence-

schopnému a dokončenému vnitřnímu trhu s energií, k řízení poptávky po energii, k dekarbo-

nizaci mixu a k výzkumu a inovacím, zasednou také zástupci evropských a mezinárodních 

institucí, jako je ACER, IEA, CEER, ENTSO-E, FORATOM, EUROGAS nebo BEUC. Návrh 

konceptu Energetické unie má Evropská komise podle závěrů Evropské rady z 18. prosince 

2014 představit na březnové Evropské radě. Podrobněji se oběma tématům věnujeme  

na následujících stránkách. 

 

Přeju Vám příjemné čtení, 

 

Zuzana Krejčiříková   
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ENERGETICKÁ POLITIKA 

V ROCE 2015 

 

S  nástupem nové Evropské komise 

v listopadu 2014, která si předsevzala 

„nový začátek pro Evropu“, je ve vzduchu 

cítit i příslib řady změn v energeticko-

klimatické politice EU. Co konkrétního 

můžeme od Komise letos očekávat? A bu-

de se jednat o opravdu systémové změny 

nebo dojde opět k prezentaci obvyklých 

témat v novém balení?  
 

Z procesního pohledu bude zajímavé sledo-

vat, jak se osvědčí v praxi nová struktura ko-

misařů, tj. jak se podaří rozdělit práci a úkoly 

mezi Maroše Šefčoviče, místopředsedu Ko-

mise pro Energetickou unii, a komisaře pro 

energetiku a klima Miguela Ariase Cañeteho, 

a jakou roli bude hrát první místopředseda 

Komise Frans Timmermans. Množství odpo-

vědných komisařů by na jednu stranu mohlo 

nasvědčovat konzervativnějšímu pojetí ener-

getické politiky, na druhou stranu komisař 

Arias Cañete již několikrát v praxi demonstro-

val svůj entuziasmus, což může ve spojení 

s dynamickým přístupem komisaře Šefčoviče 

v otázkách Energetické unie představovat 

naopak silný potenciál pro spuštění nových 

projektů. Prozatím však toto personální uspo-

řádání vede pouze k ještě obtížnější předpo-

věditelnosti vývoje energetické politiky, než 

tomu bylo doposud. Po stránce obsahové 

bude nejdůležitějším projektem letošního ro-

ku především naplnit koncept Energetické 

unie. Ta se neobejde bez klíčového pilíře – 

fungujícího vnitřního evropského trhu 

s energiemi. Navzdory ambicím Komise je 

jeho dosažení pořád vzdálené; v roce 2014 

bylo sice možné konstatovat určitý pokrok, 

zejména v propojování denních trhů, avšak 

další oblasti, jako například propojování vni-

trodenních trhů, jsou stále nevyřešené. Proto 

je třeba, aby energetické trhy a provozovatelé 

přenosových soustav zvýšili své úsilí při pře- 
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konávání překážek, které stojí v cestě nale-

zení kompromisu nad fungováním vnitřního 

trhu. V opačném případě lze očekávat výraz-

ně důraznější vedení od Agentury pro spolu-

práci energetických regulačních orgánů 

(ACER) i Evropské komise, které by 

v konečném důsledku mohlo být pro všechny 

hráče problematičtější. I přesto, že 

v některých zemích ještě nebyl zcela imple-

mentován třetí liberalizační balíček, budou 

pokračovat diskuse  o novém tržním designu 

i v roce 2015, zejména s ohledem na nasta-

vení kapacitních trhů v některých zemích, což 

může být (vedle podpory OZE) další význam-

nou překážkou dosažení vnitřního trhu. Podle 

všeho si tyto důsledky uvědomuje i Komise, 

otázkou však zůstává podoba a rychlost její 

reakce. V oblasti klimatu očekáváme 

v letošním roce dvě velmi důležitá rozhodnu-

tí: jednak to bude výsledná podoba tržní  

stabilizační rezervy (MSR), o které se nyní 

jedná ve výborech Evropského parlamentu, 

následovaná obsáhlejší reformou systému 

EU ETS. Především je však s velkou  

pozorností očekáván výstup z prosincové 

mezinárodní konference o změnách klimatu 

COP21 v Paříži, která bude do určité míry 

determinantou dalšího dekarbonizačního úsilí 

EU. Energetickou politiku v tomto roce  

obohatí rovněž řada důležitých dokumentů: 

v prvním čtvrtletí se očekává zveřejnění  

sdělení Komise k maloobchodním trhům, 

sdělení k efektivnímu dosažení 10 % cíle pro 

propojení přenosových soustav nebo zpráva 

o pokroku členských států v dosahování indi-

kativního cíle pro energetickou účinnost; 

v druhém čtvrtletí by mělo energetickou politi-

ku obohatit sdělení k systému nové gover-

nance v kontextu cílů pro rok 2030, sdělení 

k EU strategii pro využívání tepelné energie, 

hodnocení činnosti ACER, zpráva o pokroku 

implementace směrnice o jaderné bezpeč-

nosti nebo návrh revize nařízení o opatřeních 

na zajištění bezpečnosti dodávek zemního 

plynu. V druhé polovině roku pak Komise 

podle svého programu bude rovněž velmi 

aktivní – očekává se zveřejnění legislativního 

návrhu k regionální spolupráci na trzích 

s elektřinou, zveřejnění druhého seznamu 

projektů veřejného zájmu (ke kterému je 

v současnosti otevřena veřejná konzultace), 

sdělení k energetické infrastruktuře a Ilustra-

tivního jaderného programu (PINC). Ze struč-

ného výčtu je tak patrné, že rok 2015 bude 

pro energetiku minimálně stejně tak rušný a 

zajímavý, jako byl rok 2014. Nezbývá proto 

než doufat, že nové iniciativy Evropské komi-

se budou mít v konečném součtu konver-

genční charakter pro vytváření vnitřního trhu 

a pro fungování tržních mechanismů obecně.  

ENERGETICKÁ UNIE  

A ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI 
 

E vropský parlament přijímá z vlastní 

iniciativy zprávu k Evropské strategii 

energetické bezpečnosti. Návrh je zajíma-

vý tím, že se jedná o první evropský doku-

ment, ve kterém je zmíněna Energetická 

unie. Na plénu by se o zprávě mělo hlaso-

vat v květnu.  
 

K návrhu Komise COM(2014) 330 z května 

2014 uspořádal Výbor pro průmysl, výzkum 

a energetiku (ITRE) dne 5. listopadu 2014 

slyšení, zpráva byla představena v prosinci, 

k první výměně názorů došlo dne 3. prosince 

2014 a 21. ledna 2015 představil zpravodaj 

Algirdas Saudargas (EPP, LT) na výboru 

ITRE její hlavní linie. Na mimořádném zase-

dání ITRE dne 26. ledna 2015 místopředseda 

Komise Šefčovič, odpovědný za přípravu 

Energetické unie, uvedl, že evropský energe-

tický systém je roztříštěn do 28 národních 

přístupů a některé části kontinentu jsou stále 

nedostatečně propojeny. Existence Energe-

tické unie je podle něj podmíněna silným a 

důvěryhodným systémem řízení. Prvním mís-

tem, kde Šefčovič svůj návrh koncem února 

představí, bude Evropský parlament.  
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Zpráva je rozdělena na dvě části – interní 

a externí dimenze. Interní představuje pokra-

čování a urychlení dosavadních politik, exter-

ní řeší bezpečnost v souvislosti se situací na 

Ukrajině a s Ruskem. Za hlavní podmínku 

pro vytvoření Energetické unie považuje do-

končení jednotného trhu s energií a vyzývá 

Evropskou komisi, aby podpořila „jako nalé-

havou záležitost, dokončení Evropské ener-

getické unie z hlediska poptávky po energii 

a zásobování energií“.  

S ohledem na snížení poptávky po energii 

zpravodaj připomíná, že „zmírnění energetic-

ké poptávky na základě energetické účinnosti 

je rozhodující trojnásobně – má pozitivní do-

pad na energetickou bezpečnost, konkuren-

ceschopnost a udržitelnost EU.“  

V diskusi na Výboru zazněly především apely 

na snižování poptávky po energii, na výstav-

bu místních zdrojů a místních technologic-

kých kapacit. Stínový zpravodaj M. Poche 

upozornil na důležitost dlouhodobých cílů a 

vize, která napomůže investorům v orientaci 

při přechodu na principy výroby nízkouhlíko-

vého hospodářství do roku 2050. Poukázal 

na to, že energetická bezpečnost musí zahr-

novat také sociální dimenzi a dimenzi ochra-

ny životního prostředí. Podle stínového zpra-

vodaje A. Foxe musí nová strategie zohlednit 

geografické rozdíly, přičemž vyzdvihl situaci 

ostrovních států a zopakoval právo členských 

států určovat si svůj energetický mix, a to 

včetně práva využívat jadernou energetiku 

k dosažení cíle dekarbonizace. Velká část 

poslanců nechápe, co má Energetická unie 

vlastně představovat, a proto se omezovali 

pouze na komentování dokončení jednotného 

vnitřního trhu. Nesouhlas je patrný ve věci 

kolektivních nákupů. M. Petersen je přesvěd-

čen, že plynová krize je krizí tepla a volá po 

řešení zásobování teplem, přičemž podle něj 

nejde pouze o zabezpečení dodávek, ale o 

sociální problémy související s vysokými účty 

za energie a rekonstrukcemi budov. Energe-

tická unie si podle většiny poslanců vyžádá 

koordinovanější řízení energetického trhu. 

Dne 25. února má Komise navrhnout konkrét-

ní opatření pro každý pilíř Energetické unie, 

tj. pro zvýšení bezpečnosti dodávek, založe-

né na solidaritě a důvěře; vybudování konku-

renceschopného jednotného vnitřního trhu 

s energií; zvýšení energetické účinnosti; sní-

žení znečištění dekarbonizací hospodářství 

a posílení obnovitelných zdrojů investicemi 

do výzkumu a inovací. V souvislosti s přípra-

vou Rady pro energetiku a Evropské rady 

bude mít zvláštní význam také zpráva k do-

sažení 10% cíle propojení v oblasti elektřiny. 

Do 13. března bude otevřená veřejná konzul-

tace k druhému seznamu projektů společné-

ho zájmu, přičemž hodnocení a rozhodnutí 

regionálních skupin budou probíhat do léta 

a seznam pak přijat na podzim 2015. Pracov-

ní program Nástroje pro propojení Evropy 

(CEF) bude přijat na zasedání jeho výboru 

dne 13. února, s otevřením výzev se počítá 

v březnu a červnu. Přijetí nařízení pro Evrop-

ský fond pro strategické investice (EFSI) a 

jeho nastartování je plánováno do poloviny 

roku 2015. 

Více informací  

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2014/2153(INI)
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Stožáry přenosové 
soustavy děsí  
sever Hesenska 

STOŽÁRY PŘENOSOVÉ SOUSTAVY 

DĚSÍ SEVER HESENSKA 
 

K ritika vedení vysokého napětí Südlink 

roste. Sdružení ze severu Německa 

pochybují o samotné nezbytnosti celé 

soustavy. Politické strany CDU a Zelení 

projekt obhajují. 

 

Zatímco občané v jižním Hesensku protestují 

především proti expanzi větrných elektráren, 

v severní a východní části regionu roste opo-

zice vůči výstavbě vedení vysokého napětí 

Südlink, které má po roce 2022, kdy bude 

vyřazena z provozu poslední jaderná elek-

trárna, umožnit přenos větrné energie ze se-

verního Německa do Bavorska. Starostové 

severohesenských obcí se, podobně jako 

u větrných turbín, obávají vlivu ohromných 

stožárů na ráz krajiny, potažmo negativního 

působení na cestovní ruch. Vedení by rámco-

vě mělo vést přes šest okresů. Provozovatel 

přenosových sítí Tennet sice v polovině pro-

since navrhl Spolkové agentuře pro sítě za-

mýšlený plán propojení Südlink, avšak ještě 

ne s přesně definovaným umístěním. Do 

dvou let by měl být nejvhodnější, asi kilometr 

široký koridor, závazně vytyčen a křivka elek-

trického vedení uvedena v požadovaném  

detailu. Severo-hesenský člen parlamentu 

Timon Gremmels (SPD) pokládá plánování 

za nedostatečně transparentní, což je kromě 

těžko pochopitelného rozměru projektu, jeden 

z důvodů, proč na mnoha místech naráží na 

tak masivní kritiku. Starostové ze Svazu měst 

a obcí Severohesenska nevidí žádný rozum-

ný základ pro 800 kilometrů dlouhé propojení 

Šlesvicko-Holštýnska s Bavorskem, považují 

ho dokonce za zbytečné. Uvádí, že pro pře-

chod na zelenou elektrickou energii  

vyrobenou v Německu by nebylo vyžadováno 

žádné nadregionální vysokonapěťové vedení, 

pokud by se spolková politika orientovala na 

ekonomické, životaschopné decentralizované 

zásobování energií. Frakce FDP před třemi 

lety na zemském sněmu akceptovala přijetí 

politiky Energiewende v Hesensku, ačkoli 

v této chvíli usiluje o omezování výstavby 

dalších větrných turbín. Naopak vybudování 

Südlink považují za nepostradatelné. Levice 

podporuje rozvoj větrné energetiky, ale po-

chybuje o potřebnosti nového elektrického 

vedení. Argumentuje tím, že by se pozornost 

měla zaměřit spíše na decentralizovanou pro-

dukci energie v regionech, čímž by se zredu-

kovala nutnost výstavby dálkového vedení. 

Na druhou stranu vládní strany - CDU a Zele-

ní - v zemském sněmu dodnes nedaly žádný 

prostor pro skepsi, že výstavba větrníků, ja-

kož i nového vedení vysokého napětí, je  

neúčelná. Premiér Volker Bouffier (CDU) ne-

dávno v rozhovoru sdělil, že si politiku Ener-

giewende Hesensko vzalo za svou. Osobně 

lpí na tom, aby podíl obnovitelných zdrojů na 

výrobě elektřiny na konci legislativního obdo-

bí v roce 2018 byl zdvojnásoben, a vedení 

vysokého napětí ze severního do jižního Ně-

mecka považuje za nutné z hlediska bezpeč-

nosti dodávek. Vyjádřil obavu z protestů proti 

novým větrným elektrárnám a stožárům  

elektrického vedení, protože pokud se proble-

matika nepodaří přiblížit občanům jako celek, 

Energiewende bude ohrožena.  

Více informací  

http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/suedlink-angst-vor-monstermasten-in-nordhessen-13360304.html
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Výstavba větrných 
parků na moři masivně 
pokračuje 

Dungeness B získala 
licenci na dalších  
deset let 

VÝSTAVBA VĚTRNÝCH PARKŮ NA 

MOŘI MASIVNĚ POKRAČUJE 
 

P o několik let se o německých větr-

ných elektrárnách v severním a balt-

ském moři hovořilo pouze ve smyslu 

zpoždění ve výstavbě, nedostatku síťo-

vých připojení a zvyšování nákladů.  

 

Německá off-shore větrná energetika ovšem 

dosahuje bodu zvratu, neboť je již v běžném 

režimu instalace jako v ropném nebo plyno-

vém průmyslu a našla propojení s ostatními 

evropskými off-shore trhy. Spolková vláda si 

kromě jiného předsevzala dosáhnout v roce 

2020 v severním a Baltském moři celkového 

instalovaného výkonu větrných turbín 6500 

MW. V minulém roce byly do sítě zapojeny 

dva rozsáhlé off-shore parky Riffgat a 

Meerwind, z dalších třech parků Dan latino, 

Global Tech 1 a North East se připojily jen 

některé zdroje. Celkově bylo v roce 2014 

uvedeno do provozu 142 mořských větrných 

turbín s výkonem skoro 530 MW (více než 

dvojnásobek než v 2013). Velký nárůst v po-

čtu větrných elektráren zaznamenaly také 

pevninské plochy, kde ke konci roku provozo-

vaná kapacita odpovídala 1050 MW a 

v následujícím období se jejich bude ještě 

zvyšovat. Pro představu, off-shore turbíny 

v Severním moři dosahují až 4500 provoz-

ních hodin ročně. Dále bylo v loňském roce 

postaveno 268 turbín, které budou připojeny 

letos, a také 211 základů, na něž bude 

v dohledné době postavena věž a turbína. Do 

konce tohoto roku bude asi polovina 

z požadovaných 6500 MW dokončena a 

zprovozněna. Ze zbývajících 3200 MW by 

měla být velká část zajištěna vhodnými inves-

tičními závazky. Všemu položila základ  

nedávná reforma zákona o obnovitelných 

zdrojích energie. 5 - 6 mld. eur bylo aloková-

no pro období po roce 2015, čímž by mělo 

být postoupeno k 80 % cíle rozvoje. Pro zbý-

vajících 20 % výkonu jsou otevřeny otázky 

týkající se připojení k síti. Chybou v minulosti 

byla nedostatečná koordinace podzemního 

vedení větrných parků, kterážto by v součas-

nosti měla být řízena Spolkovou agenturou 

pro sítě ve spolupráci s provozovatelem sítí 

Tennet. S obavami hledí odvětví na zásadní 

změnu, která by se od roku 2019 měla vzta-

hovat i na mořské větrné parky. Do té doby 

platí nynější garantované sazby odměňování 

ve výši 19 centů za každou vyrobenou kWh, 

poté by měla být formována na základě výbě-

rového řízení, neboli stejně jako je tomu u 

ostatních zdrojů obnovitelné energie. Testo-

vání modelu již probíhá v solárním sektoru. 

Větrný průmysl ale varuje, že výsledky nemo-

hou být pouze překlopeny, neboť výstavba 

velkých mořských elektráren se realizuje 

značně déle (6 – 8 let) a výše investic je ne-

poměrně vyšší než pro parky na pevnině.  

Více informací  

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/offshore-windparks-in-der-nord-und-ostsee-kommen-voran-13371805.html
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DUNGENESS B ZÍSKALA LICENCI  

NA DALŠÍCH DESET LET 
 

L icence jaderné elektrárny Dungeness 

B byla prodloužena do roku 2028, tj. o 

deset let za původní hranici roku 2018, 

která byla již jednou v roce 2005 prodlou-

žena.  

 

Díky investici 150 mil. liber dochází k obměně 

relevantních komponent. Výstavba začala v 

roce 1965, ke spuštění provozu došlo v roce 

1983. Elektrárna zaměstnává 550 interních 

pracovníků a 200 smluvních, přispěje více 

než 40 mil. liber k lokální ekonomice v Kentu 

a Východním Sussexu. Dungeness B byl  

první pokročilý plynem chlazený reaktor 

(AGR), ve kterém je palivem uran obohacený 

izotopem U235 ve formě oxidu uraničitého, 

moderátorem grafit a chladivem oxid uhličitý. 

Využívá se výhradně ve Velké Británii, kde se 

provozuje 14 takových reaktorů. Britská vláda 

považuje jadernou energii za bezpečný a  

relativně nákladově efektivní zdroj, který za-

jistí zásobování elektřinou do poloviny století 

a sníží celkové emise oxidu uhličitého brit-

ského energetického sytému. Kromě nových  

investic do jaderných zdrojů podporuje  

i dlouhodobý provoz jaderných elektráren  

při řádném plnění bezpečnostních 

standardů. 

Více informací  

http://www.bbc.com/news/uk-england-kent-30898444


   01 2015

Druhé kolo  
konzultace k MiFID II 
bylo zahájeno 

DRUHÉ KOLO KONZULTACE 

K MIFID II BYLO ZAHÁJENO 
 

E vropský orgán pro cenné papíry 

a trhy (ESMA) zveřejnil v závěru roka 

konzultační dokument, na základě kterého 

během následujících měsíců připraví  

regulační technické standardy.  

 

Konzultační dokument je pro energetické 

společnosti klíčový, jelikož v něm ESMA po-

prvé zveřejnil svoji představu o výši doplňko-

vé aktivity, na základě které budou moci 

energetické společnosti zůstat i nadále mimo 

působnost směrnice MiFID II. Navrhovaný 

procentuální práh, který by měl vyjadřovat 

menšinu aktivit v porovnání s hlavní činností 

společnosti, činí v podání ESMA 5 %. Ze 

strany ESMA se jedná o velice přísné a nízké 

posouzení, jelikož dle směrnice mají pod Mi-

FID II spadat systematicky relevantní institu-

ce. Diskutabilní zůstává taktéž, jak ESMA 

přistoupil k posouzení podmínek, které nefi-

nanční instituce musí splnit v případě, že 

chtějí využít výjimku dle článku 2. 1 (j) 

(výjimka na doplňkovou činnost). Z textu 

směrnice jasně vyplývá, že obě podmínky 

musejí být splněny kumulativně, přičemž 

ESMA ve svém konzultačním dokumentu od-

kazuje pouze na splnění jedné z těchto dvou 

podmínek. Jedná se o nepozornost ze strany 

pracovníků ESMA nebo jsme svědky pokusu 

tohoto evropského orgánu pro cenné papíry 

a trhy o překračování mandátu, který mu byl 

v dané směrnici svěřen? Závěr se nepochyb-

ně dovíme začátkem léta, kdy by měl ESMA 

vypracované technické standardy odeslat ke 

schválení Evropské komisi. Své slovo ovšem 

bude mít i Rada a Evropský parlament jako 

orgány, které mohou v rámci daného legisla-

tivního procesu v případě překračování  

pravomocí ESMA standardy zablokovat.  

Více informací  

 

INVESTIČNÍ PLÁN PRO EVROPU  

A EVROPSKÝ FOND PRO  

STRATEGICKÉ INVESTICE A EFSI 
 

N a konci listopadu loňského roku 

představila tehdy právě nastoupivší 

nová Evropská komise obecné rysy své 

vlajkové lodi – Investičního plánu pro  

Evropu.   

Jeho součástí jsou tři nosné a do sebe  

vzájemně zapadající prvky: i) Evropský fond 

pro strategické investice (EFSI); ii) seznam 

projektů, spojený s asistenčním programem; 

iii) plán posílení atraktivnosti investic 

v Evropě a odstranění regulačních překážek. 

V době svého zveřejnění byl tento Plán vní-

mán především jako projev marketingového 

tahu, který má zřetelným a ofenzivním způso-

bem představit investiční scénář a priority 

nové Komise. Se vstupem do nového roku se 

začínají již objevovat detailnější kontury jeho 

jednotlivých prvků, konkrétně pak EFSI. Jeho 

základem je investiční záruka ve výši 16 mld. 

EUR z Rozpočtu EU, doplněná 5 mld. EUR 

z Evropské investiční banky (EIB). 

V důsledku aktivizace této záruky je předpo-

kládána vysoká hodnota multiplikátoru 15, 

která znamená, že jedno záruční euro vyvolá 

investice v objemu 15 EUR. Tento předpo-

klad se zdá být velmi optimistický a může být 

současně spojen i s nadprůměrným rizikem. 

Základní tematické zaměření EFSI by mělo 

být orientováno na: 1) investice do infrastruk-

tury v průmyslových centrech 

(širokopásmové a energetické sítě – zde pře-

devším vzájemná propojenost; doprava);  

2) vzdělávání, výzkum a inovace; 3) obnovi-

telné zdroje energie a energetická účinnost; 

Investiční plán pro  
Evropu a Evropský  
fond pro strategické 
investice a EFSI 

http://www.esma.europa.eu/consultation/Consultation-MiFID-IIMiFIR
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4) infrastrukturní projekty v životním prostře-

dí, přírodních zdrojích, městském rozvoji a 

sociálních tématech;  

5) podpora středně velkých firem – reference 

uváděna do 3000 zaměstnanců.  

Je předpokládána silná kompatibilita 

s využitím strukturálních fondů a posílení pá-

kového efektu v tomto důsledku. S ohledem 

na zmíněné parametry je předpokládána rea-

lizace projektů s vysokou návratností nejen 

socioekonomickou, ale i přímou finanční. 

Charakter projektů se má vyznačovat silnou 

ekonomickou životaschopností; dostatečnou 

pokročilostí pro vyhodnocení na globální 

i lokální úrovni; evropskou přidanou hodnotou 

a konsistencí s prioritami EU (na prvním mís-

tě jmenován klimaticko-energetický balíček 

2030, vedle Strategie Evropa 2020); projekty 

by neměly být omezeny pouze na přeshranič-

ní charakter.Činnost ESIF bude provázena a 

podpořena vznikem Evropského centra pro 

investiční poradenství (EIAH) a Evropského 

investičního projektového zásobníku (EIPP), 

coby „one-stop shopů“ pro informace a pora-

denství ke stávajícím a připravovaným pro-

jektům. Jak patrno, energetická stopa v rámci 

programu je značně výrazná. Typologii pro-

jektů zaměřených na energetiku však vymezil 

sám předseda Evropské komise Jean-Claude 

Juncker: „Plán obsahuje silnou orientaci na 

energetickou prioritu. Rozhodnutí o konkrétní 

podobě energetického mixu je však věcí kaž-

dého členského státu. Chceme investovat do 

projektů, které mají smysl. Chceme investo-

vat do projektů s dlouhodobým růstovým po-

tenciálem – nikoliv do nových katedrál nebo 

tunelů vedoucích skrze hory, které lze překo-

nat tak jako tak i jiným způsobem. Nechceme 

investovat do projektů pro projekty, ale proto, 

že mají smysl. Musíme korigovat dojem, že 

nemáme žádné jiné myšlenky, než podporo-

vat jaderné odvětví a investovat do jaderných 

elektráren. To není úmysl této Komise.“ Ná-

rodní energetický mix je záležitostí členských 

států, v žádném případě ne Komise, vymezil 

implicitně zamýšlené zaměření podpory  

investic v energetice předseda Juncker. 

Více informací   

Investiční plán pro  
Evropu a Evropský  
fond pro strategické  
investice a EFSI 

http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_en.htm
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VÝBOR ITRE PŘEKVAPIL A NEPŘIJAL 

STANOVISKO K NÁVRHU  

EVROPSKÉ KOMISE NA MSR 
 

V e Výboru Evropského parlamentu pro 

průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) 

se nepodařilo nalézt kompromisní dohodu 

ohledně parametrů reformy trhu s emisní-

mi povolenkami, jež by zahrnovala všech-

na politická uskupení. Nepřijetí zprávy zde 

ale nic neznamená, záviset bude na hlaso-

vání ve Výboru Evropského parlamentu 

pro životní prostředí, veřejné zdraví a bez-

pečnost potravin (ENVI) a na plénu. 

 

Neschopnost dohodnout se na kompromis-

ním přístupu byla vyvolána především zásad-

ně rozdílným názorem na časový průběh  

tržní stabilizační rezervy (MSR) a způsob  

naložení se staženými povolenkami (po tzv. 

back-loadingu). Nestává se příliš často, aby 

příslušný výbor Evropského parlamentu (EP)  

po měsících jednání nepřijal stanovisko 

k projednávanému návrhu Evropské komise. 

Potvrdily se tak předcházející obavy, že  

v rámci diskuse o dosahování kompromisu si 

některé strany budou činit dodatečné nároky 

na prosazení například pravidel carbon 

leakage či vytváření inovativních energetic-

kých fondů. Předmětem hlasování v rámci 

Výboru ITRE byly dva alternativní dokumenty 

a příčinou nedosažení konsensu pak fakt, že 

nejsilnější politická frakce v EP, Evropská 

lidová strana (EPP), stáhla v úterý navečer 

svůj připravený kompromisní návrh o pokro-

čení začátku reformy na rok 2019, a rozhodla 

se nakonec ke zformování koalice s Evrop-

skými konzervativci a reformisty (ECR), kteří 

trvají na spuštění MSR v roce 2021, v soula-

du s původním návrhem Evropské komise  

z loňského roku. Poměrem 31:28 hlasů došlo 

k odmítnutí přijetí zprávy, sedm poslanců se 

zdrželo. Souběžně s prací ve výborech EP a 

v Radě probíhá na evropské úrovni velmi ote-

vřená diskuse, na které participuje také prů-

mysl. Prakticky každé kolo jednání o reformě 

systému EU ETS provázely kulaté stoly či 

diskusní panely, jak ve Štrasburku, tak  

i v Bruselu. Do těchto diskusí se aktivně za-

pojila také Skupina ČEZ. Její pozici prezento-

val v předvečer hlasování ITRE v bruselském 

sídle EP Pavel Cyrani, ředitel divize strategie 

a obchod, který za jediné efektivní řešení 

označil v panelové diskusi evropského sdru-

žení Eurelectric co nejrychlejší zavedení 

MSR a stažení všech povolenek 

z backloadingu do rezervy.  



   01 2015

Výbor ITRE  
překvapil a nepřijal  
stanovisko k návrhu 
Komise na MSR 

V argumentaci odkázal zejména na říjnové 

rozhodnutí Rady ke klimaticko-energetickému 

rámci do roku 2030, protože bez funkčního 

systému EU ETS nelze stanovené cíle do-

sáhnout. Reforma je tedy nezbytná a mělo by 

k ní dojít co nejdříve. Prakticky ke stejným 

závěrům došli o týden dříve ve Štrasburku 

také účastníci pravidelného setkání European 

Energy Forum, či panelové diskuse 

z iniciativy Německa a Velké Británie.  

A na tomto základě se začal formovat stále 

silnější rámcový konsensus na zavedení 

MSR od roku 2017, což by znamenalo urych-

lení startu reformy oproti původnímu návrhu 

Komise o čtyři roky a stažení povolenek 

z backloadingu do rezervy a otázku carbon 

leakage řešit hned po přijetí MSR. Nicméně 

evropský poslanec Tajani se jako zpravodaj 

ITRE v zásadě postavil proti tomuto hlavnímu 

proudu. A výsledkem je, že se mu nepodařilo 

najít společnou pozici, která by byla přijatelná 

pro všechny zainteresované. V rámci Výboru 

ITRE neuspěl při vyjednávání kompromisů a 

v důsledku toho výbor jeho zprávu neschválil. 

Schvalovací proces tím samozřejmě nekončí. 

Čeká se na pozici Rady, která se taktéž vyví-

jí. Podle nejaktuálnějších informací se  

na stranu zastánců co nejrychlejšího zavede-

ní reformy EU ETS přiklonila Itálie. V rámci 

EP bude mít hlavní slovo ohledně MSR výbor 

ENVI. Podle hlavního zpravodaje tohoto té-

matu Ivo Beleta (EPP) z výboru ENVI jsou 

důležité vyslané politické signály, jež ho ve-

dou k přesvědčení, že silnější signál poskyt-

ne za měsíc Výbor pro životní prostředí 

(ENVI), konkrétně 24. února. Teprve na zá-

kladě jeho doporučení rozhodne EP o MSR 

na plenárním zasedání. Zatím se předpoklá-

dá, že k tomu dojde někdy na jaře. Ambice je 

– co nejdříve, ale konkrétní termín zatím zů-

stává otevřený. Pro konečný výsledek nepři-

jetí zprávy v ITRE nic neznamená. Ukázalo 

se pouze, že nutnou podmínkou bude doho-

da nejsilnějších frakcí. A stejně tak je zcela 

zřejmé, že při hlasování půjde o každý hlas.  
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SETIS – INFORMAČNÍ SYSTÉM  

EVROPSKÉ KOMISE ZAMĚŘENÝ 

NA PLÁN SET 
 

J iž v listopadu roku 2007 byl zveřejněn 

nazvaný Evropský strategický plán 

pro energetické technologie, známý též 

jako plán SET. Jeho cílem je vytvoření 

souboru politik a opatření směřujících 

k naplnění cíle 20-20-20 pomocí podpory 

nízkouhlíkových technologií v energetice. 

Tyto technologie by zároveň měly přispět 

k posílení konkurenceschopnosti evrop-

ského hospodářství. Nedílnou součástí 

plánu SET je informační systém SETIS, 

provozovaný Evropskou komisí.  

 

K čemu má sloužit informační systém  

SETIS? 

SETIS je obsáhlý internetový informační por-

tál, obsahující velké množství informací týka-

jících se nejrůznějších aspektů plánu SET, 

provozovaný Evropskou komisí. Slouží k pod-

poře efektivního strategického plánování, 

koncipování a implementace evropské politi-

ky energetických technologií a umožňuje sle-

dování aktivit v rámci plánu SET, posouzení 

jeho dopadu na politiku a v případě potřeby 

rovněž identifikaci nápravných opatření. SE-

TIS představuje otevřenou platformu pro zve-

řejňování a výměnu informací a znalostí, 

sloužících k dosažení konsenzu a definice 

cílů v oblasti energetických technologií.  

 

Co lze na stránkách SETIS nalézt? 

Portál obsahuje řadu přehledně seřazených 

zajímavých a přínosných informací, grafů či 

statistik vztahujících se k energetickým tech-

nologiím. Stránky jsou rozděleny do šesti zá-

kladních částí. První obsahuje informace 

o samotném portálu, druhá informuje o aktu-

álním stavu implementace plánu SET napří-

klad pomocí aktuálních technologických ces-

tovních map nebo dokumentů v oblasti Ev-

ropských průmyslových iniciativ. Třetí okruh 

je zaměřen na seznamování návštěvníků in-

ternetových stránek s výstupy SETIS. Tato 

sekce obsahuje soubor unikátních studií a 

analýz zastřešených přímo pod hlavičkou 

SETIS, zaměřených například na aktuální 

vývoj v oblasti technologií nebo financování 

nízkouhlíkových energetických technologií. 

Další oblast je věnována přímo strategickým 

energetickým technologiím a obsahuje jed-

nak jejich obecný popis a jednak některé vy-

brané novinky, které se k nim vztahují. Zbylý-

mi dvěma okruhy jsou klasický newsroom, 

obsahující soupis aktualizovaných novinek 

týkajících se plánu SET a pozvánky na nej-

různější akce, konference a workshopy, 

a dále oddíl, kde si mohou zájemci stáhnout 

publikace a informační brožury vytvořené 

v rámci SETIS.  

 

 

Jsou informace na portálu důvěryhodné 

a relevantní?     

SETIS obsahuje výhradně data a analýzy, 

založené na výsledcích transparentních a 

nesporných výzkumů. Jsou výsledkem práce 

kvalifikovaných výzkumných týmů, které pro 

tvorbu unikátních výstupů, jako jsou technolo-

gické mapy nebo kalkulátor energetických 

nákladů, aplikují odborné metodologie, zaru-

čující relevantnost zveřejněných dat. Výrazná 

přidaná hodnota portálu spočívá v ucelenosti 

studií či výsledků výzkumů, které dříve bývaly 

tvořeny nesouvisle, neumožňovaly vzájemné 

porovnávání a vznikaly na bázi odlišných  

metodologií.  
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Kdo portál provozuje a kdo zajišťuje pří-

sun informací? 

 

Portál SETIS provozuje přímo Evropská ko-

mise prostřednictvím svého Společného vý-

zkumného střediska (Joint Research Centre 

– JRC). Na provozu SETIS úzce spolupracují 

rovněž ostatní relevantní pracoviště Evropské 

komise, členské státy EU a rovněž další zain-

teresované subjekty jako jsou například zá-

stupci průmyslu, obchodních asociací nebo 

mezinárodních organizací. Vedením SETIS je 

pověřen Efstathios Peteves, předseda oddě-

lení pro ohodnocení energetických systémů 

na Institutu energetiky a dopravy při JRC. 

Zájemci o vlastní informace si mohou celý 

systém i vybraná data vyhledat na stránkách 

setis.ec.europa.eu.  

http://setis.ec.europa.eu
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4.–5. ÚNORA hostí Helsinky třetí ročník  

akce s názvem Windforce Baltic Sea 2015. 

Konference je zaměřená na poslední vývoj 

v oblasti příbřežního energetického prů-

myslu v Pobaltí.  

Více informací  

 

 

4.–5. ÚNORA se v Hamburku uskuteční 

konference nazvaná Energy Storage 2015, 

zaměřená na hledání optimálních způsobů 

skladování energie. 

Více informací  

 

 

6. ÚNORA hostí Národní knihovna 

v lotyšské Rize energetické ministry člen-

ských států EU, zástupce evropských insti-

tucí, mezinárodních organizací, akademic-

kého sektoru a dalších zainteresovaných 

subjektů, kteří zde budou diskutovat o vzni-

ku Evropské energetické unie. Akce je roz-

dělena na neveřejné zasedání ministrů a 

veřejnou debatu na danou problematiku. 

Více informací  

 

12. ÚNORA se v Bruselu uskuteční infor-

mační den zaměřený na pracovní program 

iniciativy Inteligentních měst a komunit 

(SCC) pro rok 2015. Akce proběhne 

v návaznosti na výzvu k podávání návrhů 

v oblasti SCC, která byla otevřena 

v prosinci minulého roku. 

Více informací  

 

 

14.–15. ÚNORA proběhne v Amsterdamu 

čtvrtý ročník mezinárodní konference IC-

CGE 2015, zaměřené na problematiku čisté 

energetiky. Jedná se o první ročník této 

akce, který hostí evropská země, předchozí 

tři ročníky se uskutečnily výhradně v Asii.  

Více informací  

 

 

25.–27. ÚNORA se v rakouském městě Wels 

uskuteční Světové dny udržitelné energeti-

ky (WSED 2015). Akce je zaměřena na pro-

blematiku energetické účinnosti a obnovi-

telných zdrojů energie.  

Více informací  

http://windforcebalticsea.com/
http://www.wplgroup.com/aci/conferences/eu-ees5.asp
http://europa.eu/newsroom/calendar/events/2015/02/06_energy_union_en.htm
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=A2BB2E69-0D3D-13D9-D927C5762E197D63&utm_content=buffer61f44&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.iccge.org/
http://www.wsed.at/en/world-sustainable-energy-days/

