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VÁŽENÍ ČTENÁŘI, 

v lednu převzalo předsednictví Rady EU Nizozemsko. Na budoucnost orientovanou  

klimatickou a energetickou politiku zařadilo jako svou čtvrtou prioritu. Energetickou politiku 

řeší intenzivně i Evropský parlament, kde výbor ITRE právě připravuje z vlastního podnětu 

zprávu k designu trhu. Výbory ENVI a ITRE se bohužel nebyly dlouho schopné dohodnout  

na kompetenci v rámci revize směrnice o EU ETS, a tak se opět posunul harmonogram jejího 

projednávání. Hlasovat se tak bude ve výborech Parlamentu až na podzim a na plénu nejdří-

ve za rok. Paralelně s revizí směrnice pro fungování systému po roce 2020 stále nekončí  

diskuse o tržní stabilizační rezervě, kterou Polsko napadlo žalobou u Soudního dvora EU. 

Kromě EU ETS čeká energetika taktéž na revizi dvou zbývajících směrnic stanovících cíle  

do roku 2030, a to o energetické účinnosti a o využívání obnovitelných zdrojích – podle všeho 

Komise zveřejní návrhy v 2. polovině tohoto roku. 

 

Příjemné čtení lednového souhrnu toho nejzajímavějšího z Bruselu přeje, 

 

Zuzana Krejčiříková 
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Začalo nizozemské 
předsednictví Rady EU 

Směrnici o účinnosti 
EU nepotřebuje,  
zaznělo na slyšení  

ZAČALO NIZOZEMSKÉ  

PŘEDSEDNICTVÍ RADY EU   

 

P rvního ledna přebralo Nizozemsko 

štafetu po lucemburském předsed-

nictví Rady EU. Své priority staví na osm-

náctiměsíčním pracovním programu  

předsednického tria (Nizozemsko, Sloven-

sko, Malta), které bude končit v půlce roku 

2017. Jedná se o dvanácté předsednictví 

Nizozemska.  

  

Nizozemsko muselo v poslední době pod tla-

kem okolností, zejména v reakci na teroristic-

ké útoky v Paříži a masivní migrační vlnu  

do Evropy, upravit své delší dobu plánované 

priority. Výrazně větší pozornost proti původ-

ním očekáváním tak bude za jeho předsed-

nictví věnována otázkám migrace a teroris-

mu. Jednat se ale bude i o řadě energetic-

kých a environmentálních témat. Jednou 

z klíčových priorit bude taktéž další úsilí  

o vybudování energetické unie. Nizozemské 

předsednictví bude v souladu s cíli stanove-

nými Evropskou radou pokračovat v práci  

na propojení energetických infrastruktur 

s důrazem na rozšíření sítě v Severním moři, 

a pak dále na posílení regionální spolupráce. 

Rada EU bude paralelně s Evropským parla-

mentem a v návaznosti na výsledky  

21. Konference smluvních stran Rámcové 

úmluvy OSN o změně klimatu (COP21) pra-

covat na revizi systému obchodování s emis-

ními povolenkami (EU ETS) po roce 2020, 

jejíž návrh Evropská komise předložila loni  

v červenci. 

 

Je zřejmé, že Komise pracuje na prvních  

návrzích naplňujících Energetickou unii,  

včetně investic do energetické sítě, podpory 

společných nákupů zemního plynu a politiky 

pro zajištění vyšší energetické účinnosti.  

V první půlce tohoto roku, kdy budou Nizo-

zemci u předsednického kormidla, Komise  

(v únoru) předloží „plynový balíček“, který by 

měl obsahovat strategii pro LNG, revizi naří-

zení o zabezpečení dodávek plynu či strategii 

k topení a chlazení. Do léta by pak Komise 

měla položit na stůl i návrh, jak by se měli 

podílet na boji se změnami klimatu sektory 

stojící mimo systém EU ETS. Mezi další ob-

sahové témata v oblasti energetiky a klimatu 

patří dále oběhové hospodářství, kvalita 

ovzduší, ale taktéž i zlepšení implementace 

environmentální legislativy (iniciativa Make  

It Work).  

 

Komisní činnost odráží i aktivita Rady EU, 

kdy se 4. února v Amsterdamu setkají  

náměstci pro energetiku, 11. dubna proběhne 

tamtéž neformální Rada a 6. června pak 

v Lucemburku Rada ministrů pro energetiku, 

kde proběhne politická diskuse k revizi  

uspořádání trhu. 

MSR v ohrožení? 

Komisi se Paks nelíbí 

http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/presidency-council-eu/
http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/presidency-council-eu/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13079-2015-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13079-2015-INIT/en/pdf
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Začalo nizozemské 
předsednictví Rady EU 

Směrnici o účinnosti 
EU nepotřebuje,  
zaznělo na slyšení  

SMĚRNICI O ÚČINNOSTI EU NEPO-

TŘEBUJE, ZAZNĚLO NA SLYŠENÍ 

 

D ne 14. ledna proběhlo v Evropském 

parlamentu slyšení frakce EPP  

k směrnici 2012/27/EU o energetické účin-

nosti. Organizoval jej Markus Pieper, který 

ve výboru ITRE připravuje z vlastního 

podnětu zprávu k implementaci směrnice. 

Ta má být přijata ve výboru v květnu a  

na plénu v červenci. Zprávu k implemen-

taci právě připravuje i Evropská komise. 

  

Předseda výboru ITRE Jerzy Buzek slyšení 

otevřel tím, že energetická účinnost je aspekt 

prolínající se veškerými iniciativami Energe-

tické unie, přičemž je stěžejní pro posilování 

energetické bezpečnosti. Výzvou současnosti 

jsou inovace. Energetická účinnost je poprvé 

součástí i nového Evropského strategického 

plánu pro energetické technologie (plán 

SET). Při přípravě Energetické unie je podle 

něj základní se vyvarovat nežádoucích  

překryvů a rušících vlivů. 

Rakouský poslanec Paul Rübig připomněl, že 

renovace budov znamenají nová pracovní 

místa. V souvislosti s dosahováním cíle 20 % 

podílu zpracovatelských činností na HDP do 

roku 2020 musíme podle něj již mluvit o 30 % 

cíli pro rok 2030, navíc by bylo třeba navýšit 

cíl pro energetickou účinnost na 40 %.  

Za správný postup označil zavedení úlev  

na daních v některých členských státech. 

Zástupce Evropské komise Paul Hodson  

vyzdvihl přínosy směrnice a zopakoval, že 

z pohledu Komise jsou účinnější závazná 

opatření a ne závazný cíl. Za dobrý ukazatel 

považuje to, že spotřeba klesá, i když HDP 

po recesi stoupá. 

Akademickou sféru zastupoval prof. Joachim 

Weimann, ekonom z magdeburské univerzity, 

podle kterého opatření pro energetickou účin-

nost musí být na prvním místě nákladově 

efektivní, aby měla ekologický dopad.  

Upozornil, že rozdílné zdroje mají rozdílné 

náklady na redukci, a že tyto informace jsou 

obchodní povahy a tudíž nedostupné. Nákla-

dy musí být rozdělené mezi jednotlivé zdroje, 

sektory a země. Účinné redukce je možné 

dosáhnout v rozvíjejících se ekonomikách. 

Směrnice podle jeho názoru ničeho nedocílí 

a není potřeba. V EU spatřuje dvě možnosti: 

emisní daň a emisní obchodování. Obchodo-

vání považuje za nejlepší nástroj, kdy je vše 

řešeno stropem emisí a další nástroje jsou 

zcela zbytečné, pokud funguje EU ETS  

a emisní strop.   

 

MSR V OHROŽENÍ? 
 

P olsko podalo žalobu u Soudního dvo-

ra Evropské unie na neplatnost dří-

vějšího zavedení tržní stabilizační rezervy 

(MSR). Její spuštění o dva roky dříve bude 

mít podle Varšavy negativní dopad na trh, 

protože ovlivní investice plánované za 

předpokladu fungování současné fáze be-

ze změn, a má být v rozporu s principem 

proporcionality, neboť povede k zavedení 

vyšších cílů, než jaké jsou mezinárodní 

cíle.  

  

MSR má vyřešit přebytek emisních povole-

nek na trhu, který je jedním z příčin výrazně 

nižší ceny povolenek, než s jakou EU  

MSR v ohrožení? 

Komisi se Paks nelíbí 
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počítala při zavádění systému EU ETS 

s cílem podpořit investice do nízkouhlíkových 

technologií. Evropská komise původně navr-

hovala spuštění v roce 2021. Dřívější spuště-

ní schválil Evropský parlament a přes odpor 

některých zemí i Rada EU. Dřívější spuštění 

podpořilo nakonec i Česko, které jej původně 

odmítalo.  

Polsko se neobrací na Soudní dvůr 

v otázkách systému EU ETS poprvé. V roce 

2011 se neúspěšně pokusilo napadnout roz-

hodnutí EK o referenčních hodnotách pro 

přidělování povolenek zdarma. Obávalo se, 

že rozhodnutí je příliš ambiciózní, dostatečně 

nechrání některé energeticky náročné sekto-

ry a porušuje zásadu proporcionality. 

Vztahy Varšavy a Bruselu se od nástupu no-

vé vlády Práva a spravedlnosti (PiS) zkompli-

kovaly. Varšava před mezinárodní klimatic-

kou konferenci v Paříži (COP21) avizovala, 

že bude usilovat o opt-out z evropské klima-

tické politiky. Komisař pro energetiku Miguel 

Arias Cañete věnoval v polovině ledna uklid-

nění situace dvoudenní návštěvu Varšavy, 

kdy mluvil s ministry a zástupci průmyslu o 

EU ETS, o sdíleném úsilí, uhlí a plynovodu 

Nord Stream 2. Podle polské strany komisař 

přislíbil, že Komise zohlední národní specifika 

v dalších iniciativách.  

 

KOMISI SE PAKS NELÍBÍ 
 

D ne 12. ledna byly v Úředním věstníku 

EU zveřejněny pochybnosti Evropské 

komise o opatřeních státní podpory navr-

žených maďarskou vládou v souvislosti 

s výstavbou nového zdroje v lokalitě  

jaderné elektrárny Paks. Komise vytýká 

Maďarsku, že neposkytlo dostatek infor-

mací, zároveň rozporuje výpočet nákladů 

a návratnosti projektu a žádá zhodnocení 

celého business modelu od stavby přes 

provoz až po vyřazení bloku na základě 

podmínek a předpokládaného vývoje  

na evropském energetickém trhu. Projekt 

financuje maďarský stát s úvěrem ze stra-

ny Ruska ve výši až 10 mld. eur, který  

by měl pokrýt 80 % nákladů projektu.  

Maďarská vláda se domnívá, že shrnutí  

projektu Komisí obsahuje řadu nepřesností  

a nedorozumění, stejně jako nepodložená  

a zavádějící tvrzení. Úřad vlády oznámil, že 

během konzultací s Komisí maďarská strana 

upozornila na řadu metodických chyb souvi-

sejících s výpočtem kapitálových nákladů 

projektu a návratnosti, které závěry Komise 

zpochybňují. Maďarsko zaslalo komisařce 

pro hospodářskou soutěž Margrethe 

Vestager výsledky analýzy bankovní skupiny 

Rothschild. Ty docházejí k závěru, že příjmy 

pokryjí všechny náklady, projekt je v souladu 

s cíli liberalizovaného evropského energetic-

kého trhu a je na trhu konkurenceschopný.  

 

Maďarsko a zúčastněné strany podají své 

připomínky do 12. února. Maďarská vláda je 

připravena čelit formálnímu šetření, v jehož 

rámci bude dokazovat, že projekt neobsahuje 

státní podporu. Investice podle ní umožní 

zlepšení bezpečnosti dodávek, dosažení cílů 

ochrany klimatu a zachování dostupných cen 

energie. Podle ministra Lázára projekt  

prozatím pokračuje podle předběžného  

harmonogramu. 

Oznámení Komise  

Analýza Skupiny Rotschild  

MSR v ohrožení? 

Komisi se Paks nelíbí 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.008.01.0002.01.ENG
http://www.kormany.hu/download/6/84/90000/2015_Economic%20analysis%20of%20Paks%20II%20-%20for%20publication.pdf
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Sektor odstavování 
potřebuje lepší  
koordinaci 

SEKTOR ODSTAVOVÁNÍ POTŘEBUJE 

LEPŠÍ KOORDINACI 

S polečné výzkumné středisko Evrop-

ské komise společně s univerzitou 

v Birminghamu vydalo zprávu mapující 

rozvoj sektoru odstavování jaderných 

elektráren v EU, která vznikla na základě 

seminářů a dotazníků k potřebám sektoru 

a budoucím kompetencím pracovníků.  

Dochází k závěrům, že je třeba vyvinout další 

úsilí k posílení know-how a přilákat více  

mladých lidí ke studiu a odborné přípravě. 

Kompletní vyřazení z provozu, od konce  

provozu reaktoru až do konečného zproštění 

od dohledu regulátora, je dlouhodobý proces, 

který může trvat 10 až 20 let. To vysvětluje, 

proč pouze několik jaderných zařízení v Evro-

pě bylo zcela vyřazeno z provozu, zatímco 

třetina z více než 200 jaderných reaktorů je 

trvale odstavena. Přestože mnoho z technik 

používaných při vyřazování z provozu dosáh-

lo vyspělého stavu, stále ještě existují oblasti, 

které vyžadují další výzkum a vývoj. Zvláštní 

pozornost je potřeba věnovat opatřením, díky 

kterým současné techniky budou účinnější 

(méně časově náročné, produkující méně 

odpadu) a bezpečnější. Zpráva identifikuje 

potřebu větší spolupráce mezi vysokými ško-

lami a lepší koordinace mezi všemi stranami 

zapojenými do vyřazování z provozu, jako je 

průmysl, bezpečnostní orgány a přidružené 

organizace technické podpory, agentury  

pro nakládání s odpady a vyřazování  

a výzkumnými centry. 

NOVÁ VEDENÍ  

PROPOJÍ SEVER  

 

E vropská komise vyzdvihla projekty 

LitPol Link a NordBalt  jako příklad 

úspěšné regionální spolupráce.  

 

Spojují Litvu, Polsko a Švédsko a zaručí  

regionu vetší energetickou bezpečnost. 

V prosinci 2015 byl spuštěn provoz dvou  

400 kv linek o délce 163 km a kapacitě  

500 MW. Švédské město Nybro a litevskou 

Klaipedu spojuje vedení NordBalt.  

To dosahuje 450 km, má kapacitu 700 MW  

a je částečně realizováno podmořským  

kabelem.  

LitPol Link byl zařazen na seznam projektů 

společných zájmů a  profitoval z Nástroje  

pro propojení Evropy.  

Nordbalt získal podporu z Evropského  

energetického programu pro hospodářské 

oživení. 

Nová vedení propojí 
sever  

Britské pochyby  
o splnění cíle pro OZE 
do roku 2020 

Belgie prodloužila  
životnost reaktorů 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC97091/final%20report%20on%20education%20and%20training%20in%20nuclear%20decommissioning%20-%20v8%20online.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC97091/final%20report%20on%20education%20and%20training%20in%20nuclear%20decommissioning%20-%20v8%20online.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HfknM_dCfgE
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BRITSKÉ POCHYBY O SPLNĚNÍ CÍLE 

PRO OZE DO ROKU 2020 

B ritská vládní zpráva o pokroku z 21. 

ledna uvádí, že Spojené království 

čelí nejistotě, zda se mu podaří naplnit 

15% cíl podílu OZE v roce 2020.  

Problémem přitom není sektor elektroenerge-

tiky, který v několika předešlých letech vý-

znamně rostl, v roce 2014 dosáhl podílu 17,8 

% a do roku 2020 by měl dosáhnout 30 % 

podílu zejména díky větrným elektrárnám. 

Hlavním zdrojem nejistoty jsou sektory dopra-

vy a vytápění, resp. chlazení. V dopravě byl 

totiž podíl OZE v roce 2014 pouhých 3,2 %, 

v teplárenství a chladírenství pak 4,5 %. Vlá-

da proto plánuje postupné navýšení financo-

vání iniciativy na podporu OZE v teplárenství 

ze 400 mil. liber v období 2014-2015 až  

na 1,15 mld. pro roky 2020-2021. Zároveň 

letos otevře veřejnou konzultaci k prozkou-

mání možností, jak zvýšit podíl biopaliv 

v sektoru dopravy. Naléhavost tohoto úkolu je 

podpořena údaji Eurostatu, podle kterých  

byla Velká Británie co do plnění cíle pro OZE 

do 2020 na posledním místě v EU. 

BELGIE PRODLOUŽILA ŽIVOTNOST 

REAKTORŮ 

P o rozhodnutí belgické vlády z červen-

ce 2012 odstavit v roce 2015 bloky 1 

a 2 jaderné elektrárny Doel následovalo 

v prosinci 2014 její další rozhodnutí pro-

dloužit provozní licenci o dalších 10 let, 

tedy do roku 2025.  

Následovala změna atomového zákona a 

vydání licence jaderným regulátorem za pod-

mínky splnění dvou balíčků opatření: před 

znovuspuštěním a v období do pěti let. Kon-

cem roku 2015 byly bloky spuštěny, přičemž 

došlo k závadám, které byly odstraněny, aniž 

by měly vliv na bezpečnost provozu. O pro-

dloužení životnosti nejméně na padesát let se 

počítá i u zbývajících reaktorů v Belgii. Blok 

Doel 3 dosáhne čtyřiceti let v roce 2022, Ti-

hange 2 v roce 2023, Doel 4 a Tihange 3 v 

roce 2025. Jaderná energie hraje v Belgii dů-

ležitou roli, ze sedmi reaktorů pochází polovi-

na spotřebované elektřiny. 

Nová vedení propojí 
sever  

Britské pochyby  
o splnění cíle pro OZE 
do roku 2020 

Belgie prodloužila  
životnost reaktorů 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/493857/3RD_UK_PROGRESS_REPORT_ON_RENEWABLE_ENERGY.pdf
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V běžném provozu 
s klidem  
elektromobilem 

Na designu trhu závisí 
i dekarbonizace 

V BĚŽNÉM PROVOZU S KLIDEM 

ELEKTROMOBILEM 

S polečné výzkumné středisko vydalo 

studii o mobilitě jednotlivců a pře-

chodu na elektromobily. Přináší poznatky 

o režimu jízd konvenčních a elektrických 

vozidel v EU.  

Při zkoumání přitom rozlišuje tři kategorie 

režimů jízd: pracovní dny, sobotu a neděli, 

přičemž víkendové jízdy se značně podobají. 

Cesty do práce byly shledány jako v průměru 

delší, a to jak na vzdálenost, tak čas. Studie 

dochází k závěru, že většina vozidel (více 

než 80 %) ujede méně než 65 km za den.  

To znamená, že každodenní potřeby jízdy 

mohou být uspokojeny elektromobily a zpo-

chybňují se tak obavy z nedostatečné kapaci-

ty nebo neúplného nabití baterie. Výsledky 

jsou důležitým poznatkem pro další analýzy 

požadavků infrastruktury pro elektrická vozi-

dla a posuzování jejich potenciálního příspěv-

ku k politikám energetiky, dopravy a klimatu. 

NA DESIGNU TRHU ZÁVISÍ  

I DEKARBONIZACE 

V zhledem k nedávno ukončené veřej-

né konzultaci Evropské komise 

k přenastavení designu trhu s energiemi  

a zejména k aktuálnosti tohoto tématu  

je vhodné upozornit na dvě nejnovější  

studie. 

Tou první z nich je již říjnová studie věnovaná 

podmínkám rozvoje zásobáren energie,  

vypracovaná pro výbor ITRE Evropského 

parlamentu. Tato studie přichází se šesti  

základními doporučeními, které obecně  

doporučují lepší harmonizaci a silnější evrop-

ský přístup v podmínkách pro rozvoj OZE  

i pro zajištění technologické neutrality.   

Druhou studii publikoval v lednu oxfordský 

Institut pro energetická studia. Dochází 

k závěru, že pro úspěšnou dekarbonizaci 

energetiky se musí členské státy více věno-

vat zajištění efektivního fungování trhu 

s energiemi. Studie se připojuje k tvrzení pra-

covního dokumentu Komise, podle kterého je 

dnešní trh s energiemi významně narušen a 

ztratil schopnost generovat prostředky, které 

by umožnily pokrýt investiční náklady.  

Závěrem studie zároveň přednáší pro některé 

státy kontroverzní tvrzení, a to že kapacitní 

mechanismy nejsou vhodnou reakcí na sou-

časné narušení tržního prostředí.  

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC97690/eur_27468_en_online_v3.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC97690/eur_27468_en_online_v3.pdf
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/public-consultation-new-energy-market-design
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/public-consultation-new-energy-market-design
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563469/IPOL_STU(2015)563469_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563469/IPOL_STU(2015)563469_EN.pdf
http://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2016/01/Electricity-markets-are-broken-can-they-be-fixed-EL-17.pdf
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v11.pdf
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v11.pdf


   01 2016

Projekt na přestavbu 
britské uhelné  
elektrárny Drax bude 
přezkoumán 

PROJEKT NA PŘESTAVBU BRITSKÉ 

UHELNÉ ELEKTRÁRNY DRAX BUDE 

PŘEZKOUMÁN 

E vropská komise oznámila 5. ledna 

zahájení hloubkového šetření podmí-

nek financování přestavby jednoho 

ze šesti bloků uhelné elektrárny Drax  

ve Velké Británii na zařízení spalující  

biomasu z pohledu evropských pravidel 

veřejné podpory.  

Účelem tohoto šetření je, obdobně jako 

v jiných případech, zjistit dodržení pravidel 

hospodářské soutěže, zejména vyloučení 

výrazných dopadů navrženého způsobu  

financování na spotřebitele a omezení rizik 

narušení hospodářské soutěže v podobě  

zvýhodnění konkrétního účastníka trhu  

výroby elektrické energie. 

Záměr financovat přestavbu zdroje na bioma-

su byl ze strany Velké Británie avizován 

v dubnu loňského roku. Navržená podpora 

přestavby má zajistit prodloužení životnosti 

elektrárny Drax do roku 2027.  

Schéma podpory má spočívat v zajištění 

mezní ceny produkované elektřiny, která  

bude v případě poklesu velkoobchodní ceny 

pod stanovenou mez dorovnána. Právě tento 

mechanizmus vzbudil u Komise největší oba-

vy ohledně možností odhadů jeho dopadu  

na trh a s tím spojené riziko překompenzová-

ní. Současně se Komise bude v rámci hloub-

kového šetření soustředit na vyvážení  

požadavku EU na naplnění cílů v oblasti  

životního prostředí a ochrany klimatu 

s možností narušení hospodářské soutěže  

na trhu s biomasou. 

Obdobný projekt není v rámci Velké Británie 

žádnou výjimkou. Již v předchozích vydáních 

našeho bulletinu jsme informovali o takřka 

shodných projektech ve Spojeném království 

(např. přestavba uhelné elektrárny Lyne-

mouth), které byly v rámci téhož investičního 

záměru britské vlády (Final Investment Deci-

sion Enabling for Renewables) řádně schvá-

leny. Z důvodu převažujících snah EU o sní-

žení závislosti energetiky na fosilních  

palivech a s tím spojené snižování emisí lze  

i v tomto případě předjímat jak výsledek 

hloubkového šetření Komise, tak i samotné 

budoucí rozhodnutí. 

Evropská komise  
pokračuje v reformě 
pravidel zadávacího 
řízení 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2_en.htm
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EVROPSKÁ KOMISE POKRAČUJE 

V REFORMĚ PRAVIDEL  

ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 

J iž v listopadu loňského roku avizovala 

Evropská komise zahájení prací  

na reformě zadávacího řízení v rámci EU. 

Zmíněná reforma pravidel pro veřejné  

zadávání je vedena především snahou 

o odstranění administrativní zátěže dopa-

dající na jak zadavatele, tak především  

na jednotlivé dodavatele relevantních  

výrobků či služeb.  

Nastavený proces reformy zadávacího řízení 

úspěšně pokračuje i v letošním roce. Komise 

dne 5. ledna zveřejnila jednotný evropský 

dokument pro zadávání veřejných zakázek 

(ESPD), který má zásadním způsobem zjed-

nodušit proces zadávání veřejných zakázek 

snížením administrativní zátěže účastníků 

tohoto procesu, a to zejména malých a střed-

ních podniků, a urychlení celého zadávacího 

řízení. 

ESPD představuje jednostranné prohlášení 

zájemce o veřejnou zakázku, kterým deklaru-

je splnění podmínek vyžadovaných 

v zadávací dokumentaci. Teprve účastník, 

který bude na základě zadávacího řízení  

řádně vybrán za účelem uzavření smlouvy, 

bude povinen prokázat naplnění podmínek, 

které předem deklaroval v ESPD. 

Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, 

podnikání a malé a střední podniky 

v současné době připravuje internetové roz-

hraní, které by mělo být spuštěno v říjnu 

2017. Toto nové rozhraní umožní jednotlivým 

členským státům a ostatním zadavatelům 

podávat ESPD prostřednictvím internetu. 

Účinnost nových pravidel v oblasti veřejných 

zakázek a koncesního řízení nastane  

18. dubna 2016.  

Z řady tiskových zpráv, které Komise  

od počátku avizované reformy na svých 

stránkách prezentovala, lze vypozorovat 

hlavní cíl, který si od uvedené reformy  

Komise slibuje. Tím je snaha o zatraktivnění 

zadávacího a koncesního řízení pro co  

možná nejširší okruh zájemců. 

Evropská komise  
pokračuje v reformě 
pravidel zadávacího 
řízení 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8611
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Německých 11 bodů 
pro budoucnost  
bez uhlí  

NĚMECKÝCH 11 BODŮ  

PRO BUDOUCNOST BEZ UHLÍ  

K do předpokládal, že v Německu  

na počátku července dosažený kom-

promis o vytvoření strategické rezervy 

ukončí debaty o budoucnosti hnědého 

uhlí, velice se mýlil. Po výsledku jednání 

mezinárodní klimatické konference COP21 

v Paříži kritika spalování uhlí ještě posílila 

a především ministryně životního prostře-

dí Barbara Hendricks tlačí na koordinova-

ný útlum hnědouhelné energetiky 

v příštích 20 – 25 letech.  

Do poloviny letošního roku je odhodlána 

představit klimatický plán do roku 2050.  

Záměr resortu podpořil v polovině ledna vý-

znamný berlínský think-tank Agora Energie-

wende, který představil koncept, podle nějž 

by měl být kompletní útlum produkce elektři-

ny z hnědého uhlí postupně dovršen do roku 

2040. V 11-ti bodovém plánu vyzval spolko-

vou vládu ke svolání kulatého stolu. Za zmín-

ku jistě stojí, že bývalým generálním ředite-

lem Agory je státní tajemník spolkového mi-

nisterstva hospodářství a energetiky Rainer 

Baake. Agora tímto postupem chce poskyt-

nout dlouhodobé a všestranně přijatelné ře-

šení poskytující jistotu plánování, neboť již 

samotné spolkové cíle na ochranu klimatu 

definují útlum uhelných aktivit a evropský 

systém obchodování s emisemi potřebuje 

podle Agory národní oporu. Kromě zákazu 

výstavby dalších uhelných elektráren a zaklá-

dání nových povrchových dolů mezi body 

figuruje závazek, aby vláda nezatížila provoz 

žádnými dodatečnými opatřeními na národní 

úrovni, posílení systému EU ETS a převedení 

volných certifikátů z útlumu provozu uhelných 

zdrojů přímo do tržní stabilizační rezervy či 

zřízení zvláštního fondu pro financování 

strukturálních změn v dotčených regionech 

nebo financování následků těžby uhlí pro-

střednictvím zvláštního odvodu. Na druhou 

stranu projekt neobsahuje přesné výpočty 

nákladů uhelného útlumu, pracuje pouze 

se zvýšením ceny silové elektřiny o 2-3 €/

MWh a dílčími odhady zvláštních odvodů na 

rekultivaci dobývacích prostor. Reakce odpo-

vídají dosavadním pozicím jednotlivých stran 

- spolkové ministerstvo životního prostředí 

návrh přivítalo a podporuje útlum uhlí, nao-

pak ministerstvo hospodářství a energetiky 

návrh vzalo na vědomí a současně oznámilo, 

že paralelní ústup od jádra a uhlí nedává 

s ohledem na průmyslový charakter Němec-

ka smysl. Krátce poté však ministr Gabriel 

ohlásil, že chce brzy začít s dalším kolem 

debat a pozvat všechny hráče k jednomu sto-

lu. Chce se vyhnout ideologickým debatám a 

také jednostrannému zaměření pouze na vý-

robu elektřiny, protože v sektorech dopravy a 

zemědělství je vyšší potenciál k redukci emisí 

CO2. Předseda odborového svazu IG BCE 

Michael Vassiliadis varoval před uspěchaným 

útlumem hnědouhelného průmyslu jako pod-

porou projektu Energiewende. Studii označil 

za nepřesvědčivou, musí být nejprve vyjasně-

no, jak v budoucnu uskladnit elektřinu 

z obnovitelných zdrojů. uhlí v energetice při-

nese další subvence a s tím i pokřivení trhu. 

Sama Agora při představení konceptu na do-

taz zástupce Svazu německé energetiky a 

vodního hospodářství BDEW připustila zno-

vuotevření jednání o kapacitních platbách 

v případě, kdy rezervní kapacita elektráren 

naroste do vyšších rozměrů. Nynější koalice 

vstoupila již do závěrečné části svého voleb-

ního období, tudíž s velkou pravděpodobností 

nedojde k rozhodnutí o harmonogramu útlu-

mu a touto záležitostí se bude zabývat vláda 

v příštím legislativním období.  

Více informací  Více informací  

Více informací  Více informací  

http://www.t-online.de/wirtschaft/energie/id_76607348/wirtschaft-expertenkonzept-fuer-kohleausstieg-bis-2040-bundesregierung-geteilt.html
http://www.t-online.de/wirtschaft/energie/id_76684634/sigmar-gabriel-will-runden-tisch-zur-kohle.html
http://www.derwesten.de/wirtschaft/konzept-fuer-ausstieg-aus-der-kohle-aimp-id11455347.html#plx1487282530
http://www.bundesumweltportal.de/berlin/6-berlin/kohleausstieg-agora-vorschlaege-sind-ein-wichtiger-aufschlag.html
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VÝKONNÁ AGENTURA PRO MALÉ 

A STŘEDNÍ PODNIKY EASME 
 

Na začátku letošního roku uplynuly dva 

roky od zahájení činnosti Výkonné  

agentury pro malé a střední podniky 

(EASME), jejíž agenda je mimo jiné úzce 

spjata s oblastí energetiky. Cílem dnešní-

ho vydání je stručné představení agentu-

ry, její historie a náplně její činnosti. 

Co je EASME a jaká je její stručná  

historie? 

NEASME je výkonnou agenturou zřízenou 

Evropskou komisí dne 1. ledna 2014, která 

má za cíl řídit jménem Komise řadu programů 

Evropské unie v oblastech energetiky, život-

ního prostředí a podpory podnikání. Součas-

ná agentura nahradila Výkonnou agenturu 

pro konkurenceschopnost a inovace (EACI), 

fungující v letech 2007 – 2013. EACI řídila 

několik důležitých programů, například Enter-

prise Europe Network nebo Eco-innovation  

a vznikla na základech Výkonné agentury  

pro inteligentní energii (IEEA). Úkolem EAS-

ME je tedy podpora subjektů zapojených  

do jednotlivých programů, a tím naplňování 

politických cílů EU s důrazem na malé a 

střední podniky. Motto agentury zní: 

„Pomáháme vytvářet konkurenceschopnější 

a evropskou ekonomiku účinně využívající 

zdroje založenou na znalostech a inovacích.“ 

EASME má stejně jako její předchůdci dočas-

ný charakter, přičemž její činnost by měla být 

ukončena k roku 2024. Agentura je přímo 

podřízena sedmi generálním ředitelstvím  

Evropské komise.  

 

Jaké oblasti činnost EASME pokrývá? 

Působnost agentury je zaměřena na čtyři  

základní oblasti, jimiž jsou podpora malých a 

středních podniků (SME), životní prostředí, 

energetika a námořní záležitosti. Každá 

z oblastí je specifická a EASME zajišťuje je-

jich chod podle jiných programů, případně 

tzv. iniciativ. V oblasti podpory SME se jedná 

o sedm, v oblasti životního prostředí o čtyři, 

v oblasti energetiky o tři a v oblasti námoř-

ních záležitostí o jeden program či iniciativu. 

Tyto programy jsou i přes svoji značnou roz-

manitost vedeny společným zájmem zastře-

šeným základním mottem a směřováním 

agentury. Některé z programů jsou součástí 

větších programových celků (HORIZON 

2020, COSME apod.)   

Jaké jednotlivé programy agentura  

zajišťuje? 

Agentura se stará o naplňování většiny pro-

gramu COSME (Program pro konkurence-

schopnost podniků s důrazem na malé a 

střední podniky), zahrnujícího také meziná-

rodní poradenskou síť Enterprise European 

Network (EEN) a obdobně zaměřený portál 

s názvem Your Europe Business. EASME se 

rovněž stará o chod některých relevantních 

částí programu Horizon 2020, jako jsou Ná-

stroje SME, INNOSUP, SILC II. nebo Životní 

prostředí a zdroje. Horizon 2020, který je 

rámcovým programem EU pro výzkum a ino-

vace (respektive jeho podprogramy) prostu-

puje třemi hlavními oblastmi činnosti EASME, 

kterými jsou podpora SME, energetika a ži-

votní prostředí a tvoří základní náplň práce 

agentury. Dalšími programy jsou například 

LIFE – program zaměřený na oblast ochrany 

životního prostředí a boj proti změně klimatu, 
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program Ekologické inovace a Evropský ná-

mořní a rybářský fond (EMFF).  

 

Jaké programy a iniciativy zaštiťuje  

EASME v oblasti energetiky? 

Agentura v oblasti energetiky v první řadě 

zajišťuje fungování programu Horizon 2020 

v oblasti energetické účinnosti. Hlavním cílem 

je podpora inovací v oblasti výzkumu a de-

monstrace energeticky účinnějších technolo-

gií a technologických řešení a zavádění opat-

ření vedoucích k odstraňování překážek na 

trhu pomocí financování, předpisů a vylepšo-

váním dovedností a znalostí. V rámci tohoto 

programu bylo loni v říjnu pro roky 2016 a 

2017 vyčleněno 194 milionů eur. Druhým pro-

gramem zaměřeným na oblast energetiky je 

Inteligentní energie – Evropa (IEE). Tento 

program nabízel pomoc organizacím, které 

chtějí zlepšit energetickou udržitelnost. IEE 

byla založena Evropskou komisí v roce 2003 

jako součást široké škály opatření majících 

za cíl napomoci k dosažení cílů Evropské 

unie v oblasti emisí skleníkových plynů, ener-

getické účinnosti a využívání obnovitelných 

zdrojů energie. Program je v současnosti již 

uzavřen a byl nahrazen výše zmíněnou částí 

Horizonu 2020, ale některé projekty jsou do-

sud aktivní a poslední z nich ukončí svou čin-

nost v příštím roce.  

V neposlední řadě agentura pořádá největší 

událost v této sféře zaměřenou na energetic-

kou účinnost a obnovitelné zdroje energie 

(OZE) v Evropě, kterým je Týden udržitelné 

energie (EUSEW). Akce, jež se letos koná  

ve dnech 13. až 17. června, je rozsáhlý  

systém konferencí, workshopů a podobných 

akcí, konaných od roku 2006 napříč zeměmi 

Evropské unie.  



   01 2016

Události  
z energetiky 

2. ÚNORA 2016 

pořádá ACER v Lublani veřejný workshop 

zaměřený na přeshraniční alokaci nákladů 

(CBCA) v oblasti projektů veřejného zájmu. 

Odborníci z řad ACER budou zájemcům  

vysvětlovat zejména změny, k nimž došlo 

v rámci nové legislativy přijaté v této oblasti 

v minulém roce.        

Více informací  

 

2.-3. ÚNORA 2016 

proběhne v německém Düsseldorfu sedmý 

ročník odborné konference s názvem Poly-

mers in Photovoltaics 2016. Na téma využití 

polymerů ve fotovoltaickém průmyslu bude 

diskutovat celá řada výrobců, výzkumníků  

a expertů z různých zemí.    

Více informací  

 

5. ÚNORA 2016 

se v Bruselu uskuteční třetí energetická kon-

ference mezi Evropskou unií a Norskem. Zá-

stupci obou stran budou diskutovat nad aktu-

álními tématy jako je bezpečnost dodávek 

zemního plynu nebo regionální spolupráce  

na severských energetických trzích.  

Více informací  

15. ÚNORA 2016 

vystoupí místopředseda komise Maroš 

Šefčovič na půdě ředitelství Mezinárodní 

energetické agentury (IEA) v Paříži v rámci 

čerstvě založené iniciativy s názvem Big IdE-

As. Cílem iniciativy je podněcovat veřejnou 

debatu na nejrůznější energetická témata.      

Více informací  

 

18.-19. ÚNORA 2016 

proběhne ve francouzské Nice čtvrtý ročník 

mezinárodní energetické konference 

s názvem ICEEN 2016. Akce se soustředí  

na výrobu elektrické energie a záležitosti  

spojené se sítěmi.    

Více informací  

 

24.-25. ÚNORA 2016 

hostí vietnamské Ho Či Minovo město mezi-

národní energetickou konferenci s názvem 

ICERE 2016. Druhý ročník v této atraktivní 

zemi je zaměřen na obnovitelné zdroje ener-

gie (OZE) a oblast životního prostředí.  

Mezi hlavními vystupujícími jsou kromě  

domácích odborníků rovněž hosté 

z Portugalska či Austrálie.  

Více informací  

http://www.acer.europa.eu/Media/News/Pages/ACER-holds-a-workshop-on-cross-border-cost-allocation-on-2-February-2016.aspx
http://www.solarpowereurope.org/events/supported-events/news/polymers-in-photovoltaics-2016/
https://ec.europa.eu/energy/en/events/3rd-eu-norway-energy-conference
http://www.iea.org/newsroomandevents/events/bigideas/
http://www.iceen.org/
http://www.icere.org

