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letošní léto je snad vším možným, 
jen ne okurkovou sezónou. Mohou 
za to především válka v Gruzii a čín-
ská olympiáda; ač by se mohlo zdát, 
že s energetikou příliš nesouvisejí, 
toto zdání klame. I proto jsme o nich 
nevynechali zmínky v našem srpno-
vém bulletinu. Kromě těchto událostí 
s širší politickou dimenzí se zde 
věnujeme např. uzavření asociační 
dohody EU s Ukrajinou či snahám 
francouzského prezidenta Sarkozyho 
najít cestu z patové situace ohledně 
lisabonské smlouvy. Naopak jsme 
museli vynechat zprávy o vývoji kur-
zu české koruny – naše měna docela 
divoce skáče a naše zpráva by nej-
spíš byla v okamžik vydání zastaralá. 
Na poli evropské energetiky bylo 
živo a nás zaujala zejména například 
silná reakce na navrhovaný režim 
aukcí emisních povolenek, které se 
Evropské komisi dostalo z Polska. 
V souvislosti s bojem proti klima-
tickým změnám informujeme dále 
o konzultacích týkajících se budoucí 
„envi“ politiky po uplynutí platnosti 
Kjótského protokolu. Přinášíme 
též zprávu o rozhodnutí Vattenfallu 
prodat svoji přenosovou síť, které 
potěšilo především komisaře pro 

energetiku Piebalgse; ten také stihl 
pochválit Nory za chystané investice 
do projektu separace a ukládání CO2. 
Upozorňujeme též na otevření dvou 
konzultačních procesů – první se 
týká fungování režimu pro postup 
Evropské komise proti zneužívání 
dominantního postavení a kartelo-
vým dohodám, v tom druhém vyzývá 
Skupina energetických regulátorů 
ERGEG (této instituci a její „sestře“ 
CEER je navíc věnována rubrika 
FAQ) zainteresované strany, aby 
se vyjádřily k návrhům na rozsah 
informací povinně zveřejňovaných 
elektrárenskými a plynárenskými 
společnostmi. Za pozornost stojí 
i rozhodnutí ÖMV upustit od akvi-
zice maďarského MOLu; proti této 
transakci se zvedla silná opozice 
v řadě zemí a Evropská komise by 
ji nejspíše tak jako tak v navržené 
podobě stěží schválila. Doufám, že 
i toto číslo našeho měsíčníku pro 
Vás bude zajímavým čtením.

 Zuzana Krejčiříková
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 energetická politika Evropské unie

Piebalgs uVítal rozhodnutí 
o státní PodPoře CCs

Koncem července přijal kontrolní 
orgán ESVO rozhodnutí nevznést 
námitky proti oznámené investi-
ci Norska do projektu v západní 
části Norska (Mongstadt). 

Cílem tohoto projektu je testovat, ově-
řit a následně provozovat různé kon-
cepty a technologie schopné snížit 
náklady a rizika spojená se separací 

a ukládáním CO2 ve větším rozsahu. 
Dle slov komisaře pro energetiku 
Piebalgse toto rozhodnutí představu-
je významný precedent pro případy 
státních podpor na projekty, které 
budou nezbytné pro další rozvoj CCS 
technologie. Evropská komise přitom 
ve svých poslední dokumentech 
zdůraznila význam těchto technologií 
pro snížení emisí CO2 v budoucnu 
a rovněž potřebu zprovoznit v Evropě 
do roku 2015 10–12 demonstračních 
jednotek v této oblasti. I proto umož-
nila výjimku ze zákazu poskytování 
státních podpor na oblast CCS. Jed-
ním z prvním projektů, u kterých byla 
státní podpora notifikována, je právě 
norský projekt Mongstadt. Norsko 
a v EU Velká Británie jsou tak zatím 
jedinými zeměmi, ve kterých byla 
otázka financování CCS vyřešena. 
Evropská komise proto doporučila 
tyto země za příklad ostatních státům. 
Více informací  

Co s elektřinou ze sahary?

V rámci úsilí o zvýšení podílu ob-
novitelných zdrojů energie v ev-
ropském energetickém mixu 
zaznívají úvahy o vybudování 

„supersítí (supergrid)“, které by 
mohly v budoucnu přepravovat 
sluneční elektřinu vyrobenou na 
Sahaře do EU.

Tento projekt je podporován zejména 
Velkou Británií a Francií, které se 
přitom zároveň snaží o omezení 
prioritního přístupu OZE do svých 
domácích sítí. Šéf Evropského 
energetického institutu v Nizozemí 
Jaeger-Walden prohlásil, že projekt 
supersítí ze Sahary by mohl zajistit 
veškerou spotřebu elektřiny pro 
Evropu. Předběžné odhady nákladů 
na vybudování tisícikilometrových 
sítí vysokého napětí pro stejnosměr-
ný proud (DC) se pohybují kolem 
€ 45 miliard. Projekt je samozřej-
mě prozatím v podobě vědeckých 
a předprojektových úvah. Britský 
premiér je přitom kritizován nevlád-
ními organizacemi pro ŽP za to, že 
paralelně s těmito úvahami usiluje 
o změnu dikce připravovaných ná-
vrhů k OZE, kdy přednostní přístup 
OZE do sítí má být stanoven jako 
možnost a nikoli jako povinnost. Proti 
takovémuto přístupu ostře vystoupil 
i zpravodaj Evropského parlamentu 
k OZE, Lucemburčan C. Thurmes. 
Více informací viz  

Vattenfall nabídl sVé sítě

Komisař pro energetiku Piebalgs 
přivítal rozhodnutí Vattenfall Eu-
rope AG prodat přenosové sítě. 

Koncem července přitom tato 
společnost nabídla k prodeji svou 
část zabývající se právě přenosem, 
Vattenfall Europe Transmission Gm-
bH. Dle slov komisaře bude prodej 
ku prospěchu spotřebitelům elektřiny 
i energetickým společnostem. Roz-
hodnutí Vattenfallu je navíc v soula-
du se zněním třetího liberalizačního 
balíčku, v jehož přijetí komisař doufá 
během francouzského předsednic-
tví v Radě EU v 2. polovině tohoto 
roku. Rozhodnutí prodat sítě ale není 
u Vattenfallu motivováno – narozdíl 
od společnost E.ON – výtkami ze 
strany Evropské komise. 
Více informací viz  

obsah        energetika v Evropě a ve světě    FAQ    právní předpisy Evropské unie    evropské zajímavosti a zprávy   kalendář událostí v oblasti energetiky    o čem se mluví    

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1198&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/energy/res/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/527&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


 energetická politika Evropské unie

Polsko hledá sPojenCe 
Proti aukCím PoVolenek

Po polském prohlášení, že nepod-
poří klimaticko-energetický balí-
ček, pokud v něm zůstanou sto-
procentní aukce pro energetiku 
od roku 2013, se osud tohoto ba-
líčku zdá nejistý. 

A jak to všechno dopadne? Francie, 
která v současné době předsedá 

Radě EU, si vzala schválení balíčku 
jako svou prioritu. Polsko naopak 
začalo hledat spojence k tomu, aby 
současné znění návrhu směrnice 
o EU ETS bylo zamítnuto. Reakce 
obou států lze snadno pocho-
pit – Francie jako jaderná velmoc 
a Polsko jako země, jejíž energetic-
ký mix je založen na využívání uhlí, 
tj. zdroje emitujícího CO2. Polsko 
proto navrhuje postupný náběh aukcí 
až do roku 2020. Jeho pozice je 
přitom v souladu s pozicí České re-
publiky, která ve své rámcové pozici 
navrhuje také postupné aukcionová-
ní povolenek na emise skleníkových 
plynů. Pokud se k návrhu těchto 
dvou států, přidají minimálně další 
2 větší členské státy EU, je změna 
současného znění návrhu směrnice 
reálná. 
Více informací viz  

„Co bude dál Po kjótu?“

Klimatická změna je v součas-
nosti jedním z nejčastěji skloňo-
vaných témat nejen na evropské, 
ale i na globální úrovni. 

Snaha nalézt optimální řešení pro 
období pro roce 2012, kdy vyprší 
platnost Kjótského protokolu, do-
minuje většině debat jak v politic-
kých, tak i vědeckých kruzích. Na 
začátku srpna zahájila Evropská 
komise veřejnou konzultaci o podo-
bě budoucí mezinárodní smlouvy, 
resp. o pozici a přístupu EU v pro-
cesu jejího vyjednávání v rámci 
tzv. cestovní mapy schválené na 
posledním zasedání smluvních 
stran Rámcové úmluvy o změně 
klimatu (COP13) a stran Kjótského 
protokolu (COP/MOP3) v prosinci 
2007 na indonéském Bali. Konzul-
tace navazuje na sdělení Evropské 
komise „Limiting Global Climate 
Change to 2 degrees Celsius: The 
way ahead for 2020 and beyond“ 
(viz ) z ledna 2007 a jejím cílem 
je získat přehled o pozici všech 
zainteresovaných stran včetně 
občanů EU, průmyslu, odboro-
vých svazů, zástupců spotřebitelů, 

zájmových skupin a nevládních 
organizací, a využít těchto podnětů 
pro formulaci pozice Evropské unie. 
Předkládaný dotazník postihuje 
řadu klíčových elementů problema-
tiky (střednědobé redukční cíle pro 
rozvojové země, role adaptačních 
opatření, spolupráce v oblasti 
technologií nebo otázky souvise-
jící s financováním). Termín pro 
zaslání komentářů je 29. září 2008. 
V průběhu podzimu je následně 
plánována konference všech zain-
teresovaných stran. 
Více informací, včetně strukturova-
ného dotazníku, je k dispozici na 

obsah        energetika v Evropě a ve světě    FAQ    právní předpisy Evropské unie    evropské zajímavosti a zprávy   kalendář událostí v oblasti energetiky    o čem se mluví    

http://euobserver.com/9/26586
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0002:FIN:EN:DOC
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=climatepost2012


 energetika v Evropě a ve světě

energie mořskýCh Vln

Po pomalém startu se využití 
energie z přílivu a odlivu stává 
komerčně zajímavé. 

Portugalsko by se mělo stát průkopní-
kem v tomto ohledu. Prostřednictvím 
projektu Aguçadoura na severním 
portugalském pobřeží byla v srpnu 
tohoto roku uvedena do provozu 
elektrárna o výkonu 750 kW využí-
vající tento typ energie. V září by pak 
měly být nastartovány další dva bloky 
o stejné kapacitě a během několika let 
by výkon měl dosáhnout 20  MW. Por-
tugalská vláda se na projektu podílí 
feed-in tarifem ve výši €0.23/kWh. 
Portugalský Instituto Superior Técnico 
se přitom touto technologií energie 
z vln zabývá již od roku 1977 na cca 
250–350  km svého pobřeží, které bylo 
vyhodnoceno jako vhodné. 
Více informací viz  

gdf suez získala izgaz

Francouzská plynárenská 
 společnost GDF Suez vyhrála 
tendr na tureckou plynárenskou 
společnost Izgaz. 

GDF Suez za Izgaz zaplatí 156 mi-
lionů EUR za 90% podíl vlastněný 
městem Izmit. GDF Suez je přitom 
ze 36% vlastněná francouzským 
státem. Transakce musí být nyní 
schválena tureckými úřady. Izgaz 
přitom zásobuje plynem 200 000 
zákazníků v regionu Kocaeli, 80  km 
východně od Istanbulu. GDF Suez 
již vlastní 770  MW plynovou elekt-
rárnu Baymina v ankarském regio-
nu a v červnu podepsala záměr na 
výstavbu nové uhelné elektrárny 
o výkonu 800 až 1300  MW. Tu-
recko představuje dle prohlášení 
čelních představitelů GDF Suez 
velkou příležitost pro zahraniční 
investory. 
Více informací viz  

iberdrola PřiPojí  
Větrníky

Španělská Iberdrola vyhrála 
tendr na výstavbu sítí za účelem 
připojení 9 nových větrných 
farem v provincii Huelva. 

Tyto větrné farmy o kapacitě 335  MW 
mají být uvedeny do provozu v ro-

ce 2009 a pro Iberdrolu připojení 
představuje největší projekt svého 
druhu, jelikož smlouva je uzavřena 
na 120  km 400kV vedení. Vedení by 
mělo posílit i přeshraniční toky mezi 
Španělskem a Portugalskem. Jeho 
výstavba bude zahájena v tomto ro-
ce a uvedení do provozu se očekává 
v říjnu roku příštího. 
Více informací viz  

obsah    energetická politika EU       FAQ    právní předpisy Evropské unie    evropské zajímavosti a zprávy   kalendář událostí v oblasti energetiky    o čem se mluví    

http://www.platts.com/Electric%20Power/Resources/News%20Features/waveenergyoutlook/index.xml
http://www.platts.com/Electric%20Power/News/8958196.xml?sub=Electric%20Power&p=Electric%20Power/News&?undefined&undefined
http://www.platts.com/Electric%20Power/News/8951170.xml?p=Electric%20Power/News&sub=Electric%20Power


jak sPoluPraCují národní energetiCké regulační orgány v eu?
Na stránkách našeho bulletinu se můžete dosti často setkat se zkratkami ERGEG a CEER, což jsou organizace 
sdružující národní regulační orgány v Evropě. Čím se tyto orgány zabývají? To je předmětem rubriky FAQ v tomto 
vydání našeho bulletinu. 

GEG – mají totiž v této organizaci 
spolu s Chorvatskem a Tureckem 
statut pozorovatele. Jakými kon-
krétními tématy se CEER a ERGEG 
nejčastěji zabývají? Skupina evrop-
ských regulátorů pro elektřinu a plyn 
má významné slovo již při tvorbě 
legislativy EU. ERGEG se např. 
výrazně podílel na přípravě třetího 
energetického balíčku. ERGEG 
a CEER se také pravidelně vyjadřují 
k aktuálním tématům, např. formou 
tiskových zpráv. Obě instituce vydá-
vají společný zpravodaj – v posled-
ním červencovém vydání se můžete 
dočíst např. o konzultacích ohledně 
pravidel pro posuzování a řeše-
ní situací zneužití pozice na trhu 
s energiemi, případně jsou v něm 
dispozici pokyny pro správnou praxi 
v rámci funkčního a informačního 
unbundlingu operátorů distribučních 
systémů. ERGEG i CEER jsou také 
aktivními účastníky Florentského 
(zabývajícího se trhem s elektřinou) 

a Madridského (trh s plynem) fóra. 
Jak sledují organizace regulátorů 
vývoj na samotných trzích? Jednou 
z nejpozoruhodnějších aktivit jsou 
tzv. Regionální iniciativy: v rámci 
tohoto projektu ERGEG vymezil 7 
regionálních trhů s elektřinou a 3 
trhy s plynem jakožto mezikrok pro 
vytváření jednotného trhu. V případě 
elektřiny jsou to trhy: Baltský, trhy 
Střed-východ, Střed-jih a Střed-zá-
pad, Francie –Velká Británie – Irsko, 
trh Severský a Jihozápad. Česká 
republika je spolu s Rakouskem, 
Německem, Polskem, Slovenskem, 
Maďarskem a Slovinskem součástí 
trhu Střed-východ. Trhy pro plyn 
se dělí na Jih, Sever-severozápad 
a Jih-jihovýchod, ve kterém ČR sdílí 
členství spolu s výše jmenovanými 
státy elektrického trhu a navíc Itálií, 
Rumunskem, Bulharskem a Řec-
kem. Regionální iniciativy sdružují 
nejen regulátory, ale i zástupce 
významných společností, zástup-

ce administrativy členských států 
i Evropské komise. Jaká jsou hlavní 
témata, jimiž se zabývají Regionální 
iniciativy s účastí ČR? Prioritami 
„elektrické“ Regionální iniciativy (RI) 
Střed-východ jsou zejména řízení 
kongescí resp. situací nedostatečné 
obchodní průchodnosti přeshra-
ničních vedení, otázky spojené 
s bariérami vstupu na trh a rozvoj 
působností regulačních orgánů. 
Plynárenská RI našeho regionu (Jih-
jihovýchod) je pokládána za velmi 
významnou, neboť přes území států 
v ní sdružených proudí do EU polo-
vina importovaného plynu; iniciativa 
se zabývá zejména monitoringem 
fungování regulace trhu s plynem, 
průzkumem a analýzou problémů 
s ním spojených, transparentností 
přístupu ke skladovacím kapacitám 
či interoperabilitou (dohody o propo-
jení infrastruktur) apod.

 FAQ

Co je ERGEG a co je CEER a jaký 
je mezi nimi rozdíl? ERGEG je 
zkratkou pro „Skupinu evropských 
regulátorů pro elektřinu a plyn“, pod 
názvem CEER se skrývá „Rada ev-
ropských energetických regulátorů“. 
Cíle obou organizací jsou si podob-
né jako vejce vejci – obě poskytují 
platformu pro spolupráci nezávislých 
národních energetických regulátorů, 
která by měla podporovat vytvá-
ření jednotného, konkurenčního 
a efektivního trhu s energií v Evropě. 
Zatímco ale CEER je organizací 
působící na dobrovolné bázi, úloha 
ERGEG je formálnější – Skupina 
evropských regulátorů je oficiálním 
poradním orgánem Evropské komi-
se. Členy CEER jsou také Norsko 
a Island jakožto státy Evropského 
hospodářského prostoru; ER-
GEG je tvořen „pouze“ regulátory 
z 27 členských států EU. Zmíněné 
dva státy EHP však nepřicházejí 
úplně zkrátka ani při činnosti ER-
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komise Vyhlásila 
konzultaCi k nařízení 
č. 1/2003

Do konce září mají zainteresova-
né strany možnost zaslat Evrop-
ské komisi své vyjádření v rámci 
konzultace k fungování nařízení 
upravujícího postup Komise v pří-
padě zneužívání dominantního 
postavení a kartelových dohod 
dle článků 81 a 82 Smlouvy o za-
ložení ES.

Toto nařízení, které nabylo účinnosti 
1. května 2004, nahradilo původní 
nařízení z roku 1962 a přiznalo širší 
pravomoci národním soutěžním 
úřadům a soudům při aplikaci práva 
hospodářské soutěže v této oblasti. 
Je také nařízením, na základě které-

ho provádí Komise šetření a inspek-
ce v sídle podniků. Cílem nařízení 
bylo přitom především zefektivnit 
výkon práva hospodářské soutěže 
v zájmu spotřebitelů i podniků. Po 
pěti letech aplikace tohoto nařízení 
tak Komise vyhlásila veřejnou kon-
zultaci, aby zjistila, zda byl původní 
účel nařízení v praxi splněn a právo 
hospodářské soutěže je efektivněji 
prosazováno. Výsledky konzultace 
hodlá Komise použít k přípravě Zprá-
vy o používání tohoto nařízení, kte-
rou by měla do května 2009 předložit 
Evropskému parlamentu a Radě. 
Konzultace je možné se zúčastnit 
na  

jV mezi belgií, franCií, 
němeCkem, luCemburskem 
a nizozemím

Evropská komise schválila 
vytvoření joint venture 
nazvaného „Capacity Allocation 
Service Company for Central 
Western Europe“ (CASC). 

JV vznikne mezi CEGEDEL Net 
S.A., ELIA System Operator SA/NV, 
EnBW Transportnetze AG, E.ON 

Netz GmbH, RTE EDF Transport 
SA, RWE Transportnetz Strom 
GmbH a TenneT TSO BV. Všechny 
dotčené strany jsou provozovateli 
přenosových soustav odpovědný-
mi za provoz přenosových sítí ve 
svém regionu. Po přezkumu navr-
žené transakce Komise dospěla 
k závěru, že tato transakce nebude 
mít vliv na účinnou hospodářskou 
soutěž v Evropském hospodářském 
prostoru nebo na jeho významné 
části.Účelem vytvoření tohoto JV je 
zejména implementace nařízení č. 
1228/2003 a především harmoniza-
ce dlouhodobých aukcí přenoso-
vých kapacit. Subjekty, které budou 
žádat o přeshraniční kapacitu 
v dotčeném západoevropském 
regionu, se již nebudou muset ob-
racet na několik různých aukčních 
kanceláří a řídit se různými pravidly. 
Jejich adresátem bude jedna aukční 
kancelář. 
Více informací viz  

konzultaCe ergeg

Skupina evropských reguláto-
rů pro elektřinu a plyn vyhlási-
la konzultaci k záměru Evropské 
komise sestavit taxativní závaz-
ný seznam informací a údajů, 
které jsou výrobci elektřiny a ply-
nu publikovat. 

Tato konzultace tak navazuje na 
návrh novelizace směrnice 2003/54, 
resp. 2003/55, v rámci třetího 
liberalizačního balíčku, který počítá 
s vydáním obecných pokynů Komise 
ohledně transparentnosti a publikace 
údajů energetických společnostmi. 
V materiálu zveřejněném ERGEG 
jsou přitom dány k výběru tři varianty: 
zachování status quo, přijetí nového 
nařízení v této oblasti či rozšíření pů-
sobnosti směrnice 2003/6 o obchodo-
vání zasvěcených osob a manipulaci 
s trhem (zneužívání trhu) i na energe-
tické produkty. ERGEG samotný se 
přitom kloní k druhé variantě. 
Všechny zainteresované subjekty 
mají nicméně právo vyjádřit svůj 
názor, a to na internetové stránce  
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eu a ukrajina

Ministři zahraničních věcí pode-
psali 22. 7. Asociační dohodu me-
zi EU a Ukrajinou. 

Tato asociační dohoda svým 
obsahem přesahuje dosavadní 
partnerství, avšak neobsahuje 
nabídku perspektivy členství této 
země v EU. O takovouto dikci 
dohody se zasazovaly zejména státy 
jako Španělsko, Belgie a Nizozemí. 
Přetrvávají také obavy z reakce 
Ruska na případnou perspektivu 
členství Ukrajiny v EU  

omV V. mol

Evropská komise 6. srpna 
potvrdila, že společnost 
OMV stáhla své oznámení 
o navrhovaném spojení se 
společností MOL.

Evropská komise měla přitom ke 
spojení výhrady, jelikož by mohlo 
vést k omezení hospodářské soutěže 
na trhu s ropou a plynem v Ra-
kousku, Maďarsku a na Slovensku. 
V březnu tohoto roku proto Komise 
zahájila šetření, aby určila, jaký vliv 
by spojení na uvedené trhy poten-
ciálně mělo. V rámci obdržených 
připomínek od zúčastněných stran 
převážily obavy zejména ze strany 
majitelů benzínových pump a spotře-
bitelských organizací. OMV původně 
uvedla, že Komisi navrhne řadu 
závazků tak, aby bylo negativnímu 
dopadu na trh zabráněno. Nako-
nec se ale rozhodla své oznámení 
u Komise stáhnout a od plánované 
transakce upustit. 
Více viz  

sarkozy hledá řešení

Po irském „ne“ Lisabonské 
smlouvě se francouzský 
prezident snaží nalézt řešení 
z patové situace. 

Jeho zatím posledním návrhem je 
návrh týkající se složení Evrop-
ské komise. V současné době je 
z každého členského státu jeden 

komisař. Niceská smlouva nicmé-
ně stanoví, že Evropská komise 
může být složena maximálně ze 27 
členů, přičemž tohoto počtu bylo 
dosaženo přistoupením Bulharska 
a Rumunska k EU. Jaký je tedy 
Sarkozyho plán? Sousední země 
s podobným jazykem a kulturou 
by měly mít komisaře společného, 
např. Německo a Rakousko, Irsko 
a Velká Británie, ČR a Slovensko, 
atd. A jaké jsou první reakce na 
tento návrh? Rakouská ministryně 
Ursula Plassnik prohlásila tento 
návrh za dobrý vtip s tím, že Ra-
kousko bude chtít vždy komisaře 
svého. V ostatních zemích byl tento 
návrh zatím ponechán bez povšim-
nutí. Zdá se však, že cestou z krize 
EU nebude. 
Více informací viz  
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dánoVé sPouští Vlastní 
Program V boji s emisemi Co2

Dánsko oznámilo ústy šéfky 
klimatického odboru při 
Energetickém úřadu, Bodil 
Harder, plán na snížení emisí CO2 
v této skandinávské zemi. 

Jak z názvu kampaně „One Ton Less“ 
vyplývá, cílem bude snížit každý rok 
emise oxidu uhličitého právě o jednu 
tunu na každého obyvatele Dánska. 
Důvodem ke spuštění této operace je 
fakt, že Dánsko nyní lehce převyšuje 
průměr EU ve vypouštění emisí skle-
níkových plynů. Strašák globálního 
oteplování se všemi jeho důsledky 
navíc této přímořské zemi s průměr-
nou nadmořskou výškou 30  m.n. m. 
nedopřává příliš klidné spaní. 
O dánské kampani více na strán-
kách  

konflikt V gruzii  
z Pohledu eu

Rusko–Gruzínská válka může mít 
kromě jiných problémů dopady 
i na vztahy Ruska s Evropskou 
Unií. 

Jednou z dimenzí konfliktu mohou 
být i energetické zájmy Ruska, které 
si jistě nepřeje, aby se Gruzie profilo-
vala jako na ruských zájmech nezá-
vislé přepravní území. Francouzský 
prezident Sarkozy z pozice nejvyšší-
ho představitele předsednické země 
EU tlumočil svému ruskému protějš-
ku Medveděvovi postoj EU k invazi 
ruské armády na území nezávislého 
státu. Do hlavního města Gruzie, 
Tbilisi, pak přiletěla vyjádřit svou 
podporu rovněž německá kancléřka 
Angela Merkelová. I ona se vyjádřila 
pro urychlený odchod vojsk ze země 
a podpořila vstup Gruzie do NATO. 
Prezident Sarkozy v neděli 17. 8. 
uvedl, že pokud Rusko nedodrží svůj 
slib týkající se stažení jednotek z po-
stavení dobytého v průběhu války, 
bude to mít velmi vážné následky ve 
vztazích Moskvy s Bruselem. V člán-
ku pro deník Le Figaro navíc dodal, 
že pokud Rusko urychleně nezačne 

stahovat své vojáky tak, jak bylo do-
hodnuto v příměří, je připraven svolat 
zvláštní zasedání Evropské Rady.

kdy nám dojdou hlaVní 
zdroje energie?

Na tuto otázku neexistuje jasná 
odpověď. 

Jisté však je, že tento okamžik v bu-
doucnu nastane a v jak brzké době 
bude záležet na spotřebě energií, 
přírodních limitech, ale i politických 
rozhodnutích o využívání těchto 
zdrojů. Na internetových stránkách 
o evropském energetickém sektoru 
(http://www.energy.eu/#depletion) 
byla přitom v nedávné době zveřej-
něna statistika odhadující „konec“ 
jednotlivých zdrojů. Pro plyn je tak 
uváděn rok 2068, pro rok 2140. Data 
se přitom mění podle aktuální spo-
třeby. A co z této statistiky vyplývá? 
Především to, že se jedná stále jen 
o odhad, nicméně měli bychom si 
uvědomit, že zdroje jsou vyčerpa-
telné a z jejich využíváním je třeba 
začít šetřit.
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28. čerVenCe Londýnská společ-
nost MGT Power oznámila ambiciózní 
plán výstavby nové elektrárny poblíž 
města Middlesborough. Zařízení bude 
poháněno energií z dřevěných štěpin 
a mělo by být největší svého druhu 
na světě. 
Podrobnosti na webu  

4. srPna  Na Čínském Národním 
stadionu, tzv. Ptačím hnízdě 
jsou instalovány solární panely 
s kapacitou 130 KW. Sluneční 
energie bude rovněž ohřívat vodu 
v olympijské vesnici. 
Více na  

8. srPna Cena ropy klesla z čer-
vencových 147 dolarů za barel na 
115 dolarů za barel britské ropy Brent. 
Cena strategické suroviny se tak po 
několika měsících vrátila na hodnoty 
ze začátku května.

11. srPna Německý výrobce žárovek 
OSRAM upouští od tlaku na EU ohled-
ně rozšíření cla na dovoz čínských 
úsporných žárovek. Důvodem je 
údajně nedostatečná podpora návrhu 
u ostatních výrobců. 
Více na  

9.–13.září se v severoněmeckém 
městě Husum uskuteční veletrh 
Husum Wind Energy 08. Akce se 
zaměřením na využití větrné energie 
se zúčastní množství převážně ně-
meckých společností a v jejím rámci 
proběhne rovněž množství přednášek 
a konferencí. 
Praktické informace naleznete na 
stránkách  

11.–14. září proběhne v největ-
ším tureckém městě mezinárodní 
energetický veletrh s jednoduchým 
názvem Energy Istanbul. Anglická 
verze oficiálních webových stránek 
se v současnosti přepracovává, ale 
základní informace včetně kontaktu 
naleznete na  

18.–19. září se uskuteční druhý 
ročník mezinárodní konference s ná-
zvem Driving Sustainibility 08’. Akce 
se koná v islandském Reykjavíku a je 
zaměřena na problematiku energie 
v dopravě. 
Vše o konferenci na stránkách  

29. září pořádá Evropská komise 
v Bruselu konferenci zaměřenou na 
politiku obchodování se surovinami. 
Hlavním tématem budou právní, poli-
tické a technické aspekty týkající se 
tohoto tématu. 
Podrobnosti o konferenci naleznete 
na 
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sPojením gas de FranCe a suez vznikla třetí největší energetiCká 
skuPina na světě
Sloučení obou firem bylo 16. července odsouhlaseno akcionáři obou firem a emisí společných akcií na pařížské burze ke dni 
22. července vyvrcholil dvouletý přípravný maratón k vytvoření tohoto plynárensko-elektrárenského gigantu. 

vláda argumentuje především 
nutností zabezpečení energetic-
kých dodávek ve Francii, mnozí 
kritizují tento krok jako protekcio-
nistické omezování konkurence na 
energetickém trhu Evropské unie. 
Nutno dodat, že jednou z prvotních 
pohnutek pro tuto fůzi bylo ochránit 
Suez před italským Enelem, který 
tehdy o firmu projevoval silný zá-
jem, a vytvořit tak velkou skupinu, 
která odolá pokusům o převzetí 
konkurentem. Z právního pohledu 
nelze fůzi nic vytknout, ale před 
dvěma lety jí označil tehdejší Ko-
misař Franco Frattini za ránu pro 
zásady společného vnitřního trhu. 
Pozoruhodné na celé situaci je i to, 
že vytvoření giganta GdF Suez při-
chází v době, kdy Evropská komise 
skrze 3. liberalizační balíček napnu-
la všechny síly k dalšímu kroku ve 
snaze o větší liberalizaci a konku-
renci na energetickém trhu Evrop-

ské unie. Zajímavá je také paralela 
s případem ze Španělska, kde se 
španělská vláda skrze národního 
regulátora NEC snažila zabránit 
příchodu zahraničních investorů na 
španělský energetický trh. Španělé 
argumentovali stejně jako Francou-
zi, ale na rozdíl od nich neúspěšně, 
energetickou bezpečností státu. 
Od roku 2006 musely být všechny 
plánované akvizice v regulovaných 
aktivitách v energetickém sektoru 
dopředu schváleny regulátorem. 
Španělsko aplikovalo toto usta-
novení především při přátelské 
nabídce na odkup Endesy E.ONem 
i při veřejné nabídce na převzetí 
Endesy firmami Accionou a Enelem. 
Španělská vláda i národní regulační 
úřad prosazovaly nutnost tako-
vého postupu k zajištění národní 
energetické bezpečnosti, nicméně 
Evropský soudní dvůr v Lucembur-
ku 17. července tohoto roku dospěl 

k názoru, že požadovat schválení 
převzetí domácích společností 
firmami ze zahraničí ještě před 
jeho uskutečněním omezuje volný 
pohyb kapitálu. Španělsko podle 
soudu neprokázalo nezbytnost 
zmíněného systému pro zajištění 
jeho energetické bezpečnosti. Soud 
také ve svém zdůvodnění označil 
španělské praktiky za diskriminační 
vůči zahraničním investorům. 
Více informací viz  

Již v roce 2006 vyjádřila Evropská 
komise souhlas se spojením Gas 
de France (GdF) a Suezu, ovšem 
za podmínky, že nebude zneu-
žito dominantního postavení na 
trhu. Obrat dosahující téměř 80 
miliard eur a 200 tis. zaměstnanců 
dělá z nové společnosti největšího 
konkurenta firmám jako je E.ON 
a Electricite de France. Francie, 
která vlastnila v GdF 80 % akcií, 
má teď ve spojeném podniku blo-
kační minoritní podíl 35,7 %. GdF 
Suez pokrývá celý řetězec ener-
getických aktivit od těžby a výroby 
přes zkapalnělý zemní plyn, výrobu 
elektřiny, včetně jádra a obnovitel-
ných zdrojů, a nabídku kombino-
vaných služeb v oblasti elektřiny 
a plynu pro koncové zákazníky. 
Skupina hodlá v příštích 3 letech 
investovat do rozvoje okolo 10 mld. 
eur ročně. Názory na spojení se 
však různí. Zatímco francouzská 
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