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nejprve bych Vám chtěla popřát 
vše nejlepší v Novém roce, hodně 
energie a úspěchů a doufám, že 
i v tomto roce Vás bude náš bulletin 
provázet evropskou energetikou 
a bude pro Vás dobrým zdrojem 
informací.  
Pokud jde o lednové události 
v oblasti energetiky, dá se říci, že díky 
přerušení dodávek plynu z Ruska 
do EU se energetika stala klíčovým 
tématem jednání na všech úrovních. 
I z tohoto důvodu se například 
neplánovaně sešla v Bruselu 
Rada ministrů pro energetiku pod 
českou taktovkou. Část tohoto čísla 
věnujeme českému předsednictví 
v Radě Evropské unie, jeho začátku, 
prioritám a jeho dosavadnímu 
průběhu – mimochodem i proto, že 
jednou z priorit našeho předsednictví 
je energetika. Soustředíme se rovněž 
na nová šetření v sektoru energetiky, 
spojení podniků či žaloby ze strany 
Evropské komise.  
Sledujeme též vývoj v legislativním 
procesu, pokud jde o třetí liberali
zační balíček, který se posunul do 

druhého čtení, a je stále otázkou, 
zda bude balíček schválen před 
červnovými volbami do Evropského 
parlamentu či nikoliv. 9. ledna 
zaslala Rada návrh společné 
pozice Evropskému parlamentu. 
Z hlediska ostatních právních 
předpisů se dozvíte o vývoji 
schvalovacího procesu návrhu 
směrnice o průmyslových emisích. 
Též Vás provedeme tzv. Týdnem pro 
udržitelnou energii – každoroční 
týdenní sérií přednášek a seminářů 
v oblasti energetiky a životního 
prostředí v Bruselu.  
Mimo energetiku se pak krátce 
věnujeme vstupu Slovenska do 
eurozóny či budoucnosti plynového 
projektu Nabucco. Jako téma 
měsíce jsme tentokrát zvolili téma 
obecnější, a to volby do Evropského 
parlamentu, které nás čekají 
začátkem června tohoto roku.  
S přáním příjemného čtení o prvních 
letošních událostech v odvětví 
evropské a světové energetiky 
v novém roce 
 Zuzana Krejčiříková
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 energetická politika Evropské unie

Priority CZ Pres V eVroPském Parlamentu 

Úřadující předseda Rady, český premiér Mirek Topolánek vystoupil 
14. ledna před plénem Evropského parlamentu, aby poslancům 
tradičně představil priority českého předsednictví. Hlavními 
oblastmi, které budou pod taktovkou Čechů v EU v první polovině 
letošního roku dominovat, jsou tzv. tři „E“: Energetika, Ekonomika 
a Evropská unie ve světě. 

recese a krize dodávek bude zvláště 
důležité dát do souladu požadavky 
životního prostředí, konkurence-
schopnosti a bezpečnosti. Součástí 
vystoupení předsedy Rady jsou také 
následné otázky z řad poslanců 
Evropského parlamentu, pro které 
se vžil pojem „grilování“. Poslanci 
ve svých otázkách a komentářích 
chválili počátek českého předsednic-
tví především za aktivní a rozhodnou 
roli při řešení plynové krize. Ozval se 
i názor, že i přes počáteční nedůvěru 
ve schopnost Čechů vést Evropu 

jsou první výsledky velmi pozitivní. 
Kritika poslanců se pak soustředi-
la především na otázky odložené 
ratifikace Lisabonské smlouvy v ČR 
či nedostatečného řešení konfliktu 
na Blízkém východě. Jednou z výtek 
byla i přílišná orientace předsednic-
kého programu na trh a liberalizaci, 
s malým zaměřením na sociální politi-
ku, rovné příležitosti, otázky imigrace 
či boj proti klimatickým změnám. Češi 
budou předsedat až do července 
2009, kdy pomyslné žezlo nad EU 
předají do rukou Švédům.

Co se týče Energetiky, zmínil premiér 
hned několik oblastí, kterými se bude 
předsednictví zabývat. Jedním z nej-
častěji skloňovaných slov se stala 
„energetická bezpečnost“ a nástroje, 
jak jí dosáhnout i v dlouhodobém ho-
rizontu. Nutností je v současné době 
posílení energetické infrastruktury 
v EU, včetně zvýšení přeshraničních 
propojovacích kapacit či výstavba 
nových přenosových sítí. Pro zajiště-
ní spolehlivých dodávek elektřiny je 
nezbytné diverzifikovat energetické 
mixy jednotlivých členských zemí, 
a to včetně rehabilitace jádra a inves-
tic do nových technologií. V souvis-
losti s lednovou plynovou krizí zmínil 
premiér i nutnost do budoucna diver-
zifikovat dodavatelské a přepravní 
cesty a vymanit se tak ze závislosti 
na plynu z jedné oblasti. Pro před-
sednictví bude projekt nového plyno-
vodu Nabucco, který by měl plyn do 
střední Evropy přivádět z kaspické 

oblasti přes Turecko a Balkán, jednou 
z hlavních priorit. Co se týče legisla-
tivního procesu v oblasti energetiky 
na půdě institucí EU, bude se české 
předsednictví snažit dokončit jednání 
o 3. liberalizačním balíčku, u kterého 
nebyla nalezena v prvním čtení 
shoda mezi EP a Radou a jde tak na 
počátku tohoto roku do čtení druhého. 
Vzhledem k volbám do Evropského 
parlamentu není času nazbyt, protože 
pokud nebude balíček přijat do konce 
dubna, převezme ho pravděpodob-
ně až Evropský parlament v novém 
složení na podzim. V oblasti ochrany 
klimatu se chce Předsednictví pokusit 
najít společnou řeč a ochotu k re-
dukčním závazkům především s USA, 
Indií a Čínou, a připravit tak půdu pro 
úspěšné mezinárodní jednání v Ko-
dani, které bude na konci roku 2009 
hledat nastavení emisních redukcí po 
roce 2012. Premiér však prohlásil, že 
v kontextu nastupující ekonomické 

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



týden  
Pro udržitelnou energii

Ve dnech 9. – 13. února 2009 
proběhne již třetí ročník 
týdne pro udržitelnou energii 
(Sustainable Energy Week, SEW). 

Jedná se o sérii aktivit podporujících 
diskusi o budoucnosti energetiky 
v Evropě, na kterých se společně po-
dílejí jak Evropská komise (generální 
ředitelství pro energii a dopravu), tak 
i Evropský parlament a Výbor regio-
nů. Letos proběhne v rámci SEW 
143 konferencí a řada dalších aktivit 
nejen v Bruselu, ale i v 50 městech 
celkem 20 zemí EU. 
Oficiální zahájení proběhne v pondělí 
9. února v Bruselu za účasti komi-
saře pro energii Andrise Piebalg-
se, komisaře pro životní prostředí 
Stavrose Dimase a místopředsedy 
vlády a ministra pro životní prostředí 
České republiky Martina Bursí-
ka. Součástí akce bude diskuse 
na téma strategického významu 
klimaticko‑ener ge tického balíčku, 
jehož intenzívní projednávání v prů-
běhu loňského roku bylo úspěšně 
dokončeno v prosinci 2008. 
Nyní je na členských státech, aby 
včas implementovaly opatření ob-

sažená v jednotlivých předpisech 
a zajistily tak efektivní rámec pro 
dosažení cílů EU v oblasti změny kli-
matu, využívání obnovitelných zdrojů 
energie a zefektivnění energetické 
účinnosti. 
Více informací o jednotlivých akcích 
konaných v rámci SEW viz:  

 energetická politika Evropské unie

lePší ProPojení  
české a sloVenské 
elektriCké sítě 

V druhé polovině letošního 
roku by Slovensko mělo spustit 
organizovaný trh s elektřinou 
na denní bázi, který už funguje 
v Česku. Mělo by tak dojít 
k propojení obou trhů. 

Provozovatelé české a sloven-
ské přenosové soustavy (ČEPS 
a SEPS) a český operátor trhu 
s elektřinou (OTE) připravují na dru-
hou polovinu letošního roku výrazné 
zlepšení propojení českého a slo-
venského trhu s elektřinou. Jednání 
probíhají na základě dohody čes-
kého ministra průmyslu a obchodu 
Martina Římana a jeho slovenského 
protějšku Ľubomíra Jahnátka z mi-
nulého roku. 
Ve třetím nebo čtvrtém čtvrtletí by 
tedy mělo dojít k propojení krátko-
dobého trhu s elektřinou ČR a SR 
(poté, co bude u našich východ-
ních sousedů tento trh vytvořen). 
Obchody budou probíhat na denní 
bázi a o přidělení přenosových 
kapacit se bude rozhodovat formou 
aukcí. Cílem tohoto opatření je 
lepší sladění nabídky a poptáv-

ky po elektřině na obou stranách 
hranice za současného zachování 
plné suverenity obou provozovatelů 
přenosových soustav. Mělo by tak 
dojít k harmonizaci cen elektřiny na 
krátkodobém trhu. 
Zjednodušení současného stavu 
spočívá v tom, že obchodníci s elek-
třinou ji nebudou muset nakupovat 
ve dvou krocích: nejdříve vyjednávat 
o koupi přenosové kapacity a pak 
o elektřině samotné, ale bude stačit 
krok jeden. Dalšími klady propojení 
by měla být vyšší dostupnost elektři-
ny a likvidita trhu, transparentní cena 
elektřiny a odstranění rizik spojených 
s přeshraničním obchodováním 
s elektřinou. 
Více viz: 
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Plány ergegu  
na rok 2009

Skupina evropských regulátorů 
pro elektřinu a plyn (ERGEG) 
publikovala koncem minulého 
roku svůj pracovní program pro 
rok 2009. 

Třemi hlavními oblastmi programu 
jsou rychlá implementace třetího 
liberalizačního balíčku, podpora 
rozvoje regionálních energetických 
trhů a dohled nad řádnou implemen-
tací a aplikací stávajících právních 
předpisů ve všech členských státech 
EU. ERGEG bude navíc jako poradní 
orgán Evropské komise v otázkách 
vnitřního trhu s energiemi poskytovat 
poradenství Komisi v případech ad 
hoc. Z hlediska třetího liberalizační-
ho balíčku hodlá ERGEG poskytnout 
pomocnou ruku Komisi zejména při 
založení nové Evropské agentury 
pro spolupráci regulačních úřadů 
(ACER) či pokynů pro spolupráci me-
zi národními regulačními úřady. Roz-
voji regionálních trhů v EU se bude 
věnovat pracovní skupina založená 
za tímto účelem. Bude se zabývat 
zejména „nejlepší praxí“ v sedmi 
ustanovených regionech s elek-
třinou a třech regionech s plynem 

a její použití v celé EU. Jedním z cílů 
bude zajistit, aby rozdílné regionální 
přístupy nenarušily celkový evropský 
rámec. 
Více informací viz: 

ehsV VyZVal k okamžité 
realiZaCi Plánu 
hosPodářské obnoVy

Během plenárního zasedání ve 
dnech 14. a 15. ledna 2009 přijal 
Evropský hospodářský a sociální 
výbor (EHSV) velkou většinou 
hlasů stanovisko k tématu Plán 
evropské hospodářské obnovy. 

Toto stanovisko zkoumá strategii na-
vrhovanou k překonání hospodářské 
krize za použití právních předpisů, 
jejichž účelem je ochrana nejohrože-
nějších vrstev společnosti a podpora 
podniků, které se ocitly v nesná-
zích. EHSV se vyslovil ve prospěch 
okamžitého uskutečnění tohoto 
plánu. Ve stanovisku, které vypra-
coval zpravodaj Thomas Delapina, 
EHSV vyjádřil podporu programu 
obnovy navrženému Komisí. Vyzval 
nicméně k neprodlenému provedení 
těchto opatření. Vyjádřil rovněž 
určité pochybnosti o vyhrazených 

finančních zdrojích, které by se při 
rozšíření krize mohly ukázat jako 
nedostatečné. 
V čem navrhovaný plán obnovy 
spočívá? Aby došlo k hospodář-
ské obnově, navrhuje se přivést do 
hospodářství likviditu ve výši 1,5  % 
HDP Evropské unie, což znamená 
částku 200 miliard eur v období let 
2009 – 2010. Členské státy a evrop-
ské instituce chtějí přijmout konkrétní 
kroky ke stimulaci investic, vytváření 
pracovních míst a pomoci nezaměst-

naným, aby jim byl umožněn návrat 
na trh práce. Evropský sociální fond 
by měl financovat opatření k pod-
poře zaměstnanosti, zejména pro 
nejvíce znevýhodněné společenské 
kategorie. Jejich součástí by mělo 
být zvýšení transferů ve prospěch 
nezaměstnaných a domácností 
s nedostatečnými příjmy, pomoc 
MSP formou úvěrů, ale také opatření 
na boj proti změně klimatu, snížení 
daní a dočasné snížení základní 
sazby DPH.

 energetika v Evropě a ve světě
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Co přinesly první dny předsednictví? 
Vedle oficiálního zahájení a slavnost-
ních akcí či „skandálu“ s artefaktem 
Davida Černého přinesly první chvíle 
českého předsednictví skutečně ne-
čekaně ostrý start. Záhy po Novém 
roce zcela ustaly dodávky ruského 
plynu do Evropy (tzv. ukrajinskou 
cestou) a premiér Mirek Topolánek 
se ocitl v centru dění a pozornosti při 
vyjednávání s ruskými a ukrajinský-
mi představiteli. Současně se jako 
předseda vlády předsednické země 
zapojil do vyjednávání o ukončení 
bojů v palestinské Gaze. 
Obě události minimálně v prvních 
dvou týdnech zastínily pracovní 
start této velké zkoušky pro českou 
státní správu. Ponechme dosavadní 
výsledky na hodnocení povolaněj-
ších, nicméně jedna věc je nesporná: 
až dramaticky rychle se prokázalo, 
že předsednictví zdaleka není jen 
formální záležitost a že poskytuje 
příležitost vládě a orgánům státní 

správy prezentovat zájem země na 
řešení nejen běžné agendy, ale i vel-
kých nestandardních úkolů. 

Plyn z Ruska a situace v Gaze byly 
jistě dominantními událostmi, ale co 
ostatní úkoly předsednictví? 
Standardní, připravená agenda se 
oběma událostmi nijak nezmrazila. 
Již brzy po slavnostním zahájení 
předsednictví v Praze 7. ledna zapo-
čal půlroční seriál jednání Rady ve 
všech oblastech. Tak např. 20. ledna 
to byla Rada ministrů financí a hos-
podářství (ECOFIN), ve stejném 
týdnu probíhala Rada ministrů 
zemědělství atd. 19. února se pak 
sejde Rada pro dopravu, telekomuni-
kace a energetiku nad energetickými 
tématy. 
Je třeba připomenout, že i český 
ministr průmyslu a obchodu Martin 
Říman hrál v jednom z obou domi-
nantních událostí klíčovou úlohu 
jakožto Radě předsedající rezortní 

ČeSké PředSedniCtví v radě eu
Lze již hodnotit první okamžiky českého předsednictví? A co můžeme očekávat od dní příštích?  
To jsou otázky, k nimž se lednové vydání našeho bulletinu v této rubrice obrací jistě spolu s vámi, našimi čtenáři. 

 faq

ministr. Konečně čeští ministři také 
absolvují v prvních týdnech pre-
zentace priorit ve svých oborech ve 
výborech Evropského parlamentu. 

Jaké akce českého předsednictví 
můžeme očekávat v rámci energetic-
ké politiky EU? 
Kromě zmíněného jednání Rady dne 
19. února probíhá či je naplánováno 
velké množství aktivit. Již 9. února 
bude zahájen Týden udržitelné ener-
gie (viz též naše rubrika Energetika 
v Evropě a ve světě). 19. března 
proběhne „akce na vysoké úrovni“ 
pro energetickou bezpečnost v ob-
lasti informačních a komunikačních 
technologií. Druhé zasedání Rady 
pro energetiku se pak uskuteční 
12. června v Lucemburku. 

A jaká je pozice energetiky v rámci 
programu českého předsednictví? 
Zcela klíčová. Motivem finální verze 
programu předsednictví jsou tři 

„prioritní“ E  = Ekonomika, Energe-
tika a Evropská unie ve světě (viz 
výše). Energetika se navíc prolíná 
i s oběma dalšími „E“. Předsednictví 
rovněž podpoří činnost Jaderného 
fóra, diskusi o podpoře využívání 
technologie čistého uhlí a celou řadu 
dalších věcí. 
Celý program je dostupný na 
 webových stránkách předsednictví 
www.eu2009.cz.
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jak Pokračuje diskuse 
o náVrhu směrniCe 
o PrůmysloVýCh emisíCh? 

Návrh směrnice o průmyslových 
emisích, který nahrazuje sedm 
stávajících evropských předpisů 
a zjednodušuje dosud platnou 
legislativu v této oblasti, je ve 
spolurozhodovací proceduře 
projednáván již od prosince 2007. 

V minulém roce byl nicméně „zastí-
něn“ horečnými diskusemi a vyjed-
náváním o klimaticko‑energetickém 
balíčku, který byl v prosinci 2008 
úspěšně schválen. Jedná se o velice 
komplexní návrh a z dosavadních 
debat vyplývá, že názory členských 
států a Evropského parlamentu na 
jednotlivé aspekty úpravy se v někte-
rých zásadních bodech rozcházejí. 
Mimo jiné i v kontextu končícího 
mandátu Evropského parlamentu se 
zřejmě nepodaří dosáhnout shody 
mezi oběma institucemi (Radou EU 
a Evropským parlamentem) v rámci 
prvního čtení. České předsednictví 
bude pokračovat v projednávání 
návrhu na pracovní úrovni s cílem 
dosáhnout politické shody na 
červnovém zasedání Rady ministrů 
a samozřejmě je i v úzkém kontaktu 

komise sChVálila  
nabytí british energy edF

Evropská komise schválila podle 
nařízení o spojování podniků 
navrhované nabytí British Energy 
(BE) francouzskou Electricité de 
France (EdF). Její souhlas je však 
spojen s několika podmínkami. 

EdF je povinna odprodat svou elekt-
rárnu v Sutton Bridge a v Eggborou-
gh ve Velké Británii, prodávat určité 
minimální množství elektřiny na 
britském velkoobchodním trhu a od-
prodat lokalitu potenciálně vhodnou 
pro výstavu nové jaderné elektrárny 
buď v Dungeness nebo v Heysham 
ve Velké Británie dle volby. Za těchto 
podmínek Komise dospěla k závěru, 
že transakce významně nenaruší 
efektivní hospodářskou soutěž na 
trhu v Evropském hospodářském 
prostoru. Pokud by Komise neuložila 
výše uvedené podmínky, došlo by dle 
jejího vyjádření k vytvoření takového 
postavení EdF, kterého by tato spo-
lečnost mohla snadno zneužít. Pokud 
by tak například nedošlo k odpro-
deji lokality vhodné k výstavbě nové 
jaderné elektrárny, všechny vhodné 
lokality by byly ve vlastnictví EdF.
Více informací o celé transakci: 

 právní předpisy Evropské unie, rozhodnutí, judikatura a jiné dokumenty institucí Evropské unie

se zpravodajem návrhu v EP liberá-
lem Holgerem Krahmerem z Výboru 
pro životní prostředí. Hlasování 
k návrhu zprávy proběhlo ve Výboru 
pro životní prostředí dne 22. ledna 
2009. Zpráva navrhuje řadu zpřísně-
ní zejména v otázce emisních limitů 
pro spalovací zařízení, zpřísnění 
procesu udělování výjimek a zpřís-
nění aplikace nejlepších dostupných 
technik (tzv. BATů). Někteří poslanci 
EP navrhují rovněž zahrnutí stan-
dardů pro emise CO2, jako pobídku 
v naplňování ambiciózních cílů EU 
v oblasti snižování emisí skleníko-
vých plynů, nicméně neočekává se, 
že by tyto návrhy hlasováním prošly. 
O dalším průběhu diskuse k tomuto 
důležitému návrhu Vás budeme 
informovat v dalších číslech našeho 
Bulletinu.

komise Vyšetřuje edF 

Koncem minulého roku zača-
la Komise vyšetřovat další ener-
getickou společnost, tentokrát 
francouzskou EdF.

EdF je přitom největším dodavatelem 
elektřiny ve Francii a patří mezi nej-
významnější energetické společnosti 
na evropském trhu. Z čeho Komise 
francouzskou společnost podezřívá? 
Podezření Komise se vztahuje na 
smlouvy EdF uzavřené s průmyslo-
vými zákazníky ve Francii. Komise se 
domnívá, že tyto smlouvy mohou zá-
kazníkům bránit, aby odešli k jinému 
dodavateli, vzhledem k jejich výlučné 
a dlouhodobé povaze. Toto jednání 
může dle Komise zakládat zneužití 
dominantního postavení na trhu na 
základě článku 82 Smlouvy o ES, ne-
boť činí obtížnějším vstup a působení 
jiných dodavatelů na trhu a současně 
činí velkoobchodní trh s elektřinou 
méně likvidním. Francouzská EdF má 
nyní lhůtu ke své obhajobě. Následně 
Komise vydá definitivní rozhodnutí. 
Více viz: 
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sloVensko Přijalo euro 

Po 16 letech svojí existence 
končí Slovenská koruna. 1. ledna 
totiž rozšířilo Slovensko řady 
zemí se společnou evropskou 
měnou. 

S příchodem nového roku tím počet 
členských států eurozóny vzrostl na 
16. Stalo se tak v roce, kdy spole-
čenství zemí platících eurem oslaví 
10 let od svého vzniku. Ve spojitosti 
s tak zásadním krokem, jakým je 
přechod od stávající měny na zcela 

zvýšené napětí svým výrokem, že 
v případě, že zůstane zablokována 
kapitola přístupových jednání týkající 
se energetiky, Turecko přehodnotí 
svůj postoj k chystanému energetic-
kému projektu Nabucco. Ambiciózní 
projekt plynovodu z Kaspické oblasti 
do zemí EU přitom nabývá při sou-
časné krizi dodávek plynu z Ruska 
přes Ukrajinu jiných rozměrů. Pří-
stupová jednání Turecka zůstávají 
poslední dobou na mrtvém bodě. 
Od roku 2005, kdy započala, se po-
dařilo úspěšně uzavřít pouze jednu 

z pětatřiceti kapitol, přičemž osm 
kapitol Unie přímo zablokovala. Na 
vině jsou nepřátelské vztahy Turecka 
s Kyprem, projevující se například 
zákazem přistávání kyperských lodí 
a letadel na území Turecka. Velké 
naděje vkládá Erdogan do součas-
ného českého předsednictví, protože 
česká vláda vstup jeho země do EU 
podporuje. Protahující se přístupová 
jednání nicméně způsobila, že podle 
posledních průzkumů je pro vstup do 
Unie pouhých 42  % Turků. 
Více informací viz: 

novou, nebyly zaznamenány žádné 
závažnější problémy. Ze zveřej-
něných průzkumů vyplynulo, že tři 
dny před přijetím společné měny 
disponovalo eury 60  % obyvatel 
země. Většina z nich (53  %) využila 
tzv. startovacího balíčku vytvořeného 
slovenskou vládou. Zbytek si eura 
zajistil v zahraničí (42  %), případně 
jej obdržel při hotovostní transakci 
ještě před jeho oficiálním přijetím 
(7  %). Dostatečné množství euro-
bankovek a euromincí mezi obyvatel-
stvem ještě před vstupem Slovenska 
do eurozóny se výraznou měrou 
podílelo na bezproblémové konverzi 
z korun na euro. Do 16. ledna ještě 
mohli občané platit v obchodech pů-
vodním platidlem, přičemž týden od 
přijetí eura bylo v oběhu stále okolo 
60 miliard korun. 
Více informací viz: 

tureCko hroZí  
Projektu nabuCCo 

Po čtyřech letech navštíví Brusel 
turecký premiér Recep Tayyp 
Erdogan. 

Před očekávaným setkáním 
s představiteli EU způsobil Erdogan 
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komise PředstaVila 
PrognóZu eVroPské 
ekonomiky

Evropská komise zveřejnila 
19. ledna průběžnou prognózu 
ekonomických ukazatelů pro 
období 2009 – 2010. 

Průběžný předpoklad rozvoje hos-
podářství EU se běžně zveřejňuje 
v únoru, navíc zahrnuje pouze 7 nej-
větších ekonomik Společenství. 
U menších států se zveřejňují jen 
dva základní údaje (inflace a růst 
hospodářství). Podrobný dokument, 
představený nyní Evropskou komisí, 
vznikl jako reakce na probíhající 
globální hospodářskou krizi. Komise 
předpovídá výrazný útlum růstu 
HDP Unie až o 1,8  % v roce 2009, 
přičemž zlepšení by měl přinést rok 
2010, kdy se útlum zmírní na 0,5  %. 
Neveselá čísla se týkají také neza-
městnanosti. V roce 2009 by podle 
této prognózy mohlo přijít o práci 
až 3,5 milionu Evropanů (nárůst 
8,75  %), v roce 2010 se dokonce 
počítá s dalším nárůstem neradostné 
statistiky. 
Zmíněné ukazatele budou mít v ne-
poslední řadě neblahý vliv na deficity 
státních rozpočtů. V této oblasti 

zpráva uvedla pro rok 2009 nárůst ve 
výši 4,5  %. V návaznosti na pokles 
hospodářského růstu a očekávané 
zvýšené nezaměstnanosti naopak 
poklesne růst inflace. Její hodnota 
v roce 2009 by měla dosahovat výše 
1,2  %, v příštím roce by se měla dr-
žet okolo 2  %. Zveřejněná prognóza 
samozřejmě nemusí (a v současné 
situaci více než kdy jindy) odrážet 
reálný vývoj evropské ekonomiky. 
Je však určitým vodítkem pro příští 
měsíce. 
Více informací viz: 

němeCký  
ústaVní soud PřeZkoumá 
lisabonskou smlouVu 

Souladem Lisabonské smlouvy 
s ústavním pořádkem se bude po 
českém Ústavním soudu zabývat 
i německý ústavní soud.  
Osud Lisabonské smlouvy tak 
zůstává stále nejistý v několi-
ka členských státech – ČR, Irsku, 
Německu a Polsku. 

Zdá se tedy, že Unie půjde do 
červnových voleb bez Lisabonské 

smlouvy, což může vést k mnohým 
problémům, například pokud jde 
o složení nové Evropské komi-
se. Německý ústavní soud by se 
Lisabonské smlouvě měl věnovat ve 
dnech 10. a 11. února. Velmi zřídka 
se přitom stává, že by německý 
soud nařídil jednání na dobu dvou 
dnů. Dá se proto očekávat velmi 
„napínavé“ jednání. 
Soud se bude Smlouvou zabývat na 
základě stížnosti konzervativního 
poslance Petera Gauweilera, který 
tvrdí, že Smlouva porušuje práva 
přiznaná německým občanům ně-
meckou ústavou tím, že umožňuje 
cizímu soudu, tj. Evropskému soud-
nímu dvoru, rozhodovat o těchto 
otázkách. 
Dalším vytýkaným bodem je pak 
oslabení pravomocí německého 
parlamentu, Bundestagu.
Třebaže tedy Bundestag Smlouvu 
ratifikoval a prezident ji podepsal, 
předání ratifikačních listin do Říma 
je odloženo až do definitivního roz-
hodnutí ústavního soudu. 
Více informací viz: 

 evropské zajímavosti a zprávy
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7. ledna Francie zaznamenala histo
ricky nejvyšší spotřebu zemního ply
nu v rámci jednoho dne. V důsledku 
nezvykle mrazivého počasí bylo dosa
ženo hranice 145 000  MW.  
Více na 

16. ledna Při setkání se zástupci 
ruské společnosti Gazprom potvrdili 
představitelé Slovinska zájem o zapo
jení země do projektu South Stream. 
Jejich rozhodnutí ovlivnila i současná 
krize dodávek plynu přes Ukrajinu. 

19. ledna Evropská asociace 
větrné energetiky (EWEA) zveřejnila, 
že v průběhu posledních pěti let 
zaměstnalo toto odvětví v EU denně 
33 nových pracovníků.  
75 % tohoto čísla připadá na trojici 

nejaktivnějších (Dánsko, Německo, 
Španělsko). 

20. ledna Státní fond životního pro
středí (SFŽP) otevřel Program dotací 
pro fyzické osoby na environmentálně 
šetrné způsoby vytápění a ohřev vody 
pro byty a rodinné domy. Dotace jsou 
určeny např. na tepelná čerpadla nebo 
solární ohřevy vody. 

17. – 18. února se v pražském 
hotelu Angelo uskuteční konference 
s názvem Alternativní paliva 
v dopravě. Diskutovat se bude 
například na téma Palivová politika 
ČR nebo Zkušenosti s výrobou 
a distribucí biopaliv. 

17. – 18. února proběhne v hotelu 
Marriott Prague Flora mezinárodní 
konference na téma Přeshraniční 
obchod a přenos energií.  
V diskusi vystoupí kromě domácích 
odborníků např. hosté ze Švédska 
nebo Polska. 

25. – 27. února se v horno ra
kouském městě Wels konají Světo
vé dny udržitelné energie (WSED 
2009). Akci doprovází řada konferencí, 
 přednášek a výstav.  
Užitečné informace naleznete zde: 
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Za Pár měSíCů budeme volit nové euroPoSlanCe 
Za několik málo měsíců skončí volební období Evropského parlamentu i mandát Evropské komise. Ve dnech  
4. – 7. června 2009 budou proto ve všech 27 členských státech EU uspořádány volby, v nichž občané zvolí  
své zástupce do Evropského parlamentu na následujících pět let. 

 o čem se mluví

Přesné datum evropských voleb 
v ČR bude známo v dubnu, poté co 
volby formálně vyhlásí prezident ČR. 
Za 50 let své existence se Evropský 
parlament vyvinul z původního 
78členného shromáždění s téměř 

výhradě poradní pravomocí na 
785členný Evropský parlament, který 
je současně jedinou občany přímo 
volenou evropskou institucí. Jeho 
pravomoci se v průběhu let neustále 
posilovaly a v současné době o dvou 

třetinách evropské legislativy rozho-
duje společně s Radou. 
Na začátku tohoto volebního období 
činil počet poslanců v EP 732 a jejich 
rozdělení odpovídalo přístupovým 
smlouvám z roku 2003, na jejichž 
základě se uskutečnilo rozšíření EU 
o 10 nových členských států. V ná-
vaznosti na přistoupení Bulharska 
a Rumunska v polovině volebního 
období se počet křesel dočasně zvý-
šil na 785, aby bylo možno pojmout 
poslance těchto dvou zemí (18 za 
Bulharsko a 35 za Rumunsko). 
Stejný akt, který pozměňuje usta-
novení Niceské smlouvy, stanoví 
počet křesel po roce 2009 na 736. 
Představitelé států a vlád na Ev-
ropské radě v červnu 2007 vyzvali 
Evropský parlament, aby do října 
2007 předložil návrh na nové slo-
žení EP v nadcházejícím volebním 
období 2009 – 2013. Podle přijatého 
návrhu by měl počet poslaneckých 
mandátů činit 750 plus předseda, 

s tím, že žádný členský stát by 
neměl mít více než 96 a méně než 
6 křesel. Toto rozdělení by mělo při-
tom dodržovat zásadu „degresivní 
proporcionality“. 
Vzhledem k tomu, že Lisabonská 
smlouva nebude zřejmě do evrop-
ských voleb v červnu 2009 ratifiko-
vána ve všech členských státech, 
dohodli se představitelé států a vlád 
na prosincové Evropské radě, že 
pokud smlouva vstoupí v platnost 
po volbách, budou co nejrychleji 
uplatněna přechodná opatření tak, 
aby mohl být počet poslaneckých 
mandátů odpovídajícím způsobem 
zvýšen na 754 ještě v průběhu vo-
lebního období. Česká republika má 
v současné době 24 poslaneckých 
mandátů a podle Niceské, i Lisabon-
ské smlouvy, ji bude od následují-
cího volebního období zastupovat 
22 europoslanců. Navýšení počtu 
poslaneckých mandátů se týká 
12 členských států.
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