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z obsahu: Březnová setkání Rady i Elektřina z uhlí ohrožuje dosažení emisního cíle Německa i Finanční 
nástroje na podporu energetické účinnosti ze zdrojů EU II. 
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Vážení čtenáři, 

březen proběhl ve znamení dlouho očekávané Evropské rady, která kromě debaty 
o budoucnosti energetické a klimatické politiky měla přinést hlavně nastavení cílů pro rok 
2030. Nestalo se. Sdruženi v Magrittově skupině 11 předních evropských energetik jsme 
upozorňovali na to, že kritická situace na evropském trhu s energiemi si žádá rychlou reakci. 
Potřebujeme zajistit, aby mohl průmysl dlouhodobě plánovat, a proto jsme vystupovali 
pro přijetí jednoho závazného cíle pro snížení emisí CO2 do roku 2030. Legislativní návrh 
upravující Fázi IV EU ETS by měl zejména zahrnovat ambiciózní, nicméně realistický cíl 
snížit emise CO2 do roku 2030 ve všech sektorech ekonomiky. 

Potřebujeme také dosáhnout skutečně dalekosáhlé dohody na příštím klimatickém 
summitu příští rok v Paříži. V tomto smyslu jsme také vedli diskusi v Bruselu s nevládními 
organizacemi, se zástupci průmyslu, poslanci Evropského parlamentu i s představiteli 
Evropské komise na semináři v Evropském parlamentu, kterého se účastnili kromě 
generálního ředitele EK pro energetiku Ristoriho také místopředseda Evropské komise 
O. Rehn a zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR. Hlavní otázkou je, jak propojit 
klimaticko‑energetický rámec s posilováním konkurenceschopnosti průmyslu. Za řešení 
považujeme flexibilní systém EU ETS, který by napomohl bližšímu propojení energetiky 
a průmyslu, pokud by objem vydávaných povolenek byl přímo navázán na průmyslovou 
produkci. Předešlo by se tak jejich přebytku, a tudíž snížení ceny vlivem hospodářské  
recese.
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březnová 
setkání rady 

Letošní březen byl mimořádně 
zajímavý díky konjunkci různých 
formací Rady EU, jejichž setkání byla 
věnována energetickým tématům. 

Tím prvním bylo zasedání ministrů v rámci rady 
pro životní prostředí (ENVI) 3. března – mini‑
stry pro životní prostředí vystřídali v Bruselu 
o den později jejich kolegové při setkání rady 
pro energetiku (TTE). Obě setkání názorově 
připravila půdu pro setkání představitelů vlád 
a zemí na zasedání Evropské rady, které se 
konalo 20. a 21. března. Co tato zasedání 
znamenají pro současnou energetickou politiku 
Evropské unie?
Setkání rady pro životní prostředí znamenalo 
první diskusi o lednovém návrhu Komise na 
klimaticko‑energetický rámec EU do roku 2030 
na této úrovni. I přes různorodé pohledy se 
ministři shodli na nutnosti nastavení cíle pro re‑
dukci emisí oxidu uhličitého, členské státy však 
zůstaly bez jasné dohody na výši i načasování 
tohoto úsilí. Ministři se však shodli na tom, že 

systém EU ETS by měl i do budoucna předsta‑
vovat hlavní nástroj na snižování emisí, bude 
však třeba prodiskutovat jak nastavení jeho 
dalšího fungování, tak zapojení a úsilí sektorů 
stojících prozatím mimo něj.
Tato debata pokračovala s rozdílným složením 
i o den později na radě pro energetiku. Ani 
tentokrát účastníci nedospěli k jasnému závěru 
o podobě a výši cílů rámce do roku 2030. 
Na druhou stranu se ministři shodli na tom, že 
klimaticko‑energetické cíle EU by měly být 
dosahovány s co nejvyšší nákladovou efekti‑
vitou. Rada se dále věnovala diskusi o sdělení 
Evropské komise k cenám energií – ministři 
řešili především otázku konkurenceschopnos‑
ti evropského průmyslu ve vztahu k nižším 
cenám energií v třetích zemích, a potřebu 
nastavení rovných podmínek na celosvětovém 
trhu s energiemi.
Průběh a výsledky těchto sektorových rad tak 
v otázkách nastavení klimaticko‑energetického 
cíle do roku 2030 indikovaly určitý názorový 
nesoulad mezi členskými státy. Pro tuto chvíli 
nedostatečný kompromis prakticky ilustrovaly 
i závěry Evropské rady. Státníci v nich souhla‑
sili pouze s obecnými tvrzeními, tzn. evropská 
politika pro klima a energetiku musí zároveň 
zajistit dostupné ceny energií, průmyslovou 
konkurenceschopnost, bezpečnost dodávek, 

Březnová setkání Rady 

Elektřina z uhlí ohrožuje 
dosažení emisního cíle 
Německa

Komise udělila pokuty 
energetickým burzám
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se Německo pohybuje na úrovni 23,8  %. Pro 
dosažení by Německo muselo snižovat každý 
rok o 2,8  %; to by letos znamenalo 27 mil. tun 
ekvivalentu oxidu uhličitého, přibližně tolik, co 
Chorvatsko vyprodukuje za rok. 
Ve své březnové zprávě úřad konstatuje, že 
emise skleníkových plynů vzrostly v roce 
2013 oproti předešlému roku o 1,2  %. Nárůstu 
dominují emise CO2, které vzrostly o 1,5  %. 
Snížení výroby elektřiny z jaderných elektráren 
z 22,2  % v roce 2010 na 15,4  % minulý rok 
značně přispívá nárůstu emisí. Roste totiž 
výroba z uhlí, a to jednak jako náhrada jaderné 
energie, jednak jako záloha nestálých obnovi‑
telných zdrojů.
Více informací na: 

komise udělila pokuty 
energetickým burzám

Evropská komise začátkem března infor
movala o uložení pokut třem energetickým 
burzám.

V prvním případě Komise udělila pokutu ve 
výši 1 milionu eur rumunské energetické 
burze OPCOM za zneužití dominantního 
postavení na domácím trhu. V letech 2008 
až 2013 burza požadovala po zahraničních 

účastnících trhu rumunskou daňovou regis‑
traci a odmítala povolit účast obchodníkům 
registrovaným v jiných členských státech. 
Tento požadavek vedl dle Komise k diskrimi‑
naci, která je v rozporu se základními principy 
fungování jednotného trhu a porušuje pravidla 
hospodářské soutěže. Výše pokuty odpovídá 
relevantním tržbám společnosti, závažnosti 
porušení evropského právního předpisu a do‑
bě jeho trvání. 
Ve druhém případě Komise udělila pokutu 
ve výši téměř 6 milionů eur dvěma spotovým 
energetickým burzám EPEX Spot a Nord 
Pool Spot, a to z důvodu dohody nesoutěžit 
mezi sebou v oblasti spotového obchodování. 
Dle Komise tato dohoda porušuje článek 101 
Smlouvy o fungování Evropské unie. Poru‑
šování evropského práva trvalo po dobu nej‑
méně 7 měsíců v letech 2011 až 2012 formou 
osobních schůzek, videokonferencí a emailů. 
Pokuta byla stejně jako v případě pokuty 
pro OPCOM stanovena na základě stejných 
 principů.
Více informací na:   nebo také na: 

dosažení klimatických cílů atp. Nad konkrét‑
ními cíli a jejich kvantifikací však souhlas 
nezazněl. Jelikož se však EU chystá přispět 
do diskuse o budoucím globálním klimatic‑
kém rámci v prvním čtvrtletí 2015, Evropská 
rada předpokládá za nutné přijmout dohodu 
o podobě cílů rámce pro období 2020–2030 
nejpozději do října 2014. 
Kromě klimatického rámce se hlavy vlád 
věnovaly otázkám rozšiřování přeshraničních 
propojení, významu konzistentní implementace 
třetího liberalizačního balíčku, dovozní závis‑
losti, zmírňování cen energií aj.
Více na: 

elektřina z uhlí ohrožuje 
dosažení emisního cíle 
německa

Podle Spolkového úřadu pro životní prostředí 
je znepokojivé, že v roce 2013 posílil trend 
využívání uhlí pro výrobu elektřiny, a pokud 
bude pokračovat, bude stěží představitelné 
dosažení emisního cíle spolkové vlády pro 
rok 2020.

Ten stanovuje, že Německo v roce 2020 má 
vyprodukovat o 40  % méně skleníkových 
plynů než v roce 1990. Podle aktuálních čísel 
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http://www.world-nuclear-news.org/EE-Coal-taints-Germanys-energy-mix-1203141.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-215_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-214_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/141749.pdf
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komise zahájila jednání 
s gruzií ohledně přistoupení 
k energetickému společenství

Gruzie by se tak měla stát devátým státem, který 
podepíše Smlouvu o Energetickém společenství, jehož 
cílem je vytvoření integrovaného energetického trhu 
napříč regionem. Zintenzivní zároveň přeshraniční 
obchod, bude garantovat dodávky energií a zároveň 
vezme v potaz klimatické a sociální aspekty.

Prvního jednání se účastnil evropský komisař pro energetiku Oettinger, 
gruzínský premiér Garibašvili a další zástupci gruzínské vlády. Svým 
členstvím a následnou implementací evropské energetické legislativy 
se Gruzie přiblíží k evropskému vnitřnímu energetickému trhu. Gruzie 
by se měla zaměřit na implementaci klíčových předpisů v oblasti 
elektrických a plynových sítí, životního prostředí, obnovitelných zdrojů 
energie a energetické účinnosti. 
Komisař Oettinger ocenil zahájení jednání a vyslovil přesvědčení, že 
vstup do Energetického společenství povede ke zvýšení přílivu investic 
do Gruzie.
Více informací na: 

Komise zahájila 
jednání s Gruzií 
ohledně přistoupení 
k Energetickému 
společenství

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-170_en.htm


 3 2014
měsíční bulletin

skupina čez | public affairs

evropské zprávy 
a zajímavosti

finanční nástroje na podporu 
energetické účinnosti ze zdrojů eu ii.

V minulém čísle bulletinu jsme se na tomto místě zmínili o možnostech 
využívání finančních nástrojů pro účely podpory energetické účinnosti 
z prostředků EU v právě formálně započatém programovacím období.

Pozornost jsme věnovali zejména možnostem plynoucím z nástrojů 
Kohezní politiky EU ztělesněných v podobě připravovaných Ope‑
račních programů (OPs). Přestože tato možnost bude z pohledu 
předpokládané alokace nejvýznamnější, objevují se i další příležitosti 
obsažené v ostatních kapitolách Víceletého finančního rámce (VFR). 
Vedle jejich identifikace představuje zajímavou implementační výzvu 
taktéž snaha o vzájemnou komplementaritu těchto nástrojů a propo‑
jenost s dotačními tituly, jež by především měla vést k posílení jejich 
atraktivnosti a zájmu o ně. Význam návratných finančních nástrojů 
vyplývá především z faktu, že na rozdíl od dotační formy redistribuce 
se prostředky po určité době vracejí zpět a mohou být opětovně použity 
pro naplnění dalších rozvojových potřeb. Tím je však současně řečeno 
i to, že zdaleka ne každý projekt a věcný účel jsou pro využití finančních 
nástrojů předurčeny. Téma posilování energetické účinnosti tam však 
patří: buď generuje úsporu nákladů, jejíž výše může být věnována k za‑
jištění finanční návratnosti, nebo přispívá k posílení ziskovosti uživatelů 
a z dodatečně generovaných zdrojů může být závazek splácen, anebo 
zde existuje určitý veřejný zájem či případ tržního selhání, jež může 
být řešen pomocí tržně konformní a zdůvodnitelné veřejné podpory, 
která může být k zajištění návratnosti použita. Zejména v době aplikace 
řady úsporných opatření na úrovni národních států a jejich systémů 
veřejných financí a z pohledu České republiky v době, kdy je zřejmé, že 

zvýšení objemu použitelných dotačních prostředků je vyloučené, dává 
pozornost zaměřená na finanční nástroje dodatečný smysl – umožňují 
při řádném hospodaření vytvořit makroekonomicky významný dlouho‑
dobý rozvojový zdroj, jež může být za předpokladu vytvořeného pro‑
středí důvěryhodnosti podstatně doplněn pákovým efektem vloženého 
soukromého kapitálu. V České republice tak lze ze všech kapitol VFR 
odhadovat při jisté racionální míře optimismu potenciál až 100 miliard 
Kč pro využití prostřednictvím finančních nástrojů do roku 2020, z toho 
pro energetické účely až 35 miliard Kč. Vedle kohezních nástrojů se 
i pro účely energetických projektů nabízí v první řadě prakticky všechny 
tři součásti struktury programu Horizon 2020, doplněné pak projekty 
vyhlášenými Evropským inovačním a technologickým institutem (EIT) 
či Společným výzkumným centrem (JRC). Výzkumné projekty v rámci 

Finanční nástroje na 
podporu energetické 
účinnosti ze zdrojů EU II.

Zimní předpověď 
Evropské komise: 
doušek optimismu



 3 2014
měsíční bulletin

skupina čez | public affairs

součástí Excelentní věda a Vedoucí postavení v průmyslu jsou oriento‑
vány na budoucí nové technologie, včetně těch energetických. Taktéž 
v rámci Společenských výzev lze identifikovat řadu témat spojených 
s bezpečnou, čistou a efektivní energií, naplňováním konceptu smart 
cities či účinného využívání zdrojů. Nadto v případě projektů řízených 
EIT či JRC se jedná o vytvoření šesti nových inovačních center, z nichž 
některá mají mít zaměření na téma udržitelné energie a změny klimatu. 
Konkrétní popis možností uplatnění finančních nástrojů v jednotlivých 
kapitolách VFR a snahu o jejich komplementární provázání nabídneme 
v příštím pokračování bulletinu.

zimní předpověď evropské komise: 
doušek optimismu

Na konci února zveřejnilo Generální ředitelství pro měnové 
a finanční záležitosti EK svoji Zimní ekonomickou předpověď, která 
byla publikována letos podruhé jako součást procedur spojených 
s procesem Evropského semestru.

Výstupy této předpovědi jsou mírně optimistické. Vycházejí z předpokla‑
du, že druhým čtvrtletím roku 2013 bylo skutečně zahájeno ekonomické 
oživení evropské ekonomiky, jež by v brzké budoucnosti nemělo být 
zvráceno negativní korekcí. Příznivost situace je dána i tím, že akcele‑
rátorem výkonnosti by se měla stát domácí poptávka, v řadě členských 
zemí pak její investiční složka, jež byla po několik minulých let značně 
paralyzována a jež jako jediná dává příležitost k ekonomické prosperitě 
s delším časovým horizontem. Letošní rok by měl přinést i zúžení 
rozdílu mezi úspěšnými a méně dynamickými, především díky tomu, že 
některé země se konečně dostávají z nejhoršího. Taktéž náchylnost ke 

strukturálním poruchám v reálném i finančním sektoru by letos měla být 
daleko méně viditelná v porovnání s lety minulými. Po „černé nule“ v ro‑
ce 2013 bychom letos v EU měli být svědky růstu HDP o 1,5  % a v roce 
2015 dokonce o 2,0  % (což je již velmi blízko předkrizovým hodnotám), 
při nadále velmi umírněné inflaci v průměru těsně nad 1  % a stále dvou‑
cifernou, byť se mírně snižující, mírou nezaměstnanosti (10,7  % letos, 
10,4  % napřesrok). Nejdynamičtější v celé EU by mělo nadále zůstat 
Pobaltí; velmi slušný růst by měly vykázat všechny naše sousední země 
a Česká republika by již měla přestat vůči nim ztrácet krok. Jediným 
viditelným problematickým teritoriem z pohledu růstu by měl být Kypr, 
jehož růstový zvrat se odkládá do příštího roku. Strukturální poruchy 
se však v řadě zemí přesouvají na trhy práce, kde ani konjunkturně 
příznivé faktory nenasvědčují viditelnému vylepšení, zejména v zemích 
s vysokou strukturální nezaměstnaností, jejichž počet pohříchu narůstá 
a mezi něž patří i Slovensko a vzhledem k dosažené reálné konvergen‑
ci v uplynulých pěti letech také Polsko. Česká republika by se měla vy‑
manit ze skupiny hříšníků a bez zjevných strukturálních poruch se opět 
zařadit do hlavního proudu evropské ekonomiky, v delším horizontu pak 
mezi onu rychleji rostoucí menšinu, s ucházející dynamikou, minimální 
inflací a pátou nejnižší mírou nezaměstnanosti v EU.

HDP (meziroční 
reálný růst;  %)

Inflace (meziroční 
růst;  %)

Míra nezaměst 
nanosti (%)

2014 2015 2014 2015 2014 2015
EU 1,5 2,0 1,2 1,5 10,7 10,4
Česká republika 1,8 2,2 1,0 1,8 6,8 6,6
Německo 1,8 2,0 1,4 1,4 5,2 5,1
Polsko 2,9 3,1 1,4 2,0 10,3 10,1
Slovensko 2,3 3,2 0,7 1,6 13,9 13,4
Rakousko 1,5 1,8 1,8 1,8 4,8 4,7
Zdroj: Evropská komise, DG ECFIN, únor 2014
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právní předpisy  
a dokumenty eu

nová verze pokynů pro poskytování 
státní podpory v oblasti energetiky 
a životního prostředí

V polovině března se objevila další verze po kynů pro poskytování 
státní podpory v oblasti energetiky a životního prostředí. Pokud 
je srovnáme s verzí, která byla k dispozici při vyhlášení veřejné 
konzultace, zaujme nejvíce rozdíl u pravidel pro poskytování podpory 
v oblasti obnovitelných zdrojů. 

A není divu, původně stanovené hodnoty pro více a méně rozvinuté 
technologie, respektive pro technologie s (ne)dostatečnou tržní pene‑
trací, byly v konzultaci opakovaně kritizovány. Proto v současné verzi 
Komise od prahů upouští a základním rozlišením mezi zdroji je druh 
výstupu, tj. elektřina nebo obecně  energie. 
Vzhledem k tomu, že hlavním mottem nových pokynů v oblasti obnovi‑
telných zdrojů má být jejich integrace do trhu ještě v tomto rámcovém 
období (do 2020), hodlá Komise zavést jako základní metodu posky‑
tování pomoci její tendrování, a to počínaje rokem 2017, doplněnou 
o tržnější mechanismy podpory, především feed‑in‑tarify nebo jednot‑
né zelené certifikáty. 
Samozřejmě, u některých (malých) zdrojů či (nerozvinutých) techno‑
logií není tento přístup optimální a členský stát by tedy mohl mít mož‑
nost se od tendrování odchýlit. Druhou podstatnou charakteristikou 
zavádění obnovitelných zdrojů do trhu je pro výrobce elektřiny požada‑
vek prodávat svou energii přímo na trhu (tj. opadne dosud gradovaná 
výsada prioritního přístupu) a požadavek podílet se na nákladech za 
odchylku. 

Pokud jde o podporu výroby energie jiné než elektřiny, provozní pod‑
poru by mělo být možné udělovat pouze do výše účetního odpisu 
daného zdroje na základě tzv. měrných výrobních nákladů na produkci 
energie (LCOE). Výjimka je přisouzena biomase, kde díky specifiku 
možných vysokých variabilních nákladů i při umoření investičních 
nákladů, bude možno poskytovat další provozní podporu, a to pokud 
dotyčný členský stát potvrdí, že tyto variabilní náklady jsou nad tržní 
cenou, a že alternativní spalování fosilních paliv v daném zdroji by bylo 
ekonomicky výhodnější. Konečně, nová verze pokynů stanovuje maxi‑
mální délku přípustnosti podpory v rámci daného schématu na 10 let.
Více na: 

Nová verze pokynů 
pro poskytování státní 
podpory v oblasti 
energetiky a životního 
prostředí

http://www.euractiv.com/energy/eu-ponders-2017-deadline-green-e-news-534309
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o čem se mluví

diskuze o budoucnosti 
energetického sektoru  
po roce 2020

Dne 18. března se na půdě Evropského 
parlamentu uskutečnila zajímavě obsazená 
pracovní snídaně, moderovaná českým 
zástupcem v řadách evropských zákonodárců 
Janem Březinou, s názvem Shaping Energy 
Sector Beyond 2020.

V roli čtyř řečníků přispěli k všeobecnému 
úspěchu snídaně Olli Rehn, místopředseda 
 Evropské komise a komisař pro ekonomic‑
ké a finanční záležitosti, Dominique Ristori, 
generální ředitel Generálního ředitelství pro 
energetiku, Ivo Hlaváč, člen představenstva 
a ředitel Public Affairs Skupiny ČEZ a Jakub Vít, 
člen grémia Svazu průmyslu a dopravy České 
republiky (SPČR). 
Místopředseda Rehn zaměřil pozornost 
přibližně 40 účastníků na klíčové souvislosti 
mezi energetickou a hospodářskou politikou 
v nynější a předpokládané kondici evrop‑
ské ekonomiky. Jejími zásadními parametry 
z pohledu energetiky byla označena potřeba 
bezpečnosti a spolehlivosti dodávek, propoje‑
nosti a konkurenceschopnosti. Současně bylo 

zdůrazněno, že nynější situace na Ukrajině 
může být dobrým důvodem k nalezení spo‑
leč ného postoje k energetickému tématu 
v rám ci EU. 
Generální ředitel Ristori ve svém vystoupení 
opakovaně zdůraznil potřebu stavět energetic‑
kou politiku opírající se o ekonomickou analý‑
zu, čímž podtrhl, že energetika by se neměla 
dostat do protichůdného zájmu s průmyslem. 
Zmínil též značně se měnící globální prostředí 
jak na nabídkové, tak poptávkové straně: v po‑
době břidličného plynu, pokračující globalizace, 
demografických změn, měnící se ekonomické 
struktury, rostoucího bohatství v rozvojových 
zemích, potřeby diverzifikovat zdroje apod. 
Ve svých slovech připustil distorzi konkurenč‑
ního prostředí, způsobenou řadou národních 
podpůrných schémat, jež nejsou vzájemně 
kompatibilní, včetně potřeby rychlé eliminace 
neospravedlnitelných dotací. To je spojeno 
s nutností zavedení jasných principů konkuren‑
ce a tržních pravidel. Zmínil, že nejkonkurence‑
schopnější ekonomiky jsou schopny alokovat 
až 70  % investic do energetického sektoru ze 
soukromých zdrojů. 
Ředitel Hlaváč provedl zmapování unijní 
energetické politiky do roku 2030  s tím, že 
původní pilíře, na nichž byla ještě před šesti 
lety založena, se vyvíjejí jiným, způsobem, než 

bylo předpokládáno – což platí především pro 
prostředí jednotného trhu a fungování systému 
obchodování s emisními povolenkami. Výsled‑
kem je fragmentace prostředí, nefunkčnost trhu 
i nárůst objemu emisí v některých ekonomikách 
s vysokou strukturálně determinovanou energe‑
tickou náročností. To vše doplněno nefunkčním 
a neefektivním systémem dotací způsobuje 
narušení tržních charakteristik v podobě ne‑
funkčnosti cenové informace a nežádoucímu 
redistribučnímu efektu. Řešení spočívá v zave‑
dení účinného systému tržní stabilizační rezervy, 
jež by vytvořila systém daleko více spoléhající 
na přirozené tržní signály, doplněný výrazně 
upravenými zásadami státní a veřejné pomoci 
v tomto sektoru. 
Vystoupení zástupce SPČR Víta se domi‑
nantně opíralo o argumentaci oblastmi, ve 
kterých průmyslově intenzivní země EU ztrácejí 
v porovnání s mimoevropskými teritorii pozici 
na globálním trhu. Jeho motto: „Všichni jsme si 
rovni, ale …“ vzbudilo zaslouženou pozornost 
auditoria, s poukazem, že výrazná porce ná‑
kladů této politiky byla vynakládána nad úroveň 
jejich ekonomické síly právě zeměmi střední 
a východní Evropy.

Diskuze o budoucnosti 
energetického sektoru  
po roce 2020
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kalendář událostí

2.–6. dubna hostí maďarská metropole 
Budapešť druhý ročník mezinárodního 
energetického veletrhu Reneo. Hlavním 
zaměřením akce je oblast obnovitelné energie 
a její součástí bude rovněž odborná 
konference. Podrobnosti na: 

3. dubna se v Ljubljani uskuteční tematický 
workshop zaměřený na otázky spojené 
s implementací nařízení č.1227/2011 
o integritě a transparentnosti velkoobchod
ního trhu s energií (REMIT). Akci pořádá 
Agentura pro spolupráci energetických 
regulačních orgánů (ACER). Uzávěrka 
registrace je stanovena na 31. březen. 
Podrobnosti na: 

7.–11. dubna se na hannoverském výstavišti 
uskuteční energetický veletrh s prostým 
názvem Energy. Ve čtyřech výstavních halách 
se návštěvníkům představí více než tisíc 
vystavovatelů z nejrůznějších oborů 
energetiky. Více zde: 

7.–11. dubna pořádá Mezinárodní 
energetická agentura (IEA) čtvrtý ročník 
Energy Training Week (ETW2014). Zájemci 
mohou na půdě pařížské centrály IEA využít 
jeden ze sedmi odborných kurzů zaměřených 

na různá energetická témata, jako jsou 
základy energetiky, energetické trhy 
a bezpečnost nebo obnovitelná energie. 
Více na: 

9.–10. dubna proběhne ve francouzském 
městě Cherbourg mezinárodní veletrh 
Thetis MRE zaměřený na problematiku 
větrné energie v pobřežních a příbřežních 
oblastech. Na pobřeží Normandie se bude se 

svými výrobky nebo službami prezentovat 
na 200 vystavovatelů. Více na: 

28. dubna vyprší možnost zapojit se do 
 veřejné konzultace zaměřené na téma energe
tické účinnosti, konkrétně na cíle v této oblas
ti do roku 2020 a politický rámec do roku 2030. 
Konzultace byla otevřena dne 3. února a za
pojit se do ní mohou všichni zainteresovaní 
 občané či organizace v EU.

Události z energetiky

http://www.reneo.hu/?nyelv=1
http://www.acer.europa.eu/Media/Events/Workshop-on-REMIT-implementation/default.aspx
http://www.hannovermesse.de/en/exhibition/energy-environmental-engineering/energy/
http://www.iea.org/training/etw2014/
http://www.thetis-emr.com/


 3 2014
měsíční bulletin

skupina čez | public affairs

faq

hodnocení transpozice evropské legislativy

Evropská komise zveřejnila dne 28. února 2014 své pravidelné hodnocení výsledků transpoziční činnosti členských 
států v oblasti jednotného trhu, nazvaného Single Market Scoreboard (SMS). Jedná se o souhrnný přehled o pokroku, 
kterého jednotlivé státy dosáhly v oblasti snižování „transpozičního deficitu“ resp. dluhů v oblasti transpozice 
pravidel EU, správnosti implementace předpisů a jejich řádného provádění v praxi. Právě publikované hodnocení se 
týká období mezi květnem a listopadem roku 2013.

Co je Single Market Scoreboard?
Single Market Scoreboard (SMS) je pravidelně 
zveřejňované hodnocení stavu implementa‑
ce evropských předpisů v oblasti jednotného 
trhu v rámci jednotlivých členských zemí EU 
a tří zemí, které jsou součástí Evropského 
hospodářského prostoru, tedy Norska, Islandu 
a Lichtenštejnska. 
Zpracovatelem hodnocení je Generální ředitel‑
ství pro vnitřní trh a služby (DG MARKT). Zá‑
klad právě uveřejněné zprávy tvoří přehledná 
tabulka osmi aspektů implementace, v níž má 
každý jednotlivý stát přiřazenu ke každému 
aspektu barvu odpovídající barvám na sema‑
foru, tedy zelenou pro nadprůměrný, žlutou 
pro průměrný a červenou pro podprůměrný 
výsledek. Zpráva dále obsahuje stručnou cha‑
rakteristiku a odůvodnění hodnocení každého 
státu, vývoje implementace a případně pozitiv‑

ní či negativní konkrétní příklady. SMS sleduje 
implementaci z několika hledisek, jako jsou mj. 
kvantita, tedy počet převzatých směrnic, „kva‑
lita“ transpozice, zpoždění transpozice nebo 
dodržování předpisů v praxi prostřednictvím 
nejrůznějších legislativních nástrojů.

Které aspekty transpozice SMS sleduje?
Základ SMS tvoří přehled výkonů jednotlivých 
členských států v osmi aspektech implemen‑
tace a následného provádění předpisů vzta‑
hujících se na oblast jednotného trhu. Prvním 
a nejdůležitějším z nich je celkový přehled 
aktuálního stavu transpozice právních předpi‑
sů, tedy procentuálně vyjádřený počet dosud 
netransponovaných směrnic a zpoždění, které 
jednotlivé státy v této oblasti vykazují. Druhým 
nejdůležitějším aspektem je počet otevřených 
řízení pro nesplnění povinností, které proti 

danému členskému státu vede Evropská unie. 
Další aspekty se již týkají fungování legisla‑
tivních nástrojů v praxi. SMS v jednotlivých 
státech sleduje a hodnotí například systém pro 
výměnu informací o vnitřním trhu (IMIS), síť 
EURES – sloužící k usnadnění mezinárodní 
mobility pracovních sil nebo aktivity v rámci 
Your Europe – věnující se poradenství pro 
občany Unie.

Jaké je hodnocení vývoje implementace 
v nejnovějším vydání SMS?
Aktuální vývoj není příliš pozitivní. Členské 
státy celkově zpomalují v oblasti transpozice 
evropských právních předpisů do svých práv‑
ních řádů. Celkový počet netransponovaných 
směrnic je 0,7  %, což je více než v minulých 
obdobích. Pět členských států přesáhlo jedno‑
procentní hranici stanovenou Evropskou radou 

Hodnocení transpozice 
evropské legislativy
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ská unie evidovala v listopadu 2013 celkem 
23 těchto případů, přičemž evropský průměr je 
zmíněných 30 řízení. Nadprůměrné nebo prů‑
měrné hodnocení si Česká republika vysloužila 
i ve všech dalších aspektech kromě fungování 
služby SOLVIT, což je služba napomáhající 
řešit problémy s dodržováním práv občanů či 
podniků v z jednoho členského státu v člen‑
ském státě jiném, kde SMS konstatuje, že čes‑
ký SOLVIT nedokázal naplnit stanovenou kvótu 
úspěšně vyřešených případů a rovněž pomalu 
reaguje na žádosti svých klientů. Celkově je 
ovšem naše země dávána za pozitivní příklad 
a v hodnocení Single Market Scoreboard si 
udržuje velmi dobrou úroveň.

a dvacet států nesplní cíl stanovený Evropskou 
komisí, protože dosáhly 0,5  % netransponova‑
ných právních předpisů. Z hlediska dodržování 
těchto předpisů, vyjádřeného počtem ote‑
vřených řízení pro nesplnění povinností proti 
jednotlivým zemím, je situace poněkud lepší. 
Počet těchto řízení zůstává stabilní, jedná se 
zhruba o 800 případů, což znamená v průměru 
třicet řízení na jeden členský stát. Nejvíce má 
na svém kontě Itálie, naopak na opačné straně 
žebříčku se nacházejí Pobaltské republiky.

Jak vychází z hodnocení Česká republika?
Česká republika je hodnocena velmi pozitivně. 
V nejdůležitějším aspektu, tedy hodnotě trans‑

pozičního deficitu, je s 0,3  % mezi nejúspěš‑
nějšími zeměmi EU a je tak jednou z osmi 
zemí, které jako jediné dosáhly na zmíněný cíl 
Evropské komise v podobě 0,5  % netranspo‑
novaných směrnic (spolu s ČR to jsou Malta, 
Dánsko, Řecko, Švédsko, Estonsko, Sloven‑
sko a Portugalsko). Navíc se v případě ČR 
jedná výhradně o předpisy, jejichž zpoždění 
nepřesahuje dva roky. Naše země si rovněž 
vysloužila pochvalu za skutečnost, že dále 
snížila průměrné zpoždění transpozice na 
hodnotu 4,6 měsíců, přičemž evropský průměr 
je 7,3 měsíců. 
Pozitivně je vnímán rovněž celkový počet 
řízení vedených proti České republice. Evrop‑

faq

Hodnocení transpozice 
evropské legislativy
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