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EnERGiE a EVROpsKÉ DEsEtiLEtí – jednoduchý slogan, který v sobě skrývá změny, které jsou 
v dlouhodobém vývoji energetiky v Evropě pravděpodobně unikátní a které významně ovlivňují naši 
současnost více, než si možná připouštíme.
 
na počátku byl konsensus i legislativní podpora otevřeného trhu a regulatorní opatření výrazně vázaná na 
ochranu životního prostředí, zejména snižování globální hrozby změn klimatu související s nadměrnou 
produkcí skleníkových plynů. ale postupem doby jsme se dostali téměř do slepé uličky. trh je deformován 
dotacemi různým formám energie a snižování emisí a jiné prvky směřující k ochraně životního prostředí 
se stávají samoúčelnou mantrou, aniž by se dostavoval očekávaný výsledek. K neprůkaznému výsledku či 
efektu samozřejmě přispívá i to, že Evropa, natož Česká republika, není izolovaným ostrovem, ale součástí 
globálních procesů.
 
Evropská energetika i v souvislosti s ekonomickými turbulencemi není v dobré kondici. Energie je drahá 
a to podrývá evropskou konkurenceschopnost a zejména pro Českou republiku to může být, vzhledem 
k její orientaci na průmysl, velký problém. Jak z toho ven? Jistě nelze pochybovat o tom, že všichni rozumní 
cestu hledají. nejsem si však jist, že všichni vnímají, že ústup bolí.
 
O tom, jaké máme vize pro budoucnost, jak je významně ovlivňuje porozumění současné situaci a poučení 
z minulosti, je konference aRVe2014. mimořádně významní a kompetentní přednášející a kvalifikované 
auditorium je zárukou, že myšlenky na konferenci prezentované a diskutované nezapadnou a napomohou 
nás vést k energetické budoucnosti garantující kvalitní, spolehlivé a bezpečné zásobování energií.

Jiří marek
aRVe 2014 steering Committee Chairman

Vydáno u příležitosti konference ARVe2014 AMBICE, REALITA, VIZE – ENERGETIKA A EVROP
SKÉ DESETILETÍ. Velký dík patří všem partnerům konference, kteří se svým dílem na vydání této pub
likace – Pamětního spisu – jako nedílné součásti konference podíleli, kompetentním přednášejícím, kteří 
vždy garantují očekávanou kvalitu nabytých informací a všem ostatním, kteří k úspěchu konference přispěli. 
Zvláštní poděkování patří Janu Mládkovi, ministrovi průmyslu a obchodu, Lubomíru Zaorálkovi, mi
nistrovi zahraničních věcí a Jaroslavu Hanákovi, presidentovi Svazu průmyslu a dopravy, kteří svojí osobní 
záštitou pozdvihli společenskou prestiž konference a tak rovněž umožnili její uspořádání.

HLAVNÍ PARTNER
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ORGANIZÁTOŘI
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čmtechnika

Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu

Lubomír Zaorálek, ministr zahraničních věcí

Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
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Vážené dámy, vážení pánové,

s potěšením jsem přijal záštitu nad konferencí ARVe2014, která se koná v čase, kdy si připomínáme deset let 
našeho členství v Evropské unii. V referendu, které vstupu do EU předcházelo, jsme svobodně rozhodli o další 
budoucností naší vlasti a vyjádřili odhodlání aktivně se podílet na integraci Evropy založené na spolupráci 
a solidaritě. A také mít větší vliv na dění v okolním světě a ekonomicky se posunout dopředu. Jsem přesvědčen, 
že hlavním úspěchem existence Unie je zajištění dlouhodobého míru, stability a demokracie v integrované části 
kontinentu. Navíc integrace dává šanci, aby evropské země obstály v globální hospodářské konkurenci.

Když bilancujeme 10 let našeho členství v Evropské unii a zamýšlíme se nad její další budoucností, tak musíme 
být realisté. Nedávná ekonomická krize, jejíž dopady ještě stále doznívají, nedobrá sociální situace některých 
zemí EU, politická a bezpečnostní krize v našem sousedství na Ukrajině, to všechno ukazuje, že Evropa je živým 
organismem, který je vystaven řadě zkoušek. Nicméně uplynulé období prokázalo, že se Unie je životaschopný 
organismus s obrovským potenciálem jeho dalšího rozvoje.

Energie, zejména elektrická, obrazně řečeno, je dnes krví nejenom průmyslu, ale veškerého našeho života. 
Je to fenomén, který se skloňuje ve všech pádech a výrazným způsobem ovlivňuje a stále více bude ovlivňovat 
budoucnost lidstva, jeho další rozvoj. Plný název konference AMBICE, REALITA, VIZE – ENERGETIKA 
A EVROPSKÉ DESETILETÍ plně vystihuje podstatu dění a jevů, kterých jsme dnes v energetice svědky.

Pro náš další vývoj je důležitá budoucí energetická politika Evropské unie. Je to téma, které je velmi aktuální 
zejména v letošním roce, a výsledek evropské debaty, tak jak letos bude završena, výrazným způsobem ovliv
ní další rozvoj naší země. Připravovaný klimatický a energetický rámec na období mezi lety 2020 a 2030 
by měl být založený na vyváženém přístupu k cílům bezpečnosti dodávek energie, konkurenceschopnosti 
a udržitelnosti. Jsem toho názoru, že pro potřebné nasměrování vývoje v sektoru energetiky a dosažení kli
matických cílů je vhodná jen jedna meta pro redukci emisí skleníkových plynů. Tu je třeba stanovit tak, aby 
nebyla ohrožena konkurenceschopnost průmyslu.

Na závěr bych Vám chtěl popřát věcné a dělné jednání. Rád se seznámím se závěry konference, jejími podněty, 
které využiji při jednáních se svými evropskými kolegy nejen při obhajobě našich národních zájmů, ale i unij
ních, neboť v integrované Evropě je nutno postupovat podle známého přísloví a táhnout za jeden provaz.

 

Lubomír Zaorálek
ministr zahraničních věcí České republiky
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amBiCE, REaLita, ViZE – EnERGEtKa a EVROpsKÉ DEsEtiLEtí
úterý 27. května 2014 – Velký sál Černínského paláce, praha – Hradčany

9:30—11:45 zahájení – Jiří maREK, předseda řídicího výboru aRVe2014
sEKCE 1 – EnERGEtiKa a EVROpsKÁ ŘEŠEní – EVROps KÁ a nÁRODní sOUČasnOst
a VÝHLEDY DO BUDOUCnOsti
moderuje: ivan piLnÝ, předseda Hospodářského výboru ps parlamentu ČR
zdravice: Lubomír ZaORÁLEK, ministr zahraničních věcí ČR
úvodní referát: Jan mLÁDEK, ministr průmyslu a obchodu ČR
tomáš maLatinsKÝ, minister hospodárstva sR
miroslav VRBa, člen představenstva ČEps , Chairman of The Czech member Commitee
of the World Energy Council
Josef ZBOŘiL, člen předsednictva Evropského hospodářského a sociálního výboru
invited keynote speaker: Günther OEttinGER, evropský komisař pro energetiku
 
11:45 slavnostní předávání resortních vyznamenání – medailí Jiřího z Kunštátu a poděbrad,
krále českého (1421—1470), za osobní přínos v oboru a k integraci v rámci Evropy; medaili navrženým
vyznamenaným osobně předá ministr Jan mLÁDEK
Vyznamenání převezmou: Günther Oettinger, Ludmila petráňová, tomáš malatinský 
a martin Herrmann
 
12:15 přestávka na oběd
 
13:00—14:30
sEKCE 2 – panelová diskuse na téma: sOUČasnÁ EVROpsKÁ EnERGEtiCKÁ pOLitiKa 
a JEJí VLiV na ČEsKOU REpUBLiKU, DOsaŽEnÉ VÝsLEDKY, pŘínOsY a OmYLY
moderuje Václav HaVLíČEK, profesor, emeritní rektor ČVUt
panelisté: Vratislav LUDVíK, konzultant
michal mEJstŘíK, profesor, institut ekonomických studií FsV UK
Jiří ŠŤastnÝ, předseda představenstva OtE
Vladimír VLK, poradce ministra průmyslu a obchodu
 
14:30—16:00
sEKCE 3 – panelová diskuse na téma: BUDOUCnOst ČEsKÉ EnERGEtiKY – 
LimitY, pOtŘEBY a OČEKÁVÁní – EVROpsKÝ KOntEXt
moderuje Jiří maREK, předseda řídicího výboru aRVe2014
panelisté: ivo HLaVÁČ, člen představenstva ČEZ a ředitel public affairs
michal ŠnOBR, analytik a poradce skupiny J&t v energetice a oblasti kapitálových trhů
Vladimír VaněK, vedoucí partner oddělení poradenských služeb Deloitte Česká republika
Jakub Vít, expert pro energetiku svazu průmyslu a dopravy ČR

pROGRam



7

pamětní spis

sekce 1

pilný 
mládek 
malatinský 
vrba 
zbořil
oettinger

mODERÁtOR

Do Evropské unie jsme vstupovali s řadou očekávání 
a ambicí. mnohé z nich se naplnily nebo naplňují. 

pokud jde o energetiku jako obor, tak se před více 
než deseti lety zdůrazňovalo, že vstup do Unie bude 
spojen s liberalizovaným a integrovaným trhem 
a rozvojem infrastruktury, což pozitivně ovlivní 
ceny energie.

a jaká je realita? trh doposud plně liberalizován 
není, cena energie vzrostla několikanásobně, jsme 
svědky tržních distorzí, přílišného prosazování 
obnovitelných zdrojů, konkrétně sluneční a větrné 
energie. tento přístup nejenže hlouběji sáhl do 
kapes spotřebitelů, ale dnes ohrožuje i samotnou 
existenci průmyslu v integrované Evropě.

samostatnou kapitolu tvoří politika EU v oblasti 
životního prostředí, konkrétně přístup, jak čelit 
klimatické změně.

Jsem toho názoru, že pro potřebné nasměrování 
vývoje v sektoru energetiky a dosažení ochrany 
klimatu je vhodná jen jedna meta pro redukci 
emisí skleníkových plynů. tu je třeba stanovit na 
reálném základě s ohledem na mezinárodní vývoj 
a podložit analýzami dopadů na jednotlivé členské 
státy. Důležitou podmínkou je spravedlivé sdílení 
nákladů mezi zeměmi EU a nastavení opatření na 
ochranu energeticky náročného průmyslu.

Evropská unie by proto měla upustit od navržených 
tří cílů, které se navzájem překrývají a mohou vést 
k růstu ceny energie. to by představovalo vážný 
problém pro středoevropské a východoevrop
ské státy s vysokým podílem průmyslu, zejména 
Českou republiku.

neopomenutelná je i skutečnost, že jaderná ener
getika může sehrát při dosažení klimatických cílů 
velmi důležitou roli. Žádné zdroje při volbě ener
getického mixu, a tedy ani jaderné, by neměly být 
diskriminovány. V otázkách jaderné bezpečnosti 
a výběru energetického mixu je třeba plně respek
tovat princip národní suverenity.

Energetika je běh na dlouhou trať, proto je třeba 
plánovat její budoucnost v horizontu čtyř a více 
desetiletí. přitom stanovit její priority, které budou 
jasným signálem pro investory. tudy by měla vést 
naše cesta.

Ivan PILNÝ 
předseda Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Ohlédnutí za uplynulým desetiletím 
a generování vizí

absolvoval obor technická 
kybernetika na Elektrotech

nické fakultě ČVUt a téměř 
30 let pracoval v odborných 

a manažerských funkcích 
ve firmách zabývajících se 

informačními technologiemi. 
V roce 1992 se stal generál
ním ředitelem microsoftu 
Česká a slovenská repub

lika. po ukončení této mise 
působil v letech 2000—2002 
jako předseda představenstva 

Českého telecomu a následně 
jako generální ředitel alter

nativního operátora etel. Od 
té doby se plně věnoval svým 

podnikatelským aktivitám, 
od roku 2005 je preziden tem 

tUEsDaY Business net
work, nezávislé členské sítě 

poskytující platformu pro set
kávání a výměnu zkušeností 

technologických podnikatelů, 
investorů a it profesionálů. 

Je členem správních rad 
charitativních organizací, 
vystupuje často v televizi, 

jako lektor a moderátor 
konferencí. V roce 2013 jako 
člen Hnutí anO byl zvolen 

poslancem ps pČR.
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V současné době, která dramaticky mění pohled 
na energetickou soběstačnost a bezpečnost je třeba 
definovat a vytyčit dominantní zásady státní ener
getické koncepce. mezi ně patří:
•	 posílit	 domácí	 soběstačnost	 a	 přispívat	 k	 so
běstačnosti i bezpečnosti dodávek energie v  rámci 
Evropy
•	 soustředit	 se	 na	 úspory	 a	 rozumné,	 tedy	
nelikvidační, snižování emisí skleníkových plynů
•	 zvolit	optimální	zdrojový	mix,	který	respektu
je obě předchozí kritéria, což v případě ČR splňuje 
soustředění se na jadernou energetiku, domácí uhlí 
a dostupné obnovitelné zdroje (přičemž využití 
uhlí je třeba vidět zejména v zásobování obyvatel
stva teplem).
 
pro definování naší energetické budoucnosti je 
třeba kriticky analyzovat naše možnosti a využít 
poučení z přínosů a omylů vývoje uplynulého de
setiletí. přínosem je jistota naší robustní přenosové 
sítě a dostatečná produkce elektřiny garantovaná 
i poslední velkou investicí – Jadernou elektrárnou 
temelín. naopak konjunkturalistické pokusy 
změnit téměř od základu naši elektroenergetiku, 
například podporou fotovoltaických elektráren, 
nejenže významně poškozují konečné odběratele, 
ale deformovaly trh natolik, že je velmi obtížné do 
elektroenergetiky investovat.
 
i proto není těžké pochopit, že energetika je obor 
velmi konzervativní, obor, který nemůže podléhat 
častým a zejména nesystémovým změnám. Je 
třeba také vzít na vědomí, že dlouhodobá kon
cepce není záležitostí filosofickou ani politickou, 
ale technickou. Životnost zdrojů – elektráren – je 
většinou až 60 let a to je třeba respektovat. Úvahy 

o jejich ekonomické efektivnosti či neefektivnosti 
plavou na vodě – ohlédněme se na naše analýzy 
energe tiky z doby před šedesáti lety. Bez inovací se 
neobejdeme, ale nečekejme žádný technologický 
zázrak. Už nejméně padesát let jsme ujišťování, že 
chybí jen krůček k fantastickým bateriím nebo k ja
derné fúzi. skutečností spíše je, že hodně expertů si 
nyní vsadí na to, že elektřina se za padesát let bude 
vyrábět téměř stejně, jako nyní.
 
poroste důležitost plynu na úkor uhlí. naprostou 
nutností, nejen logickou z hlediska obchodního, 
ale i bezpečnostního, bude diversifikace zdrojů. 
pro Českou republiku je orientace na jádro nez
bytností a má určitě jeden dosud ne příliš vyzdvi
hovaný efekt – udržování a zvyšování technické 
a inženýrské vzdělanosti. Bez ní bychom ztráceli 
svoji hlavní výhodu, kterou dosud, jako stát orien
tovaný na průmysl, máme. a možná bude pro nás 
výzvou elektromobilita – ta se může stát příspěvkem 
snižujícím závislost na ropě, což povyšuje nutnost 
soběstačnosti ve výrobě elektřiny.
 
máme kvalitní analýzy a predikce, které nás oprav
ňují výše uvedené zásady vytyčit. náš přístup kon
venuje zásadám EU a významně naplňuje jistotu 
energetické soběstačnosti a bezpečnosti. to vše se 
musí dít ve prospěch našich občanů, naší ekono
miky a naší konkurenceschopnosti, tzn., že energie 
nesmí neúměrně finančně zatěžovat nejen občany, 
ale ani naši ekonomiku a v první řadě průmysl.

Jan MLÁDEK 
ministr průmyslu a obchodu České republiky

Energetika získává mimořádnou roli 
v představách o naší budoucnosti

po absolvování oboru ekono
mie na VŠE v praze paralelně 
studoval matematiku na 
Universitě Karlově a působil 
v prognostickém ústavu 
ČsaV, kde získal vědeckou 
hodnost. V průběhu posled
ních více než 20ti let působil 
v řadě vysokých vládních 
funkcí (mj. poradce a ná
městek federálního ministra 
hospodářství, 1. náměstek 
ministra financí, poradce 
premiéra, ministr zemědělství 
a předseda presidia pozem
kového fondu ČR), v letech 
2002—2005 byl poslancem 
v ps parlamentu ČR. 
V mezidobích se pak odborně 
profiloval zejména v pozici 
ředitele Českého institutu 
aplikované Ekonomie 
a předsedy družstva 
FOntEs RERUm, které 
se soustřeďuje na vytváření 
prostředí pro veřejnou diskusi 
hospodářských, politických 
a sociálních témat a přispívá 
tak k lepšímu fungování 
občanské společnosti v České 
republice. mezi jeho hlavní 
obory zájmu patří systémové 
změny a makroekonomická 
regulace, privatizace, re
strukturalizace a průmyslová 
politika.

počas posledných rokov sa výrazne zvýšilo vní
manie významu energetickej bezpečnosti a sek
tora energetiky ako takého. Dôležitosť opatrení 
v tejto oblasti vyzdvihuje aj skutočnosť, že sektor 
energetiky na slovensku, ako aj na úrovni EÚ stojí 
pred viacerými výzvami. Vysoká závislosť sloven
ska aj celého nášho regiónu od dovozu primárnych 
ener getických zdrojov od jedného dodávateľa, his
toricky daná vysoká energetická náročnosť nášho 
národného hospodárstva, klimatická zmena a jej 
dopady, ako aj vysoké ceny energie sú témy, ktoré 
dnes dominujú politickej diskusii. Je úlohou každej 
zodpovednej vlády nachádzať konkrétne riešenia 
a zároveň ich flexibilne a nákladovo optimálne 
implementovať do energetickej praxe.

Rok 2014 je zároveň rokom, keď má byť dokončený 
vnútorný trh EÚ s elektrinou a plynom. Jeho 
dobudovanie má v sektore energetiky priniesť 
reálnu konkurenciu, tlak na ceny a trhové riešenia, 
čo predstavuje prínos pre všetky ciele energe
tickej politiky, vrátane energetickej bezpečnosti. 
tejto téme sa bude venovať aj slovenské predsed
níctvo Vyšehradskej skupiny V4. popri rozvoji 
infraštruktúry má integrácia trhov smerom k jed
notnému trhu EÚ aj legislatívny a obchodný rozmer 
v podobe spolupráce v podobe prepájania trhov. 
Regionálne projekty integrácie trhov považujem 
za základné piliere pre dobudovanie jednotného 
vnútorného trhu EÚ a posilnenie energetickej 
bezpečnosti. Ďalšou zásadnou podmienkou pre 
dobudovanie trhu je realizácia projektov v oblasti 
energetickej infraštruktúry. nielen z pohľadu slo
venskej republiky má v regióne strednej a východ
nej Európy zásadný význam severojužný plynáren
ský a elektrizačný koridor.

V rámci diskusií o rámci energetickej a kli
matickej politiky na rok 2030 bude veľmi dôležité 
zabezpečiť vyvážený prístup k cieľom konkurencie
schopnosti, bezpečnosti dodávok a udržateľnosti 
pri dodržiavaní princípu subsidiarity, nákladovej 
efektívnosti a vytvorení potrebnej flexibility pre 
členské štáty pri dosahovaní cieľov. slovensko 
sa zasadzuje za stanovenie jediného cieľa pre 
zníženie emisií, pričom rozvoj OZE by nemal 
byť cieľom, ale jedným z nástrojov dosiahnutia 
hlavného cieľa. Je pritom nevyhnutné, aby tento 
cieľ bol realistický, čo umožní minimalizovať 
negatívne dopady na bezpečnosť dodávok energie 
a konkurencieschopnosť priemyslu.

K najvýznamnejším pilierom budúcej energe
tiky na slovensku patrí energetická bezpečnosť, 
ener getická efektívnosť, konkurencieschopnosť 
a udržateľná energetika založená na vyváženom 
ener getickom mixe. nielen z pohľadu zmierňovania 
negatívnych vplyvov klimatických zmien, ale aj 
v súčasnej geopoliticky napätej situácii je možné 
považovať jadrovú energetiku za energeticky sta
bilný komponent energetického mixu krajín.

Je potrebné zachovať konkurencieschopnosť sekto
ra energetiky a hospodárstva EÚ v globálnom boji 
o spotrebiteľa aj v nasledujúcich rokoch. Účinnými 
nástrojmi môžu byť multilaterálna komunikáciou 
so všetkými partnermi v rámci EÚ pri hľadaní 
kompromisu medzi rešpektovaním národných 
špecifík.

Tomáš MALATINSKÝ 
minister hospodárstva Slovenskej republiky

Prioritou energetiky Slovenskej republiky je 
bezpečnosť dodávok energie

Tomáš Malatinský 
ukončil v roce 1983 studium 
na slovenskej technickej uni

verzite v Bratislavě, stavební 
fakultě, manažerský titul 

mBa získal na slovenskej 
poľnohospodárskej univerzite 

v nitře. prakticky celou 
svoji profesní kariéru spojil 
s Elektrovodem Bratislava, 

v němž prošel funkcemi od 
stavbyvedoucího až po gene

rálního ředitele a předsedu 
představenstva (nyní saG 
Elektrovod, a.s.). V letech 

2003 až 2012 byl prezidentem 
Zväzu zamestnávatéľov ener

getiky slovenska a v letech 
2004 až 2012 prezidentem 

asociáce zamestnávateľských 
zväzov a združení sloven

skej republiky. Od 4. dubna 
2012 je ve funkci ministra 

hospodářství slovenské 
republiky.
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Evropská unie je dnes jiná, než před deseti lety 
a nejmarkantnější rozdíly jsou v tom nejdůležitějším, 
co vedlo ke globálnímu rozvoji civilizace a rozhodně 
bude v budoucnosti formovat cestu k dalšímu eko
nomického a sociálnímu rozvoji. tímto elementem 
je dostupná a levná energie pro evropské obyvatele 
a pro hospodářskou sféru. Za deset let se v EU ener
gie (a její dostupnost a spolehlivost dodávek) stala 
klíčovým rizikovým faktorem a lze si jen těžko 
představit, že vývoj bude pokračovat dosavadním 
směrem. současnost nabízí příležitost negativní 
trendy změnit a chci věřit, že dosud k tomu máme 
čas a příležitost, zvláště v letošních volbách do Ep 
a při obměně vedení Evropské komise.

problematika energie je příliš vážná na to, aby se 
stala hříčkou v rukou nikomu se neodpovídajících 
skupin, většinou zelených, ale i s notnou podporou 
jiných zájmových průmyslových skupin prosazu
jících své technologie bez ohledu na jejich dopad 
ekonomický a sociální. sečteno a podtrženo – po
dle slov vicepresidenta EK tajaniho současná kli
matická a energetická politika je ekonomickým ma
sakrem a tento názor je sdílen i jinými představiteli 
EK. netto výsledek je ztráta asi 3,8 milionu pra
covních míst a pokles průmyslové výroby proti 
roku 2008 o cca 15 % (beze známky resuscitace, 
meziroční pokles 2009/2008 byl dokonce 25 %). 
tato čísla nelze připsat na vrub finanční a bankov
ní krize – ta v EU bohužel volně přešla do krize 
ekonomické a sociální, zatímco jiná hospodářská 
uskupení se již dávno zotavila.

Kde hledat příčiny ? staré rčení o rybě a pachu je 
namístě i tady. první Barrosovu komisi lze charak
terizovat jako komisi klimatických změn a druhá je 

charakterizována řešením krize EURO zóny, obě 
však postrádají sebemenší rysy vytvářeni růstového 
prostředí. Je jen těžko pochopitelné, že se EU pa
sovala na hlavního bojovníka proti klimatickým 
změnám – pokud by to bylo jen verbálně, bez eko
nomických dopadů, pak by to šlo snad akceptovat, 
ale dopady jsou tristní, jen si je nechceme přiznat.

snižování emisí skleníkových plynů bez techno
logického zázemí nelze beztrestně stanovit hlavní 
prioritou, zvláště pak ne pro energetiku. příkladem 
nám mohou být spojené státy, kde zajištění energie 
je prioritou národní bezpečnosti, a ostatní aspekty 
jsou výslednicí uplatnění této neoddiskutovatelné 
priority. DG Climate action prostě nemůže být 
v otázkách energie řídicím orgánem společenství 
a ochrana klimatu musí být výslednicí obecně ak
ceptovaného racionálního a postupného přechodu 
na nízkouhlíkové zdroje. K tomu ovšem bude 
muset nová komise a nový Ep najít politickou 
odvahu – nemyslím si, že by v tom nezískali pod
poru veřejnosti. Do diskuse bude nutno zapojit 
především vědu (nezkorumpovanou) a v mnoha 
případech u politiků i zopakovat trochu fyziky ze 
střední školy !

Josef ZBOŘIL 
člen předsednictva Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV)

Evropská klimatická a energetická politika – 
kde se stala chyba ?

absolvoval Vysokou školu 
chemickotechnologickou, 

obor technologie polymerů. 
svoji profesní kariéru spojil 

s papírenským a chemickým 
průmyslem a energetic

ký mi záležitostmi na 
straně spotřeby energie. 

V letech 1993—1997 byl 
presidentem papírenského 

svazu, v letech1995 až 2011 
členem předsednictva svazu 

průmyslu a dopravy ČR. 
V EHsV v Bruselu je aktivní 

v problematice životního 
prostředí a udržitelného 

rozvoje. Je zpravodajem řady 
stanovisek k problema tice 

politiky změny klimatu 
a energetické transformace 

společnosti (klimatické vyjed
návání, EUEts, OZE vs. 

fosilní primární zdroje 
energie apod.) v sekcích pro 

životní prostředí a pro do
pravu a energetiku. Ve výboru 

EHsV pro průmyslové 
změny (CCmi) se věnuje 

problematice surovin, 
energie, obnovitelných 

zdrojů, dopravy, průmyslové 
politiky. V průmyslových 

asociacích působí ve výboru 
pro průmyslové záležitosti 

BusinessEurope. Za sp ČR 
se účastní prací na asEK 

a surovinové politice.

analýzy WEC (World Energy Council) iden
tifikovaly řadu mýtů, které nepříznivě ovlivňují 
správné chápání důležitých aspektů energetiky. 
pokud se jim nepostavíme a nebudeme je trpělivě 
a hlavně přesvědčivě vyvracet a vysvětlovat, pove
dou tyto mylné názory na jedné straně k falešnému 
uspokojení, na straně druhé ke ztraceným příle
žitostem. nastává doba nazvaná WEC “Time 
to get Real” pro řešení budoucích energetických 
problémů.
 
•	 Mýtus	 1:	Globální	 poptávka	 po	 energii	 bude	
stagnovat	
Realita: spotřeba energie dále poroste tažená eko
nomickým růstem v  nonOECD zemích a do roku 
2050 se zdvojnásobí. V Evropě a v severní americe 
bude (možná) stagnovat.
•	 Mýtus	 2:	 Hrozí	 bezprostřední	 nedostatek	
zdrojů	fosilních	paliv		
Realita: Ve výhledu světové energetiky není ne
dostatek zdrojů. nalézají se nová ložiska, objevují 
se nové technologie. Obojí umožňuje využívání 
nekonvenční ropy a plynu, využití stávajících 
těžebních polí se zvyšuje až čtyřikrát.
•	 Mýtus	 3:	 Nárůst	 spotřeby	 bude	 plně	 pokryt	
novými	čistými	energetickými	zdroji		
Realita: analýzy WEC ve studii  World Energy 
scenarios  ukazují, že i přes významný nárůst 
příspěvku obnovitelných zdrojů energie z dnešních 
15 % na 20 % v roce 2050, podíl fosilních paliv na 
pokrytí globální energetické spotřeby bude stále 
dominovat a z dnešních 90 % poklesne na 60, ale 
spíše jen na 75 %.
•	 Mýtus	4:	Do	roku	2050	můžeme	snížit	emise	
skleníkových	plynů	o	50	%
Realita: podle studie World Energy scenarios 

i v nejpříznivějším případě vývoje dosáhneme 
do roku 2050 dvojnásobnou hodnotu koncen
trace skleníkových plynů, v porovnání s hodno
tou 450 ppp, která je přijímána jako cílová. při 
nepříznivém vývoji to bude až čtyřnásobek !
•	 Mýtus	 5:	 	 Současné	 obchodní	modely	 a	 trhy	
za	jišťují	energetické	potřeby
Realita: analýzy WEC ukazují, že energetické 
trhy se stávají stále více komplexní a provázané, 
což je způsobováno i rychlými změnami energetic
kých politik, technickými inovacemi a požadavky 
spotřebitelů. současné trhy nejsou schopny se vy
pořádat s rostoucími podíly obnovitelných zdrojů, 
nástupem decentralizovaných zdrojů a stále roz
sáhlejší informační architekturou. 
•	 Mýtus	6:		Ve	světovém	měřítku	je	kapitál	levný	
a	je	ho	dostatek
Realita: Kapitál citlivě vnímá politická a regulační 
rizika. a navíc, z důvodu rostoucích tlaků na 
veřejné finance ve většině zemí, veřejné zdroje 
nebudou k dispozici, aby nahradily nebo navýšily 
soukromé zdroje pro energetické projekty. 
 
aspirace na zvyšování energetické bezpečnosti, 
spravedlivý přístup k energii a udržitelnost z hle
diska Žp nebudou naplňovány, pokud nebudou 
provedeny rozsáhlé akce k potřebnému rozvoji 
a transformaci energetických systémů. Dosavadní 
tržní a obchodní přístupy nejsou vždy ekonomicky 
a společensky výhodné. přístup se posouvá od roz
sáhlých univerzálních řešení k regionálním a národ
ním konceptům a silně diferencovaných očekávání 
spotřebitelů. stojíme před často se měnícím “kalei
doskopem energetických problémů”. tuto novou 
realitu musíme zvládat, definovat pravidla a stano
vit způsoby jejich řešení.

Miroslav VRBA
člen představenstva ČEPS, a.s., Chairman of The Czech Member Commitee 
of the World Energy Council

Mýty v energetice – jak jim čelit ?

absolvent Českého vysokého 
učení technického v praze, 
Fakulta elektrotechnická, se 
zaměřením na ekonomiku 
a řízení energetiky (1982), kde 
získal též vědeckou hodnost 
Csc. V letech 1986 do 1993 
pracoval v Ústavu obecné 
energetiky akademie věd, od 
roku 1993 pak v ČEZ, a. s., 
v řadě manažerských pozic 
(vedoucí oddělení, ředitel 
sekce strategie a posléze sekce 
Bilance). Od roku 2005 je 
členem představenstva provo
zovatele přenosové soustavy 
ČR, ČEps, a.s., odpovědným 
za dispečerské řízení a in
formační a komunikační 
systémy.

miroslav Vrba je předsedou 
Energetického komitétu 
WEC ČR (členská asociace 
světové energetické rady), 
členem dozorčí rady asociace 
energetických manažerů 
a členem výkonného výboru 
technologické platformy 
„Udržitelná energetika“.
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Medaile Jiřího z Kunštátu a Poděbrad, krále českého (1420 –1471), je zřízena s cílem ocenit osoby působící v oblas
tech energetiky, průmyslu, komunikací, infrastruktury, stavebnictví, obchodu, případně jiných, souvisejících 
s působností rezortu ministerstva průmyslu a obchodu, za jejich významný přínos, celoživotní práci nebo význam
ný počin pro obor v obecné rovině, se silným akcentem na plnění aktuální či budoucí integrující role příslušné 
aktivity směrem k celoevropské integraci a zejména ke zjednodušení či odstraňování překážek na této cestě.

Symbol českého krále Jiřího z Poděbrad byl zvolen pro jeho ideu jednotné Evropy – „Smlouvy o nastolení míru 
v celém křesťanstvu“, která byla převratná a předpokládala vytvoření středověkého „společenství národů“ a svou 
dobu tak předběhla o pět století.

Právo předávat medaili Jiřího z Kunštátu a Poděbrad a k tomu příslušející diplom a odznak má ministr průmyslu 
a obchodu ČR. Návrh na vyznamenání ministrovi předkládá „Výbor pro udělování medaile ...“, ustavený v souladu 
s dohodou mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a veřejně prospěšným ustavem Českomoravská technika, 
z.ú., která je odpovědná za agendu spojenou s udělováním medailí Jiřího z Poděbrad a za správu a administra
ci tohoto vyznamenání. Výbor je složen z významných osobností českého průmyslu, techniky, výzkumu, vědy 
a školství včetně zástupce ministerstva průmyslu a obchodu.

Vyznamenání se sestává z Medaile Jiřího z Kunštátu a Poděbrad (stříbro, Ag 999), která má na přední straně jeho 
portrét. Opis komponovaný po obvodě medaile nese českou podobu jeho jména a životní data. Zadní strana me
daile nese uprostřed opisu tvořeného součástí názvu vyznamenání (Za osobní přínos v oboru a k integraci v rámci 
Evropy) logo MPO ČR. Na zadní straně medaile je uvedeno její pořadové číslo, k medaili je vydán certifikát, 
diplom a odznak jejího držitele.

Jiří	z	Kunštátu	a	Poděbrad,	král	český	v	letech	1458—1471,	je	jediný	český	panovník,	který	nepocházel	z	panovnické	
dynastie,	ale	z	domácí	šlechty.	Je	znám	pro	svůj	prozíravý	přístup	a	pro	ideu	jednotné	Evropy,	kterou	předběhl	svou	
dobu	a	z	toho	důvodu	pořádal	veliká	poselstva	z	“Čech	až	na	konec	světa”.

Jiří	z	Poděbrad	byl	skvělým	diplomatem	jak	na	domácí,	tak	především	i	na	zahraniční	scéně.	Na	nejvýznamnější	
evropské	dvory	vyslal	v	letech	1463—1464	poselstva	s	myšlenkou	vytvoření	projektu	Všeobecné	mírové	organizace	
křesťanských	panovníků	(“Smlouva	o	nastolení	míru	v	celém	křesťanstvu”),	v	níž	by	se	všichni	snažili	o	upevnění	
trvalého	míru	na	principu	národní	svrchovanosti	států,	zásady	nevměšování	se	a	řešení	sporů	před	mezinárodním	
soudním	tribunálem	(“obecným	konsistoriem”);	Evropa	se	měla	sjednotit	v	boji	proti	Turkům,	“nejzarputilejším	
nepřátelům	 jména	křesťanů”	a	vyhnat	 je	z	bývalých	křesťanských	zemí.	Ve	 spolku	měly	mít	 státy,	uspořádané	do	
větších	celků	(Galie,	Germánie,	Itálie,	Hispánie.),	po	jednom	hlasu,	přičemž	se	počítalo	s	vůdčí	rolí	Francie.

Převratná	 a	 v	mnohém	 svou	 dobu	 předbíhající	myšlenka	 vytvoření	 středověkého	 “společenství	 národů”	 (obdoby	
dnešní	OSN	či	EU)	nakonec	nenašla	pochopení.	 Jiříkovo	úsilí	mohlo	 jen	 stěží	uspět	v	podobě,	v	níž	byla	 ignoro-
vána	papežská	moc,	a	tak	se	kurie	otevřeně	i	skrytě	postavila	proti.	Tato	smělá	myšlenka	tak	po	mnohých	peripetiích	
nedospěla	ke	zdárnému	konci,	neboť	se	na	její	realizaci	v	jisté	podobě	muselo	počkat	dalších	pět	století	!

zdroj	Wikipedie
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LAUDATIO k poctě pana Günthera Oettingera 
při příležitosti jeho vyznamenání Medailí Jiřího 
z Kunštátu a Poděbrad, krále českého, za osobní 
přínos v oboru a k integraci v rámci Evropy.

Jako novinář jsem měl často příležitost zúčastnit 
se akcí, na nichž komisař pro energetiku Günther 
Oettinger byl nejvýznamnější nebo jednou z nej
významnějších osobností. Zájem novinářů o jeho 
osobu byl neobvykle velký již v době slyšení v Ev
ropském parlamentu a nutno dodat, že tento in
teres je dlouhodobý a trvá dodnes. to, že bude hrát 
energetika klíčovou roli v aktivitách Evropské unie 
v druhé dekádě 21. století bylo víc než zřejmé. a no
vináře včetně mne zajímalo, jak se s ní vypořádá 
právě německý komisař vzhledem k tomu, že jeho 
rodná země se rozhodla jít takříkajíc zelenou ces
tou proti proudu.

Rád bych zdůraznil, že i když Günther Oettinger 
nebyl ve své předchozí kariéře ministrem (což mu 
média vyčítala), tak svou prací prokázal, že jeho 
volba na post komisaře byla správná. Že na to tak
říkajíc má. na řadě tiskových konferencí, ať už to 
bylo v německu, Česku, na slovensku či jinde byl 
ve svých vystoupeních vždycky svůj, přemýšlivý, 
rozvážný, nenechal se „vyprovokovat“ ani zatlačit 
„do kouta“ nevhodnými otázkami či uštěpačnými 
poznámkami.

Za pár měsíců dojde v Bruselu „ke střídání stráží“ 
a bude se bilancovat právě končící období. poli
tika je umění možného a zázraky se v ní nedějí. 
Eurokomisař Oettinger udělal pro evropskou ener
getiku mnoho, za což si zaslouží uznání. i když 
nikdy „nebyl ministrem“, tak na to, že byl premiérem 

LAUDATIO k poctě paní Ludmily Petráňové při 
příležitosti jejího vyznamenání Medailí Jiřího z 
Kunštátu a Poděbrad, krále českého, za osobní přínos 
v oboru a k integraci energetických trhů v  rámci Ev
ropy.

mezi českými energetiky pracuje řada úspěšných 
žen. paní Ludmila petráňová je mezi nimi od 
začátku svého manažerského působení respek
tována jako první dáma české energetiky. Její lo
gické myšlení, schopnost s pečlivostí proniknout 
do problematiky, milý úsměv a smysl pro humor 
pomáhá nejen jí, ale i nám všem, kteří s ní spolu
pracujeme. Respekt má nejen díky své vysoké kva
lifikaci, kterou získala na Fakultě jaderné fyziky 
ČVUt, v kurzech new York University i UsaiD. 
Jeden z jejích „jaderných“ kolegů o ní žertem říkal, 
že zatímco normální člověk si vystačí s moleku
lami, jí nestačí ani atomy. studuje celý život různé 
technické i humanitní obory. studuje a nezištně se 
podílí o své znalosti. prokázala schopnost pomoci 
v malých i velkých projektech, státních i  privátních 
společnostech, v krizových situacích i  v období, 
kdy podniky využívaly nové příležitosti.
 
působila v mnoha pracovních pozicích v energeti
ce. Všude zanechala výraznou stopu a určila směr 
dalšího rozvoje. Jakkoli se seznam pracovních 
pozic zdá dlouhý, je v něm patrná trvalá orientace 
na obchod a mezinárodní spolupráci – v pražské 
energetice, na ČEZu a hlavně ve společnosti ČEps, 
kterou od roku 1999 formovala jako první českou 
energetickou společnost s mezinárodním dopadem 
a věhlasem.

 

spolkové země, která má přibližně tolik obyvatel 
jako České republika, se jaksi pozapomnělo. ne
hrál druhé housle, ale naopak patří k významným 
osobnostem Komise. Jeho pečeť na vývoji evropské 
energetiky posledních let je nepřehlédnutelná.

František petružalek

Günther Oettinger je čtrnáctým německým eu ro
komisařem. V Evropské unii je odpovědný za evrop
skou energetickou politiku. Jednou z jejích priorit, 
které byla v uplynulém období věnována velká po
zornost, je vnější dimenze energetické politiky EU. 
Významným způsobem se proto podílel na přípravě 
strategie Energie 2020, k jejímž hlavním atribu tům 
patří zajištění udržitelnosti dodávek energie v Unii, 
a rovněž na sjednávání dohod s třetími zeměmi. 
Zasloužil se o posílení energetické infrastruktury Ev
ropské unie a o užší koordinaci energetických politik 
členských zemí.

Ludmila petráňová se výrazným způsobem zapsala 
do historie české ale i evropské energetiky tak jako 
dosud málokdo jiný. Za to jí patří dík a obdiv.

Jiří Šťastný

Ludmila Petráňová se výrazným způsobem zapsala 
do historie české energetiky jako jedna z mála žen. 
Nejen proto, že je uznávanou odbornicí, což zejména 
prokázala v době, kdy byla v čele České přenosové 
soustavy, ale prakticky na všech pozicích, které ve svém 
profesním životě zastávala. Její nezastupitelná úloha 
při rozvoji obchodu v rámci mezinárodní spolupráce 
přenosových soustav ji pasovala na uznávanou a res
pektovanou autoritu i za hranicemi České republiky 
a dala její práci evropský rozměr.

Günther OETTINGER Ludmila PETRÁŇOVÁ

Günther Oettinger 
je německý a evropský 
politik, člen CDU. Vystu
doval práva a ekonomii na 
univerzitě v tübingenu. po 
ukončení studií nastoupil do 
společnosti, která se zabývá 
audity a daňovým poraden
stvím a v období 1988—2005 
byl jejím generálním 
ředitelem. Kromě své profese 
se zajímal o věci veřejné 
a již v mládí zahájil svoji 
politickou dráhu. V letech 
1984—2010 byl poslancem 
zemského sněmu Bádenska
Württemberska, v období 
2005—2010 se stal minister
ským předsedou této spolkové 
země. Od 8. února 2010 je 
komisařem pro energetiku 
Evropské komise.

Ludmila Petráňová 
vystudovala Fakultu jadernou 

a fyzikálně inženýrskou 
ČVUt v praze. svoji 

celoživotní kariéru spojila 
s energetikou, ve společnosti 

ČEZ se stala v roce 1996 
členkou představenstva. 

Od roku 1999 praco
vala v ČEps, kde se v roce 

2002 stala předsedkyní 
představenstva. tam se v roce 

2003 ve spolupráci s E.On 
zasloužila o zavedení aukcí 

volných přenosových kapacit 
na mezinárodním profilu 

CZDE, o rok později i na 
CZsK profilu. na základě 

zkušeností z tohoto pilotního 
projektu vznikla aukční 

kancelář pro přidělování 
kapacit pro celý region CEE. 

po dobu působení v ČEps 
spolupracovala s evropskými 

kolegy v organizaci EtsO na 
přípravě evropských tarifů za 
přenos. V roce 2005 byly její 

kvality oceněny časopisem 
Fortune, který ji zařadil mezi 

50 nejúspěšnějších manažerek 
světa mimo Usa. V současné 
době je členkou dozorčí rady 

OtE, a.s.
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LAUDATIO k poctě pana Tomáše Malatinského 
při příležitosti jeho vyznamenání Medailí Jiřího 
z Kunštátu a Poděbrad, krále českého, za osobní 
přínos v oboru a k integraci v rámci Evropy.

s tomášem malatinským mě spojuje dlouholeté 
přátelství. Během let se vedle profesního vztahu 
zrodil i ten cennější – lidský. poznal jsem ho, když 
své znalosti a dovednosti umě přetavil do řady 
ener getických staveb především v oblasti liniových 
staveb velmi vysokého napětí a rozvoden včetně 
příslušenství. Během své bohaté manažerské kariéry 
vychoval praktickými radami a činy řadu vynika
jících energetických odborníků, kteří působili 
a působí ve vrcholných pracovních po zicích českých 
i slovenských firem. Duší je tomáš malatinský 
slovák, ale prací Evropan. nebál se jít do tendrů 
na výstavbu energetických staveb v zahraničí, 
konkrétně na islandu a vyhrál. pod jeho vedením 
pracovníci „elektrovodů a.s.“ od vedli v nelehkých 
klimatických podmínkách perfektní práci a získali 
obdiv místních energetiků a zákazníků. V současné 
funkci ministra hospodárstva slovenské repub
liky tomáš využívá všech nabytých praktických 
zkušeností jak na slo vensku, tak na evropské úrov
ni a výrazně přispívá k integraci trhu s energiemi 
v Evropě. především tak aktivně činí v odborných 
diskusích, kde se snaží racionálními argumenty roz
leptávat některé nefunkční energetické klišé. tyto 
úspěšné příběhy věrně vykreslují tomášovu pova
hu, stejně jako jeho pozice v rodině a jeho největší 
záliba – plachtění. K jeho povahovým rysům jako 
je píle, houževnatost, serióznost, schopnost vést 
lidi a hladu po dobrém výsledku přistupuje touha 
po svobodě a vnitřním klidu.
 

Jsem velmi rád, že mám možnost s tomášem mala
tinským nejen výborně spolupracovat profesně, ale 
zažívat s ním i spoustu neopakovatelných zážit ků 
v osobním životě. Jsem si jist, že „medaile Jiřího 
z Kunštátu a poděbrad“ putuje do správných ru
kou.

tomáš Hüner

Tomáš Malatinský je stálicí slovenské energetic
ké scény, na níž zanechal své nesmazatelné stopy 
nejen vybudováním stabilní a silné firmy, kterou 
následně převzal mezinárodně působící vlastník. 
Své koordinační a manažerské schopnosti zúročil 
při řízení Zväzu zamestnávateľov energetiky Slo
venska, kde rovněž úzce spolupracoval s partner
ským českým svazem. Jako ministr aktivně vstupuje 
do řešení problémů energetiky Visegrádské čtyřky, 
ale zejména nyní i celoevropských, vyvolaných rusko
ukrajinským konfliktem.

Tomáš MALATINSKÝ 

Tomáš Malatinský 
ukončil v roce 1983 studium 
na slovenskej technickej uni
verzite v Bratislavě, stavební 
fakultě, manažerský titul 
mBa získal na slovenskej 
poľnohospodárskej univerzite 
v nitře. prakticky celou 
svoji profesní kariéru spojil 
s Elektrovodem Bratislava, 
v němž prošel funkcemi od 
stavbyvedoucího až po gene
rálního ředitele a předsedu 
představenstva (nyní saG 
Elektrovod, a.s.). V letech 
2003 až 2012 byl prezidentem 
Zväzu zamestnávatéľov ener
getiky slovenska a v letech 
2004 až 2012 prezidentem 
asociáce zamestnávateľských 
zväzov a združení sloven
skej republiky. Od 4. dubna 
2012 je ve funkci ministra 
hospodářství slovenské 
republiky.

mEDaiListÉ

LAUDATIO k poctě pana Martina Herrmanna 
při příležitosti jeho vyznamenání Medailí Jiřího 
z Kunštátu a Poděbrad, krále českého, za osobní 
přínos v oboru a k integraci v rámci Evropy.

milý martine ! 
Jak jste sám mohl poznat, čeština je jazyk sice 
složitý, ale hravý. proto nyní mohu s klidem pro
hlásit, že uplynulo nejen mnoho času, ale i plynu 
od té doby, co jsme se setkali poprvé. Uvízl jste za 
těch dvanáct let v plynárenství právě tak, jako před 
lety já. při podobných příležitostech bývá dobrým 
zvykem vyjmenovávat všechny zásluhy a dobré činy, 
které se s vaším působením spojují. není jich vůbec 
málo. Já bych však nejraději uvedl, že jste se stal 
nejen pro německé, ale zvláště pro to naše – české 
– plynárenství velikým přínosem. podařilo se vám 
úspěšně proplout scyllou a Charybdou unbund
lingu, vaší zásluhou je plynárenství konsolidované 
a dobře fungující.
 
Rád bych zmínil zejména dvě události, které možná 
také trochu rozhodly o dalším směrování českého 
plynárenství. tou první bylo zvládnutí důsledků 
liberalizace energetického trhu. Zdálo se, že RWE 
ztrácí jednoho zákazníka za druhým. nebyla to 
jistě situace, z níž by si kterýkoliv manažer nezou
fal. Vaše vedení však dokázalo tento vývoj zvrátit, 
a celá řada zákazníků se vrátila zpět k RWE. tou 
druhou událostí, jakkoliv je vnitřní záležitostí 
plynárenskou, je konsolidace vztahů mezi lidmi. 
Existovala tradiční řevnivost mezi lidmi z trans
gasu a z distribučních společností. Je i vaší zásluhou, 
že dnes většina plynárenství, působící pod značkou 
RWE, je vnitřně konsolidovaná a jednotná.
 

pokud bych tedy hovořil o našich špičkových 
plynárenských manažerech, budu mluvit přede
vším o Vás. ať vás i nadále ochraňuje svatá anežka 
Česká, patronka našeho plynárenství. Jménem 
všech Vám děkuji a gratuluji vám k vašemu 
dnešnímu ocenění.
 

Vratislav Ludvík

Martin Hermann přišel do České republiky, aby po
dle známého latinského citátu Přišel, Viděl, Zvítězil. 
Jeho manažerské schopnosti a odborná erudice mu 
dávaly předpoklady, aby se společnost Transgas, 
nyní RWE, pod jeho vedením se stala uznávanou a 
prestižní firmou, která stoprocentně plní své hlavní 
poslání: zajistit spolehlivé a bezpečné dodávky plynu. 
Mezinárodní spolupráce při zajištění energetické 
bezpečnosti Unie dává jeho práci evropský rozměr.

Martin Friedrich HERRMANN

Martin Herrmann 
je předsedou představenstva 

nové společnosti RWE Česká 
republika, která řídí od 

1. ledna 2013 veškeré aktivi ty 
energetického koncernu 

RWE v Česku. RWE Česká 
republika přezvala řídící 

roli skupiny RWE v ČR po 
RWE transgas, kde martin 

Herrmann působil ve funkci 
předsedy představenstva od 
1. dubna 2007. Od 1. ledna 

2011 je také předsedou 
představenstva RWE 

East, koncernové divize 
zodpovědné za aktivity RWE 

ve střední a jihovýchodní 
Evropě a turecku.

 
V koncernu RWE působí 

od května 2002, kdy se 
stal členem představenstva 

a finančním ředitelem 
tehdejšího transgasu. 

předtím pracoval v ban
kovnictví, naposledy jako 

projektový manažer a poradce 
frankfurtské Commerzbank 

pro akvizici RWE v České 
republice. Vystudoval 

WestfälischeWilhelmsUni
versitat v německém mün

steru, kde získal akademickou 
hodnost v oboru ekonomie.
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sekce 2

havlíček 
ludvík 

mejstřík 
šťastný 

vlk

mODERÁtOR

V posledních letech prošla naše energetika dlouhou 
a nelehkou cestu k energetické vyváženosti, k res
pektování poptávky spotřebitelů po komfortní 
a spolehlivé dodávce i k respektování závazků vy
cházejících z požadavků na ochranu životního 
prostředí a na energetickou účinnost a úspory. 
Základní principy jsou: zabezpečení spolehlivé 
dodávky všech druhů energie, minimalizace ener
getické náročnosti a snaha o maximální ochranu 
životního prostředí. splnění uvedených požadavků 
není jednoduché a v jednotlivých evropských 
státech nemůže vzhledem k jejich specifikům být 
řešeno šablonovitě. Vytvoření konkurenčního 
prostředí v energetice s respektováním zásad 
otevřeného trhu bylo a je velmi náročnou úlohou. 
příprava na aplikaci evropských směrnic proto 
začala již před naším vstupem do EU, takže většina 
jejich zásad byla vtělena již do prvního energetic
kého zákona. na vstup do EU jsme proto v oblasti 
energetiky byli relativně dobře připraveni.
 
po vstupu do EU se přesto řada věcí změnila. 
směrnice EU vymezují regulaci trhu jako pro
středek proti síťovým monopolům a dále de finují 
požadavky na podíl energie z obnovitelných zdrojů. 
plošné uplatňování těchto požadavků by však pro 
nás mělo v případě ukončení výstavby či dostavby 
zdrojů jaderných negativní dopad na konkurence
schopnost ČR.
 
Členským zemím EU zůstává sice právo na vlastní 
energetický mix, avšak na potenciální možnosti, či 
spíše nemožnosti získat další primární obnovitelné 
zdroje nebere „Brusel“ žádné ohledy. Ceny plynu 
a silové elektřiny jsou plně tržní, avšak očekávání, 
že trh ceny sníží, se nenaplnilo. naopak v souvis

losti s podporou obnovitelných zdrojů česká legis
lativa výrazně pokřivuje trh s elektřinou, pod
pora fotovoltaiky působí vážné problémy našemu 
průmyslu.
 
pro další udržitelný rozvoj hospodářství ČR je 
nutné provést hlubokou analýzu dosavadní poli
tiky, jednoznačně pojmenovat omyly minulého 
období a kriticky je zhodnotit s cílem vyvarovat se 
problémů v budoucnosti. na základě této analýzy 
je pak nezbytné přijmout politická rozhodnutí 
napříč politickým spektrem s horizontem nejméně 
20ti až 30ti let.
 
snaha EU být v čele globálního boje proti emi
sím je sice chvályhodná, ale nebere v úvahu to, že 
je bohužel jen nepatrným příspěvkem k omezení 
globálních emisí. Bohužel je tímto přístupem 
ohrožována konkurenceschopnost jednotlivých 
států i EU jako celek.

Václav  HAVLÍČEK 
profesor teoretické elektrotechniky, emeritní rektor ČVUT v Praze

Současná evropská energetická politika a její 
vliv na Českou republiku, dosažené výsledky, 

přínosy a omyly

Václav Havlíček vystu
doval měřicí a řídicí techniku 

na Elektrotechnické fakultě 
ČVUt v praze (1965), kde od 

té doby vyučuje. souběžně, 
až do roku 1991 pracoval 

jako samostatný konstruk
tér a vědecký pracovník 
ve Výzkumném ústavu 

polygrafickém, strojtexu 
a Výzkumném ústavu 

silnoproudé elektrotechniky 
v Běchovicích. V roce 1993 
přednášel JEDEn semestr 
na nHCC v minneapolis. 
V roce 1991 byl jmenován 

docentem a v roce 1997 profe
sorem. V letech 1997 až 2002 

byl prorektorem pro rozvoj 
ČVUt, v letech 2006 až 2014 
byl rektorem ČVUt, po dobu 

čtyř let byl místopředsedou 
České konference rektorů 

pro oblast ekonomickou 
a sociální. Vyučoval a dosud 

vyučuje řadu předmětů 
v oblasti teorie obvodů, 

teorie elektromagnetického 
pole a Elektroniky. Hlavní 

profesní aktivity představují 
magnetická měření, 

univerzitní informační 
systémy a řízení a financování 

vysokých škol. 
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V současné době sklízíme důsledky rozhodnutí 
o strategii EU 2020, které nepřivedly státy EU 
na špici světové konkurenceschopnosti, ale vedly 
paradoxně k další fragmentaci evropského „jed
notného“ energetického trhu, který nenaplnil 
očekávání ani z hlediska udržitelnosti ani z efek
tivního snížení emisí prostřednictvím masivně do
tovaných obnovitelných zdrojů energie zúžených 
na zdroje solární, větrné a vodní. Faktický kolaps 
uměle vytvořeného trhu s povolenkami společně 
s dovozem laciného uhlí vytlačeného v Usa la
cinějším plynem, zpřístupněným pomocí nových 
technologií, vyústil v situaci kdy nejenom plyn, ale 
také elektřina je v EU pro konečného spotřebitele 
díky rostoucím nákladům na dotace OZE a ná
kladnější distribuci v průměru dvaapůlkrát dražší 
než v Usa, ačkoliv cena silové elektřiny klesá. 
navíc při vysoké nestabilitě prioritizovaného od
běru dotovaných OZE roste potřeba náhradních 
pohotovostních zdrojů, kompenzovaných drahými 
kapacitními platbami. Z trhu jsou vytlačovány 
dekarbonizované klasické i některé jaderné zdroje. 
pro energeticky intenzivní průmysl, který je na
dále významným zdrojem zaměstnanosti a růstu 
ve střední Evropě to znamená zásadní ohrožení 
konkurenceschopnosti, jakkoliv klesá jednotková 
energetická náročnost. německá vláda s cílem 
udržet konkurenceschopnost energeticky inten
zivního průmyslu (až 1900 korporací) přenáší 
náklady dotací na obyvatelstvo a touto (zatím EK 
nepovolenou) státní podporou dále deformuje 
a frag mentuje jednotný energetický trh. ale mno
hem nižší koupěschopnost obyvatel a ekonomik 
ostatních států střední Evropy včetně České repub
liky nedovoluje plně následovat stejnou strategii, 
což ohrožuje konkurenceschopnsot energeticky 

náročného průmyslu s důsledky možného vyřazení 
celých bloků z globálních hodnotových a dodava
telských řetězců. současně je Evropa stále méně 
konkurenceschopná v oblasti nových „zelených“ 
technologií, kde v případě solárních technologií 
dosahuje desítek miliard deficitů obchodní bilance 
se světem. přes řadu inovací v oblasti větrné energie 
aj. není tedy rychlá alternativa a možné dopady pro 
nezaměstnanost jsou nasnadě. 
 
při dopracování návrhu EU klimatickoenergetic
kého balíčku 2030 je třeba mnohem důkladněji 
přihlédnout k analýze jeho dopadů. Již stávající 
analýzy naznačují problémy nastavení nekoor
dinovaných cílů, kdy například závazný cíl pro 
OZE na úrovni členských států by nemusel vést 
k efektivnímu rozvoji technologicky neutrálně 
vnímaných zdrojů. tím by byla ohrožena samotná 
udržitelnost a mezinárodní konkurenceschopnost 
ekonomiky.

Michal MEJSTŘÍK
profesor, Institut ekonomických studií FSV University Karlovy

Každé špatné rozhodnutí v energetice zaplatí 
konečný spotřebitel • analýzy a jejich kritické 

hodnocení • vede cesta k energetice 
budoucnosti jen přes OZE ?

Michal Mejstřík vystu
doval ekonometrii na VŠE 

v praze a získal stipendium na 
London school of Economics 

(1990—91). Od roku 1997 
je profesorem ekonomie 

a financí Univerzity Karlovy 
v praze, kde jako ředitel vybu

doval prestižní institut eko
nomických studií FsV UK 

(1993—2010). Od roku 1991 
opakovaně působil jako ex

terní konzultant mezinárod
ních organizací (UsaiD, 
svě tová banka, EK v sVE 
i asii), české vlády a řady 
korporací samostatně či 

prostřednictvím společnosti 
EEip, a.s. V minulosti působil 

v dozorčích radách plynáren
ských společností VČp, ZČp 

a smp, dále jako předseda 
dozorčí rady Čsa. Od března 

2011 je předsedou dozorčí 
rady nově vzniklého Českého 

aeroholdigu, a.s., a vede vy
jed návácí tým s EK pro státní 
pomoc Čsa a vznik Českého 

aeroholdingu, a.s. Rovněž 
je členem dozorčí rady ČEZ, 
a.s., předsedou mezinárodní 
obchodní komory ČR (iCC 

CR) a členem skupiny globál
ních poradců iCC.

České plynárenské podnikání, které letos oslaví již 
své 167 výročí, má Janusovskou tvář. Z pohledu 
evropského plynárenství se jedná o významný 
přepravní systém, v tuzemsku – přes vysoký stu
peň plynofikace území státu – představuje spíše 
doplňkový energetický obor. O tom ostatně svědčí 
i podíl zemního plynu na využívaných primárních 
zdrojích, jež dosahuje okolo 17 %. to odpovídá 
zhruba polovině obdobných podílů v tradičních 
členských zemích EU. 

Významnějšímu růstu podílu plynu na primárních 
energetických zdrojích České republiky brání řada 
různých vlivových i politických faktorů; zjevně 
nejdůležitějším z nich je problém bezpečnosti 
a spolehlivosti dodávek ruského zemního plynu. 

Evropská „plynová krize“ na počátku roku 2009 
tuto obavu posílila, jakkoliv se prakticky českých 
spotřebitelů nijak nedotkla. současná eskalace 
krizového vztahu mezi Ruskem a Ukrajinou má 
nepochybně přímý dopad na dodávky ruského 
plynu, a posiluje tak tendence co nejvíce ome
zit podíl plynu na naší spotřebě energie. Jsem 
přesvědčen, že tato cesta je špatná. Bude však 
nutné učinit některé legislativní kroky, a to ne ze 
strany České republiky, ale Evropské komise. pla
tíli princip volného obchodu se zemním plynem, 
pak se z něj ten ruský vymyká. Řešení tak spočívá 
v prohloubení volného trhu s plynem cestou zrušení 
všech dlouhodobých importních kontraktů, které 
jsou v přímém protikladu s pravidly liberálního 
obchodu, a současně zrušení všech dlouhodobých 
přepravních kontraktů, které zamezují svobod
nému přístupu obchodníků ke kapacitě dálkových 
plynovodů. předpokladem je také vytvoření pravi

del „plynového schengenu“, tedy přesun všech ná
kupních měřicích míst na vnější hranice EU. 

V případě, že by se takové kroky uskutečnily, klesá 
významně riziko ohrožení dodávek z jiných, nežli 
kapacitních důvodů. Ruský plyn se totiž dostane 
do přímého konkurenčního postavení vůči všem 
ostatním zdrojům, které Evropu plynem zásobují.

Vratislav LUDVÍK
konzultant

Má zemní plyn opravdu budoucnost?

Vratislav Ludvík 
absolvoval Vysokou školu 
ekonomickou a poté pracoval 
v plynárenství; byl vedoucím 
oddělení koncepcí transgasu 
a vedoucím skupiny poradců 
na GŘ České plynárenské 
podniky. po roce 1989 přešel 
na Federální ministerstvo 
hospodářství jako ředitel 
odboru pro ropu a plyn, 
následně se stal náměstkem 
ministra průmyslu a obcho du. 
Zastu poval Českou republiku 
v mezinárodních organizacích 
(plynárenská sekce Un 
v Ženevě, vedoucí energetické 
skupiny Hexagonály apod.). 
podílel se na restrukturalizaci 
energetického sektoru ČR 
a na přípravě jeho privatizace, 
na přípravě zákonů v oblasti 
energetiky a na formulování 
státní energetické koncepce. 
po odchodu ze státní správy 
působí jako konzultant se 
zaměřením na plynárenství. 
pracoval pro řadu evropských 
plynárenských firem, často 
publikuje na internetových 
serverech a spolupracuje 
s rozhlasem i televizí.
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Energetická politika Evropské unie není zcela 
jednotná, přesto však v současné době má další 
integrací zajistit spotřebitelům bezpečné dodávky 
za přijatelnou cenu, větší konkurenceschopnost 
a nižší emise. V listopadu 2010 vydala Evropská 
komise sdělení Strategie	 pro	 konkurenceschop
nou,	 udržitelnou	 a	 bezpečnou	 energetiku, které 
vy   mezuje priority energetické politiky EU v hori
zontu 20112020 a nabízí přehled o současném 
stavu energetické politiky EU. Jedná se o dosažení 
účinného využívání energie v Evropě, vybudování 
funkčního celoevropského integrovaného trhu 
s energií, posílení postavení spotřebitelů a dosažení 
co nejvyšší úrovně bezpečnosti a zabezpečení 
dodávek energie, posílení vedoucího postavení 
Evropy v oblasti energetických technologií a ino
vací, upevnění vnějšího rozměru energetického 
trhu EU. V oblasti energetické účinnosti a úspor 
Evropský parlament schvá lil směrnici 2012/27/
EU, která zavazuje členské státy Unie dosažení 
úspory na konečné spotřebě energie do roku 2020. 
směrnice stanoví pravidla zaměřená na odstranění 
překážek na trhu s ener gií a překonání některých 
nedokonalostí trhu, jež brání účinnosti při 
dodávkách a využívání energie, a stanoví zave
dení orientačních vnitro státních cílů energetické 
účinnosti do roku 2020. V současné době se dis
kutuje s Evropskou komisí klimatický ener getický 
rámec na období 2020 až 2030, ve kterém jsou 
stanovené cíle ke snižování emisí skleníkových 
plynů, k realizaci obnovitelných zdrojů energie, 
ke zlepšení energetické účinnosti, k reformě trhu 
s emisními povolenkami, pro konkurenceschop
nou a bezpečnou energii a na nový systém energe
tického řízení. V následujících deseti letech členské 
státy čekají investice ve výši 1 bilionu eur do di

verzifikace energetických zdrojů, propojení in
frastruktur a výměny zařízení za účinnější a šetrné 
k životnímu prostředí.

Jediným závazným cílem pro Českou republiku 
v oblasti energetiky je podle směrnice 2009/28/
Es podíl energie z obnovitelných zdrojů na hrubé 
konečné spotřebě energie ve výši 13 % v roce 2020. 
Jeho součástí je závazný cíl podílu energie z obno
vitelných zdrojů ve všech druzích dopravy na hrubé 
konečné spotřebě energie v dopravě ve výši 10 % 
v roce 2020.

Z hlediska cílů v oblasti klimatu a energetiky do 
roku 2030 pro konkurenceschopné, bezpečné 
a nízkouhlíkové hospodářství, které jsou navrženy 
v dokumentu Evropské komise lze konstatovat, že 
stanoveným cílem 40% úspory CO2 k roku 1990 
nebude v ČR ohrožena průmyslová výroba za 
předpokladu implementace úsporných opatření, 
postupného přechodu středních uhelných zdrojů 
na alternativní paliva s nižší produkcí skleníko
vých plynů, snížením spotřeby tepla a následné 
výroby v důsledku snížení součinitele prostupu 
tepla obálkou budovy. Závazek podílu výroby 
energie z OZE na konečné hrubé spotřebě nad 
18 % v roce 2030 je pro Českou republiku obtížně 
dosažitelný. Dosažení maximálního 17% podílu 
bude v převážné míře záviset na stabilizaci výroby 
tepla v následujících letech.

Vladimír VLK
poradce ministra průmyslu a obchodu pro energetiku

Aplikace evropské energetické politiky 
do našich strategií

absolvoval Fakultu strojní 
ČVUt v praze, je autori

zovaným inženýrem pro 
technologická zařízení staveb 

a energetickým auditorem. 
má dlouholeté zkušenosti 

s provozem a spouštěním kla
sických i jaderných elektráren, 
které získal jako zaměstnanec 

ČEZu a ŠKODa praha. 
Od roku 1994 jako poradce 
v oblasti udržitelné energe
tiky spolupracoval se státní 

správou, v letech 2007—2012 
pracoval pro ministerstvo 

životního prostředí jako 
poradce, z toho tři roky jako 

ředitel odboru udržitelné 
energetiky a dopravy. V roce 

2007 ses stal členem nezávis
lé energetické komise“, tzv. 
pačesovy komise, kde měl 

v gesci oblast úspor energie, 
teplárenství a analýzu 

fosilních paliv. V současné 
době pracuje na minister

stvu průmyslu a obchodu na 
pozici poradce ministra pro 
oblast energetiky. publikuje 
v odborných energetických 

časopisech, vypracoval řadu 
analýz pro státní správu týka

jící se české energetiky.

•	 Pohled	z	úrovně	podnikové	sféry.

•	 Máme	 vnímat	 EU	 jako	 místo	 pro	 čerpání	
evropských fondů, nebo jako místo za které se 
můžeme schovat při argumentaci nepříjemných 
rozhodnutí, nebo dokonce jako místo, ze kterého 
jsme ome zováni v soutěži ?
nikoli, mezinárodní spolupráce a prostor Evropy je 
místem ke spolupráci a ta je jedinou nadějí na trvalý 
rozvoj.

•	 Jak	 rychle	 jsme	 integrovali	 v	 prostoru	Evropy	
s jednou z činností OtE a. s., tedy s obchodováním 
na organizovaném krátkodobém trhu.

•	 Jaké	byly	překážky	na	naší	cestě	za	integrací	to
hoto spotového trhu, kdo byl naším spojencem při 
jejich překonávání.

•	 Co	jsme	získali	a	mohli	nabídnout	účastníkům	
trhu v ČR.

•	 Jak	lze	pokračovat	v	rozvoji	trhu,	když:
 •	 Evropa neví, co chce, resp. nemá sílu překonat 
národní zájmy členských zemí ve prospěch spolu
práce a růstu Evropy
 •	 Evropská unie nemá sílu sjednotit orga
nizační strukturu národních institucí a shodným 
způsobem rozdělit jejich kompetence
 •	 Evropská unie podlehla opojení z mo žnosti 
přímých i nepřímých zásahů pod praporem ekolo
gie, ochrany zákazníka, nebo transparence.

•	 Aktuální	 schéma	 organizovaného	 obchodu	
s elek třinou v EU a přehled hlavních integračních 
projektů.

Jiří ŠŤASTNÝ 
předsedada představenstva OTE, a.s.

Organizovaný obchod s elektřinou v Evropě 
a uplynulé Evropské desetiletí

Jiří Šťastný vystudoval 
Vysokou školu ekonomickou 
obor Ekonomika a řízení 
průmyslu. V minulosti 
pracoval v různých funkcích 
v koncernovém podniku, 
později akciové společnosti 
severočeská energetika, kde 
byl od roku 1994 do roku 
2003 generálním ředitelem 
a předsedou představenstva. 
poté působil ve společnosti 
ČEZ, a.s., a před nástupem 
do OtE, a.s., v akciové 
společnosti severočeská 
plynárenská jako ředitel 
prodeje plynu. Ve společnosti 
OtE, a.s., byl nejprve ve 
funkci generálního ředitele, 
od června 2011 je předsedou 
představenstva.
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minulé desetiletí rozbouřilo evropskou energetiku 
jako snad nic předtím. týká se to především oblasti 
dodávek elektřiny a tepla, kapalná paliva pro do
pravu proplula tímto obdobím prakticky beze 
změn. Otevřený trh s elektřinou a plynem, důraz 
na ochranu životního prostředí doplněný sys
témem emisních povolenek, energetická účinnost 
a úspory, využívání obnovitelných zdrojů energie 
a dokonce náhrada ověřených technologií obno
vitelnými zdroji, zejména prostřednictvím do
tací, to vše podpořeno balíkem směrnic a zákonů. 
a samozřejmě – nyní k nepoznání dotacemi 
a regulacemi (typu 202020) zdeformovaný dříve 
vše slibující otevřený trh. těžba břidlicového 
plynu a s tím související diversifikace dodavatelů. 
Ukrajina a výrazné poučení o úloze energetické 
bezpečnosti.
 
to všechno dělá v poslední době z energetických 
koncepcí trhací kalendář. pokusit se za této situ
ace predikovat naši energetickou budoucnost se 
zdá být úkolem pro šílence. po řadě neúspěchů 
investoři ztrácí důvěru ve velké energetické in
vestice. a zde se projevuje jedna z bizarností 
současného přístupu k budoucnosti. stejně jako 
u politiků, tak i ve finančním světě se sází pouze 
na několikaletou perspektivu. to, že dům stavíme 
a děti si pořizujeme na celý život, chápeme, ale 
naštěstí nic z toho nepoměřujeme krátkodobou 
návratností „investice“. stejnou nezbytností je nyní 
nastavený a očekávaný energetický komfort. Jak ho 
dlouhodobě zajistit ? může zde zasáhnout stát ? má 
pro to důvody ? má k tomu nástroje a prostředky ?
 
Zkusme toto vše pojmout do svých úvah a vtělit to 
do státní energetické koncepce – strategického do

kumentu, který musí mít vnitřní logiku vystavenou 
tak, abychom v reálné budoucnosti uměli reagovat 
na změny a výzvy, které nás jako atributy nyní tur
bulentního prostředí mohou ještě dlouho provázet 
a ovlivňovat naše představa a jejich realizovatel
nost. pokud bude náš přístup konzervativní, je 
velká naděje, že bude i dostatečně robustní ve svém 
definování naší energetické koncepce. našimi li
mity jsou jak významný podíl průmyslu na tvorbě 
HDp a tomu odpovídající energetická náročnost, 
tak i přírodní podmínky určující potenciál využití 
obnovitelných zdrojů. a do karet nám hraje na ev
ropské poměry relativně vysoké využití domácích 
energetických zdrojů.
 
V souladu s evropským kontextem je možné před
stavit si a vytyčit základní pilíře naší národní 
ener getické strategie. Energetickou bezpečnost 
a soběstačnost, soustředění se na energetickou 
účinnost a úspory a využití optimálního zdrojové
ho mixu (jaderná energetika, domácí uhlí, dostup
ný plyn a obnovitelné zdroje). Jedině tak bude 
možné naplnit požadavky, které na zásobování 
všemi potřebnými formami energie obyvatelstvo 
i průmysl má a očekává jejich bezpečné, spolehlivé 
a komfortní plnění.

Jiří MAREK 
předseda řídícího výboru ARVe 2014

Budoucnost české energetiky – limity, 
potřeby a očekávání – evropský kontext

Jiří Marek , absolvent 
řádného i postgraduálního 

studia na Fakultě jaderné 
a fyzikálně inženýrské 

ČVUt v praze, je kon
zultantem, jednatelem 

společnosti Jmm Cs spol. 
s r.o., a předsedou správní 
rady veřejně prospěšného 

ústavu Českomoravská 
technika, z.ú. V posled

ních 20 letech působil jako 
poradce ministra průmyslu 

a obchodu i náměstků 
ministra financí, předseda 
či člen dozorčí rady ČEZu 

a dalších energetických 
firem. V souvislosti s tím 

se podílel na reorganizaci 
státní správy v energetice i na 
formování sEK, na ustavení 

státního úřadu pro jadernou 
bezpečnost i na přípravě 

privatizace české energetiky.
specializuje se na popu la

rizační publikační činnost 
v energetice a má rozsáhlé 

zkušenosti z pořádání me
zi národních i domácích 

od borných konferencí a fór. 
Jeho vyjádření k procesům 

v energetice jsou uváděna 
v televizi, rozhlase i ekono

mických magazínech.
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Rozlišujme mezi spekulantem, obchodníkem 
a skutečným dlouhodobým akcionářem. Žádný 
skutečný akcionář společnosti nemůže sázet na krát
kodobé efekty. Jakýkoli krátkodobý mimořádný 
výnos se vždy rychle odečte od dlouhodobé hod
noty společnosti. tedy naopak pouze správně zvo
lená dlouhodobá strategie rozvoje přináší hodnotu 
všem akcionářům i těm minoritním. Osobně jsem 
akcionářem klíčové české energetické společnosti 
ČEZ už více než dvanáct let. Vzhledem k podílu 
státu jsem sice malý akcionář, ale za tu dobu se i já 
cítím být majitelem této společnosti. paradoxem 
je, že posledních pět až šest let dokonce jediným 
skutečným akcionářem – majitelem, který se stará 
nebo brání tomu, aby jeho majetek byl tunelován 
nebo jinak záměrně poškozován.

Evropa bez dlouhodobých investic do energetiky 
samozřejmě nemá šanci přežít. problém současné 
politické a úřednické reprezentace této země je, 
že doposud nebyla schopna pochopit realitu změn 
a vývoje uvnitř energetiky EU. nekonečný příběh 
vzniku nové energetické koncepce v ČR tj. sEK, 
asEK apod., je toho důkazem. společná energe
tická politika EU s důrazem na zachování výsostně 
národních rozhodnutí ohledně vlastního energe
tického mixu je iluzí. trh s emisemi je dlouhodobě 
v úpadku a v EU evidentně neexistuje dostatečná 
snaha tento trh oživit. slepé následování bezemisní 
energetické politiky EU je velkou prohrou. Ekono
micky utáhnout jak drahé emisní povolenky 
(v případě funkčního trhu s emisemi) tak i drahé 
dotace OZE je pro Evropu nereálné. paradoxně tak 
v EU nad vlastním cílováním emisí získáva  jí navrch 
prostředky jak těchto cílů dosáhnout, tj. roz  voj 
OZE, tlak na úspory, energetickou účinnost apod. 

ČR čelí důsledkům extrémní a pro sousední trhy 
mimořádně invazivní německé energetické politiky 
“Energiewende”, která je právě založena na rychlém 
rozvoji OZE.  ČR jako nevýznamná země EU, bez 
zásadního vlivu na formování evropské energetické 
politiky, přímý soused německa  a zároveň jeden 
z největších exportérů elektřiny v EU se tím dos
tává při formování své energetické politiky pod 
obrovský tlak. Už nyní jsme téměř ztratili scho
pnost rozhodovat o vlastní energetické politice. 
pokud se čeští politici rychle nezorientují, ČR 
ztratí velmi rychle vše, co doposud v regionu v ener
getice znamenala. V ČR se dlouho předpokládalo, 
že německá energetická politika sama “zkrachuje”, 
opak je ale pravdou. němci k tomu uvnitř EU 
přistupují tak, že se nikoho ani svých sousedů 
na oprávněnost popř. správnost či ekonomickou 
únosnost běžícího procesu přerodu jejich energe
tiky nemusí ptát. Jsou klíčovou a bohatou zemí 
EU, která zásadně ovlivňuje dění v EU. pokud ČR 
podporuje integrační proces EU, měla by se naše 
energetická politika začít se všemi důsledky rychle 
přizpůsobovat té německé. Vzhledem k historii de
sítky let budované české elektroenergetiky to bude 
bolestivé. ČR je na prahu zásadních strukturál
ních změn své energetiky popř. popření myšlenky 
společného evropské trhu s elektřinou, tedy obecně 
integračních procesů EU. Chtít obojí najednou je 
pro ČR nereálné.

Michal ŠNOBR 
poradce skupiny J&T v energetice a oblasti kapitálových trhů

Lze sladit krátkodobá akcionářská očekávání a 
dlouhodobé strategie rozvoje – přežije Evropa 

bez dlouhodobých investicí do energetiky ?

Od roku 1998 působí 
michal Šnobr jako externí 
poradce finanční skupiny 
J&t v oblasti energetiky, 

které se intenzivně věnuje 
posledních deset let.  Je 

aktivním investorem, 
minoritním akcionářem 

ČEZ a dlouhodobě se podílí 
na významných obchodech 

skupiny J&t nejen v oblasti 
energetiky. má více než 
dvacet let zkušeností na 

kapitálovém trhu, na kterém 
působí od druhé vlny 

kuponové privatizace. Byl 
spoluzakladatelem úspěšné 

makléřské společnosti aKRO 
Capital. Je spoluzakladatelem 

a významným donátorem 
nadace člověk člověku, která 
podporuje projekty v oblasti 
výchovy, vzdělávání, sportu, 

zdravotní péče a využití 
volného času dětí a mládeže, 

zároveň poskytuje pomoc 
i handicapovaným a sociálně 

znevýhodněným lidem.
michal Šnobr je absolventem 
ČVUt praha, oboru Ekono

mika řízení stavebnictví.

V roce 2014 by měl být v EU vytvořen dle jednoho 
z evropských cílů fungující a plně liberalizovaný 
vnitřní trh s elektřinou. toho prozatím svědky 
nejsme, i přesto se však trh s elektřinou odehrává 
na teritoriu významně propojených přenosových 
soustav, které dokresluje i postupující propojo
vání trhů. současně se v něm odráží evropská 
klimatickoenergetická strategie EU. té odpovídá 
nedávný návrh Evropské komise na snížení emisí 
CO2 ve výši 40 % v horizontu roku 2030, který 
se evidentně promítne i do cílů v sektorech EU 
Ets. Evropa však není ve snaze o dekarbonizaci 
sama – obchodní systémy s povolenkami vznikají 
i v jiných regionech. Dalším způsobem reflexe 
strategie EU jsou snahy Komise prosadit navržený 
cíl dosaže ní podílu 27 % energie z obnovitelných 
zdrojů (OZE) na celkové spotřebě energie v roce 
2030, což znamená dosažení podílu OZE v ener
getice ve výši 47 %.  

Kromě evropského rámce trhu s elektřinou 
českou energetiku významně ovlivňuje německý 
trh, jelikož cena elektřiny na českém trhu je díky 
geografické pozici i kapacitě propojení silně kore
lována s cenou elektřiny na trhu německém. Blíz
ká budoucnost je v německu plná ambiciózních 
cílů vycházejících z německé energetické politiky 
Ener giewende. Dle koaliční dohody nové vlády 
bude německo pokračovat v nastavené trajektorii, 
a to včetně růstu podílu OZE. to bude do roku 
2050 znamenat výrazný pokles potřeby výroby 
z konvenčních zdrojů, na druhou stranu zůstane 
potřeba instalované kapacity konvenčních zdrojů 
díky nutnosti poskytovat zálohu pro OZE a vykrý
vat špičky ve spotřebě na dnešní úrovni.

Z důvodu potřeby zajistit požadovanou konvenční 
kapacitu dnes většina členských států EU uvažuje 
o zavedení nebo již přímo zavádí kapacitní trhy 
(CRm). ty mají fungovat obdobně jako trhy s elek
trickou energií, prakticky nahrazují cenové špičky 
stabilním příplatkem, který stanoví trh. připojíli 
se k tomuto trendu i německo a vytvoří svůj CRm, 
čemuž prozatím vše nasvědčuje, bude to zároveň 
implicitně znamenat dlouhodobé ohrožení provo
zování zdrojů v zemích, které kapacitní trh zaveden 
nemají, včetně České republiky.

pokud Česká republika bude chtít zajistit 
dlouhodobou bezpečnost dodávek a budeli ka
pacitní trh zaveden v německu, bude muset tento 
nástroj zavést v ČR také. to si zřejmě vyžádá celou 
řadu přípravných kroků, např. garanci dostupnos
ti přeshraničních kapacit v časovém horizontu 
ales poň 3—5 let, zahájení přípravy operátorů 
přenosových soustav v jednotlivých zemích nebo 
koordinaci zavedení regionálního CRm s ostatní
mi sousedními státy německa – zejména Ra kous
kem a nizozemím.

Ivo HLAVÁČ 
člen představenstva ČEZ, a.s., ředitel divize vnější vztahy a regulace

Možnosti a strategie velkého hráče – 
jak  českou energetiku ovlivní vývoj 
v EU a v Německu

Ivo Hlaváč zastává ve 
společnosti ČEZ, a.s., funkci 
člena představenstva a stojí 
v čele divize vnější vztahy 
a regulace. V minulosti již 
ve společnosti ČEZ působil 
jako specialista na evropskou 
agendu. před návratem do 
skupiny ČEZ pracoval v roce 
2012 v poradenské firmě De
loitte jako manager pro oblast 
energetiky.

ivo Hlaváč je absolventem 
Filosofické fakulty University 
palackého Olomouc. post
graduální studijní stipendia 
absolvoval na Ena v paříži 
a GCsp v Ženevě. pracoval 
v řídících pozicích ve státní 
správě a specializoval se na 
EU a mezinárodní vztahy – 
na ministerstvu pro místní 
rozvoj jako 1. náměstek 
minis tra pro evropské zá
ležitosti, na ministerstvu 
zemědělství jako 1. náměstek 
pro EU a mezinárodní vztahy 
a na ministerstvu životního 
prostředí jako náměstek 
technické ochrany životního 
prostředí.
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Evropský průmysl včetně energetiky má simultánně 
snižovat svou produkci CO2, zvyšovat energe
tickou efektivitu, rozvíjet a financovat výrobu 
ener gie z obnovitelných zdrojů, zvyšovat svou 
ce losvětovou konkurenceschopnost a zároveň 
smě ř ovat k celkově liberalizovanému trhu EU 
prostřednictvím postupné harmonizace. Většina 
těchto rámcových cílů jde však momentálně proti 
sobě či jsou neúměrně multiplikovány především 
v důsledku nevhodně zvolených či včas neupra
vených regulačních mechanismů, kterými mělo být 
oněch cílů dosaženo. nadto celou situaci kompli
kují stále více ryze národní a nutno konstatovat 
značně rozcházející se národní politiky. Výsledkem 
této situace je naprosto distorzní situace na jed
notném evropském trhu. ta nejen, že má značně 
daleko k jakémukoliv sjednocení pravidel fungo
vání, ale naprosto podlamuje důvěru ve fungování 
EU, neboť některé (a pohříchu pouze velké a vlivné) 
členské státy EU si na národní úrovni přijaly dílčí 
řešení výše uvedených problémů bez ohledu na 
regulační mechanismy EU, zatímco (a bohužel 
vesměs pouze menším státům jako je ČR) jsou stej
né kroky upírány.
 
Evropská komise i národní politické reprezentace 
všech členských států – které jsou za danou situ
aci zodpovědné, neboť právě ony se podílely větší 
či menší měrou na nevhodném nastavování cílů 
a  prostředků k jejich dosahování či později ná
rod ních utilitárních výjimkách z pravidel – jsou si 
situace nepochybně vědomy. přesto za uplynulé dva 
roky nedošlo k podstatnější nápravě.
 
systémovým řešením se zdá být úprava respektive 
oprava příčin současné situace evropské energe

tiky – tedy stabilizací a racionalizací regulačních 
mechanismů. Jde však o pouhé zdání. i kdyby 
existovala ochota a schopnost podívat se na 
problémy reálně a slevit z některých ryze poli
ticky a marketingově líbivě definovaných cílů (bez 
ohledu na ekonomickou a technickou náročnost), 
bude těžké dohodnout se na „jednotném hracím 
poli“ (level playing field). Byť celá Evropa ztrácí 
konkurenceschopnost včetně energetiky již zhru
ba pět let, a stále o ní hovoří, aniž by se cokoliv 
zlepšilo, ve snaze pomoci si alespoň krátkodobě 
(a to především v průmyslu a energetice), sáhly 
některé členské státy k unilaterálním, národním 
opatřením, jež buď diskriminují ostatní členské 
státy nebo externalizují problém jedné země na 
úkor ostatních. a bude velmi těžké, i kdyby došlo 
k racionální dohodě – například na velmi žádoucí 
konsolidaci celé energetickoklimatickoenviron
mentální politiky EU na jeden jediný redukční 
cíl – zda a jak budou nahrazeny benefity, na které 
si porušováním evropských pravidel tyto „hřešící“ 
státy do této doby přišly. Lze jen doufat, že české 
politické elity – a to napříč politickým spektrem – 
se probudí ze své letité letargie k evropské politice 
a namísto stínoher určených výhradně pro české 
občany a firmy se k těmto nadcházejícím dis
kusím na evropské úrovni postaví věcně, reálně 
a efektivně.

Jakub VÍT
 expert pro energetiku Svazu průmyslu a dopravy ČR

Jednotný trh, národní trhy 
nebo cesta do neznáma

absolvoval Filosofickou 
fakultu a Fakultu sociál

ních věd Karlovy Univer
sity. V oblasti public affairs 
a vertikálních i horizontál

ních regulací pracuje více 
než 14 let se zkušenostmi 

z mnoha odvětví průmyslu 
(hutnictví a ocelářství, ener

getika, tabákový průmysl, it, 
telekomunikace) na straně 
výrobních firem, poraden

ských společností i státní 
správy (U.s. Department of 

state). Od roku 2010 pracuje 
jako národní manažer pro 

vnější vztahy v arcelormit
tal Ostrava. Od roku 2011 je 

tajemníkem viceprezidenta 
svazu průmyslu a dopravy 

ČR pro oblast životního 
prostředí, energetiky 

a evropské regulace a podílí 
se na koordinaci činností 
svazu průmyslu v těchto 
oblastech. Od roku 2013 

je rovněž místopředsedou 
představenstva Hutnictví 

železa, a.s.

Elektroenergetika je nezbytnou součástí ekono
miky každého státu a poskytuje zásadní vstupy, bez 
kterých ekonomika nemůže fungovat. Dodávky 
elektřiny a tepla musejí být bezpečné, stabilní, 
konkurenceschopné a také udržitelné v čase. Ener
getický sektor ale v současnosti prochází hlubokou 
krizí a obdobím nejistot. Důvodem je ekonomická 
krize, nadměrná regulace a politické zásahy. Vypuk
nutí ekonomické krize vedlo k propadu průmyslu 
a spotřeby energií. to vytváří tlak na zlepšování 
efektivity energetiky, se kterým by si za běžné situ
ace dokázalo odvětví poradit. situaci ale významně 
narušují politické zásahy do tržního prostředí. 
místo tržního signálu v podobě ceny elektřiny 
a ceny povolenky je výrobní mix ovlivňován arbit
rárními zásahy ze strany jednotlivých států a EU. 
Jedinou jistotou dnešní energetiky je nejistota.

pro odvětví, které potřebuje pro své podnikání 
alespoň minimální dávku stability pro výstavbu in
vestic s návratností v řádu desetiletí a plánování je
jich provozu, je tato situace nepřijatelná. aktuální 
zásahy do trhu vedou k zavírání zcela moderních 
elektráren a pokřivené tržní ceny nedokáží zaplatit 
ani základní obnovovací investice. při současné 
tržní situaci je výstavba nového výrobního zdroje 
ekonomicky neefektivní. panující nejistota na 
ener getických trzích investice v energetice vlast ně 
znemožňuje.

přestože je zdravá míra regulace žádoucí, energe
tický trh momentálně trpí nesystematickými zá
sahy do svého fungování. Jeho správné nastavení za
jistí potřebné investice a je prevencí drahých řešení 
v poslední minutě. nejdůležitější by měly být kroky 

směřující k ozdravení trhu, kde je podstatné zaměřit 
se zejména na integraci OZE, nápravu trhu s CO2 
a zabránění fragmentace na národní systémy.

Vladimír Vaněk je ab
solventem Českého vysokého 
učení technického Fakulty 
elektrotechnické. před nástu
pem do společnosti Deloitte 
byl výkonným ředitelem 
a spo lumajitelem společnosti 
zaměřené na implemen
tace sW aplikací určených 
zejména pro řízení podniku. 
nyní je vedoucím partnerem 
oddělení poradenských služeb 
společnosti Deloitte Česká 
republika. má zkušenosti 
v oboru strategických 
podnikových optimalizací 
v oblasti energetiky, analýzy 
energetického trhu v České 
republice a v EU, modelování 
služeb energeti ckého trhu 
EU, regulačních služeb, 
obchodováním s ener
giemi a řízením rizik pro 
energetický sektor, řízením 
finančních rizik a finan
čních operací pro energetický 
sektor.

Vladimír VANĚK 
vedoucí partner oddělení poradenských služeb Deloitte Česká republika

Jedinou jistotou dnešní energetiky je nejistota



Českomoravská technika, z.ú., je ústavem založeným s cílem propagovat 
a podporovat technickou učenost, zvýšit zájem o ní a posílit prestiž tech-
nického vzdělání mezi širokou veřejností.

Vycházíme z přesvědčení, že budoucnost naší země je v technické 
vzdělanosti a technické výchově od mateřských přes základní, střední až 
po vysoké školy. Všechny tyto části vzdělávacího procesu je třeba rozví-
jet ve vzájemné součinnosti. Primárně se zaměřujeme na poradenství 
a podporu získávání a šíření informací, znalostí a vědomostí, motivování 
změny přístupu veřejnosti k technickým oborům, a to formou zpracování 
účelových publikací, pomůcek, mediálních programů, pořádání konferencí, 
seminářů a znalostních kvízů a soutěží pro děti a mládež.

čmtechnika

w w w . c m t e c h n i k a . c z
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Vstup RWE na český trh v roce 2002 je dodnes 
největším privatizačním projektem od listopadu 
1989. Za dvanáct let, které uplynuly od momentu, 
kdy německý koncern získal za 4,1 miliardy eur 
většinový podíl ve státním podniku Transgas a podíly 
v regionálních distribučních společnostech, se značka 
RWE v české kotlině zabydlela. Dnes ji zná devět 
z deseti obyvatel. I to patří mezi úspěchy této priva
tizace. Představme si další.
 
RWE se na českém trhu úspěšně etablovala, zvlád
la liberalizaci trhu s energiemi a udržela si pozici 
české plynárenské jedničky. K tomu v roce 2010 
vstoupila na trh s elektřinou, kde dnes patří mezi 
nejúspěšnější alternativní dodavatele a platí, že 
každý čtvrtý zákazník, který mění dodavatele 
elektřiny, zvolí nabídku RWE.

Jasná řeč čísel

tyto a další skutečnosti nejlépe dokládají fakta 
a čísla. tak například do plynárenské infrastruk
tury RWE od svého vstupu na český trh investo
vala na 50 miliard korun. na dani z příjmu od
vedla do českého rozpočtu již více než 35 miliard 
korun a ener gie dodává 1,7 milionům zákazníků. 
RWE také vystupuje jako společensky odpovědná 
společnost: do této oblasti již investovala více 
než miliardu korun. především projekty RWE – 
ener gie českého filmu a RWE – energie českého 
lyžování jsou široké veřejnosti velmi dobře známy 
a stejně dobře vnímány.

„Vstup na český trh je určitě jednou z akvizic RWE, 
kterou lze považovat za úspěch. troufám si říct, že 
i přes změny, kterými zde firma za těch dvanáct 

let prošla, nikdy RWE akvizice v České republice 
nelitovala,“ tvrdí martin Herrmann, předseda 
představenstva a generální ředitel RWE Česká re
publika.

Liberalizace trhu jako výzva

Změn byla skutečně celá řada. předně již zmíněná 
liberalizace trhu, během níž se RWE musela vy
rovnat s konkurencí a postupně ztrácela dominant
ní postavení. pozici jasné plynárenské jedničky 
a zhruba 40% tržní podíl však udržela. Další 
významnou změnou, nadiktovanou z Evropské 
unie, byl takzvaný unbundling, tedy oddělení ob
chodu od přepravy. ten se završil přejmenováním 
společnosti RWE transgas net na nEt4Gas a je
jím následným prodejem.

„Liberalizace trhu pro nás byla výzvou, změnou, 
kterou jsme museli akceptovat. Je pravda, že jsme 
po vstupu nových obchodníků na český trh přišli 
o polovinu trhu, ale zároveň jsme se v našem pod
nikání zase posunuli o něco dál. museli jsme se 
učit, že už nestačí jenom technická dokonalost 
a technologické postupy zajišťující spolehlivost 
dodávek. Že je třeba přesvědčit zákazníka, který 
má nyní možnost volby, že jsme to stále my, kdo mu 
nabízí nejlepší služby,“ říká martin Herrmann.

právě v oblasti zajištění spolehlivosti dodávek zís
kala RWE nejvíce pozitivních bodů během tzv. 
plynárenské krize na začátku roku 2009. to se kvůli 
sporům mezi Ruskem a Ukrajinou na čtrnáct dní 
zcela zastavil tranzit zemního plynu přes Ukrajinu 
do Evropy. RWE ale tuto situaci zvládla, a zejména 
díky podzemním zásobníkům zákazníci v České 

RWE – příklad úspěšné privatizace

„Když jsem se před více než 
deseti lety podílel na přípravě 
privatizace českého plynáren
ství, značka RWE tady byla 
prakticky neznámá. Dnes ji 
zná devět z deseti obyvatel. 
stala se pro ně synonymem 
slov spolehlivost a partner
ství. to je pro nás příznivý 
a zároveň zavazující výsledek.“

Martin Herrmann
předseda představenstva 
RWE Česká republika

republice dopady krize vůbec nepocítili. Dokonce 
bylo možné poskytnout zemní plyn sousednímu 
slovensku.

Konsolidace skupiny

RWE od svého vstupu na český trh provedla 
několik úspěšných restrukturalizací. Značka 
RWE se v názvu společnosti transgas objevila 
v roce 2005. V roce 2013 vznikla společnost RWE 
Česká republika, která řídí veškeré aktivity sku
piny RWE. ta prošla v roce 2013 konsolidací a od 
1. ledna letošního roku jsou veškeré aktivity RWE 
v České republice koncentrovány do čtyř hlavních 
oblastí: výroba elektrické energie a tepla spadají 
spolu s CnG projekty pod RWE Energo, skla
dování zemního plynu zajišťuje RWE Gas storage, 
distribuci plynu má na starosti RWE Grid Holding 
a obchod s energiemi a jejich dodávky konečným 
zákazníkům zabezpečuje RWE Energie.

Kam bude RWE v České republice směřovat v dal
ších letech? „Hlavním segmentem i oblastí, kte ré 
věnujeme největší pozornost, je stále zemní plyn. 
nejde jen o prodej, v České republice stále vlast
níme 65 tisíc kilometrů plynovodů, k tomu další 
infrastrukturu a zásobníky. troufám si odhado
vat, že plyn tady i v budoucnu zůstane pro RWE 
aktivitou číslo jedna. to ovšem neznamená, že by
chom nechtěli získat větší podíl v prodeji elektřiny 
nebo významnější pozici v teplárenství. největší 
možnosti vidíme momentálně u elektřiny, kde se 
nám daří zvyšovat počet zákazníků,“ doplňuje 
martin Herrmann.

to, že RWE v České republice po úspěšné privati zaci 
zapustila kořeny, dokládá i skutečnost, že v praze 
sídlí společnost RWE East. ta řídí veškeré aktivi
ty koncernu RWE ve střední Evropě a v turecku 
a spadá pod ní i RWE Česká republika.

Významné mezníky v historii 
RWE v ČR

2.	května	2001
Fond národního majetku České republiky zakládá 
akciovou společnost transgas.

29.	ledna	2002
Byla podepsána smlouva mezi Fondem národ
ního majetku ČR a RWE Gas aktiengesellschaft 
o privatizaci transgas, a. s., a podílů v tehdejších 
regionálních distribučních společnostech.

16.	května	2002
RWE Gas aktiengesellschaft platí za 96,9 pro
centa akcií transgas a minoritní podíly v regionál
ních distribučních společnostech 4,1 miliardy eur. 
následně dokoupila zbývající podíl ve společnosti 
transgas a stala se jejím stoprocentním vlast
níkem.

1.	dubna	2005
RWE přejmenovala společnost transgas na RWE 
transgas a pověřila ji řízením veškerých aktivit 
na českém trhu. Vzniká silná energetická skupina 
RWE v ČR.

1.	ledna	2006
V souladu s novou evropskou legislativou vyčlenila 
RWE transgas ze svých činností provozování 
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přepravní soustavy zemního plynu. Vznikla spo
lečnost RWE transgas net, s. r. o., která v roce 
2010 změnila název na nEt4Gas, s. r. o.

1.	května	2007
Vyčleněním z RWE transgas vznikla společnost 
RWE Gas storage, s. r. o., provozující šest podzem
ních zásobníků plynu, a to v Dolních Dunajo
vicích, tvrdonicích, Štramberku, Lobodicích, třa
novicích a Hájích.

22.	července	2008
skupina začíná v České republice vystupovat 
jednotně pouze pod značkou RWE. postupně tak 
z veřejnosti mizí loga RWE transgas, RWE plyno
projekt, s. r. o., či loga regionálních plynárenských 
společností.

1.	srpna	2008
RWE rozšiřuje své aktivity v plynárenství a pro
střednictvím společnosti RWE Gas slovensko, 
s.r.o., stoprocentní dceřiné firmy RWE transgas, 
vstupuje na slovenský trh.

7.	ledna	2009
RWE transgas a společnosti skupiny RWE ús pě
š ně vyřešily zastavení dodávek ruského zemního 
plynu přes Ukrajinu. po dobu následujících čtrnácti 
dní spolehlivě zásobovaly Českou republiku, navíc 
poprvé v historii byl otočen tok zemního plynu ze 
západu směrem na východ.

1.	ledna	2010
RWE vstoupila na trh s elektřinou v České repub
lice. Výhodnou elektřinu nabízí všem skupinám 
zákazníků.

1.	ledna	2011
Vznikla RWE East, společnost se sídlem v praze, 
která řídí aktivity koncernu ve střední a východní 
Evropě a v turecku.

1.	ledna	2013
Od 1. ledna řídí aktivity RWE na českém trhu 
společnost RWE Česká republika. původní lídr 
sku piny RWE transgas mění jméno na RWE sup
ply & trading CZ a dále se soustředí už jen na 
velko obchod s energiemi.

1.	ledna	2014
skupina RWE dokončila konsolidaci svých aktivit 
v České republice. Veškeré aktivity RWE v České 
republice jsou nyní koncentrovány do čtyř hlavních 
oblastí: obchod s energiemi, skladování plynu, dis
tribuce plynu a výroba energií.
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Konference nese název Ambice, realita, vize – ener
getika a evropské desetiletí. Co tyto pojmy znamenají 
v kontextu současné energetiky pro Skupinu ČEZ?
 
REaLita je dnes taková, že energetika se ocitá 
v hluboké krizi. Celkové ceny elektřiny pro zákaz
níky a firmy v Evropě postupně rostou zejména 
z důvodu masivní garantované podpory obno
vitelných zdrojů. naproti tomu velkoobchodní 
ceny elektřiny již řadu let výrazně klesají, protože 
elektřina vyrobená z obnovitelných zdrojů na trhu 
nesoutěží a nahrazuje tak tu z klasických elek
tráren. společně s celkovou nejistotou regulace 
energetiky v Evropě to vede k zásadnímu omezení 
nových investic do jakýchkoliv zdrojů. V důsledku 
postupného zhoršování podmínek podnikání 
v energetice mají všechny velké energetické firmy 
v Evropě problém s návratností části aktiv. a tato 
situace má přirozeně dopad i na skupinu ČEZ, 
přestože té se krizi evropské energetiky daří čelit 
lépe než konkurenci. Jako jedna z mála evropských 
energetik si ČEZ dokázal udržet přiměřenou míru 
zadlužení, o čemž svědčí zachování ratingového 
hodnocení od agentury standard & poor’s na 
stávající historicky nejvyšší úrovni a. Daří se to 
nejen díky konkurenceschopnému výrobnímu 
portfoliu, ale také díky včasné identifikaci hrozeb, 
aktivním opatřením a zejména přizpůsobení roz
vojové strategie finančním možnostem v souladu 
s konzervativní finanční politikou. na turbulentní 
vývoj na energetických trzích reaguje ČEZ hlavně 
optima lizací portfolia, důrazem na vnitřní efekti
vitu a rozvojem nových růstových příležitostí.
 
V České republice dosud není schválena aktu
alizovaná státní energetická koncepce, chybí tedy 
jasná ViZE do budoucna. ani březnová Evropská 

rada, ke které energetiky upínaly svou pozornost, 
odsunula rozhodnutí o závazných cílech pro rok 
2030 na konec roku 2014. Kvůli volbám do Ev
ropského parlamentu lze však reálné legislativní 
návrhy k novému klimatickému balíčku očekávat 
nejdříve v polovině roku 2015. pro evropské ener
getiky to znamená prodlužování situace, za které 
prakticky nelze realizovat ani plánovat významné 
investice. aby jen nečinně nepřihlížely s rukama 
v klíně, spojily se do iniciativy nejvýznamnějších 
evropských energetik, které upozorňují na současné 
hrozby a při jednáních s představiteli Evropské unie 
i jednotlivých národních států diskutují možná 
řešení. společně zastávají názor, že je v oblasti ev
ropských cílů do roku 2030 třeba stanovit pouze 
jeden závazný cíl pro snížení emisí skleníkových 
plynů, a sice o 40 % oproti roku 1990. Definování 
několika protichůdných cílů nepodporuje féro
vou soutěž mezi jednotlivými nízkoemisními 
zdroji a masivní podpora obnovitelných zdrojů již 
v minulosti vedla nejen k výraznému růstu nákladů 
pro domácnosti, ale také ke snížení konkurence
schopnosti evropského průmyslu. spíše než pro 
dotace výroby z obnovitelných zdrojů je inicia
tiva nejvýznamnějších evropských energetik pro 
podporu výzkumu a vývoje nových technologií. 
Zároveň si uvědomují nutnost reformovat způsob 
obchodování s povolenkami CO2. V této oblasti 
přišel ČEZ dokonce s vlastním návrhem na úpravu 
EU Ets, který by měl celý systém zpružnit tak, 
aby nabídka lépe odrážela poptávku, a aby se tudíž 
nemohla opakovat situace, kdy vlivem hospodářské 
krize vznikne na trhu velký přebytek povolenek. 
ČEZ navrhuje navázat mechanismus přímo na 
výrobu elektřiny a průmyslovou produkci, což by 
umožnilo rychlou reakci a vyloučilo jakékoliv tržní 
ovlivňování.

Na prvním místě je ve strategii ČEZ 
koncový zákazník

a jaké jsou amBiCE ČEZ do budoucna? Vedle 
toho, že pokračuje silný tlak na úspory napříč 
celou skupinou zejména skrze sjednocení a 
optimalizací procesů v oblasti zákaznických, 
distribučních a korporátních služeb v České re
publice, se ČEZ v reakci na turbulentní vývoj na 
energetických trzích zaměřuje v souladu s aktuální 
strategií na ochranu a optimalizaci hodnoty stáva
jícího podnikání a zejména na rozvoj růstových 
příležitostí. a výsledky postupně přicházejí. mo
bil od ČEZ má již přes šedesát tisíc zákazníků. 
ČEZ Energo, lídr tu zemského trhu v provozování 
malých kogeneračních jednotek, zvýšil instalo
vaný výkon malých ko generačních jednotek (do 
5 mWe) na téměř 43 mWe a dnes provozuje již 
79 kogeneračních jednotek ve více než 30 obcích 
a městech České republiky. na prvním místě je 
ve strategii ČEZ koncový zákazník. proto byl 
již publikován také Zákaznický kodex, který 
zákazníkům garantuje konkrétní a měřitelné stan
dardy služeb jako třeba rychlost obsluhy nebo rych
lost odstranění poruch. na základě zpětné vazby 
od zákazníků připravuje skupina ČEZ na tento 
podzim 28 novinek v produktech a službách s cí
lem dopřát zákazníkům pohodlnější, jednodušší 
a rychlejší vyřizování jejich požadavků. ambicí 
společnosti ČEZ je být nejen nejlepší v péči o záka
zníky mezi dodavateli energií v České republice, ale 
patřit v tomto směru mezi nejlepší evropské energe
tiky vůbec.
 
Jsme energetická skupina působící ve střední a ji
hovýchodní Evropě. Značka ČEZ dnes představuje 
výrobce či dodavatele energií v celkem sedmi zemích. 
V Evropě se řadíme k významným energetickým 
koncernům. Domácím trhem Skupiny ČEZ je Česká 
republika, kde naše mateřská akciová společnost ČEZ 
produkuje tři čtvrtiny veškeré vyrobené elektřiny. 
Dodáváme zákazníkům i uhlí, teplo a zemní plyn. 
Vstoupili jsme též na trh mobilní telefonie. 
 
Naše historie
Dnešní podoba skupiny ČEZ se začala tvořit 
v roce 2003, kdy se výrobní společnost ČEZ spojila 

s českými distribučními společnostmi. provázáním 
výroby a distribuce elektřiny do jedné ekonomic
ké skupiny jsme se přiblížili struktuře obvyklé 
v zemích západní Evropy.
 
Jsme stabilní energetikou
Zajišťujeme bezpečné dodávky elektřiny a jsme 
stabilizujícím prvkem středoevropské energetiky. 
Disponujeme širokým portfoliem výrobních zdrojů 
od modernizovaných uhelných elektráren přes elek
trárny jaderné a vodní až po obnovitelné zdroje. 
naši výrobní základnu v České republice tvoří 
konvenční jaderné a uhelné elektrárny. Ročně v nich 
vyrobíme téměř 65 tWh elektřiny. Včetně elek
tráren v zahraničí vyrobíme na 70 tWh elektřiny.
 
Jsme elektřina, jsme teplo, jsme plyn
Kromě elektřiny prodáváme také teplo a plyn, 
zákazníkům tak nabízíme komfort jediného doda
vatele energií. V říjnu 2013 jsme přišli i s nabídkou 
služeb virtuálního mobilního operátora. Rozšíření 
nabídky produktů a služeb přispívá k udržení 
výkonnosti celé skupiny.
 
Investujeme
Každým rokem do našeho výrobního portfolia 
investujeme desítky miliard korun. mezi nej
významnější investiční akce patří výstavba no
vého zdroje o výkonu 660 mW v Elektrárně Led
vice, výstavba paroplynového cyklu v Elektrárně 
počerady, komplexní modernizace Elektrárny 
prunéřov ii. investujeme také do dalšího zvyšová
ní bezpečnosti svých jaderných elektráren a do 
prodloužení životnosti Jaderné elektrárny Duko
vany. Ročně vynakládáme miliardy korun na mo
dernizaci a posilování energetické sítě.
 
Obchodujeme
Rozhodující část naší elektřiny je určena tuzemským 
odběratelům. s elektřinou, zemním plynem a emis
ními povolenkami ale obchodujeme i v dalších 
patnácti evropských zemích, na mnoha evropských 
energetických burzách a obchodních platformách, 
samozřejmě včetně energetické burzy v praze.
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v polsku. České transformátory s řízeným posuvem 
fáze by měly začít fungovat v roce 2016.
 
Zdlouhavý proces
Všechny investiční projekty liniových staveb 
ma jí však jeden společný problém. pomalý ad mi
nistrativnělegislativní proces. Každý tako vý pro
jekt po pečlivém zvážení proveditelnosti a efektivi
ty putuje do mnohaletého schvalovacího řízení 
v lokálních i celostátních úřadech. Zatímco samot
ná výstavba vedení trvá zhruba jeden rok, příprava 
vyžaduje až desetiletí. Celý proces zpomaluje 
skutečnost, že elektrická vedení přenosové soustavy 
mnohdy křižují území více krajů. Jednání o novém 

vedení proto často zahrnuje desítky obcí a stovky až 
tisíce vlastníků pozemků. než se začne s výstavbou, 
musejí být připravované projekty zaneseny v už 
schválených územně plánovacích dokumentech, 
v politice územního rozvoje ČR, v Zásadách územ
ního rozvoje dotčených krajů a Územních plánech 
obcí. Liniové stavby přenosové soustavy dále 
podléhají kompletnímu procesu posuzování vlivu 
na životní prostředí Eia, územnímu i stavebnímu 
řízení.

Ve všech případech se vždy hledá konsenzus mezi 
ochranou přírody, krajiny a co nejhospodárnějším 
přístupem z hlediska technického provedení.

na elektřině, a na její dostupnosti v každém 
okamžiku, je naše civilizace bytostně závislá. 
Víme, co pro nás znamená i jen několikaminutový 
výpadek, ať jsme doma, v práci, v tramvaji nebo ve 
výtahu.
 
Elektřina má však svá specifika. Lze ji jen obtížně 
a v omezeném množství skladovat, a proto musí 
být v každém okamžiku zajištěna rovnováha mezi 
spotřebou a výrobou elektřiny. propojená evrop
ská elektrizační soustava tvoří fyzikální systém, ve 
kterém se vzruch od každé poruchy okamžitě šíří 
celou sítí. Jednotlivé poruchy (například výpadky 
výrobních zdrojů, vedení nebo rozvoden) se mohou 
kaskádovitě šířit. Za krajních okolností může dojít 
až ke zhroucení systému na velkém území. Obecně 
jsou následky tak rozsáhlých výpadků srovnatelné 
s přírodními katastrofami. i když existují záložní 
zdroje pro klíčová zařízení (nemocnice, mobilní 
operátoři), přesto je zřejmé, že vůči nebezpečí 
a následkům blackoutů jsme bezbrannější, než jsme 
si ochotní připustit. 
 
Investice do sítí
Česká elektroenergetická přenosová soustava patří 
k nejlepším v Evropě. V současné době však musí 
reagovat na změny v energetice, kvůli kterým je 
potřeba soustavu dále rozvíjet a modernizovat.

V posledních desetiletích výrazně vzrostlo množství 
přenášené elektřiny, jak vlivem růstu spotřeby, tak 
i vlivem narůstajícího mezinárodního obchodu 
s elektrickou energií. nástupem obnovitelných 
zdrojů energie došlo ke změně energetického mixu. 
mění se celková konfigurace elektrizační soustavy. 
aby byla síť pořád stabilní a elektřina byla do 

domácností i firem stále spolehlivě dodávána, re
alizuje společnost ČEps rozsáhlý investiční plán. 
součástí těchto investic je modernizace rozvoden, 
dispečerských pracovišť i ochranného systému fy
zického zabezpečení objektů. Dále plán zahrnuje 
výstavbu nových vedení, posílení některých vedení 
stávajících a transformátorů s řízeným posuvem 
fáze.
 
Transformátory v roce 2016
Dispečeři české elektroenergetické přenosové 
soustavy v minulých letech řešili vyhrocené situace 
způsobené nárazovými toky elektřiny ze severního 
německa přes území ČR a dále na jih Evropy. ta
kové tranzitní toky elektřiny bývají neplánované 
a přesahují hodnoty, za kterých česká soustava 
bezpečně funguje. Existují dispečerské nástroje, 
kterými lze nečekané problémy v přenosové 
soustavě okamžitě řešit. Jejich kombinace zatím 
vždy zafungovala, a proto k žádným výpadkům 
elektřiny nedošlo. Dokud se neodstraní příčiny 
těchto problémů, zvláště na mezinárodní úrovni, 
bude ČEps stále častěji čelit nebezpečným situ
acím. Řešením jsou investice do elektroenerge tic
kých sítí.

společnost ČEps plánuje do roku 2025 investo
vat více než 60 miliard korun do rozvoje soustavy. 
investiční plán společnosti ČEps zahrnuje 
i  stavbu transformátorů s řízeným posuvem fáze 
na přeshraničních vedeních s německem. trans
formátory budou vyrobeny speciálně na míru pro 
českou síť. Regionální nadměrné toky elektřiny 
však neřeší pouze ČEps. pro stavbu transformá
toru s řízeným posuvem fáze se rozhodla také 
německá společnost 50Hertz i společnost psE 

Provázaná evropská elektroenergetická síť

Vladimír Tošovský, 
předseda představenstva 
ČEps, a.s. absolvent ČVUt 
v praze, Fakulta elektro
technická se zaměřením na 
přenos a rozvod elektřiny. 
poté pracoval ve společnosti 
středočeská energetická. 
V roce 2001 byl jmenován 
ředitelem společnosti ČEZ 
trade. Od srpna 2005 
působí ve vedení společnosti 
ČEps, která provozuje 
tuzemskou elektroenergetic
kou přenosovou soustavu. 
mezi lety 2006—2009 
vykonával funkci předsedy 
představenstva společnosti 
ČEps. V roce 2009 se 
stal ministrem průmyslu 
a obchodu ČR. na pozici 
předsedy představenstva 
společnosti ČEps se vrátil 
v roce 2010. Je zástupcem 
ČEps, a.s., v evropské 
asociaci EntsOE. 
Je členem správní rady 
ČsREs a předsedou 
představenstva Českého svazu 
zaměstnavatelů v energetice.

Zrealizovat stavbu nového zařízení přenosové soustavy je velmi složité. Celková doba na provedení stavby 
od jejího záměru přes přípravu, projektování, projednání, povolovací procesy, samotnou výstavbu může trvat 
i dvanáct let. S těmito problémy se ovšem nepotýká jen Česká republika, ale i ostatní státy EU. Provozovatelé 
soustav proto na celoevropské úrovni vyzývají ke zjednodušení národních i evropských norem pro urychlení 
povolovacích procesů.

studie Eia „Environmental impact assessment“ a veřejná projednání

studie proveditelnosti, umístění trasy a územní otázky

Činnost Doba trvání

6—12 měsíců

18—24 měsíců

12 měsíců

12—24 měsíců

6—12 měsíců

6 měsíců

12—18 měsíců

6—12 měsíců

12—24 měsíců

90—144 měsíců ( 7,5—12 let  !)

Zanesení trasy do katastrálních map (územní plán), předběžné dohody s vlastníky pozemků

předběžný návrh stavby, požadavky do ÚpD

Veřejná projednání a zapracování připomínek

smlouvy s vlastníky pozemků

projekt na provedení stavby

projekční a stavební postupy

Výběrová řízení, volba dodavatele vč. dořešení výhrad navrhovatelů

skutečná výstavba

Celková doba
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OTE, a. s. řinou a plynem v Č ěnu
ů ř č čně

vypoř č ě ů elektř
ů ůvodu elektř

ů ř ů. 

Z a j i š ť ř

Klíč k úspěchu vašeho podnikání v energetice

„V Česku je trh nejvíce otevřený ve srovnání s ce
lou Evropou. například více než čtvrtina elektřiny 
zde spotřebovaná byla nakoupena na spotovém 
trhu, čehož nedosahují ani v anglii či Španělsku, 
od nichž jsme se kdysi učili liberalizaci. Každý 
měsíc proběhne 100 tisíc změn dodavatelů, což je 
důkazem toho, že zákazník hledá změnu,“ řekl nám 
na úvod našeho rozhovoru Jiří Šťastný, předseda 
představenstva OtE, a.s.

Je to dobře nebo špatně ?
Určitě dobře. potvrzuje to fakt, že zákazník hledá 
změnu, a to nejen nižší cenu, ale i lepší podmínky 
záloh, fakturace, blízkost obchodní kanceláře. snad 
to povede k tomu, že budou obchodníci poskytovat 
takové služby, že nikdo už změnu chtít nebude.
 
Nicméně liberalizace nesplnila svůj 
hlavní cíl, jímž mělo být hlavně snížení 
ceny pro konečného zákazníka …
nikdo nikdy neřekl, co mělo být hlavním cí
lem li beralizace. máme například velký počet 
obchodníků s elektřinou, velký počet zákazníků, 
kteří mění dodavatele, velký objem elektřiny na
kupované na trhu. to vše jsou průvodní jevy libera
lizace. ale nemyslím si, že cílem mělo být snížení 
cen, spíše jen zastavení jejich růstu.

problémem liberalizace podle mne je, že není ge
nerováno dost podnětů pro investory, aby stavěli 
nové výrobní zdroje. V době před 15 lety, kdy ener
getika nové zdroje a velké investice nepotřebovala, 
protože tu byl dostatek systémových zdrojů 
a přebytek elektřiny, se liberalizovalo mnohem 
snadněji. nyní potřebujeme investice do obnovy 
systémových elektráren, ale není tu dost podnětů 

pro investory. a ještě jsme si trh pokřivili mohut
nou provozní dotací obnovitelných zdrojů, což do 
liberalizovaného prostředí vůbec nepatří.
 
Jaký očekáváte další vývoj trhu ? Bude 
se elektřina a plyn kupovat hlavně přes 
burzu ?
Rád bych se dočkal toho, aby se elektřina a plyn na
kupovaly stejně jako služby mobilních operátorů. 
Virtuálním způsobem.
 
Jak by to mělo fungovat ?
třeba v anglii měli mincovní elektroměry pro 
neplatiče, které se spustily jen poté, co se vhodila 
mince. místo toho by se mohly v elektroenergetice 
prosadit třeba sim karty, které by se dobíjely přes 
internet. Věřím v digitální komunikaci, v elek
tronický způsob řešení téměř všeho, ve virtuální 
obchodní místa. Bude to také další stupeň libera
lizace.
 
Jak vidíte výrobu elektřiny v budouc
nosti ? Plně decentralizovanou, nebo 
budou i nadále klasické velké zdroje ?
Energetická soustava se vyvíjela několik desetiletí, 
základní objem výroby zajišťují tzv. systémové 
velké elektrárny už více než 100 let. Vedle nich 
bylo i několik nezávislých výrobců, kteří koexis
tovali vedle velkých výroben. nyní máme přes 24 
tisíc nezávislých necentrálních zdrojů, síť je musí 
vstřebat. musí se proto trochu změnit, protože 
nedokáže zabránit tomu, aby decentrální výrobci 
vznikali. Je tomu tak v celé Evropě. měli bychom 
se jich naučit využívat.

Digitální komunikace se stane dalším 
stupněm liberalizace

Jiří Šťastný, předseda 
představenstva OtE, a.s. 

Hlavním předmětem činnosti 
společnosti OtE, a.s., je 
vyhodnocování, zúčtování 
a vypořádání odchylek mezi 
sjednanými a skutečnými 
dodávkami a odběry elektřiny 
nebo plynu; organizování 
krátkodobého trhu s oběma 
komoditami a ve spolupráci 
s provozovatelem přenosové 
soustavy organizování vy
rovnávacího trhu s regulační 
energií; zpracování a výměna 
dat a informací na trhu 
s elektřinou a trhu s plynem 
prostřednictvím centra da
tových a informačních služeb 
24 hodin, 7 dní v týdnu; ad
ministrace výplaty podpory 
obnovitelných zdrojů energie; 
správa národního rejstříku 
jednotek a povolenek na 
emise skleníkových plynů 
a další aktivity.
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lurgického zařízení pro OaO mmK magnito
gorsk a mnoho dalších. V období let 2011—2013 
v rámci skupiny aLta proběhlo několik nových 
akvizicí, byla uzavřena a postupně je realizována 
řada nových významných kontraktů a obchodních 
případů, jejich hodnota se pohybuje v řádech de
sítek i stovek milionů euro. mezi nejvýznamnější 
patří například dodávka největších pásových 
dopravníků pro hlubinnou těžbu na teritoriu sns 
a Evropy pro OaO sUEK v Krasnojarsku, dodávka 
kompletní technologické linky cihelny OOO KKi, 
Klincy, dále výstavba úpravny uhlí pro silesia pG, 
Czechowice, dodávka komplexu na těžbu uhlí 
pro OaO Vorkutaugol, či podpis smlouvy s OaO 
ašinskij metallurgičeskij zavod (amEt) na rekon
strukci a celkovou modernizaci válcovací linky.

Výraznou pozornost s cílem zvýšení přidané hod
noty věnujeme zavedení moderních prvků řízení. 
Jedná se o implementaci principů práce zaměřených 
na jednoduchost a přehlednost LEan. Jde nejen 
o způsob života skupiny, ale i o princip uplatňovaný 
ve výrobní oblasti, v projektovém managementu, 
i ve všech dalších sférách naší práce. V uplynulém 
období byla v souladu s aktuálními potřebami 
vývoje světové ekonomiky a naší strategií dalšího 
rozvoje dokončena restrukturalizace skupiny a byly 
posíleny prvky procesního řízení.

skupina aLta svojí dosavadní činností prokázala 
schopnost dosahovat úspěchů, efektivně se ori
entovat a reagovat na měnící se podmínky a situ
aci na trhu. Disponujeme bohatými zkušenostmi, 
uni kátním knowhow, kvalitní výrobní základ
nou a vysoce kvalifikovanými odborníky. naším 
dlouhodobým cílem a ambicí je být jedním 

O společnosti
společnost aLta invest se sídlem v Brně patří se 
svými dceřinými společnostmi k nejvýznamnějším 
strojírensky orientovaným holdingovým skupinám 
v České republice. Jako generální dodavatel tech
nologických celků nabízíme a poskytujeme širokou 
škálu obchodních, projekčních, engineeringových 
a finančních služeb v nejvyšší kvalitě. Díky ma
jetkové akvizici společností tOs KUŘim – Os, 
a.s. (2005), sEmi technology, a.s. (2008), ČKD 
BLansKOOs, a.s. (2009) a ŠKODa ma
CHinE tOOL a.s. (2011) disponujeme význam
nou výrobní a projekční základnou v oblasti 
obráběcích strojů a zařízení pro hlubinnou a po
vrchovou těžbu. Špičkové vědeckoengineeringovo
logistické služby poskytujeme i v oblasti jaderné 
energetiky prostřednictvím společností aLVEL, 
a.s. (JV tVEL 2012) a Dms s.r.o. (2012). Kromě 
těchto tuzemských firem disponuje aLta invest 
zahraničními dceřinými společnostmi přímo v teri
toriích. mezi nejvýznamnější patří aLta RUs, 
aLta URaL a aLta UKR. Od svého vzniku 
jsme se orientovali převážně na trhy států bývalého 
sovětského svazu, ale díky novým akvizicím po
sledních let získala naše činnost globální charakter.

Významné úspěchy dosažené skupinou aLta 
v průběhu dnes již více než dvacetileté historie, 
podložené tvrdou a usilovnou prací, nám dávají 
všechny možnosti vnímat současnou nejednodu
chou situaci v evropské i světové ekonomice předev
ším jako novou výzvu a příležitost. V počátku 
devadesátých let minulého století se aLta stala 
jednou z prvních privátních podnikatelských 
společností, které aktivně a úspěšně působily na 
trhu zemí východní Evropy. s obchodní a podnika

z leaderů českého exportu a podílet se tak aktivně na 
prosperitě českého průmyslu. Kontakty, zkušenosti 
a znalosti trhů, kterými disponujeme, budeme dále 
rozšiřovat, jsme připraveni se o ně i nadále dělit 
s našimi tradičními i novými partnery.

Vladimír plašil
předseda představenstva aLta invest, a.s.

telskou činností v daném prostředí máme bohaté 
zkušenosti. Jsme si vědomi potenciálu, který Ruská 
federace, Ukrajina, Kazachstán i další země sns 
představují, a proto systematicky usilujeme o další 
posílení naší pozice na daném trhu.

nedávné akvizice do výrobněengineeringové 
základny v oblasti strojírenství a s nimi spojený 
celosvětový prodej obráběcích strojů a důlních 
zařízení dávají skupině nový globální charakter. 
Věříme, že na úspěchy v Rusku dokážeme navázat 
i v dalších zemích – mimo jiné v Číně a v indii. 
Usilujeme o expanzi v prodeji obráběcích strojů 
také do Brazílie, mexika, turecka a Jižní ameriky. 
pracujeme na rozšíření našich výrobních možností 
v Číně a možnostech spolupráce a dodávek důlní 
techniky na Balkán – zejména do srbska a do 
makedonie.

Segmenty
Základními segmenty v činnosti skupiny aLta 
i nadále zůstávají především strojírenství a důlní 
technika. Jedná se zejména o dodávky zařízení 
pro oblast těžkého strojírenství, obráběcích strojů, 
důlních zařízení, o dodávky technologických celků 
a o projekty EpC. posilujeme naše aktivity v oblasti 
metalurgie, klasické a jaderné energetiky. tradiční 
segment činnosti představují dovozy surovin, 
železné rudy, palivových článků, atd.

Významné projekty
Od svého vzniku společnost aLta realizovala 
množství úspěšných projektů. mezi nejvýznamnější 
z nich patří: modernizace výrobní základny RUpp 
Belaz, modernizace a dodávky obráběcích strojů 
pro OaO npK Uralvagonzavod, dodávky meta

Bohaté zkušenosti, unikátní know-how, 
kvalitní výrobní základna a vysoce 
kvalifikovaní odborníci – základ 
našich ambicí

Vladimír Plašil,
předseda představenstva
aLta invest, a.s. absolvoval 
Kyjevskou státní univerzi
tu v oboru mezinárodní 
ekonomické vztahy. V letech 
1984—1990 pracoval ve 
společnosti pZO pragoinvest. 
V roce 1991 byl jedním ze 
spoluzakladatelů společnosti 
aLta a do roku 2003 ji řídil 
ve funkci generálního ředitele 
a předsedy představenstva. 
Od roku 2003 je předseda 
představenstva. V rámci 
cel kové struktury řízení 
sku piny aLta odpovídá 
za strategii a komunika ci. 
Je místopředsedou před
sta venstva Komory pro 
hos podářské styky se sns 
a členem představenstva 
Regionální hospodářské 
komory Brno. Jeho zásluhou 
se aLta stala přední strojí
renskou skupinou v České 
republice působící ve většině 
segmentů průmyslu včetně 
energetiky.
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přímo v České republice máme skupinu zkušených 
odborníků, která je dále doplňována tak, abychom 
našim klientům nabídli vždy takový tým, který je 
bude schopen provázet každou systémovou změnou 
na energetickém trhu.

Opíráme se především o osobní i odbornou reputa
ci a nezávislost našich poradců, měli jsme možnost 
spolupracovat s paní Ludmilou petráňovou nebo 
Jiřím Dudorkinem. náš tým disponuje širokou 
škálou kompetencí – od technických, byznysových, 
právních, regulatorních, procesních, riskových až 
po daňové a účetní.

Důležitou předností našich služeb je vysoká 
přenositelnost znalostí i zkušeností v rámci stře
doevropského regionu.

Vybrané trendy
stejně jako jiné oblasti i energetika prochází vý
vojem. momentálně pomáháme našim klientům 
vypořádat se s těmito hlavními trendy:

•	 Rostoucí	vliv	centralizace	kompetencí	a	tvorby	
závazných politik na úrovni EU
•	 Obecný	 nezájem	 investovat	 do	 klasických	
zdrojů z důvodů nízké ceny elektřiny způsobené 
vyšší produkcí dotovaných obnovitelných zdrojů 
a vysokou mírou nejistoty (politika nakládání 
s emisními povolenkami)
•	 Přirozený	 rozvoj	 decentralizované	 výroby	
elektřiny podporovaný vysokými regulovanými 
poplatky za odběr ze sítě a snížením cen tech
nologií (FVE, mikrokogenerace)
•	 Potřeba	investic	do	nové	infrastruktury
•	 Zesilující	 regulace	 v	 oblasti	 transparentnosti	
trhů a monitoringu transakcí s energetickými ko
moditami a jejich deriváty
•	 Integrace	národních	trhů	do	regionálních	a	jed

notného evropského trhu
•	 Posílení	práv	zákazníků	ve	vztahu	k	dodavate
lům energií
•	 Zavádění	 chytrých	 sítí	 (smart	 grids)	 a	 řízení	
spotřeby
•	 Zvýšená	finanční	podpora	státu	v	oblasti	úspory	
energií
•	 Rostoucí	důraz	na	efektivní	zacházení	s	energií	
a společenskou odpovědnost
•	 Nastavení	 nové	 regulační	 periody	 a	 schémat	
státních podpor, včetně nastavování distribučních 
tarifů

Energetická efektivita – klienti jsou 
s námi o krok napřed
nejen v souvislosti s regulací ze strany EU roste 
poptávka po efektivnějším zacházení s energií ze 
strany spotřebitelů. Česká republika by měla splnit 
závazek a reagovat na evropskou směrnici o energe
tické účinnosti, jejímž cílem je do roku 2020 uspořit 
20 procent spotřeby primární energie. Dosažení 
úspor je plánováno pomocí vytvoření a koordinací 
motivačních programů pro konečné spotřebitele.

V tento okamžik se nabízí jedinečná příležitost 
přemýšlet o efektivitě využívání energií jinak. EY 
pomáhá již teď svým klientům identifikovat poten
ciál a prostor pro úspory v několika úrovních (tech
nických, podnikatelských procesů a společenských 
aspektů) včetně návrhu vhodného způsobu fi
nancování. V rámci komplexního vyhodnocení 
současné situace společnosti, trendů v odvětví, 
strategie společnosti, technického stavu zařízení, 
regulatorních povinností a dalších podnětů na
jdou naši klienti obvykle významné příležitosti pro 
úspory i cestu, jak vylepšit své vnímání z pohledu 
společenské odpovědnosti.

S energií do energie

Globální síť 
odborníků
společnost EY v České 
republice poskytuje již od 
roku 1991 špičkové služby 
v oblasti podnikového po
radenství, auditu i daňového 
a transakčního poradenství.

Oblast energetiky je jedním 
z primárních odvětví, 
na která se dlouhodobě 
celosvětově soustředíme.

pilířem našich znalostí je 
Global power & Utilities 
Centrum, které je, se svou 
sítí více než 3000 odborníků, 
připraveno poskytovat našim 
klientům služby v kontextu 
jejich odvětví s maximálním 
důrazem na aktuálnost 
informací.

V České republice vznikl 
v roce 2012 tým regulačního 
poradenství. tento tým s více 
než 10 letými zkušenostmi 
z oboru disponuje jedinečnou 
kombinací znalostí právního 
prostředí v energetice a regu
latorních témat. Od počátku 
své existence poskytuje 
analýzy a doporučení státním 
autoritám i hlavním hráčům 
na energetickém trhu.
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na valné hromadě teplárenského sdružení České 
republiky přijali její účastníci, členové sdružení, 
„desatero” k aktuální situaci a dalšímu vývoji 
v českém teplárenství. 

1. Verze aktualizace státní energetické kon
cepce ze září loňského roku, která stále prochází 
hodnocením vlivu na životní prostředí, počítá ve 
své tabulkové části s tím, že domácí hnědé uhlí 
bude při výrobě tepla pro soustavy zásobování 
teplem po roce 2020 masivně nahrazováno zem
ním plynem. Vlastníci teplárenských společností 
však jednoznačně upřednostňují další využití 
hnědého uhlí, které by měl stát přednostně zajistit 
pro vysokoúčinnou kombinovanou výrobu tepla 
a elektřiny.
2. ts ČR monitoruje snahu vlády zvýšit poplatek 
za vytěžený nerost. tato změna by měla být prove
dena takovým způsobem, aby nedošlo k dalšímu 
zvýšení cen paliva pro teplárny, a nezhoršilo se tak 
jejich postavení na trhu s teplem.
3. Vláda by měla věnovat maximální pozornost 
aktualizaci energetické legislativy – především 
energetického a horního zákona, zákona o pod
porovaných zdrojích energie a další legislativy 
s cílem zabezpečit větší stabilitu podnikatelského 
prostředí.
4. Za důležitou oblast považujeme i dopracování 
odpadové legislativy včetně plánu odpadového 
hospodářství ČR s respektováním energetic
kého využití odpadu jako jednoho z nástrojů 
k efektivnějšímu využití odpadu, který současně 
přispěje ke snižování požadavku na primární ener
getické zdroje, jako je hnědé uhlí.
5. V oblasti věcného usměrňování ceny tep
la po žadujeme zajistit ve střednědobém vý  hle  du 

zjednodušení celkového regulačního rámce a sta
novit regulační periodu tak, aby se dala predikovat 
rentabilita legislativně vyvolaných moderniza  cí 
výroben tepla a soustav zásobování tepelnou energií.
6. Za velmi důležitou považujeme implemen
taci směrnice o energetické účinnosti tak, aby byly 
minimalizovány náklady subjektů v ČR, byla na 
základě dopadové analýzy a vyhodnocení exter
nalit zvolena nákladově efektivní řešení.
7. Výnosy z aukcí povolenek by měly směřovat 
především do odvětví, která jsou zahrnuta do sys
tému emisního obchodování EU Ets a jsou nuce
na zvyšovat účinnost a snižovat emisní parametry 
svých technologií.
8. Žádáme vládu ČR, aby při projednávání 
přípravy legislativy vymezující technické požadav
ky na nejlepší dostupné technologie (tzv. BREF), 
při přípravě směrnice o středních zdrojích zne
čištění, při vymezování podmínek veřejné podpory 
a při přípravě dalších předpisů EU, které výrazně 
dopadají na české subjekty, prosazovala specifika 
českého teplárenství v EU.
9. považujeme za nezbytné dokončit notifikaci 
systému podpor v oblasti teplárenství do konce 
června 2014, aby nedošlo k dalšímu zdržení pro
cesu z důvodu účinnosti nových pravidel veřejné 
podpory od 1. 7. 2014.
10. pro další jednání o klimatickoenergetických 
cílech EU do roku 2030 požadujeme akceptovat 
maximálně jeden cíl v oblasti snižování emisí CO2, 
nezavádět žádný další cíl pro podíl obnovitelných 
zdrojů energie na energetickém mixu ani cíl pro 
energetickou účinnost. Do mechanismu snižování 
emisí je třeba zahrnout všechny emitenty ideálně 
zavedením uhlíkové daně.

Desatero k aktuální situaci a k dalšímu vývoji 
v českém teplárenství

Mirek Topolánek , 
předseda výkonné rady 
teplárenského sdružení ČR. 

teplárenské sdružení České 
republiky, založené v roce 
1991, je dobrovolnou, 
nezávislou a otevřenou 
zájmovou organizací. Členy 
sdružení je pět desítek 
společností, které vyrábějí 
a dodávají teplo pro více než 
1,1 milionu domácností, 
průmyslové podniky a ostatní 
odběratele, a čtyři desítky 
výrobců technologií, projek
tové organizace s působností 
v teplárenství a vysoké 
školy. Cílem sdružení je 
podpora rozvoje podnikání 
v oblasti zásobování teplem 
a kombinované výroby 
elektřiny a tepla, prosazování 
oprávněných zájmů tepláren
ských společností a udržení 
dlouhodobě stabilního 
a nediskriminačního pod
nikatelského prostředí.

10 let energetiky EU očima českého průmyslu

AMBICE
V roce 2004 se stala Česká republika plnohodnot
ným členem Evropské unie, jen pár měsíců před 
tím, než vstoupil v účinnost takzvaný Kjótský pro
tokol. návazně byly v roce 2007 položeny základní 
stavební kameny evropské politickoenergetické 
koncepce, zvané Klimatickoenergetický rámec 
2020. smyslem této politiky bylo udržení vzrůstu 
globální teploty pod 2 ˚C a zároveň zamezení 
růstu cen energií či nedostatku energetických 
zdro jů. Základním konceptem Unie byla přitom 
udržitelnost, bezpečnost dodávek a konkurence
schopnost. Konkrétní klimatické cíle do roku 2020, 
přijaté Evropskou Radou, pak byly pak definovány 
jako snížení emisí skleníkových plynů o 20 %, zvý
šení podílu energie z OZE na 20 %, a zvýšení obec
né energetické účinnosti o 20 %.

REALITA
shrnuto do jednoduchých formulací, realita v roce 
2014, tedy šest let před očekávaným naplněním kli
matických cílů, vypadá takto:
•	 Politické	cíle	2020	se	vzájemně	„kanibalizují“.
•	 Jednotný	vnitřní	trh	EU	s	energiemi	nefunguje.
•	 Systém	EU	ETS	není	funkční.
•	 Konečné	 ceny	 elektrické	 energie	 rostou,	
přestože výkupní ceny energie klesají.
•	 (Bez	podpory)	nikdo	v	energetice	neinvestuje.
•	 Evropské	 hospodářství	 přestává	 být	 díky	
finanční náročnosti prostředků, vynakládaných na 
dosažení cílů, konkurenceschopné.
•	 Snížení	emisí	v	Evropě	o	10	%	odpovídá	zhruba	
dvoutýdenní čínské produkci.

VIZE
Vizí energetiky v Evropě po roce 2014 může být 
jedině nezávislá tržní energetika a diverzifikace 
zdrojů energetického mixu – jak surovin, tak výrob
ních kapacit. nicméně může být naplněna jen za 
podmínek odbourání tržních distorzí a podepsání 
závazné dohody o klimatických cí lech s hlavními 
světovými emitenty v paříži 2015. a taky by se měla 
opřít o přijetí pouze jednoho klimatickoenerge
tického cíle snižování emisí skleníkových plynů, 
který bude dosažitelný tak, aby nepokračovalo 
oslabování konkurenceschop nosti průmyslu. Bez 
splnění těchto premis můžeme jen dále tápat a dou
fat, že slunce bude silně svítit a vítr mocně vát.

Od roku 2011 zastává Jaroslav 
Hanák funkci prezidenta 

svazu průmyslu a dopravy 
ČR. Od 90. let působí v or 

ganizacích lobbujících za 
záj my dopravců, je preziden

tem asociace dopravních, 
spedičních a servisních firem 

Čech, moravy a slezska a také 
prezidentem svazu dopravy 
ČR. působí i jako viceprezi

dent sdružení ČEsmaD 
Bohemia pro osobní dopravu. 
ČR zastupuje ve významných 
mezinárodních organizacích. 
Je viceprezidentem řídící rady 

pro osobní dopravu světové 
organizace silniční dopravy 

iRU se sídlem v Ženevě a čle
nem dopravního výboru 
Kon federace evropského 

podnikání BUsinEssEU
ROpE se sídlem v Bruselu. 
s dopravou je spojen i pod
ni katelsky, od roku 1992 je 

předsedou představenstva 
společnosti First trans
portation Lines (FtL) 

prostějov. Jeho podnikání 
bylo několikrát oceněno 

na mezinárodní úrovni 
a dvakrát v soutěži manažer 

roku. Jaroslav Hanák je 
dů  ležitým vyjednávačem 
za zaměstnavatele v rám

ci celostátní tripartity, 
v současnosti působí jako 

poradce prezidenta republiky 
pro oblast průmyslu, dopravy 

a stavebnictví.
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společnost EGp inVEst, spol. s r.o., byla založe  na 
v roce 1991 a ve své podnikatelské činnosti navázala 
na zkušenosti projektového střediska otevřeného 
v Uherském Brodě již v roce 1960.

Hlavním předmětem podnikání společnosti 
je zajištění projektových prací a služeb v oboru 
investiční výstavby, rekonstrukcí, modernizací 
a inovací staveb v ČR a v zahraničí. společnost se 
specializuje především na oblast jaderné a klasické 
energetiky. své služby nabízí i v dalších oblas
tech jako je teplárenství, petrochemie, průmyslové 
a vodohospodářské stavby a energetická díla z obno
vitelných zdrojů.

EGp inVEst, spol. s r.o., je od roku 2009 stopro
centní dceřinou společností ÚJV Řež, a.s., a je tedy 
součástí uskupení firem tvořící skupinu ÚJV.

svými podnikatelskými výsledky EGpi naplňuje 
svou vizi – být stabilní společností v rámci skupiny 
ÚJV – vyhledávaným partnerem významných 
dodavatelů, provozovatelů a uživatelů jaderných 
a dalších technologií – poskytující špičková profita
bilní řešení a služby s vysokou přidanou hodnotou 
jak v projektové a inženýrské činnosti, tak v oblasti 
vývoje a inovací.

V průběhu celého nebo jen části projektu EGpi 
komplexně zajišťuje činnosti v oblasti projektování, 
a to ve všech profesích. Zpracovává dokumentaci 
k územnímu řízení a ke stavebnímu povolení, do
kumentaci pro výběr zhotovitele, dokumentaci pro 
provedení stavby a skutečného provedení stavby 
nebo projekty pro seizmické zodolnění staveb 
včetně výpočtů.

inženýrské činnosti EGpi poskytuje v rozsahu 
a zaměření přesně podle potřeb a přání zákazníka, 
např. zajištění legislativního řízení pro realizaci 
stavby, autorský a technický dozor pro zajištění 
kolaudačního řízení, zkušebního provozu a trvalého 
užívání, zajištění koordinační činnosti složitých 
technologických celků včetně 3D nebo posudky 
vlivu stavby na životní prostředí (Eia) a integro
vané prevence a omezování znečištění (ippC).

společnost má zavedený a certifikovaný integro
vaný systém řízení v souladu s mezinárodními nor
mami isO 9001, isO 14001 a OHsas 18001. má 
příslušná oprávnění k projektování a inženýrským 
činnostem včetně prací a dodávek pro stavby s ja
derným zařízením ČEZ, a.s., slovenské elek
trárne, a.s. a ŠKODa pRaHa invest s.r.o.

EGpi je kolektivním nebo prostřednictvím svých 
pracovníků členem několika organizací, asociací, 
komor apod., např.: České jaderné fórum, techno
logická platforma „Udržitelná energetika ČR“, tep
lárenské sdružení ČR, Odborná sekce Rady kvality 
„Kvalita v energetice“.

společnost k naplnění svého motta „kvalita prá
ce = kvalita života“ se chová tak, aby přispívala 
k udržitelnému rozvoji, byla transpa rentní a na
pomáhala celkovému zlepšení stavu společnosti 
i nad rámec svého působení. princip společenské 
odpovědnosti uplatňuje EGpi ke svým zaměst
nancům, zákazníkům, dodavatelům, orgánům 
státní správy a samosprávy. aktivně se zajímá o svůj 
region. svoji podporu směřuje do oblasti sociální 
péče, kultury, školství a sportu.

www.egpi.cz 

Vize společnosti: být vyhledávaným 
partnerem významných dodavatelů

Petr Sláčala , ředitel 
a jednatel společnosti EGp 
inVEst, spol. s r.o. vystu
doval FE VUt v Brně. titul 
mBa získal na podnikatelské 
fakultě VUt.

Více než dvacet let pracoval 
ve společnosti ČEZ, a.s., 
v jaderných elektrárnách 
Dukovany a temelín, z to ho 
několik posledních let ve vr
cholových řídících funkcích. 
V následujících letech spojil 
svůj profesní život se stavební 
společností Žs Brno, a.s., kde 
byl členem představenstva 
a výkonným ředitelem zá
vodu Energetické a ekolo
gické stavitelství. své řídící 
zkušenosti využil v dalším 
období, kdy ve funkci poradce 
spolupracoval s různými 
firmami, např. sKan
sKa, prefa Kompozity, 
KOVOKOn a jako krizový 
manažer působil v siemens 
Engineering, a.s.

petr sláčala je členem vědecké 
rady Fakulty stavební VUt 
v Brně a Honorárním kon
zulem Litevské republiky.

VÚJE Česká republika s.r.o., je dceřinou spo
lečností VUJE, a.s., trnava. pobočka VUJE (dříve 
Výzkumného ústavu jaderných elektráren), působí 
v lokalitě Dukovany od roku 1981. V roce 1996 byla 
transformována na samostatný podnikatelský sub
jekt  VÚJE Česká republika s.r.o. V současnosti 
obě organizace vzájemně spolupracují při spouštění 
jaderných energetických bloků a řešení řady ná
ročných projektů z oblasti jaderné energetiky. 
Hlavním cílem aktivit společnosti VÚJE Česká re
publika je vytvářet vědeckotechnické zázemí pro 
spolehlivý a bezpečný provoz jaderně energetických 
zařízení na území České republiky a slovenska.

VÚJE Česká republika v současnosti působí v lo
kalitách JE Dukovany a JE temelín. společnost má 
zastoupení také v praze, kde provozuje kontaktní 
pracoviště. Činnost pracovišť navazuje na úspěšné 
plnění úloh při přípravě a spouštění jaderných elek
tráren soustředěných na oblast přípravy realizace 
a vyhodnocení experimentální části energetické
ho spouštění jednotlivých energetických bloků. 
Získané knowhow z tohoto procesu je využíváno 
jednak v rámci komerčních zakázek pro provozo
vatele jaderných elektráren v České republice i na 
slovensku, dále při přípravě a řešení výzkumných 
a vývojových projektů s cílem posílit pozici jaderné 
energetiky v České republice a na slovensku.

aktivity společnosti VÚJE Česká republika se 
opírají dlouhodobě o vysoce kvalifikované od
borné znalosti, rozsáhlé dovednosti a praktické 
zkušenosti, které jsou při řešení úloh z oblasti 
jaderné energe tiky nejlepším předpokladem pro 
poskytování kvalitních služeb našim zákazníkům. 

naše společnost proto v souladu s touto pre
misou usiluje o neustálý rozvoj odborných doved
ností a prohlubování teoretických a praktických 
znalostí svých zaměstnanců s cílem přispívat 
k po silování věrohodnosti jaderné energetiky 
v očích odborné i laické veřejnosti a tím i k efek
tivnímu uspokojování budoucích energetických 
potřeb moder ní společnosti. společnost disponu
je širokým ře šitelským zázemím, které vychází 
z dlouhodobé seriozní vzájemné technické spolu
práce nejen s mateřskou společností VUJE, a.s., 
trnava, ale i s renomovanými firmami, agentura
mi, vzdělávacími institucemi a v neposlední řadě 
i s významnými osobnostmi, působícími v oblasti 
jaderné i klasické energetiky.

VÚJE Česká republika s.r.o., má vizi podílet se na 
udržitelném rozvoji energetiky a zachování jader
ného knowhow v České republice. Zvyšování 
bez pečnosti jaderných elektráren musí mít trvale 
nejvyšší prioritu. naším hlavním principem není 
“proklamovat”, ale “dosahovat”.

Zvyšování bezpečnosti jaderných elektráren 
musí mít trvale nejvyšší prioritu

Radek Říha vystudoval 
strojní fakultu VUt v Brně, 
obor Jaderná energetika. Od 

září 1995 je zaměstnancem 
VÚJE trnava, organizační 

složka Dukovany, která byla 
transformována v únoru 1996 

na VÚJE Česká republika 
s.r.o. Ve společnosti nejprve 

zastával funkci technika 
se specializací na jadernou 

bezpečnost a provozní režimy 
jaderných elektráren. Od 
roku 1999 zastával pozici 

vedoucího oddělení Režimy 
a jaderná bezpečnost. V letech 

19992003 se účastnil 
fyzikálního i energetického 

spouštění 1. a 2. bloku JE te
melín. V červnu 2013 se stal 

jednatelem společnosti.

Projekty s energií
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akciová společnost teplárna Otrokovice se zabývá 
výrobou a rozvodem tepla a elektrické energie. patří 
do skupiny Lama Energy Group, která působí jako 
producent a dodavatel zemního plynu, elektrické 
energie, zabývá se těžbou plynu u Břeclavi a těžbou 
ropy v Kanadě.
 
Historie teplárny sahá až do 30. let minulého sto
letí, kdy obuvnická firma Baťa vybudovala ve městě 
elektrárnu, která se zařadila mezi průkopníky 
kombinované výroby tepla a elektřiny. Dnes patří 
teplárna Otrokovice k moderním, ekologickým 
zdrojům tepla a elektrické energie. Dodávky tepla 
se pohybují okolo 1,8 mil. GJ ročně, tři čtvrtiny 
míří do průmyslových podniků. nejvýznamnějším 
odběratelem je největší světový výrobce pneumatik, 
společnost Continental Barum, dále firmy toma 
a Fatra. společnost zásobuje teplem přes devět 
tisíc domácností, školy, obchodní centra a další 
organizace v Otrokovicích, napajedlech a Zlíně
malenovicích.
 
Bezpečné a spolehlivé dodávky energie zajišťuje 
teplárna díky pravidelným investicím do moderni
zace provozu, tepelných sítí a velká část prostředků 
míří do ekologických opatření. investice do od
siřovacího zařízení a výměna elektrických od
lučovačů popílku za látkové filtry u kotlů vedly 
ke snížení produkce oxidu síry téměř o polovinu 
a k významnému snížení emisí tuhých látek. Do 
obnovy a modernizace technologií byla v posled
ních letech investována zhruba miliarda korun.  
 
Otrokovická teplárna, která byla primárně budová
na jako zdroj pro průmysl, se však musela vyrovnat 

také s poklesem dodávek. někteří odběratelé 
ukončili svoji činnost, přestěhovali se nebo ome
zili výrobu. Firmy také kladou stále větší důraz na 
snižování nákladů a hledají možné úspory u odběrů 
tepla a elektrické energie. V posledních letech však 
rostou dodávky pro terciární sféru. „Budujeme 
nové přípojky a daří se nám rozšiřovat okruh 
našich odběratelů. musíme obstát v konkurenčním 
prostředí a udržet ceny na přijatelné úrovni, pro
to hledáme úspory ve vlastních nákladech, ve 
zvyšování efektivity provozu nebo v alternativních 
možnostech dodávek paliva,“ přibližuje strategii 
společnosti předseda představenstva petr Jeník.
 
V současném nejistém prostředí v energetice se však 
dlouhodobější strategie a další investice plánují 
jen velmi obtížně. „Uvítali bychom nastavení jas
ných a hlavně neměnných pravidel. Evropská unie 
i Česká republika si musejí především ujasnit, 
co vlastně v oblasti zajištění energií pro průmysl 
a obyvatelstvo chtějí. pokud budou pouze deklaro
vat podporu teplárenství, ale ve skutečnosti pro to 
nic neudělají, potom teplárenství pravděpodobně 
samovolně zanikne. podpora musí být nejen de
klaratorní, ale skutečně hmatatelná,“ upozorňuje 
předseda představenstva petr Jeník.
 
teplárenské zdroje se nyní musí připravit na roz
sáhlé investice do další, Evropskou unií přikázané, 
ekologizace. „i když nás nečeká lehké období, 
věřím, že teplárna Otrokovice bude i nadále spoleh
livým a stabilním dodavatelem energie a prosperu
jící firmou, která si uvědomuje svoji společenskou 
zodpovědnost k regionu, svým zaměstnancům a ži
votnímu prostředí,“ dodává petr Jeník.

Podpora teplárenství musí být nejen 
deklaratorní, ale skutečně hmatatelná

Petr Jeník vystudoval 
strojní fakultu na ČVUt 
v praze, obor tepelná a ja
derná zařízení. V letech 
1986 až 1993 působil ve 
firmě ŠKODa praha jako 
strojní projektant a hlavní 
inženýr projektu (např. Elek
trárna prunéřov, Elektrárna 
nováky). poté až do roku 
2001 pracoval ve společnosti 
H&D Engineering v pozici 
hlavní inženýr projektu tep
lárna plzeň a ECKG Kladno, 
od roku 1997 byl technickým 
ředitelem. V roce 2001 se 
stal odborným ředitelem 
pro techniku a provoz ve 
společnosti United Energy, 
od roku 2005 byl generál
ním ředitelem a předsedou 
představenstva. V období 
2005 – 2007 byl členem 
představenstva teplárny 
Liberec a.s. V letech 2008 až 
2011 zastával funkci předsedy 
představenstva Českého svazu 
zaměstnavatelů v energeti
ce. Od roku 2008 působí 
v Okresní hospodářské 
komoře most jako jednatel 
sekce Energetika a jednatel 
sekce Životního prostředí. 
V roce 2013 se stal předsedou 
představenstva teplárny 
Otrokovice a.s.

Naši klienti chtějí být dobrými hospodáři nad 
svěřeným majetkem. S naší odbornou asistencí se jim 
daří zavést efektivní a přehledný systém pro správu 
majetku. Jen díky spolupráci s námi mají veškeré 
potřebné informace rychle a přehledně dostupné. 
Pomůžeme vám uspořit čas i finanční prostředky.

20 let zkušeností
nejsme jednou z mnoha nově vzniklých společností, 
nejsme garážová firma, nejsme bez praxe. Baví nás 
pomáhat a zbavovat naše klienty starostí. „Geo“ 
v názvu společnosti odkazuje na počátky, kdy jsme 
skutečně byli geodetická společnost a získávali 
jsme první zkušenosti v oblasti péče a správy 
o nemovitý majetek. to ovšem bylo před skoro 
20ti lety. Za téměř dvě desetiletí jsme se posunuli 
profesně i oborově. Dnes radíme a pomáháme 
při správě majetku, dodáváme vlastní aplikační 
řešení OCtOpUs, integrujeme firemní databáze, 
zpřehledňujeme a usnadňujeme správu majetku, 
zajišťujeme sběr terénních dat, poskytuje konzul
tace a odborné poradenství.

Silní partneři
Zkušenosti, vysoká odbornost, spolehlivost i kvali
ta dodávaných služeb vyústila v dlouholetou spolu
práci s předními společnostmi působícími na poli 
energetiky. mezi odběratele našich služeb patří 
např. ČEZ, E.On, Dalkia Česká republika, Dalkia 
France, aLpiQ a další regionální dodavatelé tep
la a výrobci elektrické energie. Velmi pozitivně 
vnímáme, že si nás tyto společnosti nevybírají jako 
jednorázové dodavatele služeb, ale jako partnera 
pro dlouhodobou spolupráci na řešení problémů 
spojených se správou majetku.

Inovativní uvažování
nejsme tu pro naše produkty, které bychom chtěli 
„tlačit“ na trh. Jsme tu pro naše klienty, pro vás 
a pro vaše starosti spojené se správou majetku. 
ano, zní to možná až příliš obecně a povšechně, 
ale na druhou stranu zase víme, že naši klienti mají 
specifické požadavky a specifické problémy, kte ré 
potřebují vyřešit. někdy se jedná o majetkoprávní 
vztahy, jindy o evidenci majetku, někdy to jsou in
terní procesy spojené se vznikem a evidencí smluv
ních vztahů. proto vždy přicházíme, abychom 
vše důkladně pochopili a navrhli nejoptimálnější 
a často inovativní řešení a úpravu systému, který 
pomůže odstranit již vzniklý problém, či „tikající 
bombu“.

Odborný tým
na první pohled můžeme působit jako nevelký 
tým. na druhou stranu se jedná o dlouholeté 
zaměstnance s rozsáhlými zkušenostmi, které 
se průběžně navyšují, neboť máme pečlivě se
stavované programy individuálního rozvoje pra
covníků. a nelze jinak, technologie se vyvíjejí, 
legislativa se mění. naši klienti se na nás obracejí 
s důvěrou, že jim pomůžeme vyřešit jejich starosti. 
nemůžeme si dovolit neznalost nebo jen povšechní 
znalost, jsme na vysoké odborné úrovni a jsme na to 
patřičně hrdí.

Vím kde, vím jak !

Stanislav Mudrák , 
jednatel a výkonný ředitel

společnosti. Zkusme vy ne
chat výčet vzdělání a pro fes ní 

úspěchy a zaměřme se na 
osobní charakteristiky, 

protože právě ty přenáší na 
své podřízené a v dobrém 
formují celou firmu. Jako 
člověk odmítá polovičatá 

řešení, nestrpí nedodělané 
úkoly, vždy dodržuje 

smluvené termíny, neusne, 
pokud nedokončí úkoly, 

které si vytknul, netoleruje 
nekva litní odvedenou práci. 

a v tomto duchu funguje 
celá firma, jejímž posláním je 
Pomáhat při evidenci, správě 

a hospodaření s majetkem.
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AZ Elektrostav, a.s.
Bobnická 2020
288 02 nymburk

info@azelektrostav.cz
www.azelektrostav.cz

společnost AZ Elektrostav, a.s., se od svého 
založení v roce 1992 vypracovala v jednu z nej
komplexnějších a nejvýznamnějších elektro
montážních firem v České republice, s rea lizací 
mnoha významných zakázek i v zahraničí. sor
timent poskytovaných služeb byl postupně 
rozšiřován tak, aby firma naplnila své krédo reali
zovat stavby elektrických a optotelekomunikačních 
zařízení od a do Z, tedy od projektu, přes nákup 
potřebných komponent, výrobu rozváděčů, vlastní 
realizaci staveb až po revize a údržbu zařízení. pro 
zajištění požadavků a služeb pro své zákazníky aZ 
Elektrostav, a.s., využívá i své dceřiné společnosti  
ELtRaF, a.s., a Energetická montážní společnost 
Liberec s.r.o.

ELTRAF, a.s.
Kralice 49
285 04 Uhlířské Janovice

eltraf@eltraf.cz
www.eltraf.cz

Základním oborem činnosti společnosti ELTRAF, 
a.s., je výroba celobetonových, kombinovaných 
a oceloplechových transformoven a spínacích stanic 
vn a vn/nn pro distribuční energetické společnosti 
a průmyslové objekty. Významnou část představuje 
rovněž výroba kontejnerů pro kogenerační jed
notky, bioplynové stanice, fotovoltaické elektrárny, 
drážní stavby, akustické kryty, telekomunikační 
datové a rozváděčové skříně. Firma disponuje no
vou linkou, sestávající z komory pro otryskávání 
ocelových dílů a lakovny pro nanášení různých 
typů barev.  Flexibilita a přizpůsobení se kon
krétním požadavkům zákazníka spolu s vysokou 
kvalitou a technickou úrovní výroby, to jsou fak
tory, které řadí ELtRaF, a.s., mezi přední výrobce 
tohoto sortimentu v ČR.

Český svaz zaměstnavatelů v energe tice 
je dobrovolnou, nezávislou a otevřenou zájmovou 
organizací sdružující zaměstnavatele s více jak 
dvaceti tisíci zaměstnanci v oblasti výroby a roz
vodu elektrické energie, tepla a souvisejících oborů, 
včetně odborných škol zaměřených na energetiku 
i jiné právnické osoby podnikající v odvětví ener
getiky.
 
ČsZE pořádá pro své členské subjekty konference 
a semináře na téma: pracovněprávní vztahy, od
borné vzdělávání, problematika daní a účetnictví, 
aktuální legislativa, problematika emisních škod, 
VEp, pCB, odpady a tp, problematika BOZp 
atd. Dále svaz organizuje pro zaměstnance jeho 
členských subjektů vzdělávací akce k aktuálním 
problémům elektroenergetiky, teplárenství, těžby 
surovin a technického školství.
 
svaz zpracovává odborné a argumentační ma
teriály k obhajobě a prosazování oprávněných 
zájmů a potřeb členských organizací, včetně pře
kladů dokumentů EU, týkajících se energetiky. 
Organizuje vnitrosvazové připomínkové řízení 
k předloženým návrhům legislativních norem 
a k dalším dokumentům, které dále postupuje 
příslušným institucím.
 
Hlavním cílem činnosti ČsZE je přispívat k dob
rému jménu české energetiky, chránit je, jakož 
i chránit zájmy a dobré jméno svazu a jeho členů, 
zastupovat, prosazovat a obhajovat společné pod
nikatelské a zaměstnavatelské zájmy svých členů 
v dialogu s parlamentem ČR, Vládou České re
publiky, politickými stranami a hnutími a dalšími 
národními a mezinárodními institucemi.

Český svaz zaměstnavatelů v energetice je taktéž 
od roku 1997 vydavatelem i nakladatelem od
borného časopisu ENERGETIKA, který vychází 
již od roku 1951. tento recenzovaný neimpak
tovaný měsíčník se věnuje zejména následujícím 
tématům:
•	 energetické	hospodářství,
•	 elektroenergetika,
•	 energetické	strojírenství,
•	 nové	technologie,
•	 obnovitelné	zdroje	energie,
•	 zásobování	teplem,
•	 úspory	energie,
•	 věda	a	výzkum,
•	 životní	prostředí,
•	 legislativa.
 
 

 
Kontakty:

Český svaz zaměstnavatelů v energetice                                            
tel.: +420 266 753 586                                                                                  
Email: csze@csze.cz                                                                                    
www.csze.cz 

Redakce časopisu EnERGEtiKa
partyzánská 1/7, 170 00  pRaHa 7                                                                                             
tel.: +420 266 753 581
Email: redakce.energetika@csze.cz
www.casopisenergetika.cz
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Technologická agentura ČR byla zřízena zákonem 
v roce 2009. Jejím hlavním úkolem je podporovat 
a financovat aplikovaný výzkum a experimentální 
vývoj v České republice, a to jak průmyslový výzkum, 
tak výzkum v dalších oblastech včetně společenských 
a humanitních věd.
 
Zatímco dříve byla podpora aplikovaného výzku
mu a vývoje roztříštěna mezi řadu poskytovatelů, 
dnes je soustředěna v jedné agentuře. první finance 
byly prostřednictvím agentury rozděleny v roce 
2011. V současnosti ta ČR ročně rozděluje zhru
ba 3 miliardy Kč. Jejím hlavním cílem je přispět 
k proměně ČR v zemi, která ve svém rozvoji bude 
stále více spoléhat na nové nápady převedené 
do ino vací, a to jak v průmyslové produkci, tak 
v dalších sférách společenského života.
 
Programy TA ČR
 
•  Program  ALFA je první programem ta 
ČR. Jeho hlavním cílem je výrazně zvýšit množství 
a kvalitu nových poznatků aplikovaného výzkumu 
a experimentálního vývoje, a to především v oblasti 
progresivních technologií a materiálů, energetiky, 
životního prostředí a dopravy.
•  Program BETA slouží k zadávání výzkum
ných úkolů, o které žádají orgány státní správy 
České republiky. Cílem programu je zdokonalení 
současných postupů, metodik, regulačních me
chanismů či dozorových činností, což povede 
k vyšší inovativnosti a hospodárnosti státní správy 
při nakládání s veřejnými prostředky.
•  Program  GAMA podporuje ověření 
výsledků výzkumu z hlediska jejich praktické
ho uplatnění. Výsledky výzkumu většinou není 
možné hned využít. Je potřeba udělat dodatečné 

testy, ověřit některé vlastnosti a složitá bývá i cesta, 
jak výsledky výzkumu uvést na trh.
•  Program  DELTA je zaměřen na mezi
národní spolupráci. ne všechny výzvy apliko
vaného výzkumu je možné řešit pouze v domácím 
prostředí. proto je nutné podporovat i společné 
projekty českých podniků a výzkumných orga
nizací s obdobnými institucemi v zahraničí.
•  Program  EPSILON je volným pokra
čováním programu aLFa. Jeho cílem je výrazné 
zvýšení použitelných výsledků aplikovaného výz
kumu a experimentálního vývoje, které s velkou 
mírou pravděpodobnosti najdou uplatnění v no vých 
výrobcích, službách nebo výrobních postupech.
 •  Program  OMEGA cílí na získávání 
výsledků aplikovaného výzkumu v oblasti spo
lečenských věd. Získané poznatky, například mo
delování ekonomických či demografických trendů, 
přispívají k pochopení, jak funguje a jak by se mo
hla rozvíjet česká společnost.
•  Program Centra kompetence pomáhá 
vzniku a následné činnosti rozsáhlejších center 
výzkumu a vývoje v oborech, v nichž se dá očekávat 
vysoké množství inovací a možnost prosadit se na 
trhu. Centra výslovně podporují přenos znalostí 
a dlouhodobou spolupráci mezi veřejným a sou
kromým sektorem.

Ve všech programech je řada projektů zaměřena na 
jednotlivé aspekty rozvoje energetiky. Oblast ener
getiky však vyžaduje větší podporu výzkumných 
aktivit, než je v současnosti možné. ta ČR proto 
hledá také další cesty, jak výzkum v tomto oboru 
posílit tak, aby nebyl závislý pouze na prostředcích 
státního rozpočtu.

 www.tacr.cz

Výzkum v energetice je zásadní. 
Proto potřebuje podporu nejen od státu

Rut Bízková , 
předsedkyně ta ČR. po 
absolvování Vysoké školy 
chemickotechnologické 
v praze pracovala v Ústavu 
jaderného výzkumu v Řeži. 
V roce 1993 absolvovala 
tříměsíční stáž v maaE 
ve Vídni. profesně se orien
tovala na životní prostředí. 
V 90. letech byla vedoucí 
oddělení mezinárodních 
aspektů průmyslové politiky 
na mpO a poradkyní 
náměstka ministra průmyslu 
a obchodu. následně 
působila v agentuře CEnia, 
české informační agentuře 
životního prostředí, v září 
2006 se pak stala náměstkyní 
ministra životního prostředí. 
V roce 2010 byla jmeno
vána ministryní životního 
prostředí ve vládě Jana 
Fischera, poté byla první 
náměstkyní ministra. Jako 
členka výzkumné rady 
technologické agentury 
ČR působila od října 2010, 
v březnu 2012 byla jmenová
na členkou předsednictva 
a předsedkyní technologické 
agentury ČR.

společnost techem působí v České republice jako 
přední dodavatel zařízení pro poměrové měření tep
la a vody v bytech i nebytových prostorách, posky
tovatel rozúčtování nákladů na energie i dalších 
nákladů spojených s bydlením v bytových domech. 
na českém trhu firma působí od roku 1993, na 
evropském pak již od roku 1952. Jak v ČR, tak 
v celosvětovém měřítku je techem ve svém oboru 
vedoucí společností, a to především díky vysoké 
technické úrovni dodávaných výrobků i komplex
nosti a kvalitě poskytovaných služeb.

techem, spol. s r. o., svým zákazníkům nabízí nejen 
přesné měření spotřeb energie prostřednictvím 
přístrojů nejnovější rádiové generace, sys tém va
rovných hlášení při nelegální manipulaci s měřicí 
technikou nebo technických závadách, analýzu 
spotřebních dat, úspory energie pomocí systému 
adapterm, ale díky dlouholetému vývoji a precizaci 
vlastního rozúčtovacího software i rychlé a přesné 
zpracování dat odpovídající aktuálně platné le
gislativě.

pro zákazníky mající zájem o komplexní řešení 
techem zajišťuje i technické úpravy otopných 
soustav, jejich regulaci a vyvážení, včetně mon
tážních a projekčních prací. samozřejmostí je 
příslušný servis včetně dlouhodobých servisních 
záruk.

strategie společnosti je založena na blízkosti zákaz
níkovi, kterou zprostředkovává síť jednotlivých 
oblastních zastoupení po celé republice. naši pra
covníci jsou schopni rychle a pružně reagovat na 
specifické požadavky jednotlivých klientů. Jsme si 
vědomi toho, že kvalitní, odborný a včasný servis 

není možné poskytovat bez existence komplexního 
zázemí v blízkosti realizace zakázky.

Klíčovými hodnotami pro nás jsou jakost, tech
nická úroveň, dodací lhůty, cenová politika, a v ne
poslední řadě zpětná vazba prezentovaná reakcemi 
našich zákazníků, jejich názory a připomínkami 
k dodávaným technologiím i službám.

naším cílem je být na jedné straně technologickou 
špičkou, na straně druhé dlouhodobým a spoleh
livým partnerem. Odlehčit vlastníkům nemovitos
tí, správcům a obyvatelům od vysokých nákladů 
za spotřebu tepla a vody a současně šetřit energii 
a zachovávat zdroje. Z dlouhodobého hlediska 
být přínosem pro všechny zúčastněné strany i pro 
životní prostředí.

společnost techem v současné době poskytuje 
v ČR své služby pro více než 335 tisíc bytů s více než 
1,3 milionu přístrojů, z čehož bezmála 60 % pracuje 
v režimu rádiových odečtů.

naše pracovníky na oblastních zastoupeních 
naleznete v následujících lokalitách:

Praha: Služeb 5, 108 00 Praha 10
Mladá Boleslav: Víta Nejedlého 742, 293 06 Kos
monosy
České Budějovice: Plzeňská 2/1, 370 04 České 
Budějovice
Plzeň: Slovanská alej 3, 326 00 Plzeň
Most: Čs. armády 1766, 434 01 Most
Hradec Králové: Bratří Štefanů 499, 500 03 Hradec 
Králové
Brno: Srbská 3073/53b, 612 00 Brno
Ostrava: 28. října 168, 709 00 Ostrava
Olomouc: Kosmonautů 1103/6a, 722 11 Olomouc
Uherské Hradiště: Kollárova 500, 686 01 Uherské 
Hradiště

Strategie společnosti je založena 
na blízkosti zákazníkovi

Jiří Zerzaň je od roku 
2012 jednatelem společnosti 

techem. Vystudoval VŠCHt 
v praze a od roku 2002 

se zabývá problematikou 
hospodaření tepelnou energií 

a vodou, a to především u 
konečných spotřebitelů. 

Zaměřuje se na poměrové 
měření tepla a vody ve všech 

jeho aspektech; počínaje 
pokročilým technickým 

instrumentariem, přes 
automatické sběry dat 

z instalovaných přístrojů, až 
po konečné zpracování dat ve 

formě rozdělování nákladů 
mezi jednotlivé domácnosti. 

Je členem Rady asociace 
rozúčtovatelů aRtaV, 

a jako jeden z odborníků na 
problematiku energetických 

úspor a rozúčtování je častým 
přednášejícím na odborných 

seminářích i autorem 
mnoha článků v odborných 
časopisech. V poslední době 

se orientuje i na potenciál 
úspor v oblasti optimálního 

provozování otopných 
soustav revitalizovaných 

objektů, včetně možnosti 
přechodu na alternativní te

pelné zdroje i otopné systémy.
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ÚJV Řež, a. s.
společnost se v současnosti zaměřuje především na 
inženýrské a projektové činnosti a na aplikovaný 
výzkum. podniká v oborech bezpečnosti a spole
hlivosti jaderných elektráren, výzkumu a sledování 
stavu materiálů včetně řízení životnosti kompo
nent, koncepčních a prováděcích projektů, naklá
dání s radioaktivními odpady. specializuje se na 
vývoj a výrobu radiofarmak.
 
ÚJV Řež, a. s., v rámci skupiny ÚJV disponuje 
jedinečnými experimentálními zařízeními, výrob
ními i vědeckými kapacitami. Zaměstnanecká 
skladba je v České republice pro komerční pod
nik unikátní, 62 % našich zaměstnanců má vyso
koškolské vzdělání. Ve společnosti pracuje na sedm 
set zaměstnanců (ve skupině vice než tisíc).
 
ÚJV Řež, a. s., je aktivní nejen na domácím ener
getickém, technologickém a chemickém trhu, ale 
výrazně se podílí i na mezinárodních projektech. 
Základem rozsáhlých zahraničních aktivit je 
členství ČR v EU, maaE a OECD/nEa, Evrop
ské komisi (EURatOm). společnost úzce spolu
pracuje s národními agenturami pro technologický 
rozvoj a grantovou politiku.
 
Dnešní „značka“ ÚJV Řež má za sebou historii téměř 
šesti desetiletí působení na evropském a světovém 
trhu především v oblastech jaderné energetiky. His
torie společnosti se začala psát ve druhé polovině 
20. století. Ve spolupráci s tehdejším sovětským 
svazem se rozhodla vláda Československé republiky 
zřídit jaderné výzkumné pracoviště s názvem Ústav 
jaderné fysiky a založit Vládní výbor pro výzkum 
a mírové využití atomové energie. Ustavující dekret 

je datován 10. června 1955. Hlavní náplní obou 
institucí bylo rozvíjet výzkumnou činnost v oboru 
jaderné fyziky, radiochemie, jaderné energetiky 
a pečovat o rozvoj i využití radioizotopů, včetně 
jejich výroby.
 
Zásadní změna nastává po roce 1989, kdy byl Ústav 
jaderného výzkumu privatizován (1992) jako celek 
a z příspěvkové organizace se transformoval v akcio
vou společnost – Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. 
postupně se mění a rozšiřuje i zaměření společnosti 
a přechází se na poskytování inženýrských a pro
jektových služeb i služeb aplikovaného výzkumu. 
tomu odpovídá i organizační struktura společnosti 
a charakter působení jednotlivých divizí: Jaderná 
bezpečnost a spolehlivost, integrita a technický 
inženýring, Chemie palivového cyklu a nakládání 
s odpady, EnERGOpROJEKt pRaHa a Radio
farmaka.
 
součástí nové strategie rozvoje bylo rozšiřování 
služeb nákupem firem, které jsou svým založením 
výzkumné společnosti a ve kterých má ÚJV Řež, 
a. s., 100% podíl. Vzniká skupina ÚJV, kterou, ve
dle mateřské společnosti ÚJV Řež, a. s., tvoří EGp 
inVEst, spol. s r.o. v Uherském Brodě (www.egpi.
cz), Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o. (www.
uam.cz), Výzkumný a zkušební ústav plzeň s.r.o. 
(www.vzuplzen.cz) a Centrum výzkumu Řež s.r.o. 
(www.cvrez.cz).

společnost aREVa, světový lídr v oblasti jaderné 
energetiky, byla založena v roce 2001, má více než 
45 000 zaměstnanců, výrobní zařízení ve 43 zemích 
a prodejní síť ve více než 100 zemích po celém světě. 
V České republice aREVa otevřela své stálé zas
toupení v roce 2010, aby tak podpořila svou účast 
v místních jaderných projektech i zapojení českých 
a slovenských firem do svých globálních projektů. 
na slovensku má pobočku aREVa Controls, kerá 
zaměstnává přes 140 specialistů na sKŘ a elektro 
zařízení v jaderných elektrárnách. aREVa posky
tuje jedinečnou nabídku produktů a služeb v rámci 
celého jaderného cyklu. Doposud postavila 102 
jaderných reaktorů, poskytuje servis a realizaci 
projektů zvyšování bezpečnosti, modernizace či 
prodlužování životnosti pro více než 360 reaktorů 
po celém světě. palivem zásobuje 135 reaktorů a je 
také světovou jedničkou v recyklaci vyhořelého pa
liva.
 
aREVa je průkopníkem v konstrukci jaderných 
reaktorů generace iii+. tlakovodní reaktor EpRtm 
je nejvyspělejším reaktorem na světě – s vysokou 
bezpečností, výkonností a dlouhou ži votností. 
Je výsledkem desítek let výzkumu a vý voje, který 
byl prováděn Francouzskou komisí pro jadernou 
ener gii a Karlsruhe Research Centre v německu. 
V současné době je ve výstavbě ve Francii, Finsku 
a Číně, licenční proces byl zahájen v Usa a dalších 
zemí. Řada významných českých a slovenských 
dodavatelů se již podílí na realizaci vybraných 
částí tohoto pokročilého reaktoru a do budoucna 
se počítá s dalším zapojením místního průmyslu 
do globálního dodavatelského řetězce společnosti 
aREVa. 
 

Kromě jaderné energetiky aREVa svou činnost 
zaměřuje i na oblast obnovitelných zdrojů ener
gie. nabídka zahrnuje kompletní portfolio nej
modernějších technologií – větrná, bioenergetická, 
vodíková i solární řešení pro výrobu elektrické ener
gie. Cílem skupiny je stát se v blízké době jedním ze 
světových lídrů i v tomto odvětví.
 
aREVa je schopna navrhovat řešení pro výrobu 
ener gie s nižší produkcí CO2, jež jsou přizpůsobena 
potřebám konkrétního trhu a zároveň berou ohled 
na problematiku a potřeby světové energetiky.
 
www.areva.cz

AREVA – řešení pro bezpečnou 
výrobu energie

Jaderná energetika ještě neřekla své 
poslední slovo

JeanAndré Barbosa , 
regionální ředitel pro střední 

a východní Evropu
má dlouholeté zkušenosti 

z oblasti energetiky a regionu 
střední a východní Ev

ropy. V minulosti několik 
let působil jako energetický 

specialista Evropské komise a 
následně řídil výrobní závody 

významného globálního 
výrobce skla v Rusku a na 
Ukrajině. Ve společnosti 

aREVa nejdříve vedl 
zastoupení v polsku a letos se 

rozsah jeho zodpovědností 
rozšířil na celý region CEE.

Michal Kačena , ředitel 
obchodního rozvoje 

pro ČR a sR
má bohaté zkušenosti 

v oblasti energetiky, marke
tingu a budování obchod
ních vztahů. V minulosti 

pracoval například pro ČEZ 
nebo plzeňský prazdroj. Ve 

společnosti aREVa pracuje 
od roku 2010. Odpovídá za 

rozvoj obchodních ak
tivit a posílení spolupráce 

s průmyslem.

Karel Křížek vystudoval 
VŠsE plzeň – fakultu elektro
technickou, obor technická 
kybernetika. titul mBa se 
zaměřením na management, 
získal na sheffield Hallam 
University ve Velké Británii.
 
svoji pracovní kariéru zahájil 
v Chemických závodech 
sokolov jako projektant. 
V roce 1984 přešel do 
společnosti ČEZ, Elektrárna 
tisová, kde působil až do 
roku 1990 jako vedoucí 
útvaru strategie a kontroly 
řízení (sKŘ). V následujících 
letech v rámci koncernu 
ČEZ přešel na Jadernou 
elektrárnu temelín do funkce 
vedoucího útvaru sKŘ a poz
ději zástupce ředitele pro 
techniku. Od roku 2000 do 
2013 v ČEZ, divize výroba 
jako ředitel útvaru technika 
a ředitel útvaru Centrální 
inženýring. V období 2008 až 
2009 působil jako výkonný 
ředitel Ústavu jaderného 
výzkumu Řež a.s. Od června 
2013 působí ve funkci 
předsedy představenstva 
a generálního ředitele 
ÚJV Řež, a. s.
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CCE Group
CCE Group je česká skupina firem primárně ori
entovaných na podnikání v prostředí jaderné 
ener getiky a oblastech, kde jsou využívány zdroje 
ionizujícího záření. V jednotlivých společnostech 
skupiny je vyráběna řada unikátních produktů, 
které uspěly na náročných trzích celého světa. sku
pina se pod značkou CCE Group prezentuje od 
počátku minulého roku. Základy CCE Group však 
byly položeny v roce 1990, ale historie některých 
členů skupiny sahá až do šedesátých let minulého 
století. skupinu dnes tvoří společnosti CHEm
COmEX praha, UJp pRaHa a VF, které celkem 
zaměstnávají více než 500 pracovníků a dosahují 
obratu přesahujícího 1.2 miliardy Kč.

CHEMCOMEX Praha, a.s.
Zakládajícím členem skupiny je CHEmCOmEX 
praha, dodavatelsko inženýrská společnost 
zaměřená na projekty z oblasti jaderné energe
tiky a energetiky obecně. produktová nabídka 
pokrývá celý životní cyklus energetického zdroje. 
Od přípravy, projekčních a inženýrských služeb, 
kusových dodávek, realizačních prací, uvádění 
do provozu, servisních a údržbových prací, až po 
vyřazování z provozu, demontáže a likvidaci tech
nologie. společnost byla založena v roce 1990 a za 
téměř 25 let svého působení má za sebou stovky 
úspěšně dokončených projektů. Dnes je CHEm
COmEX praha stabilní firmou s kvalifikovanými 
inženýry, projektanty, vývojář, softwarovými od
borníky, s dlouhodobými zkuše nostmi a znalostmi 
inženýringu, konstrukcí, vý voje, obstarávání, výro
by, dodávek a montáže pro energetiku. 

VF, a.s.
společnost VF byla založena v roce 1992 odborníky 
v oblasti radiační ochrany. Z malé společnosti 
sídlící v Černé Hoře u Brna je dnes významný do
davatel vlastních výrobků a služeb pro oblast dozi
metrie, radiační kontroly a ochrany. Zákazníkům 
jsou poskytována flexibilní, technicky vyspělá 
a kvalitní řešení přizpůsobená na míru jejich 
potřebám, a to za konkurenceschopné ceny. Vyso
kou úroveň produktů a nabízených služeb zajišťuje 
tým odborníků se zkušenostmi s realizací řady 
různorodých projektů v oblasti radiační kontroly 
a ochrany v České republice a mnoha dalších ze 
mích Evropy, severní i Jižní ameriky a asie. společ
nost disponuje výrobními prostorami a kvalitním 
technickým vybavením, které jí umožňují plnit 
vysoké nároky na kvalitu služeb a výrobků.

UJP PRAHA a.s.
aktivity společnosti UJp vychází ze znalostí 
získaných v průběhu téměř padesáti let exis
tence firmy. nejcennějším majetkem společnosti 
jsou zkušenosti z vývoje technologií a materiálů 
používaných v ja derné energetice. především pak 
zkušenosti v oblasti jaderného paliva, kontejnerů 
pro přepravu a uložení zdrojů ionizujícího záření 
a práce s uranem, zirkoniem, wolframem a dalšími 
těžkými kovy. V deva desátých letech dvacátého 
století bylo portfolio produktů rozšířeno o radio
terapeutické ozařovače určené pro léčebné účely. 
společnost se rovněž orientuje na vysoce specializo
vané strojírenství s použitím vlastních špičkových 
technologií a díky dlouhodobému a úspěšně roz
víjenému vlastnímu výzkumu a vývoji jsou nabízené 
služby i výrobky na špičce oboru.

Lidé na svém místě

Otakar Bárta , absolvent 
řádného a postgraduálního 

studia VŠCHt praha, 
působil mnoho let v Ústavu 

Jaderného Výzkumu Řež 
a od roku 1990 je spoluvlast
níkem a řídícím manažerem 

společnosti CHEmCOmEX. 
Dnes již jde o holding CCE 

Group, jehož členy je několik 
společností, které již desítky 

let hrají nezanedbatelnou 
roli v dodávkách systémů a 

služeb pro jaderné elektrárny 
v Česku i na slovensku a jsou 

výrobcem systémů radiační 
kontroly a radioterapeutick

ých medicínských ozařovačů. 
V současné době zastává 

funkce v představenstvech 
společností holdingu a mimo 

jiné se i nadále zabývá pro
blematikou jaderného paliva, 
řízením dodávek speciálních 

inženýrských služeb pro 
jaderné elektrárny a obchodní 

přípravou významných 
kontraktů. Je zkušeným 

expertem v jaderné energetice 
s mnohaletou praxí v oboru 

a autorem řady odborných 
publikací.

Tapas Rajderkar, 
předseda představenstva 
a generální ředitel společnosti 
arcelormittal Ostrava. 
Vysokoškolské studium se 
zaměřením na finance absol
voval v Kalkatě, kde získal 
titul mBa. nejprve pracoval 
v největším indickém nakla
datelství Bennett Colman, 
kde byl ředitelem finančního 
oddělení. Dále působil jako 
finanční ředitel společnosti 
zabývající se výrobou hliníko
vých fólií. 
Ve skupině arcelormittal 
pracuje od roku 2002, kdy 
nastoupil na místo finančního 
kontrolora v rumunské mit
tal steel Galati. posléze byl 
ředitelem pro prodej trubek 
a ředitelem evropských 
jednotek zaměřených na au
tomobilový průmysl. V říjnu 
roku 2011 se stal předsedou 
představenstva a generálním 
ředitelem společnosti 
arcelormittal Ostrava.

arcelormittal Ostrava a.s., je největší hutní pod
nik v České republice a patří do největší světové 
ocelářské a těžařské skupiny arcelormittal. Roční 
kapacita výroby ostravského podniku je 3 miliony 
tun oceli. arcelormittal Ostrava a její dceřiné 
společnosti mají celkem přes 7500 zaměstnanců.

Od roku 2009 jsou v ostravské huti v provozu dvě 
vysoké pece a roční výroba se pohybuje na úrovni 
2 milionů tun. Část vyrobeného surového železa 
huť dodává do ocelárny společnosti Evraz Vítkovice 
steel. Ve své ocelárně a dalších navazujících závo
dech vyrábí arcelormittal Ostrava výrobky určené 
pro stavebnictví, ale také například pro petroche
mický a automobilový průmysl. Kromě tuzem
ského trhu prodává společnost své výrobky do více 
než čtyřiceti zemí světa.

mezi nejznámější výrobky ostravské huti patří svo
didla, která se v České republice nacházejí na více než 
70 % všech silnic. nejrozšířenějšími jsou svodidla 
s označením nH. ta postupně nahrazují inovovaná 
svodidla typu am. nová řada záchytných systémů 
typu am je vyrobena z mikrolegované oceli, což je 
materiál s vyšší pevností, než ocel používaná pro 
výrobu svodidel nH4. to umožnilo snížit tloušťku 
materiálu svodnice ze 4 na 2,8 mm při zachování 
či dokonce zlepšení bezpečnostních parametrů. 
snížení tloušťky svodnice přitom představuje více 
než čtvrtinovou úsporu hmotnosti, díky které bylo 
možné snížit i cenu výrobku.

V loňském roce uvedla arcelormittal Ostrava 
do provozu zmodernizované zařízení plynulého 
odlévání oceli (tzv. kontilití). Díky nové vakuo
vací stanici nyní nabízí kvalitnější výrobky s vyšší 

přidanou hodnotou. modernizace kontilití huti 
také umožnila odlévat kruhové polotovary pro 
výrobu bezešvých trubek o průměru až 400 mili
met  rů namísto dosavadního maximálního průměru 
210 milimetrů. nové rozměry kruhových sochorů 
jsou určeny pro výrobu vysoce jakostních výrobků, 
především bezešvých trubek pro petrochemický 
průmysl.

arcelormittal Ostrava investovala miliardy do 
snížení vlivu svých provozů na životní prostředí, 
a nyní patří k nejlépe ekologizovaným hutím v Ev
ropě. Již dnes splňuje emisní limity EU, které 
určuje nejlepší dostupná technika (Bat) a které 
vstoupí v platnost až od roku 2016. Huť v ekologi
zaci pokračuje, na realizaci dalších projektů v hod
notě 2,6 miliardy korun, které jdou nad rámec po
žadavků evropské legislativy, získala poprvé ve své 
historii dotace.

ArcelorMittal Ostrava patří k nejlépe 
ekologizovaným hutím v Evropě
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Českomoravská technika, z.ú., je ústavem založeným s cílem propagovat 
a podporovat technickou učenost, zvýšit zájem o ní a posílit prestiž tech-
nického vzdělání mezi širokou veřejností.

Vycházíme z přesvědčení, že budoucnost naší země je v technické 
vzdělanosti a technické výchově od mateřských přes základní, střední až 
po vysoké školy. Všechny tyto části vzdělávacího procesu je třeba rozví-
jet ve vzájemné součinnosti. Primárně se zaměřujeme na poradenství 
a podporu získávání a šíření informací, znalostí a vědomostí, motivování 
změny přístupu veřejnosti k technickým oborům, a to formou zpracování 
účelových publikací, pomůcek, mediálních programů, pořádání konferencí, 
seminářů a znalostních kvízů a soutěží pro děti a mládež.

čmtechnika
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