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PRO-ENERGY magazín si Vás dovoluje pozvat na konferenci

PRO-ENERGY
CON 2O14
která se uskuteční ve dnech 20. a 21. listopadu 2014
v hotelu Kurdějov (u Hustopečí).

Odborná energetická konference PRO-ENERGY CON 2014
Vám přináší možnost získat nové poznatky v oboru, vyměnit si
v panelových diskusích zkušenosti s renomovanými odborníky
v oblasti elektroenergetiky, plynárenství, teplárenství, paliv
a rovněž příležitost k setkání s obchodními partnery.
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 Významná novela skládá opravnou zkoušku, Plynovod ze Slovenska na Ukrajinu, Změny nejsou vždy k lepšímu, ČEZ vyhrál arbitráž, CNG je stále dostupnější, Sankce za nízkou účinnost, Ministerstvo řeší, co bude s ruským
plynem, Evropské balíčky, Kdo bude úspěšný na Slovensku,
Levnější ropa? Jak dlouho? Olkiluoto: další odklad, Obnovitelné zdroje v USA, Kdo získá ekologického oscara, Anketa.

R OZH OV OR

12  NEMÁ SMYSL HRÁT SI NA HUSITY
Milena Geussová, Eva Vítková

Nejen v evropské energetice podporuje státní tajemník pro
evropské záležitosti Tomáš Prouza pragmatická, reálná řešení. Preferuje přitom ta, která jsou tržní. Přijetí nových cílů neodmítáme, největší debata v rámci klimatického balíčku by se měla však vést nejen o konkrétních číslech, ale
o nákladovosti.

E LE K T ROE N E RG E TI K A

16  ROZVOJ A INTEGRACE
KRÁTKODOBÝCH TRHŮ OTE
Igor Chemišinec, Pavel Rodryč a kolektiv autorů, OTE

Organizované krátkodobé trhy v České republice představují důležitou formu obchodování s elektřinou a plynem.
Účastníkům energetického trhu pak dávají zejména díky
podstatnému nárůstu likvidity v posledních letech spolehlivou záruku, že mohou i v době krátce před termínem dodávky (den, hodina) v reakci na aktuální situaci ve svém portfoliu nebo v soustavě nakoupit či prodat příslušnou komoditu.

24  POROVNÁNÍ TRHU S ELEKTŘINOU
V RUSKU A EVROPSKÉ UNII
Tadeáš Salaba, Adéla Holasová, FEL ČVUT

Evropská krize ovlivnila cenu elektřiny v EU, od té doby má
tato cena klesající trend. Příčin takového cenového rozdílu
je několik, podle autora je to zejména podpora obnovitelných zdrojů, která se v Ruské federaci nemusí řešit v takové míře jako v EU.

28  PXE V ROCE 2014: ŽÁDNÉ DOBRÉ
ZPRÁVY PRO VÝROBCE
O vývoji obchodování na burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. („PXE“) informuje její generální sekretář
David Kučera. Od září 2014 se portfolio PXE rozšiřuje o nové produkty. Zahajuje obchodování s ﬁnančně vypořádanými futures na polskou a rumunskou elektřinu. Podle Kučery zatím obchodování s těmito produkty ještě žádná burza
nenabízí a nabídka pro stávající obchodníky by tak měla být
atraktivnější. Na PXE budou moci obchodovat s deriváty
na elektrickou energii v pěti zemích.

30  ČEPS POSILUJE LINKY
V SOUČASNÝCH KORIDORECH
Podzemní kabelová elektrická vedení jsou výjimečným řešením, mají však oproti standardním nadzemním přenosovým linkám řadu nevýhod. Je například zřejmé, že i řešení
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kabelovým vedením by trvale poškodilo krajinu, a to mnohem závažnějším způsobem, než vedení nadzemní. Přitom průměrné náklady na výstavbu kabelového vedení jsou
ve srovnání s náklady na výstavbu venkovního nadzemního
vedení zhruba 10 až 20 x vyšší.

32  ZKROCENÁ HORA V JESENÍKÁCH
Milena Geussová

Plyn lze skladovat v zásobnících, s elektřinou je to problém.
Skladování elektřiny „ve vodě“ je způsobem, jak to zvládnout ve větším měřítku. Umí to přečerpávací elektrárna,
problém je, že už stěží nějakou novou postavíme. Lze uvažovat jedině o vybudování přečerpávacího režimu na některé z přehrad s vodními elektrárnami. Odstranila by se tak nevýhoda vodních elektráren, že ne vždy disponují dostatkem
vody pro své turbíny.

34  PROČ STAVĚT PŘEČERPÁVACÍ
ELEKTRÁRNY?
Na možnosti postavit další takový zdroj jsme se zeptali ředitele Vodních elektráren ČEZ, a.s., Petra Maralíka. Výhodné
by to bylo. Např. jen trojice přečerpávacích elektráren Skupiny ČEZ v ČR – Dlouhé Stráně, Dalešice a Štěchovice – loni vyrobila historicky rekordní 1 miliardu kWh elektřiny a jen
za letošní pololetí dokonce již 568 milionů kWh.

36  FIRMY POTŘEBUJÍ „PŘÍTELE
NA TELEFONU“
O vývoji cen elektřiny a plynu, situaci na východě i ﬁremní strategii jsme hovořili s obchodním ředitelem společnosti Lumius Martinem Kročilem. Co se týká elektřiny, ceny nyní
trochu vzrostly, ale z dlouhodobého hlediska jsou na svých
minimech. Takže není důvod odkladu a nákupy doporučuje
spíše s ﬁxací ceny na delší období. Co se týká plynu, tam je
výhodnější nákupy rozložit do kratších období. Očekává, že
příští rok bude podobný.

P L YNÁR ENSTVÍ

38  MAJÍ NA NOVÉ PLYNOVODY NEBO
NEMAJÍ?
Alena Adámková

Poměrně ostrý spor nejen o způsob ﬁnancování výstavby
nových plynovodů, ale také o případném vyvádění peněz
z ﬁrmy se rozhořel mezi společností Net4Gas a státem, respektive Energetickým regulačním úřadem. Obě strany jsou
přesvědčeny, že pravda je na jejich straně.

40  INVESTOŘI POŽADUJÍ STABILNÍ
PROSTŘEDÍ
Alena Adámková

Pokud chceme nový plynovod, musíme si ho zaplatit, říká
v rozhovoru Václav Bartuška, zmocněnec vlády pro energetickou bezpečnost. Až tahle podivná studená válka skončí,
Rusko se zase stane respektovaným obchodním partnerem
a Evropa od něj bude kupovat suroviny, bude-li ona chtít.
Ale v okamžiku, kdy se násilím snaží ovládnout cizí státy,
nelze předstírat, že se nic neděje. Ve ﬁnále bude podle Bartušky souboj mezi Evropou a Ruskem mnohem více zničující pro Rusko než pro Evropu.

42  RWE ENERGO JE DŮLEŽITÝM
HRÁČEM V DODÁVKÁCH TEPLA
A CNG
Novým jednatelem společnosti RWE Energo se stal Zdeněk
Kaplan. Hovoříme s ním o jeho plánech, mezi něž patří i větší
podpora využívání zemního plynu v dopravě. RWE je jako skupina v tomto oboru dlouhodobě lídrem. „V minulém roce jsme
prodali 4,84 milionů m3 CNG z celkových 21,9 milionů m3, tedy
skoro čtvrtinu. Také provozujeme největší počet CNG stanic.“

44  VLÁDA PROJEDNÁ JIŽ TŘETÍ NAPEE
Eva Vítková

Národní plán energetické účinnosti by vláda měla projednávat letos v listopadu. Očekávají se od něho úspory energie do roku 2020, a to jak v domácnostech, tak v průmyslu,
v zemědělství, v dopravě a v sektoru služeb. Akční plán uvádí seznam alternativních opatření k dosažení vnitrostátního
orientačního cíle do roku 2020, kdy by měla Česká republika dosáhnout tzv. nových úspor v konečné spotřebě energie ve výši 47,94 PJ (13,29 TWh). Snížení emisí CO2 o 40
procent je reálné. Porostou však proto požadavky na rozšiřování vozidel s pohonem na CNG.

TEP LO
TEP L Á R ENS TVÍ

46  TEPLÁRNA PLANÁ NAD LUŽNICÍ
MĚNÍ TECHNOLOGII
Eva Vítková

Představujeme zajímavý projekt, z jehož deseti technických
variant zvítězila ta, která umožnila variabilitu výroby tepla
i elektřiny. Teplárna prochází modernizací a díky instalované
moderní vysokoúčinné technologii spalování zemního plynu bude první z tepláren v České republice, která bude pomocí plynových pístových motorů zajišťovat kombinovanou
výrobu elektřiny a tepla v páře. Modernizace teplárny bude mít i významný ekologický přínos a celkem přijde téměř
na 1,4 miliardy Kč.

M A G A Z Í N

E K OL OGI E
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50  DOPADY NOVÉHO CÍLE ÚSPOR
ENERGIE
Martin Hájek, Teplárenské sdružení ČR

Je paradoxní, že ačkoli se neustále zaklíná ochranou klimatu, nedokázala Evropská komise vzít v úvahu jeho zcela zřejmý vliv na spotřebu energií v EU při formulaci zásadního
strategického cíle do roku 2030. Absence vyhodnocení dopadu cíle energetické účinnosti na národní ekonomiky ze
strany EK navíc staví vlády členských zemí do situace, kdy
budou tlačeny do schvalování cíle, u něhož nebudou mít
představu, co jejich zemím vlastně přinese.

54  ČEKÁ NÁS NOVÝ KONCEPT
ENERGETIKY?
Eva Vítková

Naše energetika by měla směřovat ke stoprocentnímu zajištění výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, přičemž by
měla být zajišťována celoevropsky, říká předseda Komory
obnovitelných zdrojů Štěpán Chalupa. Nerozumíme postoji
průmyslu, který drží basu s velkou energetikou. Ta tlačí stát
k využívání velkých klasických zdrojů a podporuje setrvávání
na centralizované energetice, založené na využívání jaderné
energie a energie z uhlí.

56  MĚLKÁ GEOTERMÁLNÍ ENERGIE
VYTÁPÍ I CHLADÍ
Michal Stibitz, Hana Jiráková, Václav Frydrych,
Roman Šigut, GEOMEDIA

Využití tepelných čerpadel zlepšuje energetickou bilanci administrativních a komerčních objektů a zapadá do širšího
konceptu inteligentních budov. Využívají se také k chlazení
budov. Systém pasivního chlazení spočívá ve využití chladu
přirozeně se vyskytujícího v podzemí a jeho přímé distribuce pomocí oběhové kapaliny do rozvodného systému v budově. Při aktivním chlazení, kdy je teplota podzemí vyšší než
požadovaná teplota, je tepelným čerpadlem produkována
chladicí kapalina, která je dále distribuována.

60  OD SKLÁDEK KE SPALOVNÁM?
Alena Adámková

Podle kritiků je nejnovější návrh novely zákona o odpadech
šitý na míru spalovnám. Senát ji ale vrátil do sněmovny bez
větších změn. Německo a další západní země recyklují pětašedesát procent komunálního odpadu, u nás je to pouze třicet procent. Statisíce tun kvalitních recyklovatelných
materiálů proto končí na skládkách nebo se pálí. Do roku
2030 by však měly členské země EU recyklovat 70 % komunálního odpadu.

PALIVA

64  ZÁKAZNÍCI SE VRACEJÍ K POCTIVÝM
FIRMÁM
Alena Adámková

Omezení podvodů s DPH nám pomohlo, říká Martin Durčák, nový předseda představenstva Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu. Státní instituce ale dnes

dokáží zasáhnout daleko razantněji než dříve, chtějí po podezřelých ﬁrmách ručení, záruky, vydávají zajišťovací příkazy, krátí termíny platby spotřební daně. Podezřelé privátní
sklady podstatně omezily svou činnost. Naopak, poctivým
ﬁrmám vzrostly prodeje i zisky.
.
 KDO OVLÁDNE TRH ČERPACÍCH
STANIC?

66

Alena Adámková

Maďarský MOL se s 318 čerpacími stanicemi v ČR stal
po Benzině, která má 338 čerpadel, druhou největší sítí
a podle odborníků je možné, že zaútočí i na první pozici. Co
to udělá s trhem? Česko je zemí s největší koncentrací čerpacích stanic v Evropě. O konsolidaci trhu se mluví několik
let. Marže z prodeje benzinu a nafty se pohybují kolem pěti procent a jsou jedny z nejnižších v sektoru maloobchodu.

68  BOJ O ČESKOU PETROCHEMII POKRAČUJE
Alena Adámková

Ani poté, co Unipetrol ovládl 100 % akcií České raﬁnérské,
není o budoucí podobě raﬁnérsko-petrochemického komplexu
v ČR rozhodnuto. Poláci se snaží, aby jim stát umožnil
výhodnou spolupráci s ﬁrmou Čepro, která skladuje paliva
i státní hmotné rezervy a spravuje i produktovody, případně
další státní ﬁrmou – provozovatelem ropovodů MERO. Česká
vláda projevila naopak zájem o koupi raﬁnérie v Kralupech.

70  KAUCE PRO DISTRIBUTORY – OBAVY
A REALITA
Jan Mikulec, ČAPPO

Novela zákona o pohonných hmotách pročistila trh s pohonnými hmotami. Také výběr DPH se zlepšil. Konkurence
na trhu nezmizela, jak se někteří obávali. Na základě návrhu
17 senátorů se však zákon dostal až k Ústavnímu soudu,
který v květnu rozhodl, že ustanovení o kaucích v novele zákona je platné pouze do 30. 6. 2015. Nezpochybnil institut
kaucí jako takový, poukázal však na jejich plošný charakter
a možný „rdousící efekt“ pro malé distributory.

71  STÁTNÍ PODPORA OZE A DOPRAVA
Jiří Souček, Ivan Souček, Michal Souček

Měla by být elektřina vyrobená v obnovitelných zdrojích
energie při využití pro pohon motorových vozidel zatížena
spotřební daní? Problematiku je třeba řešit postupně, a to
ve spojitosti s vývojem cen elektromobilů, které jsou v současné době značně vyšší než ceny automobilů se spalovacími motory. V článku se porovnává výše státní ﬁnanční podpory jednotlivých druhů motorových paliv a elektřiny,
vyrobené z OZE a náklady na ně.

Z AJÍM A VOS TI

74  EMERGY ANALÝZA: POSÚDENIE
INDUSTRIÁLNEHO PROCESU
Ján Matúška , FEL ČVUT

Na jednoduché porovnanie náročnosti industriálnych procesov je možné využiť „emergy teóriu“, ktorá vyjadruje energiu
v primárnej jednotke, Slnečnom joule. Emergy analýza predstavuje iný pohľad na celý proces. Poskytuje komplexnejšie informácie a možnosť zrovnania s inými procesmi výroby elektrickej energie. Vstupné informácie do Emergy analýzy sú
hodnoty, ktoré sa vypočítali v energetickej analýze, a sú rozdelené podľa druhu energie vstupujúcej do procesu.

77  UNIKÁTNÍ PROJEKT GLOBÁLNÍHO
VÝZNAMU
Nupharo je soukromý projekt s celkovou investicí přesahující tři čtvrtě miliardy korun, z čehož 300 milionů dostal
investor formou dotace z Evropské unie a zbytek nákladů
pokrývají strategičtí investoři. Cílem je pomáhat na svět
inovacím a novým nápadům v oblasti smart energy, direct current, e-mobility, internet of things a umožnit jejich komercionalizaci.

78  (NE)POUŽITELNÉ CLOUDOVÉ
SLUŽBY
Vratislav Sejk, Unicorn Systems

Standardní cloudovou službu je nutné doladit do podoby zákaznického řešení, nakonﬁgurovaného podle přesné
speciﬁkace a doplněného o řadu úprav „na míru“. Proti nabídkám poskytovatelů reﬂektujících naše potřeby jsme postavili propočet nákladů na pořízení a instalaci vlastní virtualizační infrastruktury včetně všech popisovaných úprav, její
provoz a housing v datacentru.

KONF ER EN CE
V EL ETRH Y

80  ENERGO SUMMIT NA VELETRHU FOR
ENERGO 2014
Veletrh se bude opět konat na podzim v termínu 18. až
20. listopadu 2014 v PVA EXPO PRAHA Letňany. Pro rok
2015 se pak termín přesouvá na duben. V letošním roce připravili organizátoři veletrhu FOR ENERGO 2014 zcela nový
koncept, doplněný o vrcholnou událost energetického průmyslu tohoto roku – ENERGO SUMMIT.
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E D I T O R I A L

Vážení a milí čtenáři a čtenářky,
vycházíme jako čtvrtletník, což trochu kopíruje roční doby a dává nám možnost odkazů na jejich speciﬁka. Toto číslo, které vychází v polovině září, začínáme připravovat
v létě, v době dovolených, vládních prázdnin, dobrodružných cest a všeobecné lenosti, když je náhodou moc horko. V médiích nemají takzvanou okurkovou sezónu moc rádi, protože se většinou nic mimořádného neděje. A kdyby se náhodou dělo, tak je problém, protože zase chybějí lidé, kteří by o tom napsali či vysílali: jsou totiž na dovolené.
Je ovšem pravda, že ve 21. století, kdy může každý vyvíjet aktivity a dokonce i pracovat odkudkoli na světě a třeba přitom sedět po krk v teplém moři, už nejsou dovolené to, co bývaly. Málokdo dokáže (a chce) být nedostižitelný pro své šéfy či spolupracovníky. Takže když posílám letní dotazy lidem, od nichž se potřebuji pro náš
časopis něco dozvědět, ptám se opatrně, zda zrovna nestoupají na Kilimandžáro či něco takového. Oni totiž i v takovém případě maily či sms přijímají, tím si může být
člověk téměř jist. Výjimky pak potvrzují pravidlo.
Letošní okurková sezóna byla neblaze poznamenána událostmi na Ukrajině a obavami světa, které tamní vývoj vyvolával. Šťastný konec ještě nenastal a zřejmě ani
nenastane. Názor na tyto záležitosti bude nadále rozdělovat politiky, podnikatele, manažery i běžnou populaci v hospodě. Stejně tak jako v celé Evropě. Ale jeden pozitivní rys to určitě má: energetická bezpečnost už není jen abstraktní pojem. V České republice jsme pro tu svou už dost udělali a nyní máme nejlepší možnost zkontrolovat
plnění úkolů, které jsme si v souvislosti s bezpečností energetických dodávek zadali. Případně si přidat některé další. Je potěšitelné, že se nepanikaří, ale na druhé straně
nevládne ani nadměrný optimismus. V tomto čísle se proto plynárenství více věnujeme, většinou právě s ohledem na zahraničně politické souvislosti.
S menším zájmem veřejnosti, ale o to větším ze strany těch, kterých se to týká, se bojuje o podobu novely energetického zákona, v níž je schovaná také související
novela zákona o podporovaných zdrojích energie. Ministerstvo průmyslu a obchodu po připomínkovém řízení, v němž byla podána prý opravdu nadstandardní řada připomínek několika desítkami subjektů, návrh novely poslalo Legislativní radě vlády. Ta materiál vrátila k dopracování či přepracování, což MPO v těchto dnech činí. Legislativcům vadilo např. to, co řadě jiných, a to že dopady mnoha ustanovení zákona nelze zhodnotit, protože v novele prostě vyčísleny nejsou a nelze si je z textu předlohy ani
odvodit. Odkazuje se na další, teprve připravované vyhlášky, které však již nemají podobu zákona. A protože ďábel se skrývá v detailech, tak jsou určité obavy oprávněné.
To, co je hodně kritizované, tj. změna způsobu výpočtu příspěvku na obnovitelné zdroje, prý musíme udělat kvůli evropským předpisům a směrnicím. Myslím, že na
tento odkaz už je kdekdo alergický, zejména pak proto, že ani Česko není v jiných případech k evropské legislativě vždy tak úzkostlivé. Navíc víme, že jiné členské země
zdaleka tak úzkostlivé nejsou. Těžko říci, kde se nachází ona zlatá střední cesta.
Změny v energetickém zákoně budou v každém případě poměrně významné a dokládají jen to, že se energetika v našem světě postupně hodně mění. Obnovitelné
zdroje už nejsou pro smích, i když jejich stinné stránky dobře známe, decentralizovaná energetika se stává skutečností, klimatické balíčky někdy odmítáme, zesměšňujeme, ale vždy je přijmeme. Do povědomí se dostávají pojmy jako kapacitní platby, inteligentní sítě, virtuální elektrárny a další. A pokud se chcete více dozvědět například
o „cloudových službách“, tak si přečtěte článek Vratislava Sejka ze společnosti Unicorn.
Většinou se nám podaří zařadit také nějaké kontroverzní téma, v tomto čísle je to společnost Net4Gas, která zajišťuje přepravu plynu na našem území. Firma, kterou
před časem prodala RWE Česká republika zahraničním vlastníkům, je ostře kritizovaná Energetickým regulačním úřadem a jsou obavy, že vyvádí do zahraničí prostředky,
které by měla věnovat na investice do sítí. Redaktorka Alena Adámková dala samozřejmě prostor oběma stranám. Nejde o marginální záležitost, ale například o stavbu
dalších plynovodů, které by ještě více zlepšily naši bezpečnostní situaci v dodávkách zemního plynu. Jde přitom o peníze – kdo to zaplatí…
Kromě kontroverzních témat rádi seznamujeme čtenáře i s novými technologiemi, přinášíme také pozitivní zprávy. Z tohoto hlediska je určitě zajímavý článek Evy
Vítkové o Teplárně v Plané nad Lužnicí či text skupiny autorů o využití „mělké“ geotermální energie.
Trvalým tématem posledních let v našem časopise jsou paliva, zejména pak v dopravě. S tím souvisí i problematika budoucnosti našich raﬁnérií, záměry vlastníka
Unipetrolu, vývoj na trhu pohonných hmot a neustále se vyvíjející znalosti o kladech, záporech a ekonomice biopaliv. Zajímavá čísla o tom posledním naleznete v článku
Státní podpora OZE a doprava, který napsali zástupci tří generací Součků. U nich jablka daleko od stromu nepadají…
Zařazujeme i články plné grafů, tabulek a odborných informací. Je to například důkladný přehled autorů z OTE o vývoji a integraci krátkodobých trhů OTE, porovnání trhu s elektřinou v Rusku a EU, které vypracovali Tadeáš Salaba a Adéla Holasová, a další. Upozornit chceme také na článek Martina Hájka z Teplárenského sdružení.
Ten tentokrát nepíše o teplárenství, ale o dopadech nového evropského cíle úspor energie.
Podzimní období je časem konferencí a výstav. O řadě chystaných akcí v tomto čísle informujeme, o některých budeme v tom příštím podrobněji psát. Také se těšíme,
že se s některými z Vás uvidíme na konferenci PRO-ENERGY CON 2014 v Kurdějově u Hustopečí. Bude to v pozdním listopadu, což je nejlepší doba na lidské setkávání a pár
skleniček vína.
Dejte si s námi na zdraví!

Mgr. MILENA GEUSSOVÁ
šéfredaktorka
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VÝZNAMNÁ NOVELA SKLÁDÁ
OPRAVNOU ZKOUŠKU
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
neobhájilo na jednání Legislativní rady vlády svůj návrh novely energetického zákona
(č. 458/2000 Sb.), jehož součástí je také novela zákona o podporovaných zdrojích energie
(č. 165/2012 Sb.). Vazba mezi těmito zákony
je například v rámci nového systému výběru
nákladů na podporu OZE od zákazníků v regulované ceně elektřiny. Upravený návrh má
MPO znovu předložit ještě v září.
Jak uvedl Miroslav Kynčl z tiskového oddělení MPO, zaměřují se především na oblasti, které zmínila Legislativní rady vlády. Jde
zhruba o tyto okruhy otázek:
 vyjasnění vazby a hranice mezi právem
veřejným a právem soukromým, které
se projevují například u smluv mezi
účastníky jednotlivých trhů v energetice,
 upřesnění rozsahu a zmocnění
prováděcích předpisů,
 upřesnění ustanovení, řešící nařízení
REMIT,
 navrhovaný mechanismus omezení
množství podporované elektřiny.
Novela zákona bude podle Kynčla dále
obsahovat část, týkající se změny výběru nákladů na podporu OZE od zákazníků v regulované ceně elektřiny, změna je požadována
Evropskou komisí v jejím rozhodnutí o podpoře výroby elektřiny z OZE a jsme povinni
tyto požadavky naplnit.
Pokud jde o spolupráci s Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) na přípravě novely zákona, podle MPO probíhala vždy kontinuálně a ministerstvo zapracovalo do návrhu
zákona maximální množství návrhů a požadavků vznesených ERÚ. „V rámci další úpravy zákona bude samozřejmě diskuse s ERÚ
dále pokračovat. S ERÚ jsou nejvíce diskutovaná například ustanovení, týkající se licencí, působnosti a regulace ERÚ, maximálního
podporovaného množství elektřiny nebo neoprávněně čerpané podpory,“ upřesnil Kynčl.
O nalezení vhodného kompromisu však
není tak úplně přesvědčen Jiří Chvojka, mluvčí
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ERÚ. „Ministerstvo průmyslu a obchodu úřad
zatím (8. 9.) neoslovilo,“ řekl našemu magazínu. Připomněl, že ERÚ má stále stejné priority, které by měly být zakotveny i v novelizovaném energetickém zákoně. Jsou to:
 rovnovážné postavení všech účastníků
trhu,
 předvídatelná regulace s možností
skutečně regulovat,
 ochrana práv spotřebitelů a zákazníků,
 rada ERÚ s jasnými pravomocemi
a odpovědností,
 důraz na energetickou bezpečnost ČR.
V rámci zákona o POZE jde podle Chvojky o řadu „drobných věcí“, z nichž asi nejdůležitější je změna výpočtu podpory ze spotřeby v kW/h, jak je tomu doposud, na příkon
v kW, což požaduje EU. Dále se zde řeší samozásobování a další podpora OZE, například bioplynek. „I tam máme výhrady, ale
opět čekáme na reakci MPO, protože vrácen
byl celý balíček energetické legislativy,“ připomíná Chvojka.
Je nesporné, že práce na novele, která je
už prý jednadvacátá, byly opravdu náročné.
Vždyť jen Energetický regulační úřad (ERÚ)
k novele podal celkem 194 připomínek, z toho 75 prý považuje za zásadní. Další desítky připomínek přišly od více než 40 subjektů.
Velmi ostře se k novele staví například
ekologické organizace, které vítají negativní stanovisko Legislativní rady vlády. Podle
Aliance pro energetickou soběstačnost prý
novela popírá principy právního státu, zavádí právní retroaktivitu a přidává jednomu
z úřadů státní správy neodůvodněné kompetence. Konkrétně jde o ERÚ, který by mohl
například měnit zpětně nastavení podpory
obnovitelných zdrojů nebo by nemusel poskytovat informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
Také solární sdružení upozorňovala MPO
na množství rozporů v novele. Podle nich patří mezi zásadní pochybení například absence
přesné formy nově zaváděných poplatků, vypracování variant nebo dopadových scénářů
na spotřebitele. K zásadně problematickým

bodům patří také retroaktivní návrh na omezení podpory stávajících instalací obnovitelných zdrojů. Například u fotovoltaik by tak
měla dostat dotaci výroba za maximálně tisíc hodin ročně, u elektráren na biomasu jen
za pět tisíc hodin. Důvodem prý je, že při
technologiích a klimatických podmínkách,
které u nás jsou, není možné vyrábět více.
Novela zákona podstatným způsobem
mění výběr prostředků na obnovitelné a další
podporované zdroje. Nově chce MPO zavést
de facto paušální platby, vztažené na velikost jističe - bez ohledu na velikost spotřeby. Chybějí však výpočty dopadů na jednotlivé typy odběratelů elektřiny, zejména pak
domácností.
Novela chce nově zavést povinnost výrobců elektřiny podílet se na nákladech na provoz distribuční a přenosové soustavy. Způsob
stanovení ceny však neobsahuje, vše ponechává až na prováděcím právním předpise.

PLYNOVOD ZE SLOVENSKA
NA UKRAJINU
Slovenský premiér Robert Fico a ukrajinský Arsenij Jaceňuk slavnostně otevřeli plynovod, který vede ze Slovenska na Ukrajinu. Konkrétně mezi slovenskou obcí Vojany
a ukrajinským Užhorodem – tento plynovod
dosud sloužil jako záložní. Jeho znovuzapojení a zahájení zpětných dodávek plynu si vyžádalo technické úpravy. Plynovod má roční kapacitu zhruba 10 miliard m3, což je asi
pětina ukrajinské spotřeby. Rusko přerušilo dodávky v polovině června poté, co Kyjev do stanoveného termínu neuhradil dluh
za předchozí odběr suroviny. Dohodu o zpětných dodávkách plynu ze Slovenska na Ukrajinu podepsali zástupci slovenského přepravce Eustreamu a ukrajinské firmy Ukrtransgaz
již koncem dubna. Původní plán, že otočí
směr dodávek v existujícím tranzitním plynovodu, kterým proudí ruský plyn do západní Evropy, Kyjev opustil, protože by si to vyžádalo souhlas Moskvy.

M A G A Z Í N

ZMĚNY NEJSOU VŽDY K LEPŠÍMU

miliony euro, navýšené o úroky z prodlení,
jako náhradu škody. Spolu již s vymoženou
náhradou ve výši 2,2 milionu euro tak ČEZ
obdrží kompenzaci zhruba 7,5 milionu euro. Tribunál zamítl veškeré nároky, vznesené
srbskou protistranou.
Nejde o první úspěšnou arbitráž ČEZ.
Již v lednu 2009 vyhrál první arbitráž proti Bulharsku. K předpokládané arbitráži zatím nemuselo dojít v kauze neúspěšné albánské investice, protože ČEZ koncem června
oznámil, že uzavřel dohodu o narovnání s albánskou stranou. Obdrží podle ní za úhradu
pohledávek a převod podílu v CEZ Shpërndarje kompenzaci 95,5 milionů euro, dalších
4,5 milionu euro již Skupina ČEZ dostala.
Částka bude vyplácena v ročních splátkách
do roku 2018.

Králové, takže RWE Energo zajistilo její posílení. Zákazníci tak již zase mají bezproblémové
tankování. Nové stanice firma staví například
v Plzni, Kosmonosech a Olomouci.
Do roku 2020 počítá Evropa s náhradou
20 % klasických pohonných hmot alternativními palivy. Z toho polovinu, tedy 10 procent, by měla tvořit doprava na CNG. Pro
Českou republiku to představuje potenciál
zhruba 300 veřejných CNG stanic.

ČEZ VYHRÁL ARBITRÁŽ

CNG JE STÁLE DOSTUPNĚJŠÍ

Projekt Gacko v Bosně a Hercegovině – Republice srbské – zahajoval v roce 2007 s velkou slávou, plány zahrnovaly rekonstrukci
staré a výstavbu nové tepelné elektrárny Gacko II a revitalizaci přilehlého uhelného dolu. ČEZ vlastnil ve společném holdingu Nove
Elektrarne Republiky srbské (NERS) celých
51 procent, zatímco 49 % držel podnik Elektroprivreda RS. Ve smlouvě bylo zakotveno,
že ČEZ má možnost prodat svůj podíl zpět.
Partner poté nedodržoval smluvní podmínky v projektu a nepřistoupil ani na odkoupení podílu ČEZ. K investiční fázi vůbec nedošlo. ČEZ proto v roce 2009 zahájil arbitráž.
Podle rozhodnutí tribunálu má žalovaná
státní společnost Elektroprivreda Republiky
srbské (Bosna a Hercegovina) povinnost odkoupit od ČEZ podíl ve společném holdingu
NERS za kupní cenu dva miliony euro plus
smluvně stanovené úroky. Podle mluvčí ČEZ
Barbory Půlpánové ČEZ získá ještě další dva

V minulých letech docházelo k nárůstu nových plnicích stanic CNG v řádu jednotek,
nyní se staví po desítkách. Stanice CNG nyní
vznikají už i na běžných čerpacích stanicích –
pouze přidáním stojanu na CNG – a proto si
toho nemusí každý všimnout. V současné době je motoristům u nás k dispozici už celkem
60 plnicích CNG stanic, v Evropě přes 4 tisíce.
Brzy, většinou ještě letos, se otevře dalších
nejméně 16 stanic, a to 3 stanice v Praze,
2 v Plzni, Břeclavi, Českém Krumlově, Gajeru
u Litomyšle, Havířově, Jeseníku, Kosmonosech, Olomouci, Příbrami, ve Slaném, Vyškově, Zábřehu aj. Do rozvoje investují i automobilky, řidiči si už dnes mohou vybrat z již
více než 60 druhů sériově vyráběných vozů.
Na výstavbě těchto stanic se podílí řada firem. Například RWE Energo staví, plánuje
i počítá s rozšířením stávajících stanic podle
potřeb zákazníků. Kapacita stávající CNG stanice například nestačila motoristům v Hradci

hlavně o to, jak účinnost počítat a co přesně
bude předmětem zpoplatnění.
Vyhláška určí takzvané malusy. Tedy sankce za to, že firmy vyrábějí elektřinu
ve zdrojích s příliš nízkou účinností. Modernizujte nebo zavřete, říká se tím. Systém
by měl fungovat tak, že určí tři pásma malusů podle výše účinnosti elektrárny. Například 0 až 29 % (zdroje s nejhorší účinností
a zároveň nejvyšší sankcí), dále 30 až 31 %
a třetí pásmo 31 až 33 % (nejnižší malus).
Zdroje s vyšší účinností než 33 % by penále
neplatily. Výše malusů se má podle náměstka MPO Pavla Šolce pohybovat v desítkách
korun na MWh.
Nová vyhláška by omezila spalování uhlí, například v kondenzační elektrárně, kde je
účinnost často pod třiceti procenty. Při kogenerační výrobě je účinnost i přes 80 procent.
Dopad malusů by tedy zřejmě měl být největší na kondenzační výrobu elektřiny v rámci
některých tepláren, kde nejde o kogeneraci.

Podle dat operátora trhu s elektřinou (OTE)
za osm měsíců letošního roku zákazníci stále méně mění svého dodavatele elektřiny či
plynu. U plynu jich to zatím letos udělalo asi
150 tisíc, ale to bylo téměř o třetinu méně,
než ve stejném období loni. U elektřiny zvolilo nového poskytovatele asi 265 tisíc odběratelů, což je proti loňsku o necelá tři procenta méně. Prostor pro konkurenční boj se už
zřejmě hodně naplnil a mezi dodavateli dochází k určitému vyrovnávání cen.

SANKCE ZA NÍZKOU ÚČINNOST
Plán na zavedení malusů byl do zákona
o hospodaření s energií zakomponován již
v roce 2012 s tím, že přesné znění určí až vyhláška, která má být účinná od ledna 2015.
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ji
má již připravenou, a to ve dvou verzích. Jde

Za celý rok 2013 změnilo dodavatele elektřiny a plynu rovněž méně odběratelů než
v roce 2012, kdy to bylo například u elektřiny
rekordních 473 128 klientů.
Odběratelé jsou čím dál poučenější a nezabírají tolik například na podomní prodej.
Rozdíl mezi menším počtem těch, kteří mění dodavatele elektřiny na rozdíl od plynu, je
podle odborníků způsoben tím, že u elektřiny jsou meziroční poklesy cen vyšší, takže je
tu prostor pro konkurenci větší.
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MINISTERSTVO ŘEŠÍ, CO BUDE
S RUSKÝM PLYNEM
Česká plynárenská soustava je plně připravena na začátek topné sezóny, všech šest podzemních zásobníků společnosti RWE je naplněno. V současné době je v nich uloženo
celkem 2,7 miliard kubíků zemního plynu, což
představuje okolo 40 procent tuzemské roční
spotřeby. „Oproti předchozím letům máme
plný stav zásob přibližně o měsíc dříve,“ uvedl
na setkání s novináři dne 9. září v prostorách
unikátního zásobníku Háje u Příbrami Lubor
Veleba, jednatel RWE Gas Storage. Společnost
provozuje na území České republiky celkem
šest podzemních zásobníků, což je 92 procent
celkové skladovací kapacity.
Tohoto setkání se zúčastnil také ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a shrnul pohled ČR na situaci v bezpečnosti dodávek plynu a informoval o aktivitách MPO
v této oblasti. Podle výsledků stres testů, které provádělo MPO ČR ve spolupráci s Evropskou komisí, nám nehrozí nebezpečí v podobě omezení ani pro české domácnosti, ani
pro české firmy. „Byli bychom schopni zajistit zásobování plynem, ať již ze zásobníků a alternativních zdrojů – plyn by přicházel z Německa, případně by byl nakupován
na spotových trzích,“ uvedl Jan Mládek.
„Úplné přerušení dodávek ruského plynu už
by problémem bylo. Měsíční výpadek dodávky bychom ustáli bez jakéhokoliv omezení,
delší výpadek by znamenal regulační režimy
a odběry jen pro domácnosti. V případě potřeby by ČR byla schopna pomoci Slovensku
a prostřednictvím reverzního toku mu určité
množství plynu dodávat.“
„Jsme připraveni na variantu, že ruský plyn
nepůjde přes Ukrajinu, ale nejsme připraveni na variantu, že nepůjde žádnou přepravní cestou,“ uvedl ministr. Přesto možnost, že
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se zastaví tok ruského plynu a dokonce i ropy
přes Ukrajinu, zcela nevyloučil.
Ve složité situaci se nacházejí i ostatní země, například Slovensko či Ukrajina, která plyn z Ruska nenakupuje už od 17. června. Transport do Evropy však neblokuje. Je
samozřejmě otázkou, kolik plynu má Ukrajina ve svých zásobnících. Podle Mládka by
bylo dobré ustanovit nezávislou komisi evropských expertů, která by zjistila stav nejen
na Ukrajině, ale i v zemích, jichž se to týká –
Maďarsko, Slovensko, Rakousko. Od toho se
odvíjí případné riziko, že plyn nebude do Evropy přepraven.
Potenciálně ohroženy v dodávkách mohou být i další země, počínaje Slovenskem,
Maďarskem, Rumunskem, Moldávií, Bulharskem, Srbskem a Bosnou, které jsou velmi závislé na dovozu ruského plynu přes Ukrajinu,
nemají žádné alternativní cesty a velmi málo
zásobníků. Ministr Mládek si je vědom skutečnosti, že pokud budou mít některé země
problém s dodávkami plynu přes Ukrajinu,
ovlivní to i jejich ekonomické aktivity, a tím
i naše možnosti s nimi spolupracovat.
Ministerstvo je připraveno řešit situace,
které by mohly v dodávkách plynu a ropy
z Ruska nastat. Pokud by například Ukrajina prodávala plyn na ukrajinsko-ruské hranici, evropský odběratel by se musel starat
o to, jak ho přepraví a patrně by musel znovu
zaplatit tranzitní poplatek na Ukrajinu. V takovém případě by podle ministra nakupovala ČR plyn na Hoře sv. Kateřiny na německých hranicích, protože tuto alternativu má.
Ruská ropa pro naše rafinérie do systému
ropovodů TAL a MERO z Ingolstadtu by se
dovážela z ruského přístavu Novorosijsk tankery, ovšem i to by bylo finančně náročnější. Určitou roli v krizové situaci by mohly
sehrát i terminály LNG. „V Evropě dnes existuje volná kapacita na LNG, terminály nejsou zcela vytížené. Souvisí to pravděpodobně s cenami – Japonsko platí za LNG zhruba
dvojnásobek oproti cenám, které za plyn platíme v Evropě,“ uvedl jednatel RWE Gas Storage Lubor Veleba.
RWE Gas Storage investovala do rozvoje skladovací kapacity, a to kolem 4 mld. Kč,
přičemž investice mířily jak do rozšiřování
skladovací kapacity, tak do denního těžebního výkonu a vtláčení do zásobníků. Poslední
investicí byla instalace kompresoru na zásobníku v Lobodicích.
Důvodem, proč jsou zásobníky plné
o měsíc dříve, nebyly jen obavy o bezpečnost
dodávek plynu z Ruska v souvislosti se situací na Ukrajině, ale především velmi nízké ceny plynu na organizovaných trzích, které byly v průběhu letošního léta. Řada obchodníků
této situace využila, nakoupila plyn za výhodné ceny a nyní ho má u RWE uskladněný. Navíc, jak uvedl jednatel Veleba, letošní

zima byla mírná a zásobníky zůstaly více naplněné, plnění začalo s vyšším stavem zásob.
„Je třeba si uvědomit, že současný povinný
bezpečnostní standard ve výši 20 procent dodávek chráněným zákazníkům, který musejí
mít obchodníci v zásobnících uložený, představuje pouhých 6 procent celkové roční spotřeby plynu. Česká republika by proto podle
mého názoru měla zvážit jeho zvýšení,“ zdůraznil Veleba.

EVROPSKÉ BALÍČKY
Česká republika už nebude při evropských
jednáních odporovat cíli pro zvyšování energetické účinnosti, který Evropská komise navrhla ve výši 30 %. Stále více zemí EU se totiž
staví kladně k tomu, aby měla Unie do roku
2030 tři klimaticko-energetické cíle, podobně
jako je tomu v současné politice do roku 2020.
Tento cíl má doplnit závazek ke snižování emisí CO2 (o 40 % oproti roku 1990)
a zvyšování podílu obnovitelných zdrojů
na spotřebě energie (celoevropsky na 27 %).
O podobě klimaticko-energetické politiky
do roku 2030 by měli šéfové členských zemí jednat v říjnu.
Cesta k tomuto „třetímu cíli“ nebyla přímočará, ještě nedávno měl malou podporu.
Vývoj na Ukrajině však podnítil zájem o zvyšování energetické bezpečnosti evropských
zemí, takže lze zvyšování účinnosti považovat za jeden ze způsobů snižování energetické závislosti na Rusku.
V červnu napsalo sedm evropských ministrů životního prostředí a energetiky dopis,
který EK vyzývá, aby cíl účinnosti do klimaticko-energetického balíčku zahrnula. V čele této skupiny stojí Německo, svůj podpis
připojily Belgie, Dánsko, Irsko, Lucembursko, Portugalsko a Řecko. Cíl by měl být podle nich závazný. Později se připojila také
Francie a další země. Česko se nechce dostat
do politické izolace, i když zatím není zřejmé,
jak vysoký cíl bude ochotné podpořit. Blíže
k tomuto tématu v našem rozhovoru se státním tajemníkem pro evropské záležitosti Tomášem Prouzou (str 12).

KDO BUDE ÚSPĚŠNÝ
NA SLOVENSKU?
Italská skupina Enel prodává 66procentní
podíl v největším slovenském výrobci elektřiny Slovenské elektrárne (SE). Pokud ho koupí slovenský stát, elektrárny by cela ovládl.
O akcie Slovenských elektrární už dříve projevily zájem i české firmy, a to Energetický
a průmyslový holding (EPH) a ČEZ.
„Pokud by se v budoucnu ukázalo, že
je pro stát výhodné pokusit se získat akcie
od italského Enelu, tak se o to určitě pokusíme,“ citovala premiéra Roberta Fica slovenská média. Ministerský předseda to řekl po návštěvě dolu v Novákách na středním
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Slovensku, odkud SE dostávají dotované uhlí
na výrobu elektřiny. Zatím není známo, z jakých zdrojů by země nákup akcií elektráren
financovala.
Kvůli rostoucímu zadlužení Slovenska
musela Ficova vláda sociálních demokratů letos přistoupit ke škrtům v rozpočtových výdajích. Právě nedostatkem peněz Fico v minulosti zdůvodňoval rozhodnutí své
vlády nekoupit akcie slovenských plynáren
(SPP), které prodávali zahraniční akcionáři
SPP. Za 2,6 miliardy euro získal loni 49procentní podíl a manažerskou kontrolu v SPP
holding EPH.
Prodej akcií SE je součástí plánu Enelu
prodat majetek v hodnotě 4,4 miliardy euro,
aby snížil své dluhy. Enel působí v SE od roku
2006, kdy za 66 % akcií SE zaplatil 840 milionů korun a zvítězil v tendru před ČEZ a ruským podnikem RAO UES.

LEVNĚJŠÍ ROPA? JAK DLOUHO?
Cena severomořské ropy Brent poprvé za
14 měsíců klesla pod psychologicky důležitou
hranici 100 dolarů za barel. Ceny ropy zamířily počátkem září dolů poté, co Čína ohlásila překvapivý pokles srpnového dovozu. Navázaly tak na propad, za kterým stály nečekaně
slabé údaje o srpnové tvorbě pracovních míst
ve Spojených státech. Ty jsou největším spotřebitelem ropy na světě, Číně patří druhá příčka.
Brent zlevnil o více než dolar na 99,76 dolaru za barel. To představuje nejnižší úroveň
od loňského června. Tehdy přitom jeho cena
přesahovala 115 dolarů. Cena americké lehké
ropy WTI se podle agentury Reuters v týž den
snížila o 60 centů na 92,69 dolaru za barel.
Analytici a ekonomové upozorňují, že
ceny ropy se nyní z pohledu řady členů Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC)

nacházejí na příliš nízké úrovni. Někteří z nich se však domnívají, že Saúdská Arábie, která je klíčovým členem OPEC, nebude
ochotna podpořit ceny omezením dodávek,
protože nechce přijít o svůj podíl na trhu.

výstavba začala v roce 2005. Areva-Siemens
loni předložila mezinárodní arbitráži požadavek na kompenzaci od TVO v sumě 2,7
miliardy euro, tedy zhruba 75 miliard korun,
zatímco TVO přišla s protinárokem ve výši
1,8 miliardy euro.
Potíže má rovněž nový projekt jaderné elektrárny na severozápadě Finska, který na konci loňského roku začalo připravovat rusko-finské konsorcium Fennovoima.
Investory nyní od projektu odrazuje ukrajinsko-ruská krize.

OBNOVITELNÉ ZDROJE V USA

Vývoj ceny ropy za dva roky

OLKILUOTO: DALŠÍ ODKLAD
Zprovoznění největšího finského jaderného
reaktoru Olkiluoto 3 o výkonu 1 600 megawattů se odkládá na druhou polovinu roku
2018. Oznámilo to konsorcium francouzské
společnosti Areva a německého koncernu
Siemens, které tuto zakázku dostalo. Nový
odklad je již osmý v pořadí a znamená zpoždění téměř deseti let proti původnímu plánu.
Poslední odklad je podle Areva-Siemens
důsledkem neshod s finským konsorciem
TVO, které si reaktor objednalo, ohledně automatizovaných systémů. Reaktor na ostrově Olkiluoto, kde už více než 30 let fungují
dva jaderné bloky, měl začít dodávat elektřinu v roce 2009. Má to být pátý jaderný blok
ve Finsku, které usiluje o posílení energetické
soběstačnosti a chce v příštím desetiletí zvýšit
počet bloků na sedm.
TVO, kterou vlastní finské papírenské
společnosti UPM a Stora Enso spolu s elektrárenským podnikem Fortum, uvedla, že
další odklad je pro ni těžké akceptovat. Obě
skupiny se vzájemně obviňují ze zpožďování
a prudkého růstu nákladů na projekt, jehož

Z loňské celkové výroby elektřiny v USA
ve výši 4 058 miliard kWh vyrobily větrné
a solární elektrárny něco přes 4,3 procenta.
Spolu s ostatními obnovitelnými zdroji, hlavně vodními, činila americká výroba elektřiny
z „čistých“ zdrojů kolem 13 procent.
USA totiž v posledních letech mohutně investují do větrné a solární energetiky v oblastech, které pro jejich využití mají dobré klimatické nebo topografické podmínky, a těch není
málo. Přibližně na jedné čtvrtině území USA
fouká vítr natolik vydatně a stabilně, aby se
s jeho pomocí mohla elektřina vyrábět po většinu roku. Státy nacházející se ve „větrném pásu“, například Iowa nebo Jižní Dakota, nyní
uspokojují více než pětinu své spotřeby elektřiny z větrníků. Právě ve státě Iowa začne německý koncern Siemens podle nedávno podepsaného kontraktu stavět větrný park Carroll.
S devíti turbínami po 2,3 megawattu jde vůbec
o největší pozemní větrnou elektrárnu na světě. Výstavba začne v říjnu a první větrníky budou spuštěny už na jaře příštího roku.
Solární energetika má v USA zatím okrajový význam, když se na celkové spotřebě elektřiny letos podílí sotva třemi procenty. Nejlepší podmínky pro její rozvoj jsou
v Kalifornii, Arizoně, Coloradu a Kansasu.
Kalifornské zákony ukládají obchodníkům
s elektřinou odebírat ze sítě „zelený proud“.
Nějakým způsobem ale subvencují větrnou a solární energetiku skoro všechny státy Unie. K jejímu rozvoji přispívají i klesající
ceny potřebného zařízení. V některých oblastech USA si dokonce majitelé domů mohou
solární moduly pořídit i na leasing.
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KDO ZÍSKÁ
EKOLOGICKÉHO OSCARA?
Slavnostním vyhlášením vítězů, které proběhne v pondělí 6. října 2014 ve Vinohradském divadle, vyvrcholí soutěž E.ON Energy
Globe Award ČR 2014. Nominované projekty v každé ze čtyř kategorií, kterými je Obec,
Kutil, Firma a Mládež, byly představeny počátkem července, nyní jde soutěž o ekologické oscary do finále. Neotřelý nápad a využití
moderních technologií – to je hlavní idea této
soutěže, zaměřené na úsporu energií a zlepšení kvality životního prostředí.
Mezinárodní odborná porota vybírala
z úctyhodných 242 přihlášených projektů.
Vítězný projekt v každé kategorii obdrží ceny
od partnerů soutěže, celkový vítěz navíc získá
hrubou stavbu nízkoenergetického domu –
dřevostavby systému Legopan 108 Saint-Gobain v hodnotě 1,1 milionu korun a tepelné
čerpadlo vzduch-voda aroTHERM od společnosti Vaillant. Cena čeká také na vítěze
speciálních kategorií. „Nejsympatičtější projekt“ vybere veřejnost prostřednictvím internetového a SMS hlasování, zatímco nejlepší nerealizovaný projekt v kategorii „Nápad“
bude zvolen odbornou komisí a vyhlášen samostatně. O celkovém vítězi pak rozhodnou
diváci přímo v sále. Vítězný projekt postoupí mezi nominované projekty mezinárodní
soutěže Energy Globe World Award.

V kategorii OBEC budou soutěžit projekty Pasivní bytový dům pro seniory města
Modřice, Poskytování energetických služeb
se zaručeným výsledkem v objektech města
Písek a Změna topného systému MŠ Kamenný Újezd. Kategorie KUTIL je zastoupena
projekty Stánek Pečivo bagety dobroty v Plzni, Šetrné bydlení u lesa ve městě u Brna a brněnským projektem Ukliďme Česko. V kategorii FIRMA se o prvenství budou ucházet
projekty PURGAZ 50 – Nová technologie výroby biometanu ústavu chemických procesů
AV ČR, Bateriový autobus ŠKODA PERUN
plzeňské Škody Electric a Úspora elektrické
energie ve firmě Dream Plus s.r.o. ze Zlína
V poslední kategorii MLÁDEŽ soutěží studentský projekt AIR House (ČVUT), cyklus
představení a besed s energetickými odborníky Jihočeského divadla BLACKOUT a „Vyrob si svůj Stirlingův motor“.
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Může dění na Ukrajině
ovlivnit dodávky zemního
plynu v ČR?
1. Jaká bezpečnostní rizika hrozí Česku a Evropě v plynárenství?
2. Jak je ČR připravena a jaké má možnosti?
3. Hrozí zdražení plynu jako důsledek zahraničních konﬂiktů?
Ing. JAN ZAPLATÍLEK
ředitel odboru plynárenství
a kapalných paliv, MPO ČR

1. Ukrajina je
pro dodávky ropy
a zemního plynu
z Ruské federace
do České republiky (ale zejména
pro tranzit plynu
i do dalších států EU) v postavení klíčové tranzitní země. Doposud tranzit jak
ropy, tak i zemního plynu probíhal na území
Ukrajiny bez jakýchkoliv problémů, ale situaci
na Ukrajině z úrovně státní správy velmi pozorně sledujeme a ve spolupráci s dotčenými
podnikatelskými subjekty podnikáme opatření, která by umožnila případné problémy –
podobně jako v lednu 2009 v oblasti tranzitu
plynu – překonat. Česká republika byla s přerušením či omezením dodávek plynu (leden
2009) či ropy (část roku 2008 a 2012) konfrontována již v minulosti a nikdy se tyto problémy závažněji nedotkly zákazníků v ČR.
2. V případě přerušení dodávek plynu by
byly využity následující mechanismy pro zajištění zásobování zemním plynem:
– Zvýšená těžba plynu ze zásobníků plynu (v současné době jsou tuzemské zásobníky prakticky již naplněny),
– Využití reverzního toku severní i jižní
větve přepravní soustavy při přesměrování
dodávek plynu z RF na jiné dopravní trasy
(Nord Stream, Jamal – Evropa),
– Zajištění dodávek zemního plynu
z krátkodobého trhu ze Spolkové republiky
Německo či jiných zdrojů (zejména Norsko)
přes hraniční předávací stanice na severozápadních hranicích ČR a SRN.
Od vzpomínaných situací v letech 2008,
2009 a 2012 byla na úrovni privátních podnikatelských subjektů i státních orgánů či
organizací přijata řada opatření, jako např.
legislativní úpravy v oblasti stavů nouze
a bezpečnostního standardu v plynárenství,
nová úprava legislativy v oblasti nouzových

zásob ropy a ropných produktů, získání majetkového podílu na ropovodu TAL. Zmíním také dotační podporu z EU pro plynárenské projekty provozovatele přepravní
soustavy i zásobníků plynu, což vše vede
ke zvýšení energetické bezpečnosti. Samozřejmě je v tomto směru vždy co zlepšovat.
3. Dotaz na vývoj cen je spíše pro obchodníky s plynem, než pro státní správu.
Domníváme se, že současná situace na Ukrajině nemá na cenu plynu vliv, případné krátkodobé přerušení dodávek plynu přes Ukrajinu v řádu několika dní až týdnů by nemělo
mít výrazný dopad na ceny na spotovém trhu
(podobně jako tomu bylo v roce 2009). V případě dlouhodobějšího přerušení dodávek by
však cena plynu nakoupeného na spotových
trzích v Německu pravděpodobně stoupla, což by se v konečném důsledku promítlo
do cen pro koncové zákazníky nejdříve u obchodníků, kteří nakupují výhradně na spotových trzích a posléze i u obchodníků nakupujících plyn v rámci dlouhodobých kontraktů.
Ing. VÁCLAV HRABÁK
předseda energetické sekce HK ČR
1. ČR je předzásobena zemním plynem
na několik měsíců a dodávka z Ruska není
jediná, i když je významná. Pokud by došlo
k dlouhodobé výluce v dodávce plynu z Ruska, vznikla by zřejmě velmi kritická situace
zejména v lokalitách plně závislých na dodávce ruského plynu.
2. V podzemních zásobnících máme
uskladněno tolik plynu, že v krátkodobém horizontu několika měsíců by naše hospodářství
a také obyvatelstvo nemělo mít zásadnější problémy s dodávkou. Pokud by konflikt trval déle, museli bychom hledat jiné zdroje z jiných
zemí. Ovšem i Evropa je z určité části závislá
na dodávkách plynu z Ruska, takže by to nebyla situace jednoduchá
a musely by zřejmě nastoupit regulační principy.
Z těchto důvodů
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Hospodářská komora ČR prosazovala a prosazuje při tvorbě energetického mixu významné hledisko, kterým je využívání tuzemských
energetických zdrojů. Nemám však na mysli jenom uhlí, ale i ostatní zdroje, tedy i OZE.
3. Ano. Cena zemního plynu je velmi závislá také na politické situaci, zejména v zemích, které zemní plyn těží a také dodávají.
To je velké nebezpečí pro naši, ale také evropskou energetiku.
Ing. JAN RUML
výkonný ředitel, Český plynárenský
svaz
1. Bezpečnostní rizika v oblasti dodávek
zemního plynu pro Českou republiku jsou v případě zastavení toku zemního plynu přes
Ukrajinu (tj. stejně jako v lednu 2009) - velmi
malá, neboť ani dlouhodobé uzavření této přepravní cesty (třeba na půl roku) by pro české
spotřebitele zemního plynu neznamenalo žádné omezení ve spotřebě. Problém - tj. určitou
regulaci spotřeby
- by při dlouhodobějším výpadku přepravy zemního plynu přes
Ukrajinu - mohly mít země na jihovýchod od ČR.
Lze však předpokládat, že při krátkodobějším výpadku přepravy přes území
Ukrajiny by regulace spotřeby nebyla nutná
ani v těchto zemích, vzhledem k možným reverzním dodávkám zemního plynu přes přepravní soustavu České republiky a využití zásobníků, případně zvýšení vlastní těžby plynu
v těchto zemích.
2. Již v lednu 2009 byla Česká republika (vedle těžby z podzemních zásobníků) zásobována plynem ze západu, konkrétně přes
hraniční předávací stanici Hora sv. Kateřiny.
Vzhledem k tomu, že kompresní stanice české přepravní soustavy byly v té době již rekonstruovány na obousměrný tok plynu,
bylo možno dodávky zemního plynu ze západu směrovat nejen pro vnitrostátní předávací stanice po celém území ČR, ale dokonce
- přes provizorní propoje na hraniční předávací stanici Lanžhot - i na Slovensko (kompresní stanice slovenské přepravní soustavy
nebyly v té době připraveny na reverzní tok
plynu, takže některé slovenské regiony měly
určité problémy s dodávkou zemního plynu).
Dnes je - z pohledu připravenosti na případný výpadek dodávek přes Ukrajinu - situace výrazně lepší: především je od ledna 2013
v provozu vysoce kapacitní plynovod Gazela,
který je přes magistrální plynovod OPAL přímo spojen se soustavou Nord Stream na dně
Baltického moře, a tudíž je možno - vedle
možných dodávek z hraničních předávacích

stanic Hora sv. Kateřiny a Olbernhau, dopravovat plyn také přes nově vybudovanou hraniční předávací stanici Brandov. Určitě však
je co zlepšovat. V poslední době mnohokrát
zmiňovaný plynovod Moravia, který je plánovanou investicí českého přepravce Net4Gas, by se mohl stát součástí – dlouhá léta
českými plynárníky uvažovaného - plynárenského propojení sever-jih s přímým propojením na budovaný polský LNG terminál Swinoujscie a na jižní straně na stále uvažovaný
chorvatský LNG terminál na Krku. Tak by se
české plynárenství mohlo přímo dostat k dodávkám zemního plynu třeba z Alžíru, Kataru či jakýchkoli jiných producentů zkapalněného zemního plynu ve světě.
3. Podle mého názoru není na evropském
trhu nedostatek zemního plynu a vzhledem
k již vybudovaným či připravovaným masivním přepravním kapacitám a současně stále
pokračujícímu trendu v zateplování objektů a využívání účinnějších spotřebičů plynu
(tj. snižování spotřeby zemního plynu ve stávajících odběrných místech) asi není důvod
ke zvyšování ceny plynu.
Ing. HUGO KYSILKA
marketingový ředitel, Vemex, s.r.o.
1. Pokud mám odpovědět konkrétněji, tak
si musíme uvědomit, že Ukrajina se snaží všemožnými politickými způsoby ovlinit mínění o sobě v EU a maximálně poškozovat image
Gazpromu jako dodavatele. V současné době
přitom dluží 5,3 miliardy dolarů za odebraný
plyn v roce 2013 a 2014. Vrátila část předběžné platby za tranzit Gazpromu. Ukrajina odmítá návrh Ruska na cenu 385 USD/ tis. m3 s tím,
že čeká na jednání o ceně v rámci
tří – Rusko, Ukrajina, EU. V zásobnících plynu má
cca 14 mld. m3, ale
kapacitu má kolem 34 mld. m3.
Od doby samostatnosti Ukrajina vkládala do obnovy a výstavby plynárenských sítí minimální
prostředky. Již v roce 2009 upozorňovali v Bruselu Timošenková a Juščenko, že je nutné investovat do těchto sítí kolem 20 miliard dolarů. Prostřednictvím reverzních toků nakupují
tak, že rekonstruovaným plynovodem Užhorod – Vojany dostanou ruský plyn, který se pak
vrátí do EU a Ukrajina si svou dodávku odebere z tranzitního plynu. Aby evropská energetika
po dobu zimy fungovala jako vždy, tak si Ukrajina musí uvědomit své povinnosti vůči všem
sousedům včetně Ruska. Dále se i samotná
EU musí chovat k Rusku jako partner ve všech
otázkách a ne jako smyslu zbavená. Uvedu nedávný příklad z polských novin Metropolitan

Varšava: nejlepší sankcí proti Rusku by prý bylo, kdyby EU Gazpromu za dodaný plyn neplatila. Pokud se budou objevovat takové návrhy,
tak by problém potom nastal, a všem.
2. ČR je připravena na nejvyšší možné
úrovni a veškerá vyjádření RWE, RWE Storage a MND to jenom potvrzují. Myslím, že
do budoucna by bylo dobré ještě vybudovat
plynovod Moravia (z jihu na sever Moravy).
Zcela jistě se totiž postaví plynovod Jižní potok, kde letos zahajuje pokládka trub na dno
Černého moře. Povede až do Rakouska, takže
nám bezpečnost pomůže zvýšit. Musíme mít
jednoznačně na zřeteli, že Ukrajina již dávno
není tou zemí, kterou mají vést tranzitní plynovody.
3. Plyn je zboží a přirozeně jeho cena se
mnohem více v současné době chová podle
všech zákonů trhu, než tomu bylo ještě v nedávné minulosti. V létě a v teplých měsících je
cena vždy nižší. Zcela určitě cena plynu nebude ovlivňovat spotřebu.
Ing. OLDŘICH PETRŽILKA
člen dozorčí rady OTE, a.s.
1. Dění na Ukrajině nás přímo ohrozit nemůže, protože diverzifikované cesty a zdroje jsou účinným protiopatřením, dokonce již
prověřeným. Bezpečnostní rizika však nynější
situace přináší značná,
protože nyní se dodávky
plynu stávají politikem
a přestávají být standardním obchodem. EU
je navíc vnitřně nejednotná a ruský dodavatel
toho pochopitelně silně
využívá. Unie tu sklízí
plody své nepochopitelné laxnosti při rozhodování o plynovodu Nabucco, který představoval reálnou zdrojovou
diverzifikaci dodávkami neruského plynu.
2. Podle mého názoru jsme připraveni dobře, systém protisměrného zásobování běžně funguje, zásobníky pokrývají velkou
část roční spotřeby atd. Zapotřebí je však nejprve připravit celoevropský systém vzájemných výpomocí při komplikaci v některé ze
členských zemí. Dalším krokem by měly být
vážné úvahy o změně způsobu nákupu ruského a ostatně jakéhokoliv jiného zemního
plynu pro EU. S dobudováním dalších terminálů pro zkapalněný zemní plyn LNG se již
počítá a LNG představuje reálnou nezávislou
alternativu dodávek. Shrnu-li to, my připraveni jsme, ale horší je to u řady dalších členských států EU.
3. Domnívám se, že okamžité dopady
na cenu plynu v Evropě to zatím mít nebude. Přepravní cesty do Evropy jsou dostatečné, a pokud nenastane nějaká naprosto výjimečná zima, neměly by nastat problémy.
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Nemá smysl hrát si na husity
Nejen v evropské energetice podporuje státní tajemník pro evropské záležitosti
Tomáš Prouza pragmatická, reálná řešení a preferuje přitom ta, která jsou tržní.
Milena Geussová, Eva Vítková
Co má konkrétně na práci státní tajemník
pro evropské záležitosti?
Je to člověk, který by měl vše důležité vědět, monitorovat případné problémy a odchytávat hrozící průšvihy. V rámci evropské
politiky přichází každý resort se svými informacemi, náměty a návrhy, jak se k čemu postavit. To, co zatím moc nefungovalo, je koordinace a pochopení, že například vyjádření
a návrhy jednoho resortu mají dopady v jiných oblastech. Řekl bych to tedy tak, že mou
rolí a rolí mých kolegů jsou horizontální přesahy. Musíme domýšlet důsledky a snažit
se, abychom těch negativních moc neměli. A aby to, co Evropě říkáme, dávalo smysl a partneři nás dokázali pochopit.
Kdy to třeba smysl nedává?
Když třeba chceme, aby se snižoval rozpočet EU, a přitom požadujeme víc a víc peněz
na kohezní programy.
Setkáváte se s tím, že nám v EU nerozumějí?
Ano, slýchal jsem v Evropské komisi, že
nechápou, proč chceme to či ono, co pozitivního by to mohlo přinést exportní ekonomice uprostřed Evropy. Právě proto tak velkou část mé práce představuje komunikace.
Je českým specifikem, že s nikým moc nediskutujeme, doma si někde něco sesumírujeme, neřekneme to dalším, kterých se to může
dotknout. Pak odjedeme do Bruselu a takto
vzniklé stanovisko na ně vychrlíme. Evropské debaty u nás bývaly z velké části emocionální, málo se používala čísla a přesná data. Tedy vyčíslení, co bude konkrétní návrh
znamenat pro ekonomiku. Problémem ovšem je, že tato čísla dost často neumějí dodat ani resorty, ani samotné podniky. Mnozí
pláčou, jak bude to či ono pro podniky strašné, ale pokud to ani jejich zástupci nepodloží dostatečnými argumenty, jak s tím mám
v Bruselu uspět? S obecnými frázemi tu bitvu nemůžu vyhrát. Jsem ale přesvědčen, že
tato vláda si začala počínat jinak. Nálada vůči
nám se změnila, měli bychom to ovšem umět
využít. Budovat koalice pro vyjednávání, svá
stanoviska lépe vysvětlovat a podkládat tvrdými daty.
Na jakých úrovních se účastníte jednání
v Bruselu?
Mými partnery jsou buď generální ředitelé,
nebo šéfové kabinetu, to v případě především
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politických věcí. Ale polovina mých cest vede jinam, než do Bruselu, a to do Berlína, Varšavy, Paříže … Problém je, že nás nikde příliš neznají. Každý ministr by podle mne měl
jednou za rok zajet do okolních zemí. To platí významně i pro Polsko, protože pokud jsme
dnes schopni se s někým rozumně domluvit
a dohody pak platí, tak je to vedle Slovenska
právě Polsko. Mám s Poláky za půl roku, co
ve funkci působím, velmi pozitivní zkušenosti. Dělí se s námi o informace, pomáhají nám.
Jak dokážete slaďovat a zároveň prosazovat
požadavky, které mohou být protichůdné?
A jaké k tomu máte kompetence?
Většinu věcí nyní dokážeme sladit z pozice Úřadu vlády. U citlivých témat proběhne

Ing. TOMÁŠ PROUZA, MBA vystudoval
VŠE Praha, Fakultu mezinárodních
vztahů a e Open University Praha
a UK (MBA). Před příchodem na Úřad
vlády ČR do funkce státního tajemníka
pro evropské záležitosti v lednu
2014 pracoval ve Světové bance
ve Washingtonu DC. Z jeho dřívějšího
působení to byla společnost Partners
Financial Services a vedl servery
Penize a Finmag. Byl předsedou
Asociace ﬁnančních zprostředkovatelů
a poradců ČR. V letech 2004 – 2007 byl
náměstkem ministra ﬁnancí ČR, zastával
funkci národního koordinátora pro
zavedení eura v ČR a další.

M A G A Z Í N

diskuse na úrovni vlády a ta přijme rozhodnutí. Hodně lidí mne před nástupem do funkce varovalo, že mezi resorty a Úřadem vlády
jsou špatné vztahy. Naštěstí se nám podařilo rychle rituálně pohřbít různé kostlivce ze
skříní a Evropa tak dnes vládu nerozděluje,
velmi dobrá je spolupráce s resorty. I v oblasti energetiky funguje spolupráce velmi dobře, navíc vztahy mezi ministerstvy průmyslu
a životního prostředí už nejsou tak antagonistické, jako kdysi.
Ještě nedávno měla vláda jiný názor
na budoucí směřování evropské
energetické a klimatické politiky. Proč
nyní souhlasí s tím, aby pro další období
do roku 2030 byly podporovány všechny
tři navržené cíle?
Vláda zvolila pragmatický přístup. Ve
chvíli, kdy víme, že určitý cíl bude vyhlášen, tak nemá smysl hrát si na husity, kteří
půjdou s vlajkou na barikádu a tam pak statečně, ale zbytečně umřou. V tomto případě
má spíše smysl ohlídat si, v jaké podobě bude ten cíl, o němž máme určité pochyby, přijat. Například to, aby nebyl závazný, ale indikativní. Aby platil celoevropsky, nikoli pro
každou jednotlivou členskou zemi zvlášť. Nic
bychom nezískali, kdybychom si pragmaticky nepočínali. Mohli bychom s naším ne
a ne a ne zůstat sami. Důležité je, abychom
si mohli vybrat, zda bude větší tlak na obnovitelné zdroje nebo na energetickou účinnost. Větší smysl a multiplikační efekt podle
nás dává podpora energetické účinnosti, takže zohledněme to, co přinese lepší výsledky.
Musíme k tomu ovšem mít k dispozici dostatečně jasné ekonomické analýzy.
Přijímají se ale i evropské cíle na základě
ekonomických a odborných analýz?
Myslím, že se všichni poučili z předchozího balíčku 20-20-20, který způsobil řadu problémů. Dlouho se proto diskutovalo o tom, zda nestanovit jen jeden cíl. Podle
mého názoru je důležité soustředit se na redukci emisí CO2, která je z hlediska ochrany klimatu klíčová. U obnovitelných zdrojů
se potkáváme mimo jiné se spoustou lobbistických tlaků. Zdá se mi, že jsme jedna z mála
zemí EU, která si tím neumí poradit – nemáme přitom vhodné specifické podmínky pro
žádný druh OZE. Zároveň bychom měli vnímat evropskou politiku ochrany klimatu jako celek, takže pokud je levnější ušetřit tunu
CO2 ve Španělsku, ušetřeme ji raději tam, než
v jiné zemi, kde je to mnohem dražší. S energetickou účinností až takový problém mít nemusíme, hodně úkolů v tomto směru už jsme
splnili. Například pro Polsko je energetická
účinnost větším problémem.
Počty zatím nebyly silnou stránkou debat
o energetické politice…
Největší debata v rámci klimatického balíčku by se měla vést o nákladovosti.

Chtěl bych se dobrat například toho, kolik
z těch vznosných slov bude mít jaký dopad
na konkrétní oblasti – zaměstnanost, zvýšení počtu pracovních míst, co to udělá s konkrétní fabrikou, ať máme jasno. Jsou cíle,
které mohou opravdu přispět k navyšování
počtu pracovních míst, jmenujme například
opatření v energetické účinnosti s dopadem
do stavebnictví. Když ale podporuji obnovitelné zdroje a zvyšuji ceny energií, tak především dovážím solární panely z Číny, takže
tu pracovní místa spíše zabíjím, exportuji je
ven. Tím, že se věci nedomýšlejí, tak si dopady uvědomujeme až ex-post a to už může být pozdě.
Jak se na jednání o nových cílech chystá
ČR? Jsme dostatečně aktivní?
Probíhají diskuse. V polovině září pojedu
s kolegy z MPO a MŽP do Bruselu. Evropská komise hovoří se zástupci každého státu a zjišťuje, kde má kdo jaké nepřekročitelné
hranice. Každá země si tak může stanovit své
priority a hranice, přes které nepojede vlak.
Z výsledků si pak komise dokáže poskládat,
co by mohla dát na stůl. U CO2 jsme v pohodě, cíl 40 procent je pro nás přijatelný, otázkou samozřejmě bude, za jakých podmínek
ho má být dosaženo. Máme tři důležité priority: Zaprvé budeme požadovat tržní řešení,
jehož základem bude funkční ETS – systém
obchodování s povolenkami na vypouštění
emisí skleníkových plynů. Zadruhé pro nás
bude klíčové, jak se budou rozpočítávat náklady na tyto změny, podle nás je nejspravedlivějším kritériem DPH na hlavu, což bere
ohled na chudší země. Pokud má mít Evropa
ambice, bavme se o nich jako o celku a řešme,
kde je nejlevnější to udělat a kdo na to má dostatečné zdroje. Do třetice požadujeme technologickou neutralitu. Čili nechceme, aby
nám Komise diktovala, jakými zdroji máme
cílů dosáhnout, aby nám mluvila do energetického mixu.
To jsou tedy naše podmínky?
Přesně tak. Když to shrnu, tak CO2 – tam
závazná redukce smysl má, navyšování podílu OZE – pokud některé země chtějí a mají
na to podmínky, je to jejich volba, ale ať to
dělají dobrovolně, účinnost – uvidíme, pokud to bude celoevropský indikativní cíl, tak
to můžeme přijmout. Na rozdíl od obnovitelných zdrojů OZE nám tento cíl může přinést
ekonomické efekty, pokud ho samozřejmě
dobře pojmeme. Zejména pokud na to budeme moci využít prostředky z evropských fondů. Nově se objevuje čtvrtý cíl, na jehož přijetí tlačí zejména Španělé a Portugalci, a tím
je interkonektivita. Dnes je problém přenést
v rámci Evropy vyrobenou energii nebo přepravit plyn, chybí sítě a dostatečné propojení
plynových soustav.
Některé země snahy o jednotný
energetický trh v Evropě negují, takže

nebyl a nebude v dohledné době splněn.
Konkrétně máme v tomto smyslu problém
s Německem, ale ten není v EU jediný.
Může to tedy fungovat?
Jsem přesvědčen, že v Německu se situace začíná měnit. Probíhají u nich diskuse,
na které zvou také Poláky, Rakušany a nás
a hovoří se právě o tom, jak dál postoupit se
společným energetickým trhem. Ještě před
krátkou dobou se nic takového nedělo. Dopady německé energetické politiky vnímá
negativně řada sousedních zemí, nejen vzhledem k dopadům do cen energie, ale právě
kvůli sítím a přetokům německé energie ze
severu na jih přes území cizích států. Nejen
my budujeme technologické překážky, jako
jsou Phase Shiftery. Pokud má energetická
politika v EU fungovat, musí Evropská komise prosazovat pravidla jednotného energetického trhu a implementaci třetího energetického balíčku, ale u všech a pro všechny.
Chtějí si evropské země v energetice spíše
ponechat svoji identitu nebo budovat
jednotný trh?
Situace je paradoxní. Pro všechny dává
smysl jednotný evropský energetický trh, ale
realisticky všichni počítají spíše s variantou
uzavírání do menších tržních celků. Bohužel.
S kterými zeměmi máme v energetice co
nejshodnější stanoviska?
Záleží na tématu. V energetické účinnosti
si rozumíme se zeměmi Visegrádu – V4, dalšími novými členskými státy a s Velkou Británií. Pokud to bude indikativní cíl, nikomu
ze jmenovaných to nebude moc vadit. Jsou
země, kde tyto procesy ale půjdou výrazně
dál, například Skandinávie – stejně tak cíle pro obnovitelné zdroje. Nejsložitější bude
pohlídat si, aby se tyto indikativní cíle nepromítly do povinných národních plánů a tak se
nestaly oklikou povinné.
Jak konkrétně?
Například v jednom z doporučení, která
Komise vydává členským státům, bylo uvedeno, že máme „step up efforts“ tj. „posílit
naše úsilí“ při prosazování vyšší energetické účinnosti, ale naši politici chtěli, aby tam
byla formulace „continue efforts“, tedy „pokračovat v tomto úsilí.“ Vrátím se tak k otázce koordinace naší evropské politiky, k tomu
našemu husitství. Zdá se mi někdy, že raději
zemřeme pro to, aby v textu stálo slovo continue místo step up. Strávíme týdny diskusemi na mnoha úrovních místo toho, abychom
dokázali říci – ano, my rádi budeme navyšovat úsilí, ale potřebujeme k tomu finanční
podporu, takže se pojďme bavit o restrukturalizaci kohezních fondů nebo jiné podpoře, abychom to naše úsilí mohli navýšit. Bylo
by to mnohem užitečnější a vedlo by to k lepšímu výsledku. Vyjádřit souhlas, ale požádat o finanční příspěvek. Jinými slovy říci –
ano, my rádi budeme „posilovat“. Když nám
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ovšem navýšíte rozpočty, z nichž to můžeme
zaplatit. Moc to zatím neumíme.
V čem by se měla evropská energetická
politika změnit?
Z mého hlediska je největším problémem,
že Evropa rezignovala na prosazení tržních
principů. Kdyby se pravidla energetického
trhu prosazovala ve všech zemích stejně, řada problémů by nevznikala. Jako další mohu
jmenovat ten problém, že evropská politika
20-20-20 naprosto ignorovala otázku konkurenceschopnosti evropského průmyslu.
V situaci, kdy víme, že nemůžeme Asii konkurovat levnou pracovní silou a Americe levnými energiemi, je nesmysl dělat něco, co cenu energie ještě zvyšuje. Proto bychom byli
velmi rádi, kdyby po posledních evropských
volbách vznikla silná a dobře koordinovaná
Evropská komise. Jsem přesvědčen, že nový
šéf Komise Juncker bude v tomto směru výraznější postavou než Barroso. Pro budoucnost EU je totiž klíčová nejen snaha o udržení a zvýšení zaměstnanosti, ale také důraz
na reindustrializaci Evropy. Vždyť dnes je evropský průměr podílu průmyslu na HDP jen
15 %. Pro srovnání, v Česku je to 37 % HDP,
k tomu máme velký podíl energeticky náročných průmyslových odvětví. Víc nám proto samozřejmě vadí, když se zvednou ceny
energie.
Vyslovil jste se k podpoře evropského
systému obchodování s povolenkami. To
není mrtvá záležitost?
Tento systém nikdy pořádně nefungoval.
Ale když nebude na trhu povolenek přebytek,
mohl by fungovat jako ekonomická pobídka
pro podniky, aby snižovaly své emise. Bude
pak na nich, zda chtějí investovat do lepších
technologií a povolenky prodat za lepší cenu,
nebo zda si je budou raději nadále kupovat.
Je šance že by se v dohledné době
v energetice stabilizovaly podmínky pro
investování?
Kdyby se trh očistil trh od všech dotací
a podpor, pak silová elektřina bude mít rozumnou cenu a vyplatí se investovat. Pokud
musím mít dotace, pak bych je raději uplatnil na to, aby podniky mohly inovovat a domácnosti – díky zateplování – šetřit náklady
na energii. Dávat dotace do průběžné výroby
z obnovitelných zdrojů žádný multiplikační
efekt nemá. Spousta zemí se již ale z těchto
chyb poučila.
Velkým evropským tématem jsou
kapacitní mechanismy. Jak vypadá
současná situace? Nehrozí zase nějaký
velký dotační průšvih?
Jsme v situaci, kdy si to již řada zemí chce
dělat – nebo už dokonce dělá – po svém. Pokud volný trh fungovat nebude, tak raději preferujme celoevropská pravidla pro kapacitní trhy. Jinak to zase bude soutěž o tom,
kdo umí koho lépe „zadotovat“. Máme v ČR
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představu, jak by to mělo fungovat, nemůžeme být jediní, kteří tento mechanismus nepřijmou. A pokud nevzniknou celoevropská pravidla, vytvořme je alespoň regionálně.
O tom vedeme debaty s našimi sousedy.
Na jaké úrovni?
V tuto chvíli na úrovni ředitelů odborů či
ministerských náměstků. Je to zatím osahávání si prostoru, jaké řešení by to mohlo být.
Na politickou deklaraci to zatím není, tak daleko nejsme, ale hledáme, na čem se dokážeme shodnout. Bude to totiž obrovská změna.
Cílem je dát firmám investiční jistotu. Pokud
do dvou let nezačneme stavět nové energetické zdroje, tak to ve skutečnosti znamená,
že jsme si chybně vybrali plynovou variantu
rozvoje naší energetiky. Vzhledem k tomu,
co se děje na východ od nás, by to bylo velmi riskantní.
Již několikrát jste uspořádal setkání
na téma dopadů ruských sankcí na naše
podniky. Je to skutečně problém k řešení?
V některých resortech dopady sankcí
spočítat lze, jinde již méně. Například v zemědělství jde asi o 250 – 300 milionů korun, ale z velké části budou kompenzovány
z evropských peněz, není třeba hledat další řešení. Otevírá se ovšem strategická debata o technologické kapacitě potravinářského
sektoru, o strategii potravinářství do budoucna. U průmyslu je to mnohem složitější, nikdo neví, jaké dopady to budou zejména kvůli nepředvídatelné reakci ruské
strany. Dlouhodobých smluv se sankce netýkají, ale podniky mohou mít problém se
získáním nových zakázek. Avšak všichni,
kdo šli s byznysem do Ruska, si museli být
vědomi toho, že jde o velmi rizikový a nepředvídatelný trh, kde řada pravidel může
ze dne na den přestat platit. Tlak ruské vlády na vyšší soběstačnost této země v průmyslu a omezování dovozů tu byl již dříve,
než nastala ukrajinská krize. Myslím, že tento trend je pro český průmysl mnohem rizikovější, než nynější sankce. Investiční celky
můžeme do Ruska vyvážet ještě třeba deset
let, než se ruská ekonomika zmodernizuje,
ale co pak? A jsme zase u strategie, která řadě podniků chybí.
Jaký smysl ta setkání tedy mají?
Mapujeme situaci, také více informujeme
podniky, aby vůbec věděly, na koho se přesně sankce vztahují a na koho ne. Některé podniky mohou sankcím přikládat i své obchodní neúspěchy, není to snadné rozlišovat. Ano,
Rusko bude v obchodní politice nadále drsnější, ale nesouvisí to se sankcemi, ale se strategií ruské vlády posilovat domácí ekonomiku.
Co je vláda ochotna na pomoc českým
podnikům udělat?
V průmyslu se to týká několika oblastí. Tou první je zavedení „Kurzarbeit“, státní podpory dočasně kratších pracovních

úvazků, aby na úřady práce nepřicházely masy nových nezaměstnaných. Pokud to
dokážeme udělat rozumně, pomůžeme zachránit stovky pracovních míst. Současná, ale i dlouhodobě předpokládaná situace
na východ od nás také povede k nové diskusi nad exportní politikou. Jak má fungovat
ekonomická diplomacie, na co se v zahraničí zaměřovat, kam směřovat aktivity ekonomických pracovníků českých zahraničních zastoupení apod. Velkou výhodou je,
že po mnoha letech spolu Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo zahraničních věcí racionálně komunikují. Pracujeme
také na zjednodušení vízové politiky. Současně s investicí budou mít zahraniční investoři snazší přístup k povolení k pobytu.
Nemluvě o podpoře potřebné lázeňské turistiky.
Vraťme se k Ukrajině. Zhoršila se
bezpečnost dodávek zemního plynu
a ropy?
Výhodou je, že se o problému bavíme v létě a ne v lednu. Což říkám jako připomínku
tzv. plynové krize z roku 2009. Od té doby už
jsme ale pár domácích úkolů udělali. Již v době tohoto našeho rozhovoru byly české zásobníky plynu plné z 95 procent, během pár
dní budeme na 100 procentech. Pokud by nešel plyn jen přes Ukrajinu, fungoval by plynovod Nordstream a problémy by prakticky
nevznikly. Kdyby Rusko zavřelo všechny kohoutky do Evropy, tak máme asi 100 – 110
dní na přizpůsobení se situaci. Nastoupila
by krizová opatření, která jsou připravena.
Osobně si myslím, že zavření všech kohoutků je nereálné – bylo by to už přímé vyhlášení války, což je věc, o kterou podle mne Rusko zájem nemá.
Jak dopadl polský návrh na energetickou
unii v oblasti nákupu zemního plynu?
Velmi dobře, část z něj se objevila v klimatickém balíčku v podobě požadavku
na interkonektivitu. Vznik jedné entity, která by v EU nakupovala plyn pro všechny, sice reálný není, ale o větší spolupráci při nákupu má řada zemí zájem. Debatujeme také
o tom, zda by Komise nemohla získat nové
kompetence v oblasti kontroly jednotlivých
smluv. Něco jako je v oblasti jaderné energetiky, kdy Komise kontroluje smlouvy na nákup jaderného paliva, zda neobsahují klauzule, které by představovaly bezpečnostní
riziko. Také shromažďuje cenové informace
a publikuje kumulativní data. Když si pak kupujete jaderné palivo, víte, jaký je evropský
cenový průměr a máte podklad pro vyjednávání. To u cen plynu neexistuje. Ve chvíli,
kdy bude více terminálů na zkapalněný zemní plyn a lepší propojení jednotlivých zemí,
bude plyn komodita jako každá jiná. A Rusko nebude moci používat hrozbu zavření kohoutků jako zbraň.

M A G A Z Í N

Z v ý š í m e vá m e f e k t i v i t u

Přidejte ke starým osvědčeným postupům nové technologie. Když to uděláte chytře, výsledek Vás ohromí.
Vedle ICT technologií rozumíme také pracovním postupům v různých odvětvích. Díky tomu jsme schopni poradit, jak Vám moderní ICT technologie pomohou zvýšit
efektivitu Vaší práce. Nejdříve se seznámíme se specifiky pracovních postupů a prostředím klienta. Aplikujeme zkušenosti z již úspěšně zrealizovaných projektů.
A na základě toho předkládáme návrhy řešení. Staráme se o to, aby přidaná hodnota navrhovaného řešení byla větší než investice do ICT technologií. Proto společně
s návrhem řešení předkládáme kalkulaci ekonomické návratnosti. Dbáme také o to, aby navrhovaná řešení využívala ICT technologie kompatibilní se standardy
klienta. Dostanete tak od nás řešení zvyšující efektivitu Vaší společnosti. Navíc včas a s výjimečným poměrem cena/výkon.
To je ovšem jenom jedna z mnoha věcí, jež za posledních 20 let udělaly z Unicorn Systems renomovanou společnost, která dnes poskytuje ty největší informační
systémy v bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikacích, energetice, průmyslu, obchodu i veřejném sektoru po celé Evropě.
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Rozvoj a integrace
krátkodobých trhů OTE

V roce 2013 představoval obchodovaný objem elektřiny na denním trhu v ČR
pětinu tuzemské netto spotřeby.
Igor Chemišinec, Pavel Rodryč a kolektiv autorů odboru Obchod, OTE

O

rganizované krátkodobé trhy v České republice představují důležitou
formu obchodování s elektřinou
a plynem. Účastníkům energetického trhu
pak dávají zejména díky podstatnému nárůstu likvidity v posledních letech spolehlivou záruku, že mohou i v době krátce před
termínem dodávky (den, hodina) v reakci
na aktuální situaci ve svém výrobním, resp.
odběratelském portfoliu nakoupit, resp. prodat příslušnou komoditu.
Cílem a účelem likvidních krátkodobých
trhů je nejen snížení rizika vzniku odchylky,
ale také zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti dodávek obou komodit. Podstatný význam krátkodobých trhů je také v jejich cenotvornosti,
kdy ceny obchodů na těchto trzích jsou využívány jako podklad pro vypořádání finančních instrumentů, obchodovaných na komoditních burzách nebo slouží jako vodítko
pro ceny jiných kontraktů mezi dodavatelem
a odběratelem. Význam těchto trhů potvrzují
i dosahované zobchodované objemy, kdy celkový zobchodovaný objem elektřiny na denním trhu v ČR v roce 2013 představoval přibližně 22 % tuzemské netto spotřeby.

KRÁTKODOBÝCH OBCHODŮ PŘIBÝVÁ
Význam krátkodobého obchodování s energetickými komoditami, konkrétně s elektřinou a plynem, nejen v České republice, ale
i napříč Evropou, obecně narůstá. Jedním
z důvodů je rostoucí podíl produkce z obnovitelných zdrojů, kdy predikce výroby
je obtížná a je vysoce závislá na přírodních
podmínkách. Opětovně se potvrzuje trend
významného nárůstu krátkodobého obchodování a také potřeba věnovat těmto trhům,
jejich kapacitním a spolehlivostním parametrům, maximální pozornost.
Zejména v posledním období se objevuje další aspekt provozu národních elektrizačních soustav, který je nutné řešit, a tím
je přizpůsobení role provozovatelů přenosových soustav (PPS) a jejich zodpovědnosti
za spolehlivost dodávek a bezpečnost provozu dynamickým podmínkám liberalizovaného trhu s elektřinou, nárůstu provozu OZE
a přeshraniční spolupráce.
K tomuto aspektu se přidává i narůstající provázanost komodit elektřiny a plynu.
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Obrázek č. 1: Organizátoři krátkodobých trhů s elektřinou a/nebo plynem v EU

Provázanost elektroenergetiky a plynárenství je dána také tím, že elektřina a plyn jsou
v mnoha případech vzájemně nahraditelné
např. ve využití k výrobě tepla, v budoucnu
pak k pohonu automobilů. Je proto přirozené, že umožnění obchodování obou komodit
na jednom místě přináší výhody účastníkům,
působících na obou trzích. Obrázek č. 1 prezentuje významná tržní místa, organizující
krátkodobé trhy s elektřinou a plynem.
Česká republika má v oblasti organizování krátkodobého trhu s elektřinou dlouhodobé a bohaté zkušenosti. Společnost OTE,
a.s., (OTE, operátor trhu) již při zahájení
své činnosti v roce 2002 zprovoznila denní trh s elektřinou (DT), který se stal základem pro rozvoj organizovaného krátkodobého obchodování. V roce 2004 bylo spuštěno
obchodování na vnitrodenním trhu s elektřinou a vyrovnávacím trhu s regulační energií,
v roce 2008 pak obchodování na blokovém
trhu. Za zmínku stojí skutečnost, že Česká
republika byla jednou z prvních zemí, které spustily obchodování na vnitrodenní bázi.
Každý typ trhu má svá specifika, pravidla a možnosti. Obchodníci s elektřinou tak

mohou rozvíjet celé portfolio svých obchodních příležitostí dle svých potřeb a požadavků. Velkou výhodu představuje pro účastníky trhu skutečnost, že veškeré obchody,
uzavřené na těchto trzích, jsou zároveň automaticky započítány do jejich obchodních pozic a účastník tak již nemusí, na rozdíl od externích platforem, provádět další dodatečnou
registraci vzniklého obchodu.
Veškeré obchody na krátkodobých trzích, organizovaných operátorem trhu, musí být z důvodu ochrany obchodujících stran
finančně zajištěny.

PRINCIPY OBCHODOVÁNÍ
Mezi základní zásady, kterými se obchodování na krátkodobých trzích OTE řídí, patří:
 Poskytnutí neutrálního a bezpečného
prostředí pro jednotlivé účastníky trhu;
 Podpora konkurence na trhu;
 Poskytování informací o trhu;
 Centrální protistrana obchodů;
prováděných na principu anonymity;
 Zajištění rizik na straně finančního
vypořádání transakcí i na straně fyzické
dodávky komodity;
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 Zajištění nediskriminačních podmínek
pro obchodování všem účastníkům;
 Omezování bariér vstupu nových
účastníků na trh;
 Poskytování cenových signálů trhu.
V rámci těchto zásad pak dochází k rozvíjení jednotlivých principů obchodování.
V současné době mohou účastníci trhu
v České republice využívat k obchodování
s elektřinou a plynem prostřednictvím platforem operátora trhu následující typy krátkodobých trhů:
Elektřina – blokový trh;
– denní spotový trh (Market
Coupling mezi ČR, SR a HU);
– vnitrodenní trh;
– vyrovnávací trh s regulační
energií.
Plyn – denní spotový trh,
– vnitrodenní trh.
Zejména denní trh s elektřinou prošel
od svého spuštění v roce 2002 zásadními
změnami. Jmenovitě je např. vhodné zmínit
propojení denních trhů s elektřinou na principu implicitní alokace kapacit v září 2009
mezi ČR a SR a následně v září 2012 mezi
ČR, SR a HU. Tato metoda, umožňující současné obchodování na energetických burzách
všech tří zemí až do výše dostupné přenosové kapacity, významným způsobem ovlivnila
způsob krátkodobého obchodování v celém
středoevropském regionu a stala se dalším
krokem k naplnění cíle EU při vytváření celoevropského trhu s elektřinou.

OBJEMY A CENY NA DENNÍM TRHU
Významný nárůst obchodů na denním trhu
(viz obr. č. 3) potvrzuje důvěru, kterou mu
účastníci trhu v ČR projevují. Objem obchodů s elektřinou zaznamenal v roce 2013 meziroční nárůst ve výši 6,8 % a dosáhl 12 992
GWh. Průměrná cena na denním trhu OTE

Obrázek č. 2: Propojení denních trhů ČR – SR – HU

Obrázek č. 3: Vývoj obchodování na organizovaném denním trhu OTE

Obrázek č. 4: Počet účastníků krátkodobých trhů s elektřinou

2013 (MC CZ-SK-HU) počet hodin s rozdílnými cenami
ČR – SR

SR – HU

182

2451

Tabulka č. 1: Počet hodin, kdy došlo k překročení přidělené kapacity

s elektřinou se v roce 2013 pohybovala přibližně na úrovni 36,74 EUR/MWh) a průměrná
cena na denním trhu s elektřinou za období
1 – 5/2014 byla na úrovni 32,79 EUR/MWh.
V průběhu roku 2013 došlo také k případům, kdy přidělená kapacita nedostačovala požadovaným přeshraničním tokům. Tabulka č. 1 obsahuje přehled o počtu hodin,
v nichž došlo na profilech CZ-SK a SK-HU
k překročení přidělené kapacity, v nichž mělo toto rozpojení za následek rozdílné ceny
v sousedících obchodních oblastech.
V průběhu roku 2013 dosahovaly ceny
na denním trhu v převážné většině obchodních hodin kladných hodnot. Česko-slovensko-maďarský trh však umožňuje také
zavedení nabídek za záporné ceny včetně procedury tzv. druhé aukce vyhlašované v případě překročení definovaných cenových limitů. Tato možnost a specifické situace na trhu
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s elektřinou vedly v několika obchodních hodinách měsíců ledna, června, října a prosince
k dosažení záporných cen. Výše cen v průběhu roku 2013 však oproti situaci v roce 2012
nedosáhla hodnot, při nichž by byla iniciována procedura druhé aukce.
Význam a využívání obchodních platforem krátkodobých trhů OTE dokládá i statistika počtu jejich aktivních účastníků.

INTEGRACE TRHŮ V EVROPĚ
Prostředkem k vytvoření jednotného trhu s elektřinou v Evropské unii je propojování trhů na bázi implicitní alokace přeshraničních kapacit, a to na úrovni denního
a vnitrodenního obchodování. Právě integrační aktivity operátora trhu jsou příspěvkem k tomuto procesu a ve spolupráci s organizátory trhu na Slovensku a v Maďarsku
a dále provozovateli přenosových soustav
na přeshraničních profilech a regulátory jednotlivých zemí, se staly příkladem této formy spolupráce pro celý CEE region (Central-Eastern European Region).

regionu (Multiregional Market Coupling;
MRC) je kompatibilita technického řešení
mezi jednotlivými organizátory trhů. Proto
vznikl projekt nazvaný Price Coupling of Regions (PCR), který si stanovil za cíl vytvořit IT
systém (tzv. PMB) včetně algoritmu (EUPHEMIA) a nezbytných procedur pro implementaci jednotného řešení v Evropě. Je zřejmé, že
tímto směrem se ubírají i organizátoři trhů
ve středovýchodní Evropě.
Společnost OTE, a.s., se stala v březnu 2013 sedmým členem projektu, jehož cílem je celoevropská integrace denních trhů
s elektřinou. Účast na této iniciativě je jasným signálem závazku českého organizátora krátkodobého trhu s elektřinou aktivně
se podílet na evropských integračních procesech a projekt dal také základ budoucímu
rozšiřování propojeného česko-slovensko-maďarského trhu s elektřinou.
Od svého spuštění CZ-SK-HU Market Coupling prokázal pozitivní přínos pro
účastníky trhu s elektřinou. O další rozšíření
projevily zájem sousední země, Polsko a Rumunsko, jejichž zapojení je logickým krokem při budování evropského vnitřního trhu
s energií. V návaznosti na tento zájem regulační autority, provozovatelé přenosových
soustav a energetické burzy těchto zemí společně pracují na realizaci rozšíření stávajícího CZ-SK-HU Market Couplingu o rumunský denní trh s elektřinou. Projekt je nazván
4M MC – four markets market coupling a je
založen na PCR řešení1. Tímto se stane plně
kompatibilním s modelem jednotného evropského energetického trhu (IEM).

4M MC ŘEŠENÍ
Zatímco PCR řešení umožňuje každému z organizátorů trhů plně využít IT řešení k provedení sesouhlasení (tzv. decentralizovaný přístup), na straně provozovatelů přenosových
Obrázek č. 5: Současný stav propojení trhů v EU
Zdroj: europex, OTE, HUPX

Je vhodné shrnout získané zkušenosti z již
integrovaných propojených trhů, které ukazují následující benefity:
 optimální využití přeshraničních kapacit,
 pomoc při vyrovnání elektrizačních soustav jednotlivých zemí,
 nárůst likvidity na propojeném trhu s výsledkem vytvoření stabilních cenových indexů,
 snížení volatility spotových cen elektřiny,
 omezení nákupů často nevyužitých kapacit profilů při explicitních aukcích,
 odstranění rizik spojených s nákupem kapacity bez elektřiny při exportu/importu.

PROJEKT 4M MC
Jednou z podmínek integrace CEE regionu
(střední a východní Evropa) a NWE-SWE
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Obrázek č. 6: Princip spolupráce 4M MC2

soustav zůstává zachován centralizovaný přístup využitím jednoho systému (tzv. mTMF
systém), a to zejména pro poskytování kapacit
přeshraničních profilů dostupných pro sesouhlasení, zpracování výsledků sesouhlasení předaných organizátory tržních míst a zpracování
nominací přeshraničních přenosů.
Tzv. TSO cloud představuje jednotné rozhraní mezi provozovateli přenosových soustav a organizátory trhů pro výměnu informací. Toto rozhraní využívá standardů PCR
rozhraní a je dostupné všem organizátorům tržních míst. TSO Cloud, stejně tak jako
mTMF systém, bude provozován společností Slovenská elektrizačná prenosová sústava,
a. s. (SEPS).
Využití PCR řešení umožňuje každému
z organizátorů trhů vykonávat následující
role:
Koordinátor – entita v této roli řídí proces sesouhlasení trhů pro daný den a v rámci systému provádí výpočet výsledků a jejich
následnou distribuci.
Operátor – entita v této roli poskytuje
vstupní data procesu sesouhlasení, provádí
kontrolní výpočet výsledků a následnou validaci výsledků vypočtených Koordinátorem,
případně na základě operativního rozhodnutí vyhodnotit možnost v případě problémů
na straně Koordinátora aktivně převzít tuto
roli, dále pak dokončit procesy sesouhlasení
pro daný den dodávky.
Organizátoři trhů se v těchto rolích pravidelně střídají (každý z organizátorů trhů je
odpovědný za tyto role po shodný počet dnů
v roce). Základní podmínkou je však buď přímo vlastnit PCR řešení (OTE) nebo k tomuto
řešení přistoupit přes vlastníka tohoto řešení
(OKTE, HUPX, OPCOM)3.
Z pohledu účastníků trhu nejsou očekávány žádné zásadní změny. Zůstává stejný
čas uzavírky denního trhu (11:00) s možností
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Obrázek č. 7: Proﬁlová bloková nabídka

vyhlášení druhé aukce v případě překročení
definovaných hodnot dosažených cen na DT
(–150/+500 €/MWh), změnou je posun Minima/Maxima nabídkových cen na hodnotu
–500/+3000 €/MWh.
V případě technických či jiných problémů, které by bránily sesouhlasení společného
trhu 4M MC, bude na příslušných hranicích
provedena tzv. shadow auction, tedy explicitní přidělení přenosové kapacity. Lokální trhy budou v tomto případě sesouhlaseny samostatně.
Zahájení provozu společného česko-slovensko-maďarsko-rumunského trhu s elektřinou je předběžně plánováno na listopad tohoto roku. Podmínkou spuštění je úspěšné
provedení funkčních testů jak mezi jednotlivými účastníky projektu, tak také s účastníky
trhu. Účastníci trhu v jednotlivých zemích budou mít také možnost seznámit se s připravovanými změnami na seminářích, pořádaných
na národní úrovni.

DENNÍ TRH OTE
PO SPUŠTĚNÍ 4M MC
Rozšíření již propojeného trhu s elektřinou
v rámci česko-slovensko-maďarského trhu o rumunský trh přinese účastníkům trhu v ČR, také díky implementaci PCR řešení,
rozšíření struktury nabídek o blokové nabídky stejného typu, jaké znají účastníci trhu
v západní Evropě.
Rozšíření o nové typy blokových nabídek
umožní účastníkovi trhu vytvářet různé výrobní a spotřební scénáře v různých cenových úrovních a zvýšit tak možnost realizovat svou obchodní strategii na denním trhu.
Účastníkům trhu, kteří jsou více konzervativní a nevyužijí těchto nových typů nabídek, zůstane zachována možnost využívat
stávajících typů nabídek. Jedinými změnami
je zrušení v praxi téměř nevyužívané funkcionality nedělitelnosti prvního bloku nabídky na prodej.
Nově bude možnost zadávat neomezený
počet nabídek oproti stávajícímu pravidlu,
kdy může účastník zadat nabídku na nákup/
prodej pouze jednu.

Obrázek č. 8: Výlučná skupina proﬁlových blokových nabídek

Proﬁlová bloková nabídka
Nově zaváděný typ nabídky – Bloková nabídka na prodej/nákup – představuje pokyn
pro minimálně jednu hodinu, se zadanou pevnou cenou pro celou nabídku a objemem. Bloková nabídka na prodej/nákup (dále také jen
nabídka) je úspěšně zobchodována, pokud je
limitní cena této blokové nabídky nižší/vyšší
než je vážený průměr tvořený součtem marginálních cen napříč příslušnými hodinami

vydělený příslušným objemem.
Bloková nabídka je vždy obchodována nebo naopak odmítnuta jako celek, tedy
ve všech hodinách bloku.
Pro tento typ nabídky je charakteristické:
 v bloku je definováno více intervalů
hodin,
 je definována fixní cena pro celý blok,
 je definována minimální míra
sesouhlaseného množství (v době

Obrázek č. 9: Rodina propojených proﬁlových blokových nabídek
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Obrázek č. 10: Rodina propojených proﬁlových blokových nabídek

spuštění MC CZ-SK-HU-RO se
předpokládá pouze hodnota 100 %).
Účastník trhu může dále vytvářet ze svých
zadaných profilových blokových nabídek
další kombinace, a to tvorbou:
 výlučných skupin blokových nabídek,
 skupiny (rodiny) propojených blokových
nabídek.
Výlučná skupina blokových nabídek
V rámci tohoto speciálního druhu nabídky může účastník trhu slučovat na denním
trhu profilové blokové nabídky do výlučných skupin (obrázek č. 8). V rámci sesouhlasení je pak vždy přijata pouze ta profilová
bloková nabídka, která má největší ekonomický přínos a prospěch.
Příkladem použití je plánování provozu
elektrárny v různých časových pásmech dne
s různými výrobními náklady, přičemž provoz je možný pouze v jednom časovém pásmu.
Rodina propojených blokových
nabídek
Obdobně jako u výlučné skupiny blokových nabídek i zde může účastník trhu slučovat na denním trhu profilové blokové nabídky a vytvořit tak podmínku závislosti pro
sesouhlasení pokynů (tzv. rodinu blokových
nabídek).
V rámci sesouhlasení může být „Nadřazená nabídka“ zobchodována i samostatně. Zobchodování podřízené nabídky (potomek) je zde však závislé na sesouhlasení
nabídky nadřazené (rodič), tj. samostatně
zobchodovat podřízenou nabídku nelze (viz
obrázek č. 9 a 10).
Pro nadřazenou nabídku/poptávku dále platí, že její zobchodování, pokud nesplňuje cenovou podmínku, je možné, pouze pokud

20

zobchodování celé skupiny vytvoří přebytek
(podřízená nabídka „zachrání“ nadřazenou
nabídku – nelze obráceně).
Typickým příkladem využití této nabídky
je např. plánování provozu výrobního bloku
elektrárny. Pokud je např. výrobní blok prodán v určitém časovém pásmu (špička dne),
pak se může za jistých podmínek jevit ekonomicky výhodné rozšířit provoz i do hodin, které toto původní časové pásmo z obou
stran obklopují. Provoz v těchto dodatečných hodinách je však ekonomicky výhodný
pouze, pokud je zajištěn provoz bloku v původním pásmu (vyvarování se nákladů spojených s najížděním a odstavováním daného
bloku). Podobně lze aplikovat i na spojování
výrobních bloků v rámci jedné elektrárny nebo více elektráren vzájemně propojených nebo i optimalizace nákupu elektřiny na straně
spotřeby.
Flexibilní hodinová nabídka
Posledním nově zaváděným typem nabídky je tzv. Flexibilní hodinová bloková nabídka. U této nabídky účastník pouze definuje
cenu a množství, nezadává však specifickou
hodinu nabídky. Ta je nabídce přiřazena až
v průběhu sesouhlasení algoritmem tak, aby
vytvořila největší celkový přínos při vypořádání denního trhu.

PROPOJENÍ V ČASOVÉM RÁMCI
VNITRODENNÍHO TRHU
Vytvoření jednotného evropského trhu je
rovněž předpokládáno na úrovni vnitrodenního obchodování. Vytváření jednotného

Obrázek č. 11: Flexibilní hodinová bloková nabídka

evropského trhu v oblasti vnitrodenního
obchodování je oproti propojování denních trhů velmi rozdílné, neboť jde o kontinuální obchodování probíhající 24 hodin
denně, 7 dnů v týdnu, což klade velké nároky na harmonizaci postupů mezi tržními
místy a poskytovateli přeshraničních profilů. Navíc v mnoha evropských zemích dosud vnitrodenní obchodování není zavedeno vůbec.
V současné době probíhá na evropské
úrovni příprava detailní specifikace modelu jednotného vnitrodenního obchodování
a intenzivní jednání se všemi zainteresovanými stranami nad tímto návrhem.
Úspěšným vyřešením a implementací
přeshraničního vnitrodenního obchodování
na bázi implicitní alokace přeshraničních kapacit by vznikl účinný nástroj, prostřednictvím něhož by účastníci obchodování měli
širší prostor pro upřesnění svých konečných
obchodních pozic, což by ve svém důsledku
vedlo k posílení stability elektrizačních soustav jednotlivých zemí.
Další zapojení českého vnitrodenního trhu do evropské integrace však nutně vyžaduje spolupráci a podporu ze strany provozovatelů přenosových soustav a úpravu
procesů souvisejících s výpočtem kapacit.
Stávající český vnitrodenní trh svou narůstající likviditou (viz obrázek č. 12) vytváří
k tomuto možnému propojení vhodný základ.
Objem obchodů, uzavřených v roce 2013
na vnitrodenním trhu s elektřinou, dosáhl
hodnoty 417 GWh.
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Obrázek č. 12: Vývoj obchodování na organizovaném vnitrodenním trhu OTE 2005–2013

Zdroj: OTE, a.s.

(tj. i v nepracovních dnech), 365 dnů v roce,
přičemž jednotlivé trhy na sebe časově navazují. Odlišností oproti organizovanému trhu
s elektřinou je jednak obchodní jednotka –
1 obchodní den – a dále doba plynárenského
dne (6:00–6:00 hodin).
Krátkodobý trh s plynem v ČR je představován:
 Denním trhem s plynem;
 Vnitrodenním trhem s plynem.
Obchody s plynem na těchto trzích probíhají v měně EURO.
Legislativa definuje krátkodobým trhem
ještě trh s nevyužitou tolerancí, kde se obchoduje nevyužitá tolerance. Trh s nevyužitou

Tabulka č. 2: Porovnání množství a cen Regulační energie z VT v letech 20011 až 2013

VYROVNÁVACÍ TRH S REGULAČNÍ
ENERGIÍ
Samostatnou kapitolu možnosti obchodování v České republice bezprostředně před
konkrétní hodinou dodávky představuje Vyrovnávací trh s regulační energií, který je organizován v úzké kooperaci OTE, a.s., a provozovatele přenosové soustavy ČEPS, a.s.
Na tomto trhu mohou účastníci v čase až 30
minut před hodinou dodávky obchodovat jako poslední možnost svou elektřinu, v tomto
případě již jen v podobě kladné či záporné regulační energie, kde v obou případech představuje jednu stranu tohoto obchodu provozovatel přenosové soustavy.
Tato energie slouží jako regulační energie a napomáhá provozovateli přenosové
soustavy k operativnímu řízení a vyrovnání soustavy.
Obchodování na Vyrovnávacím trhu s regulační energií se mohou na rozdíl
od ostatních krátkodobých trhů účastnit také registrovaní účastníci trhu, kteří nejsou
subjekty zúčtování odchylek (SZ), musejí
však splnit podmínky registrace k přístupu
na tento trh. I tento typ trhu, kdy není obchodována elektřina jako komodita, ale jako
regulační energie, se může v budoucnu stát
základem pro nalezení možnosti mezistátního propojení.
Zvýšení likvidity vyrovnávacího trhu s regulační energií bylo způsobeno několika faktory. Za primární lze považovat snahu provozovatele přenosové soustavy snižovat
výdaje za podpůrné služby. Ze strany subjektů to byl tlak zúčtovací ceny odchylek, který

vyústil ve snahu SZ využít minimalizace jejich odchylky v době blízké hodině dodávky.
Výrazným faktorem byl i nárůst „neregulovatelných“ obnovitelných zdrojů energie, větrných a zejména fotovoltaických elektráren.
Tabulka č. 2 dokumentuje vývoj obchodování
s RE na VT v letech 2009 – 2013 a dokládá stále rostoucí objemy zobchodovaného množství
a zvyšování podílu na celkové aktivované RE
pro vyrovnání systémové odchylky.

ORGANIZOVANÝ KRÁTKODOBÝ TRH
S PLYNEM
Tento trh byl spuštěn operátorem trhu v roce
2010. Stejně jako při obchodování s elektřinou, i zde probíhá obchodování 7 dní v týdnu

tolerancí je založen na aukčním principu obchodování, tedy principu, obdobném jako
na denním trhu s elektřinou a denním trhu
s plynem.
Organizovaný denní trh s plynem je založen na obdobném principu, jako denní trh
s elektřinou, tj. na principu sesouhlasení nabídek/poptávek (aukčním principu).
Uzavírka obchodování je v 10:00 hodin
s vyhlášením výsledků do 10:30 hodin.
Organizovaný vnitrodenní trh s plynem je
nejmladším z organizovaných trhů provozovaných operátorem trhu. Tento trh, spuštěný
1. dubna 2010, umožňuje účastníkům trhu
s plynem kontinuální obchodování i v průběhu plynárenského dne. Vnitrodenní trh

Obrázek č. 13: Množství obchodovaného plynu a průměrná cena na vnitrodenním trhu s plynem 2010–2013
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s plynem se otevírá v 10:30 hodin dne předcházejícího plynárenskému dni, tj. bezprostředně po ukončení denního trhu s plynem.
Uzavírání obchodů je založeno na principu automatického párování zadaných objednávek na základě ceny a časové známky zavedení objednávky. Tedy princip podobný
blokovému trhu s elektřinou.
Na vnitrodenním trhu s plynem bylo zobchodováno v průběhu roku 2013 celkem
269 GWh plynu. V porovnání s rokem 2012
(119 GWh) se jedná o meziroční nárůst zobchodovaného množství plynu o 126 %. Vážený průměr cen obchodovaného plynu na vnitrodenním trhu v roce 2013 činil 29,31 EUR/
MWh.
ZDROJE
1 http://www.ote-cr.cz/kratkodobe-trhy/
elektrina/pcr-price-coupling
2 http://www.ote-cr.cz/o-spolecnosti/
Zpravy_OTE/predstaveni-projektu-4mmarket-couplingu
3 http://www.epexspot.com/en/
press-media/press/details/press/OKTE_
HUPX_OPCOM_and_EPEX_SPOT_to_
implement_the_PCR_solution_in_the_4M_
MC_project
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52 let na trhu 50 000 zakázek na 5 kontinentech

SAFE
AND
RELIABLE
AUTOMATION

www.zat.cz
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Porovnání trhu s elektřinou
v Rusku a Evropské unii
Evropská unie i Ruská federace představují velké energetické trhy. Jak se liší
a co je ovlivnilo i ovlivňuje z hlediska cen elektrické energie na burze?
Tadeáš Salaba, Adéla Holasová, FEL ČVUT

standard
undersea cables
UK and Nordel
standard
Non standard
standard

EU-27
–
750 kV
400 kV
380 kV
220–300 kV
60–150 kV

RF
1150 KV
–
–
330 – 750 kV
–
110 – 220 kV

CZ
–
–
–
220 – 400 kV
(100 kV)
110 kV

Medium Voltage

standard

10 – 50 kV

3 – 35 kV

22 kV
(35 kV)

Low Voltage

standard

0,2 – 0,4 kV

<1 kV

0,4 kV

RUSKÁ ENERGETIKA
Rusko zaujímá ve výrobě elektrické energie
4. místo na světě (0,93 mil. GWh, 6 MWh
na obyvatele). Vyšší produkci má pouze
Čína (4,9 mil. GWh, 3,49 MWh na obyvatele), USA (4,25 mil. GWh, 11,9 MWh
na obyvatele) a Japonsko (1,01 mil. GWh,
6,7 MWh na obyvatele). Celý ruský elektroenergetický výrobní komplex představuje asi 700 elektráren s výkonem vyšším
než 5 MW. Celkový instalovaný výkon je
223 GW.
V energetickém mixu jsou nejvíce zastoupena fosilní paliva, zejména uhlí, ropa a plyn,
která tvoří 67,1 %, dále jaderné elektrárny
(16,2 %) a zbytek obstarávají obnovitelné
zdroje (hydro 16,35 %, biomasa 0,35 %, geotermální 0,01 %, FVE a větrná – 0 %, tzn. nemají žádný vliv na celkový energetický mix).
Proporce výroby elektřiny se velmi liší v závislosti od lokace a státních rezerv. (Zdroj:
www.indexmundi.com)
Unified Energy System (OAO RAO UES)
je elektronergetický systém, který pokrývá téměř celé území Ruské federace a představuje nejrozsáhlejší elektroenergetickou soustavu centrálně řízenou jedním provozovatelem
– Federal Grid Company (FGC). Velikost této soustavy se rozpíná přes 8 časových pásem a elektřina je přenášena na velmi dlouhé
vzdálenosti. Z tohoto důvodu jsou napěťové úrovně vyšší než na území EU. Porovnání naleznete v tabulce č. 1.
Společnost FGC je největším provozovatelem přenosové soustavy jak na území
Ruska (kde je ještě jeden malý provozovatel, spravující sever území), tak i celosvětově. Byla založena 25. 6. 2002 a má postavení přirozeného monopolu. Ze 79 procent je
společnost vlastněna státem a je obchodovatelná na ruské burze. Spravuje více než 131
tisíc km vedení a zaměstnává 23 tisíc pracovníků.
Distribuci elektřiny zajišťuje 69 regionálních distribučních soustav, které tvoří sedm
integrovaných energetických systémů: Východ, Sibiř, Ural, Střední Volha, Jih, Central
a Severozápad. Všechny tyto sítě jsou propojené až do napětí 1150 kV. Celková délka přenosových a distribučních sítí je podobná jako v EU.
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Ultra High Voltage

Extra High Voltage

High Voltage

Tabulka č. 1: Napěťové úrovně v EU–27, RF a ČR (data z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/)

Mapa č. 1: Aktuální stav burz s elektřinou v EU (převzato z prezentace Karla Vinklera, ČEPS, a.s.)

ENERGETIKA V EU
Celková výroba elektrické energie na území EU-27 v roce 2012 lehce přesáhla 3 miliony GWh, což představuje v průměru okolo
6 MWh na obyvatele v rámci EU-27. V porovnání s Ruskou federací má EU stejnou
spotřebu elektrické energie za rok na jednoho obyvatele. Celková spotřeba elektrické
energie na území EU (27 států) vzrostla mezi lety 2000 a 2010 o 18 %. Nejrychleji rostla spotřeba v zemích Kypr, Španělsko, Rumunsko, Portugalsko, Polsko a všech třech
pobaltských státech. Spotřeba domácností naopak poklesla ve čtyřech státech: Malta,
Švédsko, Belgie a Slovensko.

Na výrobě elektřiny se v Evropské unii největší měrou podílejí fosilní paliva (plyn 23 %,
uhlí 25 %, topný olej 6 % v r. 2012), méně než
čtvrtina vyrobené elektřiny pochází z jaderných elektráren (13 % v r. 2012), zbytek (33 %)
je z obnovitelných zdrojů. Z nich jsou nejvíce
zastoupeny vodní elektrárny (14 %, rok 2012),
méně větrné elektrárny (11 % rok 2012), solární elektrárny (7 %, rok 2012), nejmenší podíl
má biomasa (1 %, rok 2012).
Přenos elektrické energie zajišťují v jednotlivých členských zemích Unie provozovatelé přenosových soustav. Ti jsou v rámci
Evropy sdružení v ENTSO-E, evropské síti provozovatelů elektroenergetických přenosových
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soustav. Je zde 41 provozovatelů z 34 zemí, přičemž jsou rozděleni do pěti regionálních skupin: Kontinentální Evropa; Nordic; Spojené
království; Irsko a Pobaltí. Jedním z největších
cílů je zajistit spolehlivé fungování propojených soustav a vyváženost v síti.

Obchodované množství
(MWh)

Moscow MSNX

Germany Spot

Germany EEX
Futures

Prague PXE
Futures

Prague OTE daily

2010
2011
2012
2013

18 675 112
51 506 997
34 360 607
?

279 000 000
314 000 000
339 000 000
346 000 000

1 208 000 000
1 075 000 000
931 000 000
1 263 000 000

24 306 334
24 343 699
19 826 705
29 670 193

5 786 684
10 013 999
12 160 586
11 789 400

TRH S ELEKTŘINOU
V EVROPSKÉ UNII

Tabulka č. 2: Objem obchodů na burzách (MWh)

V Unii existuje více než 15 obchodních platforem, které obchodují s elektřinou. Jedním
z největších kapitálových trhů v EU je EEX
a nachází se v Německu v Lipsku. Střední a východní Evropě dominuje pražská burza PXE.

Celkové množství obchodované na burze vůči
celkové spotřebě země v %

RF

DE, AT, FR, BE, NL

CZ, SK, HU

2012

4,01

100,13

24,49

PXE, Power Exchange Central Europe
v Praze
Pro obchodování na PXE se používá
platforma Xetra©, jedná se o dobře známý
obchodní systém, používaný na více než 14
burzách na celém světě. Na PXE se obchodují pouze Futures s elektřinou na jednotlivé kvartály a roky. Krátkodobý, vnitrodenní a vyrovnávací trh má na starosti OTE, a.s.
EEX, European Energy Exchange
v Německu
EEX má dnes sídlo v německém Lipsku
(Leipzig). Tato základna byla založena v roce
2002 sloučením dvou německých energetických burz v Lipsku a Frankfurtu nad Mohanem. Od té chvíle se EEX stalo lídrem na trhu
s energií a společných produktů na mezinárodním poli.
EEX pracuje na mnohem vyšší úrovni, než
PXE nebo jiné burzovní trhy. Už i proto, že se
zde obchodují emise CO2, zemní plyn, elektřina a uhlí. Zároveň je EEX místem pro obchodování spotového trhu a jiných derivátů.

Tabulka č. 3: Procentuální vliv burzy na celkovou spotřebu země/zemí (v procentech)

MOSENEX, Moscow Energy Exchange
Moskevská energetická burza má prvenství v obchodování s finančními deriváty elektrické energie v Rusku. Velkoobchod

elektrické energie a tržní kapacita (WEPCM) modelu vyžaduje od energetiků profesionální přístup k organizaci a plánování výroby elektrické energie, od spotřeby

Regulovaná cena trhu

Průměrná měsíční
regulovaná cena

Průměrná měsíční
neregulovaná cena

Graf č. 2: Regulované a neregulované modely trhu v letech 2004 – 2007

Graf č. 1: Porovnání cen elektřiny na Německé burze EEX a Pražské PXE, od 24.05.2007 do 24.02.2014
Zdroj: bloomberg.com

až po posuzování rizika cenových výkyvů,
schopnost předvídat a včas pojistit (hedge)
prostřednictvím trhu likvidity finančních
kontraktů.
Na konci roku 2006, po reformě elektroenergetiky, se dostal do závěrečné fáze nový velkoobchodní trh s elektřinou (Norem/
НОРЭМ).
Norem trh zahrnuje dlouhodobé bilaterální smlouvy, krátkodobý trh (trh „day-ahead“), kde je marginální cena tvořena
poptávkou a nabídkou. Tam je šance na zařazení do modelu jiných cílových trhů: trh
termínových kontraktů, opcí na trhu, atd.
Ve srovnání s předchozím modelem trhu,
Norem je matematický model konkurenčního výběru.
Nyní se výrobce a spotřebitel začali zcela
podílet na konkurenčním výběru. Spotřebitel ztrácí možnost návratu na regulované odvětví, pokud si svůj odběr nekoupil na „denním“ trhu. To odstraňuje přirozený limit
„top“ ceny.
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Z grafu je zřejmé, že evropská krize více
ovlivnila cenu elektřiny v EU, od té doby má
cena elektřiny klesající trend. Příčin takového
cenového rozdílu je několik, podle mě je to zejména podpora obnovitelných zdrojů, která se
v RF nemusí řešit v takové míře jako v EU.

ROZDĚLENÍ ČETNOSTÍ CEN ELEKTŘINY
V RF A EU
Z tabulek rozdělení četností je možné vidět
stabilitu jednotlivých trhů. Ruský trh nemá
tak významné odchylky cen jako má trh v EU,
kde se průměr cen elektrické energie pohybuje spíše v dolních intervalech. V Rusku se ceny
pohybují spíše ve středních intervalech.

Graf č. 3: Denní porovnání cen PEAKu na burze MOSENEX od 2007 do 2014 (v EUR/MWh)

O AUTOROVI
Ing. TADEÁŠ SALABA, M.Sc.
vystudoval Energetiku a Management
na Elektrotechnické fakultě ČVUT
v Praze. V rámci programu Double
Degree vystudoval Polytechnickou
Univerzitu v Tomsku.
Ing. ADÉLA HOLASOVÁ vystudovala
také Energetiku a Management na
Elektrotechnické fakultě ČVUT a nyní
pokračuje v doktorandském studiu.
Kontakt: tadeas.salaba@gmail.com,
holasovaadela@gmail.com
Graf č. 4: Denní porovnání cen elektřiny na burzách EEX a MOSENEX v letech 2007 až 2014 (v EUR/MWh)

četnost

POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BURZ

intervaly
Tabulka č. 4: Rozdělení četností cen elektřiny v RF, v EUR/MWh

četnost

V tabulce č. 2. je uvedeno celkové množství obchodované elektřiny na jednotlivých burzách. Abychom mohli porovnat
velikosti jednotlivých burz (obchodovaného množství), číslo podělíme celkovou
produkcí v zemi a dostaneme údaj ukazující procentuální podíl objemu obchodů uskutečněných na burze vůči celkové produkci jednotlivé země či zemí.
Obchodování na Moskevské burze se dělí
do dvou časových zón. První zóna obchoduje západ (Central a Ural; okolí na západ
od Uralu) a druhá zóna (Západ a Východ Sibiře; okolí na východ od Uralu). Na grafu č.
4 je možné vidět vliv evropské krize v letech
2008–2009 na první i druhou zónu obchodního derivátu. Po krizi se cena v evropské
části Ruska vzchopila a prudce vylétla nahoru, oproti tomu cena druhé časové zóny zůstala výrazně nižší.

EEX:PEAK
PROTI MSNX:PEAK ECP
Ceny elektřiny na jednotlivých burzách se
výrazně liší. Cena elektřiny v Evropě (na německé burze) každoročně klesá průměrně
o 7,17 %. Zato v Rusku se v průměru každým
rokem daří cenu elektřiny zvýšit o 7,53 %.
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intervaly
Tabulka č. 5: Rozdělení četností cen elektřiny v EU (v EUR/MWh)

Jesenná konferencia SPX 2014
Grand hotel Permon****, Podbanské
4. - 5. december 2014
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V poradí 18. odborná energetická konferencia SPX Vám opäĢ prináša možnosti získaĢ nové informácie, vymeniĢ si
skúsenosti s renomovanými odborníkmi na obchodovanie s elektrinou a tiež príležitosti na stretnutia s obchodnými partnermi.
Ako vždy budú na konferencii prezentované pripravované aktuality a zmeny v elektroenergetickej legislatíve, nebude chýbaĢ
ani tradiþná panelová diskusia na tému obchodovania s elektrinou v našom regióne.
Bližšie informácie spolu s programom a prihláškou na Jesennú konferenciu SPX 2014 budú zverejnené na úvodnej stránke
www.spx.sk.

Hlavní partneri konferencie:

Mediálni partneri:
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UK - CEE
Energetický summit,
Praha, 22. října 2014
Rádi byste znali nové trendy a informace v oblasti
energetiky týkající se Británie a regionu CEE?
Rádi byste se dozvěděli více o příležitostech,
které se ve spolupráci Velké Británie a regionu
střední a východní Evropy nabízejí v oblasti jádra,
petrochemie a plynárenství?
Energetický summit je připraven i pro Vás!
Během summitu uslyšíte příspěvky významných
zástupců Velké Británie a regionu střední a východní Evropy
z vládních úřadů i soukromých společností.
Britskou vládu bude reprezentovat ministryně
energetiky a klimatických změn baronka Verma.
Energetický summit by měli navštívit novináři,
které zajímá energetika a spolupráce mezi Velkou Británii,
ČR a zbytkem regionu střední a východní Evropy.
https://www.events.ukti.gov.uk/the-great-energy-summit-/

Pro další informace
prosím kontaktujte:
Jiří Böhm
T: +420 222 248 845
E: jiri.bohm@grayling.com
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PXE v roce 2014:
žádné dobré zprávy pro výrobce
O vývoji obchodování na burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. („PXE“),
hovoříme s jejím generálním sekretářem, panem Davidem Kučerou.

Cena elektrické energie několik let vytrvale
klesá. Platil tento trend i v uplynulých
dvanácti měsících?
Obávám se, že žádné dobré zprávy pro výrobce nemám, neboť trend poklesu cen pokračoval i v roce 2014, kdy v prvních dubnových dnech cena ročního kontraktu dokonce
klesla pod 33 €/MWh, což je dosavadní rekord. Poté přišla slabá korekce a cena se držela na úrovni 33,50 €/MWh. Ve druhé polovině července jsme sice zaznamenali mírné
oživení a nárůst ceny až k úrovni 35 €/MWh,
avšak cena se drží spíše pod touto hladinou.
Jsem zvědavý, zda-li v průběhu září dojde
k nějakému výraznějšímu oživení a cenové
volatilitě, nebo zda uvidíme stále stejné ceny
až do konce roku 2014.
Měl tento pokračující trend nějaký vliv
na obchodování na PXE?
Určitě ano, a to nejen na obchodování
na PXE. Celkově obchodní aktivity a likvidita na trhu oproti loňskému roku poklesly, zejména ve druhém čtvrtletí. Pro obchodníky
je situace často velmi svízelná, protože při tak
velké konkurenci, jaká na trhu panuje, je velmi obtížné nalézt ziskové obchodní příležitosti. Nicméně z hlediska kvality cenotvorby
převládající tržní podmínky zatím nepředstavují žádný problém.
Cenový vývoj je příznivý pro spotřebitele,
avšak nepřináší sebou aktuální tržní trend
nějaká rizika?
Zatím žádná akutní rizika nejsou patrná. Nicméně bych zejména velkým spotřebitelům doporučil vstupovat do smluv
na dodávky energií pouze s důvěryhodnými a silnými dodavateli. Někteří dodavatelé evidentně prodávají spotřebitelům energii,
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kterou v době uzavření smluvního vztahu nemají k dispozici a tito dodavatelé pak spekulují na pokles cen a svoji schopnost nakoupit
energii na trhu levněji. V případě neočekávaného zvratu trendu a nečekaného růstu cen
energie by mohlo dojít k významným ekonomickým problémům takto spekulujících dodavatelů. V konečném důsledku by to mohlo znamenat, že jejich zákazníci svou energii
nedostanou za nasmlouvané ceny, ale budou
je nuceni pořídit v náhradních dodávkách ze
ceny vyšší. Toto platí dvojnásob pro spotřebitele, kteří nakupují energii dopředu na delší období než jeden rok.
Na PXE se koncem roku 2013 začalo
obchodovat také s plynem. Jak se
obchodování vyvíjí?
Společně s rakouskou společností CEGH
jsme rozšířili naši nabídku o obchodování
s plynovými produkty. Jsme stále ještě ve fázi přijímání nových obchodníků, zejména
zahraničních společností. Z tohoto důvodu
jsou objemy, které se dosud obchodovaly,
malé. Zatím to bylo zhruba 200 GWh, avšak
tyto objemy jsou v souladu s naším očekáváním. Myslím si, že bude trvat zhruba dva roky, než se nám podaří získat smysluplný objem transakcí. Trh s plynem funguje odlišně
v porovnání s trhem s elektřinou a bohužel
se nám zatím nepodařilo získat tak silného
tvůrce trhu, který by byl schopen kotovat plynové produkty v úzkém cenovém rozpětí, jak
tomu je v případě elektřiny. Určitá slibná jednání však již v tomto směru vedeme.
Připravuje PXE nějaké novinky?
Od září 2014 rozšiřujeme portfolio PXE
o nové produkty. Zahajujeme obchodování
s finančně vypořádanými futures na polskou
a rumunskou elektřinu. Pokud je mi známo,
tak obchodování s těmito produkty ještě žádná burza nenabízí a doufám, že tímto krokem
zatraktivníme nabídku pro naše stávající obchodníky, kteří budou moci na PXE obchodovat s deriváty na elektrickou energii v pěti zemích.
Veškeré zobchodované produkty na PXE
jsou vypořádány prostřednictvím společnosti European Commodity Clearing („ECC“).
To v praxi znamená, že veškeré transakce uzavřené na PXE, ale i na dalších burzách využívajících služeb ECC, vytvářejí pro

obchodníka jednu výslednou obchodní pozici. Nákupní a prodejní transakce se téměř ze
100 % ofsetují, což přináší významné snížení kapitálových nároků na obchodování a vede ke snížení nákladů, které musí obchodníci
vynakládat pro realizaci svých záměrů. Samozřejmě dochází i k minimalizaci rizika
z titulu možných neplnění závazků ze strany
obchodních protistran.
Doufám, že naši klienti tyto změny přivítají a že jim tyto nové produkty umožní lépe a snáze dosáhnout zamýšlených obchodních cílů.
(red)

O DOTAZOVANÉM
DAVID KUČERA byl jmenován na post
generálního sekretáře společnosti
Power Exchange Central Europe (dřívější
název Energetická burza Praha) na jaře
2007. S obchodováním s elektřinou
má dlouholeté zkušenosti, které získal
na postu ﬁnančního ředitele a člena
představenstva švýcarské společnosti
Atel Energy AG (původně Entrade AG),
kde pracoval od května 2000,
tj. prakticky od založení této společnosti.
Před nástupem do Entrade/Atel Energy
AG pracoval ve společnosti Patria
Finance, a.s., v oddělení Corporate
Finance. David Kučera je absolventem
ČVUT – Fakulty elektrotechnické
a Clemson University v USA, odkud si
odnesl titul MBA.
Kontakt: kucera@pse.cz
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ČEPS posiluje linky
v současných koridorech
Podzemní kabelová elektrická vedení jsou výjimečným řešením,
mají oproti standardním nadzemním přenosovým linkám řadu nevýhod.

Č

eská přenosová soustava je poměrně
kvalitní a patří k nejlepším v Evropě.
V současné době však musí reagovat
na změny v energetice, kvůli nimž je potřeba
soustavu dále rozvíjet a modernizovat.
Změny se odehrály v řadě oblastí energetiky. V posledních desetiletích výrazně
vzrostlo množství přenášené elektřiny, a to
jak vlivem růstu spotřeby, tak i vlivem narůstajícího mezinárodního obchodu s elektrickou energií. S nástupem obnovitelných zdrojů energie se změnil energetický mix. Mění se
celková konfigurace elektrizační soustavy.
Aby byla síť pořád stabilní a elektřina byla
do domácností i firem stále spolehlivě dodávána, uskutečňuje společnost ČEPS rozsáhlý investiční plán. Ten počítá s investicemi
na celém území České republiky, které do roku 2025 dosáhnou 60 miliard korun.
Při modernizaci a rozvoji přenosové soustavy ČEPS zdvojuje a posiluje vedení v současných koridorech. U nových linek staví
nadzemní vedení, která jsou optimální volbou. Jako další možnost můžeme uvést například umístění přenosových linek pod
zem.

VARIANTA PODZEMNÍCH KABELŮ
Vedení zvláště vysokého napětí (zvn) v kabelech uložených pod zemským povrchem je
zatím i ve světě ojedinělé. Výjimečně se toto řešení používá v případech, kdy je stavba
nadzemního vedení vyloučena z technických
či prostorových důvodů – typickými příklady
jsou propojovací (okružní) vedení zvn v husté městské zástavbě. Přitom celková délka
jednotlivých úseků těchto kabelových vedení, vesměs uložených ve speciálních kolektorech, nepřekračuje jednotky kilometrů.
Pokud by se tento způsob měl použít
i jinde v ČR při zachování současných přenosových schopností páteřní sítě 400 kV,
musely by se kabely pokládat paralelně.
V trase každého vedení by tak bylo nutné
umístit 6 jednofázových kabelů, pro dvojité vedení 12 kabelů, z bezpečnostních a provozních důvodů vzájemně oddělených. To
znamená udržovat celkovou šíři kabelové
trasy „jednoduchého vedení“ zhruba 10 m,
s ochranným pásmem 3 metry od každého
krajního kabelu.
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Zároveň je Energetickým zákonem zakázáno zpětné vysazování trvalých porostů v trase
a ochranných pásmech podzemního vedení.

POHYB STROJŮ V TRASE
Pro výstavbu i následnou údržbu je nutná trvalá komunikace (prostor pro pohyb stavebních strojů) podél každého kabelového vedení v celé trase.
S ohledem na stavební řešení výkopu
(sklon stěn) pro uložení kabelů a umístění
obslužných komunikací je celková šířka potřebného prostoru pro dvojité kabelové vedení 400 kV do 40 m. Dále je nutné počítat v celé trase s dalším prostorem o šířce cca 10 m
na každou stranu pro opakované ukládání
zeminy z výkopů.
K místu uložení by se kabely přivážely navinuté na bubnu o průměru 6 metrů a hmotnosti přes 20 tun včetně kabelu. Na půl kilometru trasy by bylo zapotřebí 12 takových
bubnů. To by znamenalo výstavbu speciální technologické komunikace, která by navíc kvůli údržbě, opravám, obnově a zajištění bezpečnosti kabelů musela být zachována
i po dokončení stavby.

BETONOVÉ OBJEKTY A STANICE
Dále by musely být řešeny manipulační
a skladové plochy. Jednotlivé díly kabelů se

(cca po 600 metrech trasy) spojují kabelovými spojkami, které vyžadují kontrolu a měření. Proto by se musely v těchto místech budovat betonové objekty, zapuštěné z větší části
pod zem, o rozměrech přibližně 6 × 6 × 2 m
pro jedno kabelové vedení, které musí zajistit bezpečné požární oddělení jednotlivých
kabelových spojek v případě poruchy.
Ve srovnání s nadzemním vedením má
kabelové vedení zásadní nevýhodu, spočívající ve značně vyšší kapacitní reaktanci, která podstatným způsobem snižuje přenosové schopnosti kabelu. Proto by pro realizaci
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kabelových vedení bylo nutné na obou koncích doplnit kompenzační zařízení.
Pod pojmem kompenzační zařízení se rozumí uzavřený areál pro rozvodné zařízení zvn, vlastní kompenzátory (kompenzační
tlumivky o jednotkovém výkonu minimálně 100 MVAr) a budovy pro systémy řízení,
chránění a vlastní spotřebu stanice, a s přístupovou komunikací pro přepravu těžkých
a nadrozměrných nákladů či zařízení.

DRAHÉ
A KOMPLIKOVANÉ
Vlastní výkop pro každou kabelovou trasu představuje vytěžení přibližně 13 500 m3
zeminy (nebo i skály, podle změny podloží v trase kabelu) na každý kilometr trasy. A s ohledem na problém s odvodem

ztrátového tepla kabelu (asi 200 W na každý metr trasy) by bylo nutné cca 25 % tohoto objemu odvézt na skládky a nahradit speciálním materiálem na zásyp. Velkým problémem je i otázka viditelného vymezení
ochranného pásma kabelového vedení v terénu, včetně zajištění jeho bezpečných přejezdů, např. pro běžně používané stroje a mechanismy v zemědělství a lesnictví.
U podzemního vedení je velmi obtížné
řešení poruch při provozu (vyhledání místa
poruchy, oprava poškozené části kabelového
vedení). Doba zásahu do opětovného uvedení kabelového vedení do provozu se pohybuje nikoliv v řádu hodin až dní (jako u vzdušného vedení), ale v řádu týdnů až měsíců.
Stavební a montážní rozsah prací pro opravu a pro výměnu kabelů v trase je srovnatelný

s rozsahem prací pro výstavbu. To jsou jen
některé nejzávažnější problémy, s nimiž by
se výstavba a provoz podzemního kabelového vedení musely vyrovnávat.
Těmi dalšími jsou křížení kabelové trasy
se silnicemi a železnicemi, překonávání vodních toků, kotvení kabelového vedení ve svahu (v příčném i podélném spádu) aj.
Je zřejmé, že i řešení kabelovým vedením
by trvale poškodilo krajinu, a to mnohem
závažnějším způsobem, než vedení nadzemní. Přitom průměrné náklady na výstavbu
kabelového vedení jsou ve srovnání s náklady na výstavbu venkovního nadzemního
vedení zhruba 10x až 20x vyšší (v závislosti na terénu a překonávání překážek v konkrétní trase).
(red)
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Zkrocená hora v Jeseníkách
Plyn lze skladovat v zásobnících, s elektřinou je to problém.
Skladování elektřiny „ve vodě“ je způsobem, jak to zvládnout ve větším měřítku.
Milena Geussová

V

stoupili jsme do hory, která je provrtaná stovkami metrů tunelů, některé
jsou tak velké, že jimi projíždějí automobily. V hoře jsou vyraženy také velké
sály, plné hlučících strojů. Zdejší dvě turbíny
umějí vyrábět elektřinu, ale v opačném gardu dokáží vyhnat vodu do kopce. Když se
má voda vydat vzhůru, trvá reverzní turbíně
asi šest minut, než je plně připravena k akci.
V okrouhlé vodní nádrži na vrcholku hory se
pak jen jemně čeří voda.
Na dálkový pokyn, který často přichází
z energetického dispečinku, se otevře kulový
uzávěr, rozvaděč pustí půldruhakilometrovým tunelem vodu na turbínu, ta se roztočí,
připojí se generátor a po transformování začne do vzdálené rozvodny v Krasíkově proudit elektřina. Na plný výkon obou strojů by
elektrárna mohla na zásobu vody v horní nádrž vyrábět pět hodin a patnáct minut. „To
ale většinou není třeba, obvykle jede jen jeden stroj s výkonem regulovaným od 160
do 325 MW,“ říká Jiří Švéda, zástupce vedoucího provozu elektrárny, který nás podzemními prostorami provádí.
Pak stojíme v temném přiváděcím tunelu
k soustrojí TG 1 a sledujeme, jak prudký spád
nabírá o kus dál, než se nacházíme. Je tu celkem sucho, ale trochu strašidelno při pomyšlení, že v souběžném tunelu zrovna ohromnou silou proudí voda na turbínové lopatky.
Je dopolední letní čas, slunce ale nesvítí. V síti není dostatek elektřiny, je třeba dodat další.
Nejrychleji to umí plynové a vodní elektrárny včetně přečerpávacích, jako je tato, PVE
Dlouhé Stráně.
Turbína běžela jen asi hodinu, v horní nádrži, odkud je parádně vidět na vrcholek Pradědu, se úbytek vody o jeden až dva metry prakticky nepozná. Voda se pak dočerpá
z dolní nádrže v údolí říčky Divoká Desná.
Výškový rozdíl mezi oběma nádržemi je přes
500 metrů.
Celá elektrárenská technologie je umístěná v podzemí. Největší kaverna má rozměry
87,5 x 25,5 x 50 metrů a jsou v ní umístěny
především dvě Francisovy turbíny. V další velké komoře jsou dva blokové trojfázové
transformátory, rozvodny 22 kV a další zařízení. Celým kopcem prochází štola se 2 400
schody, po níž se ovšem vystupuje pěšky jen
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málokdy. Je tu výtah, který je v zimě jediným
propojením mezi dolní a horní nádrží elektrárny, když je spojovací komunikace kvůli
sněhu nesjízdná.

TECHNICKÉ PAMÁTKY LÁKAJÍ
Stejně jako na hrady a zámky se v posledních letech jezdí na exkurze do elektráren
a dalších technických zařízení. Nejen těch
„mrtvých“, která už nejsou v provozu, ale
obzvlášť lákavé jsou cíle, kde můžete přímo vidět a často hlavně slyšet, že se tu něco
vyrábí. Například v jaderných elektrárnách
Temelín a Dukovany ročně počty návštěvníků rostou, předčí je ovšem právě přečerpávací vodní elektrárna (PVE) Dlouhé
Stráně v Jeseníkách. Už když turisté stoupají z Ovčárny na Praděd, mají horní nádrž PVE Dolní Stráně jako na dlani a mnoho z nich zatouží se tam podívat osobně.
Jen za letošní první pololetí už jich tu bylo skoro třicet tisíc. A to jsou ti, kteří se dají spočítat, protože buď přijeli na exkurzi
do kaverny, kde se skrývá srdce elektrárny
a k výjezdu na horní nádrž (v prvním pololetí jich bylo víc než šestnáct tisíc) nebo vyjeli do blízkosti elektrárny lanovkou z Koutů nad Desnou (dalších dvanáct tisíc lidí).
Za dobu, co se návštěvy organizují, se celkový počet návštěvníků už blíží k 830 tisícům.
Kromě toho sem stále přichází velké množství pěších turistů ze všech možných stran.
Do elektrárny uvnitř hory volný přístup samozřejmě není, ale u horní nádrže není
žádný turniket, ani se tu nevybírá vstupné.
Když je hezky, je to velký zážitek. Nejvíce si
to turisté užili, když toto místo připomínalo jakousi poušť. Kvůli údržbě a souběžné
diagnostice stavu dna nádrže, byla od půlky
června do půlky července vypuštěná. Přijela

se na to podívat také spousta televizních štábů i novinářů.
Při naší srpnové návštěvě se tu leskla klidná voda a po asfaltce kolem dokola chodily
i rodiny s kočárky. Představujeme si, jak by
to vypadalo, kdyby voda začala klesat o těch
22 metrů, které by představovaly plný provoz
obou turbín po skoro šest hodin.
Když se znovu napouští prázdná nádrž,
tak to trvá déle, než při běžném přečerpávacím provozu. Nejdřív se několik dní voda
čerpá nahoru pomaleji, mají na to tzv. čerpadla prvního plnění. Jde o to, aby se dno nádrže nepoškozovalo. Jakmile se ale spustí čerpadlový chod turbíny, tak už je to otázka jen
několika hodin, kdy je nádrž plná.
Při exkurzích padá spousta otázek, mezi nimi například ta, zda už někdo spadl nahoře do vody nebo zda voda v nádržích zamrzá. A proč tam nemají ani jednu loďku.
A poteče voda Divokou Desnou, když ji tam
berete a třeba bude velké sucho? Do vody
tam prý ještě nikdo nespadl, je hodně studená
a ke koupání neláká ani nedisciplinované turisty. Navíc s výjimkou jediného místa by zřejmě z nádrže nedokázali po příkrých stěnách
vylézt. Pokud jde o led, tak bývá leda na okrajích, protože výška hladiny se prakticky denně mění. Vodu řece neseberou, protože ji jen
doplňují, jinak teče shora dolů a naopak pořád ta samá.
V ČEZ pro ně mají připraveny také různé
„přirovnávací“ odpovědi, jako například kolik by se do horní nádrže vešlo fotbalových
hřišť, za jak dlouho by turbína v čerpacím režimu „vycucla“ plavecký bazén apod.

STAVBA S PROBLÉMY
Vybrali si horu, uřízli ji nahoře asi o tři metry a vybudovali na ní nádrž o délce 700
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metrů a šířce až 200 metrů. Nikdo tomu nemohl bránit, protože se to odehrávalo ještě
v dobách, kdy se stavitelé nemuseli nikoho
moc ptát. Vodní nádrž je ve výšce 1350 metrů nad mořem a dvěma přivaděči je spojena
s nádrží dolní, která je 822 metrů nad mořem. Vznikl tak obrovský akumulátor elektrické energie, do něhož se voda čerpá v době, kdy je levná elektřina a na lopatky dvou
Francisových turbín se pouští tehdy, když je

ELEKTRÁRNA SE TŘEMI „NEJ“

Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně
v Jeseníkách má:
 největší reverzní vodní turbínu
v Evropě – 325 MW,
 elektrárnu s největším spádem
v České republice – 510,7 m
 největší instalovaný výkon v ČR
– 2 × 325 MW
elektřiny v elektrizační soustavě ČR nedostatek, je proto drahá a vyplatí se ji vyrobit
a prodat.
Přečerpávací elektrárna řadu výhod má,
až na jedinou: v České republice ji už v podstatě nelze nikde postavit znovu. Není možné uříznout dalšímu vysokému kopci někde
v českých horách vršek, vystavět tam velký
bazén, horu provrtat šachtami a kavernami,
stáhnout vodu z okolních zdrojů do nádrží a začít vyrábět elektřinu. Jsme příliš malá
a hodně osídlená země, která si všechny přírodní krásy hodně chrání, než aby něco takového bylo ještě možné.
Jediným podobným způsobem, o kterém
lze zatím uvažovat, je vybudování přečerpávacího režimu na některé z přehrad s vodními elektrárnami. Tyto levné zdroje mají nevýhodu, že ne vždy disponují dostatkem vody

pro své turbíny. Řešením by bylo se vodou
předzásobit, právě v době, kdy je elektřina
levná a náklady na čerpání vody zdola nahoru jsou tak nejnižší. Jak říká v dalším rozhovoru Petr Maralík, ředitel Vodních elektráren
ČEZ, zatím k tomu ještě doba nedospěla, všeobecná nejistota v energetice nepřeje stavbě
prakticky žádných energetických zdrojů.
Ono nebylo snadné dostavět ani tuto
elektrárnu. Stavba začala v květnu 1978, ale
dokončení se protáhlo, dokonce byly úvahy
o zastavení. Místo předpokládaného množství 2 500 pracovníků v rocích vrcholné výstavby jich tu pracovalo maximálně 500,
důvodem bylo, že na stavbu nebyly peníze.
„Naštěstí se každý rok něco dalšího udělalo,“ říká Jan Švéda, který nás po elektrárně
provází, „ale šlo to hodně pomalu. Technologie se začala navážet až v roce 1992, kdy
byly hotové obě nádrže a přivaděče. Z původních plánů čtyř soustrojí po 150 MW nakonec vznikla dvě s instalovaným výkonem
po 325 MW.“
Tak vysokého výkonu lze dosáhnout jedině díky velkému spádu mezi oběma nádržemi, který činí 534 metrů. Do provozu byla
elektrárna uvedena v roce 1996. Celkové náklady na stavbu se vyšplhaly na 6,5 miliardy
korun, elektrárna se ale zaplatila už za sedm
let provozu. O její obsluhu se dnes stará 28
zaměstnanců.

VÝHODY NEJSOU JEN
EKONOMICKÉ
Problém uskladňování elektřiny, který by pomohl vyřešit souhru klasických zdrojů energie s těmi, které vyrábějí méně předvídatelně, zatím plně vyřešen nebyl, ač se o to celý
svět snaží. Uskladňování rovná se akumulace. A běžné akumulátory, které svět zná, zatím nemají takovou kapacitu, jaká by byla
třeba. I když je nutno uznat, že masivní rozšíření elektromobilů by významnější akumulaci elektřiny představovalo. Sice diverzifikovaným způsobem, ale jako celek by to za něco
vydalo.
Kdybychom to brali jen z hlediska, kolik elektřiny taková přečerpávací elektrárna na přečerpání a výrobu sama spotřebuje,
tak to na první pohled tak výhodné nevypadá – účinnost přečerpávacího cyklu je asi
75 %. Z ekonomického hlediska však elektrárna vytváří zisk, protože nakupuje levnou elektřinu a prodává elektřinu mnohem
dražší.
Na internetu se na stránkách ČEZ můžeme dočíst, že přečerpávací elektrárny plní
tři hlavní funkce, a to statickou, dynamickou
a kompenzační:
„Statickou funkcí se rozumí přeměna
nadbytečné energie v soustavě na energii
špičkovou – v době přebytku elektrické energie v síti (především v noci) se voda čerpá

REKORDNÍ VÝROBA

Mezi přečerpávacími elektrárnami ČEZ dominovaly v prvních šesti měsících roku 2014
Dlouhé Stráně I, které loni vyrobily 294 miliony kWh. Následovaly Dalešice
s 243 miliony kWh a Štěchovice II s 31 miliony kWh. Trojice těchto zdrojů vyrobila
v letošním prvním pololetí 568 milionů kWh, což je 58 % celé loňské rekordní produkce.
Za stále enormnějším využíváním přečerpávacích elektráren jsou vyšší požadavky
na stabilizaci elektrizační soustavy, která je často zatěžována obtížně předvídatelnou
produkcí ze zahraničních i domácích obnovitelných zdrojů.

Graf č. 1: Výroba elektřiny v přečerpávacích vodních elektrárnách v letech 1996 – 2013

z dolní nádrže do horní a ve špičkách, v době nedostatku elektřiny, se v turbínovém režimu vyrábí elektrický proud. Dynamickou
funkcí přečerpávací vodní elektrárny se rozumí schopnost plnit funkci výkonové rezervy systému, vyrábět regulační výkon a energii a podílet se na řízení kmitočtu soustavy.
Kompenzační provoz slouží k regulaci napětí v soustavě.“
Ani přečerpávací vodní elektrárny, ani
malé vodní elektrárny s instalovaným výkonem nad 10 MW nepatří podle metodiky EU
mezi zařízení vyrábějící elektřinu z obnovitelných zdrojů. To je však jen otázka pojmenování a samozřejmě také případných dotací.
Voda samozřejmě obnovitelným zdrojem je,
takže je škoda, že v podmínkách ČR ji nemůžeme využívat víc.
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Proč stavět přečerpávací elektrárny?
Na možnosti postavit další takový zdroj jsme se zeptali
ředitele Vodních elektráren ČEZ, a.s., Petra Maralíka.
Výhodnost přečerpávacích elektráren je
prokazatelná. Myšlenka postavit v ČR ještě
nějakou další je reálná či nikoli? Za jakých
podmínek by se o tom mohlo uvažovat.
Důležitým aspektem ovlivňujícím podobná rozhodnutí je krize celé evropské energetiky spojená s velkými nejistotami jejího dalšího směřování a naprosto neodhadnutelného
vývoje cen elektrické energie. Příliš mnoho
neznámých dělá proto z takové investice podobně nejistou záležitost, jakou by dnes byla
stavba jakýchkoli jiných konvenčních energetických zdrojů. Základní podmínkou pro
to, aby ekonomika takového projektu v našich podmínkách dávala smysl, by tedy bylo
narovnání poměrů v evropské energetice, tj.
zrovnoprávnění pozice klasických elektráren
vůči podporovaným obnovitelným zdrojům.
Čistě z pohledu fungování celé energetické soustavy samozřejmě takové projekty smysl dávají. Důvodem je vysoké vytížení
přečerpávacích vodních elektráren v České
republice i v Evropě, a to v důsledku potřeby
stabilizovat energetickou soustavu ČR, která je nárazově sycena obtížně predikovatelnou výrobou z domácích i zahraničních tzv.
obnovitelných zdrojů. Např. jen trojice přečerpávacích elektráren Skupiny ČEZ v ČR –
Dlouhé Stráně, Dalešice a Štěchovice – loni
vyrobila historicky rekordní 1 miliardu kWh

elektřiny a jen za letošní pololetí dokonce již
568 milionů kWh.
ČEZ uvažuje o zřízení přečerpávacího
režimu na některých vodních dílech,
konkrétně na Orlíku. Jaké kroky jste již
uskutečnili?
Je hotov záměr projektu s poměrně detailním technickým řešením přestavby poloviny instalované kapacity vodní elektrárny
Orlík na přečerpávací režim. Zároveň máme
k dispozici závěr zjišťovacího řízení správních orgánů, jehož výsledkem je, že tato změna nemá významný vliv na životní prostředí.
Vzhledem ke zmiňovaným dopadům krize
evropské energetiky a naprosto neodhadnutelným vývojem cen elektrické energie nelze
ovšem v současnosti seriózně posoudit ekonomickou návratnost tohoto projektu.
Obecně platí, že náklady by se v tomto případě pohybovaly mezi 2 - 3 miliardami korun a ve srovnání s výstavbou přečerpávací elektrárny tzv. na zelené louce by byly
zlomkové.
Na naší největší přečerpávací elektrárně
Dlouhé Stráně jste nedávno zjistili
poškození dna horní nádrže, a to jen sedm
let po velké rekonstrukci. Co s tím?
Z důvodu modernizace ochran obou soustrojí a pravidelné údržby dalších technologií
přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně

Projekt uvažuje s tím, že roli dolní nádrže přečerpávací elektrárny by plnilo vodní dílo Kamýk. Horní nádrží by pak byl Orlík
(přehradní hráz na snímku). Instalovaný výkon by zůstal stejný, tedy celkově cca 360 MW. Jeho polovina (dvě soustrojí
ze čtyř) by ovšem mohla být využívána také v reverzním režimu. V denním cyklu by mohla být voda několikrát přepuštěna
z jedné nádrže do druhé.
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Petr Maralík, ředitel Vodních elektráren ČEZ, a.s.

byla od poloviny června do poloviny července horní nádrž PVE včetně přivaděčů bez
vody. Po odladění ochran je nyní elektrárna opět plně funkční. Vypuštění nádrže bylo současně využito k diagnostice stavu jejího
pláště a dalším opravám. Je pravda, že v plášti se objevují bodové poruchy, které opravujeme, aby nedošlo ke zhoršení stavu. Dodavatele poslední rekonstrukce pláště jsme
o tomto stavu informovali a vedeme s ním
reklamační řízení. Vzhledem k probíhajícím
jednáním a závazkům ke smluvním partnerům bohužel nemůžeme být konkrétnější.
Výroba na PVE Dlouhé Stráně překračuje
v posledních letech rekordy. Bude tomu
tak i letos, když jste měli celý měsíc
elektrárnu mimo provoz?
Za první pololetí roku 2014 vyrobila přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně
celkem 294 milionů kWh elektřiny a překročila tak meziročně rekordní loňskou produkci o 36 %. Je tedy vysoce pravděpodobné, že
také letošní výroba bude znamenat rekordní
zápis do statistik.
V kterých evropských zemích mají největší
počet přečerpávacích elektráren? Staví se
nové?
Tabulka s přehledem celosvětově největších přečerpávacích vodních elektráren
je například k dispozici na wikpedii (http://
en.wikipedia.org/wiki/List_of_pumped-storage_hydroelectric_power_stations). Rámcový přehled americké Energy Storage Association staví Evropu s více než 40 GW
instalovaného výkonu v přečerpávacích elektrárnách do pozice světového lídra. V dílčím
srovnání mezi jednotlivými evropskými zeměmi nepřekvapí, že silnou pozici v tomto segmentu mají díky své energetické tradici a geografické poloze Itálie, Německo,
Španělsko, Spojené království, Rakousko,
Francie a Švýcarsko. V rámci Evropy se však
jedná spíše o menší instalované výkony jednotlivých přečerpávacích vodních elektráren,
tj. pod 1 000 MW.
(ge)
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Firmy potřebují „přítele na telefonu“
O vývoji cen elektřiny a plynu,
situaci na východě i ﬁremní strategii jsme hovořili
s obchodním ředitelem společnosti Lumius
Martinem Kročilem.
Lumius letos oslavil dvanáct let existence,
z toho šest let se stabilně držíte na špici
nezávislých dodavatelů elektřiny a plynu
velkoodběratelům. Nepodbízíte se,
neděláte speciální akce… Co je tedy
jádrem vašeho byznysu?
Možná to bude znít „stále stejně“, ale máme silný prozákaznický servis. Takový, který
dle našeho názoru (téměř) žádný jiný dodavatel energií nenabízí. U většiny společností to funguje tak, že se zákazníkem podepíše smlouvu a pak jen posílá faktury. Ale takto
jsme nikdy nefungovali a fungovat nechceme. Obchodní vztah bereme spíše jako partnerství, ve kterém od nás odběratel získává
kompletní péči spojenou s dodávkami energií, a to jak ve vztahu k němu samotnému,
tak k dotčeným třetím stranám, například
provozovatelům distribučních soustav. Jako
správní obchodní partneři pak považujeme
za svou profesionální čest, abychom našim
zákazníkům dle svého nejlepšího svědomí
poradili se správným načasováním nákupu
elektřiny a plynu. „Timing“ nákupu má totiž
zásadní vliv na výslednou cenu dodávky a až
ten definitivně rozhodne o výhodnosti a nevýhodnosti výběru konkrétního dodavatele. Dnes jsou při výběrových řízeních cenové
nabídky konkurentů velmi podobné a často
se pak stává, že nejlevnější nabídka vybraná
v tendru se ve finále ukáže jako ta nejdražší
díky tomu, že dodavatel doporučí zákazníkovi špatnou strategii při nákupu.
Naši zákazníci jsou u nás navíc zvyklí
na to, že se k nám vždy dovolají, a to na jejich konkrétní kontaktní osobu. A když říkám vždy, mám tím na mysli opravdu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. A kdyby náhodou
toto spojení selhalo, pak mají k dispozici naši
zákaznickou linku s nepřetržitým provozem,
kterou opět obsluhují kmenoví zaměstnanci
Lumius, dobře znající energetickou problematiku. Ti pak zákazníkův požadavek buď
ihned vyřeší, nebo zajistí, aby byl okamžitě
předán kompetentní osobě. Zkrátka zákazník je u nás vždy na prvním místě a ve vztahu
k němu se snažíme nikdy nepoužívat slovní
spojení „nejde to“. Protože i kdyby se v daný
okamžik mohlo zdát, že to „opravdu nejde“,
tak hledání cesty „jak to půjde“ je právě tím,
co nás posouvá dále.
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Je v prozákaznickém přístupu zahrnut
poradenský servis?
Je jeho přirozenou součástí v maximální
možné míře. Zákazník od nás v době trvání
smlouvy dostává plný servis ve vztahu k provozovatelům distribučních soustav. Když má
nějaké problémy, radíme mu, jak se má chovat, aby našel úspory, související se spotřebou
energií. Dále mu doporučujeme, jak se orientovat na burzách, zda využít formu postupného nákupu nebo fixních cen, kdy koupit, kdy
spíše vyčkat. To vše ve vztahu k tomu, co se
aktuálně děje na velkoobchodním trhu s plynem a elektřinou. Můžeme vlastně říci, že čím
déle jsou naši zákazníci s námi, tím lépe oboru rozumějí. A my se učíme od nich. Jejich firma tím i šetří peníze. A po této zkušenosti je
často ochotna akceptovat i o něco vyšší cenu
za energie, než třeba nabízí konkurence.
Nejen v našem byznysu převážná většina
obchodníků prosazuje: prodat, prodat, ale neřeší servis, ať už záruční nebo pozáruční nebo
problémy s byznysem související, to už pro ně
není tak zajímavé. Ale my si na tom zakládáme. A ještě k tomu přidáváme erudici našich
odborníků, zaměstnanců, které se snažíme zapojovat co nejvíce do celého procesu, aby chápali, že jsme zákaznicky orientovaná firma
a aby zároveň dokázali zákazníkovi pomoci
i mimo svoji hlavní pracovní náplň.
Plánujete v dalším vývoji firmy nějaké
změny?
Plány máme stále stejné. Udržet si naše portfolio v dodávkách plynu i elektrické

MARTIN KROČIL působí v energetice
přes deset let. Od roku 2003 pracoval
ve Východočeské energetice,a.s.,
která se později transformovala v ČEZ
Prodej, s.r.o. Do společnosti Lumius
spol. s.r.o. nastoupil v roce 2006,
nejprve jako regionální manažer,
od roku 2011 je obchodním ředitelem.

energie. Rozhodli jsme se ale, že ještě více podpoříme právě zákaznický servis. Začali jsme
budovat servisní oddělení, které bude schopné
konečným zákazníkům udělat například revizi VN i NN zařízení, provést termovizní měření a další služby tohoto typu. Chceme tak ještě více zdůraznit náš vztah k zákazníkovi, naše
služby od A do Z. Nejen poradenství, ale také hardware. Dosud to fungovalo tak, že jsme
zákazníkům doporučovali firmy, s nimiž jsme
měli dobré zkušenosti.

M A G A Z Í N

Tito odborníci budou součástí Lumiusu,
vašimi zaměstnanci?
Ano, vše bude spravovat přímo Lumius.
Ještě řešíme přesné detaily, jak vše začlenit
do struktur naší společnosti a co vše budeme
v rámci servisního oddělení nabízet. Je jasné,
že i tato nabídka bude vycházet z požadavků
našich stávajících a potenciálních zákazníků.
Vše by mělo začít fungovat od začátku příštího roku.
Zřejmě se tedy rozrostete o další kmenové
zaměstnance. Je pro vás důležitější vše
dělat „ve firmě“, než si odborníky či
zaměstnance najímat?
Jak se lidově říká, co si navaříme, to si také
sníme. Naši zaměstnanci včetně obchodníků
v regionech jsou řádně vyškoleni – jak jsem
už zmiňoval, tak také mimo svoji hlavní oblast. Dokáží zákazníkovi poradit s věcmi, se
kterými se běžně dostávají do styku. Protože jsme se v poslední době soustředili hlavně
na zákazníky, chceme se odměnit také našim
zaměstnancům. Potažmo celé firmě. Stavíme
novou budovu, moderní základnu Lumiusu,
která by měla být hotova příští rok. Našim
zaměstnancům se dramaticky zlepší pracovní
prostředí. A naše zákazníky a partnery budeme moci přivítat v nových reprezentativních
prostorách. I když pravdou je, že my většinou
jezdíme za nimi, ne oni za námi…
Jaká je současná situace u vašich zákazníků
napříč jednotlivými obory z pohledu
ekonomické recese?
Ekonomické recese? Vidím, že v poslední době firmy investují, klienti navyšují příkony, staví trafačky, připojují nová odběrná
místa... Myslím si, že slovo recese dnes již není na místě.
I když to může znít kontroverzně, tak Česká republika na poslední ekonomické recesi
částečně vydělala. Stále totiž máme menší náklady na pracovní sílu, a tak jsme svědky toho, že nadnárodní firmy stahují některé provozy z dražších regionů a stěhují je do těch
levnějších. V Česku je dnes spousta výrobních podniků, které díky tomu v posledních
měsících získaly nové zakázky. A aby je byly
schopné realizovat, zvyšují počty směn nebo
dokonce rozšiřují stávající provozy. Není to
samozřejmě úplně všude. Ale jsou to signály,
které aktuálně dostáváme z trhu.
Co nyní radíte zákazníkům – kupovat
komodity na delší nebo kratší období?
Co se týká elektřiny, ceny nyní trochu
vzrostly, ale z dlouhodobého hlediska jsou
na svých minimech. Takže není důvod odkladu a nákupy doporučujeme spíše s fixací
ceny na delší období. Co se týká plynu, tam
je výhodnější nákupy rozložit do kratších období. A očekáváme, že příští rok bude podobný.
Jak se může projevit v cenách vývoj
na současné světové politické scéně? Může

ovlivnit náš trh nedostatek zemního plynu,
proudícího z východu?
Bohužel, politika nemá žádnou logiku.
Pokud se stane něco, co může z pohledu globálních hráčů ovlivnit trh, cena komodit okamžitě poskočí nahoru. Pár dní nebo týdnů
panuje nejistota, pak se cena díky reálné nabídce a poptávce opět vrátí k původním hodnotám. Politická rozhodnutí však lze jen těžko předvídat.
Nemyslím si, že by Rusko zastavilo dodávky zemního plynu a ropy do zemí EU, je
to jeho nezanedbatelný zdroj příjmů. Nelze
samozřejmě vyloučit, že by se situace mohla vyhrotit tímto způsobem, že by třeba v naší civilizované době nastala pro nás nepochopitelná věc, jako je válka.
Doufejme, že se vše podaří
zklidnit a narovnat. Konečně poslední zprávy naznačují, že tento proces již přichází. A kdyby se Rusko
rozhodlo přerušit dodávky zemního plynu, tak ho budeme odebírat z jiných zdrojů.
Tato varianta se díky ukrajinskému konfliktu řeší v celé Evropě a má zcela reálné základy. Ano, mohlo by se stát, že
bude krutá zima, vypadnou

postavený a poběží v sériovém provozu. Až
někde zazní: ano, tady je, přijďte se na něj
podívat, má takové a takové parametry, stojí
to tolik a tolik... Dnes žádné údaje nemáme,
kromě těch, které jsou na papírech.
O malých zdrojích se zmiňujete i v rámci
projektu Nukleon, který cílí na žáky
sedmých až devátých tříd a pojednává
o budoucnosti atomové energie, ale
také přináší obecný přehled o elektrické
energii. Co se v projektu děje v letošním
roce?
Letos jsme vydali aktualizovanou verzi tištěné učební pomůcky, která se dostala
do rukou školákům na 2 500 oslovených základních školách, jež o ni projevily zájem.
Brožuru jsme doplnili hlavně o přehled, jaké jiné možnosti obecně
věda a technický rozvoj umožňují z hlediska výroby elektrické energie. Pro možnost
srovnání kladů a záporů jádra
vůči ostatním zdrojům. Vyhodnocení této brožury a celého druhého ročníku, který zahrnuje i aktivní on-line web a stránky
na Facebooku, proběhne letos
na podzim. Máme plány i materiály na zdokonalení, rozšíření i zatraktivnění celého projektu.

O SPOLEČNOSTI LUMIUS
Lumius, spol. s r.o., patří k lídrům nezávislých obchodníků s elektřinou a plynem v České republice.
Na trhu působí již dvanáctým rokem. Jeho prioritou jsou dodávky obou komodit konečným zákazníkům
z oblasti průmyslu, obchodu, dopravy a veřejného sektoru v ČR. Obě komodity nabízí také na Slovensku. Mezi
významné zákazníky společnosti Lumius patří například České vysoké učení technické v Praze,
DIAMO, státní podnik, Ministerstvo spravedlnosti ČR, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj,
Statutární město Ostrava, Automotive Lighting s.r.o., Federal-Mogul Friction Products, a.s.,
HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o., HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., Kofola a.s., MACH DRŮBEŽ a.s.,
ROCKWOOL, a.s. nebo SPOLCHEMIE. Více o společnosti najdete na www.lumius.cz.
Lumius, spol. s r. o., je od roku 2012 součástí LUMIUS Holding spol. s r.o., do kterého spadá také dceřiná společnost
Lumius Slovakia, s. r. o., Lumius Distribuce, spol. s r.o. – bývalý Mediaticon zakoupený v listopadu 2011
distribuující elektřinu a H – therma, a.s., která vyrábí a distribuuje tepelnou energii
a díky kogeneračním jednotkám také vyrábí elektrickou energii.

dodávky ze Severního moře a na nějaký čas
nastane doba nouze nebo omezená spotřeba
plynu. Ale na druhou stranu máme v ČR dostatek zásobníků plynu, které jsou plné. Období výpadku bychom přežili, i když s jistými problémy.
Když přejdeme ke zdrojům elektrické
energie, jak to vypadá s malými jadernými
reaktory? Zvýšila se o nich povědomost
také u nás, v České republice?
Velká povědomost zatím není a ani neexistuje možnost, jak ji rozvinout. Malé jaderné reaktory jsou ve fázi testování a musíme
čekat. Vše se změní, až někdo bude mít zdroj

Budete tedy projekt rozšiřovat? Oslaví
Nukleon i třetí narozeniny?
Rádi bychom projekt rozvíjeli, přemýšlíme například o rozšíření materiálu do středních škol a vytvoření tzv. Nukleon Academy,
kde bychom více pracovali s dětmi s opravdovým zájmem a mohli si je vychovat i pro sebe. Ale celý tento projekt a možné pokračování je za prvé o penězích, ale také o tom, kam
stát zacílí státní energetickou koncepci. Uvítáme i vstup nového partnera, který by měl podobné smýšlení jako my a pomohl nám pokračovat v osvětě dále.
(red)
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Mají na nové plynovody nebo nemají?
Poměrně ostrý spor nejen o způsob ﬁnancování výstavby nových plynovodů
se rozhořel mezi společností Net4Gas a státem, respektive Energetickým
regulačním úřadem (ERÚ).
Alena Adámková

F

irmě Net4Gas, která je jediným držitelem licence na přepravu zemního plynu v České republice, hrozí ze
strany ERÚ správní řízení. A to v případě, že
firma nedoloží informace o finanční stabilitě.
K tomu ji ERÚ vyzval poté, co snížila základní kapitál o více než 90 procent z 32 na 2,75
miliardy korun. Celkový kapitál firmy je
42,12 miliardy korun, skoro 40 miliard korun
tak nově pokrývají jiné zdroje.
„Odpověď na naši výzvu byla ze strany
Net4Gas naprosto nedostatečná. Ani druhý
pokus nebyl úspěšný, pokud napotřetí uspokojivě neodpoví, budeme muset s Net4Gas
zahájit správní řízení,“ řekl PRO-ENERGY
magazínu mluvčí ERÚ Jiří Chvojka. Přepravce plynu by měl zaručit, že bude mít finanční
prostředky na zajištění chodu přepravní soustavy po dobu pěti let.

NEJDE JEN O SNÍŽENÍ KAPITÁLU
Podle Chvojky však nejde jen o snížení základního jmění firmy, problémů je mnohem
více. Mezi Energetickým regulačním úřadem, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR
(MPO) a společností Net4Gas se bojuje o velké peníze a o to, kolik z nich zaplatí čeští odběratelé plynu.
Miliardy korun, které firma Net4Gas vybrala od českých domácností a firem, mají posloužit ke stavbě nových plynovodů. Ty
by měly do roku 2019 propojit Moravu s Polskem a Rakouskem. A přijdou zhruba na deset miliard korun.
Net4Gas se stavbě plynovodů nebrání.
Otázkou zůstává, kdo je zaplatí. „Pokud dojde k dohodě, tak bychom mohli plynovod
Moravia spustit v roce 2019,“ uvedl jednatel firmy Radek Benčík. K dohodě však mají v tuto chvíli obě strany daleko.
Plynovod Moravia by měl vést z jihomoravských Tvrdonic do Libhoště nedaleko Kopřivnice. Tam na něj naváže plynovod
Stork II do Hatě. Potrubí Česku umožní například propojení s terminálem na zkapalněný zemní plyn v polském přístavu Świnoujście.
Česko nové plynovody nutně nepotřebuje. Kapacita plynovodů z Německa, Rakouska a ze Slovenska mnohonásobně překračuje potřeby země. Hraničními předávacími
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Mapka č. 1: Přepravní soustava Net4Gas – očekávaný rozvoj

stanicemi u Hory sv. Kateřiny v Krušných
horách může do Česka přitéct přes 50 miliard kubíků plynu ročně. Roční spotřeba plynu v tuzemsku přitom činí jen osm miliard kubíků. „Česko je díky diverzifikaci tras
a velké kapacitě zásobníků nejodolnější středoevropskou zemí v případě výpadku dodávek ruského plynu,“ říká mluvčí MPO Miroslav Kynčl.
Experti stavbu vítají jako bezpečnostní
pojistku pro případ, že by Evropa přišla o dodávky plynu z Ruska, na nichž je stále závislá. „Dnešní kapacita plynovodů je pro Česko
dostačující, ovšem jen za normálních okolností. Co když bude přerušena dodávka plynu z Ruska pro celou Evropu, navíc v zimě?
A to s ohledem na avizované odvetné kroky
Ruska nelze vyloučit,“ uvažuje Ludvík Baleka
z Moravských naftových dolů.
Obousměrně průchodnou severojižní
cestu podporuje Brusel jako potřebnou pro
celou Unii. A podle Ministerstva průmyslu a obchodu může nakonec přivést Česku
i levnější plyn: „Severojižní trasa propojí trhy
ve střední Evropě. A na integrovaném trhu se
ceny vyrovnávají,“ vysvětluje Kynčl.

KDO PLYNOVOD ZAPLATÍ?
Stavět se tedy bude, jde o to, kolik nás to bude stát. A o to se vede tvrdý spor.
„Začalo to tím, že společnosti Net4Gas
a polský Gassystem požádaly 31. října 2013

regulátory svých zemí o posouzení své investice do plynovodu Stork a navazujícího plynovodu Moravia. Jde o projekt evropského významu pro transevropskou síť. Vyvolalo to
potřebu vydat první koordinované rozhodnutí v plynárenství ERÚ a polského regulátora
URE. Problém byl, že se Gassystem choval jinak než Net4Gas, požádal o dotace z EU fondů
v rámci projektu přeshraniční spolupráce. Zatímco Net4Gas o peníze z EU fondů z projektu přeshraniční spolupráce vůbec nežádal a nikdy uspokojivě nevysvětlil proč,“ řekl Chvojka
v rozhovoru pro PRO-ENERGY magazín.
Celé rozhodnutí se podle Chvojky točí kolem toho, co bude zahrnuto do regulační báze aktiv, jaký podíl bude financován z regulovaných cen plynu.
„Ve spolupráci s polským regulátorem
jsme dospěli k názoru, že na polské straně by
měl stát hradit 58 % z investice na polském
území, na české straně 42 %. Zbytek by měl
podle názoru ERÚ i URE zaplatit investor,
protože je to pro ně byznys, přepravovaný
plyn budou pak prodávat zákazníkům, tudíž
není důvod, aby státy platily 100 % investice,“
vysvětlil Chvojka.
ERÚ a URE pak 23. 6. 2014 vydali koordinované rozhodnutí, přičemž rozhodnutí
ERÚ se vztahuje jen na Net4Gas a rozhodnutí URE jen na Gassystem.
Počátkem července pak firma Net4Gas
podala rozklad proti rozhodnutí ERÚ.

M A G A Z Í N

„Nerozporovala polské rozhodnutí, vadilo jí, že výpočty podílu českého státu a investora jsou v příloze, nikoliv v těle výroku. Tomu se ERÚ přizpůsobí. Ale podle nás to nemá
vliv na klíčovou věc, tj. podíl státu na investici, na těch 42 procent,“ uvedl Chvojka.
V době před vydáním rozhodnutí se podle Chvojky začala objevovat řada nepravdivých informací, že ERÚ zdržuje rozhodnutí
a že kvůli nám není možné začít stavět. To se
objevilo jak v materiálech MPO, tak v materiálech výborů Evropské komise, Úřadu vlády apod. „Byl velký tlak, aby ERÚ přijal rozhodnutí co nejdříve a aby český stát hradil
100 % té investice. Dokonce z Úřadu vlády
přišel dopis, že takto důležitou investici by
měl hradit zcela český stát, tj. zákazník. My
jsme s tím ale nesouhlasili, tvrdíme, že máme
povinnost chránit zákazníka, že musíme postupovat podle zákona. Rozhodnutí jsme vydali bez ohledu na tyto tlaky,“ řekl Chvojka.
Podle úřadu Net4Gas navíc od českých
zákazníků vybral v předchozích letech 3,5
miliardy korun na investice, které neuskutečnil. Běžná faktura za plyn obsahuje nenápadnou položku „stálý měsíční plat.“ To je
částka, kterou plynaři pravidelně účtují, aby
vybrané peníze následně investovali do potrubní sítě.
„Net4Gas má od českých spotřebitelů
uhrazeno 1,8 miliardy korun na investice,
které v rozporu s pravidly neproinvestoval,“
tvrdí šéfka ERÚ Alena Vitásková. „Jedná
o uznané přecenění odpisů. Tyto prostředky ERÚ dovolil společnosti vybrat od zákazníků, ale dokud je neinvestují, na další prostředky nemají nárok,“ dodal Jiří Chvojka.

Podle Chvojky však ERÚ zjistil v účetnictví
Net4Gas neproinvestované peníze i z dřívějších období. Jedná se o další 1,5 miliardy. Dohromady tedy 3,5 miliardy.

VYVÁDĚNÍ PENĚZ Z FIRMY
Třetím problémem je vedle snížení základního jmění a sporu o podíl na investici do plynovodu podle Chvojky samotné finanční
zdraví Net4Gas.
Akcionáři Net4Gas, jimiž jsou kanadská
společnost Borealis Infrastructure a německá pojišťovna Allianz, které loni firmu koupily od RWE za 1,6 miliardy eur (41,3 miliardy
korun), si například za loňský rok vyplatily
100% dividendu ze zisku. Kromě toho proběhl i dluhopisový program, obchodní podíl
v Net4Gas je zastaven až do výše 90 miliard
korun ve prospěch UniCredit Bank.
„Šlo patrně o získání hotovosti pro vlastníka. Zatím jde o podřízený dluh, nemá tudíž
přímý dopad na finanční zdraví společnosti,
ale může se změnit v klasický dluh. Pak by to
byl zásadní problém, uvedl náš zdroj.
Zatím bylo podle něj vypsáno dluhopisů
za více než 20 miliard korun. Do toho však
přišlo i snížení základního jmění o 29 miliard a jednorázové vyplacení této částky vlastníkovi Net4Gas. Na to si Net4Gas musí právě půjčit, a to je zásadní zásah do finančního
zdraví společnosti.
„Uznáváme, že tato operace je legální, ale
nesouhlasíme s tím, že je standardní, zvláště
v této nestabilní době, kdy se neustále mluví o energetické bezpečnosti,“ tvrdí Chvojka. „Myslíme, že jsme o této operaci měli být
informováni předem, stejně jako MPO. To

mělo zástupce v dozorčí radě, přesto o tom
předem nevědělo. Vyzvali jsme Net4Gas, aby
nám celou věc osvětlil. Ten nám poslal jen
informace, které zveřejnil v tiskové zprávě.
To je podle nás nedostatečné. Proto jsme je
k tomu vyzvali ještě jednou. Pokud nám požadované informace nedodají, budeme muset zahájit správní řízení a informace si vymoci silou.“

MINISTR MLÁDEK ZNEPOKOJEN
Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek
(ČSSD) se kvůli změně kapitálové struktury Net4Gas sešel s šéfem této firmy Andreasem Rauem.
„V kontextu priority zajištění energetické
bezpečnosti státu a dalšího budování plynové
infrastruktury v ČR jsem při jednání vyjádřil
své znepokojení nad nedávnou změnou kapitálové struktury společnosti Net4Gas a její schopností dalších zásadních investic,“ sdělil Mládek.
„Musím říct, že také nejsem šťastný z toho, že Net4Gas významným způsobem plánuje snížit základní kapitál své firmy a chtějí
to financovat dluhem. V tomto naprosto sdílím znepokojení paní předsedkyně Vitáskové,“ dodal Mládek pro Českou televizi.
Firma však tvrdí, že peníze na stavbu dalších projektů má. A to včetně stavby strategických plynovodů Stork II a Moravia, které mají propojit Česko s Polskem. Společnost
uvedla, že chce, aby byly z co největší části
postaveny za evropské peníze.
Podle Jiřího Kunerta z UniCreditBank ovšem na situaci nic znepokojivého není. „Podívejme se na situaci firem z trochu většího nadhledu. V Česku stejně jako v Itálii je
problém, že podniky jsou podkapitalizované
a kapitál nahrazují úvěry od bank. U nás se
podniky v současné době nepředlužují. Využívají volné zdroje k investicím. Naopak úvěry klesají. A příklad Net4Gas je klasická akviziční činnost. Nic zvláštního,“ uvedl Kunert
pro Lidové noviny.

NET4GAS SE BRÁNÍ
Firma Net4Gas s obviněními ERÚ nesouhlasí. „Z žádného právního předpisu nevyplývá povinnost informovat ERÚ o změně kapitálové struktury, ledaže by tato změna vedla
k situaci, kdy by Net4Gas nebyl schopen plnit
své závazky a investiční potřeby. Taková situace však v žádném případě nenastala. Společnost předložila plánovanou kapitálovou
strukturu dvěma předním ratingovým agenturám a získala kreditní rating BBB v investičním stupni od ratingových agentur Fitch
(s pozitivním výhledem) a Standard & Poor‘s
(se stabilním výhledem). Nová kapitálová
struktura byla implementována teprve na základě uděleného kreditního ratingu a ujištění se, že Net4Gas má a udrží dostatečnou
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Investoři požadují stabilní
prostředí
Pokud chceme nový plynovod, musíme si ho zaplatit,
říká Václav Bartuška, zmocněnec vlády
pro energetickou bezpečnost.
Alena Adámková

finanční sílu dostát svým budoucím provozním a investičním potřebám,“ uvedl v tiskové
zprávě Milan Řepka, mluvčí Net4Gas.
Po změně kapitálové struktury zůstává
podle Řepky základní kapitál na úrovni 2,7
miliardy korun. „To je plně dostačující na takovou společnost, jakou je Net4Gas (obzvláště přihlédneme-li k minimální zákonné výši
základního kapitálu 2 miliony korun u akciové společnosti a 1 koruny pro společnosti s ručením omezeným). Kromě toho je třeba zdůraznit, že výše základního kapitálu
není rozhodujícím faktorem pro posouzení finanční stability společnosti. Podstatnější roli hraje celkový kapitál (42,1 mld. Kč),
kapitál poskytnutý vlastníky (14,2 mld. Kč)
a schopnost společnosti generovat dostatečnou hotovost ze své provozní činnosti. Tato
schopnost byla rovněž potvrzena ratingovými agenturami,“ uvedl Řepka.
Podle Řepky společnost Net4Gas také
změnu své kapitálové struktury veřejně oznámila, a to 11. dubna a 12. května 2014 v souladu s platnou právní úpravou.
„V neposlední řadě společnost NeGas reaguje na informaci ERÚ, jak byla publikována v deníku Právo dne 5. srpna 2014. Citujeme: „Na základě investičních záměrů
Net4Gas jsme stanovili regulované ceny plynu. Firma ale prohlásila, že v minulých letech
investovala téměř 3,5 miliardy korun do nákupu jiných společností. To neuznáváme jako investici, kterou by měli zákazníci platit.
Uznáváme pouze peníze vynaložené do fyzické infrastruktury.“
Podle mluvčího Net4Gas je toto tvrzení
nepravdivé, neboť společnost v posledních
letech žádné nákupy jiných společností nerealizovala, což lze doložit například výročními zprávami.
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Jak to bude s tranzitem plynu a ropy
přes Ukrajinu a se zásobováním České
republiky v nynější krizi? Dají se čekat
problémy?
Krátce po okupaci Krymu Ruskem v březnu tohoto roku jsem napsal pro vládu materiál, kde říkám, že musíme jako základní
scénář brát variantu, že plyn ani ropa přes
Ukrajinu do Evropy nepotečou. Takový scénář považuji za naprosto realistický, navíc
válka eskaluje stále víc. V březnu má předpověď zněla velice černě, v květnu už zcela reálně. Logika války je neúprosná.
Česká republika ale může plyn dovážet
plynovodem Nord Stream a Gazelou
a ropu ropovodem IKL?
To je klíčový okamžik. Jsme bez problémů schopni přežít letošní zimu, neb máme
splněny domácí úkoly: máme plné zásobníky
plynu, reverzní toky z Německa. To vše platí
za předpokladu, že zůstane zachován export
ruského plynu severní cestou – přes Baltské
moře a Německo či přes Polsko plynovodem Jamal. Pokud by konflikt dále eskaloval
a Rusko export plynu do Evropy zcela zastavilo nebo by Evropa řekla ne, byla by to větší
komplikace. Evropě by rázem chyběla zhruba
třetina potřeby zemního plynu. Není to nic
neřešitelného, ale bylo by to nákladné.
Jak by se to řešilo?
Část plynu bychom nahradili jinými palivy – uhlím, mazutem, někde asi i elektrickými přímotopy. Další část plynu se používá
na výrobu hnojiv a další chemickou výrobu –
ta by se omezila nebo dočasně zastavila, přesně podle regulačních stupňů stanovených vyhláškou. A část plynu bychom mohli dovézt
ve formě LNG, což by se ale prodražilo, protože třeba v Japonsku jsou ceny LNG dvojnásobné proti Evropě. Ale Evropa je nejbohatším ekonomickým celkem světa a představa,
že se nechá vydírat ekonomickým trpaslíkem,
jako je Rusko, mi přijde zcela nehorázná.
Takže krizové scénáře existují?
Samozřejmě, že existují, už od jara. Já se
vždy ptám, co Rusko vyrábí. Nic, jen těží suroviny na svém území a vyváží je. Až tahle
podivná studená válka skončí, Rusko se zase

stane respektovaným obchodním partnerem
a Evropa od něj bude kupovat suroviny, bude-li ona chtít. Ale v okamžiku, kdy se násilím snaží ovládnout cizí státy, nelze předstírat, že se nic neděje. Myslím, že ve finále bude
souboj mezi Evropou a Ruskem mnohem více zničující pro Rusko než pro Evropu. Pokud je Rusko ochotno to podstoupit, je to jeho volba.
Co se týče ropy, tam je to komplikovanější?
Litvínovská rafinérie je schopna
zpracovávat jen ruskou ropu…
V posledních dvou letech už ale dovážíme více ropy ropovodem IKL než Družbou,
včetně ruské ropy pro Litvínov. Zjistil jsem,
že jen za prvních 10 let provozu prošlo ropovodem IKL více než 90 typů ropy – norská, libyjská, ruská... Vyložení ropy v přístavu stojí
skoro stejně jako přeprava ropy z kterékoliv
části světa. Námořní přeprava je totiž dnes
velice levná.
Takže by se to ani neprodražilo, kdyby
vypadla Družba?
Novináři se mě ptají, jestli se zdraží plyn
nebo benzin. Já odpovídám: až budete mít
před domem tanky, bude vás zajímat, jestli
bude dražší benzín a o kolik? V situaci, kdy
na Ukrajině umírají stovky lidí týdně, uvažujeme o mnohem základnějších věcech, než je
cena benzínu.
Ale o něco dražší než dlouhodobý kontrakt
by ropa asi byla?
Dlouhodobých kontraktů v tomto oboru
v Evropě moc není. Většinou se ropa kupuje na spotovém trhu. Plyn koupený na spotovém trhu je dnes o polovinu levnější než ruský plyn z dlouhodobých kontraktů. I RWE
nakupuje plyn letos jen na spotovém trhu
v Rotterdamu. A norský Statoil je už větším
dodavatelem plynu do Evropy než ruský Gazprom, protože se chová k zákazníkům podstatně přátelštěji než Gazprom a má lepší ceny. Pokud se Rusko rozhodlo hrát tvrdou
hru, doplatí na to samo.
Vyvstává stále větší potřeba postavit
v Evropě terminály na zkapalněný plyn
a propojit střední Evropu od severu na jih.
ERÚ ale zpochybňuje ochotu Net4Gas
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VÁCLAV BARTUŠKA studoval
žurnalistiku na Fakultě sociálních
věd Univerzity Karlovy a patřil
k vůdcům revoluce v roce 1989.
Ve svých 22 letech se stal
členem parlamentní komise pro
dohled na vyšetřování událostí
17. listopadu. O těchto svých
zkušenostech napsal knihu
Polojasno. Vykonával také funkci
generálního komisaře české účasti
na světové výstavě Expo 2000
v Hannoveru, později vlastnil ﬁrmu
zabývající se pořádáním výstav
a vypracováváním marketingových
studií. Od roku 2006 je zvláštním
velvyslancem České republiky pro
otázky energetické bezpečnosti.
V roce 2010 se stal zvláštním
vládním zmocněncem pro dostavbu
jaderné elektrárny Temelín.

podílet se na českém území na výstavbě
takového propojení.
Pokud chce stát mít možnost mluvit
do toho, co se má na jeho území stavět, tak
to musí buď vlastnit nebo aspoň zaplatit.
Do privatizace Transgasu stát platil všechny plynovody i ropovody sám. Pokud chtěl
do výstavby infrastruktury mluvit, tak ji neměl prodávat. A pokud ji prodal, můžete nějakou soukromou firmu přimět k tomu, aby
postavila něco, co si stát přeje, jenom tak, že
jí to zaplatíte, tj. v tomto případě vyberete
na tarifech. Čistě komerční řešení zvolil Net4Gas v případě Gazely. Firmě RWE to dávalo ekonomický smysl i bez podpory českého
státu, protože RWE uzavřela velký kontrakt
s Ruskem na přepravu zemního plynu do západní Evropy, měla zajištěné objemy prodeje i cílovou destinaci. Proto v přepočtu 10 miliard korun vynaložila bez váhání a nežádala
od českého státu, aby se na financování podílel. V případě plynovodu Moravia, navazujícího na česko-polský plynovod Stork,
jde o srovnatelně velkou investici, zde ovšem
bez garantovaných velkých objemů plynu.
Net4Gas zde proto říká jasně, že pokud chce

český stát nějaké severojižní propojení, tak ať
to firmě vrátí v tarifu na přepravu plynu. To
dává smysl. My na to ale nejsme zvyklí.
Takže nesdílíte názor ERÚ, že čeští
zákazníci by měli hradit jen 42 % této
investice, protože 3,5 miliardy už si čeští
zákazníci předplatili v tarifech?
Nejsem expert na tarify a nejsem arbitrem tohoto sporu. Ale říkám, že pokud chceme po někom, aby postavil něco, co podle nás
má smysl, musíme ho přesvědčit, že i pro něj
to dává smysl.
Vláda se také kloní k tomu, že by stát měl
zaplatit 100 % této investice?
Je to velmi jednoduché – buď chceme mít
další propojení se sousedy, ale pak musíme být
schopni to zaplatit, asi v tarifech, - nebo to nechceme. V tom případě se nic stavět nebude.
S Net4Gas je ještě další problém –
s jeho finanční stabilitou, lépe řečeno
nestabilitou. Protože snížil základní jmění
a hodlá zadlužit podíl ve firmě.
Ten celý příběh znám. Od chvíle, kdy dvě
firmy – německá Allianz Capital a kanadská
firma Borealis Infrastructure, byly vybrány firmou RWE jako kupci pro Net4Gas, tak ERÚ
hned po týdnu začal hovořit o změnách pravidel pro další finanční regulační období. Zprvu o jeho prodloužení, vzápětí pak o jeho zkrácení. Přitom to, co investoři chtěli a setkali se
kvůli tomu i s českými premiéry, bylo stabilní podnikatelské prostředí. Toho se jim však
z naší strany nedostalo. A co nám úplně zlomilo vaz, je fakt, že předsedkyně ERÚ je obžalovaná a chodí pravidelně k soudu, přitom je
stále ve funkci. Když se o něčem takovém dozví ve Frankfurtu či v Torontu, okamžitě vysloví pokyn: prodat, neb se jedná o nestabilní
prostředí v nestabilní zemi. Proto se rozhodli
ke kroku, který je pro ně logický: firmu tzv. vykešovali, tj. si z ní vybrali zisky příštích let. Nemusí se nám to líbit, ale jsou to legální kroky.
Oni si vyhodnotili, že riziko ztráty peněz u nás
je neúměrně velké, a proto udělali to, co udělali, i když se tak obvykle nechovají. Vím, že byli předtím za premiérem, za ministry financí

i průmyslu a vysvětlili jim vcelku srozumitelně, co udělají, pokud se nestane nic z české strany. Oni chtějí mít jasno, chtějí stabilitu,
jsou to finančníci, ne plynaři.
Jak se bude celý spor podle Vás dále vyvíjet?
Budou sledovat, co se u nás bude dít,
možná odejdou, možná zůstanou, možná se
budou i podílet na některých projektech, pokud jim to český stát zaplatí, ale rozhodně to
znamená stop pro další jejich investice v této zemi. Nejvíce jim rozuměl ministr Babiš,
který se v tomto prostředí byznysu pohybuje. Podle finančních manažerů velkých fondů měl jeden z nich připraveny 2,5 miliardy
euro pro další energetické projekty ve střední Evropě, primárně v Polsku a v Česku, ale
v dubnu vydali stop na jakékoliv energetické
investice u nás. Informace se šíří velice rychle a znepokojit Allianz, která je pátou největší
finanční skupinou v Evropě, není dobré.
Jak z toho český stát vybruslí?
Musíme sami vědět, co chceme. Podstatné
pro nás je, že máme reverzní toky z Německa.
Důležité by bylo postavit propojení na všechny okolní země – primárně na Rakousko,
kudy bychom se (přes Oberkappel) napojili i na italský trh. Už od ledna tohoto roku
přes nás teče plyn pro Itálii, z Nordstreamu
a Gazely tranzitním plynovodem na východ
do Lanžhotu, Slovenskem do Rakouska a pak
do Itálie. Díky tomu je více vytížen dříve poloprázdný tranzitní plynovod.
Takže bychom měli propojit Česko hlavně
s Rakouskem?
Ano, a to jižní Čechy se západním Rakouskem, s uzlovým bodem Oberkappel, abychom
získali snazší přístup na italský trh. Pro nás
s naší pozicí ve střední Evropě má každé propojení se sousedními zeměmi smysl. A pokud
usoudíme, že nějaké propojení, třeba s Polskem, potřebujeme, musíme si ho zaplatit.
Takže situací kolem Net4Gas nejste
znepokojen?
Jsem znepokojen z toho, že nejsme jako
stát schopni dát dlouhodobý rámec a jistotu
investorům a říci jim jasně, co chceme.
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RWE Energo je důležitým hráčem
v dodávkách tepla a CNG
Novým jednatelem společnosti RWE Energo se stal Zdeněk Kaplan. Hovoříme s ním
o jeho plánech, mezi něž patří i větší podpora využívání zemního plynu v dopravě.
Jaké jsou vaše první dojmy a pocity v nové
pozici?
Do RWE Energo jsem nastupoval s odhodláním mnoho věcí v podnikání této společnosti vylepšit, možná i změnit, také se
snažím přinášet nové nápady a svůj tým motivovat „čerstvou“ energií. Řekl bych, že zatím se mi to daří. Moc se mi líbí především
nová strategie v oblasti CNG. V současné době nabízí tento trh velké příležitosti a jsem
rád, že jsem dostal „volnou ruku“ co se týče posílení naší pozice. Být jedničkou na trhu
je sice příjemné, ale také to znamená závazek
tuto pozici udržet. To představuje neuvěřitelné množství práce, protože naše konkurence nespí.
Zmiňujete novou strategii pro rozvoj
CNG. Jaké jsou tedy vaše plány v této
oblasti?
V oblasti využívání zemního plynu v dopravě jsme jako skupina dlouhodobě lídrem. V minulém roce jsme prodali 4,84 milionů m3 CNG z celkových 21,9 milionů m3,
tedy skoro čtvrtinu. Také provozujeme největší počet CNG stanic. U CNG je mým hlavním cílem i nadále udržet naši vedoucí pozici na trhu, což bude velmi náročné vzhledem
k plánům konkurenčních společností. S tím
tedy samozřejmě souvisí další výstavba infrastruktury plnicích stanic. Vloni jsme se
soustředili spíše na navyšování kapacit našich stávajících stanic tam, kde zaznamenáváme rostoucí zájem motoristů. V letošním
roce plánujeme otevření dalších tří nových
stanic a posílení dalších stanic. Co se týká výstavby CNG stanic v dalších letech, mým cílem je vybudovat řetězec CNG stanic RWE,
který pokryje celé území České republiky
a zároveň si tak udržíme pozici vedoucí firmy na trhu CNG. Základem je oslovování

dalších dopravců, měst i velkých firem. Paralelně k tomu se pak v okolí existujících stanic snažíme přivést k CNG i menší dopravce
a lokální rozvozce. Plnicí stanice totiž nelze
stavět bez zajištěné ekonomiky.
Původně jste se soustředili ale spíše
na dopravní podniky, od toho jste tedy
nyní ustoupili?
Rozhodně i nadále spolupracujeme
a chceme do budoucna spolupracovat s dopravními podniky, jak s těmi, co již CNG autobusy mají, tak s těmi, kteří ještě s jejich pořízením váhají. Neomezujeme se však pouze
na dopravní podniky, protože je daleko více
společností, pro které je CNG cestou k úspoře palivových nákladů až o 50 procent. Nabízíme jim nejen výstavbu plnicí stanice podle
potřeby a zadání. Našim hlavním produktem
je tzv. projekt na klíč, kdy se dopravní podnik o nic nestará a jen nakupuje pohonnou
hmotu – CNG.
Druhým pilířem činnosti RWE Energo
jsou dodávky tepla a elektřiny. Jaká je situace v této oblasti?
Ve výrobě tepla bych rád dovedl některé
projekty ke zdárnému konci. Tím nejdůležitějším je připravovaná modernizace našeho
největšího teplárenského provozu v Náchodě. Dalším projektem je instalace kogenerační jednotky v Berouně, která bude přidružena
k soustavě, kterou již v této lokalitě provozujeme. Velmi zajímavý je pak vývoj našeho
působení v Břeclavi, kde jsme svoji pozici obhájili a s městem jsme se i nadále domluvili na spolupráci. Paralelně pak hledáme nové obchodní příležitosti a snažíme se uspět
ve výběrových řízeních na centrální zásobování teplem v různých městech nebo v nabídce řešení výroby tepla a elektřiny pro konkrétní průmyslové zákazníky. Dalším mým

Společnost RWE Energo podniká v oblasti výroby tepla a elektřiny na českém trhu od roku 1997. Nyní se zabývá i oblastí
stlačeného zemního plynu (CNG). Celkově RWE Energo zajišťuje zákazníkům roční dodávky v objemu 900 000 GJ
tepla a 60 000 MWh elektřiny a prodává kolem 5 milionů m3 CNG. Dnes vlastní nebo provozuje 38 výrobních míst,
z toho je deset plnicích stanic CNG a 28 energetických provozů. V roce 2000 se stala vítězným investorem v soutěži
úspor energie za projekt Modernizace soustavy CZT Valašské Meziříčí. O pět let později získala ocenění Projekt roku
v systémech dálkového vytápění a chlazení za Energetický contracting soustavy zásobování teplem Beroun – Králův Dvůr.
V loňském roce zvítězila v rámci Fleetového produktu roku 2013 v kategorii „Ekologický přístup“ za dlouhodobou podporu
a propagaci CNG v dopravě. Toto ocenění bylo uděleno v rámci šestého ročníku ALD Automotive Fleet Awards.
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Ing. ZDENĚK KAPLAN je novým
jednatelem společnosti RWE Energo
od letošního července. Ve skupině
RWE působí již sedmým rokem.
Nyní má na starosti resort CEO
a jeho úkolem je nastartování růstu
nových lokalit v oblasti výroby tepla
a elektřiny, posílení pozice skupiny
v dalším rozvoji využívání zemního
plynu v dopravě (CNG) a vyhledávání
nových příležitostí v oblasti tzv.
chytrých technologií.

plánem na zlepšení našich nabídek je rozšíření služeb i mimo výrobu energie. Tím mám
na mysli například poradenství zákazníkům,
jakým způsobem mohou optimalizovat svoji spotřebu energie, navrhnout jim potřebné
technické řešení a toto jim i dodat. Vedle toho bych rád využil potenciálu, který přináší
moderní technologie (např. smart metering),
různých inovací a inovativních metod, jakými může být i pilotní projekt „virtuální elektrárny“.
Překvapilo vás již v práci něco zásadního?
Dá se říci, že příjemných překvapení je více než těch nepříjemných. Jsem člověk, který má rád výzvy a jen tak se nevzdává. Ono
to možná zní tak, že plány máme odvážné,
ale jsem přesvědčen, že jsou reálné a je nyní na mně a na celém týmu, je naplnit. Když
ale sleduji situaci na trhu s CNG, tak vidím,
že vše je nám nakloněno a že příležitostí je
spousta. U výroby tepla a elektrické energie
je situace podstatně složitější, nicméně i tady
existují možnosti pro naše uplatnění.
(red)
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Vláda projedná již třetí NAPEE
Jak plníme Národní akční plán energetické účinnosti ČR
a co přinese jeho další podoba?
Eva Vitková

P

rvní akční plán energetické účinnosti (NAPEE) pro Českou republiku
byl zveřejněn v roce 2007, druhý pak
v roce 2011. Oba byly vypracovány podle požadavků směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2006/32/ES o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických
službách (ESD). Cílem pro ČR, stanoveným
touto směrnicí, bylo snížení roční průměrné
spotřeby energie z období 2002 - 2006 o devět
procent v období 2008 - 2016. Směrnice ESD
byla k 5. červnu 2014 nahrazena směrnicí
Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU
o energetické účinnosti (EED) s tím, že původně vytyčené vnitrostátní cíle jednotlivých
členských států do roku 2016 byly rozšířeny.
Na základě požadavku směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické
účinnosti (EED) jsou členské státy Unie povinny v tříletých intervalech předkládat vnitrostátní akční plány energetické účinnosti.
V ČR je za předložení NAPEE odpovědné Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO).
V pořadí již třetí NAPEE, který by vláda měla projednávat letos v listopadu, uvádí odhad očekávaných úspor energie do roku
2020, a to jak v domácnostech, tak v průmyslu, v zemědělství, v dopravě a v sektoru služeb. Akční plán dále uvádí seznam alternativních opatření k dosažení vnitrostátního
orientačního cíle do roku 2020, kdy by měla Česká republika dosáhnout tzv. nových
úspor v konečné spotřebě energie ve výši 47,94 PJ (13,29 TWh). Náběh úspor bude
rovnoměrný mezi lety 2014 a 2020, což ročně
představuje 6,85 PJ nových úspor.
Český plynárenský svaz (ČPS) spolupracuje s MPO tak, že navrhuje opatření k dosažení vnitrostátního cíle, samozřejmě s ohledem na obor, který zastupuje. „Snažíme se
navrhnout taková opatření, která přinesou
požadované energetické úspory a zároveň
přinesou zlepšení životního prostředí. Domníváme se, že právě zemní plyn je schopen kombinovat oba tyto aspekty. S ohledem
na již vybudovanou infrastrukturu na dodávky plynu navrhujeme taková technická opatření, která přinášejí vyšší využití primární
dodávky energie, snižují emise v místě užití a zvyšují využití plynárenské infrastruktury,“ dodává Jan Ruml, výkonný ředitel ČPS.
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Dosahování cílů energetické efektivity formou alternativních opatření je účelné propojit s operačními programy ministerstev životního prostředí, průmyslu a obchodu a pro
místní rozvoj v následujících pěti oblastech.

EKOLOGIZACE ZDROJŮ
ZNEČIŠTĚNÍ
Většina kotlů na tuhá paliva musí být vyměněna do roku 2022 také kvůli novele zákona o ochraně ovzduší. Spadají totiž převážně do první nebo druhé emisní třídy, což
znamená, že nesplňují přísnější kritéria pro
ochranu okolního prostředí. Letos (1. srpna)
byla vyhlášena již 6. výzva pro podávání žádostí na výměnu neekologických kotlů v Moravskoslezském kraji (MSK). Celková suma
na výměnu kotlů jen v MSK už dosáhne výše 280 milionů korun. „Všechny vynaložené
prostředky i na moderní kondenzační plynové kotle se jednoznačně výhodně navrátí a úspory energie mají skutečně pozitivní

přínos,“ dodává Jan Ruml. V ČR je přitom
nejméně 300 tisíc nevyužitých plynových přípojek. Jejich údržba stojí ročně stovky milionů korun.
Český závazek úspor energie do roku
2020 se týká i domácností, které mají zajistit během příštích šesti let 29 procent úspor
na energiích. To představuje výměnu starých
neekologických a energeticky málo účinných
kotlů na tuhá paliva. Vysoce efektivní využití paliva přitom představují právě spotřebiče
na zemní plyn. Téměř 62 procent ze všech více než 4 milionů domácností již dnes zemní
plyn využívá.
Podle Českého plynárenského svazu
(ČPS) by nejméně 400 tisíc domácností spalujících uhlí mělo být do roku 2020 převedeno na jiná paliva, a to převážně na zemní plyn. „U zemního plynu, v protikladu
k ostatním nosičům energie, se spalováním
uvolňuje daleko méně oxidu uhličitého a další obvyklé emise jsou minimální nebo nulové.

M A G A Z Í N

Ve srovnání s hnědým uhlím se při spalování zemního plynu uvolňuje pouze 50 procent
emisí CO2, 60 procent ve srovnání s černým
uhlím a 75 procent v porovnání s kapalnými palivy. Vzhledem k vyšší účinnosti plynových spotřebičů v porovnání s kotli na tuhá
paliva je ale snížení CO2 ještě vyšší. Jsou to
technologie, které mají budoucnost,“ říká Jiří
Šimek, místopředseda Rady ČPS.

VÝROBA TEPLA
Vytápění a chlazení se podílí na konečné
spotřebě energie v EU téměř polovinou. Marie Donnelly, ředitelka obnovitelných zdrojů energie, výzkumu, inovací a energetické
účinnosti z DG Energy zdůrazňuje, že Evropská komise si uvědomuje nutnost řešit tento klíčový sektor jako součást širší energetické politiky EU.
Podle zprávy NAP je v ČR dobře zavedená kombinovaná výroba elektřiny a tepla. Ve velkých a středních zdrojích činí hrubá
výroba tepla v kogeneraci necelých 70 procent z celkové hrubé výroby tepla. Absolutní
využití energie a úsporu umožňují například
kogenerační, resp. trigenerační zdroje, přičemž největší rozvojový potenciál a legislativní podporu pro kogeneraci má právě zemní plyn.
Tzv. mikrokogenerační jednotky jsou
ideální k celoročnímu krytí základní potřeby tepla rodinných domů. KVET je považován za významný nástroj pro zvýšení energetické účinnosti a dosažení úspor spolu se
snižováním emisí CO2. ČPS má zpracovány
modelové příklady použití a ekonomickou
návratnost takových řešení a je připraven
zájemcům zprostředkovat vstupní orientaci
v této problematice.
Podle zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) je v České republice

čtvrtá nejhorší kvalita ovzduší (po Bulharsku, Polsku a Slovensku). Zásadní roli na znečištění ovzduší hraje dopravní zátěž a způsob
vytápění. „Z modelového výpočtu Státního zdravotního ústavu (SZÚ) vyplynulo, že
za posledních sedm let zemřelo kvůli znečištěnému ovzduší bezmála 34 tisíc Čechů a další tisíce se musely léčit v nemocnicích. V zimní sezóně 2012 - 2013 došlo k vyhlášení 26
smogových situací.
Zdrojem vyšší koncentrace polétavého prachu je spalování pevných paliv. Podle
SZÚ představují emise z lokálních topenišť
značné nebezpečí. Například spálení stejného
množství uhlí v několika vesnicích a v elektrárně na uhlí znamená 200krát vyšší emise
prachu z domácích topenišť. Využití ekologičtějšího paliva, například zemního plynu
právě pro malé a střední teplárenské systémy
a decentralizované zdroje tepla by mohlo být
ideálním řešením pro lepší životní prostředí.
Malé zdroje navíc nabízejí dlouhodobě stabilnější ceny.
Podle ČPS ohled na životní prostředí zvýší zájem o decentralizovanou výrobu a v budoucích letech bude narůstat podíl malých
zdrojů právě na zemní plyn. „Ve Velké Británii je nejnižší uhlíková daň a zemní plyn byl
jeden z hlavních nástrojů, kterými se podařilo vyčistit ovzduší,“ uvádí Vladimír Štěpán,
partner ENA.
Podle Miloslava Zaura, předsedy Českého plynárenského svazu, by decentrální domovní kotelny a kogenerační jednotky měly
být osvobozeny od spotřební daně. Působilo by to i jako motivační faktor pro teplárny,
které by pak mohly stavět decentrální plynové výtopny. „Zemnímu plynu bývá vytýkáno,
že zvyšuje energetickou závislost ČR. Přitom
ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi je naše energetická závislost velmi nízká

(čtvrtá nejnižší v roce 2011). Průměrná energetická závislost zemí EU27 je totiž 53,8 procent, což je téměř dvojnásobek, než u nás,“
dodává Zaur.

PODPORA CNG
Emise z dopravy dnes představují nejrychleji
rostoucí zdroj emisí skleníkových plynů. Přijetí avizovaného závazného cíle EU pro dlouhodobou politiku klimatu - snížit emise CO2
o 40 procent - je reálné. S tímto požadavkem
bude narůstat požadavek na vozidla využívající jako pohon stlačený zemní plyn (CNG).
Zemní plyn totiž v porovnání s benzínem
přináší o 25 až 30 procent nižší emise CO2,
o 75 procent nižší emise CO a až o 80 procent nižší emise aromatických uhlovodíků.
Oproti naftovým motorům produkují motory na CNG o 50 procent nižší emise CO,
o 80 procent nižší emise NOx a aromatických
uhlovodíků a naprosto eliminují emise SO2
a pevných částic.
Na CNG u nás jezdí už téměř 8 tisíc vozů. Celkem jezdí na světě více než 20 milionů CNG vozidel, do 10 let jich má být nejméně jedenkrát tolik. K cílené ekologizaci svého
vozového parku se zavázala i naše vláda, a to
dohodou z prosince roku 2008, podle níž měl
podíl ekologických osobních a lehkých nákladních automobilů na celkovém vozovém
parku státní správy činit nejméně 25 procent.
Veřejná správa měla tedy pět let na to, aby
vozidla, která průběžně obměňuje, postupně
nahrazovala za ta na ekologický pohon (aby
nákup vozidel neměl vliv na státní rozpočet).
A výsledek? Začátkem letošního roku tvořilo
celkový vozový park všech ministerstev 3 334
osobních aut a dodávek. Ekologicky přátelských vozidel však bylo jen necelých 12 procent (396 vozidel). Hranici 25 procent překročilo pouze šest ministerstev.

V případě zájmu se prosím
registrujte na www.tacr.cz

Výsledky výzkumu
a inovací, státní podpora
a cesta na trhy
—
30. září 2014 od 10:00
MSV-BVV / Pavilon E / sál E3

Dovolujeme si vás pozvat na
seminář Technologické agentury
ČR v rámci doprovodného programu Mezinárodního strojírenského
veletrhu 2014.

Program
10.00
10.15
10.30
10.45
11.00
11.15
11.30

Rut Bízková – Jasný cíl, konkrétní výsledek
– podpořeno TA ČR
Martin Bunček – Nová evropská pravidla veřejné podpory
Pavel Komárek – Projekt INKA – mapování inovačního
potenciálu ČR
Vladimír Kebo – Mezinárodní spolupráce ve výzkumu
prostřednictvím programů TA ČR
Miroslav Janeček – Jak se hodnotí dopady podpory
výzkumu a vývoje
David Havlíček – Z laboratoře do praxe
– export výsledků výzkumu a vývoje
Diskuze
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Teplárna Planá nad Lužnicí
mění technologii
Představujeme zajímavý projekt modernizace. Z deseti technických variant
zvítězila ta, která umožnila variabilitu výroby tepla i elektřiny.
Eva Vítková

T

eplárna v Plané nad Lužnicí leží
na konci města, za provozy masokombinátu Maso Planá a Madety. Nemůžete ji přehlédnout – teplárenský komín je vidět už z dálky, potrubní rozvody a haldy uhlí
zblízka. Teplárna vystavěná koncem 50. let
minulého století je od uvedení do provozu stoprocentním uhelným zdrojem. Nyní
prochází modernizací a díky instalované
moderní vysokoúčinné technologii spalování zemního plynu bude první z tepláren
v České republice, která bude pomocí plynových pístových motorů zajišťovat kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v páře.
Modernizace teplárny bude mít i významný
ekologický přínos a celkem přijde téměř
na 1,4 miliardy Kč.
„Pojďte dál,“ vítá mě šéf společnosti Libor
Doležal. Z oken své kanceláře má dokonalý
přehled o dění v teplárně, a to nejen uvnitř
areálu, ale i v jeho okolí. Vidí totiž na potrubní systémy, jeřáby a tu část teplárny, která právě prochází rekonstrukcí. Jak přiznává,
dny jsou hektické, zrovna dnes dopoledne tu
měli úředníky z ministerstva financí kvůli auditu a po nich kontrolu ze stavebního úřadu
kvůli novým plynovým motorům, které by
měly být zanedlouho uvedeny do zkušebního provozu.

ZAČÁTKY BYLY
NÁROČNÉ
Teplárna zahájila provoz někdy před více než
50 lety a během své existence již několik rekonstrukcí zažila. „Určité projekty obnovy
jsme chystali už s předchozím vlastníkem,
americkou společností AES. Snažili jsme
se vymyslet, jakým způsobem rekonstrukci udělat. Tehdejší majitelé měli ale požadavek razantního zvýšení elektrického výkonu. Prošli jsme několika fázemi vývoje – od
80 MW až po 400 MW, ale ukázalo se, že
podstatné navýšení výkonu v této oblasti není možné, protože elektrizační síť nemá dostatečnou kapacitu,“ popisuje začátky
projektu Libor Doležal, generální ředitel společnosti C-Energy Bohemia s.r.o.
Vlastníci tedy nemohli realizovat plány v představovaném rozsahu a rozhodli se
teplárnu prodat. K prodeji došlo na podzim
roku 2011. Novým majitelem se stala česká
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Libor Doležal: vítejte u nás

investiční skupina Carpaterra Capital Partners. „Společně s novým investorem jsme
připravili projekt celkové obnovy,“ pokračuje Doležal.
„Do takto rozsáhlého projektu jsme se
pustili z několika důvodů. Jedním bylo to, že
teplárna začínala technicky dožívat, ale hlavně jsme chtěli vytvořit nový zdroj, který by
byl dostatečně účinný, ekonomicky efektivní
a především provozně pružnější v rámci škály možností provozování zdroje. Požadovali
jsme variabilitu výroby tepla a větší flexibilitu při výrobě elektřiny, tedy i možnosti poskytování podpůrných služeb v co největším
rozsahu.“ Noví majitelé měli určité představy
o tom, co zde chtějí realizovat, druhou stranou byly technické a ekonomické možnosti.
„Variant bylo hodně a názorů také, vše
bylo založeno na určitých předpokladech, co
se může stát z hlediska cen paliv a jeho dostupnosti, cen povolenek, spotřeby tepla, cen
elektřiny. O projektu spolurozhodoval okruh
lidí. Bylo nutné sladit představy, zvážit všechny argumenty a najít konsensus. Zvolené řešení si potom všichni museli vzít za své,“ dodává generální ředitel. Technických variant
rekonstrukce bylo více než deset.

UNIKÁTNÍ ŘEŠENÍ:
SPALINY VYROBÍ PÁRU
Projekt celkové rekonstrukce teplárny je rozdělen do tří etap. V první etapě jsou instalovány nové plynové kogenerační jednotky,
skládající se ze čtyř plynových pístových motorů, každý o elektrickém výkonu 9,17 MW
a stejného počtu spalinových kotlů (HRSG
kotlů). Kotle jsou v podstatě jako velké výměníky, kde se pomocí citelného tepla spalin z plynových motorů vyrábí pára na prodej, pro technologickou spotřebu nebo pro
pohon kondenzační parní turbíny k další výrobě elektřiny. V ČR je tento přístup unikátní, stejně jako jmenovitý výkon plynových
motorů.
„Půjde zřejmě o nejvyšší instalovaný jednotkový výkon plynového motoru u nás. Nevím o nikom jiném, kdo by tak velký motor
měl. Ve Vsetíně mají plynové motory o výkonu 4,5 MW a vyrábějí horkou vodu, Plzeňská energetika má motory o výkonu okolo 7
MW, ale používá je pouze pro výrobu elektřiny a poskytování podpůrných služeb. A vypadá to, že asi budeme i jediní, kteří z kogeneračních jednotek budou vyrábět vedle horké
vody také páru o tlaku 11 barů,“ vypočítává
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Spalinové kotle

ředitel Doležal. V červnu byly zahájeny první zkoušky a ve druhé polovině záři by měly být plynové motory uvedeny do provozu.
Nutným předpokladem pro instalaci a provoz plynových motorů k výrobě elektřiny
byla stavba plynové přípojky, která teplárnu
připojila na na tranzitní plynovod N4G.
Další etapou projektu bude instalace nového uhelného kotle, který nahradí jeden ze tří
původních granulačních kotlů. Práce na této
části projektu již také začaly, v polovině března byl původní kotel odstaven z provozu a postupně byl demontován. V současnosti na jeho místě probíhá montáž nového roštového
kotle s prvky fluidní techniky, který by měl začít fungovat koncem roku. Souběžně s výstavbou kotle bude také realizován projekt jednotky mokrého odsíření, která teplárně umožní
plnit budoucí přísné emisní limity.
V poslední fázi projektu bude instalován
druhý uhelný kotel, který nahradí další stávající granulační kotel, rovněž bude zrekonstruována parní turbína tak, aby se zvýšila účinnost

Montáž nového kotle K5 se provádí střechou kotelny.

Součástí nové haly je i část se stabilním hasicím zařízením.

výroby elektrické energie. Tato etapa by měla proběhnout v roce 2015. Souběžně se zmíněnými projekty obnovy zařízení teplárny je
navíc plánována postupná výměna tepelných
rozvodů a částečná náhrada stávajících parních rozvodů za horkovodní. Tato etapa začala již letos a bude pokračovat během dalších
let. Třetí dosavadní kotel poběží do konce procesu náběhu dvou nových kotlů, pak se odstaví a již se nebude obnovovat.

VÝMĚNA KOTLŮ
Teplárna Planá dosud využívala uhlí z lomů
Sokolov a Bílina a dopravovala ho po železnici. Uhlí se spaluje ve třech 65t kotlích, pára se vhání do kondenzační turbíny o instalované kapacitě 47 MWe. Vzhledem k tomu,
že teplárna přešla od výroby silové elektřiny
k poskytování podpůrných služeb, poklesla roční spotřeba uhlí z 220 tisíc tun na 130
tisíc tun. „Výhledově budeme spotřebovávat ještě méně uhlí, z dosavadních 130 tisíc tun klesne naše spotřeba na 80 tisíc tun

Projekt Ekologizace a obnova teplárny
v Plané nad Lužnicí je spoluﬁnancován
z fondů Evropské unie – Fondu soudržnosti
v rámci Operačního programu Životní
prostředí. Investiční náklady na všechny
související projekty jsou téměř
1,4 mld. Kč, k ﬁnancování byly použity
vlastní zdroje, dotace (cca 300 milionů
korun jde z prostředků EU) a dále bankovní
ﬁnancování (úvěr poskytly UniCredit
Bank, Česká spořitelna a Raiﬀeisenbank).
Návratnost investice je založena
na významných přínosech projektu
a má být zhruba deset let. Investorem je
společnost C-Energy Bohemia,
která teplárnu provozuje.
za rok. Cena tepla pro zákazníka by po modernizaci měla zůstat stejná, mohla by být
snad i nižší. Největší přínosy této akce vidíme ve zvýšení efektivnosti, snížení ztrát
a zvýšení celkové účinnosti, která by podle
předpokladu měla přesáhnout 80 procent,“
říká ředitel.
Ptáme se, proč padla volba na plyn, zda to
bylo především ekologické hledisko. „Použití
plynových motorů nám dává možnost zvýšit
účinnost KVET a rozšiřuje možnosti provozování zdroje, tedy právě možnost poskytování podpůrných služeb elektrizační soustavě. Zvolené technické řešení nám umožňuje
vyrobit prostřednictvím spalin 11ti barovou
páru. Naštěstí nepotřebujeme vyšší tlak, jinak by HRSG kotel musel mít přídavný hořák a celé řešení by bylo technicky náročnější
i dražší,“ popisuje generální ředitel.
Vyrobená pára zásobuje čtyři velké průmyslové podniky – je to Madeta, Maso Planá, Silon a Kovosvit. Pokud by se prostřednictvím všech výměníků vyrobilo více páry,
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Pohled na novou halu z výšky.

než budou provozy potřebovat, z přebytečné páry se bude vyrábět elektřina. Novinkou
je i dohřívání topné vody. To se děje pomocí ohříváku na konci spalinového výměníku
pro zásobování části Sezimova Ústí (Sezimovo Ústí 2) a asi dvou domů v Plané, které
jsou napojeny na centrální zásobování.

NADSTANDARDNÍ
ODSÍŘENÍ
„Techniky odsíření jsme pečlivě porovnávali, chtěli jsme finančně dostupné řešení, které by dalo širší možnosti z hlediska volby uhlí
v budoucnu. Mokré odsíření je o něco dražší, než polosuché metody, jež by z hlediska
požadavků na emise nyní zcela jistě stačily.
Rozhodli jsme se však pro mokrou variantu, nejen kvůli pružnosti ve volbě uhlí z hlediska ceny, aby vyšší sirnatost nebyla na překážku, ale i kvůli budoucí legislativě. Ta se
stále vyvíjí a lze očekávat spíše další zpřísňování emisních limitů. Bude lepší mít metodu,
která v budoucnu zvládne i určitá zpřísnění.

Plynové motory budou čtyři.
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Navíc, mokré odsíření dnes již není zase o tolik dražší, je to jen zažitá představa z minulosti,“ uvádí ředitel.
Ve prospěch mokrého odsíření hovoří
i záměr potenciálně využívat spalování odpadů, jako další možnost rozšíření výroby v budoucnu. „Sledujeme, jak se tato oblast v ČR
vyvíjí, jsme v kontaktu s firmami aktivními
v oblasti likvidace odpadů. Myslíme si, že
v budoucnu to může být jeden z našich dalších projektů. Pro případný kotel na spalování vytříděného odpadu či alternativního paliva máme dostatek místa. Já tomu určitou
šanci dávám,“ komentuje L. Doležal.

DIVERZIFIKACE RIZIK
Rekonstrukce teplárny představuje nemalou investicí. Kdyby se nějaký podnik, který teplárna zásobuje, dostal do ekonomických potíží, stala by se snadno rizikovou.
„Samozřejmě by dopady na nás byly velké, proto máme projekt postaven tak, abychom měli co nejvíce provozních možností.

Je založen na příjmech z tepla i z výroby
elektřiny a poskytování podpůrných služeb v poměru zhruba půl na půl. Snad se nechystá ani omezování výroby u našich zákazníků. Madeta plánuje naopak výrobu
rozšiřovat a stěhuje sem další své provozy,
Silon by také chtěl rozšířit výrobu plastů, lze
počítat spíše se zvýšeným odběrem. Bude-li dostavena dálnice D3 na Rakousko, stane se tato oblast zajímavou průmyslovou
zónou s potenciálem dalšího rozvoje,“ myslí si L. Doležal.
Dalším možným rizikem je snížený odběr tepla v důsledku úsporných opatření.
Ta provádějí nejen domácnosti, ale i průmyslové podniky, neboť i pro ně představuje teplo nezanedbatelnou položku v jejich rozpočtech. Proces snižování dodávek
kvůli tomu, že zákazníci snižují svoji spotřebu, má dopad na všechny teplárenské společnosti. Ve hře je i změna nastavení podpory KVET. „Současná podpora je asi 45 Kč
na MWh pro méně účinné zdroje, pro více

Tyto plynové motory vyrábí ﬁrma Rolls Royce.
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Informační tabule u vstupu

Parní turbína. Také ji čeká rekonstrukce.

účinné je to 200 Kč na MWh. Je to příjemný
doplněk cash flow, ale na podpoře projekt
postavený rozhodně nemáme. Z hlediska
celkových příjmů představuje podpora jen
malý díl. Je dále otázkou, jak Energetický regulační úřad přistoupí ke stanovování podpor v budoucnu a zda dnes cílená vyšší podpora pro kogenerační jednotky do 5 MW
nebude přehodnocena s ohledem na to, že
dnes existují i větší kogenerační jednotky
s vysokou účinností. Mohou nastat i zcela
zásadní změny v podporovaných zdrojích
energie,“ domnívá se ředitel.

PRVNÍ ETAPA JIŽ KONČÍ
„Nyní máme před ukončením první etapy
a rozpracovanou druhou etapu. S generálním dodavatelem jsme se dohodli, že bychom
převzali první dva motory, které jsou v pokročilejším stavu, abychom je už mohli začít
využívat pro komerční provoz se šestiměsíčním zkušebním provozem. V první etapě se
ještě chystá dokončení horkovodní stanice.
Právě probíhá závěrečná technologická montáž potrubí a zapojování elektrických spotřebičů,“ popsal L. Doležal. Horkovodní stanice v provozu teplárny už existuje, nyní se jen

Nové osazení teplárny po úplném dokončení
projektu na konci roku 2015:
Uhlí – 2 × 40 t kotel a rekonstruovaná turbína 20 MWe.
Kotel bude zajišťovat dodávku tepla v podobě 20 bar,
10 bar a horké vody, příp. dodávku elektřiny.
Plyn – 4 × 9,5 MWe kogenerační jednotka se
spalinovými kotli a záložní plynový kotel do 15 MWt,
akumulační nádrž. Kogenerační jednotka bude zajišťovat
dodávku tepla v podobě horké vody, dodávku elektřiny.
Tepelný příkon zdroje poklesne ze 195 MWt
na 158 MWt , tepelný příkon v uhelné části zdroje
poklesne na 72 MWt.

rozšiřuje. Souběžně s tím probíhá i výměna
rozvodů tepla. Část tepla, které bylo určeno
pro vytápění Sezimova Ústí nebo pro Silon či
Kovosvit a dodávané ve formě páry, se bude
dodávat ve formě horké vody. Odběratelům
tak odpadne nutnost mít instalovánu výměníkovou stanici na výrobu horké vody z páry, navíc pří dopravě tepla v horké vodě je
možné docílit snížení ztrát a zefektivnění dodávky. „Důvodem k tomuto kroku byly především ztráty. Původní potrubí je dnes předimenzované a ztráty na rozvodech jsou velké,“
doplnil L. Doležal.
Po úplném dokončení všech projektů bude teplárna vybavena technologií, umožňující souběžnou výrobu elektřiny a tepla
z různých paliv, především zemního plynu
v kogeneračních jednotkách a v případě potřeby také v záložním plynovém kotli, také
ale z tuzemského hnědého uhlí. Nová technologie roštových kotlů s prvky fluidní techniky umožní i použití biomasy, bude-li ekonomicky dostupná. Teplárna zvýší celkový
elektrický instalovaný výkon z dnešních 46,5
MWe na cca 60 MWe, celkový instalovaný tepelný výkon se naopak sníží z dnešních
158,1 MWt na 108,5 MWt.
„Nejobtížnější bylo vymyslet projekt
tak, abychom ho mohli realizovat za plného provozu teplárny. Většina našich zákazníků potřebuje teplo 24 hodin denně, po celý rok, a jakékoliv přerušení jeho dodávky je
pro ně nepříjemné i ztrátové. A je to ztrátové i pro nás. Museli jsme zajistit dodávky
s minimálním přerušením. Co se týče vlastní výstavby, je třeba mít přehled a kontrolovat našeho generálního dodavatele. Mnohdy musíme být přísní, abychom si nenechali
vnutit něco, co jemu připadá snadné, ale pro
nás málo efektivní. Problémy byly a jsou, ale
vždy se vyřešily a zatím nemůžeme říci, že
bychom byli s naším generálním dodavatelem – Sdružením společností PSG International a Invelt Servis – nespokojeni,“ uzavírá
Libor Doležal.
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Dopady nového cíle úspor energie
Evropská komise v červenci navrhla doplnit dvojici závazných cílů v oblasti klimatické
politiky o třetí cíl, kterým mají být úspory 30 procent energie do roku 2030.
Martin Hájek, Teplárenské sdružení ČR

V

lednu letošního roku navrhla Evropská komise závazně snížit do roku
2030 emise skleníkových plynů
o 40 % oproti roku 1990 a zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů na hrubé domácí
spotřebě energie na 27 %. Nově navrhuje pro
rok 2030 oprášit také indikativní cíl v oblasti
energetické účinnosti. To znamená pokračovat ve stávajícím rámci tří klimaticko-energetických cílů. Politiku v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 by měla letos na svém
říjnovém zasedání schválit Evropská rada.

VŠE PRO ENERGETICKOU
BEZPEČNOST
Podle Evropské komise současné předpovědi naznačují, že přijatý cíl 20 % úspor energie do roku 2020 by mohl být reálně splněn. Údajně se ukázalo, že stávající rámec
založený na orientačním cíli na úrovni EU
a na kombinaci závazných opatření EU a vnitrostátních kroků je účinný, a členské státy
vykazují velký pokrok. Tento přístup by měl
být proto uplatňován až do roku 2030.
Přestože lednové sdělení Evropské komise k rámci politiky v oblasti klimatu a energetiky v období 2020 – 2030 identifikovalo
25% míru úspor energie jako součást strategie k nákladově nejefektivnějšímu dosažení závazného cíle snížení emisí skleníkových plynů o 40 %, navrhla Evropská komise
„vzhledem k rostoucímu významu posílení
energetické bezpečnosti EU a snížení závislosti EU na dovozu“ vyšší cíl 30 % úspory.
Opusťme svět politického marketingu
a podívejme se, jaké konkrétní absolutní číslo spotřeby energie návrh ve skutečnosti znamená. Hodnota úspory 30 % je totiž vztažena
k modelové projekci spotřeby energie z roku 2007, která dnes již nemá s realitou v zásadě nic společného. Kupodivu žádné přesné
číslo absolutní spotřeby energie odpovídající navrženému cíli úspor energie v červencovém sdělení Evropské komise nenajdeme.
Pouze se dozvíme, že cíl 29,3 % by představoval hrubou domácí spotřebu bez neenergetického užití 1333 Mtoe a cíl 30,7 % pak 1307
Mtoe. Lineární interpolací můžeme nicméně
dospět k závěru, že cíl 30 % by v roce 2030
znamenal hrubou domácí spotřebu energie
bez neenergetického užití ve výši 1320 Mtoe.
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JAK CÍL VZNIKL?
Klíč ke zjištění, jak byl tento návrh cíle pravděpodobně zkonstruován, poskytuje pasáž
na str. 16 červencového sdělení COM(2014)
520: „Při plném provádění a sledování již přijatých právních předpisů může EU pomýšlet na dosažení tohoto cíle [20 % energetických úspor] a ušetřit v období 2010 až 2020
170 Mtoe spotřeby energie… Komise se domnívá, že je vhodné udržovat stávající tempo úspor energie a navrhnout ambiciózní cíl
30 % v oblasti energetické účinnosti.“
Stávající cíl EU do roku 2020 je definován
jako hrubá domácí spotřeba energie bez neenergetického užití ve výši 1483 Mtoe. Pokud
od této hodnoty odečteme 17 Mtoe ročně, tedy celkem 170 Mtoe do roku 2030, dostaneme se k 1313 Mtoe, což je nebezpečně blízko
hodnoty absolutní spotřeby energie odpovídající cíli 30 % úspor energie do roku 2030.

KDE UDĚLALI V BRUSELU CHYBU?
Jaké chyby se Evropská komise dopustila,
když stanovení cíle úspory energie pro rok
2030 fakticky odvinula od plánované absolutní úspory energie mezi lety 2010 a 2020,
ukazuje graf č. 1. Rok 2010 zjevně nezapadá do časové řady. Byl totiž v EU se 3473

denostupni druhý nejchladnější za posledních více než 20 let (chladnější byl jen rok
1996). Velkou část uváděné „úspory“ energie
mezi lety 2010 a 2020 již ve skutečnosti „zařídilo“ počasí. Samozřejmě za předpokladu, že
rok 2020 bude klimaticky průměrný.
Rozdíl ve spotřebě primární energie mezi lety 2010 a 2011 činil 57 Mtoe a jeho podstatná část jde zjevně na vrub klimatických
vlivů. Pokud by byl jako výchozí použit místo roku 2010 rok 2011, vyšla by průměrná roční úspora energie pouhých 12,6 Mtoe. Výše
uvedeným způsobem bychom za předpokladu udržení „stávajícího tempa úspor“ dospěli ke spotřebě energie 1357 Mtoe v roce 2030,
respektive k cíli úspor energie 28 a nikoli 30 %.
Je paradoxní, že ačkoli se neustále zaklíná ochranou klimatu, nedokázala Evropská komise vzít v úvahu jeho zcela zřejmý
vliv na spotřebu energií v EU při formulaci
zásadního strategického cíle do roku 2030.
Ve sdělení ani v analýze dopadu nenajdeme
o vlivu klimatu na spotřebu energie v EU ani
zmínku. Možná proto, že ho instituce, která
si osobuje právo určovat „povolenou“ spotřebu energie v EU, nedokáže vůbec vyhodnotit.
Doposud totiž sbírá statistická data k energetické účinnosti pouze v rámci pilotního

Graf č. 1: Hrubá domácí spotřeba energie bez neenergetického užití v EU28
Zdroj: Analýza dopadu SWD (2014) 255 ﬁnal, Eurostat a vlastní dopočet

M A G A Z Í N

DOPAD NA HDP

projektu ODYSSEE. Nebo se ho prostě rozhodla ignorovat a neděsit evropské politiky
zjištěním, že splnění cíle úspor energie do roku 2020 závisí v EU mimo jiné na něčem tak
nevyzpytatelném, jako je počasí.

DOBRÁ ZPRÁVA?
Podle komisařky pro otázky klimatu Connie
Hedegaard je navržený cíl energetické účinnosti „dobrou zprávou pro klima, investory
a energetickou bezpečnost“. Dále se pokusím
analyzovat nejen tvrzení paní komisařky, ale
především mě bude zajímat, zda je nově navržený cíl dobrou zprávou také pro spotřebitele energií, konkurenceschopnost podniků, ekonomický růst a zaměstnanost v EU
a co bude znamenat pro energetický mix EU.
Příspěvek cíle energetických úspor k ochraně klimatu můžeme vyloučit rovnou, neboť
již v lednu navržený cíl redukce emisí skleníkových plynů o 40 % zůstává nezměněn. Jeho dosažení bude ovšem kvůli doplnění cíle
energetických úspor dražší o 20 miliard Eur
ročně, jak přiznává analýza dopadu Evropské
komise SWD (2014) 255 final, ze které v tomto článku vycházím.
Největší dopad cíle energetické účinnosti
očekává Evropská komise v sektoru domácností, které mají nést prakticky veškeré vícenáklady v rozsahu 20 miliard Eur ročně. To je
pro představu v průměru přibližně 1 000 Kč
za rok na každého obyvatele EU. Samozřejmě klíčové je slovo „v průměru“, protože
Vybavení
pro spotřebu energie*

výsledná hodnota se v různých členských státech může výrazně lišit mimo jiné v závislosti na klimatických podmínkách. V průmyslu,
dopravě a službách je předpokládáno provádění víceméně nákladově efektivních opatření energetických úspor a anuitně přepočtené
výdaje se přibližně rovnají ročním úsporám
výdajů na nákup energie.

ENERGETICKÁ CHUDOBA
Analýza Evropské komise, bohužel, pominula dopad na nízkopříjmové domácnosti a fenomén energetické chudoby v členských státech. Úsporná opatření v konečné spotřebě
nutně zvýší jednotkovou cenu energií, protože fixní náklady energetické infrastruktury
budou rozloženy do menšího množství dodané energie.
Dopad na domácnosti s vyššími příjmy bude omezený, protože tyto domácnosti budou schopny investovat do opatření zaměřených na úspory energie. Naopak
nízkopříjmové domácnosti nebudou mít
na tyto investice finanční zdroje a současně budou disproporčně více zasaženy růstem jednotkových cen energií. Paradoxním
důsledkem tlaku na energetické úspory bude nárůst fenoménu energetické chudoby
zejména v chudších státech EU a s tím související tlak na veřejné rozpočty, poskytující
kompenzace ve formě sociálních dávek, případně na sociálně motivované tarify za spotřebu energií.
Přímé investice
do energetické účinnosti**

Analýza dopadu cíle energetických úspor
na HDP, která boří některé v Česku hluboce
zakořeněné mýty, pracovala se dvěma makroekonomickými modely. Zatímco E3ME je
založený na post-keynesiánském přístupu,
GEM-E3 je modelem obecné rovnováhy založeným na neoklasické ekonomické teorii. Klíčovým rozdílem je přístup k vynuceným investicím. V modelu GEM-E3 zvýšené
výdaje na investice do energetických úspor
omezují finanční zdroje, které jsou k dispozici pro jiné účely a zvyšují úrokové sazby (tzv.
efekt vytěsnění). To vede k vyšším nákladům
kapitálu, který poškozuje konkurenceschopnost ekonomiky, ovlivňuje obchod a celkovou ekonomickou aktivitu. V modelu E3ME
naopak existují nevyužité finanční zdroje
a efekt vytěsnění investic se proto neuplatní.
Oba modely také pracují s odlišnými hypotézami ohledně využití prostředků získaných z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů. Zatímco v modelu GEM-E3
jsou tyto prostředky využity ke snížení plateb na sociální zabezpečení, což má pozitivní
dopad na HDP, v případě E3ME modelu jsou
použity k financování opatření energetických úspor. Investice do energetických úspor
jsou však vyšší než příjmy z prodeje povolenek a rozdíl je pokryt zvýšením zdanění. Růst
daně z příjmů vede ke snížení disponibilních
příjmů a tím k mírnému snížení spotřebitelských výdajů.
Není překvapivé, že model GEM-E3 ukazuje negativní vliv cíle energetických úspor
na HDP, který se navíc s růstem jeho ambicióznosti prohlubuje, zatímco model E3ME
ukazuje dopad na HDP v přesně opačném
směru. Jedná se však o dopad na úrovni celé EU, dopady na jednotlivé země mohou
být samozřejmě velmi odlišné od průměru.
Analýza dopadu cíle úspor energie na HDP
na úrovni jednotlivých členských států však
provedena nebyla.

VÍTĚZOVÉ A PORAŽENÍ
Co se týče sektorového rozložení, oba modely se shodují na výrazném propadu ekonomického výstupu v sektoru dodávek energií a utilit a naopak v mírně pozitivním vlivu
na všechny ostatní sektory. Například model

Výdaje na nákup paliv
a elektřiny

Celkem

Průmysl

0

4

–4

0

Domácnosti

9

27

–16

20

Služby

–1

11

–9

1

Doprava

4

0

–6

–2

Celkem

12

42

–35

19

Tabulka č. 1: Změna anuitně přepočtených nákladů v období 2011 – 30 vyplývající ze zavedení cíle energetické účinnosti 30 % (v miliardách Euro ve stálých cenách roku 2010)
POZNÁMKA: *Anuitně přepočtené kapitálové výdaje na vybavení pro spotřebu energie **Přímé investiční výdaje energetické účinnosti vyjádřené jako anuitní platby
Zdroj: Analýza dopadu SWD (2014) 255 ﬁnal
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Scénář
Pevná paliva
Ropa
Zemní plyn
Jaderná energie
Obnovitelné zdroje
Celkem

Skutečnost 2012

Referenční+

GHG40

EE30

Změna EE30
vs. GHG40

308
569
393
228
184
1684

174
520
397
201
320
1611

155
503
345
201
331
1534

161
470
298
177
316
1421

+3,7%
–6,6%
–13,5%
–11,5%
–4,4%
–7,4%

Tabulka č. 2: Hrubá domácí spotřeba energie v roce 2030 (Mtoe)
Zdroj: Analýza dopadu SWD (2014) 255 ﬁnal a Eurostat
LEGENDA KE SCÉNÁŘŮM: referenční+ zahrnuje opatření EU přijatá (a některé významné politiky navržené) do ledna 2014, „GHG40“ zahrnuje opatření nezbytná pro dosažení závazného cíle redukce emisí
skleníkových plynů o 40 % nákladově efektivním způsobem (podíl OZE 27 % a úspory energie 25 %), „EE30“ doplnění scénáře GHG40 o cíl energetických úspor ve výši 30 %

ZÁVĚR

GEM-E3 počítá s propadem výstupu v sektoru
plynárenství téměř o čtvrtinu a v sektoru dodávek elektřiny o pětinu. Takový propad ovšem těžko může zůstat bez odezvy v chování
investorů a přístupu k finančním zdrojům.
Již dnes se řada energetických firem v EU
potýká s ekonomickými problémy. Nadsazený cíl energetické účinnosti povede k dalšímu omezení investic do energetické infrastruktury a tím dlouhodobě nejen k omezení
integrace trhů s energií, o kterou EU usiluje, ale také k dopadům v oblasti energetické bezpečnosti. Některé projekty na realizaci za normálních podmínek redundantních
propojení, například v plynárenství, budou
pravděpodobně odloženy nebo dokonce zrušeny, případně budou zcela závislé na získání
peněz z evropských fondů. Těmito vedlejšími
efekty navrženého cíle se však analýza Evropské komise vůbec nezabývala.

PRACOVNÍ MÍSTA
Oba makroekonomické modely předpovídají celkový nárůst počtu pracovních míst v roce 2030 pro scénář s cílem 30 % úspor energie ve srovnání s referenčním scénářem. Liší
se však zásadně v jeho výši. Zatímco Model
GEM-E3 ukazuje růst o 1,9 %, model E3ME
jen o 0,35 %. Sektorové rozložení je obdobné
jako v případě ekonomického výstupu s největším poklesem zaměstnanosti v energetice
a naopak nárůstem v téměř všech ostatních
odvětvích.
Analýza, bohužel, neukazuje dopad na celkové disponibilní příjmy domácností. Vzhledem k tomu, že jsou relativně lépe placená
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místa v energetice nahrazována pracovními místy s často významně nižšími mzdami v jiných sektorech, bude pravděpodobně
pozitivní dopad na disponibilní příjmy domácností podstatně nižší, než by odpovídalo nárůstu počtu pracovních míst. Otázkou je
také jejich dlouhodobá udržitelnost. Vytvoření umělé zaměstnanosti vázané na dotace z veřejných rozpočtů se může ukázat jako
velký problém po skončení období masivního zateplování.

MÉNĚ JÁDRA, VÍCE UHLÍ
Zajímavý je také dopad cíle 30 % energetických úspor do změn energetického mixu EU.
Nejvíce je postižen zemní plyn, jehož spotřeba by se oproti referenčnímu scénáři do roku
2030 propadla téměř o čtvrtinu. Druhá nejpostiženější by byla jaderná energie s propadem o 11 %. Porovnání scénáře dosažení
úspory emisí o 40 % bez cíle energetických
úspor (GHG40) se scénářem s úsporami 30 %
(EE30) ukazuje opět největší relativní propad
spotřeby zemního plynu následovaného jadernou energií. V případě spotřeby pevných
paliv dochází jako u jediného primárního
energetického zdroje dokonce k relativnímu nárůstu.
Cíl energetických úspor vnáší do evropské energetiky trend náhrady jaderné energetiky kombinací uhlí a obnovitelných zdrojů, dobře známý z Německa. Úspory energie
totiž nepřímo snižují očekávanou cenu povolenky na emise skleníkových plynů a na trhu se pak uplatní i uhelné elektrárny s vyšší
emisní náročností výroby.

Aktuální krize na Ukrajině byla některými lobbistickými skupinami obratně využita
k prosazení návrhu cíle energetických úspor
do roku 2030 daleko za hranou ekonomické
efektivity. Vlastní analýza Evropské komise
ukázala, že tento cíl může mít negativní dopady v různých oblastech. Zcela opominuty však
zůstaly mimo jiné důsledky prohloubení již
započatého degenerativního procesu v energetice EU, který povede k omezení investic
do energetické infrastruktury, a tím nakonec
k oslabení energetické bezpečnosti. Absence
vyhodnocení dopadu cíle energetické účinnosti na národní ekonomiky ze strany Evropské komise navíc staví vlády členských zemí
do nezáviděníhodné situace, kdy budou tlačeny do schvalování cíle, o němž nebudou mít
představu, co jejich zemím vlastně přinese.
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Čeká nás nový koncept energetiky?
Naše energetika by měla směřovat ke stoprocentnímu zajištění výroby elektřiny
z obnovitelných zdrojů, říká předseda Komory obnovitelných zdrojů Štěpán Chalupa.
Eva Vítková
Evropská klimatická politika je nyní
v zájmu pozornosti. Naše vláda nejprve
deklarovala, že chce podporovat pouze
jeden cíl, snižování emisí CO2, nyní
názor změnila a je pro podporu více cílů.
Komora OZE byla od počátku pro cíle tři.
Máte z nového postoje vlády radost, jak ho
hodnotíte?
Ano, změnu našeho postoje vnímáme pozitivně. I když to nesmíme přeceňovat, ministerstvo průmyslu a obchodu dělá nejmenší
možný ústupek, abychom v rámci EU nezůstali osamoceni. I s navrhovanou změnou pozicí stále nesouhlasíme. Jednak proto, že ultimativně trvá indikativním cíli i na evropské
úrovni. A také proto, že počítá pouze s cílem
27 procent OZE, což je v situaci kdy se sousední Německo v povolební koalici dohodlo
na kompromisu 55 až 60 procent, málo.
Proč vám jeden cíl nestačil? Jaké cíle pro
OZE tedy považujete za reálné?
Obnovitelné zdroje představují čistý a životní prostředí neznečišťující zdroj, který nemusíme dovážet. Kromě environmentálního
aspektu bychom měli zohledňovat i ten bezpečnostní, protože oba jsou důležité. A také
bychom měli diskutovat o celkových nákladech každého zdroje, tedy i o externích společenských nákladech, které nehradí provozovatel jaderné elektrárny, ale my všichni.
To jsou důvody, proč využívat v klimaticko-energetické cestě právě obnovitelné zdroje,
z nichž některé (voda a vítr) jsou již celkovými náklady levnější.
Reálně dosažitelné je podle nás stanovení cílů na úrovních 40-35-35. Unie by měla přijmout celoevropský cíl dosažení minimálně 35procentního podílu OZE na hrubé
spotřebě. Jednotlivé země by si pak stanovily svoje cíle tak, aby to v celkovém úhrnu dávalo uvedený podíl. Už dnes jsou země, které
překračují své stávající cíle pro rok 2020. My
bychom preferovali stanovení závazných národních cílů.
Ekonomická síla jednotlivých států je ale
rozdílná, může se stát, že některé na to
nebudou mít. Pak dosažení cíle budou
muset táhnout ty bohatší státy, nebo jak
jinak by se dosáhlo cíle?
V této chvíli je asi předčasné o tom diskutovat, nevíme, jak nový balíček evropské
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klimatické politiky nakonec dopadne. Ptáte-li se, kdo bude táhnout tento proces, ano,
budou to země, které už na uvedené cestě jsou, podporují využívání nebo už využívají obnovitelné zdroje k výrobě elektřiny i tepla. Uvědomují si, že je to i příležitost
pro průmysl, a obracejí průmyslovou výrobu směrem k sektoru obnovitelných zdrojů.
Na úrovni EU by se jednotlivé členské
státy měly shodnout na fungování jednotné energetické politiky. Na základě důkladné odborné debaty všech názorových proudů
by mělo být strategicky rozhodnuto o jasném
celoevropském směřování, které by každý
členský stát respektoval. Domníváme se, že je
na takový krok již pravý čas.
Jak by podle vás měla ta politika
vypadat?
Byl to obdobný model jaký má třeba Německo, tedy využití co největšího potenciálu
obnovitelných zdrojů, ale na úrovni Evropy.
Samozřejmě se zohledněním, že jednotlivé státy mají rozdílný potenciál. Neprosazujeme, abychom jako Německo zavírali stávající jaderné či klasické uhelné elektrárny
ještě před skočením doby jejich životnosti. Ve střednědobém horizontu souhlasíme
s tím, že potřebujeme i klasické velké zdroje,
které tady máme a které mají ještě dlouhou
životnost. Zároveň bychom měli rozvíjet síť
záložních plynových elektráren (zvažovaný
koncept kapacitních plateb pro plynové elektrárny se záložní kapacitou). Koncept je takový, že spotřeba by se měla řídit dostupností energie (zdrojů).

EMISE PŘÍLIŠ NEKLESAJÍ
Podle zprávy IEA emise v některých
státech dokonce vzrostly - v Německu
meziročně o dvě procenta, v Dánsku o pět.
Může to vést k úvahám, zda je nastoupená
cesta dostatečně účinná...
Myslím, že meziroční výkyvy nemá smysl uvažovat, musí se vždy brát v úvahu trend.
Meziroční nárůst může být dán třeba zvýšenou ekonomickou aktivitou. Co se týče
Německa, je pravda, že díky odstavení jaderných elektráren zvýšili využívání uhlí,
nicméně je důležité říci, že Němci obnovili výrobu v uhelných elektrárnách proto, aby
mohli odstavit ty jaderné. Ale do budoucna
počítají s nahrazením potřebného výkonu
z obnovitelných zdrojů.
A vám nevadí, že Němci spotřebovávají
uhlí dalším generacím a zamořují
uhelnými elektrárnami ovzduší, když ty
jaderné patří k více ekologickým zdrojům?
Němci si vyhodnotili, že je pro ně prioritou co nejdříve eliminovat rizika spojené s jadernou energetikou, která jsou velmi
vážná. Ano, na druhou stranu je spalování uhlí v kondenzačních elektrárnách mrhání drahocennou surovinou s vážnými dopady do životního prostředí. V tomto kontextu
jsem pro, abychom využili životnosti stávajících jaderných elektráren v ČR a uhlí šetřili, pozice Německa je ovšem také relevantní,
jde zjednodušeně o rozhodnutí která negativa jsou pro koho akceptovatelnější. Osobně
bych nejraději co nejméně využíval jádro a co
nejvíce šetřil uhlí.
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Český průmyslový sektor ovšem tvrdí, že
na klimatickou politiku doplácí ztrátou
konkurenceschopnosti a omezením
investic. Co o tom soudíte?
Nerozumíme postoji průmyslu, který drží
basu s velkou energetikou. Ta tlačí stát k využívání velkých klasických zdrojů a podporuje
setrvávání na centralizované energetice, založené na využívání jaderné energie a energie
z uhlí. Čili se tlačí na vyčerpávání zásob uhlí,
místo na jejich šetření pro budoucí generace.
Co se týče cen elektřiny, ano, zatížení průmyslu je u nás velké. Ale není to vinou samotných obnovitelných zdrojů, ale selhání státu,
jak při regulaci fotovoltaiky, tak v neochotě či
neumu při vyjednávání v Bruselu.
Velké podniky v Německu ale tak vysoký
příspěvek na OZE neplatí …
V Německu je systém nastaven jinak, firmy jsou brány jako privilegovaní odběratelé
elektřiny a jsou stanoveny hladiny spotřeby.
Od určitého množství spotřeby za rok mají pak slevu. Němci si tyto podmínky na půdě Evropské unie dokázali vyjednat, kdyby se
ČR snažila vyjednat si to samé a odkazovala
se na Německo, měla by šanci na úspěch. Ale
neudělala to, nevíme proč a výsledek je, jaký
je. Nyní se zavádí alternativa, kdy příspěvek
na podporované OZE bude vztažen na kapacitu, resp. na hodnotu jističe pro maloodběratele. Výsledkem by mělo být, že zatížení
domácností zůstane stejné, ale odlehčí se velkoodběratelům.

ZMĚNA KONCEPTU
Nový koncept, který jste zmínil – že
spotřebu bude podmiňovat dostupnost
zdrojů, by patrně znamenal změnu
klasického konceptu, že spotřeba určuje
výrobu.
Nový koncept počítá s využitím tzv.
chytrých sítí (smart grids). Bohužel vývoj
v tomto směru jde asi pomaleji, než bychom
si představovali. Ale je nezadržitelný, velkou roli v celém procesu bude hrát internet a postupné stále větší využívání obnovitelných zdrojů na úrovni fyzických osob,
domácností, malých a středních firem, obcí
a malých regionů. Dojde k tzv. demokratizaci energetiky, kdy spotřebitelé (jednotlivci, firmy či sdružení v komunitách, družstvech) budou zároveň i výrobci. Už dnes

Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů

je v Německu řada měst a regionů, které
se touto cestou vydávají. Jsem přesvědčen
o tom, že nás to čeká také.
V jakém horizontu bude reálné dosáhnout
nízkouhlíkové technologie a za jakou cenu?
Naše energetika by měla směřovat ke stoprocentnímu zajištění výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, přičemž by měla být
zajišťována celoevropsky. Věříme, že v dlouhodobém horizontu bude možné vyrábět
elektřinu jen z OZE. Již dnes existuje více projektů, které modelují pokrytí energetických potřeb z OZE, a jsou modely, které
dokládají, že to jde. Jeden z nich, studie PricewaterhouseCoopers, představuje pokrytí 100procentní spotřeby z obnovitelných
do roku 2050.
V současnosti jsme pro to, aby zde byl
energetický mix, ale nesouhlasíme s tím, jak
je nastaven v SEK. Obnovitelné zdroje by měly být využívány více. Ministerstvo průmyslu si bohužel nenechává zpracovávat kvalitní
analýzy a využívá nějaké svoje vlastní odhady. Jeden ze sektorů, kde jsou podklady kvalitně zpracovány, je větrná energetika. A SEK
nepočítá ani se středním scénářem možností, které zde jsou.

Bude pak energie levnější?
Kdyby nebyly konvenční zdroje subvencovány jinak, nepřímo, některé elektrárny využívající k výrobě obnovitelné zdroje by už teď
nepotřebovaly podporu. Například větrné
a vodní elektrárny by mohly vyrábět bez subvencí, kdyby se toto pokřivení odstranilo. Náklady u uhlí a jádra neplatíme všechny v ceně
elektřiny, ale platíme je z veřejných rozpočtů, v podobě subvencí na výzkum a vývoj,
v podobě přímých dotací na těžby a uskladnění odpadu z jaderné elektrárny. Vzhledem k množství různých skrytých subvencí
pak rozpětí nákladů nejde ani spočítat, nikdo
dnes nedokáže říci, kolik nás bude stát celý
palivový cyklus jaderné elektrárny, ani nikdo
nedokáže ocenit nebezpečí. Podle nás vývoj
směřuje k tomu, že obnovitelné zdroje budou v lokálním měřítku hrát velkou roli a budou v budoucnu konkurenceschopné. Půjde
o proces, ta přeměna má být postupná a energetika má být schopná se s tím vypořádat.
Nový sektor obnovitelných zdrojů má
podle vás šanci se prosadit. Tomu by asi
měl věnovat pozornost i průmysl, ne?
Určitě. Průmyslová výroba by se měla začít na tento segment orientovat. Už v současné době domácí dodavatelský průmysl participuje i na sektoru obnovitelných zdrojů,
především dodávkami do sousedního Německa, kde je tento segment druhým největším, hned po automobilovém průmyslu.
Německý průmysl je náš největší odběratel
v oblasti výrobků pro obnovitelné zdroje. Je
to šance, kterou bychom neměli nechat nevyužitou. Čím déle budeme váhat, tím hůře.
Komora OZE je sdružením, hájícím zájmy
jednoho podnikatelského sektoru. Jakou
má filosofii do budoucna?
Zastupujeme podnikatele, odbornou veřejnost, výzkumné i vzdělávací instituce. Naším cílem je podpora a rozvoj a využívání obnovitelných zdrojů. Našimi přímými členy
jsou organizace hájící zájmy všech typů OZE,
kromě vody. Se sektorem malých vod ale úzce spolupracujeme. Co se týče FVE, sdružujeme drobné provozovatele elektráren, instalační firmy a firmy nabízející produkty pro
provozovatele malých FVE. Dříve byla naším
členem i CZEPHO, ale díky názorové neshodě na dvou zásadních věcech jsme se rozešli.
Šlo o pokračování srážkové daně na elektřinu
z FVE. Podle nás byla výkupní cena nadhodnocena a tudíž by srážková daň měla v odpovídající míře pokračovat, aby se snížila výkupní cena k těm podmínkám, jaké panovaly
v roce 2010. Stát měl následně deklarovat, že
toto byl poslední zásah do segmentu podnikání. Pak jsme trvali na zprůhlednění vlastnické struktury a rozkrytí beneficiary, kde
se domníváme, že tam byla v období fotovoltaického boomu participace z politických
kruhů. Proto jsme se kultivovaně rozešli.
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Mělká geotermální energie vytápí i chladí
Využití tepelných čerpadel zlepšuje energetickou bilanci administrativních
a komerčních objektů a zapadá do širšího konceptu inteligentních budov.
Michal Stibitz, Hana Jiráková, Václav Frydrych, Roman Šigut, GEOMEDIA

M

ělká geotermální energie je uložena ve formě tepla pod zemským
povrchem, resp. je uvolňována
z vnitřních částí Země. Takto uložené teplo
dosahuje rozdílných hodnot, a to v závislosti
na hloubce a lokální geologii. Předkládaný
článek diskutuje možnost využití přirozeně
se vyskytující geotermální energie, která
je dostupná v nízkých hloubkách (řádově
do 200 m) a při odpovídajících teplotách
do cca 15 °C. Již v hloubce okolo 15 metrů
pod povrchem je teplota během roku víceméně konstantní, zatímco teplota venkovního prostředí se v průběhu různých ročních
období výrazně mění (obrázek č. 1). K využívání nízkopotenciální energie získané
z malých hloubek horninového prostředí se
běžně využívají tepelná čerpadla (TČ), která
mohou být použita k vytápění a chlazení budov, ohřevu teplé užitkové vody, atd.

Obrázek č. 2: Schéma tepelného čerpadla (modiﬁkováno dle Nari et al., 2013)

TEPELNÁ ČERPADLA

Obrázek č. 1: Vývoj závislosti teploty na hloubce v nejsvrchnější části zemského pláště. Na ose x je teplota (°C),
na ose y je hloubka v metrech. (Loveridge, 2012)

V České republice roste zájem o geotermální energii i přes vyšší investiční náklady
na její využití. Geotermální energie je využívána nejen pro vytápění jednotlivých budov,
ale také jako zdroj centrálního dálkového vytápění.
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Tepelné čerpadlo (obrázek č. 2) se skládá
z výparníku, kam se přivádí nízkopotenciální
teplo z podzemního výměníku. Pod vysokým
tlakem se do výparníku vstřikuje kapalné
chladivo. Tak se výparník ochlazuje na teplotu, která je nižší, než teplota prostředí, ze kterého je teplo odebíráno. Kompresor nasává
podchlazený plyn a stlačuje ho, čímž se jeho
teplota výrazně zvyšuje. Ohřátý plyn je veden
do kondenzátoru, kterým proudí topná voda.
V kondenzátoru horký plyn zkapalní a předá
teplo chladnější topné vodě.
Teplo z primárního zdroje v horninovém prostředí lze odebírat dvěma způsoby,
s ohledem na to, jestli jde o otevřený nebo
uzavřený okruh.
 Otevřeným okruhem se rozumí takový
systém jímání, kde je zemské teplo odebíráno
přímo z podzemní vody, která je přiváděna
z vrtu či studny k tepelnému čerpadlu.
 Uzavřeným okruhem se rozumí jímání
zemského tepla oběhovou kapalinou proudící v plastovém potrubí (tepelný výměník), zapuštěném do horniny nebo půdy. Uzavřený
systém využívá dvou možností instalace podzemního tepelného výměníku – horizontálního a vertikálního.
Princip fungování podzemního tepelného
výměníku je u horizontálního i vertikálního

systému obdobný, liší se rozlohou plochy
a hloubkou uložení. V případě vertikálního
systému je vyhlouben vrt (nebo několik vrtů)
až do hloubky řádově 200 m. Vertikální systém je nenáročný na plochu. Naopak instalace horizontálních výměníků vyžaduje dostatečně velkou plochu.
Vertikální instalace výměníku se většinou
využívá pro budovy většího rozsahu (administrativní a komerční prostory), kde je velikost pozemku limitujícím faktorem. Konstrukci vrtů lze přizpůsobit požadavkům
na využití území. Tepelný výměník je možné
instalovat do základů budovy (např. formou
základových energetických pilot), což může přinést značnou finanční úsporu. Zvláštní
variantu jímání geotermální energie představují koaxiální vrty, které lze využít jak v mělkých, tak hlubokých variantách (Jirakova et
al., 2011, PRO-ENERGY magazín č. 4/2011).
Tepelná čerpadla je možné využívat také
k chlazení budov, a to prostřednictvím pasivního a aktivního systému. Systém pasivního chlazení spočívá ve využití chladu přirozeně se vyskytujícího v podzemí a jeho
přímé distribuce pomocí oběhové kapaliny do rozvodného systému v budově. Při aktivním chlazení, kdy je teplota podzemí vyšší
než požadovaná teplota, je tepelným čerpadlem produkována chladicí kapalina, která
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je dále distribuována do rozvodného systému budovy.
Výhody aplikace tepelných čerpadel jsou
následující:
 TČ lze využít pro vytápění a chlazení rodinných domů, administrativních a komerčních budov i pro centrální dálkové vytápění
 úspora energie na vytápění a chlazení
 nepřetržitý dlouhodobý provoz
 možnost propojení a rozšíření s dalšími
udržitelnými technologiemi (hybridní systémy)
 technologie neprodukuje žádné škodlivé látky (Bertani et al., 2012)
Tepelná čerpadla v číslech
Instalovaná kapacita tepelných čerpadel
v EU dosáhla hodnoty 17 000 MWth (celkově
bylo v Evropě na konci roku 2012 instalováno
zhruba 1,3 milionu TČ; Angelino et al., 2013).
Zeměmi, které mají největší počet TČ v rámci Evropy, jsou Švédsko, Německo, Francie
a Švýcarsko. Tyto čtyři země představují 64 %
celkové instalované kapacity. Podle předpovědí budou mít do roku 2015 tytéž země největší
nárůst absolutního počtu tepelných čerpadel.
Česká republika, Itálie a Polsko budou do roku 2015 dosahovat největšího nárůstu počtu
TČ v porovnání s rokem 2013. V České republice dokazuje zájem o instalaci TČ statistika. Např. za rok 2011 bylo nainstalováno kolem 2 300 TČ typu země – voda (z celkových
7 000 všech dodaných TČ na český trh) o celkovém výkonu přesahujícím 26 MW (Jiráková
et al, 2013), za rok 2012 to bylo přibližně 2 430
instalací (z celkových 9 000 všech dodaných
TČ na český trh), odpovídajících výkonu přesahujícímu 32 MW. Celkový počet instalovaných TČ v ČR dosahuje necelých 18 000 o celkovém výkonu 233 MWth (stav k roku 2012).
Konkrétní hodnoty instalovaného výkonu
TČ (MWth) v evropských zemích jsou zobrazeny v grafu na obrázku č. 3 (Angelino et al.,
2013).

Obrázek č. 4: (a) Tepelný výměník pro administrativní budovu instalovaný ve vertikálních vrtech (Dalla a Fossa, 2007),
(b) Tepelný výměník instalovaný v základech budovy – energetické piloty (Brandl, 2002)

POTŘEBNÁ PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
Návrh aplikace tepelných čerpadel pro systém podzemních tepelných výměníků vyžaduje detailní oblastní i lokální průzkum geologických podmínek. Z tohoto důvodu by
měly být analyzovány geotechnické, geotermální, hydrogeologické, mineralogické
a chemické vlastnosti horninového prostředí. Dále je třeba zohlednit systémy a technologie, které se na daném místě budou aplikovat, klimatické podmínky a energetický
koncept projektované budovy. Podzemní
tepelný výměník může být charakterizován
jako soustava individuálních tepelných výměníků, které mohou být různého typu, jako například tepelný výměník typu smyčky
„U“, koaxiální tepelný výměník, vertikální
tepelný výměník (obrázek č. 4 a), horizontální tepelný výměník, energetické piloty
(obrázek č. 4 b), energetické koše, atd. (Bertani et al., 2012).
Pro návrh podzemního tepelného výměníku je jednou z nejdůležitějších a nejefektivnějších součástí modelové určení časoprostorové výměny tepla do/z rezervoáru a určení
procesu přirozeného tepelného toku v podzemí. Hlavní částí je matematické modelování

Obrázek č. 3: Hodnoty instalovaného výkonu TČ (MWth) v rámci zemí Evropy (Angelino et al., 2013)

proudění podzemní vody a toku tepelné energie v podzemí. Cílem modelování je určení
způsobu využití podzemního systému tak, aby
se parametry primárního zdroje (teplota, případně vydatnost podzemní vody) pohybovaly
v požadovaných hodnotách, vzhledem k požadovanému tepelnému výkonu. Tyto informace jsou stěžejní a mají zásadní vliv na provoz projektovaného systému.
Energetické standardy budov
Využití tepelných čerpadel pro vytápění
a chlazení zlepšuje energetickou bilanci budov a zapadá také do širšího konceptu inteligentních budov, ať už v technickém slova
smyslu nebo s ohledem na existující energetická schémata a další standardy. V roce 2013
vešla v platnost zákonná povinnost značit
budovu průkazem energetické náročnosti dle
zákona č. 406/2000, o hospodaření energií,
ve znění pozdějších předpisů. Budova musí
být označena průkazem energetické náročnosti, který slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy, v případě:
 prodeje budovy,
 pronájmu budovy (povinnost označit
budovu energetickým štítkem vzniká
od roku 2016),
 stavby nové budovy,
 prodeje ucelené části budovy,
 prodeje bytové jednotky,
 větších změn existujících budov.
Další možností zhodnocení budovy je tzv.
environmentální certifikace. Environmentální certifikace budovy je nezávislý audit
budovy v různých stádiích jejího životního
cyklu. Certifikace fungují jako široce uznávaný důkaz kvality dané budovy. Rozšířenými a mezinárodně uznávanými certifikačními systémy jsou například britský BREEAM,
americký LEED nebo japonský CASBEE.
Certifikační systém BREEAM udává postupy a standardy v oblasti konstrukce, výstavby a provozu budov. Tento systém se stal
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jedním z nejkomplexnějších a široce uznávaných opatření při hodnocení budov a životního prostředí. Certifikace LEED poskytuje nezávislé ověření, že dům nebo soubor budov
splňuje dosažení vysokých požadavků v klíčových oblastech, jako je udržitelná lokalita, hospodaření s pitnou vodou, energie a ovzduší,
materiály a zdroje, kvalita vnitřního prostředí a inovace. Zatímco BREEAM vyžaduje zapojení kvalifikovaného posuzovatele, certifikace LEED může být dosaženo bez odborníka
s kvalifikací specificky pro LEED.
Možností, jak snížit energetickou náročnost, je také zavedení systému managementu hospodaření s energií dle mezinárodního
standardu ISO 50001. Tento systém umožňuje organizacím přijmout systematický přístup k dosahování neustálého zlepšování
energetické náročnosti, včetně energetické
účinnosti, využití a spotřeby energie.
Ekonomika využití TČ
Na základě zhodnocení charakteristik primárního zdroje a navrhovaného technického řešení jeho využití pro vytápění a chlazení
jsou vyčísleny ekonomické parametry projektového záměru jak z hlediska investičních,
tak provozních nákladů a výnosů.
Ekonomické zhodnocení investice do tepelného čerpadla lze provést porovnáním
investičních a provozních nákladů s jiným
zdrojem tepla. Délka návratnosti investice
v porovnání většinou s vytápěním zemním
plynem nebo elektřinou se pohybuje obvykle v rozmezí 4 až 8 let. Výpočet návratnosti
investice do tepelného čerpadla je komplikován jednak nutností odhadu budoucího růstu
cen energií a značně proměnnou výší investice do tepelného čerpadla, případně do topného systému.

PŘÍKLADY VYUŽITÍ TČ
Aplikace tepelných čerpadel v komerčních
a administrativních budovách, továrnách, velkoskladech, montovnách, halách (výrobních

a skladových), nákupních centrech, atd. má
několik výhod. Tepelná čerpadla jsou v porovnání s konvenčním zařízením pro vytápění a chlazení relativně malá zařízení. Další nespornou výhodou je finanční úspora při
provozu a s tím spojená dobrá finanční návratnost investic. Z těchto důvodů je aplikace
představované technologie v posledních letech,
na vzestupu. Nejvíce systémů TČ je instalováno v USA, v Evropě pak ve Švédsku. V České
republice je počet instalací TČ v administrativních, vzdělávacích či komerčních objektech
stále nízký. Dále uvádíme některé konkrétní
příklady instalace tepelných čerpadel.
Budova kontroly leteckého provozu
v Německu
Prvním příkladem je administrativní budova kontroly leteckého provozu v Německu. Pro podporu systému vytápění a chlazení
bylo vyhloubeno 154 vrtů, každý o hloubce 70 m. Budova nabízí zázemí pro 1 200 zaměstnanců, má celkový objem 230 000 m3,
celkovou plochu 57 800 m2 a vytápěná plocha
zabírá 44 500 m2. Systém TČ pokrývá základní spotřebu pro chlazení budovy (340 kW)
a část energie pro vytápění (330 kW). Tímto je pokryta spotřeba energie na vytápění
ze 70 % a na chlazení z 80 %. Bilance potřebné energie na vytápění a chlazení budovy je
zobrazena v grafu na obrázku č. 5. Díky aplikované technologii obíhá v systému, na rozdíl od jiných projektů, čistá voda a nikoli nemrznoucí směs (Mands et al., 2001).
Kancelářský komplex v Holandsku
Dalším příkladem využití mělké geotermální energie je komplex Oostelijke Handelskade v holandském Amsterdamu. Jedná se
o komplex kanceláří, veřejných budov, bytů a hotelu. Celková vytápěná/chlazená plocha dosahuje hodnoty 130 000 m2. Vytápění a chlazení je zajišťováno pomocí tepelných
čerpadel. Pro vytápění je čerpána teplá voda
o teplotě 14 °C z „teplých“ vrtů, k chlazení je

čerpána studená voda o teplotě 7 °C ze „studených“ vrtů hlubokých 90 – 180 m. Schéma
vrtů a celého systému je naznačeno na obrázku č. 6. Výkon instalovaného systému tepelných čerpadel dosahuje 8,2 MWth pro vytápění a 8,3 MWth pro chlazení. Díky aplikaci
popisovaného systému se dosáhlo snížení nákladů o 50 % v porovnání s konvenčními systémy (http://www.groundmed.eu/).
Obchodní dům v USA
Na podzim roku 2014 se v Kansas City,
USA otevře obchodní dům IKEA, kde se
o chlazení, vytápění a ohřev teplé užitkové vody budou starat geotermální tepelná čerpadla.
Systém se bude skládat ze 180 vrtů o hloubce
180 m, proudit jím bude 136 m3 nemrznoucí
směsi. Cílem společnosti IKEA je být energeticky nezávislou do roku 2020, o což se snaží,
mimo jiné, pomocí instalace TČ na zhruba padesáti místech (http://www.ikea.com).
Administrativní budova ve Švýcarsku
Tepelná čerpadla je možné instalovat nejen v nově budovaných stavbách, ale také
v již postavených starších budovách. Jedním
z takových příkladů je rekonstruovaná administrativní budova v Ženevě. Tento objekt
o původní celkové ploše 2 200 m2 byl v roce 2007 podroben celkové rekonstrukci. Požadavkem bylo přestavění budovy na nízkoenergetickou dle švýcarských standardů. Při
rekonstrukci bylo k budově přistaveno jedno patro o celkové výměře 1 450 m2. Původní systém vytápění byl nahrazen dvěma TČ,
každé o výkonu 120 kWth, která jsou určena jednak k vytápění budovy, jednak k jejímu
chlazení. Systém obsahuje 11 geotermálních
vrtů, každý je hluboký 244 m. V průběhu let
2010 až 2012 byl systém TČ podroben monitoringu. Hlavním výsledkem studie bylo
zjištění, že se spotřeba na vytápění a chlazení
budovy snížily na jednu čtvrtinu, konkrétně
z původních 108 kWh/m2/rok na nových
27 kWh/m2/rok (Mermoud et al., 2014).

ZÁVĚR

Obrázek č. 5: Energie potřebná na vytápění a chlazení budovy kontroly leteckého provozu (Mands et al., 2001)
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Využívání mělké geotermální energie v administrativních a komerčních budovách
představuje velký ekonomický a environmentální potenciál.
Instalace tepelných čerpadel může být vítaným nástrojem při stavbě nových budov
vzhledem k nutnosti snižování energetické
náročnosti dle evropské směrnice 2012/27/
EU. Tato směrnice mimo jiné klade do roku
2020 za cíl snížení spotřeby primární energie
v budovách. Navíc, dle zákona č. 406/2000
Sb. o hospodaření energií v aktuálním znění, nové nebo rekonstruované budovy o rozloze větší než 1 500 m2 budou muset od roku 2018 vykazovat téměř nulovou spotřebu
energie. Instalace tepelných čerpadel může
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Obrázek č. 6: Systém vrtů pro zásobování tepelných výměníků amsterdamského komplexu (http://www.groundmed.eu/)

přispět ke splnění těchto cílů. Návratnost investic do instalace tepelných čerpadel se pohybuje v řádu jednotek let.
V České republice je trend v užívání teplených čerpadel v komerčních a administrativních budovách sice rostoucí, ale velice
pozvolný. Výhody tepelných čerpadel ale napovídají, že počet instalací nejen v komerčních a administrativních budovách bude narůstat. Různé varianty technického řešení
jsou rozpracovány, a to s ověřenými přínosy v ekonomice provozu administrativních
a komerčních budov.
Využití tepelných čerpadel lze zohlednit adekvátní certifikací budov, která zlepšuje image projektu jak z hlediska investora, tak
z hlediska potenciálních uživatelů, resp. nájemců. Rozvoj certifikačních systémů BREEAM a LEED v ČR je způsoben především
zájmem developerů a investorů velkých administrativních staveb, které jsou určeny často pro mezinárodní klienty. Záměr vybudovat
stavbu úspěšnou z pohledu udržitelného stavění tak může přinést při dosažení vysokého
hodnocení ekonomické výhody při realizaci developerského projektu a provozu staveb.
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Od skládek ke spalovnám?
Podle kritiků je nejnovější návrh novely zákona o odpadech šitý na míru spalovnám.
Senát ji ale vrátil do sněmovny bez větších změn.
Alena Adámková

S

enát vrátil Poslanecké sněmovně
návrh novely zákona o odpadech
(senátní tisk č. 324), která od roku
2024 zakazuje skládkování veškerého směsného komunálního odpadu. Tento záměr
však kritizují jak obce, tak odborníci. Zákaz
skládkování, který do původní senátní novely
narychlo vložili poslanci, byl v Senátu široce
kritizován, nakonec však nebyl změněn.
Senátoři chtějí pouze zakázat sběrnám
druhotných surovin, aby platily fyzickým
osobám za odevzdané kovy, papír a veškerý další odpad, což je opatření, které podle
sdělení ministra životního prostředí Richarda Brabce neexistuje prakticky v žádném státě EU. Podnikatelé by za odpady ve sběrnách
mohli dostávat peníze jen bezhotovostně, fyzické osoby vůbec. Sněmovna bude muset
novelu znovu projednat.
Senátoři po poslancích také chtějí, aby
posunuli platnost nové povinnosti pro obce zajistit třídění biologicky rozložitelného
odpadu o tři měsíce, na 1. duben 2015. Pro
ministerstvo životního prostředí je tato změna přijatelná. Do konce října navíc podle
Brabce připraví vzorovou vyhlášku, kterou
by mohly obce při úpravě nakládání s biologickým odpadem převzít.

KONEC RECYKLACE?
Zákaz skládkování poslanci prosadili letos
v létě až na druhý pokus. Ten první, známý jako tzv. Oklešťkova novela, byl některými senátory jednoznačně odmítnut ještě
před jeho třetím čtením. Ekologové poslancům vyčítají, že novela jen přesměruje odpad
ze skládek do spaloven a přinese skokové navýšení nákladů především pro občany, místo
aby se více odpadků vytřídilo a recyklovalo,
jak požaduje Evropská komise.
Předloha také omezí množství materiálu, které může provozovatel skládky použít na její zabezpečení, což je další ekologicky negativní opatření. Nově bude moci tvořit
nejvýše pětinu celkové hmotnosti.
Proti zákazu skládkování veškerého komunálního odpadu se stavěli i ekologové,
podle nichž tento návrh znamená podporu
spaloven. „Česká republika v recyklaci komunálních odpadů kulhá daleko za úspěšnými evropskými zeměmi – recyklujeme

60

sotva polovinu. Zbytečně tak plýtváme energií i milióny tun materiálů,“ připomněl odpadový expert Hnutí Duha Ivo Kropáček.
Ekologové upozorňují, že recyklace tuny
plastů ekonomice ušetří přibližně sedm až
dvanáct barelů ropy. Spalovna ze stejné tuny vyrobí energii odpovídající pouze třem až
pěti barelům a vyplýtvá tedy 300 až 1 400 litrů ropy na každou tunu plastu.
Vláda navíc s takovou podobou odpadového zákona nemá šanci splnit svoje vlastní
programové prohlášení, kde slibuje nejen snížit skládkování, ale zejména „zvýšit úroveň recyklace odpadů, včetně odpadů biologických,
na úroveň vyspělých evropských zemí“.
Německo a další západní země recyklují pětašedesát procent komunálního odpadu,
u nás je to pouze třicet procent. Statisíce tun
kvalitních recyklovatelných materiálů proto končí na skládkách nebo se pálí. Evropská
komise navíc na začátku července zveřejnila plán, podle něhož by všechny členské země měly do roku 2030 recyklovat sedmdesát
procent komunálního odpadu.

NEVÍDANÁ SHODA ODPŮRCŮ
NOVELY
Výkonný ředitel České asociace odpadového
hospodářství Petr Havelka silnou kritiku novely v Senátu vítá. Body novely, které obsahují jednoznačné chyby, však bohužel Senát
neopravil, takže je reálné, že zejména občané,
obce a další původci velmi brzy na tuto kontroverzní novelu doplatí zvýšenými náklady
na likvidaci odpadů.
„Na této novele se ukázala doposud nevídaná shoda na potřebě jejího odmítnutí. Novelu kritizovaly obce, kraje, odpadářský sektor, dokonce i ekologové,“ říká.
Již jsme se zmínili a též se to uvádí ve stanovisku Senátu, příběh této novely začíná už
tzv. Oklešťkovou (Hnutí ANO) novelou, sněmovní tisk č. 172.
„Novela vznikla v koordinaci s MŽP. To
nepředložilo svůj návrh standardním legislativním procesem, jako vládní návrh, ale poslaneckým přílepkem. MŽP přitom v březnu
slíbilo, že připraví nový zákon a že případné
novely budou jen čistě transpoziční ve vztahu k novým povinnostem z EU. Je zřejmé, že tomu tak nebylo. Novela, do které se

Výkonný ředitel České asociace odpadového
hospodářství Petr Havelka

přílepek přidal, měla původně řešit jen směrnici o elektroodpadu,“ sdělil Havelka.
Tato novela ale neprošla, protože vzbudila velmi negativní mediální ohlas. Nakonec
ministr životního prostředí Richard Brabec
na začátku 3. čtení řekl, že jeho úřad již nebude tento pozměňovací návrh podporovat,
podobný postoj zaujaly vládní strany. Takže
přílepek byl smeten se stolu.

DALŠÍ ZMĚNY
NA POSLEDNÍ CHVÍLI
Příběh ale podle Havelky pokračoval, a to
další novelou zákona o odpadech, tiskem 153.
„To byla novela tzv. sběrnařská, která měla
řešit omezení výkupu kovového odpadu, aby
se omezily krádeže. Tento návrh vzešel ze senátu, po diskusích ve výborech byl upraven,
pak prošel i vládou a 1. čtením ve sněmovně,
na textu původních změn ke sběrnám byla široká shoda. Pak byly ale do novely ve Výboru pro životní prostředí opět přidány zásadní
strategické a neprojednané změny legislativy
odpadového hospodářství.
Pozměňovací návrh poslance ČSSD Ladislava Šincla řešil čtyři body. „Dva z nich
jsou racionální a v pořádku, ty se týkají třídění a recyklace – zavedení povinného třídění biologicky rozložitelného odpadu a zavedení povinného třídění kovového odpadu.
I na tom byla většinová shoda, vyžaduje to
po nás i Evropská komise,“ popisuje Havelka.
K tomu však podle něj do tohoto návrhu
přibyly dva návrhy, které také neprošly standardním připomínkovým řízením, nebyly veřejně projednány a ani nevyplývají z platné
evropské legislativy. Jde o zákaz skládkování veškerého směsného komunálního odpadu
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CHYBÍ SLOVO „NEUPRAVENÝ“

Graf č. 1: Způsoby nakládání s odpadem v ČR

s termínem 1. 1. 2024 a o razantní omezení možnosti využití odpadu na zabezpečení skládek.

OMEZIT, NE ÚPLNĚ ZAKÁZAT
Česká asociace odpadového hospodářství
souhlasí s tím, že skládkování se má omezovat, jak to jde. „Omezovat skládkování se daří
už nyní. Za 10 let poklesl celkový objem produkovaného odpadu o 15 %, za 5 let se míra
skládkovaného odpadu snížila o milion tun,
a to bez jakéhokoliv zvyšování poplatků. Ty
se zvyšovaly naposledy v roce 2009,“ argumentuje Havelka a vysvětluje důvody:
„Od roku 2007 se díky investicím firem
a také díky penězům z evropských fondů postavilo v ČR množství zařízení na třídění, úpravu, recyklaci a další využití odpadu. Když srovnáte kapacity těchto zařízení s celkovou roční
produkcí odpadu, zjistíte, že aktuální kapacity násobně převyšují roční produkci odpadu v ČR, která činí cca 30 milionů tun a každoročně dále klesá. Množství produkovaného
odpadu se nenavyšuje, naopak klesá. Nově vybudovaná zařízení jako bioplynky, kompostárny, třídící linky, linky na výrobu paliva z odpadu, na výrobu recyklátu aj. zpracovávají
ve stále větší míře odpad, který se daří odklánět

Zdroj: CENIA

od skládkování. V tom je třeba pokračovat. Zároveň je potřeba říci, že nové skládky prakticky nevznikly, množství skládkovaného odpadu
citelně klesá, a to bez jakéhokoli zvyšování poplatků lidem,“ popisuje Havelka.

TŘÍDĚNÍ BIOLOGICKÉHO ODPADU
Podle definovaného cíle, stanoveného EU
do roku 2020, se smí na skládky uložit jen
35 % biologicky rozložitelného odpadu ve
srovnání s rokem 1995.
„Proto jako ČAOH dlouhodobě doporučujeme vložit do legislativy povinnost třídit
biologicky rozložitelný odpad rostlinného
původu. Když ho občané budou třídit, množství směsného odpadu v tzv. černých popelnicích bude menší a tím i náklady na jeho svoz
a další nakládání s ním. Obce na tom mohou
ušetřit, protože ve směsném komunálním
odpadu je zhruba 45 % biologicky rozložitelné složky. Obce, které toto opatření již dobrovolně zavedly, snížily náklady na svoz komunálního odpadu. Biologicky rozložitelný
odpad je možné dále využít a získat z něj jak
energii, tak další suroviny – např. hnojivo. Je
tedy možné ho ekonomicky zhodnotit,“ doplňuje Havelka.

Na rozdíl od Oklešťkovy novely, která obsahovala široce kritizované zdražení skládkování, nynější návrh říká, že se má zakázat
skládkování veškerého směsného komunálního odpadu. To by ale podle argumentů obcí i ČAOH v praxi znamenalo, že nic z černé
popelnice nesmí skončit na skládce, ani popel, který tvoří v zimních a jarních měsících
nemalou část komunálního odpadu.
„Ten lze reálně jedině skládkovat, nic jiného se s ním dělat nedá, neboť obsahuje např.
nadlimitní hodnoty těžkých kovů. V textu novely je tedy legislativní chyba, v návrhu mělo být uvedeno zákaz skládkování neupraveného směsného komunálního odpadu.
Pak tam měly být parametry, co je to upravený a neupravený odpad, které ostatně definuje již současně platná legislativa. Nikdo nechce skládkovat recyklovatelný odpad, to se
nesmí už dnes. Zakazuje to vyhláška 294. Takový odpad se neskládkuje také proto, že má
svou ekonomickou hodnotu,“ uvedl Havelka.
„Co dalšího se dá ze směsného odpadu využít? Biologický odpad, ten bude separován
povinným tříděním. Pak také energeticky využitelný odpad. A pak zbude odpad, který už
nijak využitelný není. Je tedy zřejmé, že zatím
v legislativě chybí parametr pro separaci energeticky využitelného odpadu, tedy výhřevnost. Jeho stanovením do zákona by byla vyřešena i poslední množina odpadů, kterou je
vhodné před uložením na skládku separovat.
Takto to ale v novele bohužel napsáno není.
Pokud stávající novela projde, občané si
za odpad zbytečně výrazně připlatí a jak říkají ekologové, novela může vést k tomu, že obsah černých popelnic se bude vozit bez předchozí úpravy přímo do spaloven. Naopak
doplněním slova „neupravený“ a parametru
výhřevnosti by se docílilo toho, aby se odpady dále třídily a upravovaly. To by pozitivně ovlivnilo jak recyklaci, tak výrobu paliv
z energeticky bohaté části odpadu,“ obsáhle
vysvětluje Havelka.

PLATIT MAJÍ PŮVODCI

Graf č. 2: Struktura nakládání s odpadem v zemích EU

Zdroj: CENIA

Jak ekologové říkají, novela nepřímo vede k tomu, že odpad se dále nebude zpracovávat a půjde přímo do spaloven. Je logické, že spalovny
potřebují v odpadu plasty a papír, neboť tyto
součásti jsou energeticky bohaté. Dnes se platí
za skládkování i s poplatkem průměrně 900 –
1 150 Kč za tunu. Dle údajů MPO je průměrná
cena za spálení jedné tuny komunálního odpadu v EU asi 100 Euro, tedy asi 2 750 Kč. V ČR
to může být v nových spalovnách o něco méně,
ale stále se jedná o nejdražší technologii. Občané by si tedy výrazně připlatili.
Už dnes mají obce podle Havelky nemalé problémy s výběrem dosavadních poplatků
za odpady, které činí průměrně 500 Kč ročně
(celkový náklad na občana je cca 850 Kč/rok).

61

skládkování (%)

E K O L O G I E

spalování (%)

Další důležitou skutečností je fakt, že EU
dala opakovaně najevo, že nechce přispívat
na výstavbu dalších spaloven v ČR. Prioritou
EU je třídění, recyklace a další úprava odpadů, což je jasně patrné z připravované nové
směrnice EU o odpadech. Touto cestou chce
jít také ČAOH.

TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ SKLÁDEK
Další chybou v návrhu novely je snížení
množství odpadů využívaných na zabezpečení skládky. Dosud množství technologického materiálu k zabezpečení skládky není
nijak limitováno, pouze je stanoven způsob
zpoplatnění tohoto jeho využití, tj. že se může bez zpoplatnění použít maximálně 35 %
objemu dovezeného odpadu. Takový odpad
se používá na zpevnění tělesa skládky, aby se
nebortila, minimalizovaly se úlety apod.
Podle technické normy musí být skládky
hutněny, překrývány technologickým materiálem (znečištěná zemina, stavební odpad, suť
apod.) tak, aby těleso skládky bylo kompaktní, aby po něm mohla jezdit technika, aby se
předcházelo požárům, apod. Samotný směsný komunální odpad těleso skládky vytvořit
nemůže. Bortí se, není možné jej dostatečně
zhutnit, odpady z neupraveného tělesa ulétávají atd. Podíl technologického materiálu většinou stanoví projektant skládky nebo krajský
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Graf č. 3: Vývoj podílu skládkovaných a spalovaných odpadů z celkové produkce odpadů v ČR [%]

úřad ve svém povolení. Jiné množství potřebuje kopcovitá skládka, jiné množství skládka
údolní či svahová.
„Podle nového návrhu novely by se ale
mohlo použít na technické zpevnění maximálně jen 20 % hmotnosti odpadu, což je
z environmentálního a stavebně technického
hlediska logicky zcela nedostatečné. Takový
podíl hmotnosti na zpevnění skládky prostě
nestačí. Dnes je stanoveno omezení na 35 %
objemu nezpoplatněných odpadů, za zbytek
technologického odpadu už se platí, ale jeho

Zdroj: CENIA

maximální míra není zákonem specifikována, a to právě z důvodu bezpečnosti provozu skládek.
Pokud bude přijato aktuální znění novely,
pak to znamená nejen ohrožení bezpečnosti,
ale také riziko citelného navýšení nákladů původců zejména nebezpečných odpadů a dále
stavebních odpadů. Rovněž to znamená vysoké riziko, že tyto odpady budou končit mimo
povolená zařízení na černých skládkách, protože původci neakceptují citelně navýšené ceny vyvolané novelou,“ uzavírá Havelka.
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Zákazníci se vracejí k poctivým ﬁrmám
Omezení podvodů s DPH nám pomohlo, říká Martin Durčák,
nový předseda představenstva ČAPPO.
Alena Adámková
Jaké cíle jste si vytyčil jako nový předseda
představenstva ČAPPO (Česká asociace
petrolejářského průmyslu a obchodu)?
ČAPPO má už více než rok nového výkonného ředitele, Jana Mikulce. Ten plní dva
hlavní úkoly, které jsme si předsevzali, a má
dobré výsledky. Já na jeho práci jen navážu.
Chceme být více než v minulosti dobrým
partnerem pro státní orgány, chceme Ministerstvu financí, Ministerstvu průmyslu a obchodu a Ministerstvu životního prostředí
pomoci při přípravě legislativy, např. novely zákona o spotřebních daních, novely zákona o pohonných hmotách či novely zákona o ochraně ovzduší (zde zejména ve vztahu
k biopalivům). Chceme být nejen oponentem, ale i aktivním spolutvůrcem obou těchto předloh.
V čem bude vaše aktivní role spočívat?
Konkrétně komise ČAPPO spolupracuje s Ministerstvem financí na úpravě zákona
o pohonných hmotách, kdy se Společenství
nezávislých provozovatelů čerpadel podařilo dosáhnout u Ústavního soudu toho, že od
července příštího roku by měla být zrušena
povinnost obchodníků s pohonnými hmotami skládat dvacetimilionové kauce. Dodáváme statistiky, které dokladují, jak se novela zákona o pohonných hmotách projevila
na českém trhu. Kolik pochybných firem se
stáhlo z trhu a také to, že ze seriózních firem
neskončila ani jedna. Známe i dopady na cenotvorbu za posledních 6 – 7 let. Chceme také pokračovat ve výměně informací.
Dalším úkolem ČAPPO by pak mělo být
otevření se veřejnosti, daleko větší komunikace s veřejností a jinými institucemi, než tomu bylo dosud. Chceme se věnovat i oborům, které až dosud pro nás nebyly klíčové.
Připravujeme různá fóra, platformy, například sekci LPG, sekci pro dopravce, pracovní skupiny, jichž se mohou účastnit i nečlenové naší organizace. Naším zájmem je nebýt
jen platformou velkých nadnárodních firem,
která se navenek jeví být privilegovaným klubem, ale vytvořit prostor i pro privátní čerpací stanice, logistické firmy, konkrétní menší
firmy, aby byly informovány o přípravě nové
legislativy a o tom, jak se na dopady nových
zákonů připravit.
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ČSÚ. Poskytujeme je i ministerstvu financí
a antimonopolnímu úřadu. Tj. my nejen něco požadujeme, ale i poskytujeme.

Ing. MARTIN DURČÁK zastupuje od
1. dubna 2014 v představenstvu
ČAPPO společnost Unipetrol, a.s.,
kde je členem představenstva, nově
zodpovědným za oblast rozvoje
a energetiky. Zároveň se stal
novým předsedou představenstva
ČAPPO. Členem představenstva
Unipetrolu je od října 2006. Od
září 2006 do srpna 2011 byl
jednatelem společnosti Benzina.
V letech 2004 až 2006 působil ve
společnosti ARAL jako generální
ředitel. Vystudoval Vysokou školu
báňskou v Ostravě, poté absolvoval
doktorandské studium v oboru
marketing/controlling.

Jak dobře jste informováni o situaci na
trhu?
Do loňska jsme se spoléhali jen na oficiální statistiky vývoje dodávek pohonných
hmot u nás. Bohužel, tyto statistiky z Českého statistického úřadu jsou značně nepřesné a kolísavé. Je to dáno metodikou, ČSÚ není schopen vývoj dodávek přesně podchytit.
Nám se podařilo vyjednat s antimonopolním úřadem to, co fungovalo do roku 2003
– členské firmy zasílají svá data nezávislému
zpracovateli a do tří týdnů po skončení měsíce obdrží agregovanou informaci, jak se vyvíjely prodeje na čerpacích stanicích členských
firem ČAPPO ve svém celku.
Ukázalo se, že naše data o spotřebě pohonných hmot v jednotlivých měsících za celý loňský rok jsou daleko přesnější než data

Má to nějakou odezvu?
Samozřejmě, velice pozitivní. Jsme nyní považováni za partnera státních institucí. Komunikujeme ale i s partnerskými organizacemi, mým úkolem je navázat účinnou
mezinárodní spolupráci. Zúčastnil jsem se
letos například tří konferencí polské partnerské organizace POPICH se zkušenostmi Česka se zavedením kaucí. Polsko se inspirovalo
v České republice a zavedlo podobný systém
kaucí pro obchodníky s pohonnými hmotami, v přepočtu je to téměř 70 milionů korun,
aby vytlačilo z trhu podvodníky. Informujeme je například o tom, jaké typy podvodů se
používají, jak je lze poznat na základě statistiky o výběru DPH apod.
Jaký vliv měla novela zákona o pohonných
hmotách na tuzemský trh?
Projevila se ve dvou rovinách. Nejdříve došlo k výraznému poklesu daňových úniků, zákazníci, kteří dříve nakupovali z podezřelých
zdrojů, se začali vracet k členským firmám
ČAPPO. Ty předtím nemohly konkurovat obchodníkům, kteří neplatili DPH. Novela pomohla všem firmám, které obchodovaly čistě,
bez podvodů, nejen našim členským firmám.
Některé firmy se však snažily k podvodům vrátit, rozjely tzv. systém sněhové koule,
řetězec postupně krachujících firem, aby se
vyhnuly placení spotřební daně, která se jim
hromadí na účtech. Existuje velké množství
důkazů, že řada privátních skladů chtěla pokračovat v těchto podvodech. Státní instituce ale dnes dokáží zasáhnout daleko razantněji než dříve, chtějí po podezřelých firmách
ručení, záruky, vydávají zajišťovací příkazy,
krátí termíny platby spotřební daně. Výsledkem je, že podezřelé privátní sklady podstatně omezily svou činnost. Naopak, poctivým
firmám vzrostly prodeje i zisky.
Jak to bude od července, až budou kauce
opět zrušeny?
Ministerstvo financí pracuje na úpravě legislativy tak, aby vyhověla nálezu Ústavního
soudu. Nepředpokládám ale, že kauce budou
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zrušeny, možná budou v jiné podobě, ale nemělo by vzniknout žádné právní vakuum.
Zmínil jste, že spolupracujete i na přípravě
nové legislativy v oblasti biopaliv. Jak?
Snažíme se využít zkušenosti z okolních
zemí i zkušeností tuzemských. Jde například
o tzv. reexporty či reimporty, několikanásobné započítávaní národního koeficientu využití biopaliv. V příhraničí si některé firmy
mezi sebou přesouvají vlaky s MEŘO, který
si započítávají několikanásobně, a tím dochází k daňovým únikům. Jiné firmy zase během
roku třeba 11 měsíců prodávaly pohonné
hmoty bez biopaliv, protože období výpočtu
povinného obsahu biopaliv je jeden rok a po
11 měsících zkrachovaly, čímž opět docházelo k daňovým únikům. Na boji proti daňovým únikům opět spolupracujeme s Ministerstvem financí.
Má ČAPPO ambice ovlivňovat i evropskou
legislativu v oblasti biopaliv, která se
obecně v Česku jeví jako příliš přísná?
Poukazujeme např. na to, že není příliš
moudré osvobozovat zcela od spotřební daně
čistý MEŘO. Je to otázka kompromisu. V okamžiku, kdy je na biopaliva uvalena určitá spotřební daň, je daleko větší možnost evidence.
Je tu třeba negativní příklad transformátorových olejů, které se přivážely do ČR zcela bez
evidence – v nádržích pod plachtou, a pak
se míchaly podvodně do pohonných hmot.
Možnost kontroly téměř nebyla.
Otázka výše spotřební daně je předmětem
diskuse. My si myslíme, že není dobré, aby
od ní byla některá biopaliva zcela osvobozena.
Čím více bude výjimek ze zákona o spotřební
dani, třeba i zelená či profesionální nafta, tím
více bude možností obcházet zákon. Třeba zemědělci vykazují daleko vyšší spotřebu zelené

nafty, než je reálné, a pak nabízejí ve svých areálech naftu daleko levněji, než je obvyklé, vysoce pod výrobní náklady.
EU chce dále zvýšit podíl biopaliv
v pohonných hmotách, což je v ČR
považováno za ne zcela rozumné. Je možné
tomu zabránit?
Evropská unie se podle mě poučila ze zavádění povinné složky biopaliv. Všichni vidí,
že dosáhnout v roce 2020 snížení emisí CO2
ze spalování pohonných hmot o 6 % (oproti
roku 2010) dalším zvyšováním podílu biosložek první generace nedává žádný smysl, protože energetická stopa jejich výroby je daleko
vyšší než snížení emisí CO2 při jejich používání. Evropská komise bude tyto cíle podle
mě přehodnocovat. Pokud se neobjeví ekonomická forma výroby vyspělých biopaliv,
tak ten původní cíl není reálný.
Jak se bude podle vás vyvíjet spotřeba
klasických pohonných hmot, motorových
paliv?
To závisí na vývoji ekonomiky, na výstavbě dálnic, investiční výstavbě, protože spotřeba motorové nafty kopíruje růst HDP.
Benzin spotřebovávají hlavně domácnosti.
Pokud se bude dařit ekonomice, bude stoupat i spotřeba benzinu. Též to závisí na zdanění biopaliv, na udržení rozumného poměru mezi fosilními palivy a biopalivy. Pokud
bude zdaněn i MEŘO či B30, pak se dá předpokládat, že i spotřeba fosilních paliv v následujících 4 – 5 letech poroste.
Poroste možná spotřeba motorové nafty,
ale spotřeba benzinu bude asi nadále
stagnovat, ne?
To je také otázka zdanění. Je nutno podívat se na to v širším kontextu. My žijeme

v globálním světě, kdy jednotlivé události
ovlivňují celý svět. Rusko momentálně masivně modernizuje své rafinérie, aby byly
schopny vyrábět více málo sirnatého dieselu
než dříve. Ten může být exportován do Evropy. Také břidlicový plyn z USA vytěsňuje fosilní paliva do Evropy. Jsou nové instalace na
Blízkém východě. Mění se produktové toky.
Na druhé straně rafinérie nejsou schopny vyrábět pouze diesel. Vždy budou produkovat
určitý podíl benzinu. Kdyby ho byl výrazný
nadbytek, stát by měl reagovat změnou zdanění benzinu. Dnes je nafta zdaněna méně
než benzin, navíc dieselové motory mají nižší
spotřebu než benzinové. Kvůli tomu spotřeba
dieselu neustále roste na úkor benzinu. Jedna
z možností korekce této disproporce je snížit
zdanění benzinu na úkor nafty.
Je Česká republika připravena na to, že
Ukrajina by mohla zastavit tranzit ruského
plynu a ropy do západní Evropy?
Máme náhradní ropovody i plynovody, takže na první pohled se nás to nedotkne. Například kapacita ropovodu IKL je dostatečná pro
zásobování České republiky, o cca 15 % dokonce převyšuje reálnou zpracovatelskou kapacitu
českých rafinérií. Na druhé straně, IKL je napojena na ropovod TAL. A i když v něm Mero má
5% podíl a tudíž rezervovánu určitou kapacitu,
zejména v létě je TAL přetížen a spoléhat se na
to, že by byl schopen stoprocentně zásobovat
ČR, není zcela bezpečné. Část ropy ze Středomoří bychom mohli dovážet, ale ne vždy v kapacitě, kterou potřebujeme.
Osobně si ale myslím, že by to od Ukrajiny nebyl rozumný krok, kdyby uzavřela kohoutky na Západ, nebylo by to v zájmu Ukrajiny, aby ohrozila země EU, kam chce patřit.
V Unipetrolu jste byl nově pověřen
výzkumnými projekty a oblastí energetiky.
Můžete to konkretizovat?
Rozdělení kompetencí členů představenstva Unipetrolu reflektuje nové rozdělení kompetencí v PKN Orlen. V Česku to přichází s dvouměsíčním zpožděním. Souvisí to
s tím, že PKN Orlen je nyní daleko aktivnější
v těžbě břidlicového plynu. Nebude proto už
rozdělení na rafinérie a petrochemii, typické
pro firmy, které neměly těžbu, nýbrž na prodej a výrobu.
Já jsem nyní odpovědný za investiční
a technologické inovativní projekty a za oblast rozvoje energetiky, kde připravujeme velké projekty, obnovovací i rozvojové. Jsem
odpovědný za oblast výzkumu a vývoje, konkrétně za VÚANCH, Polymer institut Brno.
Další sférou mých odpovědností je environmentální oblast a bezpečnost práce. V neposlední řadě také řízení naši účasti v hokejovém extraligovém klubu HC Verva Litvínov.
Je to dosti široký záběr.
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Kdo ovládne trh čerpacích stanic?
Maďarský MOL se chce stát českou jedničkou v počtu čerpacích stanic.
Co to udělá s trhem?
Alena Adámková

T

rh s pohonnými hmotami v České republice je v pohybu. Maďarská
společnost MOL během několika
málo měsíců skoupila sítě čerpacích stanic
od firem Agip, Pap Oil a Lukoil. Nejprve již
v květnu oznámila koupi 125 čerpacích stanic Agip. Vedle toho už na tuzemském trhu
provozuje 24 čerpacích stanic Slovnaft a 125
stanic Pap Oil. Nejnověji převezme 44 čerpacích stanic, které má dosud v Česku ruská
firma Lukoil.

CHTĚJÍ DALŠÍ RŮST
Rázem se s 318 pumpami stala po Benzině, která má 338 čerpadel, druhou největší
sítí a podle odborníků je možné, že zaútočí
i na první pozici.
„Tato akvizice je důležitý krok při dalším
posilování naší přítomnosti na českém trhu
a naplňování strategického cíle, kterým je pozice předního hráče v regionu střední a východní Evropy,“ uvedl viceprezident skupiny
MOL pro maloobchod Lars Höglund.
Maďarskému ropnému koncernu MOL
ale desetiprocentní podíl na českém trhu
s pohonnými hmotami nestačí. „Naším cílem je mít v České republice patnáct procent
trhu, a to nejen v počtu čerpacích stanic, ale
i v množství prodaných pohonných hmot,“
řekl deníku E15 Attila Dsupin, generální ředitel Slovnaftu pro Českou republiku.
Prostor pro další růst vidí Dsupin v pročištění trhu od nelegálního prodeje pohonných hmot, na který si stěžují všichni prodejci. „Hledáme také nové příležitosti pro
akvizice. Skupina MOL má dostatek finančních zdrojů na podporu růstu,“ dodal. Zda
ale bude na trhu příležitost k nákupům, je
sporné. „Teď žádné náznaky, že by některý
z velkých hráčů chtěl čerpací stanice prodat,
nevidím,“ řekl výkonný ředitel České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Jan
Mikulec.

CO SE ZMĚNÍ?
Pro řidiče bude převzetí čerpacích stanic
Agip firmou MOL znamenat několik změn.
Tou nejviditelnější bude změna značky.
„Zvažujeme několik alternativ, a to jak sloučení všech čerpacích stanic pod jednu značku, tak i ponechání více značek,“ říká Dsupin.
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Není vyloučeno, že v rámci optimalizace sítě se firma některých čerpacích stanic zbaví.
Konkrétní plány však bude mít až po schválení transakce ze strany evropských antimonopolních úřadů. Bývalou síť Agip bude zásobovat z vlastních rafinérií.
„Od firmy MOL čekám, že ještě nějakou
síť koupí, jistě bude soupeřit s Benzinou. Poté
by mohli svou síť v ČR rozdělit na dvě, jednu
prémiovou, možná pod značkou MOL, druhou jako „diskontní“, která by mohla zůstat
pod značkou Pap Oil. Nebudou tak muset
přebarvovat tolik čerpacích stanic. Pumpy
značky Slovnaft asi zmizí,“ předpokládá Ivan
Indráček, šéf SČS – Unie nezávislých petrolejářů, která zastupuje malé pumpaře a distributory.
Podle Indráčka je v ČR asi 3 700 veřejných pump, z toho je asi 2 200 standardních,
doplněných obchodem. „Ale i 350 pump je
na trhu stále málo, abychom mohli mluvit
o nějakém lídrovi trhu. Úplně jiná situace je
v Polsku, kde má PKN Orlen jasnou vedoucí pozici, podobně jako v Maďarsku MOL nebo v Rakousku OMV. V ČR žádný jasný lídr
na trhu stále nevzniká, což je pro zákazníky
dobře,“ dodal Indráček.
Česko je zemí s největší koncentrací čerpacích stanic v Evropě. O konsolidaci trhu
se mluví několik let. Marže z prodeje benzinu a nafty se pohybují kolem pěti procent
a jsou jedny z nejnižších v sektoru maloobchodu.

STANE SE NĚCO S CENAMI?
Změny na trhu s pohonnými hmotami nejsou
jedinou důležitou událostí, která se v tomto oboru odehrála. Pro vývoj trhu je důležité, že Unipetrol, jehož většinovým vlastníkem
je PKN Orlen, využil svého předkupního práva a odkupuje i podíl posledního zahraničního
akcionáře České rafinérské, firmy ENI. Za 30
milionů eur, tedy 823 milionů korun získá
zhruba 32,5 procenta akcií. Tím se PKN Orlen stane stoprocentním vlastníkem České rafinérské, která provozuje rafinérie ropy v Litvínově a Kralupech nad Vltavou.
SČS – Unie nezávislých petrolejářů však
tvrdí, že akvizice může narušit hospodářskou
soutěž a zvýšit ceny benzinu. Obrátila se proto s námitkou proti povolení tohoto spojení
na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.
„Unipetrol rozporuje naše tvrzení, že by
převzetí České rafinérské mělo negativní dopad. Oni říkají, že je tady dost distributorů
na to, aby byla zachována hospodářská soutěž. My ale mluvíme o něčem jiném. Pohonné hmoty se přece musí na trh nějak dostat,
někdo je musí vyrobit nebo dovézt, aby s nimi distributoři mohli pracovat. Různé statistické zdroje se shodují v tom, že Česká rafinérská zásobuje trh zhruba ze 70 %, což je
významné dominantní postavení,“ argumentuje Indráček.
Pokud Unipetrol získá plnou kontrolu
nad touto produkcí, mohl by tak podle Indráčka „v podstatě hýbat s velkoobchodní
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cenou podle vlastní vůle a zvýšení cen pro
distributory by pak znamenalo tlak na zvýšení cen u pump“.
Podle mluvčího Unipetrolu Mikuláše Dudy nic takového nehrozí. V Česku je podle
něj velký počet obchodníků, kteří zaručují
konkurenci.
„Unipetrol, který působí na exportním trhu, není ani po nákupu akciového podílu schopen kontrolovat dovozní kanály do České republiky. V okolí hranic s Českou republikou
funguje relativně velký počet rafinérií,“ reaguje
Duda. „Situace, kdy jsou rafinérie v rukou jednoho subjektu, navíc není z pohledu středoevropského regionu nijak výjimečná,“ dodává.
Zda bude akvizici posuzovat český antimonopolní úřad, nebo Evropská komise, není zatím rozhodnuto.

KONKURENCE JE MINULOSTÍ
Dosud si akcionáři České rafinérské, ke kterým ještě loni patřil i Shell, navzájem konkurovali. Rafinérie v Litvínově a Kralupech
pro ně paliva jen vyrábí, ale nákup ropy a pak i prodej pohonných hmot si každý
z nich organizoval podle vlastní cenové strategie. Teď bude obchodní politika plně v rukou Unipetrolu. Rafinérie přitom zajišťují až
75 procent celkové spotřeby paliv v Česku.

V petrolejářském byznysu by se nejednalo
o první případ, kdy antimonopolní úřad zhatil dojednanou významnou akvizici.
Na bruselských ochráncích trhu zkrachovala před lety dohoda rakouského koncernu OMV o koupi konkurenčního MOL. Nebo když v Německu společnost BP kupovala
pumpy Aral, tamní úřad souhlasil, ale nařídil
část benzinek prodat. Není vyloučeno, že podobně by mohla dopadnout i akvizice podílu
ENI v České rafinérské.

JDE TAKÉ O KRALUPY
Pokud by antimonopolní úřad potvrdil riziko
zneužití dominantního postavení Unipetrolu, mohl by s akvizicí souhlasit podmínečně

a nařídit například prodej části rafinérských
aktiv třetímu subjektu. Už dnes vedou ministerstva financí a průmyslu jednání s Unipetrolem o dalším osudu tohoto byznysu. Poláci by rádi, aby stát propojil jimi ovládané
rafinérie s distribucí a čerpacími stanicemi
státní firmy Čepro. To ministři Andrej Babiš a Jan Mládek odmítají, ale viděli by radši,
kdyby Poláci prodali státu rafinérii v Kralupech. Obě strany si stojí tvrdě za svým.
O případnou koupi kralupské rafinérie
by ale mohly mít zájem i další firmy. Třeba
MOL, kterému by místní zdroj benzinu vylepšil možnosti zásobování čerpacích stanic,
kam nyní dováží palivo z bratislavské rafinérie Slovnaft.

14
8. odborné a společenské setkání profesionálů
a příznivců oboru výroby a distribuce pohonných hmot
a čerpacích stanic
23. 10. 2014 | kongresové centrum hotelu Clarion | Praha 9, náměstí OSN
SEMINÁŘ
Vývoj a perspektivy trhu pohonných hmot v ČR
Ochrana trhu - eliminace daňových podvodů
Prespektivy a efektivita uplatnění biopaliv
WORKSHOP
Budoucnost petrolejářského průmydlu a obchodu s motorovými palivy
PETROLawards 14
Vyhlášení výsledků prestižní celooborové soutěže
Přihlášky a informační servis pro účastníky: www.petrol.cz
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Boj o českou petrochemii pokračuje
Ani poté, co Unipetrol ovládl 100 % akcií
České raﬁnérské, není o budoucí podobě raﬁnérsko-petrochemického komplexu v ČR rozhodnuto.
– provozovatelem ropovodů, firmou MERO.
Česká vláda projevila naopak zájem o koupi
rafinerie v Kralupech.

NESOUHLAS NEZÁVISLÝCH
PETROLEJÁŘŮ

T

řetinový podíl italského ropného koncernu ENI v České rafinérské nezíská
maďarský MOL s dceřiným Slovnaftem, jak se obě firmy předběžně dohodly
v květnu při akvizici italských benzinek Agip.
Italové svých 32,45 procent v rafinériích Litvínov a Kralupy prodají holdingu Unipetrol,
ovládanému polským koncernem PKN Orlen.
Poláci využili svého předkupního práva, které jako spoluvlastníci rafinérií mají.
A ovládnou tak ze sta procent veškerou výrobu benzinu a nafty v Česku.
Unipetrol zaplatí Italům 30 milionů eur
(zhruba 823 milionů korun). Což je relativně příznivá cena, jelikož za poloviční, tedy
16procentní podíl, který loni v listopadu prodala společnost Shell, zaplatil Unipetrol více
než 27 milionů dolarů, tedy přibližně 536 milionů korun.
„Další integrace rafinérského a petrochemického segmentu zůstává klíčovým bodem
našich hlavních strategických cílů,“ vyjádřil
se Marek Świtajewski, generální ředitel společnosti Unipetrol.
Skutečností je, že MOL (Slovnaft) měl spíš
než o české rafinérie větší zájem o 125 čerpacích stanic Agip, které od ENI v Česku koupil.
Poté, co pak získal i síť ruského Lukoilu, stal
se po Benzině (dcera Unipetrolu) druhou nejpočetnější sítí v Česku. Unipetrol sice ovládnutím celé České rafinérské, a tím i tří čtvrtin
veškeré spotřeby pohonných hmot v Česku,
riskuje střet s antimonopolním úřadem, ale
zároveň jako jediný majitel rafinérií teď získává větší sílu při vyjednávání se státem.
Poláci se už několik měsíců snaží v tvrdém jednání s ministry financí a průmyslu prosadit, aby jim stát umožnil výhodnou
spolupráci s firmou Čepro, která skladuje paliva i státní hmotné rezervy a spravuje i produktovody, a další státní firmou
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Ovládnutí stoprocentního podílu České rafinérské petrochemickým holdingem Unipetrol začal zkoumat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Zahájil správní
řízení. Plánovanou fúzi totiž napadla Unie
nezávislých petrolejářů.
„Naše asociace se obává, že ovládnutím
České rafinérské by se Unipetrol dostal do výrazně dominantní pozice na petrolejářském
trhu. Taková situace by ohrožovala zdravé konkurenční prostředí a mohla by přinést
i zvýšení cen pro koncové spotřebitele,“ uvedl
předseda představenstva unie Ivan Indráček.

ALTERNATIVY ŘEŠENÍ
Pokud ÚOHS shledá, že stoprocentní podíl PKN v rafinériích skutečně ohrožuje trh,
může koupi buď nepovolit, nebo nařídit, aby
PKN jednu svou rafinérii prodal.
„Kdybych byl na místě PKN, raději bych
získal 100 % v jedné rafinérii, než měl 65 %
ve dvou. PKN by si asi nechal Litvínov, tam
je návaznost na vysoce ziskovou petrochemickou výrobu, stát by pak podle svého plánu
koupil Kralupy,“ uvedl zdroj z petrolejářské
branže. Pak je otázka, co bude dál. Prosazuje se varianta, že by vznikl holding vedený Čeprem. „Kdyby Čepro převzalo rafinérie, vytvořila by se vertikální struktura. Když stát
připojí i Mero, bude mít ropovod, produktovody, velkoobchod, zpracování ropy a ještě
síť čerpacích stanic. To by bylo velmi výhodné pro vlastníka, ale nemusí se to líbit ÚOHS,
protože to může způsobit manipulaci s cenami,“ uvedl tentýž zdroj. Dodal, že si umí představit v české petrochemii řešení podobné
tomu v Českých drahách: státní železniční dopravní cesta a na ní cizí vlaky. Tj. Mero plus
rafinérie, produktovody a sklady budou patřit
státu, ale v Čepru budou skladovat a obchodovat komerční subjekty a jeho síť čerpadel EuroOil bude také patřit komerčním subjektům.
Podobný názor, že PKN Orlen blufuje, ale
nakonec možná prodá rafinérie v Litvínově
i v Kralupech, vyslovil i týdeník Respekt.
Odmítnutí Poláků je podle Respektu třeba brát spíš coby formalitu či vějičku, která

byla předhozena veřejnosti. Jednání o budoucím majetkovém uspořádání ropného průmyslu v Česku jsou totiž v plném běhu a lze čekat,
že neskončí bez výsledku. Jisté je, že samostatný odprodej jen jedné ze dvou rafinérií spadajících pod firmu Česká rafinérská by Unipetrolu, potažmo Polákům, valný smysl nedával.
„Kralupského zpracovatele by stát navíc
chtěl koupit prostřednictvím svého Čepra,
které přitom už nyní vytváří díky vlastnictví
skladů a produktovodů obrovskou cenovou
konkurenci na velkoobchodním trhu s pohonnými hmotami právě Unipetrolu. Kdyby tedy Unipetrol Čepru přidal ještě i kralupskou rafinérii, zboural by si velkoobchod
palivy vyráběnými ve zbylém provozu v Litvínově,“ uvedl Respekt.

DVĚ CESTY
Podle Respektu je jednou reálnou variantou
to, že by Poláci nakonec na prodej Kralup
kývli, ovšem za podmínek, že by získali zároveň dlouhodobý kontrakt se státem na výkup
paliv i z Litvínova. Unipetrol by si tedy rafinérii Litvínov ponechal, ale obchodoval by
jen se surovinami, které vyrábí pro chemický průmysl. Tento byznys je pro společnost
navíc – na rozdíl od rafinérií – vysoce ziskový a Poláci také mají větší zájem ho v Česku
rozvíjet. Veškerý velkoobchod s palivy by tak
přešel pod stát.
Druhou variantou, je, že Poláci prodají
státu obě rafinérie, Litvínov i Kralupy – tedy celou společnost Česká rafinérská, která je
v posledních letech vysoce ztrátová. Zatímco
doposud měl Unipetrol ztrátu z tohoto byznysu zhruba dvě miliardy, nyní za ním půjde i druhá polovina, tedy celkem 4 miliardy.
Podle ceny, za jaké Unipetrol vykoupil
menšinové podíly, se hodnota celé České rafinérské odhaduje na zhruba 3 miliardy korun. Pokud by poté stát spojil tuto firmu se
svými ziskovými podniky Čepro a Mero, mohl by výrazně zlepšit kondici České rafinérské
a také třeba dát část akcií nově vzniklé státní
ropné firmy na burzu.
Jak bude výsledný obchod vypadat, je však
zatím těžké předjímat. Otázka také je, zda nebude na prodej celý Unipetrol. Otazník visí
také nad kupcem. Musí to být jen stát?
Podle serveru echo24.cz má o koupi většinového podílu Unipetrolu zájem skupina J&T, která vlastní 23,7 procenta akcií a je
druhým největším majitelem Unipetrolu.
Dohromady by ovládala 86,7 procenta firmy.
Obchod je ale podle tohoto zdroje stále ještě
ve stádiu příprav. Oficiálně ho obě strany odmítají komentovat.
(aa)
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10. veletrh vytápĢní, klimaƟzace,
krbƽ, kamen a úspor energií

11. - 14. 2. 2015
VýstavištĢ Praha - Holešovice

SoubĢžnĢ probíhají veletrhy
DƎevostavby a Windoor expo
www.modernivytapeni.cz
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Kauce pro distributory
– obavy a realita
Novela zákona o pohonných hmotách pročistila trh s pohonnými hmotami.
Také výběr DPH se zlepšil. Konkurence na trhu nezmizela.
Jan Mikulec

J

iž deset měsíců (od 1. listopadu 2013)
je účinná novela zákona 311/2006, Sb.
o pohonných hmotách, která mimo jiné
ukládá distributorům pohonných hmot (tedy
ne jednotlivým čerpacím stanicím) povinnost
složit kauci 20 milionů Kč nebo tuto částku
krýt bankovní garancí. Projednávání novely
a zejména otázka kaucí byly široce medializovány a byly vyslovovány různé, vesměs pesimistické obavy, že novela zásadně poruší konkurenční prostředí v distribuci pohonných
hmot, a to v konečném důsledku s negativním
cenovým dopadem pro zákazníky.
Pro úplnost je třeba dodat, že na základě návrhu 17 senátorů rozhodl Ústavní soud
dne 13. května 2014, že ustanovení o kaucích v novele zákona je platné pouze do 30. 6.
2015. Ústavní soud sice nezpochybnil institut
kaucí jako takový, napadl však jejich plošný
charakter a možný „rdousící efekt“ pro malé
distributory. Sluší se uvést, že tři z ústavních
soudců se s názorem pléna Ústavního soudu
neztotožnili a vyslovili odlišné stanovisko.

POČET DISTRIBUTORŮ PRUDCE
KLESL
Je tedy namístě, a je snad už i vhodná doba
podívat se na reálné dopady novely. Do konce října 2013 v oblasti distribuce (neboli velkoobchodu) pohonných hmot působilo stěží
uvěřitelných zhruba 1 950 subjektů, kdy velkou většinu z nich představovaly firmy, které
reálně neobchodovaly a sloužily – nebo měly
posloužit – jako články v řetězci firem, jejichž
cílem bylo neodvést daň z přidané hodnoty.
Odhady daňových úniků v oblasti DPH se
u pohonných hmot přitom pohybovaly mezi částkami 5 až 8 miliard Kč. Dnes na trhu
působí jen zhruba 160 distributorů a jak lze
ukázat v tabulce, jejich počet je porovnatelný

Počet obyvatel (mil.)
Počet veřejných ČS
Počet distributorů
(dodavatelů)

NIŽŠÍ JSOU I MARŹE
Rozhodně se přitom nenaplnily obavy, že bude
docházet k poruchám v zásobování čerpacích
stanic i velkoodběratelů, naopak, v distribuci
pohonných hmot nedochází k nepravidelnostem. Pokud jde o obavu z růstu cen pohonných hmot v důsledku omezení konkurenčního prostředí, pak ani ta se nenaplnila. Ceny
na čerpacích stanicích sice v první polovině loňského roku vzrostly, ale bylo to pouze
důsledkem kurzové intervence České národní banky v prvním listopadovém týdnu. Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) zpracovala velmi podrobnou
analýzu vývoje cen od září 2013 do konce ledna 2014, a ta potvrdila, že přes růst cen v listopadu klesla významně marže prodejců pohonných hmot na čerpacích stanicích, která
je přitom jedna z nejnižších v maloobchodě
a pohybuje se pouze kolem 5 %. Tento vývoj
jasně dokládá, že trh čerpacích stanic nepřestal být vysoce konkurenční.

ČR
10,5
3 649

Polsko
38,5
6 756

Německo
80,3
14 678

Rakousko
8,4
2 515

Slovensko
5,4
718

Maďarsko
9,9
1 562

158

127

20

13

30

21

se situací v okolních zemích a Maďarsku.
Jenom pro přesnost – např. v Německu
a Rakousku je navíc ještě řada obchodníků
s minerálními oleji, kteří ale obchodují pouze
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s topnými oleji. Z tabulky je zřejmé, že distribuce pohonných hmot je i dnes v ČR velmi
konkurenčním trhem.

VÝBĚR DPH STOUPL
Pesimistické scénáře se tedy nenaplnily, optimistické přinejmenším z valné části ano.
Prakticky ustaly podvody na dani z přidané

hodnoty, spojené s karuselovými obchody
při dovozech pohonných hmot do ČR prostřednictvím silniční dopravy. Zde již máme
k dispozici fakta, kdy v tiskové zprávě Ministerstva financí ČR (MF ČR) ze dne 1. 9. 2014
„Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až srpen 2014“ je konstatován pozitivní
vývoj výběru daně z přidané hodnoty (+7,1%
oproti srovnatelnému období 2013).
Ačkoliv se tento údaj netýká pouze výběru
daně z přidané hodnoty z pohonných hmot,
ale celkového výběru daně, přesto považovalo MF ČR za potřebné konstatovat: „Pozitivní vliv na inkaso daně mají i zavedená opatření pro boj s daňovými úniky, mezi které patří
například zavedení povinnosti kauce pro obchodníky s pohonnými hmotami.“ Vzrostl
i výběr spotřební daně z minerálních olejů,
a to výrazněji, než rostl objem trhu s pohonnými hmotami.
Mohu tedy shrnout – novela zákona o pohonných hmotách účinně napomohla v boji s daňovými úniky, aniž by omezila konkurenční prostředí na tomto trhu. V současné
době připravuje MF ČR ve spolupráci s MPO
ČR návrh další novely zákona o pohonných
hmotách tak, aby bylo vyhověno nálezu
Ústavního soudu a účinný nástroj v boji s daňovými podvody byl přitom zachován. Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu přípravu této novely velmi podporuje.

O AUTOROVI
Ing. JAN MIKULEC, CSc. působil jako
jednatel společnosti Benzina, s.r.o.,
součásti Unipetrolu. V závěru roku 2012
byl zvolen novým výkonným ředitelem
České asociace petrolejářského průmyslu
a obchodu (ČAPPO).
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Státní podpora OZE a doprava
Měla by být elektřina vyrobená v obnovitelných zdrojích energie při využití
pro pohon motorových vozidel zatížena spotřební daní?
Jiří Souček, Ivan Souček, Michal Souček

P

roblém vyčerpatelnosti zásob klasických fosilních paliv vede již řadu
let k hledání nových obnovitelných
zdrojů energie (OZE) pro výrobu elektrické
energie, tepla a pohon motorových vozidel.
Tento problém je současně spojován s řešením zlepšení kvality životního prostředí,
zvláště se snížením množství emisí skleníkových plynů (oxid uhličitý, oxidy dusíku, metan), které se uvolňují při výrobě a spotřebě
energií a jsou považovány za jednu z hlavních
příčin globálního oteplování planety.
V oblasti motorových paliv se v poslední
době klasická fosilní paliva tj. motorová nafta a benzin nahrazují biopalivy na bázi esterů
přírodních vyšších mastných kyselin (bionafta, MEŘO) a bioetanolu, které se v ČR povinně přidávají do tržních druhů pohonných
hmot, nebo se využívají v jiných druzích paliv, jako je čistá bionafta B 100, směsná bionafta B-30 (směs motorové nafty a 30% obj.
bionafty) pro vznětové motory a palivo E 85
(směs 85 % obj. bioetanolu a benzinu) pro zážehové motory.
K omezení emisí skleníkových plynů se
rozšiřuje použití stlačeného zemního plynu
(CNG) a velmi perspektivní je použití elektrické energie v elektromobilech a hybridních motorech, která je vyrobena z různých
druhů OZE, jejichž podíl na instalovaném
výkonu v ČR je znázorněn na grafu č. 1.

i významnou nevýhodu, kterou jsou vyšší
výrobní náklady, tj. cena. Aby se tato paliva
mohla uplatnit na trhu, stát je podporuje tím,
že jsou zákonem stanoveny povinné přídavky
biopaliv do tržních druhů pohonných hmot
a na některé druhy paliv je stanovena snížená nebo nulová spotřební daň, resp. na ně není aplikována „ekologická daň“. Na elektrickou energii vyrobenou z různých druhů OZE
jsou přiznávány přímé státní dotace.
Z hlediska spotřebitele jsou významné
především náklady na provoz dopravního
prostředku, tj. minimální cena paliva. Z hlediska státu je důležitý objem státních dotací,
které vydává na podporu OZE a které zatěžují státní rozpočet.
Níže je uvedeno porovnání výše státní finanční podpory jednotlivých druhů motorových paliv a elektřiny, vyrobených z OZE,
a nákladů na ně. V tabulce č. 1 jsou uvedeny
potřebné parametry jednotlivých druhů motorových paliv, použité pro další propočty.
V České republice se povinně přidává
do automobilového benzinu 4,1 % obj. bioetanolu a do motorové nafty 6,0 % obj. bionafty. Tímto způsobem se realizuje na trhu

RŮZNÉ FORMY PODPORY BIOPALIV
Biopaliva a elektrická energie vyrobené
z OZE mají vedle pozitivních efektů, jako je snížení emisí skleníkových plynů, nižší exhalace škodlivin ve výfukových plynech
(oxid uhelnatý, pevné částice, kancerogenní
látky aj.) a vysoká biologická rozložitelnost

Graf č. 1: Podíl jednotlivých zdrojů na instalovaném výkonu
výroby elektřiny v roce 2013

převážné množství motorových biopaliv bez
jakékoliv státní finanční dotace. Motorová paliva jsou zatížena spotřební daní ve výši 12,86 Kč/l u benzinu a 10,86 Kč/l u motorové nafty, což představuje příjem státního
rozpočtu více než 70 mld. Kč/rok. Přídavky
biopaliv zvyšují náklady na motorová paliva v rozsahu 0,3 až 0,5 Kč/l, které jsou promítnuty v konečné ceně motorového paliva
(příp. jdou na vrub zisku rafinérie). Toto zvýšení činí cca 2 až 3 mld. Kč/rok.
Menší část biopaliv se realizuje jako bionafta B 100 a palivo E 85, které nejsou zatíženy spotřební daní vůbec, což lze považovat
za státní finanční dotaci. Její výše je však relativně malá.
Lze konstatovat, že použití biopaliv v silniční dopravě v ČR zatěžuje státní rozpočet
minimálně a zvýšené náklady hradí spotřebitelé, příp. výrobci.

DOTOVANÁ ELEKTŘINA
Elektrická energie vyrobená z obnovitelných
zdrojů je v ČR dotována, a to buď formou
zvýšených výkupních cen, nebo proplácením
tzv. „zeleného bonusu“ – ty jsou každoročně
vyhlašovány Energetickým regulačním úřadem (ERÚ).
V tabulce č. 2 jsou uvedeny hodnoty zelených bonusů, tj. státního příspěvku v Kč
na vyrobenou kilowatthodinu pro nově instalovanou kapacitu, platné v letech 2008 až
2014 pro elektrickou energii z různých OZE.
Výše státních dotací na elektřinu vyrobenou z OZE na nových kapacitách se každoročně snižuje. U fotovoltaické elektřiny
se za posledních 6 let snížila o 87 % a u větrné elektřiny o 35 %. Přesto se celkový objem
dotací nadále zvyšuje vzhledem k tomu, že

Ukazatel / Druh paliva

Jednotka

Bionafta B 100

Bionafta B 30

Nafta
motorová

CNG

Palivo E 85

Benzin
automobilový

Maloobchodní cena
Maloobchodní cena
Spotřební daň
Nepřímé dotace
Nepřímé dotace
Energetický obsah
Energetický obsah
Energetický obsah

Kč/l
Kč/kWh
Kč/l
Kč/l
Kč/kWh
MJ/kg
MJ/l
kWh/l

33
3,58
0
10,95
1,19
37,0
33,0
9,2

35
3,60
7,66
3,28
0,34
41,2
35,1
9,7

37
3,70
10,95
0
0
43,0
36,0
10,0

25/kg
1,85
0,50/kg
16,60/kg
1,23
48,6
33,0
13,5 /kg

25
3,97
0
12,86
2,04
29,4
22,7
6,3

37
4,15
12,86
0
0
43,0
32,0
8,9

Tabulka č. 1: Parametry motorových paliv

Pozn.: – za nepřímé dotace považujeme snížení spotřební daně – nepřímá dotace CNG je vypočtena ze spotřební daně benzinu 17,1Kč/kg
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OZE/
Rok

Malé vodní
elektrárny

Biomasa

Bioplyn

Vítr

Fotovoltaika

Geotermální

2014

2,410

2,485

2,700

1,534

1,879

2,440

2012

2,449

2,880

1,841

5,810

3,740

2010

2,437

1,945

12,431

2008

2,177

2,361

14,450

automobilu na 100 km. V propočtech jsme
použili průměrné hodnoty spotřeby paliv
na 100 km, uváděné výrobci automobilů, tj.
motorové nafty 5,0 l, CNG 3,7 kg, bionafty
5,4 l a elektrické energie 16 kWh.
Z údajů uvedených v tabulce č. 3 je patrné, že emise propočtené podle metodiky EU
splňuje pouze bionafta. Výše emisí elektrické

avšak nejsou k dispozici a bylo by účelné je
kvalifikovaně propočítat.
Hodnoty emisí klasických motorových
paliv i biopaliv nelze srovnávat s emisemi
elektřiny použité pro pohon elektromobilů
a vyjádřené v množství na energetickou jednotku (g/MJ nebo g/kWh), neboť spalovací motory mají podstatně nižší účinnost než
elektromotory, a tím i vyšší spotřebu při jejich provozu. Správnější je porovnávat emise vzniklé při provozu motoru po ujetí stanovené vzdálenosti (g/100 km). V tabulce č. 3
jsou uvedeny emise skleníkových plynů, resp.
oxidu uhličitého hlavních motorových paliv
a elektrické energie, propočtené jednak podle metodiky EU, tj. vztažené na energetickou jednotku (kWh) a jednak při provozu

energie závisí na složení vyráběného mixu,
tj. podílu elektřiny vyrobené z uhlí, zemního plynu, jádra, OZE aj. Emise produkované při provozu na 100 km u elektrické energie z uhlí a CNG jsou vysoké a nesplňuji
ani současný požadavek úspory 35 %, který
však splňuje mix elektřiny vyráběný v EU
– úspora 65,3 % a mix elektřiny vyráběný
v ČEZ – úspora 41,3 %. Tyto snížené emise jsou důsledkem vyšších podílů elektřiny
vyráběné z OZE a z jádra, které mají minimální emise.
Elektřina vyrobená z OZE má nízké hodnoty emisí skleníkových plynů a vyhovuje
kritériím stanoveným EU pro biopaliva použitá pro pohon motorových vozidel, kterým nevyhovuje elektřina vyrobená z uhlí

3,270
3,730

Tabulka č. 2: Zelené bonusy (Kč/kWh)

na dotace jsou uzavřeny mezi státem a výrobci elektřiny smlouvy s platnosti 20 let a dosud platí vysoké sazby z let před rokem 2012.
V roce 2013 bylo v ČR spotřebováno
70,2 TWh elektrické energie a z toho činila
elektřina vyrobená z OZE 9,2 TWh, tj. 13,2 %.
Dotační náklady na veškeré obnovitelné
zdroje činily v roce 2013 44,3 mld. Kč, v roce
2012 35,7 mld. Kč a v roce 2010 13,1 mld. Kč.
Náklady na elektřinu vyrobenou z OZE
jsou podstatně vyšší, než na elektřinu vyrobenou z klasických zdrojů. Na její podporu vynakládá stát ročně desetimiliardové dotace.

EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ
U ELEKTROMOBILŮ
Jiná situace bude v případě, když použijeme
elektrickou energii vyrobenou z OZE pro
pohon motorových vozidel, tj. elektromobilů. V tomto případě porovnáváme elektřinu
z OZE s motorovými palivy, nikoli s klasickou elektrickou energií. Elektrická energie
z OZE má vyšší kvalitu, neboť má nízké emise oxidu uhličitého, obdobně jako biopaliva.
Výrobci automobilů uvádějí, že při provozu elektromobilů jsou emise oxidu uhličitého
nulové, což ale neodpovídá skutečnosti. Emise skleníkových plynů jsou přitom základním
kriteriem udržitelnosti u motorových paliv
a stanovují se podle metodiky EU (směrnice
č. 2009/28/ES) z celého životního cyklu, který
zahrnuje emise vznikající při dobývání nebo
pěstování surovin, při vlastní výrobě, distribuci a spotřebě. Emise vyhovujícího biopaliva musí být nižší než emise motorové nafty
nebo benzinu, které činí 83,8 g/MJ, tj. 301 g/
kWh. Snížení emisí musí být v současné době nejméně 35 %, od roku 2017 50 % a v roce
2018 u nových kapacit 60 %.
Podle dostupných informací činí emise
skleníkových plynů, respektive oxidu uhličitého u zemního plynu 243 g/kWh, u bionafty vyrobené v ČR na jednotce s kapacitou 100
kt/rok 148 g/kWh a při výrobě elektrické energie v uhelné elektrárně v ČR s produkcí 100
GWh/rok 850 g/kWh, u mixu a.s. ČEZ 550g/
kWh a u mixu států EU 327 g/kW. Emise elektřiny vyrobené z OZE jsou minimální. Uvedené hodnoty emisí zahrnují pouze výrobu
ekektrické energie a nezahrnují emise vzniklé při získávání nebo dobývání paliva, ani emise spojené s přenosem a spotřebou. Skutečné
hodnoty emisí budou pravděpodobně vyšší,
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Palivo
Motorová nafta
CNG
Bionafta ČR
El. energie EU
El. energie ČEZ
El. energie, uhlí

Spotřeba
kWh/100km
50
50
50
16
16
16

Tabulka č. 3: Emise oxidu uhličitého

Emise CO2
g/kWh
úspora %
301
243
148
327
550
850

0,0
19,2
50,8
–8,6
–82,7
–182,4

Emise CO2
kg/100km

úspora %

15,0
12,1
7,4
5,2
8,8
13,6

0,0
24,2
50,8
65,3
41,3
9,3

M A G A Z Í N

a překvapivě ani ze zemního plynu. Její podíl
ve vyráběném elektrickém mixu snižuje emise kysličníku uhličitého a umožňuje tak použití jako motorového paliva.

NÁKLADY NA PROVOZ
Ekonomickou výhodou elektromobilů jsou
relativně nízké náklady na pohon motoru.
V tabulce č. 4 jsou porovnány náklady na palivo na provoz 100 km pro benzinový, naftový a elektrický motor
V daném případě jsou náklady na provoz elektromobilu o 105 Kč/100 km nižší než
u naftového motoru a o 142 Kč/100 km nižší než u motoru benzinového. Tento rozdíl
souvisí nejen s vyšší účinnosti elektromotoru, ale významně je ovlivněn strukturou ceny jednotlivých paliv. V ceně automobilového benzinu je zahrnuta spotřební daň ve výši
12,86 Kč/l, tj. 1,45 Kč/kWh a daň z přidané
hodnoty ve výši 0,87 Kč/kWh. V ceně motorové nafty je zahrnuta spotřební daň ve výši
10,95 Kč/l, tj. 1,1 Kč/kWh. Cena elektřiny není zatížená spotřební daní, pouze DPH ve výši 1,05 Kč/kWh (přičemž „ekologická daň“
je součástí ceny). V nákladech na palivo činí daňové zatížení u automobilového benzinu 116 Kč/100 km, tj. 52 %, u motorové nafty

Typ motoru

Spotřeba paliva
na 100 km

Cena paliva

Náklady na palivo
Kč/100 km

Benzinový

6 litrů
50 kWh

37 Kč/l
4,15 Kč/kWh

222

Naftový

5 litrů
50 kWh

37 Kč/l
3,75 Kč/kWh

185

Elektrický

16 kWh

5 Kč/kWh

80

Tabulkač. 4: Náklady na palivo

94 Kč/100 km, tj. 50 % a u elektrické energie
pouze 16,8 Kč/100 km, tj. 21 %. Kromě toho nejsou v ceně elektřiny plně zahrnuty státní dotace.
Na grafu č. 2. jsou uvedeny náklady
na různé druhy paliv při provozu automobilu, kde náklady “s dotací” jsou propočteny na základě sazeb spotřební daně platných
v ČR a státních příspěvků na OZE a náklady
“bez dotace”, které zahrnují plnou výši spotřební daně a nulové státní dotace.
Vyvstává tak otázka, zda by pro udržení příjmů do státního rozpočtu neměla být
i elektřina použitá pro pohon motorových
vozidel zdaněna spotřební daní, obdobně jako ostatní motorová paliva, nebo jiným způsobem. Pokud k tomuto zdanění nedojde,

budou se snižovat příjmy do státního rozpočtu. Problematiku výše spotřební daně je třeba řešit postupně, a to ve spojitosti s vývojem
cen elektromobilů, které jsou v současné době značně vyšší než ceny automobilů se spalovacími motory. Problematika použití elektrické energie z OZE pro pohon motorových
vozidel je závažná a zasluhuje si další, širší
a podrobnější analýzy.
POUŽITÁ LITERATURA:
Věstník ERU č.7/213
Zákon o spotřebních danich č. 353/2003 Sb.
Zpráva a.s. ČEZ za rok 2013
Zpráva ERU za rok 2013
Prospektové informace fy Škoda,
Volkswagen, Citroën
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Graf č.2: Náklady na jednotlivé druhy paliva pro pohon vozidel v Kč/100 km
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Emergy analýza: posúdenie
industriálneho procesu
Na jednoduché porovnanie náročnosti industriálnych procesov je možné využiť
„emergy teóriu“, ktorá vyjadruje energiu v primárnej jednotke, Slnečnom joule.
Ján Matúška, FEL ČVUT

E

nergetickú náročnosť industriálnych
procesov je možné hodnotiť rôznymi
spôsobmi a metodikami, ktoré závisia
na zaužívanom štandarde jednotlivých firiem. Výsledky môžu poslúžiť na porovnanie
energetickej efektivity procesov, ktorých výstupom môže byť energia, tovar alebo služba.
Detailnejšia analýza pomocou Emergy teórie
umožní jednoduchšie porovnávanie procesov,
nakoľko všetka energia uložená v produkte je
prepočítavaná na jednotnú formu energie, Slnečný joule. Taktiež umožní z výsledkov vyvodiť dopad procesu na životné prostredie.
Teória finálnej energetickej náročnosti
sa používa na určenie energetickej náročnosti
procesu v spoločnej jednotke „Joule“ nezávisle na zdroji energie (elektrická energia, tepelná
energia, benzín a pod.). Teóriu finálnej náročnosti je možné chápať ako množstvo priamo
spotrebovanej energie všetkých druhov, ktoré vstupujú do procesu za účelom vytvorenia
výrobku, v tomto prípade elektrickej energie.
Emergy analýza je založená na Emergy teórii (autor prof. H. T. Odum), ktorá nepovažuje všetky zdroje energie za rovnocenné.
Pokiaľ každý druh energie môže byť premenený na teplo, nedá sa povedať že jeden joule určitej formy energie je rovnocenný jed-

Obrázok č. 1: Diagram toku energie
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nému joulu inej formy energie v možnosti
konať prácu (energia 1 Joule slnečného žiarenia, vetru, benzínu alebo elektrickej energie nie sú navzájom rovnocenné).
Najjednoduchšie vysvetlenie pojmu
emergy je „energetická pamäť“, ktorá sa da
chápať ako množstvo energie uložené v pozorovanom médiu. Odborné definície hovoria, že emergy je energia jedného typu naakumulovaná v rôznych druhoch energie, tovaru
alebo služby, resp. dostupná slnečná energia
použitá priamo alebo nepriamo na výrobu
služby alebo produktu.
Z definícií je zrejmé, že emergy je priamo
a nepriamo potrebná energia na vytvorenie
produktu. Pre vyjadrenie energie vloženej do
tohto produktu sa využíva prepočet na jednu formu energie. Emergy teória používa ako
základ energiu slnečného žiarenia. Ako jednotka sa používa „solar emergy joules“ (solárny emergy joule, emjoule) – jednotka SEJ.

PRIMÁRNE ZDROJE
Za primárne zdroje energie sa považujú slnečné žiarenie, slapové javy (príliv a odliv)
a vnútorne teplo zeme. Primárne zdroje nevznikli procesom premeny alebo pôsobením
inej formy energie. Ostatné zdroje energie,

ktoré poznáme (uhlie, ropa a pod.) vznikli konaním práce primárnych zdrojov. Na
príklade uhlia je možné znázorniť premenu
energiu do inej formy. Slnečné žiarenie pracovalo na raste biosféry a po geologickej činnosti vzniklo uhlie v dnešnej podobe.
Na obrázku č.1. je proces transformácie
rôznych druhov energie na iný výstup. Vstupom sú energie A, B, C. Z procesu transformácie vystupuje sledovaný výstup a straty.
Výstupom z procesu môže byť iný druh energie alebo materiál. Nakoľko pri tomto procese vzniká nová forma energie alebo materiál,
je možné vyjadriť:
pomer množstva spotrebovanej energie
k množstvu vytvorenej novej formy
energie, jednotka SEJ/J, s názvom
Transformity,
 pomer množstva spotrebovanej energie
k hmotnosti vytvoreného produktu alebo
materiálu, jednotka SEJ/g, Specified
Emergy,
 na ekonomické procesy sa využíva
jednotka SEJ/€.(napr. vzťah medzi prácou
a HDP).
Z teórie emergy vyplýva aj pojem „empower“, definovaný ako jednotka emjoulu za čas. Využitím empower je možné porovnať dva toky rozdielnych foriem
energie. V tab. č. 1 je využitý prepočet empower v jednotkách SEJ/rok pre spotrebu
vybraných komodít.
Pre vytvorenie tejto Emergy analýzy je potrebné :
Definovať hranice systému.

Definovať všetky externé a interné vstupy.

Pospájať jednotlivé kroky procesu

(uzly) podľa procesného toku, vzťahov
a interakcie.
Detekovať, kedy má systém viac

produktov. V prípade, že systém má
viac produktov, je potrebné pre každý
produkt vytvoriť samostatnú bilanciu.
Vytvoriť emergy vyhodnocovaciu tabuľku
a vypočítať transformity pre žiadaný
produkt.
Celý výpočet je zobrazený na modelovom príklade, ktorý pozostáva z troch základných častí, podľa lokality, kde prebieha
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Zdroj

Ročný tok

Transformity

Empower

J/rok

SEJ/J

SEJ/rok

Slnečné žiarenie

3,93*1024

1

3,93*1014

Teplo zeme

6,72*1020

1,2* 104

8,06*1024

Slapové javy

0,52* 1020

7,39* 104

3,84*1024

Jádrová energia

8,6* 1018

3,35 * 105

2,9*1024

Drevo

5,86*1019

1,84 * 104

1,1*1024

Uhlie

1,09*1020

6,7 * 104

7,3*1024

Ropa

1,38*1020

9 * 104

12*1024

– Zanedbáva sa odpor trate.
– Výkon lokomotívy pri zrýchlení je
maximálny.
Energetická náročnosť elektrárne
Energetická náročnosť elektrárne vyjadruje celkovú spotrebu paliva v procese výroby elektrickej energie. Čistá účinnosť elektrárne bola spočítaná na 32,04 % a celková
spotreba palív na vyrobenie jednej MWh je:
1,0331 t uhlia,
0,00022 t TTO,
0,08391 m3 zemného plynu,
0,03901 t vápenca,
0,00136 t vápna,
2,937 m3 surovej vody.

Tabuľka č. 1: Prepočet energetických tokov

spotreba – ťažba uhlia a vápenca, doprava surovín a v elektrárni.
Výpočet vstupujúcich energií
V prvom kroku sa vypočíta energetická
náročnosť celého procesu výroby elektrickej
energie podľa teórie finálnej náročnosti. To
znamená vypočítať toky energií, ktoré sú potrebné na vyťaženie uhlia a vápenca, prepravu vyťažených surovín do elektrárne a spotrebu energie v elektrárni.
Modelová elektráreň:
Inštalovaný výkon: 800 MW.
Predaná elektrická energia: 3 596,2 GWh.
Spotreba uhlia: 3 728 500 t.
Výhrevnosť: 10,86 MJ/kg.
Spotreba vápenca a vápna: 145 000 t.
Spotreba TTO na nábeh kotlov: 800 t.
V tabuľce č. 2 sú uvedené výhrevnosti,
ktoré sa používajú na prepočet rôznych
druhov energií na MJ.
Motorová nafta
TTO
Zemný plyn

nosť 1 km. Vypočítaná hodnota je reprezentovaná v MJ. Na dopravu uhlia sa používa
motorová lokomotíva spaľujúca naftu a prepravovaná vzdialenosť je 6 km. Vápenec sa
prepravuje s pomocou elektrickej lokomotívy na vzdialenosť 100 km. Náročnosť na dopravu vychádza nasledovné:
Uhlie: 0,0776 MJ/t/km.
Vápenec: 0,0459 MJ/t/km.
Na výpočet dopravy je potrebné zaviesť
zjednodušujúce predpoklady:
– Preprava prebieha po rovine bez zmeny
nadmorskej výšky.
– Zanedbávajú sa vplyvy počasia.

Celková náročnosť procesu výroby
elektrickej energie
Náročnosť celého procesu sa skladá z čiastočných náročností (viz Tab. č. 3). Pre výpočet celkovej náročnosti sa využije vypočítaná
spotreba paliva v elektrárni. Je potrebné započítať straty zvetrávaním a skládkovaním uhlia
(predstavujú 3 %), teda na 1 MWh je potrebné vyťažiť a prepraviť 1,065 t uhlia. Celková

42 MJ/kg
40 MJ/kg
35 MJ/m3

Tabuľka č. 2: Výhrevnosť palív

Energetická náročnosť ťažby
Náročnosť ťažby uhlia a vápenca [MJ] je
uvedená na jednotkové množstvo, t.j. 1 tona suroviny. Počas výpočtu je potrebné uvažovať všetky vstupy do ťažobného procesu.
V modelovom príklade sa uvažujú energetické vstupy (elektrická energia a motorová nafta). Výsledná náročnosť na ťažbu surovín:
Uhlie: Spotreba energie na vyťaženie 1 tony
uhlia podľa druhu energie (náročnosť sa mení podľa lokality a množstva skrývky nad ložiskom):
elektrická energia 4,9439 kWh/t,

motorová nafta 0,49439 kg/t.

Po prepočte predstavuje hodnotu 38,56 [MJ/t].
Vápenec: Spotreba energie na vyťaženie
1 t vápenca podľa druhu energie:
elektrická energia 0,8 kWh/t

motorová nafta 0,05 kg/t
Po prepočte predstavuje hodnotu 4,98 [MJ/t]
Energetická náročnosť dopravy
Náročnosť dopravy uhlia a vápenca sa
vzťahuje k 1 t uhlia na jednotkovú vzdiale-

Ťažba – uhlie
Ťažba – vápenec
Doprava – uhlie
Doprava – vápenec
TTO
Plyn
Uhlie
Celková náročnosť

41,07
0,19
0,50
0,18
8,87
2,93
11 224,01
11 277,76

[MJ]
[MJ]
[MJ]
[MJ]
[MJ]
[MJ]
[MJ]
[MJ]

Tabuľka 3: Energetická náročnosť výroby 1 MWh v modelovej elektrárni
Lignit
Zemný plyn
Motorová nafta
Elektrická energia – priemerná hodnota
TTO
Vápenec
Voda

37 000 SEJ/J
48 000 SEJ/J
66 000 SEJ/J
173 000 SEJ/J
55 400 SEJ/J
1 000 000 000 SEJ/g
125 000 SEJ/g

Tabuľka č. 4: Transformity pre suroviny vstupujúce do procesu
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Uhlie
TTO
Zemný plyn
Vápenec
Vápno
Voda
Elektrická energia
Motorová nafta

1,0330
0,0002
0,0840
0,0390
0,0010
2,9370
19,2470
22,6930

t
t
m3
t
t
m3
MJ
MJ

jednotku SEJ. Na výpočet Transformity je
najprv potrebné spočítať celkovú vstupnú
energiu v SEJ a prepočítať pomer z 1 MWh
na 1 J, čo zaistí výslednú Transformity

ročnosti (započítava všetky vstupy do procesu, energetické aj neenergetické) a započítala
by sa energia potrebná na postavenie elektrárne, skonštruovanie ťažobných strojov a pod.,
hodnota Transformity by vzrástla.
Vypočítanú hodnotu Transformity pre
elektrickú energiu z modelového príkladu je
možné využiť na porovnanie a slnečnú energiu dopadajúcu na celé územie ČR prepočítať na ekvivalent elektriny z modelovej elektrárne.
Pre toto porovnanie je potrebné prepočítať množstvo dopadajúceho žiarenia, 1000
kWh/m2 za rok, na elektrickú energiu z modelovej elektrárne:

(1 MWh = 4,61486*1014 SEJ, čo predstavuje
1 J =128 190 SEJ).
Hodnota Transformity pre elektrickú
energiu v modelovom príklade ukazuje, že na

Hodnota reprezentuje energiu slnečného
žiarenia na 1 m2 za rok v ekvivalente elektrickej energie z modelovej elektrárne. Prepočet
na MWh je nasledovný:

vytvorenie 1 J elektrickej energie je potrebné
vynaložiť 128 190 SEJ. Táto hodnota reprezentuje nutnú energiu, ktorú musí vynaložiť
Slnko v SEJ na vytvorenie 1 J elektrickej energie z modelového procesu výroby.
Je možné vidieť rozdiel medzi Transformity elektrickej energie z modelového procesu
a Transformity pre elektrickú energiu (prie-

Z výpočtu vyplýva, že energia slnečného
žiarenia z celého územia Českej republiky je
ekvivalentná 615 210 MWh energie z modelovej elektrárne, čo predstavuje 17,1 % z jej
ročnej výroby.

11 224 014 533
8 866 516
2 934 539
39 012
1357
2 937 155
19 247 114
22 692 832

J
J
J
g
g
g
J
J

4,15289* 1O14
4,91205* 1O11
1,40858* 1O11
3,90127* 1O13
1,35769* 1012
3,67144* 1O11
3,32975* 1012
1,49773* 1012

SEJ
SEJ
SEJ
SEJ
SEJ
SEJ
SEJ
SEJ

Tabuľka č. 5: Prepočet vstupujúcej energie na SEJ

náročnosť procesu je 11 277,76 MJ/MWh, čo
predstavuje účinnosť celého procesu 31,92 %.
Nakoľko sa vypočítaná celková účinnosť veľmi nelíši od účinnosti elektrárne, je možné
považovať elektráreň za kľúčovú časť procesu. Pre prípadné zvýšenie celkovej účinnosti
je potrebné zamerať sa na jednotlivé procesy,
ktoré prebiehajú v elektrární.

EMERGY ANALÝZA
Emergy analýza predstavuje iný pohľad na
celý proces. Poskytuje komplexnejšie informácie a možnosť zrovnania s inými procesmi
výroby elektrickej energie. Vstupné informácie do Emergy analýzy sú hodnoty, ktoré sa
vypočítali v energetickej analýze, a sú rozdelené podľa druhu energie vstupujúcej do procesu. Ohraničenie procesu vychádza z teórie
finálnej energetickej náročnosti, ktorá určuje započítavané vstupy do procesu. V tabuľke č.4 sú uvedené hodnoty Transformity pre
suroviny vstupujúce do modelového procesu
výroby el. energie.
Pre výpočet finálnej Transformity pre elektrickú energiu z modelového procesu je potrebné postupovať podľa nasledujúcich bodov:
1. Definovať hranice systému.
Hranice sú definované finálnou energetickou náročnosťou
2. Definovať všetky externé a interné vstupy.
V modelovom príklade sú definované
vstupy: elektrická energia, motorová nafta,
TTO, uhlie, zemný plyn, vápno, vápenec a voda (tieto vstupy sú kvantifikované v tab. č.5).
3. Detekovať prípad, kedy má systém viac
produktov.
Modelový príklad má len jeden finálny
výrobok, a to elektrickú energiu.
4. Vytvoriť emergy vyhodnocovaciu tabuľku a vypočítať Transformity pre finálny produkt.
Na vytvorenie vyhodnocovacej tabuľky sa
využíva vzorec:

kde i je druh energie a n je počet druhov
energie.
Postupnosť týchto krokov je znázornená v tabuľke č. 5. Zobrazuje všetky energetické vstupy potrebné na vyprodukovanie 1 MWh elektrickej energie a prevod na
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ZÁVER
Z môjho pohľadu Emergy poskytuje komplexnejší pohľad, ktorý umožní lepšie pochopenie fungovania procesov a taktiež identifikovanie dopadov daného procesu na životné
prostredie. Nevýhodou Emergy teórie je náročnosť na čas a výpočet, nakoľko je potrebné
započítať všetky vstupy, čo môže predstavovať tisícky priamych a nepriamych vstupov.
Aj napriek nevýhodám si myslím, že takáto
analýza procesov alebo výrobkov by pomohla odhaliť nové informácie, ktoré by mohli
pomôcť pri rozhodovaní v oblasti energetiky, a taktiež aj v ostatných oblastiach bežného života.

O AUTOROVI

merná hodnota) z tab. č. 4. Tento rozdiel je
spôsobený nastavením hraníc procesu, pretože teória finálnej náročnosti počíta len s energiami potrebnými na vytvorenie výrobku
a zanedbáva ostatné vstupy. Ak by sa v modelovom procese využila teória komplexnej ná-

Ing. JÁN MATÚŠKA nedávno dokončil
štúdium na Fakulte elektrotechnickej
ČVUT v odbore Ekonomika a řízení
energetiky, kde na tému Energetickej
náročnosti a Emergy analýzy vypracoval
diplomovú prácu. V súčasnej dobe sa
venuje problematike smart meteringu
v Českej republike.
Kontakt: jnmatuska@gmail.com
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Unikátní projekt globálního významu
Cílem je pomáhat na svět inovacím a novým nápadům v oblasti smart energy,
direct current, e-mobility, internet of things a umožnit jejich komercionalizaci

S

polečnost Nupharo slavnostně zahájila stavbu první etapy technologického
a inovačního kampusu v Ústeckém
kraji. Ambiciózní projekt s mezinárodním
přesahem, zaměřený na nové technologie v oblasti energetiky, se otevře veřejnosti
v červnu 2015. Jako symbol budoucího růstu
projektu byly zasazeny stromy, jež mají připomínat filozofii a vznik projektu.
„Součástí filozofie Nupharo je činit takové kroky, abychom dlouhodobě přispívali k oživení regionu. Koncem roku 2013 jsme
společně s místními obyvateli založili nadační fond Nupharo, který má podporovat komunitu a zejména zlepšovat infrastrukturu v blízkosti projektu Nupharo,“ uvádí Jana
Ryšlinková, zakladatelka projektu.

CÍL PROJEKTU
Základní myšlenkou projektu je rozvíjet nové
technologie a zejména podporovat jejich aplikaci do každodenního života. K tomu poslouží i vlastní start-up program, který Nupharo spouští v letošním roce. Nově vznikající
technologický kampus má unikátní globální
zaměření na oblast nové energetiky. Projekt
propojuje akademické, vědecké a podnikatelské poznatky zejména při využití stejnosměrného proudu, tzv. DC Technology.
Projekt Nupharo vychází z toho, že energie je základem všeho. Do popředí stále více vstupují výhody dříve opomíjeného stejnosměrného proudu a právě toto staro-nové

know-how je celosvětově unikátním zaměřením projektu Nupharo.
Mezi přednosti stejnosměrného proudu
patří zejména lepší kompatibilita s obnovitelnými a lokálními zdroji energie, vyšší účinnost a také šetrnost vůči životnímu prostředí.
Jako příklad může posloužit osvětlení LED,
které je založené na stejnosměrném proudu
a je zhruba o 75 % účinnější než běžné umělé osvětlení. Stejnosměrný proud je mnohem
ekologičtější než proud střídavý, protože
k jeho využití je třeba méně energie a spotřeby. Přechod na stejnosměrný proud by tak
výrazně pomohl v oblasti úspory energií.
„Věřím, že Nupharo bude přínosem nejen
pro region a Česko, ale také pro přeshraniční a širší mezinárodní spolupráci,” zdůrazňuje Rút Bízková, předsedkyně Technologické
agentury České republiky.
Nupharo je unikátní také tím, že má vlastní start-up program. První náborové kolo proběhlo na jaře letošního roku. Již nyní Nupharo pracuje na obsahu budoucího
dění projektu. Organizuje specializované
workshopy a networkingová setkání, připravuje několik projektů ve spolupráci s univerzitami, založilo nadační fond na podporu regionu Libouchec a plánuje vytvořit strategii
na podporu rozvoje regionu a podporu kreativity a inovací v ústeckém regionu na nejbližší období.
„Cílem Nupharo je vytvoření takového
modelu společnosti, který podporuje vyso-

kou míru zaměstnanosti, produktivity a sociální soudružnosti k dosažení inteligentního, udržitelného a soudržného hospodářství
do roku 2020“, říká Milan Ganik, iniciátor
projektu.

CHYTRÉ A ZELENÉ
Projekt Nupharo kombinuje technologie pasivních domů podle moderních ekologických
standardů s technologiemi aktivních domů.
Např. využitím ji zmíněných DC technologií lze řídit a zejména snížit provozní náklady o 40 – 50 %. Součástí je aplikace LED
osvětlení, moderní ICT řešení nebo instalace
nejmodernějších rychlodobíjecích stanic pro
elektromobily a elektrokola.
Nupharo park je koncipován jako maximálně soběstačná a udržitelná stavba s vlastním ostrovním systémem pro zpracování
vody. Díky vlastní čističce se rozdělí na tři
okruhy vody – pitnou, šedou a dešťovou vodu. Dále bude v areálu instalováno na 85 tepelných čerpadel pro vytápění i chlazení
prostor. Využívat se bude rovněž systém rekuperace a sdílení odpadového tepla. Všechny budovy mají přípravu na instalaci fotovoltaických panelů a jejich stejnosměrné
připojení. Areál disponuje stanicí pro non-stop měření emisí.
Multifunkční areál nabídne ve své první fázi 16 000 m2 prostor pro komerční využití. Budoucí uživatelé tu najdou zázemí pro
vývoj, testování, výrobu či skladování svých
produktů. Kampus bude otevřený veřejnosti a nabídne prostory a služby pro pořádání
mezinárodních konferencí, kulturních a kreativních aktivit. Celkově může kampus nabídnout až 800 pracovních míst.
Nupharo je soukromý projekt s celkovou
investicí přesahující tři čtvrtě miliardy korun, z čehož 300 milionů dostal investor formou dotace z Evropské unie a zbytek nákladů pokrývají strategičtí investoři.
„Abychom mohli zatraktivnit českou republiku jako výborné místo pro umístění zahraničních investic s co největší mírou přidané hodnoty, potřebujeme zejména kvalitně
vzdělané lidi v technických oborech a přírodních vědách a takové projekty jako Nupharo k tomu otevírají cestu,“ zdůrazňuje ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.
(red)
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Z A J Í M A V O S T I

I T

(Ne)použitelné cloudové služby
Standardní cloudovou službu je nutné doladit do podoby zákaznického řešení,
nakonﬁgurovaného podle přesné speciﬁkace a doplněného o řadu úprav „na míru“.
Vratislav Sejk, Unicorn Systems

I

nvestovat do privátní ICT infrastruktury,
nebo nakoupit serverové zdroje z cloudu?
Takovou otázku jsme si museli položit
i v Unicorn Systems. Rozhodli jsme se postavit si cloud vlastní, a to i přes to, že v té době
zrovna vrcholila cloudová euforie. Co nás
k tomu vedlo?
Budeme se zabývat modelem, kdy klient
(business útvar větší organizace nebo komerční zákazník střední velikosti) vyžaduje od dodavatele (interní IT nebo externí firma, např.
nezávislý dodavatel software) poskytnutí ICT
infrastruktury. Ten si ji nakoupí jako cloudovou službu od poskytovatele (cloud providera).

ROZKAZ ZNĚL JASNĚ…
Unicorn Systems provozuje okolo 800 serverů
využívaných v zákaznických řešeních, instalovaných u našich klientů nebo určených
pro interní potřeby. Většina z nich slouží pro
projekty z oblasti energetiky. Klientům z tohoto sektoru totiž už řadu let často dodáváme nejen informační systém, ale i kompletní
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infrastrukturu, pro kterou najdeme vhodné
datové centrum a zajistíme provoz celého řešení. Má to ale jednu podmínku: bezpečnost je
na prvním místě, proto je každý takový celek
(systém + infrastruktura) kompletně dedikovaný a vlastněný přímo klientem.
Toto zaběhlé schéma se změnilo až v roce 2012, kdy jsme byli poprvé požádáni, abychom prostředí pro provoz vyrobeného informačního systému poskytli my. Zákazník,
významná organizace sídlící v západní Evropě, jednoduše nechtěl žádné IT vybavení
vlastnit. Šlo o rozsáhlý, vysoce dostupný a výpočetně náročný systém, pro který jsme v té
době neměli vhodné prostředí k dispozici ani
v Unicornu. Stáli jsme tedy před rozhodnutím, zda potřebné výpočetní prostředky zajistit vlastními silami, nebo si je nakoupit formou služby z cloudu. Odborná IT periodika
byla tehdy plná článků o „pozitivech a sociálních jistotách“ cloudových služeb, takže volba se zdála být jasná. Začali jsme proto pátrat
po vhodném poskytovateli.

PROBLÉM PRVNÍ: KVALIFIKAČNÍ
KRITÉRIA
Vůle klienta outsourcovat ICT infrastrukturu
pro jeho klíčový systém samozřejmě neznamenala žádnou úlevu z jeho nároků na transparentnost smluvních vztahů, garance a bezpečnost. Výběr cloud providera měl proto dvě
jednoduchá kritéria: musí být dostatečně důvěryhodný jak pro nás, tak pro našeho klienta. Navíc musí být ochoten sdílet s námi rizika. A zde se objevily první problémy.
Většina jinak šikovných českých firem
ztroskotala už třeba na tom, že nemá anglický web. Drobnost? U cloudových služeb, potenciálně využitelných odkudkoliv, je to podstatná chyba – poskytovatel působí poněkud
provinčním dojmem. Anglicky hovořícímu
klientovi se pak těžko vysvětluje, že je to ten
správný partner, kterému má svěřit svá data.
Hlavní kritérium ale spočívalo v ochotě nastavit smluvní dokumentaci v souladu
s požadavky klienta, zejména pokud jde o garance a plnění různých (i oborových) norem.

M A G A Z Í N

To naopak vyřadilo „velké značky“ – nadnárodní cloudové poskytovatele. U nich existuje určitý diktát obchodních podmínek,
na který nemohl náš klient, výrazně regulovaný evropským právem, přistoupit.
V hledáčku tak po prvním kole zbyly jen
firmy „středoevropského významu“ – dostatečně velké a stabilní, ale zároveň flexibilní.

PROBLÉM DRUHÝ: TECHNOLOGIE
Většina cloudových platforem byla v roce 2012 zcela nových, vystavěných na moderních HW a SW produktech, takže nebylo
třeba pochybovat o jejich technických kvalitách. I tady se ale potvrdilo, že ďábel tkví
v detailu.
IT v energetice má řadu specifik – používají se proprietární technologie (často s komplikovaným a nákladným licencováním),
systémy jsou heterogenní (široké spektrum
operačních systémů, databází, aplikačních
platforem), je vyžadováno důkladné řízení síťových toků kvůli bezpečnosti, v systémech se používají moduly s vysokými nároky
na výpočetní výkon apod. Standardní cloudovou službu je proto nutné doladit do podoby zákaznického řešení, nakonfigurovaného podle přesné specifikace a doplněného
o řadu úprav „na míru“ (dedikované fyzické
servery, komunikační linky s nestandardními protokoly apod.).
To ovšem nabourává hlavní výhodu veřejných cloudů – rychlost zřízení služby, vysoký
poměr sdílení prostředků mezi klienty a tím
i nízkou cenu – a smazává se tak rozdíl mezi
cloudem a vlastní infrastrukturou.

PROBLÉM TŘETÍ: DĚLBA PRÁCE
Provoz rozsáhlého informačního systému
zahrnuje mnoho disciplín – monitoring (nejen infrastruktury, ale i služeb aplikační platformy, dostupnosti vybraných use-cases informačního systému nebo i celých business
procesů), zálohování, patch management,
konfigurační management, log management,
provádění rutinních úloh, jako jsou profylaktické kontroly prostředí, čištění datových
úložišť, importy dat atd. Standardní nabídka cloudových služeb pokrývá jen část z nich,
vše ostatní je nutné si zajistit vlastními silami
nebo si s poskytovatelem domluvit individuální řešení. V prvním případě dochází k překryvu služeb mezi dodavatelem a poskytovatelem, v tom druhém je pak nutný značný (ne
vždy žádoucí, ale za to vždy náročný) transfer
know-how, kompetencí a odpovědností směrem k poskytovateli.
Správa systému v „cizím“ prostředí navíc znamená, že jakákoliv úprava na úrovni
infrastruktury (třeba rekonfigurace pravidel
na firewallu) vyžaduje součinnost poskytovatele. To prodlužuje reakční doby a vyvolává
dodatečné náklady.

PROBLÉM ČTVRTÝ: CENA
Všechny problémy jsou řešitelné, je to „jen“
otázka peněz. Proti nabídkám poskytovatelů reflektujících naše potřeby jsme postavili propočet nákladů na pořízení a instalaci vlastní virtualizační infrastruktury včetně
všech popisovaných úprav, její provoz a housing v datacentru. Výsledek tušíte, upozorním tedy jen na pár příčin, proč vyšlo vlastní
řešení (podstatně) levněji: U projektů typických pro energetiku (tří a víceleté kontrakty,
systémy využívající desítky serverů, jader, gigabajtů paměti a terabajtů dat) se náklady poskytovatele na pořízení hardware a jeho provoz prakticky neliší od těch našich, využití
cloudu tedy nepřináší úsporu.
Náklady jsou u vlastní infrastruktury predikovatelnější než u cloudu. V energetice
jsou běžné tendry zahrnující dodávku systému i jeho provoz na mnoho let, k fixaci ceny proto často dochází v době, kdy je informační systém jen „na papíru“. Je tedy složité
přesně odhadnout, kolik HW zdrojů (CPU,
RAM, HDD) bude reálně potřebovat. Právě od těchto parametrů se přitom cena cloudu odvíjí. Vzniká tak riziko klidně i násobného překročení plánovaných nákladů, nebo je
služba předražena kvůli zbytečně velkým rezervám (a tedy hůře prodejná).
Všechny úpravy na míru zákazníkovi /
konkrétnímu systému jsou poměrně nákladné. Pro poskytovatele znamenají potřebu
subdodávek, zásahů do cloudové platformy
a projektově řízené implementace za účasti
seniorních specialistů. Poskytovatel zde nemá příliš prostoru k úsporám a jeho přidaná
hodnota je proto nízká. Rozložení rizik v dodavatelském řetězci neznamená rozložení garancí, naopak – každý z článků řetězce musí
být schopen nést veškeré sankce vyplývající
ze smlouvy s klientem. Náklady zainteresovaných firem na krytí rizik (např. pojistky, rezervní fondy apod.) se tak sčítají, což opět navyšuje cenu.

UNICORN ENERGY CLOUD
To vše nás vedlo k rozhodnutí postavit si
„cloud“ vlastní. Podle původních propočtů se měl oproti službě třetí strany začít vyplácet už po 7 (!) měsících. Přijali jsme proto obchodní záměr do této služby investovat
a vytvořit z ní plnohodnotný produkt. Ten už
měl návratnost 18 měsíců, pro nás to ale i tak
byla zajímavá hodnota.
Ani při stavbě vlastního cloudu se nelze
obejít bez kvalitních a důvěryhodných partnerů, vybavených potřebnými certifikacemi
ISO či NBÚ. V našem případě jde o dva renomované poskytovatele housingových služeb
a internetové konektivity (pro každou geografickou lokalitu jiný, kvůli snížení rizika
výpadku sítě jednoho z nich) a neméně renomovaného vendora hardwarové platformy,

který pomohl i s jejím návrhem.
Výsledkem je rychle rostoucí hostingová platforma stojící na robustních základech,
které říkáme Unicorn Energy Cloud. Její architektura, zaměřená na bezpečnost dat, dostupnost, výkon a škálovatelnost, využívá
moderní technologie jako blade servery, tierovanou storage s SSD vrstvou a koncepty typu
software defined datacenter. Obdobné vybavení je instalováno v každé ze vzájemně propojených lokalit. Jak o hostingovou platformu, tak o všechny provozované systémy se
stará náš tým Operations, zákazníci standardně nemají k serverovým prostředkům přístup.
Jen tak je možné garantovat SLA parametry
opravdu na celé hostované řešení, resp. službu. V současnosti hostujeme na 300 serverů
a každý kvartál přibývá dalších 50. Velký podíl
přitom tvoří větší mnohojádrové stroje s desítkami GB RAM a terabajtovými databázemi.

VÝJIMKA POTVRZUJÍCÍ PRAVIDLO?
Vůbec ne. Dosaďte si za energetiku banky,
telekomunikace nebo průmysl a získáte řadu podobných případů. Nakonec i prognózy
Gartneru či samotných cloudových providerů předpovídají, že se budou veřejné a privátní cloudy vzájemně doplňovat. Stavba privátních cloudů je tedy určitě stále na pořadu
dne, zejména ve větších organizacích.

O AUTOROVI
VRATISLAV SEJK nastoupil do Unicorn
Systems jako vývojář v roce 2004. Již
po roce se posunul na pozici ředitele projektu. Od roku 2007 se zaměřuje zejména na oblast ICT infrastruktury – nejprve
jako ředitel produkční divize zodpovědný za řízení realizace projektů, později jako ředitel obchodní divize specializované na dodávky hotových hardwarových
a softwarových řešení. V roce 2010 byl
jmenován do funkce Senior Consultant
a nyní zodpovídá za návrh řešení, poskytování odborných konzultací a prosazování zájmů Unicorn Systems ve svěřené oblasti. Aktivně pomáhá propagovat
značku Unicorn Systems.
Kontakt:
vratislav.sejk@unicornsystems.eu
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K O N F E R E N C E

V E L E T R H Y

Energo Summit
na veletrhu FOR ENERGO 2014
Veletrh se bude opět konat na podzim v termínu 18. – 20. listopadu 2014
v PVA EXPO PRAHA Letňany. Pro rok 2015 se pak termín přesouvá na duben.

V

letošním roce připravili organizátoři
veletrhu FOR ENERGO 2014 zcela
nový koncept orientovaný na vytvoření mezinárodního veletrhu energetiky,
elektrotechniky, elektroniky a automatizace
doplněný o vrcholnou událost energetického
průmyslu tohoto roku – ENERGO SUMMIT.
Generálním partnerem veletrhu i summitu se stala skupina ČEZ, nejvýznamnější energetická společnost v České republice,
které také patří první příčka ve střední a východní Evropě, a to jak z hlediska instalovaného výkonu, tak i dle počtu zákazníků.
Dalším důležitým partnerem veletrhu je Českomoravská elektrotechnická asociace.

DISKUSE O AKTUÁLNÍCH TRENDECH
První den veletrhu (18. 11. 2014) proběhne
vrcholná událost energetického průmyslu tohoto roku – ENERGO SUMMIT, který přivítá vedoucí představitele a odborníky české
i mezinárodní energetiky a zajímavé řečníky
z celé střední Evropy.
Program konference je rozdělen do čtyř
hlavních tematických bloků. V úvodu se příspěvky a diskuze zaměří na budoucnost využití obnovitelných zdrojů energií a projekty
energetických úspor. K významným řečníkům patří Dr. Joanna Mackowiak Pandera
z Agora Energiewende (společná iniciativa Mercator Foundation a European Climate Foundation). Bývalá náměstkyně polského
ministra životního prostředí a zodpovědná
osoba za polské předsednictví EU podpoří diskusi o podobě programů na podporu obnovitelných zdrojů energie v Německu a Polsku.
Dalším přednášejícím je Vladimír Sochor,
místopředseda Asociace poskytovatelů energetických služeb ČR a zástupce ředitele neziskové konzultační společnosti SEVEn.
Tématem druhého bloku jsou „Nové
energetické zdroje v EU mimo technologie OZE“. Zástupci skupiny ČEZ, největšího
českého energetického koncernu, představí dva praktické příklady moderního uhelného a paroplynového zdroje. S energetikou
je také úzce propojeno téma elektromobility.
Vývoj tohoto trhu, aktuální trendy i budoucí plány skupiny ČEZ v oblasti elektromobility přiblíží účastníkům konference E-mobility Project Manager Tomáš Chmelík (ČEZ).
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Jakub Ďurinda ze Slovenska (MyEnergy) téma doplní praktickými zkušenostmi z projektu GreenWay.
Závěrečný blok konference se pak zaměří na trendy světového energetického trhu
a energetické politiky a jejich dopad na Českou republiku. Podmínky pro případnou spolupráci včetně on-line registrace účastníků
v rámci summitu naleznou zájemci na webových stránkách www.energosummit.cz.
Velmi vstřícná je cenová politika organizátora, společnosti ABF, kdy lze objednat
krytou výstavní plochu již od 1 600 Kč/m2.
Samozřejmostí zůstává libovolný počet vstupenek na veletrh pro vystavovatele zdarma,
a to jak v tištěné, tak v elektronické podobě,
nebo možnost konzultace umístění expozice.

JARNÍ PRŮMYSLOVÉ VELETRHY 2015
V roce 2015 dojde ke spojení veletrhů orientovaných na obor energetiky, elektrotechniky a automatizace se strojírenskými veletrhy.
Výsledkem pak bude soubor jarních průmyslových veletrhů, které proběhnou 21. – 23.
dubna 2015 v PVA EXPO PRAHA Letňany.
Soubor jarních průmyslových veletrhů
v Praze zahrnuje:
FOR ENERGO – 4. mezinárodní veletrh
výroby a rozvodu elektrické energie
FOR AUTOMATION – 3. mezinárodní
veletrh automatizační, regulační a měřicí
techniky
FOR INDUSTRY – 14. mezinárodní veletrh
strojírenských technologií
FOR SURFACE – 8. mezinárodní veletrh
povrchových úprav a finálních technologií
FOR WELD – 2. veletrh technologií pro
svařování, pájení a lepení

Hlavním cílem je vytvořit jedno místo pro
představení novinek a trendů z oblastí energetiky, elektrotechniky, automatizace, strojírenských technologií, povrchových úprav
a svařování a zároveň setkání odborníků
z těchto oborů. Spojením odvětví, která spolu
v určitých bodech souvisejí a mnohdy na sebe velmi úzce navazují, vznikne jedno místo
pro prezentaci všech průmyslových výrobků,
technologií a služeb a také pro setkání odborníků z těchto oborů.
Za poslední 2 roky prošel výstavní areál
PVA EXPO PRAHA řadou změn. Tou nejvýznamnější bylo bezesporu vybudování nových hal 3 a 4 o celkové ploše 8 200 m2, které
jsou vybaveny moderním plynovým vytápěním s cirkulací teplého vzduchu, normovaným osvětlením a nejmodernějšími prvky
protipožární ochrany. Nosné ocelové rámy
jsou dimenzovány na přetížení až 100 kg na 1
metr délky a umožnují tak bezproblémové zavěšování různých konstrukcí podle potřeb vystavovatelů. Obě haly jsou propojeny vstupní
halou o rozloze 1 600 m2, kde bude umístěno zázemí potřebné pro konání veletržních,
sportovních, kulturních i společenských akcí.
Kompletní přihláškovou dokumentaci pro rok 2014 včetně cen najdou zájemci
na stránkách veletrhu: www.forenergo.cz.
Pro rok 2015 jsou pak veškeré informace
včetně přihlášek na jednotlivé veletrhy k dispozici na www.prumysloveveletrhy.cz
ABF, a.s.,
Mimoňská 645, 190 00 Praha 9, tel:
+420 225 291 136,
e-mail: prumysl@abf.cz

VEDEME
ELEKTŘINU
NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ
Jsme výhradním provozovatelem elektroenergetické přenosové soustavy
České republiky. Dispečersky zajišťujeme rovnováhu mezi výrobou a spotřebou
elektřiny v každém okamžiku. Obnovujeme, udržujeme a rozvíjíme přenosovou
soustavu. Všem účastníkům trhu s elektřinou poskytujeme přístup k přenosové
soustavě za rovných a transparentních podmínek. Aktivně se podílíme na
formování liberalizovaného trhu s elektřinou v ČR i v Evropě.

ČEPS, a.s.
Elektrárenská 774/2
101 52 Praha 10
tel.: +420 211 044 111
fax: +420 211 044 568
e-mail: ceps@ceps.cz
www.ceps.cz

DÍKY PLYN FIX 24
VÁS CENA PLYNU
PÁLIT NEBUDE

ZÍSKEJTE JISTOTU ÚSPOR DÍKY GARANTOVANÉ CENĚ PLYNU
Sjednejte si výhodnou produktovou řadu PLYN FIX 24 a zajistěte si
levnější cenu plynu na další dva roky. Navíc zdarma získáte službu
ČEZ ASISTENT, která vám zajistí pomoc v hodnotě až 5000 Kč
při nečekaných pojistných událostech ve vaší domácnosti.
Více informací získáte na www.cez.cz/plynﬁx24.
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