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Milé kolegyně, vážení kolegové,
první číslo letošního zpravodaje je věnováno především průběhu valné hromady
Asociace a k ní příslušným materiálům.
Nicméně, na úvod bych vás ráda informovala o jedné z aktivit AEM, které
v tomto roce, kromě běžných seminářů a konferencí plánujeme.
Asociace Energetických Manažerů v souladu se svým programem vzdělávacích
aktivit v oblasti energetiky plánuje na 2 čtvrtletí roku 2011 vydat knihu
s názvem Obchodování s elektřinou – Úvod do liberalizované energetiky. Knihu
plánujeme vydat v rozsahu cca 300 stran a v nákladu 3.000 výtisků.
Zásadním důvodem je absence podobné publikace která by poskytla komplexní
pohled na všechny aspekty a oblasti trhu s elektřinou se kterými se jeho
účastník může v profesionálním životě setkat, aniž by zacházela hluboko do
teorie.
Obsahem knihy by měly být ucelené informace z oblasti liberalizované
elektroenergetiky zaměřené především na praktické otázky nezbytné k orientaci
na trhu s elektřinou pro širší okruh energetických profesionálů. Bude se skládat
z kapitol o základech české a evropské energetické legislativě, regulaci české
energetiky, obchodu s elektřinou, jak na domácím trhu, tak i o příhraničním
obchodování, distribuci, systémových a podpůrných službách. Bude se věnovat
jak aktuálnímu modelu a pravidlům trhu, tak i zřejmým trendům budoucího
vývoje.
Předpokládaným adresátem publikace jsou tedy zaměstnanci energetických
společnosti a dalších účastníků trhu s elektřinou, kteří se věnují obchodování
s elektřinou, sjednávání smluv v oblasti dodávek elektřiny a souvisejících služeb
nebo plánování nákupu a ekonomiky podniku v oblasti elektřiny, dále pak
studenti energetických oborů. Kniha by nicméně měly být schopna poskytnout
ucelený pohled i pro širší okruh odborné veřejnosti. Existující publikace, kterých
je velmi málo, jsou orientovány většinou jen na vybrané oblasti týkající se trhu
s elektřinou.
Knihu budeme distribuovat na konferencích a seminářích AEM a bude
nabídnuta i do specializované obchodní sítě (odborná a studijní literatura). Bude
k dispozici členům AEM pro jejich zaměstnance, kteří pracují v této oblasti.
Zároveň také nabídneme knihu jako studijní materiál vysokým školám,
speciálně TU Ostrava, kde za přispění AEM probíhá již třetím rokem studium ve
volitelném předmětu Obchodník s elektřinou, případně dalším VŠ s obdobnými
předměty. Zatím je výuka v této oblasti realizována pomocí přednášek a PP
prezentací a odkazem na řadu dílčích dokumentů. Tento ucelený studijní
materiál nepochybně přispěje ke zkvalitnění výuky tohoto předmětu. Adresátem
budou rovněž orgány státní správy s kompetencemi v této oblasti.
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Samozřejmostí je poskytnutí výtisků sponzorům této knihy.
V případě úspěchu publikace může navázat volná řada specializovaných
odborných příruček v menším nákladu. Z hlediska grafické podoby bude
orientována na dosažení optima mezi pořizovací cenou a přiměřenou kvalitou.
Cílem publikace je tedy:
- Poskytnout odborně naučnou publikaci pro vzdělávání zaměstnanců
členů AEM a dalších energetických profesionálů
- Poskytnout studijní text pro studenty energetických oborů zejména
vysokých škol
- Posílit pozitivní vnímání AEM jako odborné profesní organizace
- Přispět

ke

sjednocení

vnímání

a

porozumění

fungování

liberalizovaného modelu energetiky

Samozřejmě, nadále se budeme snažit pokračovat v započatém trendu pořádání
kulatých stolů a diskusních fór, které AEM začala organizovat již v roce 2010.

Bc. Zuzana Šolcová
Výkonná ředitelka

4

Program
21. řádné valné hromady AEM,
konané dne
2. března 2011, od 14.50 h
na adrese Novotného lávka č. 5, Praha 1
v místnosti č. 217
1.

Zahájení valné hromady - Ing. Karel Šimeček, MBA

2.

Volba předsedy Valné hromady – Navržen Ing. František Plecháč, předseda DR AEM
Ing. Karel Šimeček, MBA

3.

Volba návrhové komise, skrutátorů, ověřovatelů zápisu a zapisovatele – Předseda VH
Navrženi:
Návrhová komise: Ing. Zdeněk Fousek, Ing. Jiří Michalík
Skrutátoři: Marie Rejzková, Dana Hejnyšová
Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Holoubek, Ing. Jiří Strnad
Zapisovatel: Marie Rejzková

4.

Zpráva o činnosti AEM v roce 2010, plán činnosti na rok 2011
Bc. Zuzana Šolcová, výkonná ředitelka AEM

5.

Zpráva o hospodaření AEM v roce 2010 a návrh rozpočtu na 2011
Ing. Marta Ptáčková, hospodářka AEM

6.

Zpráva dozorčí rady AEM - Doc. Ing. Jiří Dudorkin, CSc.,MBA, člen DR AEM

7.

Změna Stanov AEM - Předseda VH

8.

Volba členů předsednictva AEM a členů DR AEM - Předseda VH

9.

Různé

10. Usnesení valné hromady – Návrhová komise
11. Závěr valné hromady – Ing. Karel Šimeček, MBA
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Přílohy:
1. Zpráva o činnosti AEM za rok 2010
2. Zpráva o hospodaření za rok 2010
3. Výrok nezávislého auditora
4. Účetní uzávěrka
5. Zpráva Dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2010
6. Plán činnosti na rok 2011
7. Finanční plán na rok 2011
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Zpráva o činnosti AEM za rok 2010
Činnost probíhá podle návrhu plánu činnosti na rok 2010 a usnesení valné hromady a odvíjí
se podle aktuální situace v legislativě, na trhu s energií a dalších důležitých vlivů v energetice.
Spolupráce se státními orgány, energetickými organizacemi ČR a mezinárodní spolupráce
Nadále probíhala dobrá spolupráce se státními orgány. AEM zůstala nepovinným
připomínkovým místem k energetickým zákonným a podzákonným normám pro MPO
s rozšířením na ERÚ. Zejména SVSE velmi angažovalo v připomínkování legislativního procesu
stanovení cen elektrické energie pro rok 2011. Pokračujeme v další spolupráci se zájmovými
energetickými organizacemi ČR a mezinárodní spolupráce AEM s VIK, ASENEM SR, IFIEC
Europe.
Hlavní oblasti činnosti
Legislativa: V legislativní oblasti byl rok 2010 z velké části věnován problematice integrace
FVE a dalších distribuovaných OZE do ES ČR. AEM se stala diskusní platformou pro setkávání
zástupců distributorů a státní správy se zástupci asociací distribuovaných OZE. Byly
uspořádány 4 Kulaté stoly, na kterých se diskutovala situace kolem vyhlášeného stop stavu a
připravované zákonné a podzákonné normy. První Kulatý stůl se konal v březnu 2010, kdy
atmosféra mezi investory a zástupci fotovoltaických asociací na jedné straně a zástupci státní
správy a distributorů na straně druhé byla velmi napjatá a obě strany spolu komunikovali
více méně pouze přes média. K jednání u kulatého stolu byli přizváni i zástupci dalších hráčů
na trhu, na které by razantní zvýšení cen elektřiny, které hrozilo právě kvůli nepředvídanému
růstu objemu instalovaného výkonu ve FVE, dopadlo se zničující silou. Byli to například
zástupci velkých spotřebitelů energie, zástupci Hospodářské komory ČR, která zastupuje
zájmy českých podnikatelů a zástupci kogenerace, kterým vyhlášený stop stav v připojování
do ES ČR také působil ztráty.
V pořádání Kulatých stolů plánuje AEM pokračovat i v roce 2011.
Členská základna:
AEM měla ke dni 31.12.2010 118 kolektivních, 132 individuálních členů a 9 čestných členů.
Členství zrušily v průběhu roku 2010 3 kolektivní a 25 individuálních členů, nicméně tato
zrušení byla vykompenzována vstupem 8 nových kolektivních a 12 individuálních členů.
Akce AEM a SVSE.
V 1. čtvrtletí byl uspořádán 1 seminář a jedna výroční konference a jeden Kulatý stůl
Seminář Různé strategie nákupu elektřiny - zkušenosti konečných zákazníků a XIV. Jarní
konference v Poděbradech na téma Obnovitelné zdroje energie a úspory – úloha státu.
Proběhl první kulatý stůl na téma Integrace FVE a dalších distribuovaných OZE do ES ČR.
Ve 2. čtvrtletí byly uspořádány 4 semináře – Kontrolní činnost státní energetické inspekce,
výsledky a často nalézané závady, jak se vyhnout postihu?, Setkání plynařské skupiny "35",
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Velcí spotřebitelé a plynárenská legislativa v roce 2010 a Pohled na současné problémy v
elektroenergetice očima provozovatele přenosové soustavy. Také byly ve 2. čtvrtletí
uspořádán další Kulatý stúl na téma Integrace FVE a dalších distribuovaných OZE do ES ČR.
Ve 3. čtvrtletí proběhl seminář Prezentace návrhů nových legislativních předpisů
vyplývajících z implementace Směrnice EP a Rady 2009/28/ES o podpoře využívání energie z
obnovitelných zdrojů odborné veřejnosti, výroční XIII. Podzimní konference na téma Nová
energetická legislativa a budoucí změny v české energetice a v pořadí 3. Kulatý stůl na téma
Integrace FVE a dalších distribuovaných zdrojů do ES ČR.
Ve 4. čtvrtletí proběhly 4 semináře: Pracovní skupina cenotvorby při EGÚ Brno – výsledky
účasti SVSE, předběžná úroveň regulovaných cen; Velcí spotřebitelé energie v roce 2010 výsledky dotazníku k cenám elektřiny na roky 2010 a 2011; Plyn pro velké zákazníky a
Komentáře ERÚ k cenovým rozhodnutím. V listopadu 2010 byl uspořádán zatím poslední
Kulatý stůl na téma Integrace FVE a dalších distribuovaných OZE do ES ČR.
Potěšující skutečností je, že všechny semináře a konference pořádané AEM v roce 2010 byly
úspěšné jak po stránce odborné, tak i finanční.
Chod sekretariátu. I při sníženém počtu zaměstnanců sekretariátu AEM na 1,5 jsou všechny
akce zajištěny standardně, právě tak, jako plnění dalších úkolů vyplývajících z usnesení valné
hromady i úkolů předsednictva AEM.
Financování AEM.
Z převážné části je chod AEM zabezpečen příjmy z členských příspěvků AEM a SVSE, které
činí cca 48 % příjmů AEM, zbytek tvoří příjmy z pořádaných seminářů a konferencí – cca 30
%, příjmy z reklamy, které v tomto roce činily cca 566 tis Kč – cca 10 % a příjmy z dotací
z programu EFEKT, které v tomto roce činily 650 tis. Kč – cca 12 %.
Na začátku roku 2010 jsme se zkoumali možnosti získání dotace z fondů EU, nicméně, od
této možnosti jsme odstoupili, protože jednak struktura nabídky vzdělávacího programu
z výzvy č. 52 ESF, ve které převažovala nabídka školení soft skills, se nepotkala s poptávkou
našich členů po vzdělávání a i když po specializovaných kurzech by poptávka ze stany členů
AEM byla, hrozilo reálné nebezpečí, že bychom nemohli dodržet vnitřní strukturu rozpočtu
Výzvy a případné vracení dotace by mohlo být pro AEM likvidační.
Nicméně i tak se podařilo sekretariátu AEM získat dostatek finančních zdrojů, takže
hospodaření AEM skončilo v roce 2010 se ziskem 970 tis. Kč.
V Praze, dne 21.2.2011
Zpracovala: Bc. Zuzana Šolcová
Výkonná ředitelka
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Výtah ze Zprávy o činnosti SVSE v roce 2010
Příspěvek odběratelů na obnovitelné zdroje energie
V souvislosti s nekontrolovaným rozvojem fotovoltaických elektráren a jejich vlivem
na konečnou cenu elektrické energie se tato problematika v uplynulém roce stala hlavním
těžištěm práce. SVSE při projednávání obou novel zákona č.180/2005 Sb. požádalo o
podporu všechny poslance, senátory a kancelář prezidenta ČR.
První novela byla schválena v dubnu. Odstranila limit meziročního 5% snížení příspěvku na
OZE od roku 2011. Podle dostupných informací bylo SVSE jazýčkem vah, díky kterému byla
novela schválena.
Druhá novela
Přijetí změny zákona v závěru roku 2010 přineslo praktický důsledek ve snížení platby
odběratelů na OZE z 578 na 370 Kč/MWh. SVSE na podporu této novely vynaložilo enormní
úsilí. Rozhodující fáze se odehrála v Senátu, který nakonec umožnil projití vládního návrhu.
Bylo to však velice těsné o pouhé 2 hlasy, které scházely k přijetí pozměňovacího návrhu,
jenž by vše zvrátil.
V této souvislosti jsme učinili velké množství úkonů; s těmi nejvýznamnějšími jste byli
seznamováni v průběžných informacích. Při zpětném hodnocení lze však za zcela zásadní
(podmínky nutné) označit tři kroky, bez kterých by ke změně určitě nedošlo:
Volba kritéria dopadu na hospodaření firem: procento odebraného zisku = nárůst nákladů
vlivem zvýšení příspěvku na OZE dělený ročním ziskem před zdaněním, zpracování
argumentace založené na číslech z Vašich odpovědí na dotazník SVSE, a následné poskytnutí
těchto podkladů vládnímu koordinačnímu výboru a poté i všem zákonodárcům.
Včasná reakce SVSE na výzvu provozovatelů FVE k zamítnutí návrhu a oslovení všech
senátorů ještě před Veřejným slyšením dne 29.11.2010.
Podstatná část odběratelů vyhověla naší prosbě a nejvyšší představitelé průmyslových firem
požádali o podporu návrhu svoje místně příslušné senátory.
Společným úspěchem jsme získali cennou zkušenost, ze které si lze odnést poučení:
Koordinovaný společný postup nám dává obrovskou sílu.
Argumentace na základě čísel z dotazníků je základem a má zásadní váhu.
Osobní angažovanost "kapitánů průmyslu" může konkrétní kauzy rozhodnout.
Dále si dovolujeme navrhnout několik praktických závěrů, kterými bychom se měli v
budoucnu řídit. Ke zvýšení úspěšnosti společné snahy si Vás dovolujeme poprosit o
potřebnou součinnost v následujících oblastech:
Rozšíření okruhu respondentů dotazníků.
Důvod: Souhrnné výsledky jsou naším nejsilnějším argumentem a je evidentní, že vyšší počet
odpovědí zvyšuje věrohodnost. S dotazníky se snažíme šetřit a připravit je tak, aby Vám
vyplnění zabralo co nejméně času.
Osobní angažovanost nejvyšších představitelů průmyslových firem a využití Vašich kontaktů
na politiky a představitele státní správy.
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Důvod: V kombinaci s argumentační základnou poskytovanou SVSE se jedná o nejúčinnější
způsob prosazování zájmů odběratelů.
Rozšíření členské základny SVSE.
Důvod: Zvýšení váhy, zlepšení vyjednávací pozice a získání finančních prostředků na další
činnost.
Na základě dlouhodobých výsledků práce SVSE, z nichž ty letošní jsou snadno
měřitelné, věříme v masivní rozšíření členské základny.
V současné době se financování činnosti SVSE podílí zhruba 40 členských společností.
Dosažené výsledky jsou ku prospěchu všem odběratelům včetně těch, kteří dosud váhali.
Přitom žádný podnikatelský subjekt nemá k dispozici produkt, který by poskytl vyšší
návratnost prostředků, než členství v SVSE. Jen v případě příspěvku na OZE se jedná o
porovnání ročních přínosů v řádu desítek či stovek milionů s náklady na členství v desítkách
tisíc Kč, což představuje zhodnocení vložených prostředků v řádech desetitisíců až statisíců
procent!
Závěrem ještě stručná informace o zásadních věcech v oblasti OZE, které nás čekají v
roce 2011, a o které - či se kterými - musíme společně bojovat:
Ochrana energeticky intenzívního průmyslu - nejlépe formou německého modelu.
Riziko další eskalace nákladů stále trvá. Korekční faktor z roku 2010 do roku 2012 je v
současné době odhadován na 6 mld. Kč, což představuje další nárůst příspěvku na OZE o 120
Kč/MWh mezi lety 2011 a 2012. Musíme se snažit o pokrytí alespoň části těchto peněz ze
státního rozpočtu.
Dlouhodobý cíl: Uplatnění požadavku SVSE na státní inventuru nákladů v rámci politiky
klimatických změn a stanovení ekonomicky únosného stropu. S tímto požadavkem jsme se
počátkem roku 2011 obrátili na vládu ČR.
Prosazování zájmů odběratelů v oblasti legislativy, připomínková řízení
SVSE dlouhodobě umožňuje účast odběratelů v návrzích na změny legislativy. Díky vynikající
spolupráci s HK ČR máme možnost se vyjádřit i v meziresortních připomínkových řízeních.
Mimo to se účastníme pracovní skupiny pro elektroenergetiku při EGÚ Brno. V loňském roce
nám bylo po cca třech letech vyhověno a došlo ke změně vyhodnocování účiníku. Na náš
návrh jsou tolerována drobná krátkodobá překývnutí do kapacity.
Podobným způsobem postupujeme za pomoci konzultační společnosti ENA i v oblasti
plynárenství. Zde je na náš návrh od roku 2011 zaveden nový tarif MAX3, který dává
odběratelům možnost se za určitých podmínek vyhnout penalizaci za překročení denní
rezervované kapacity.
Členství SVSE v IFIEC EUROPE
SVSE je dlouhodobým členem evropského sdružení průmyslových odběratelů, které hájí naše
zájmy na úrovni EU.
Zpracoval: Ing. Luděk Piskač, tajemník SVSE

14

Zpráva o hospodaření
Hospodaření AEM vykázalo v roce 2010 kladný hospodářský výsledek výši 970.361,- Kč.
Rozpočet pro rok 2010 byl odsouhlasen valnou hromadou AEM jako vyrovnaný ve výši 4.499
tis. Kč.
V hospodaření AEM došlo oproti plánovanému rozpočtu na rok 2010 k překročení jak na
straně výnosů, tak nákladů.
Na straně výnosů došlo k překročení o 650. tis. Kč v položce Dotace, kdy AEM získala dotace
z Programu EFEKT 2010 na dvě konference ve výši 250. tis. Kč na každou a v srpnu 2010 AEM
vyhrála výběrové řízení na výzvu z Programu EFEKT 2010 na pořádání semináře k novému
zákonu POZE ve výši 150. tis. Kč. Další překročení bylo v položce Příspěvky kolektivních členů
ve výši 100. tis. Kč a v položce Příjmy z reklamy o 406 tis. Kč. Nepodařilo se zcela naplnit
rozpočet v položce Výnosy z akcí o 57. tis. Kč.
N a straně nákladů byla překročena položka Ostatní služby ve výši 427. tis. Kč, která byla
kompenzována menšími výdaji v položce Náklady na pořádání seminářů o 436. tis. Kč.
Důvodem této disproporce je částečné přelévání výdajů mezi těmito dvěma položkami.
V rozpočtu na rok 2011 již byly tyto položky upraveny tak, aby lépe kopírovaly skutečnost.
Další mírné překročení je v položce Smlouvy o činnosti o 159. tis. Kč, které souvisí s orientací
AEM na zvýšení počtu vysoce kvalifikovaných přednášejících.
K 31.12.20010 činil stav bankovních účtů 3,102.191,84 Kč, hotovost v pokladně činila 47.228
Kč, ceniny (stravenky a poštovní známky) 30.170, Kč.
Hospodaření AEM bylo průběžně v roce 2010 kontrolováno ve spolupráci s auditorkou Ing.
Belejovou.
Uzávěrka byla auditována Ing. Zdeňkou Belejovou, akreditovanou auditorkou. Závěrem je
výrok, že účetní uzávěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace
Asociace Energetických Manažerů k 31.12.2010 a nákladů, výnosů a výsledku jejího
hospodaření za rok 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění
přijatém EU.
S ohledem na to, že jak výsledek hospodaření, tak stavy prostředků na účtech vykazují velmi
dobré výsledky, doporučuji vyplatit odměny v plné výši podle smlouvy.
V Praze dne 21. 2. 2011
Zpracovala: Ing. Marta Ptáčková
Hospodářka AEM
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Vyhodnocení rozpočtu AEM za rok 2010

Rozpočet AEM na rok 2010
Finanční plán

Návrh

Skutečnost Rozdíl

rozp. AEM

rozp. AEM

rok 2010

rok 2010

Kč

Kč

Výnosy:
individuální členské příspěvky
kolektivní členské příspěvky
služby členům SVSE
výnosy akcí
Dotace
tržby z prodeje služeb a reklamy
jiné příjmy
Celkem výnosy

59 000
1 800 000
700 000
1 750 000
0
160 000
30 000
4 499 000

63 100
4 100
1 900 300 100 300
772 000
72 000
1 692 365 -57 636
650 000 650 000
566 183 406 183
30 096
96
5 674 043 1 175 043

80 000
75 000
737 000
386 000
65 000
220 000
22 000
111 000
15 000
2 465 000

167 402
87 402
68 308
-6 692
300 115 -436 885
377 754
-8 246
65 367
367
647 102 427 102
30 595
8 595
108 300
-2 700
15 000
0
2 429 469 -35 531

Náklady:
kancelářské potřeby a reklamní materiál
cestovné
Náklady na pořádání seminářů
Náklady nájmu kanceláří sekretariátu
Telefony a internet
Ostatní služby
Poštovné
účetnictví
účetní audit
Osobní náklady
Smlouvy o činnosti
drobný dlouhodobý majetek, software
odpisy
ostatní výdaje
Členství v IFIEC EUROPE
Celkem náklady
HV
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150 000
13 000
20 000
40 000
100 000
4 499 000

970 361

309 400
29 412
22 868
85 290
47 300
4 703 682

159 400
16 412
2 868
45 290
-52 700
204 682

Zpráva dozorčí rady AEM za rok 2010
Tato zpráva dozorčí rady navazuje na Zprávu o činnosti AEM za rok 2010 (dále jen Zpráva o
činnosti) a na Zprávu o hospodaření AEM v roce 2010 (dále jen Zpráva o hospodaření).
Činnost AEM
Dozorčí rada prověřila činnost AEM za rok 2010 (viz Zpráva o činnosti) s těmito výsledky:
1. AEM v roce 2010 rozvíjela svou činnost podle Programu schváleného Valnou
hromadou.
2. Program AEM byl v roce 2010 splněn.
3. Usnesení Valné hromady bylo splněno.
Hospodaření AEM
Dozorčí rada prověřila hospodaření AEM za rok 2010 (viz Zpráva o hospodaření) s těmito
výsledky:
Hospodaření AEM v roce 2010 dosáhlo kladného hospodářského výsledku ve výši
970.361,- Kč.
Byla zkontrolována fyzická inventura hmotného majetku AEM dne 26.1.2011 se závěrem bez
rozporu.
Dozorčí rada konstatuje, že profesionální auditorka provedla audit účetnictví AEM za
rok 2010 a vydala výrok že účetní uzávěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a
finanční situace Asociace Energetických Manažerů k 31.12.2010 a nákladů, výnosů a
výsledku jejího hospodaření za rok 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního
výkaznictví ve znění přijatém EU. (viz Zpráva auditora ze dne 16.února 2011).
S odvoláním na uvedený výrok auditora, Dozorčí rada doporučuje schválení účetní uzávěrky
(Rozvahy a Výkazu zisku a ztrát k 31.12.2010) Valnou hromadou.

Za Dozorčí radu AEM
Ing. František Plecháč
předseda Dozorčí rady AEM
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V Praze dne 24.2.2011

Hlavní cíle AEM
1) Zprostředkovávat svým členům a odborné veřejnosti aktuální informace o nové
energetické legislativě a umožnit jejich orientaci na trhu s energií. Zajistit prezentaci
legislativy zpracovateli již ve fázi její přípravy a umožnit členům reagovat svými
připomínkami. Přispívat k výměně názorů a informací mezi energetickými odborníky.
2) Poskytovat orgánům státní správy stanoviska shrnující postoj členů asociace ke klíčovým
otázkám rozvoje energetických trhů. Stát se respektovaným partnerem při těchto
diskusích.
3) Moderovat diskuse a kulaté stoly všech zainteresovaných stran k rozporným otázkám
vývoje (energetická politika, podpora OZE, rozvoj sítí, regulace, fungování trhů, podpora
investic) s cílem umožnit vzájemné pochopení protichůdných stran a přispět k formulaci
kompromisních a současně plně funkčních řešení.
4) Zpracovat odborné publikace o fungování energetických trhů pro vzdělávání členů i
dalších energetických profesionálů.
5) Spolupracovat s vysokými školami a vzdělávacími institucemi při přípravě odborných
předmětů zaměřených na energetiku a rozvoj energetických trhů.

Návrh plánu činnosti AEM na rok 2011
1) Pokračování aktivní činnosti AEM v získávání nových členů.
2) Pokračování v aktivní činnosti AEM v legislativní oblasti – spolupráce v pracovních
skupinách pro aktualizace a novelizace zákonů a vyhlášek, vyhodnocování funkčnosti a
inicializace novelizací.
3) Další rozvíjení spolupráce s MPO, MŽP, ERÚ, ČEPS a dalšími státními orgány a
velkými hráči na trhu s elektřinou, plynem a teplem v oblasti pořádání Kulatých stolů a
Diskusních fór.
4) Pokračování aktivní činnosti AEM ve vzdělávacím, informačním a kooperačním
programu.
a) Návrh programu vzdělávacího
i) odborné publikace a spolupráce s vysokými školami
Ve spolupráci s TÚ Ostrava rozvíjet spolupráci na dvousemestrálním volitelném předmětu
bakalářského studia „Obchodník s elektřinou“ a snaha o rozšíření tohoto předmětu i na další
školy technického i ekonomického zaměření.
Vzhledem k tomu, že na trhu chybí ucelený přehled informací k liberalizované energetice,
plánuje AEM v II. Q roku 2011 vydat odbornou publikaci Obchodování s elektřinou – Úvod

25

do liberalizované energetiky. Tuto publikaci AEM plánuje nabídnout odborné energetické
veřejnosti, hlavně členům AEM a také oslovit vysoké školy technického a ekonomického
zaměření – ČVUT, VÚT Brno, ZU Plzeň apod. a publikaci jim nabídnout. Zároveň také na
těchto školách propagovat výuku předmětu podobného zaměření.
ii) Příprava seminářů - připravené semináře a konference
Návrh na rok 2011 vychází z předběžné analýzy pořádaných akcí v roce 2010, která se týkala
počtu účastníků a termínů akcí v průběhu roku. Z analýzy je zřejmé, že rozhodující je vždy
téma dané akce a to v návaznosti na průběhu a vývoji legislativy. Počet účastníků je vždy
přímo úměrný aktuálnosti témat a jejich načasování. Respektování vlivu překrytí se s dalšími
akcemi, které jsou pořádány jinými subjekty je neposlední z podmínek úspěšné organizace
práce v této oblasti. I v roce 2011 je možnost podat žádost o podporu na semináře a
konference z programu EFEKT 2011. V letošním roce je možné přihlásit návrhy k podpoře
do 28. února 2011. AEM požádá o dotace ze státního programu EFEKT 2011 na 2 své akce.
Zatím (to znamená k 21.2.2011) byl vytvořen následující plán akcí AEM. (Viz tabulka)
Plán seminářů a konferencí AEM v roce 2011
XV. Jarní konference energetických manažerů - Vývoj trhu s elektřinou a
plynem a ceny energie ve střednědobém horizontu

konání
1.-2.3.2011
Praha

Předběžně je připraveno
Seminář k výroční schůzi; SVSE v roce 2010, výhled na rok 2011
Kulatý stůl na téma integrace FVE a dalších distribuovaných zdrojů do ES ČR
Uzavřený seminář SVSE - plynárenství
Pohled na současnou problematiku energetiky očima PPS
XIV. Podzimní konference AEM – Energetické investice
Uzavřený seminář SVSE - pracovní skupina při EGÚ Brno
Tradiční seminář SVSE k cenám elektřiny: "Velcí spotřebitelé v roce 2010,
výsledky dotazníku k cenám elektřiny, ...."
Komentář Energetického regulačního úřadu k cenovým rozhodnutím, kterými se
stanovují ceny plynu, tepla, elektřiny a souvisejících služeb na rok 2011
Celkem

26

30.3.2011
Praha
03/04 2011,
Praha
dubenčerven
05/2011
Praha
20.– 21.9.11
Praha
říjen 2011
Brno
listopad 2011
Praha
12/2011
Praha
8 seminářů
1 kulatý stůl

Další semináře bude AEM organizovat k aktuálním tématům v průběhu roku.
Kulaté stoly bude AEM organizovat i nadále v průběhu roku 2011 v případě zájmu dotčených
subjektů

b) Návrh Programu působení na řídící orgány a energetickou veřejnost
Představitelé AEM budou nadále aktivně působit v komisích a pracovních skupinách MPO,
ERÚ a nadále bude probíhat těsná spolupráce s Energetickou sekcí Hospodářské komory ČR.
c) Návrh Programu kooperačního
Pokračovat ve spolupráci s IFIEC Europe, ASENEM SR, Hospodářskou komorou ČR a dále
prohlubovat spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy a dalšími zájmovými energetickými
organizacemi ČR, Teplárenským sdružením, s Plynárenskou unií, COGEN CZECH, atd. a se
státními orgány a nadále udržovat kontakt s odbornou veřejností, odborným tiskem a
sdělovacími prostředky.
d) Návrh programu informačního
Pořádání diskusních fór na webu MojeEnergie.cz k aktuálním otázkám v oblasti energetiky,
zveřejňování závěrů z těchto diskusních fór a vydávání Tiskových zpráv ze závěrů diskusních
fór. Po dobudování možnosti diskusního fóra na webových stránkách AEM, budou probíhat
diskusní fóra na webových stránkách AEM.
Zveřejňování pozičních dokumentů k otázkám zásadního významu pro českou energetiku.

Zpracovala:

Bc. Zuzana Šolcová, výkonná ředitelka AEM

V Praze dne 21.2.2011

27

Finanční plán AEM na rok 2011

Rozpočet AEM na rok 2011

Návrh
rozp. AEM

Finanční plán

rok 2011
Kč

Výnosy:
individuální členské příspěvky
kolektivní členské příspěvky
služby členům SVSE
výnosy akcí
Dotace
tržby z prodeje služeb a reklamy
jiné příjmy
Celkem výnosy

63 000
1 850 000
750 000
1 700 000
0
200 000
35 000
4 598 000

Náklady:
kancelářské potřeby a reklamní materiál
cestovné
Náklady na pořádání seminářů
Náklady nájmu kanceláří sekretariátu
Telefony a internet
Ostatní služby
Poštovné
účetnictví
účetní audit
Osobní náklady
Smlouvy o činnosti
drobný dlouhodobý majetek, software
odpisy
ostatní výdaje
Členství v IFIEC EUROPE
Celkem náklady
HV
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90 000
68 000
300 000
378 000
65 000
450 000
30 000
109 000
15 000
2 630 000
300 000
10 000
22 000
81 000
50 000
4 598 000
0

Ve dnech 1. a 2. března 2011 proběhla na Novotného lávce velmi úspěšná XV.
Jarní konference AEM na téma Vývoj trhu s elektřinou a plynem a ceny
energie ve střednědobém horizontu.
Fotografie z konference najdete na: www.tmtrade.cz/aem_20110301

Všichni účastníci konference obdrží CD na kterém budou jak prezentace všech
přednášejících, tak i zvukový záznam jednotlivých přednášek.

Závěry XV. Jarní konference AEM 2011

Jarní konference Asociace energetických manažerů jednala ve dnech 1. a 2. března 2011
v historickém centru Prahy na Novotného lávce vedle Karlova mostu za účasti cca stovky
členů a dalších účastníků z řad odborné veřejnosti.
V úvodu bylo konstatováno, že se nacházíme na prahu druhé dekády „nového“ období, ve
kterém byly zavedeny principy liberalizovaného trhu, vybudovány příslušné instituce, vznikly
i nové subjekty a celý systém liberalizované energetiky v ČR je funkční, energetika je zatím
soběstačná. Jde tedy o to, jak vybudovaný systém užívat a budovat dále.
Na druhou stranu v ČR i v EU vzniká řada nových jevů, trendů i legislativních úprav, které
zásadním způsobem ovlivňují nejen budovaný a transformovaný energetický systém, ale i
celkovou ekonomiku, sociální stabilitu, investiční politiku a národohospodářské ukazatele.
Jde především o dotační prvky rozsáhlého charakteru s negativním vlivem jak do ekonomiky,
tak i do deformací vybudovaného energetického trhu. Více jak polovina referátů se zabývala
zcela nebo zčásti analytickými rozbory těchto jevů a vyčíslením jejich dopadů dle odborného
zaměření příslušného odborného příspěvku. (Podrobné příspěvky jsou k dispozici na
www.aem.cz)
K jednotlivým závěrům a tematickým okruhům
Oblast geopolitická, strategická koncepční
„Globální“ energetické komodity ropa a plyn jsou přes současné nepokoje v arabském světě
zatím stabilní. U zemního plynu se projevují preference krátkodobého trhu nad dlouhodobými
„potrubními“ kontakty. Je to dáno diverzifikací zdrojů a výstavbou terminálů LNG, na druhou
stranu jiní analytici spíše sází na budoucnost dlouhodobých „potrubních“ kontraktů. Ve svém
důsledku obě teorie tvrdí, že plyn bude, ale různí se v tom, kudy dorazí a v jakém typu
kontraktu. (V případě paralelní realizace obou variant je to benefit pro spotřebitele a podpora
trhu.) U ropy má ČR strategické zásoby na 100 dní plného provozu.
Současný vyspělý svět hledá i alternativu za ropu v dopravě. V této disciplíně mají elektřina i
plyn své nezastupitelné místo a je třeba s takovými scénáři počítat ve střednědobém rozvoji
jako s reálnými variantami, které se mohou začít rozvíjet. Jde o globální trendy a technologie,
cílem je především připravenost a nezpožděný nástup do kterékoli z nich.
Česká republika má přes to, že tyto dvě komodity netěží, nezpochybnitelné výhody
vyplývající z fungující energetiky (včetně plynárenství a tepla), domácí surovinové základny
a geografické polohy. Konference varuje před tím takové výhody neuváženou energetickou
politikou podrývat nebo záměrně ztrácet („Střílet vlastní góly do branky strategického
odvětví“). Tyto principy je nutné si v dnešní době čím dál více uvědomovat a srovnávat
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význam podstaty věci samé, tedy funkčního a stabilního odvětví, s přeceňovanými prioritami
implementace nových předpisů Evropské unie nebo momentálními zájmy politických koalic
na krátkodobá volební období. Funkční energetika je prioritním národním zájmem
strategického charakteru, a to platí obecně pro každou vyspělou společnost. Principy jsou
především energetická bezpečnost, konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj, nikoli dílčí
administrativní kroky bez této vize.
Národní energetická strategie
Konference konstatovala, že z formálního hlediska stále platí Státní energetická koncepce
z roku 2004. Není to tím, že by její novelizaci nikdo nevypracoval, první pokus byl učiněn
Pačesovou komisí v roce 2008 včetně oponentních posudků a dodatků (zejména v oblasti uhlí
a bezpečnosti), kdy byla doplněna především témata teplárenství, ve spolupráci s Bartuškovou
komisí bezpečnost, dále ekonomika a potenciál lidských zdrojů. Součástí novel se stala
rovněž energetická náročnost dopravy. Za doby Fišerovy vlády odborné práce potichu
pokračovaly a byl sestaven konzistentní dokument, který však skončil na úrovni odborného
textu. I když tento plán rozvoje energetiky byl přijatelný jak pro odbornou veřejnost, tak pro
investory v zásadních odvětvích (jádro, uhlí, plyn), neměl nikdo odvahu jej schválit a čekal na
„politická“ rozhodnutí. Situace vyústila v současné fotovoltaiky včetně jejich ekonomických
důsledků. Novely energetické koncepce nejen že nikdo neakceptoval, ale předchozí vlády se
neřídily ani tou starou, platnou ze zákona. Dostali jsme se tedy do paradoxní situace, kdy
dohoda politických stran bez odborné analýzy je nadřazena zákonnému dokumentu, přestože
je tento platný pro vyšší územní celky, které ho musí nejen respektovat, ale i rozpracovat.
Ve fázi příprav Státní energetické koncepce se jako hlavní paralyzující jev projevuje rivalita
mezi zodpovědnými rezorty, ovládanými v těchto strategických úlohách aparáty politických
stran, jejich partikulárními zájmy a v některých případech dokonce důvody ideologickými
namísto odborných. V mnoha případech je přitom spektrum hlavních politických sil na straně
dlouhodobé prosperity, avšak výstup tohoto stavu v dlouhodobou dohodu je blokován
koaličními zájmy menších partnerů na úkor možné dohody majority politického spektra.
Odborná veřejnost podporuje a je připravena podpořit konstruktivní část politického spektra
hledajícího realitu a dlouhodobou prosperitu oboru, a to nejen slovy, ale i analýzami a
věcným dialogem.
Vůči Evropské unii nemůžeme být pouze pasivním příjemcem, ale spolutvůrcem norem.
Nemusíme slepě přejímat vše, ostatní členské země to také nedělají, a už vůbec nemusíme být
v některých případech aktivnější než Evropská unie sama, zejména není-li to pro nás výhodné.
K tomu je ale třeba, aby jednali odborníci, a také abychom věděli, čeho chceme dosáhnout,
což velmi souvisí s energetickou koncepcí, strategií a jejími prioritami na národní úrovni.
Vzhledem k pestrosti členských zemí EU a různosti jak klimatických podmínek, tak i
dostupnosti jednotlivých primárních surovin, jednotné energetické „klišé“ platné pro všechny
země stejně neexistuje a ani existovat nemůže.
Jednotlivé významné odborné závěry
Dotace a tržní prostředí
Za posledních deset let jsme budovali a transformovali energetiku do modelu liberalizovaného
trhu. Tento model, postavený v ČR, je funkční a je i prosperitní. Dílčí námitky mediálního a
politického charakteru mohou být proti cenové politice jednotlivých článků energetického
řetězce vůči spotřebitelům nebo způsobu užití zisku ČEZu, ale nikoli, že by nám energetika
nefungovala, docházelo k vypínání celých čtvrtí nebo omezování dodávek tepla. Je nutno si
uvědomit, že jsou státy, kde se takto děje.
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Současné masivní dotace trh deformují, což není jen teoretické konstatování, ale má
následující dopady:
 Dotované zdroje mají de facto nulové variabilní náklady, protože jsou uhrazeny dotací.
Tento režim blokuje investice do zdrojů ostatních, které variabilní náklady mají.
 V souvislosti s křížícími se vlivy trhu a dotací vznikají další deformace nastavených
mechanismů trhu. Jako nový jev je pozorován snižující se cenový rozdíl mezi
špičkovou elektřinou a elektřinou v základním pásmu. To je demotivující pro
investory do špičkových zdrojů, které jsou paradoxně potřeba jako náhrada chybějící
energie v soustavě v době, kdy OZE nefungují. Progrese takového jevu vede
k destabilizaci (neřiditelnosti) soustavy v důsledku nevhodné skladby zdrojů a zvýšení
pravděpodobnosti blackoutu.
 Dotované zdroje jsou ospravedlňovány jako „krátkodobý koncept“ aby tyto zdroje
mohly vzniknout a získaly své místo na trhu. Budou-li dotovány 10 až 15 let a možná i
více (po dobu jejich životnosti), existuje reálné riziko, že po tuto dobu nenaleznou na
trhu místo zdroje jiné, především klasické, které je třeba inovovat.
Je tedy nutno konstatovat, že liberalizovaný trh a masivní dotace jsou dvě kontradiktní pojetí
a pří překřížení těchto principů může docházet k narušení stability energetiky jako takové.
Dotační politice jako principu by odpovídala dotační politika i pro klasické zdroje (centrální
plán), nikoli čekání na investora, jehož investiční zájem je při podpoře konkurujících zařízení
na straně jedné a zatížení úrokovými sazbami na straně investice nereálný. Centrální dotace
pro jednu část energetiky a trh pro zbytek připomínají transformaci dopravy, kde jedna část
aut jezdí vlevo a druhá vpravo. Podobně to platí i v provozních podmínkách, kdy jsou jedny
zdroje povinny predikabilního chování, a však pro jiné to neplatí, i když moderní
meteorologické metody toto umožňují predikovat lépe než výpadek klasického zdroje.
OZE
V mnoha referátech bylo konstatováno, že současný stav fotovoltaiky v České republice nebyl
„dějinnou nutností“ a že existovala řada možných kroků a variant jak celý proces zarazit nebo
alespoň zmírnit. Změny zákona v otázkách daňových se dějí prakticky operativně, pro
realizaci politických dohod se vyvolává stav legislativní nouze, v legislativě ovlivňující
fofovoltaiku se ale dlouho dobu neudálo nic. Přitom byl největší nárůst instalovaných výkonů
FVE (fotovoltaických elektráren) až v posledních měsících roku 2010.
Účastnící konference nepovažují tento jev za odborně vyvolaný, manažersky uřízený na
úrovni legislativy a státní správy anebo nutný dopad politiky EU a od současných důsledků
implementace FVE se distancují, a to i dlouhodobě po dobu platnosti důsledků současného
stavu, považujíce jej za politické selhání a nikoli dějinnou nutnost české energetiky.
V souvislosti se současnými zprávami o využívání biomasy účastníci konference varují před
podobnou krizí v sousední disciplíně OZE a nabádají odbornou i laickou veřejnost k „poučení
z krizového vývoje“. Kapacita odpadní biomasy a dendromasy je velmi omezena a klasické
zdroje nenahradí ani v teplárenství, natož ve výrobě elektřiny (maximálně jednotky procent
celkové spotřeby, nikoli náhrada), avšak o to flexibilnější může být výše zjevných i skrytých
dotací. Připravovaná transformace Lesů České republiky spolu s podporou spoluspalování
dřevní štěpky může vést k situaci, kdy bude výhodnější dříví pálit v elektrárenském kotli, než
je využívat v průmyslu a stavebnictví, a celou tuto transakci zaplatí spotřebitelé elektrické
energie. Potom nám již zbývá jen účelně pěstovaná biomasa (pro samotné spalování biomasy
nebo i pro výrobu bioplynu a biopaliv), kde ale chybí strategie přístupu k zajištění dostupného
potřebného objemu. Tu by měla urychleně zpracovat ve vzájemné spolupráci tři ministerstva,
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MPO, MŽP a Ministerstvo zemědělství. Zisky privátních investorů jsou na rozdíl od spotřební
daně garantovány výběrčí schopností distribučních společností a případné neuhrazení
takového nedobrovolného příspěvku může vést až k odpojení spotřebitele od elektrické
energie, což je ve svém dopadu účinnější než návštěva exekutora.
Odborná a ideologická kritéria ochrany ovzduší
Považujeme-li za prvotní cíl „enviro“ snažení snížení emisí a hledáme k němu ekonomicky
optimální cestu, vychází při těchto kritériích jako optimální varianta jaderný zdroj, který je na
trhu životaschopný i bez dotací, nikoli masivní dotace do dílčích obnovitelných zdrojů. Je
tedy zjevné, že jsou používána kritéria jiná, přestože hlavní argumentaci EU tvoří právě
čistota ovzduší. Je vhodné si tento paradox uvědomit. Tím konference neříká, že moderní
obnovitelné zdroje nemají v energetice své místo, ale ne způsobem, jak byly v nedávné
minulosti implementovány.
Teplárenství
Problematika úzce souvisí s těžebními limity, avšak nelze mezi nimi postavit rovnítko. CZT
(centrální zásobování teplem) bylo vybudováno v ČR již za minulého režimu a v souvislosti
s KVET (kombinovanou výrobou elektřiny a tepla) poskytuje značnou výhodu i ve srovnání
s ostatními zeměmi EU. Je tedy třeba v celé úloze postupovat koncepčně, nikoli „zavřít či
nezavřít doly“ a ponechat teplu v našich domácnostech chaotický průběh (nikoli „tržní“,
protože princip trhu je totiž výběr možného dodavatele nebo i způsobu a ne uměle vyvolaný
nedostatek primární energetické suroviny), ale stanovit možné varianty rozvoje infrastrukturní
energetiky a teplárenství, k nim přiřadit dostupné suroviny a pak plánovat těžbu uhlí. Opačný
přístup je nejen neodborný, ale také nebezpečný, a to i z hlediska energetické bezpečnosti
státu. Při koncepci „odejít od CZT“, která je teoreticky také možná, je nutno předložit reálnou
alternativu, jak si opatříme třetinu elektřiny a polovinu tepla pro deset milionů obyvatel a
průmysl, a porovnat variantu inovace CZT s variantou kompletní náhrady z hlediska
 technické dostupnosti,
 ekonomické náročnosti investiční i provozní a
 energetické odolnosti (bezpečnosti) státu.
Účastníci konference přitom konstatují, že tzv. „malá“ energetika (infrastrukturní,
municipální, závodní, v tržním prostředí IPP) bude mít do budoucna zvyšující se význam, o
čemž svědčí i současné trendy OZE, inteligentních sítí (smart grids), elektromobility apod.
Perspektivní je také otázka spalování odpadu namísto skládkování, která není v ČR dostatečně
podporována. Technologicky jde o vyřešený problém, který může pozitivně přispět
k energetické bilanci a pomoci i ekologii.
Ekonomika
Energetika je pro funkční ekonomiku strategickým odvětvím, dopady jsou sledovány i ČNB,
současné změny v souvislosti s FVE jsou srovnatelné s „národohospodářskými“ čísly (např.
zvýšení DPH o 1%, výdaje na podporu v nezaměstnanosti nebo čtyři Akademie věd, špičková
technickou univerzita v každém krajském městě nebo desetinásobek požadovaných platů
lékařů). Je třeba provést důkladnou inventarizaci veškerých současných i budoucích nákladů,
které jsou v oblasti dotací a ekologie vynakládány (schéma obchodování s emisemi EU ETS,
podpora OZE včetně dalších vyvolaných nákladů na řízení soustavy a rozvoj sítí, podpora
biosložky motorových paliv, spotřební daň na energie atd.). Následovat by mělo porovnání
těchto nákladů s možnostmi české ekonomiky a stanovení únosného finančního limitu včetně
vlivu jednotlivých variant na inflaci, nezaměstnanost a další parametry stability ekonomiky
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sledované mj. ČNB jako autoritou nezávislou na politice. (Podobný institut by byl vhodný i
pro energetiku.)

Závěrem:
Konference AEM se jako shromáždění „profesního cechu“ energetiků obrací k odborné i
laické veřejnosti s tím, že fungující energetika za dostupné ceny je samozřejmostí pouze
zdánlivou, která se může neuváženými kroky velmi rychle změnit. To bychom neradi a před
tím varujeme. Je proto nutné porozumět jednotlivým vazbám v energetickém organismu
společnosti a chápat důsledky a souvislosti dílčích kroků, nikoli stát se pasivním příjemcem
bruselských nařízení a českých krátkodobých rozhodnutí střídajících se politických garnitur.
Cílem energetické obce je udržet stabilní a prosperující prostředí, avšak k tomu je třeba
pochopení veřejnosti a v současném období i její podpora.
Jako vhodné prostředky pro prosazení dlouhodobé stability v energetice bez nutnosti měnit
stávající legislativu vidíme především:
1. Konzistentní aktualizaci a doplnění stávající Státní energetické koncepce a
respektování její závaznosti, která vyplývá i ze zákona. Materiál z roku 2009
zpracovaný MPO, vycházející ze závěrů i analytických studií Pačesovy komise a
rozšířený o nové poznatky, je k tomu vhodným podkladem za předpokladu, že bude
zachována jeho konzistence i vyváženost. Podle této koncepce byly připraveny
investovat subjekty z oborů jaderné a klasické energetiky, teplárenství i plynárenství a
považovaly jej za vyvážený i dostatečně stimulující pro jejich oblast podnikání.
Uvedený materiál není vhodné upravovat „politickými“ zadáními vyjímáním nebo
podstatnými změnami jednotlivých podoborů bez předchozích odborných analýz
(například „předělat“ takovouto koncepci bez další těžby uhlí) a nadále se dovolávat,
že jde o odborný materiál vzniklý v širokém dialogu.
2. V oblasti Evropské unie využít polské předsednictví a současné české předsednictví ve
Visegrádské 4. Podobná situace se nebude dlouho opakovat, a prosazení
individuálních požadavků jednoho malého státu je nereálné. Podmínkou k tomuto
kroku je mít jasnou vlastní koncepci včetně kroků, které potřebujme k jejímu naplnění
ze strany EU.

Jménem AEM si dovoluji vyslovit poděkování Ing. Hynkovi Beranovi za zpracování závěrů.
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Na závěr přidávám ještě dva články jaderného fyzika prof. Františka Janoucha, které
reagují na dění okolo japonské katastrofy.

Jádro? Ano! Příroda je mocná, energii však lépe vyrobí člověk

Během několika málo desetiletí skončí zásoby ropy a automobily budou muset být poháněny
elektřinou. Bylo by skutečně velkým neštěstím pro celé lidstvo, kdyby japonská katastrofa
nějak vážně ovlivnila renesanci jaderné energetiky ve světě.
Ve světě je dnes v provozu více než čtyři sta jaderných energetických reaktorů, které
poskytují ohromné množství velice levné a velice spolehlivé energie, vyráběné bez
zatěžování životního prostředí emisemi a skleníkovými plyny.
Musíme si navíc uvědomit, že nedostatek energie se stává stále větším bezpečnostním
rizikem ohrožujícím svobodu a nezávislost jednotlivých zemí. Jaderná energie se proto stává
strategickou výhodou. Andrej Sacharov již v roce 1977 prorocky postavil rovnítko mezi
jadernou energii a svobodu Západu.
Všechno uvedené platí pro Japonsko dvojnásob. Tento stát je chudý na energii. Nemá skoro
žádné vlastní zdroje fosilních paliv, a je proto prakticky plně odkázán na dovoz energie.
Přitom spotřeba energie je v Japonsku, v zemi s mimořádně rozvinutým průmyslem, značně
vysoká. Z tohoto důvodu je naprosto pochopitelné, že Japonsko považovalo a nepochybně
bude považovat i v budoucnu jadernou energetiku za velice významný nástroj zajištění
energetické nezávislosti a bezpečnosti země. Proto Japonci vybudovali a provozují přes
padesát jaderných energetických reaktorů.
Reaktory vydržely
Zatím je příliš brzo, abychom dělali nějaké definitivní závěry ohledně důsledků zemětřesení
pro jadernou energetiku v Japonsku. Některé věci jsou však zřejmé už teď. Všech šest
jaderných reaktorů ve Fukušimě jsou takzvané varné reaktory (BoilingWater Reactor, BWR),
které se v Česku nepoužívají. Podle zatím dostupných informací ani u jednoho z šesti
postižených reaktorů nebyl porušen kontejnment -tedy ochranná obálka zabraňující v
případě havárie tomu, aby radioaktivní materiály z palivových článků unikly do okolního
prostředí. Problém, který vznikl na několika reaktorech v elektrárně Fukušima, byl způsoben
tím, že vlna tsunami, vyvolaná zemětřesením, poškodila záložní dieselgenerátory, které mají
v případě výpadku zdrojů zajistit elektřinu pro rezervní chlazení reaktorů. Protože další
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mobilizované náhradní zdroje elektřiny nestačily, přikročili operátoři ke zcela
nestandardnímu a nouzovému řešení - chlazení přehřívajících se reaktorů mořskou vodu.
Skoro jistě to znamená v budoucnosti odepsání těchto reaktorů. Vzhledem k tomu, že
elektrárna ve Fukušimě je významným dodavatelem elektřiny v Japonsku, bude překonání
důsledků tohoto japonského zemětřesení zřejmě trvat mnoho let a možná i celé desetiletí.
Ať pokračuje renesance
Pro znepokojenou veřejnost bude zřejmě užitečné připomenout si několik základních
skutečností. Reaktory pracující v České republice jsou založeny na zcela jiném principu. V naší
zemi jsou provozovány takzvané tlakovodní reaktory (Pressurized Water Reactor, PWR),
které mají dva okruhy. To znamená, že pára pohánějící generátory (jež vyrábějí elektřinu)
nevzniká přímo v reaktoru. Porucha v sekundární části u reaktorů PWR by ponechala
primární, tedy radioaktivní okruh neporušený.
„Velkou energetiku“, tedy energetiku velkých výkonů, není možné nahradit obnovitelnými
zdroji. Musíme si uvědomit, že čistý denní přírůstek obyvatelstva na naší planetě značně
přesahuje dvě stě tisíc osob. Kdybychom jim chtěli zajistit zásobování elektřinou pouze na
bídném světovém průměru, museli bychom dávat do provozu jeden temelínský reaktor
každý třetí či čtvrtý den. Během několika málo desetiletí skončí zásoby ropy a automobily
budou muset být poháněny elektřinou. Odkud ji bude lidstvo brát?
Bylo by skutečně velkým neštěstím pro celé lidstvo, kdyby japonská katastrofa nějak vážně
ovlivnila slibně se rozbíhající renesanci jaderné energetiky ve světě. Doufám, že tomu tak
nebude.
“Hrdinní” bojovníci za nic
Důsledky ničivého zemětřesení v Japonsku, jehož síla dosáhla 8,9 stupně podle Richterovy
škály a které následovaly ničivé vlny tsunami přesahující místy výšku deseti metrů a
pohazující loděmi a nákladními automobily, jako by to byly dětské hračky, a smetávající
několikapatrové domy jako domečky z karet, si zatím nikdo nedokáže reálně představit.
Zřejmě jde o jednu z nejničivějších katastrof, které lidstvo v moderních dějinách postihly.
Tváří v tvář této katastrofě si najednou uvědomujeme, jak je vlastně člověk bezmocný vůči
přírodě v zemských, či dokonce v kosmických dimenzích.
Velkou chybou a osudovým omylem by však bylo, kdybychom z jednoho, jakkoliv
katastrofálního zemětřesení v jedné zemi chtěli dělat nějaké závěry o budoucnosti jaderné
energetiky. Jaderná energetika byla v posledních dvou třech desetiletích utlumena hlavně
činností nezodpovědných „zelených“ skupin, které „hrdinně“ bojovaly proti jaderným
reaktorům, a přitom jim nevadilo na padesát tisíc jaderných hlavic (každá z nich deseti- až
stonásobně silnější, než byla hirošimská bomba) nashromážděných v arzenálech
supervelmocí.
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Na úplný závěr vás všechny srdečně zvu na XIV. Podzimní konferenci, která bude ve
dnech 20. a 21. září 2011 v Praze.
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