
TÝDENNÍ PŘEHLED 27. KVĚTNA 2011 WWW.CIANEWS.CZ

KURZY MĚN*

Měna Hodn. % t/t

CZK/EUR 24,630 0,81

CZK/USD 17,464 1,85

CZK/GBP 28,543 3,12

USD/EUR 1,410 -1,05

BURZA

Akcie Hodn. % t/t

AAA 25,75 -0,35

CETV 371,20 -3,83

ČEZ 928,10 -1,68

ECM 33,00 -17,50

ERSTE 832,20 0,98

Fortuna 124,40 6,10

KITD 207,10 -0,62

KB 4052,00 -3,15

NWR 273,60 -2,29

ORCO 232,70 -0,26

Pegas 442,00 0,68

PM 9300,00 1,42

TEL. O2 412,00 -0,19

UNI 181,60 -0,30

VIG 953,50 -1,75

PX 1241,20 -1,03

*) Kurzy devizového trhu z předchozího
dne obchodování k 17:00.

FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY

Podnikatelé v OZE chtějí zrušení zákona o podp. zdrojích
(ČIA, 24.5.) Podnikatelé v obnovitelných zdrojích energie, sdružení v Platformě OZE, vyzvali vládu a
Parlament, aby zamítly návrh zákona o podporovaných zdrojích energie. Ten podle nich znamená nejen
útlum fotovoltaiky, ale celého odvětví výroby ekologické energie. Platforma OZE naopak navrhuje
zachování a zkvalitnění stávajícího zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.
Výzvu již podepsalo více než 90 českých i zahraničních firem.  

ČFA vyzvala Čeps ke zrušení stop−stavu
(ČIA, 24.5.) Česká fotovoltaická asociace (ČFA) vyzvala Čeps a distribuční společnosti ČEZ, E. ON a
PRE ke zrušení zákazu připojování akumulačních fotovoltaických a větrných elektráren s instalovaným
výkonem do 30 kW. Podle asociace se stop-stav v současné době vztahuje jak na špičkové zdroje tak
právě na akumulační. Ty jsou však dle ČFA nejschůdnějším řešením, podporujícím energetickou
nezávislost dané lokality.  

Celkový výkon elektráren Photon Energy letos vzroste
(ČIA, 20.5.) Photon Energy letos zvýší výkon svých elektráren. V online rozhovoru polského SII to
sdělil výkonný ředitel společnosti Georg Hotar. Podle něj má firma aktuálně nasmlouvány projekty
s výkonem zhruba 10 MW včetně slovenské 2MW a německé 1MW elektrárny. Společnost ještě letos
hodlá na německém trhu získat další projekty a stejně tak i v Itálii. Podle Hotara zatím nelze přesně říci,
o kolik by měl výkon elektráren oproti loňskému roku vzrůst. Firma se však stále drží cíle dosáhnout do
roku 2012 výkonu 100 MW.  

EurActiv.cz: Země EU přestávají být pro FVE atraktivní
(ČIA, 23.5.) Evropské země přestávají být pro solární energetiku atraktivní. Podporu vedle ČR omezily
nebo plánují omezit také Německo, Francie, Itálie nebo Španělsko. Zástupci fotovoltaického průmyslu
proto dle serveru EurActiv.cz začínají hledat obchodní příležitosti mimo EU. Zajímavým trhem tak
může být dle serveru Čína. Pro uzavření strategického partnerství s touto zemí se rozhodla již například
společnost First Solar, největší producent solárních technologií.  

VODNÍ ELEKTRÁRNY

Mercator Energy hledá dodavatele pro MVE Liběchov
(ČIA, 20.5.) Společnost Mercator Energy vypsala tendr na komplexní dodávku technologické části malé
vodní elektrárny Liběchov. Zakázka se konkrétně týká dodávky a instalace Kaplanovy turbíny včetně
turbosoustrojí. Předpokládaná finanční výše zakázky je 130 milionů Kč. Hlavním kritériem je ze 40 %
výše nabídkové ceny, stavba má být dokončena do 30.dubna roku 2013. Zájemci o účast v tendru
mohou své nabídky předkládat do 12. července. Vyplývá to z údajů v Informačním systému o veřejných
zakázkách.  

BIOMASA

Kereskeni: Investice směřují do obnovitelných zdrojů
(ČIA, 24.5.) Společnost Raiffeisen leasing zaznamenala narůst poptávky po financování strojů, zařízení,
technologií a především projektů, které jsou založené na využití dalších obnovitelných zdrojů, například
bioplyn a biomasa. Jak pro ČIA v rozhovoru uvedl jednatel společnosti Raiffeisen leasing Rastislav
Kereskeni, důvodem tohoto chování je to, že společnosti získávají nové zakázky. Díky tomu se pak
zvyšuje poptávka po jejich produktech a to s sebou přináší potřebu znovu investovat.  

OSTATNÍ OZE

EU chce snížit emise CO2 o 30 procent
(ČIA, 25.5.) Do konce letošního roku by mohla EU zveřejnit svůj revidovaný cíl redukce emisí CO2. Ty

DOPORUČUJEME

Novinka: CZECH POLITICS −
FACTS AND CASES − TÝDNĚ
Týdenní přehled CZECH POLITICS -
FACTS AND CASES přináší faktické
politicko-ekonomické agenturní
zpravodajství ČIANEWS a souhrn
politických kauz a spekulací pohledem
českých médií. Další informace na:
objednavky@cianews.cz.  

Novinka: EVROPSKÁ UNIE
A ČESKÁ REPUBLIKA − TÝDENNÍ
SPECIÁL
Týdenní přehled EVROPSKÁ UNIE
A ČESKÁ REPUBLIKA přináší
faktické politicko-ekonomické
agenturní zpravodajství ČIANEWS
z následujících oblastí v kontextu
České republiky: Trh EU -
Financování EU - Politika EU -
Eurostatistika a průzkumy. Další
informace na:
objednavky@cianews.cz.  
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by se měly dle úterního schválení Výborem pro životní prostředí EU do roku 2020 snížit o 30 % oproti
úrovni z roku 1990. Původní plán počítal s redukcí o 20 %. Podle výboru výraznější snížení emisí může
přinést miliony nových pracovních míst v EU.  

Průzkum: Češi preferují výrobu z OZE
(ČIA, 20.5.) Občané ČR jednoznačně preferují výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Vyplývá to
z průzkumu společnosti Ipsos Tambor. Nejvíce respondentů (64 %) je pro podporu rozvoje energie
z vodních elektráren, větrné elektrárny podporuje 58 % lidí, pro fotovoltaiku je pak 57 % dotázaných.
Z průzkumu dále vyplynulo, že méně by se měla dle respondentů využívat energie z uhlí a ropy. Pro dvě
třetiny obyvatel jsou jaderné elektrárny bezpečné. 
Téměř 90 % lidí dle průzkumu zastává názor, že stát by měl podporovat automobily s alternativním
pohonem. Jejich hlavní nevýhoda aktuálně tkví podle dvou třetin dotázaných ve vyšší pořizovací ceně.
Průzkum realizovala společnost Ipsos Tambor na přelomu dubna a května 2011 na reprezentativním
vzorku 1003 obyvatel ČR ve věku od 18 do 65 let.  

V Praze se uskuteční konference Energetický management
(ČIA, 24.5.) Ve středu 1. června se v budově pražského magistrátu uskuteční konference Energetický
management pro veřejnou správu. Hlavními tématy bude například vývoj energetické politiky v ČR a
energeticky úsporné chování státní sféry, možnosti využívání alternativních zdrojů ve veřejné správě či
problematika nakládání s odpady. Konferenci pořádá společnost B. I. D. services. Mediálním partnerem
je i Česká informační agentura.  

Švýcarská vláda schválila odklon od jádra
(ČIA, 26.5.) Švýcarská vláda schválila odklon země od jaderné energie. Plány na výstavbu nových
reaktorů tak budou zastaveny, postupně se budou také uzavírat stávající elektrárny v zemi. Jak podle
serveru EurActiv.com sdělila švýcarská ministryně pro energetiku Doris Leuthard, rozhodnutí má
působit jako pobídka k investicím do obnovitelných zdrojů energie.  

ELEKTROENERGETIKA

O podíl ČEZu v turecké Akenerji projevilo zájem 20 firem
(ČIA, 23.5.) O podíl společností ČEZ a Akkök v turecké firmě Akenerji doposud vyjádřilo zájem více
než 20 firem. Jak listu Vatan sdělil ředitel společnosti Akkök Mehmet Ali Berkman, o aktiva se uchází
jak turecké firmy, tak společnosti ze zahraničí. Konkrétní názvy firem odmítl sdělit, podle listu však má
jít například o společnosti Statkraft, Limak, Turcas Petrol či Borusan Holding. 
ČEZ společně s Akkök drží v turecké firmě 75% podíl se shodnou účastí 37,5 %. Společnost podíl
nabyla v roce 2009 a za svoji část zaplatila 302,6 milionu dolarů.  

Zdeněk Hrubý končí v dozorčí radě ČEZu
(ČIA, 26.5.) V tomto týdnu vypršelo funkční období člena dozorčí rady skupiny ČEZ Zdeňka Hrubého.
Původní čtyřleté funkční období mu skončilo k 22. únoru 2011 s tím, že v souladu s platnými stanovy
skupiny došlo k jeho prodloužení o tři měsíce. Jak ČEZ sdělil v rámci své informační povinnosti, Hrubý
nadále zůstane ve funkci předsedy Výboru pro audit společnosti. Noví členové dozorčí rady budou
voleni ve středu 1. června na valné hromadě skupiny ČEZ.  

Zátěžové testy jaderných elektráren v EU začnou v červnu
(ČIA, 25.5.) Zátěžové testy všech 143 jaderných elektráren v zemích EU budou zahájeny ve středu 1.
června. Na konečných kritériích testů se shodli evropští experti pro jadernou bezpečnost s představiteli
Evropské komise. Jak uvedl komisař pro energetiku Günther Oettinger, posuzovat se bude odolnost
elektráren proti živelním pohromám i proti lidskému selhání. Diskutovaná prověrka případného
teroristického útoku pak dle Oettingera proběhne separátně.  

Odstávka druhého bloku JETE se prodlouží
(ČIA, 24.5.) Odstávka druhého bloku Jaderné elektrárny Temelín se prodlouží. Při demontáži reaktoru
pro výměnu paliva totiž došlo dle mluvčího elektrárny Marka Svitáka k zaklínění bloku ochranných
trub. Aktuálně se podle něj demontáž reaktoru zpožďuje o jeden týden. O jakou dobu se přesně odstávka
reaktoru prodlouží, Sviták nesdělil, ubezpečil však, že komplikace v demontáži reaktoru nemá vliv na
bezpečnost. Původně plánovaný termín ukončení odstávky druhého bloku byl 23. června.  

Kužel byl zvolen prezidentem HK ČR
(ČIA, 26.5.) Prezidentem Hospodářské komory ČR byl ve čtvrtek 26. května opět zvolen Petr Kužel.
Funkci zastával i v předchozím období od roku 2008. Kužel tak bude funkci zastávat následující tři
roky.  

EPS: Poslanci se pokusí rozšířit pravomoci NKÚ
(ČIA, 20.5.) Poslanci se pokusí rozšířit kontrolní pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu na právnické
osoby ovládané státem a samosprávami, jako jsou například firmy ČEZ, České dráhy nebo městské
dopravní podniky. Na semináři, který pořádal Ekologický právní servis (EPS), podporu tomuto návrhu
vyjádřily čtyři poslanecké kluby. Zmíněnou změnou by se měla zabývat Poslanecká sněmovna ještě
v červnu, k projednání do výborů by se pak dle EPS mohla dostat v září.  

MPO: V ČR se daří technologických firmám
(ČIA, 26.5.) V českém průmyslu se vloni nejvíc dařilo firmám, které podnikají v technologicky
náročných oborech. Tržby jim v minulém roce vzrostly o pětinu. Produkce zpracovatelského průmyslu

After Fukushima: EU Stress tests
start on 1 June
Evropští představitelé se s odborníky
shodli na podobě zátěžových testů
jaderných elektráren. Více zde.  

Climate: EU should cut CO2 by
30%
EU může snížit emise do roku
2020 o 30 %, rozhodl o tom výbor pro
životní prostředí EK. Více zde.  

Hungary buys back MOL stake
from Surgutneftegas
Maďarsko odkoupilo zpět podíl ve
společnosti MOL od ruské firmy
Surgutneftegas. Více zde.  

Rozhovor: Machů: Celosvětovým
trendem FM jsou zelené budovy 
Ředitelka úseku řízení majetku České
spořitelny Helena Machů v rozhovoru
pro ČIA a IIR popisuje nejdůležitější
trendy v oblasti vývoje Facility
managementu v kontextu České
republiky a EU. Jako nejdůležitější
uvádí výstavbu certifikovaných
zelených budov a implementaci
evropské normy pro Facility
managementu. Více zde.  

Rozhovor: Roider: Porsche Inter
Auto CZ nabídne 250 míst
Společnost Porsche Inter Auto CZ
plánuje během dvou až pěti let
vytvořit celkem 250 volných
pracovních míst, čímž počet
zaměstnanců vzroste ze současných
750 na 1 tisíc. Jak pro ČIA
v rozhovoru uvedl generální ředitel a
jednatel Porsche Inter Auto CZ Josef
Roider, společnost uvažuje
o potenciálu dalších větších měst
v České republice. Více zde.  

Rozhovor: AVG: Nejčastější typ
útoku v ČR je krádež os. dat
V České republice roste počet
kyberútoků. Uvedl to v rozhovoru pro
ČIA technický ředitel AVG Karel
Obluk s tím, že nejrozšířenějším
typem útoku v Česku je krádež a
zneužití osobních dat a vzdálené
ovládnutí infikovaných počítačů
s cílem zisku. Většina útoků pochází
z webových stránek a velice časté je
použití technik sociálního inženýrství. 
Více zde.  

Rozhovor: Princ: Subway zvolil
v krizi správnou strategii
Restaurační zařízení zažívala
v posledních letech nelehké časy,
přesto nejlépe snad obstávaly
fast-foodové řetězce. Mezi ně se řadí
i výrazně expandující síť restaurací
Subway, která na přelomu roku
dokonce v počtu restaurací předběhl
společnost Mc'Donalds. Jaké má plány
do budoucna a jak si celkové vede
tento segment. V rozhovoru pro ČIA
to prozradil manažer rozvoje sítě
Subway pro střední a východní
Evropu Martin Princ. Více zde.  

Téma týdne: Omezení účelnosti
stavebního spoření rozkolísá
systém
Omezení účelnosti stavebního spoření
pouze na bydlení, tak, jak jej navrhuje
ministr financí Miroslav Kalousek,
sníží počet přátelských klientů.
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se vloni zvýšila o 10 %. Vyplývá to z Analýzy vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti
Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2010, kterou ministerstvo právě dokončilo a předkládá ji vládě.
Hlavní zásluhu na zvýšení produkce stále má středně technologicky náročná výroba, zejména
automobilový průmysl, strojírenství nebo produkce elektrických zařízení.  

Tanaka: Německo může ohrozit bezpečnost dodávek v EU
(ČIA, 23.5.) Německo může svým rozhodnutím odejít od jaderné energetiky ohrozit bezpečnost
dodávek v celé Evropské unii. Pro list Finacial Times Deutschland to sdělil ředitel Mezinárodní
agentury pro energii (IEA) Nobuo Tanaka. Podle něj plány německé vlády úzce souvisí s celým
vnitřním evropským trhem s elektřinou. Německo by se mělo proto rozhodovat v součinnosti s EU. 
Jak Tanaka dále uvedl, IEA očekává, že havárie v japonské elektrárně Fukušima může mít za následek
pokles podílu jaderné energie. Ten by měl do roku 2035 činit 10 %. Původní odhady přitom hovořily
o podílu 14 %.  

MH: JE Jaslovské Bohunice bude spuštěna do devíti let
(ČIA, 20.5.) Ministerstvo hospodárstva SR je přesvědčené, že nová jaderná elektrárna v Jaslovských
Bohunicích postavena bude. Podle mluvčí resortu Daniely Piršelové by měla být elektrárna uvedena do
provozu v roce 2020. Předpokládané finanční náklady na výstavbu se mají pohybovat okolo
3,3 miliardy eur. Kapacita bude činit 1200 až 1750 MW. Podle Piršelové je jaderná energetika jednou
z důležitých součástí energetického mixu Slovenska.  

GDF Suez, Vinci a Areva podepsaly dohodu o partnerství
(ČIA, 20.5.) Společnosti GDF Suez, Vinci a Areva podepsaly dohodu o partnerství s cílem ucházet se
o tendry na výstavbu větrných elektráren ve Francii. Reagovaly tak na záměr tamní vlády vybudovat do
roku 2020 větrné elektrárny o celkovém výkonu až 6000 MW. Dohoda dle představitelů zmíněných tří
firem vede k vytvoření průmyslové platformy a vztahuje se výhradně na tři větrné parky v Dieppe-Le
Tréport, Courseullessur-Mer a Fécamp.  

Japonská Tepco se dostala do ztráty 1,25 bilionu jenů
(ČIA, 20.5.) Japonská společnost Tokyo Electric Power (Tepco) se v loňském fiskálním roce končícím
posledním březnem dostala do ztráty 1,25 bilionu jenů (zhruba 261 miliardy Kč). Důvodem je dle
vyjádření společnosti havárie v jaderné elektrárně Fukušima, kterou firma vlastní. Tržby se zvýšily
o 7 % na 5,37 bilionu jenů. Společnost v loňském finančním roce prodala 293,4 miliardy kWh elektřiny.
V roce předchozím šlo o 280,2 miliardy kWh.  

GE Energy představila novou elektrárnu FlexEfficiency 50
(ČIA, 25.5.) Společnost GE Energy představila ve středu 25. května elektrárnu nového typu s názvem
FlexEfficiency 50. Nová technologie dle vyjádření firmy umožní integraci většího množství obnovitelné
energie do přenosové soustavy. Elektrárna má výkon 510 MW a zajišťuje účinnost paliva přes 61 %.
Projekt je výsledkem investic společnosti GE do výzkumu a vývoje ve výši více než 500 milionů
dolarů.  

HN: Penta mezi čtyřmi uchazeči o polský Vattenfall
(ČIA, 26.5.) Investiční skupina Penta se podle Hospodářských novin dostala do užšího výběru uchazečů
o majetek švédského energetického podniku Vattenfall v Polsku. Kromě Penty se do užšího výběru
dostali ještě tři uchazeči z Polska. Hodnota případné transakce by se mohla pohybovat kolem
1,5 miliardy eur.  

LN: ČR provede vlastní zátěžové testy JE
(ČIA, 23.5.) Česká republika provede podle Lidových novin vlastní zátěžové testy jaderných elektráren.
Podle náměstka ministra průmyslu a obchodu Tomáše Hünera jedná ministerstvo o podobě testů se
Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Pokud by v budoucnu došlo v Evropské unii ke shodě
na podobě evropských zátěžových testů, nebude pro ČR podle Hünera problém provést je dodatečně.
Podle předsedkyně SÚJB Dany Drábové bude mít společnost ČEZ na zpracování testů čas do konce září
2011.  

LN: Jackson: Provoz našich reaktorů je až o 40 % levnější
(ČIA, 23.5.) Ředitel koncernu Westinghouse pro evropský trh Anders Jackson v rozhovoru pro Lidové
noviny uvedl, že reaktor Westinghousu obsahuje méně komponentů než konkurenční reaktory a ke
svému provozu proto potřebuje až o 40 % méně obslužného personálu. Westinghouse podle Jacksona
v případě vítězství ve výběrovém řízení na dostavbu Temelína osloví s nabídkou spolupráce všechny
významné české dodavatele. Poté bude záležet na tom, jestli nabídnou zajímavou kombinaci kvality a

Shodují se na tom Rostislav Trávníček
z Českomoravské stavební spořitelny
(ČMSS) i Zdenka Blechová ze
Stavební spořitelny České spořitelny
(SSČS). Právě z vkladů těchto klientů
jsou financovány úvěry ze stavebního
spoření s garantovanou neměnnou
úrokovou sazbou. Více zde.  

Osobnosti doporučují: Štěpán Pácl
Do pravidelné rubriky Osobnosti
doporučují přijal pozvání jeden
z nejzajímavějších divadelních
režisérů mladé generace, čerstvý
držitel Ceny Alfréda Radoka Talent
roku, Štěpán Pácl. Naše čtenáře zve
především do Švandova divadla, kde
se 21. května v jeho režii uskutečnila
premiéra adaptace inscenace
Křišťálová noc Františka Hrubína. 
Více zde.  

V Rudolfinu se uskuteční recitál
k jubileu Ivana Moravce
V úterý 21. června 2011 od
19:30 hodin se ve Dvořákově síni
Rudolfina uskuteční klavírní recitál
uspořádaný u příležitosti oslavy 80.
narozenin Ivana Moravce, který je
považován za jednoho z největších
klavíristů dvacátého století. Pořadateli
koncertu jsou Česká Filharmonie,
MHF Dvořákova Praha a MHF
Pražské jaro, jehož spolupracujícím
partnerem je Česká informační
agentura. Více zde.  

Novinka: Překlady do angličtiny
Nabízíme nově překlady do/z
anglického jazyka. Pro naše klienty
exkluzivní ceny od 270 Kč/1
NS. Vyzkoušejte nás a ušetřete na
překladech. Další informace na:
objednavky@cianews.cz.     

Přístup k ČIANEWS z Vašeho
mobilu
Chcete přistupovat ke zpravodajství
ČIANEWS z Vašeho smartphonu? 
Vyzkoušejte zdarma testovací beta
verzi aplikace ČIANEWS Mobile na 
http://m.cianews.cz. Doporučujeme
pro BlackBerry, HTC, Samsung,
Nokia. Dotazy rádi zodpovíme na
e-mailu:
objednavky@cianews.cz  

Novinka: Přehled pro finanční
ředitele
Systematické zpravodajství
ČIANEWS pro finanční ředitele. 
Zaměřuje se na oblasti financí, cen
energií, investičního prostředí,
zaměstnanosti a vývoje na trhu
nemovitostí. Ukázky na e-mailu:
objednavky@cianews.cz.  
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ceny. Jackson také uvedl, že oceňuje politickou podporu amerického velvyslanectví v ČR.  

HN: Merkelová podpořila konec JE
(ČIA, 23.5.) Německá vláda podle Hospodářských novin 6. června pravděpodobně rozhodne o uzavření
všech německých jaderných elektráren do konce roku 2021. Návrh na uzavření elektráren totiž
podpořila německá kancléřka Angela Merkelová, která ho označila za správný. Německo se po
odstavení svých jaderných elektráren stane dovozcem elektřiny, což povede ke zvýšení její ceny ve
střední Evropě.  

TRH S ELEKTŘINOU

PRE navrhuje výplatu dividend ve výši 2,04 miliardy
(ČIA, 20.5.) Pražská energetika (PRE) navrhuje výplatu dividend za loňský rok v celkové výši
2,04 miliardy Kč. Z čistého zisku má jít 1,52 miliardy Kč, z nerozdělených zisků let minulých pak
516 milionů Kč. Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100 Kč tak má být vyplaceno 520 Kč před
zdaněním. Dividenda má být splatná do 22. července. O její výplatě rozhodne valná hromada PRE ve
středu 22. června. Vyplývá to z pozvánky na řádnou valnou hromadu.  

ERÚ: Elektřina může domácnostem zdražit až o 6 pct
(ČIA, 23.5.) Cena elektrické energie pro domácnosti může v příštím roce zdražit až o 6 %. Podniky pak
mohou za elektřinu zaplatit až o 8,8 % více. Předběžné odhady nárůstu cen elektřiny ČIA sdělil
místopředseda Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Blahoslav Němeček s tím, že tento scénář
koresponduje s nárůstem cen silové elektřiny o 10 %. ERÚ v rámci výpočtu počítá také s obdobnou
vládní dotací jako letos ve výši 12 miliard Kč.  

ERÚ: Český průmysl v 1Q spotřeboval 6,26 TWh elektřiny
(ČIA, 20.5.) Tuzemské průmyslové podniky během prvního čtvrtletí letošního roku spotřebovaly
celkem 6,26 TWh elektřiny. V meziročním srovnání jde o nárůst o 4,3 %. Největší spotřebu vykázal
průmysl v Moravskoslezském kraji, kde došlo k nárůstu o téměř 2 % na 1,06 TWh. Následoval
Středočeský kraj se spotřebou 0,85 TWh (loni 0,83 TWh) a Ústecký kraj s 0,77 TWh (loni 0,81 TWh).
Vyplývá to z údajů Energetického regulačního úřadu.  

Energetické firmy v 1Q spotřebovaly 3,44 TWh elektřiny
(ČIA, 23.5.) Energetické společnosti během prvního čtvrtletí letošního roku spotřebovaly celkem 3,44
TWh elektřiny. V meziročním srovnání jde o pokles o 2,8 %. Největší spotřebu vykázaly energetické
firmy v Ústeckém kraji. Meziročně jde o pokles o 8,2 % na 0,89 TWh. Na druhé příčce byl se spotřebou
0,46 TWh (loni 0,48 TWh) Moravskoslezský kraj, třetí byl pak se spotřebou 0,39 TWh (loni 0,38 TWh)
kraj Vysočina. Údaje zveřejnil Energetický regulační úřad.  

Elektřinu Ústí nad Labem bude dodávat Lumen energy
(ČIA, 25.5.) Zakázku města Ústí nad Labem na dodávku silové elektřiny pro 241 odběrných míst
v celkovém objemu 9,07 GWh získala společnost Lumen energy. Ta bude městu elektřinu dodávat po
dobu 21 měsíců. Konečná finanční výše zakázky činí 15,07 milionu Kč. Zájem o zakázku projevilo pět
firem, Lumen energy ji získala na základě hospodářsky nejvýhodnější nabídky. Vyplývá to z údajů
v Informačním systému o veřejných zakázkách.  

Energii VOP−026 Šternberk bude dodávat Lumius
(ČIA, 20.5.) Zakázku společnosti VOP-026 Šternberk na dodávky elektrické energie a zemního plynu
získala společnost Lumius. Ta bude energie dodávat po dobu 18 měsíců. Konečná finanční výše
zakázky činí 52,8 milionu Kč. Původní odhadovaná hodnota zakázky činila 94,5 milionu Kč. Do tendru
se přihlásilo celkem pět firem, Lumius jej získal díky nejnižší cenové nabídce. Vyplývá to
z Informačního systému o veřejných zakázkách.  

E. ON hledá dodavatele 110kV rozvodny za 50 milionů
(ČIA, 23.5.) Společnost E. ON Distribuce vypsala tendr na dodávku zapouzdřené rozvodny 110kV
včetně uvedení do provozu. Součástí zakázky je také například zaškolení pracovníků a následný servis.
Předpokládaná finanční výše tendru je 50 milionů Kč. Zakázka má být splněna do 31. května 2012.
Hlavním kritériem je nejnižší nabídková cena. Zájemci o účast v tendru mohou své nabídky předkládat
do 7. července. Vyplývá to z údajů v Informačním systému o veřejných zakázkách.  

ČEZ zrekonstruuje vedení ve Smiřicích za 6,5 mil.
(ČIA, 26.5.) Energetická skupina ČEZ zrekonstruuje během letošního roku 2kilometrový úsek vedení
nízkého napětí v obci Smiřice. Rekonstrukce, jejíž finanční náklady se dle společnosti budou pohybovat
okolo 6,5 milionu Kč, by měla zkvalitnit dodávky elektřiny v obci. Navazovat poté budou
i rekonstrukce ostatních částí obce, které jsou v této chvíli v projektové fázi, a to v celkové finanční
hodnotě téměř 4 miliony Kč.  

BL CAL12 stál ve čtvrtek na PXE 56,40 eura za MWh
(ČIA, 26.5.) Cena baseload elektřiny s finančním vypořádáním CAL12 činila ve čtvrtek 26. května na
burze PXE 56,40 eur/MWh. V porovnání s předchozím čtvrtkem se tak zvýšila o 20 centů. Elektřina na
třetí kvartál zlevnila o 75 centů na 57,55 eur/MWh. Elektřina na červen se pak prodávala za
55,95 eur/MWh.
Peakload elektřina CAL12 zůstala na úrovni předchozího čtvrtku 71 eur/MWh, cena elektřiny na třetí
kvartál činila stejně jako předchozí čtvrtek 70,90 eur/MWh. Špičková elektřina na červen se pak
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prodávala za 66,50 eur/MWh.  

BL CAL12 stál ve čtvrtek na EEX 58,32 eura za MWh
(ČIA, 26.5.) Baseload elektřina s finančním vypořádáním CAL12 stála ve čtvrtek 26. června na
německé burze EEX 58,32 eur/MWh. V porovnání s předchozím čtvrtkem zlevnila o 32 centů. Cena
elektřiny na třetí kvartál se snížila o 1,09 eura na 58,32 eur/MWh. Elektřina na červen se pak na EEX
prodávala za 55,60 eur/MWh.
Peakload elektřina CAL12 během uplynulého týdne zlevnila o 43 centů na 71,52 eur/MWh, cena
elektřiny na třetí kvartál se naopak zvýšila o 5 centů na 71,53 eur/MWh. Špičková elektřina na červen se
pak prodávala za 66,34 eur/MWh.  

Povolenky EUA ve čtvrtek na EEX stály 16,38 eura
(ČIA, 26.5.) Ceny emisních povolenek s dodávkou v prosinci 2011 na německé burze EEX ve čtvrtek
26. května činily 16,38 eura za tunu CO2. Oproti předchozímu čtvrtku se snížily o 22 centů. Povolenky
na rok 2012 zlevnily o 27 centů na 17,10 eura. Povolenky na rok 2013 se pak na EEX prodávaly za
18,30 eura za tunu, tedy o 40 centů laciněji.  

PRE otevřela v Praze další dobíjecí stanici elektromobilů
(ČIA, 25.5.) Pražská energetika otevřela svoji pátou dobíjecí stanici pro elektromobily v Praze. Nová
stanice se nachází v garážích Slovan u budovy Státní opery Praha. Pražští energetici zde poprvé použili
nabíjecí sloupek s rychlejším nabíjením 3x 32A/ 400V se zásuvkou typu mennekes. Ten umožňuje
i takzvané pomalejší nabíjení 1x 16A/ 230V z běžné zásuvky. Na výstavbě dobíjecích stanic PRE
spolupracuje s firmou Eltodo.  

ČEZ předal Vrchlabí do testovacího provozu elektromobil
(ČIA, 24.5.) Energetická skupina ČEZ předala v rámci projektu Smart Region Vrchlabí městu Vrchlabí
do testovacího provozu elektromobil Peugeot iOn. Druhý elektrický vůz je pak určen pro Správu
Krkonošského národního parku (KRNAP). Jak ČEZ dále informoval, dalším krokem pilotního projektu
bude výstavba několika dobíjecích stanic. První z nich by měly být otevřeny ve Vrchlabí v průběhu
letošního roku.  

Honda se zapojuje do programu Clean Energy Partnership
(ČIA, 20.5.) Společnost Honda se zapojuje do programu Clean Energy Partnership, evropského projektu
na propagaci vozidel na palivové články a příslušné vodíkové infrastruktury. Společnost Honda se dle
svého vyjádření v tomto projektu realizuje prostřednictvím vozidel FCX Clarity, která budou utvrzovat
technologie palivových článků a podpoří také rozvoj nezbytné evropské infrastruktury vodíkových
čerpacích stanic. Dalším partnerem projektu ja společností Air Liquide, dodavatel plynů pro průmysl.  

MH SR odsouhlasilo regulační politiku
(ČIA, 25.5.) Ministerstvo hospodárstva SR schválilo ve středu 25. května regulační politiku na období
následujících pěti let. Délka období tak byla stanovena od 1. ledna příštího roku do konce roku 2016.
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR (ÚRSO) na základě schválené politiky začal vypracovávat
výnosy, které mají detailněji popsat regulaci cen energií v jednotlivých síťových odvětvích. Postupovat
by měl zejména metodou takzvaného cenového stropu. 
Firmy se tak možná dočkají ukončení regulace cen energií v segmentech, kde již působí více
dodavatelů. Úřad také připustil, že v následujícím období se bude připravovat na ukončení regulace cen
energií v kategorii domácností.  

PRO VAŠE POZNÁMKY

http://www.cianews.cz/
mailto:stanglova@cianews.cz
mailto:slaby@cianews.cz
mailto:objednavky@cianews.cz
http://www.cianews.cz

