
V termínu 16. – 17. 9. 2020 v  Hotelu Grand Litava Beroun pořádá ČSZE pravi delný 
odborný seminář s názvem „Přehled, který po třebuje ekolog, provozní ekonom 
a právník v energetickém provozu k výkonu své funkce“. Seminář bude zamě-
řen na environmentální problematiku v teplárenství a energetice. Hlavní témata 
jsou legislativa ve vodním a odpadovém hospodářství, kybernetická bezpečnost, 
emisní obchodováním po roce 2021 a další. Pro více informací o semináři kontak-
tujte csze@csze.cz.*  •••

E.ON staví nový plynovod unikátní metodou pluhování. Po dvanácti letech příprav 
a dvou letech stavebních prací dokončuje společnost E.ON Distribuce na jihu Čech 
nový vysokotlaký plynovod mezi Planou nad Lužnicí a  Soběslaví. Potrubí v  délce 
dvaceti kilometrů zabezpečí už od listopadu dodávky plynu pro více než sedm ti-
síc zákazníků v  této oblasti. Stavbaři při jeho pokládce používají unikátní metodu 
pluhování ocelového potrubí, která je v Česku použita vůbec poprvé. Pluhování je 
přesnější, a navíc šetří čas i životní prostředí. Více informací naleznete zde.  •••

Výrobu i spotřebu elektřiny v prvním pololetí výrazně poznamenala pandemie 
COVID-19. Energetický regulační úřad zveřejnil statistické zprávy o provozu elek-
trizační soustavy za 1. a 2. čtvrtletí tohoto roku. Při porovnání se stejným obdobím 
loňského roku klesla spotřeba elektřiny v 1. čtvrtletí o 1 % a její výroba o 6,8 %. Ve  
2. čtvrtletí se propad prohloubil, spotřeba se v meziročním srovnání snížila o 9,6 % 
a vyrobeno bylo o 12 % elektřiny méně. Celý článek naleznete zde.   •••

Metodika vykazování úspor energie z alternativních politických opatření. Metodika 
vykazování úspor byla vypracována na základě odst. 9 článku 7 směrnice Evropské-
ho parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti. Podle článku 7 Směr-
nice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti, o změně 
směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES 
má Česká republika povinnost vytvořit systém, aby bylo každoročně dosahováno 
nových úspor ve výši 1,5 % objemu prodeje energie konečným zákazníků. ČR pro 
naplnění této povinnosti zvolila tzv. alternativní schéma, které je blíže popsáno v Ná-
rodním akčním plánu energetické účinnosti ČR. Více se dočtete zde. •••

Změna podmínek při cestách z  a  do 
České republiky z  důvodu výkonu 
ekonomické činnosti. Asociace malých 
a  středních podniků a  živnostníků ČR 
připomíná zaměstnavatelům, žádají-
cím o zařazení do programů ekonomic-
ké migrace, nové ochranné opatření  
MZ ČR, účinné od  24. 8. 2020, s  ohle-
dem na  jeho praktické aspekty týkají-
cí se programů ekonomické migrace. 
Tímto opatřením došlo ke změně pod-
mínek, za  nichž mohou lidé cestovat 
z a do České republiky z důvodu výko-
nu ekonomické činnosti. Více informací 
naleznete zde.  •••

Od  1. září jsou povinné roušky ve  vy-
braných vnitřních prostorech. Jedná se 
o  zařízení zdravotních a  sociálních slu-
žeb, ve veřejné dopravě, na úřadech či 
ve volebních místnostech. Kapacita hro-
madných akcí zůstává stejná, na vnitřní 
akce nad 100 osob však bude vstup 
pouze s  rouškou. Detailní informace 
o nařízení MZ ČR naleznete zde. •••

V termínu 8. – 9. 9. 2020 se v LH Hotel 
Dvořák v Táboře uskuteční diskuzní fó-
rum v rámci projektu „Posílení a rozvoj 
sociálního dialogu na  všech úrovních 
energetického sektoru“ s názvem „Dů-
ležitost sociálního dialogu při naplňo-
vání požadavků na  vyšší komplexní 
bezpečnost v  energetice“. Fórum se 
bude zabývat otázkami krizového řízení 
a povinností energetických společností, 
kybernetickou bezpečností v  průmyslu 
a energetice a dalšími aktuálními téma-
ty. Pro více informací o  diskuzním fóru 
kontaktujte csze@csze.cz.* •••

AKTUÁLNĚ Z ČSZE 

Z ČLENSKÉ ZÁKLADNY ČSZE

INFORMACE Z ENERGETIKY

COVID-19

PROJEKT ČSZE

Ve  Francii se začíná stavět 
největší termonukleární fúzní  
reaktor ITER. Největší termo- 
nukleární fúzní elektrárna na  
světě započala svou výstavbu 
na  jihu Francie. ITER by měl 
začít produkovat čistou ener- 
gii během pěti let. Projekt 
ITER je mezinárodní kolabo- 
rativní snaha 35 států dokázat, 
že fúzní energie s obrovským 
magnetickým zařízením zva- 
ným „tokamak“ je možná. ITER 
bude vyrábět čistou energii, 
což by mohlo naprosto změnit 
způsob, jakým získáváme elektřinu, a  zbavit tak lidstvo závislosti na  fosilních 
palivech. Obrovská fúzní elektrárna stavěná na jihu Francie by měla vyprodukovat 
první elektřinu během pěti let. Celý článek naleznete zde. •••
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*Realizace bude záviset na aktuálních opatřeních, nařízených vládou ČR v souvislosti s nákazou COVID-19.
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