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členka dozorčí rady vW
Hlídala děti,
teď je z ní první
dáma Volkswagenu
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sazka

investiční skupina Penta v pátekprohrála spor o 300 milionů ko-
run,kterývedlasnovýmimajiteli
Sazky,skupinamiPPFaKKCG.Ty
u rozhodčího soudu při obchodní
a agrární komoře uspěly se žalo-
bou na neplatnost několik let sta-
ré smlouvymezi Sazkou a Pentou,
která Pentě zaručovala vysokou
odměnu za pomoc při financová-
nímultifunkční arényvpražských
Vysočanech.Penta tehdySazce ra-
dila s přípravou emise dluhopisů.
A jak konkurzní správce Sazky Jo-
sef Cupka, tak současní majitelé
loterijní firmy Petr Kellner (PPF)
aKarelKomárek(KKCG)došlikzá-
věru, že odměnaproPentu za tuto
službu byla nemravně vysoká.
Arbitrážní soud jim v pátek dal

za pravdu. Na peníze, z nichž Saz-
ka Pentě zatím zaplatila jen část,
nemáPentanárok. „Prohráli jsme,“
sdělil HN krátce po oznámení ar-
bitrážního výroku mluvčí Penty
Martin Danko.
Celkováhodnotakontraktumezi

Sazkou a Pentou přesahuje částku
30 milionů eur. Výplata odměny
všakbylarozloženadosplátek.Pen-
ta svou pohledávku vůči Sazce, jež
z kontraktu vyplývala, v roce 2007
prodaladvěmaněmeckýmbankám
–CommerzbankaLBBW–zazhru-
ba 21 milionů eur. Sazka z odměny
dosudvyplatila jenzhruba12milio-
nůeur (zmíněnýchcca300milionů
korun), zbylých sedmnáct milionů
nikdy vyplaceno nebylo. Obě ban-
ky, jimž Sazka zůstala dlužit, se o
své pohledávky pokusily přihlásit
v konkurzním řízení, ale správce

Cupka jejichžádostneuznal.Místo
toho smlouvu mezi Sazkou a Pen-
tou, na jejímž základě pohledávka
vznikla, loni zažaloval. Po prodeji
SazkyKellnerovi s Komárkempře-
vzali spor noví vlastníci.
Výsledek arbitráže pro Pentu

znamená, že bude muset bankám
Commerzbank a LBBWvracet pe-
níze, jež od nich z prodeje pohle-
dávkyvroce2007získala. Sazceby
pak měly peníze vrátit právě zmí-
něné banky. Penta však s rozsud-
kemnesouhlasí. „Jsmenepříjemně
šokováni dnešním rozhodnutím
arbitrážního soudu. Rozhodnutí
považujemezanestandardníapře-
kvapivé,“ uvedl Danko v tiskové
zprávě. „Soud rozhodl navzdory

tomu, že smlouvao tzv.druhéemi-
si dluhopisů pro Sazku byla řád-
ně projednána a schválena všemi
příslušnými orgány Sazky (což je
asi třicet lidí) a Sazka pohledávku
opakovaněuznalaaplnila jibezvý-
hrad,“ dodalmluvčí Penty.
NaopakKKCG,kteráSazkuvlast-

ní spolu s investiční skupinou PPF,
výrok souduuvítala. „Rozhodčí ná-
lez, který vyhověl v plném rozsahu
našížalobě,vítáme.Dodoby,nežob-
držímepísemnévyhotovenívčetně
podrobného odůvodnění, se k vy-
hlášenémunálezunemůžemevyja-
dřovatanihojakkolivkomentovat,“
řeklmluvčí KKCGDanPlovajko.
PPF výsledek rozhodčího řízení

komentovat nechce.

Proti výroku arbitráže se nelze
odvolat. Strany,které sporprohrá-
ly, sevšakmohouobrátitna civilní
soud, pokudmají podezření, že ří-
zení neproběhlo v souladu s pravi-
dly rozhodčího řízení. „Téměř jistě
to uděláme,“ sdělil HN právní zá-
stupce Penty Jan Evan. Konkrétní
důvody však právník Penty zatím
neuvedl. „Čekáme, co dostaneme
na papíře,“ řekl v pátek.
Podle informací HN však roz-

hodce jmenovaný na návrh Penty
odmítl podepsat jakarbitrážníná-
lez, tak zápis z jednání o jeho sdě-
lení všemstranámsporu. „To je ex-
trémní krok. Když to řeknu s nad-
sázkou, tak takovávěc se stane jen
jednou za deset let,“ řekl Evan.

Penta, LBBW a Commerzbank
by teďmělyuhradit částkuvevýši
12,2 milionu eur s příslušenstvím
do patnácti dnů od doručení roz-
hodčího nálezu. Pokud se však
Penta a dvě banky obrátí na soud
sežádostíozrušenínálezurozhod-
čího soudu, budoupodle právníka
Pentyžádat takéoodkladvykona-
vatelnosti verdiktu arbitráže.
Rozhodčí řízení v uvedeném

sporu se zpozdilo, neboť třetího
nezávislého rozhodce se podaři-
lo najít až na třetí pokus. První-
ho napadla pro podjatost PPF/
KKCG, druhý, kterým byl místo-
předseda rozhodčího soudu Ra-
dek Pokorný, v průběhu řízení
sám rezignoval.

Ve sporu o 300milionů
korun od sazky vyhrála
KKCG a PPF nad Pentou

Penta se cítí poškozena
a bude žádat soud
o zrušení nálezu arbitráže

Jaroslav Plesl
jaroslav.plesl@economia.cz

Penta prohrála arbitráž, chce soud
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MaRtina
JaŠMinSkéHo

Do dnešního dne musejí
odevzdat přiznání daně
z příjmu fyzických osob

poplatníci, kteří nevyužívají
služeb daňovéhoporadce. Spo-
lečnostZetorTractorspředsta-
ví v Brně nový model traktorů
Forterra HSX.Ministr dopravy
Pavel Dobeš vystoupí v Praze
naŽofínskémfóru, jehož téma-
tem je „Dopravní infrastruktu-
ra, představy, sliby, realita“.
VúterýbudespremiéremPe-

tremNečasem jednat německá
kancléřka Angela Merkelová
mimojinéoenergeticképolitice

a dostavbě Temelína. Velvysla-
nec Pavel Vošalík předá ve Va-
tikánu slavnostní velikonoční
várku ležáku Pilsner Urquell.
Statistický úřad zveřejní

ve středu výsledky maloob-
chodního trhu za letošní únor.
Evropská komise představí le-
gislativnínávrhy,kterébyměly
lidemzjednodušitregistracevo-
zidel, která už předtím byla re-
gistrovánav jinézemiEU.Rada
guvernérů Evropské centrální
banky bude jednat o měnové
politice a nastavení úrokových
sazeb v eurozóně. Spolkový
správní soud má rozhodnout
o definitivní platnosti zákazu
nočních letů na největším ně-
meckém letišti ve Frankfurtu
nad Mohanem. V Senátu vy-
stoupí na konferenci s názvem
Hospodářská situace v České
republice a její výhledguvernér
České národní bankyMiroslav
Singer.
Svaz dovozců automobilů

zveřejní informace o registraci
vozidel v Česku za první čtvrt-
letí letošního roku. Německo,
nejdůležitějšíobchodnípartner
Česka, zveřejnívývojprůmyslo-
vé výroby za únor.
O den později, v pátek, zve-

řejní data o kondici českého
průmyslu a stavebnictví Český
statistický úřad a doplní je in-
formacemi o vývoji zahranič-
ního obchodu. Spojené státy
zveřejní informace o vývoji ne-
zaměstnanosti za letošní první
čtvrtletí.

Merkelová s nečasem
o temelínu

velvyslanec Pavel vošalík
předá ve vatikánu
slavnostní várku ležáku
Pilsner urquell.

ek

Německuse jehoplánnaodstoupe-
ní od jádra nemusí vyplatit. Bude
mítšpatnýdopadnaněmeckýprů-
mysl, sousední státy i klima. Kvů-
li drahým obnovitelným zdrojům
munavícpermanentněhrozí blac-
k-out. Pro HN to v rozhovoru říká
oxfordský profesor a ekonom Di-
eter Helm.
RozhodnutíNěmeckanavícpod-

lenějmůžeovlivnit i dalšíprojekty
jadernýchelektrárena jejichfinan-
cování, tedy i dostavbu Temelína.
Právě o něm i o problémech ně-

Energetika

Odchod Německa od jádra prodraží nové elektrárny – včetně Temelína
Podle experta Helma je
v současné době investice
do jádra riskantní a bez
státních záruk se neobejde.

Petr lukáč
petr.lukac@economia.cz

mecké elektřiny zatěžující českou
přenosovousoustavudnespřijede
doPrahy jednat německá kancléř-
ka AngelaMerkelová.
„To, co udělali Němci, bylo neu-

věřitelně hloupé,“ myslí si Helm.
„Rozhodnout o okamžitém zavře-
níosmivnitrozemských jaderných
elektráren kvůli nebezpečí příli-
vové vlny ze Severníhomoře, to je
k smíchu,“ říká.
Problémem podle něj byla prá-

vě rychlost, s jakou se Němci roz-
hodli osm jaderných elektráren
uzavřít okamžitěa zbytekdo roku
2022. „To, že může demokratic-
ká země bez kompenzací otočit
o sto osmdesát stupňů, byl šok,“
říká Helm. Pro investory to pak
znamená jediné – kapitál drama-
ticky zdraží.
O financování dostavby dalších

dvou jadernýchblokůTemelína se
začal strachovat i ČEZ. Jeho gene-

rální ředitelDanielBenešnedávno
uvedl, že by se do projektu za 150
až 200 miliard měl zapojit i stát.
Ten může firmě ČEZ poskytnout
záruky za úvěry a zajistit jí tak lev-
nější peníze, nebo může přijmout
model garantující výkupní ceny
elektřiny.
Politici zatím přiklánějí spíše

ke druhémožnosti, vláda o tomto
problému zatím nerozhodla.
„Dnes musí být plán stavět ja-

dernouelektrárnuspíšepolitickým
a společenským rozhodnutím,“
říká Helm. U jaderných projektů
je podle něj problematické jejich
financování.Nové elektrárny stojí
stovky miliard a finanční návrat-
nost semusí počítat na desítky let
dopředu.
„Dnes je stavba jaderných elek-

tráren založena na předpokladu,
že ceny fosilních paliv půjdou na-
horu. To se ale nemusí stát, u ply-

nu ceny klesají,“ říká. Svou roli tu
začne hrát hlavně břidlicový plyn,
o jehož těžbě se v Evropě uvažuje
vPolskuaVelkéBritánii.PodleHel-
ma bude těžit i Francie, která zau-
jímá postoj „japonského velrybá-
ře“ a zaštítí těžbu vědeckými úče-
ly. „Tipuji, že ho pro vědecké účely
budou těžit sakra hodně,“ říká.
I když je jádro ekonomicky ne-

jistou investicí, svoji roliurčitěmá.
„Dnes je jádro jedinou nízkoemis-
ní technologií schopnouproduko-
vat velkémnožství elektřiny,“ říká
Helm. Tou podle něj nejsou sou-
časné technologie obnovitelných
zdrojů,které jsoudrahé,neefektiv-
ní, a navíc zatěžují přenosovou síť
Německa i okolních států. I proto
by se Helm nedivil, kdyby Němec-
kočasemopětotočiloo180stupňů
a některé již uzavřené zdroje opět
spustilo.
Rozhovor, strana 14–15

Dnes musí být plán
stavět jadernou
elektrárnu spíše
politickým
a společenským
rozhodnutím.
Dieter Helm
britský ekonom
a profesor z Oxfordu

12
částka, kterou
sazka
v rámci plnění
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spor finančníků o odměnu za financování arény
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celková hodnota
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pentou a sazkou

mil. euR

euR

vání arényspor fin

Marek dospiva (peNta) petr kellner (ppf) karel komárek (kkcG)
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Oxfordský profesor o plynu i jádru Jeden z nejdůležitějších britských ekonomů

Energetikaprochází radikálníproměnou.Avelký
podíl na tommápodlebritskéhoekonomaDie-
tera Helma objevení zásob břidlicového plynu.
I když se v Evropě neodhodláme k jeho těžbě,

celosvětový trh se mění. Plyn přitom podle Helma
bude zásadním faktorem ovlivňujícím jaderné plány
zemí, a dokonce boj proti oteplování klimatu. V tom
podle Helma Evropa selhává.

HN: Často mluvíte o změnách, které přinesl břidlicový
plyn. Je to opravdu taková revoluce?
Trh s plynem není úplně globální trh, ale pomalu se
jímstává.Toznamená,žekdyžvýznamnýdovozceply-
nu, jako jsouSpojené státy, kterépředstavují čtvrtinu
světovéekonomiky,přestanekvůli vlastnímzásobám
plyn kupovat, tak to změní pozice všech ostatních.
A to je revoluce.

HN: Jak to ovlivní Evropu?
ProEvropuklesnoucenydováženéhoLNG(zkapalně-
ný zemní plyn), který doteď odebíralo USA. V návaz-
nosti na to půjdou dolů i ceny plynu. A to nezávazně
na tom, jestli se tu začne břidlicový plyn těžit nebo
ne.DruhýmefektemproEvropu je nárůst konkuren-
ceschopnosti Spojených států. Ty se nyní posouvají
do pozice země s nízkými cenami energie. Evropa,
která s USA soutěží na světových trzích, tak pocítí
obrovskou nevýhodu. I kvůli tomu se budememuset
ještě jednou zamyslet nad tím, jestli břidlicový plyn
těžit či nikoliv.

HN: Jaké jsou možnosti těžby břidlicového plynu v Evro-
pě? Hustota obyvatel je tu mnohem vyšší a podle kritiků
není těžba příliš citlivá k přírodě.
Jeurčitěpravda, že s těžbou jsouspojenémnohéenvi-
ronmentální otázkyamusí se snimipočítat.Ale vpo-
rovnání s uhlím je to stále relativně v pohodě. Pokud
mluvíme o zátěži z těžby břidlicového plynu, u uhlí je
ta zátěž dvanáctkrát větší.
Dnesnenípraktickymožnéprodukovatenergii bez

toho, abychom nějakým způsobem životní prostředí
zatížili. Jepravdou, žebřidlicovýplynpotřebuje větší
prostory území, ale oproti uhlí nemusíte kutat štoly
nebo hloubit doly.

HN: Kde se podle vás bude v Evropě těžit?
Těžba tubudemnohempomalejší a více lokalizovaná
než v USA. Pravděpodobně s ní začne Velká Británie
a Polsko, mluví o tom i Francouzi. Ti mají velmi zají-
mavý přístup, kterému osobně říkám styl „japonské-
ho velrybaření“. Japonsko komerčně velryby neloví,
loví je jen pro „vědecké“ účely. Stejně tak chce jen pro
vědecké účely těžit i Francie. Ale tipuji, že ho pro vě-
decké účely budou těžit sakra hodně. Pro Francouze
je alebřidlicovýplyn takévelkáhrozba, protože levný
plyn dělá jejich jádro neekonomickým.

HN: Jak více dostupné a levné LNG ovlivní pozici Gazpro-
mu a jeho pozici vůči Evropě?
Ruskonení stát s příliš vyspěloupolitickoukulturou,
aleplynaropuvesvětěnakupujemeiodhoršíchstátů.
Onimusí plyn prodat, my ho potřebujeme.
EvropadnesneníschopnámonopolGazpromuome-

zit.Neumídiverzifikovat zdroje, zekterýchnakupuje,
ani se sjednotit a vyjednávat s Ruskem jako jeden ce-
lek.NapříkladNěmci si namísto jednotnéhopostupu
s Rusy vytvořili speciální vztahy. Stavba plynovodu

NĚMECKO BUDE
SVÉHO ROZHODNUTÍ
ZAVŘÍT JADERNÉ
ELEKTRÁRNY LITOVAT

Nordstream je jedním z nejméně „komunitárních“
kroků, které se v Evropě udály od páduBerlínské zdi.
Dnes jetakRuskovelmiúspěšnépřivyjednávánídvou-
stranných dohod o dodávkách plynu. Namísto toho,
abymuselo čelit Evropě jako celku.

HN: Ohrožuje to Evropu?
AždoobjeveníbřidlicovéhoplynubylaEvropavevel-
mivážnésituaci.V letech2006a2009,kdyRuskopře-
rušilododávkyplynupřesUkrajinu, se tytoproblémy
naplnovyjevily.Dalšímnebezpečím je, žeGazprom je
silně neefektivní firma obalená korupcí, která se tak
nedá považovat za spolehlivého dodavatele plynu.
Ukázalo se to poprvé letos, když Evropu postihly sil-
némrazy aRuskonemělodostatekplynu. I kdyžmají
dostatečnézásoby,Gazpromnenídostatečněkompe-
tentní k tomu je pořádně vytěžit a dodat to Evropy.
Tohobychomseměli opravduobávat, aměli bychom
se tak zaměřit na diverzifikaci zdrojů.

HN: Jako například plynovod Nabucco?
UplynovoduNabuccoEUtotálněselhala. Jednásepři-
tom o skvělý nápad, ale stále se ozývá, že do něj není
dost plynu. Nikdo si již neuvědomí, že dokud neexis-
tuje plynovod, nikdo se k dodávkámplynu nezaváže.
Vkaspickéoblasti jepřitomplynudost.Alestejně jako
u ropovoduzÁzerbájdžánupřesGruzii doTurecka se
nic nestane, pokud není těmkaspickým zemímdáno
jasněnajevo, žese jednáostrategickydůležitýprojekt.
Jinak se ty země dobrovolně nerozhodnou naštvat
Ruskotím,žesekpodobnémuprojektupřidají.Uzmi-
ňovaného ropovodu ho jako prioritu vytyčil Clinton,
Evropa toho ale dnes není schopná.

HN: Co je tedy dnes největším problémem ruského Ga-
zpromu a jak ho může břidlicový plyn ohrozit?
Gazprom je v rukou státu a stát je v rukou velmimalé
skupinky lidí. Dokud jsou ceny ropy vysoké, tak má
Putinůvrežimpenězdostanemusí seničehobát.Pod-
le mne můžeme nicméně očekávat pokles cen ropy.
APutinůvrežimtakbudečelit velkýmfinančnímpro-
blémům. Jakmile začnoucenyklesat avypotřebujete
peníze, začnete taktěžit, co to jendá.Vtomtoboděale
Ruskozjistí, žeGazpromnení vdobrékondici anedo-
káže pokrýt poptávku.

HN: Co to bude pro Gazprom znamenat?
Historienáspoučila, žepři poklesu cenvstupují dofi-
rem zahraniční investoři. A když jsou ceny vysoké,
přijde znárodňování akorupce.Nyní jsmev této
druhéfázi, alemůžesetootočit.Tobymoh-
ly být proEvropudobré zprávy.Mohli by-
chommít jako partnera mnohem ochot-
nější Rusko, trh zaplněný levným LNG
a vznikající průmysl okolo břidlicového
plynu.

HN: Opravdu si myslíte, že je vstup zahra-
ničních investorů do Gazpromu možný?
Zahraniční investoři na ruském trhu už
byli, ažvroce2000nastoupilPutinadíky
vysokým cenám plynu a ropy si uvědo-
mil, že zahraniční firmynepotřebuje. To
se alemůže změnit.
Stejně takRusko zvažuje těžbuvArk-

tickém oceánu, kde by půlka vod moh-
la být Ruska. A představa, že tu těžbu
bude provádět ruský stát sám o sobě, je
jednodušeksmíchu.Stejně tak jeksmí-
chu, žeby seRusko těchvýnosůchtě-
lo vzdát. Zahraniční firmy tak bude
potřebovat.

Nástupbřidlicovéhoplynunarušívšechnyzažitévzor-
ce. Nejen v otázce Gazpromu, ale i v souvislosti s ob-
novitelnými zdroji a podobně.

HN:Říkáte, že se v energeticemohouvěciměnit poměrně
rychle. Byli jsme toho svědky minulý rok v Německu. Co
říkáte na jejich rozhodnutí vzdát se jádra?
Rozhodnutí Německa, Japonska a pár dalších zemí
vzdát se jádra nebude mít hlavně vůbec žádný vliv
na jaderné plány ostatních zemí. Svých plánů se ne-
vzdáVelkáBritánie,nezměnila seanipoziceUSA.Sta-
vit budete i zde, ve střední a východní Evropě. Speci-
álně v tomto regionu platí, že čím blíže jste k Rusku,
tím větší roli pro vás hraje otázka energetické bez-
pečnosti.

HN: Je jaderná energie pro energetickou bezpečnost
tak podstatná?
Dnes je jádro jedinounízkoemisní technologií schop-
nou produkovat velké množství elektřiny. A i když
si to lidé neuvědomují, jaderných elektráren ubývá.
Dnes jich je ve světě asi čtyři sta, ale drtivá většina je
velmi stará.Nové staví prakticky jen vČíně a Indii. Je
unich totižproblematickánávratnost. Ta je založená
napředpokladu,žecenyfosilníchpalivpůjdounahoru.
A to se nemusí stát, u plynu ceny klesají. Ceny ropy
mohou jít sice krátkodobě nahoru, ale nejdůležitější
je pro výhodnost jádra cena plynu.

HN: Stavět nové jaderné elektrárny je tedy hloupost?
Dnes musí být rozhodnutí stavět jadernou elektrár-
nu spíše politickým a společenským rozhodnutím.
Konzumenti musí být odhodláni platit dalších 50 let
ceny elektřiny z jádra bez ohledu na to, co se stane
na zbytku trhu. Pro investory je to rozhodnutí jasné.
Vy chcete, abychompostavili jadrnou elektrárnu, ale
musíte se nám zavázat, že budete tu elektřinu kupo-
vat. Spotřebitelé se ale zavázat nemůžou, takže to
musí udělat stát. Pokud to neudělá, je cena kapitálu
příliš vysoká.

HN: Kde to takhle funguje?
Podívejte se na Francii. Tam je to vše řízené státem
a státem i financované. Existuje politický konsen-
zus. Bez tohoto konsenzu se dostanete do stejných
problémů, jakých jsme svědky v Německu. To je na-
prosto odstrašujícím příkladem. Nejhorší, co Ně-
mecko ukázalo, je, že se může vláda chovat velmi
špatně. Pro investora to znamená, že cena kapitálu
vystřelí nahoru. To, že může demokratická země
bez kompenzací otočit o sto osmdesát stupňů,

byl šok. Podle mne bylo to, co udělali Němci,
neuvěřitelně hloupé.

HN: Proč?
Každá demokratická země se může rozhod-
nout, že zavře svoje jaderné elektrárnynebo
že již další nebude stavět. Ale rozhodnout
o okamžitém zavření osmi vnitrozemských
jaderných elektráren kvůli nebezpečí příli-
vové vlny ze Severníhomoře valící se na jih
po Rýnu, to je k smíchu. To vše navíc bez
toho, abypřemýšleli, jak toovlivní sousední
země či klima.

HN: A myslíte si, že si to Němci můžou
dovolit?

Každá společnost bohatá, jako jsou
dnešní evropské státy, si může
rozhodnout, že nechce nést to
velmi malé nebezpečí jaderné
nehody. Musí být ale připrave-

Dieter Helm, britský ekonom

Německé
rozhodnutí odejít
od jádra považuji
za neuvěřitelně
hloupé.
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hovoří o tom, jak s energetikou zamává břidlicový plyn i co to udělá s Gazpromem

na zaplatit tu cenu. VNěmecku se snaží voličůmpro-
dat iluzi toho, že obnovitelné zdroje budou finančně
výhodné a efektivní. A to není vůbec jisté.

HN: Hrozí kvůli tomu Němcům nebezpečí?
Tuhle zimuměli velké štěstí, ževůbecunikli black-ou-
tuacenyenergiíbudouvelmivysoképovelmidlouhou
dobu. Ironií je, žeNěmecko jenejvícexportnězaměře-
ná země v Evropě. Myslím si, že německá vláda bude
nakonec svého rozhodnutí litovat.

HN: Je možné, že své rozhodnutí změní?
Vyloučittonemůžete.Doba,v jakébylovNěmeckuuči-
něnorozhodnutívotázcejádra,seneustálezkracuje.To
poslední, nejzásadnější, proběhlo během osmi týdnů.
Sproblémy,kterýmbudeNěmeckočelit,bychsevůbec
nedivil tomu, kdybyněkolik zdrojů opět spustili.

HN: Není Německo jasný náznak toho, že pro EU bude
velmi náročně přijít se společnou energetickou politi-
kou?
Oevropskéenergeticképolitice se špatněmluví, když
žádná neexistuje. Je definována tak, že tu není.

HN: A co „cestovní plány“ EU? Ty přeci určují dané cíle.
Toalenení jednotnápolitika.Tou jenapříkladpolitika
integrování trhůsenergiemi.S tím jsmezačalipřed25
lety a stále není jisté, jestli se stihne dokončit. O jed-
notné politice nemůžeme hovořit ani u energetické
bezpečnosti.Mynehovořímeoevropské síti, o evrop-
ských plynovodech. Stále se jedná o dvoustranných
dohodách a řešeních.

I v oblasti tolik podporovaných obnovitelných zdro-
jů má každý svůj vlastní systém podpory. Máme sice
společnécíle, aleužžádnémechanismy, jaktěchtocílů
dosáhnout.Takžeevropskápolitika?Je to jenspousta
národníchpolitikplnábilaterálníchdohod,ukteré se
Evropa snaží o jistou harmonizaci.

HN: Jak se díváte na klimatickou politiku EU?
Nerozumímjí. Stále se tuzaměřujeme jena jennapro-
dukci emisí CO2. Přitom jemnohem důležitější jejich
„spotřeba“ (carbon consumption), ale o tu my se tu
nezajímáme.

HN: Říkal jste, že nerozumíte, proč Evropská unie sta-
novuje své cíle, jako je dvacetiprocentní snížení emisí
a dvacetiprocentní podíl obnovitelných zdrojů v roce
2020.
Musímvásopravit. Jávím, cocílEvropskékomise20-
20-20znamená.Znamenáto její totální ekonomickou
negramotnost. Ta myšlenka, že všechna čísla budou
dvacet, to jsoupolitickéslogany,a tohle jepříliš závaž-
ná otázka pro politické slogany.Má to přitomobrov-
ský dopad. Bez evropské direktivy by nikdo nestavěl
větrníky v Severnímmoři ani nespaloval biomasu.
VBritánii k tomumáme ještěkuriózní situaci.Když

totiž jelpremiérTonyBlairvyjednávatnašeklimatické
cíle, ani nevěděl, co podepisuje. Až později zjistil, že
15procentnípodíl obnovitelnýchzdrojů se týkávšech
energií, ne jen elektřiny. Výsledkem je pak výstavba
větrných parků za stomiliard liber.

HN: A klimatu to nepomůže?

I kdyby to bylo 50miliard. Ta čísla jsou tak obrovská,
že je to vlastně jedno, o kolik jde. Když mám takové
peníze kdispozici a opravdubych chtěl zastavit změ-
ny klimatu a opravdu bych chtěl pomoci britské eko-
nomice, dal bych to celé na výzkum a vývoj nových
technologií.

HN: Kde leží největší potenciál?
Kdyžsepodívátenaenergetiku, je tovšechnoproblém
skladování energie. Nemáme dostatečné baterie. Ale
je to řešitelné, i když je to složité. Padesátmiliard liber
investovanýchdovývojekvalitníchbaterií, skladova-
cích kapacit, elektromobilů.
Apak jetadyslunce.Jednahodinaslunečníhozáření

nanašiplanetumáhodnotuveškeréelektrickéenergie
vyrobené na Zemi za celý rok. To námdává obrovské
příležitosti. Pokudvámdělají starost změnyklimatu,
tak krátkodobýmřešením je odejít od uhlí a nahradit
hoplynem.Alezdrojebychommělinasměrovatdový-
voje nových technologií.

HN: Nyní bychom tak obnovitelné zdroje neměli sta-
vět?
Když se vEvropěmluví o klimatických změnách jako
o příležitosti, tak je to pravda. Ale je to hlavně příle-
žitost pro nové technologie. Nikdy nenastartujeme
v Evropě růst, když se budeme zaměřovat na energii
z větrných elektráren. To nás nezachrání. A určitě to
nevyřeší náš problémsklimatickými změnami.Mož-
ná to vytvoří nová pracovnímísta, ale pro všechny to
budestrašnědrahé.Mysemusímezaměřitnanalezení
schůdných řešení. V tuto chvíli tu není technologie,
s výjimkou jádra, která by náš problém řešila. Dobře,
takbudevýsledkemvelmihorkáplaneta.Ale to jepro
měkatastrofa. Jsemvelmi znepokojen lidmi, kteří ří-
kají, že klimatická věda je destruktivní. Její výsledky
jsou přesvědčivé. Nemluvíme už o oteplení o dva tři
stupně Celsia, ale o více než tři a půl stupně nahoru.
To je opravdu vážná hrozba.

HN: Nebude vývoj takových technologií trvat příliš
dlouho?
Znovusevrátímktelekomunikacím.Pořád ještěmám
svůj psací stroj, ale běžně pracuji s internetem,mohu
se okamžitě spojit s kýmkoli na planetě přes Skype.
Před pětadvaceti lety to znělo jako futuristické cvi-
čení v nějakém vědeckém předmětu. Ale uvědomte
si, že to bylo teprve v osmdesátých letech! Pořád tu
byla Berlínská zeď, ale její čas se už nachyloval. Je to
jen čtvrt století.

HN:Vypracoval jste studii o omezování uhlíkovýchplynů
v Evropě. K jakým závěrům jste došel?
Evropa a Kjótský protokol se zaměřují výhradně
naprodukciuhlíkovýchplynů.Vůbecnezahrnujevliv
mezinárodníhoobchodu. Tak jsemsepodíval nabrit-
skouekonomiku,která snížilaprodukci skleníkových
plynů o patnáct procent v letech 1999 až 2005. To se
podařilo díky odklonu od uhlí k plynu, ale hlavní vliv
mělosníženíobjemuprůmyslovévýroby.Omezili jsme
výrobu chemikálií, oceli, hliníku a dalších energetic-
ky náročných věcí. Také jsme přestali těžit uhlí, což
je energeticky nesmírně nákladné. Místo toho tyto
produkty dovážíme ze zemí, jako je Čína.
Takže když to přepočítáte nikoli podle toho, kolik

uhlíkových plynů produkujeme, ale kolik produkce
připadánanaši spotřebu v letech 1990 až 2005, zjistí-
te, žeprodukceuhlíkovýchplynůpodle tétometodiky
v Británii stoupla o devatenáct procent. Od té doby
natototémavznikla řadadalšíchstudií, jejichžvýsled-
kem jsou trochu odlišná čísla, ale v zásadě se neliší.
Z tohovyplývá, žeKjóto je dobré leda takproEvropu,
kteráztohovychází jakodobrák.Aleveskutečnosti se
jenenergetickynáročnáodvětvípřesouvajímimoEv-
ropuavšechnose jenzhoršilo.To je skutečnátragédie.
Kdybychomdo toho aspoň nenalili takové peníze!

HN: Poškodil Kjótský protokol evropskou ekonomiku?
Určitě jí nijak nepomohl. Těžkýprůmysl by se zEvro-
pystejněodstěhoval jinam.Kdybyexistovalaglobální
klimatická dohoda, snížil by se objem světového ob-
chodu o čtyři procenta. Doplatila by na to Čína? No
samozřejmě!Alenemocvýrazně. Storyčínskéhoeko-
nomického zázraku by to nijak zvlášť nezměnilo.

HN: Jakmávypadat rozumnáenergetická politika v zemi,
jako je Česká republika?
Čím menší je ekonomika, tím více je ohrožena ener-
getickými šoky. Nejsem tu od toho, abych Čechům
radil, comají dělat se svým energetickým systémem.
Ale každý se stará především sám o sebe, což je z ev-
ropského hlediska škoda. Pro Čechy to znamená, že
musímítdiverzifikovanouenergetiku, velmidůležité
je propojení a v tomto rámci je pak nutné zajistit si
dodávky plynu.
Otázkanukleární energie je stále otevřena, ale tato

země je tradičně silná v technických vědách. Bývalo
to jedno z nejbohatších míst Evropy, kde sídlily vý-
znamné strojírenské firmy. Tato země si umí poradit
s technologickým vývojem. Všechno je to však otáz-
ka nákladů a politických rozhodnutí. Nezapomeňte
všakhlavněnapropojení energetickýchsítí. Pamatuji
si ještě dobu, kdy Sovětský svaz ovládal část Evropy
pomocí vysokonapěťové sítě.

HN: Česká společnost ČEZ žádá po vládě garanci cen
elektřiny vyrobené v Temelíně. Je to dobrý nápad?
To děláme v Británii. Bohužel to však neřeší problé-
my spojené s provozem jaderné elektrárny. Vždycky
je to velmi nákladné amusí se topojmout jen apouze
jako politické rozhodnutí. Na světě není žádná čistě
soukromá jaderná elektrárna, proto v této věci hraje
tak důležitou roli stát.
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