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V ČEPS skončili šéf
Kalina i Babišův
člověk Skavroň
 O mocenských
bojích v miliardové
státní ﬁrmě ČEPS se
kvůli vazbám na premiéra spekuluje již
několik měsíců. Změny však nastávají až
teď, rok po volbách.
Michal Tomeš
V čele státního správce přenosové soustavy
ČEPS nastalo personální
zemětřesení. Dozorčí rada
na středečním zasedání
odvolala z postu předsedy představenstva Jana
Kalinu, stejně jako dalšího
člena představenstva Jakuba Skavroně. O změnách
informovalo ministerstvo
průmyslu, které je vlastníkem ﬁrmy. Do vedení ČEPS
se naopak dostal Martin
Durčák.
Kalina, který stál v čele
energetické společnosti
od roku 2016, své působení
hodnotí kladně. „Během
uplynulých dvou let ČEPS
naplňoval své poslání zajistit bezpečný a spolehlivý
provoz a rozvoj energetické
přenosové soustavy i svou
povinnost vůči akcionáři,
tedy zvyšovat hodnotu

společnosti,“ konstatoval
Kalina.
O Skavroňovi, jenž
do ČEPS nastoupil loni
v květnu, se dlouhodobě
mluví jako o člověku s vazbami na premiéra Andreje
Babiše, kterému radil v záležitostech týkajících se
energetiky. Důvody odvolání obou mužů ministerstvo
pro deník blíže neupřesnilo, k zastižení
nebyla ani
ministryně
průmyslu Marta Nováková.
O mocenských bojích
ve ﬁrmě,
která spravuje majetek
v hodnotě přes
třicet miliard
korun, se spekuluje několik
měsíců. Informace o možné změně
ve vedení ČEPS pronikaly
na veřejnost především
po loňských parlamentních
volbách. Současný premiér
měl mít v energetice v minulosti spadeno i na šéfa
ČEZ Daniela Beneše.
Právě Skavroňovy
vazby na premiéra Babiše
podle serveru Euro.cz byly
jedním z hlavních důvo-

dů sporů ve vedení ﬁrmy.
Skavroň naopak Kalinu
kritizoval za špatné vedení
ČEPS a přílišné propojení
s ČEZ. Právě kritika Kaliny
měla Sakvroňovi sloužit
jako můstek k šéfovskému
postu v ČEPS.
Podle serveru Neovlivní.cz se o změnách ve vedení hovořilo již koncem léta,
ale v té době vyšel najevo
skandál
vyvolaný
rekonstrukcí
Skavroňovy
kanceláře
za několik
milionů korun. Změny
tedy nastaly
až nyní, když
ve ﬁrmě
skončili oba
aktéři sporu.
V uplynulých
měsících
se také změnilo obsazení
dozorčí rady ČEPS, kterou
opustila předsedkyně
Lenka Kovačovská a členka
rady Pavla Sluková.
Nový člen představenstva ČEPS Durčák dříve
působil například v Benzině a jejím mateřském Unipetrolu. Nynější Durčákovo
angažmá vzešlo z výběrového řízení.

O mocenských
bojích ve ﬁrmě,
jež spravuje
majetek za více
než třicet miliard,
se spekuluje už
několik měsíců.

Do stabilizace sítě se
zapojí další baterie
mluvčí společnosti ČEPS
Klímová.
třiny by už od přelomu Hana
Požadavky pro poskytovároku mohli využívat
ní podpůrných služeb mají
při stabilizaci elektric- být technologicky neutrální.
Podle Asociace pro akumulaci
ké sítě velkokapacitní
energie a baterie ale zatím
bateriová úložiště.
není jasné, zda budou baterie
Vzrostla by tak konku- schopné nastavené podmínky
rence na pětimiliardo- plnit ve srovnání s dalšími
technologiemi ukládání enervém trhu.
gie, jako jsou točivé stroje.
„Podmínky jsou poměrně
Ondřej Souček
přísné a pro obnovitelné
zdroje energie bude obtížné
Provozovatel české přenosové se kvaliﬁkovat. Baterie musí
soustavy ČEPS, který na zabýt například neustále nabita
čátku roku umožnil,
nejméně na devadesát
aby pro stabiliprocent a pouze
U obnovitelných
zaci sítě mohly
zbylých deset prozdrojů bude těžké
velkokapacitní
cent lze nabíjet
baterie použía vybíjet podle
splnit podmínku, aby
vat elektrárny
přání provobaterie byla stále
a teplárny
zovatele,“ říká
nabita alespoň na
s turbogeneředitel Asociace
rátorem, nyní
Jan Fousek.
navrhuje rozšíZdroje poskyprocent.
řit toto povolení
tující podpůrné
i na ostatní energeslužby navíc musejí
tické zdroje.
mít certiﬁkaci. U baterií
Změny schvaluje Energese zdrojem přitom není jasné,
tický regulační úřad, který
zda postačí licence na výrobu
na to má lhůtu do poloviny
elektřiny, nebo bude třeba i liprosince. Po schválení se
cence na provoz akumulátoru.
na pětimiliardovém trhu
s podpůrnými službami zostří
konkurence hlavně při vyrovnávání krátkodobých výkyvů
v zatížení sítě.
„Ceny by to mohlo tlačit
Je nutné být v hi-tech oboru
dolů, jejich výši ale ovlivparanoidní? A jak se vyznat
ňuje řada dalších faktorů,
v džungli inovací? Dozvíte se
v magazínu E15 Premium.
například cena elektřiny
V prodeji od 15. října
na velkoobchodním trhu.
Pohybujeme se tedy v teoretické rovině,“ upozorňuje

 Všichni výrobci elek-
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