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Co rozhodlo o tom, že kupujete elektřinu vy-
robenou z MVE Štětí?

Máme zájem o každého výrobce z OZE na
území ČR a projekt MVE Štětí je navíc unikátní
v tom, že část tržeb plynoucích z prodeje elek-
třiny jde na charitativní účely, což nás samo-
zřejmě velmi zaujalo.

Budete v letošním roce obchodovat s elektric-
kou energií vyrobenou z nějakého dalšího no-
vého OZE?

Vzhledem ke stávajícímu omezení podpory
pro nové výrobce z OZE nepředpokládáme, že
se připojí ve větší míře nové zdroje, ale samo-
zřejmě budeme aktivní a budeme oslovovat i ty
výrobce, které dnes v našem portfoliu nemáme
a již elektřinu dodávají.

Jaký je vlastně podíl jednotlivých zdrojů elek-
trické energie?

Naše společnost je velmi aktivní ve výkupu
elektřiny z OZE na území ČR, podíl OZE na cel-
kovém nákupu elektřiny je asi kolem 22 %. 

V rámci energetické skupiny v České republi-
ce je akciová společnost E.ON Energie zodpo-
vědná za oblast obchodování s elektrickou
energií a plynem. Jaké je vlastně aktuální po-
stavení vaší firmy na českém energetickém
trhu?

Držíme si již několik let velmi stabilní po-
stavení na trhu s elektřinou a plynem, podíl na
trhu s elektřinou se pohybuje aktuálně kolem
20 % a plynu 8 %.

(čes)

„Jsme leaderem ve výkupu zelené elektřiny v ČR,“
uvedl pro All for Power Ing. Tomáš Hartl, vedoucí Smlouvy a vypořádání E.ON Energie, a.s.

Tomáš Hartl (16. 6. 1980) 
V roce 1998 vystudoval Gymnázium 
Strakonice, v roce 2002 pak Wirtschaft-
suniversität Wien. Od roku 1998 do 2004
studoval na Vysoké škole ekonomické
v Praze (Fakulta národohospodářská,
specializace: Hospodářská politika). Mezi
roky 2005 a 2008 působil na pozici Ná-
kupčí elektro ve Škoda Auto. V letech
2008 a 2009 byl obchodníkem s elektric-
kou energií ve firmě E.ON Energie, a.s.,
následně vykonával funkci Vedoucího po-
řízení elektřiny a od ledna 2011 doposud 
je vedoucím Smluv o vypořádání.  
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