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Úvod
Za jednoho z největších znečišťovatelů životního prostředí je považována energetika.
Negativní vlivy energetiky na životní prostředí a s tím související vzrůstající zdravotní rizika
pro člověka, jsou stále více v popředí zájmu veřejnosti. Na druhou stranu rozvoj energetiky
není v rozporu s ochranou životního prostředí, musíme však najít rovnováhu mezi zachováním
a zlepšením životního prostředí a ostatními společenskými potřebami, jejichž uspokojení závisí
na dostupnosti energie. Jedním z prostředků k zajištění stability prostřednictvím regulace a
navazující nezbytné kontroly v oblasti energetiky, je zřízení specializovaného úřadu, kterým je
v České republice Energetický regulační úřad.
Energetika je průmyslové odvětví, které se orientuje na získávání, přeměnu a distribuci
všech forem energie. Obor energetiky je poměrně mladý a jednou z nejvíce se měnících oblastí,
v níž dochází k zásadním změnám především z důvodu tlaku legislativy Evropské unie. To se
projevuje poměrně častou novelizací zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o
výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, do něhož se
transponují příslušné evropské směrnice, a zároveň české právo adaptuje na přímo použitelná
nařízení.
Hospodářský a technologický rozvoj moderní společnosti způsobil značný nárůst
energetické spotřeby. Tento trend podle současného směřování bude pravděpodobně nadále
pokračovat, ačkoliv je snaha o maximalizaci energetické efektivity a úspornosti. „Již současné
generace žijí v tomto ohledu značně na úkor budoucnosti, neboť čerpají řadu fosilních paliv, a
to v míře, ve které by je měly čerpat až mnohé generace budoucí.“1 Fosilní paliva2 považujeme
za jednu z problematických oblastí, protože jejich zásoby jsou omezené a konečné a při jejich
spalování dochází k uvolňování skleníkových plynů do atmosféry. Emise skleníkových plynů
je jednou z příčin klimatických změn, které jsou považovány za prioritní celosvětový
environmentální problém. Podíl těchto zdrojů tvoří zhruba tři čtvrtiny z celkově využívané
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neobnovitelné zdroje energie.

energie ve světě.3
Jelikož tento vývoj a s ním související postoj společnosti k přírodním zdrojům je trvale
neudržitelný, transformuje se postupně oblast energetiky na šetrnější, efektivnější a čistější
využívání zdrojů energie. Tento přístup popisuje studie nazvaná Energetická revoluce, což je
trvale udržitelná energetická koncepce pro Českou republiku s výhledem do roku 2050. Mezi
hlavní cíle řadí omezení skleníkových plynů, efektivní využití potenciálu úspor a reorganizaci
energetického systému v rámci regionů s příznivými přírodními podmínkami, ale i domácích
OZE.4
Jedním z důležitých aspektů, které podporují využívání OZE, je jejich cena. Ta
ovlivňuje chování spotřebitele, což má vliv na investice v oblasti energetiky a na změny
struktury energetického trhu a zároveň i na omezení plýtvání s přírodními zdroji,
předpokládáme-li, že převažuje trend zvyšování jejich cen. V oblasti energetiky je postavení
účastníků na trzích nedokonalé konkurence nerovné a některým subjektům tak může vzniknout
výsadní postavení umožňující kontrolu nabídky celého odvětví. Z tohoto důvodu jsem se v této
diplomové práci zaměřila na působnost ERÚ v oblasti regulace cen a licencí.
Cílem této diplomové práce je představení ERÚ jako celku a přiblížení jeho činnosti se
zaměřením na vymezení jeho působnosti ve vztahu k životnímu prostředí.
V první části práce se věnuji obecné charakteristice ERÚ, zejména jeho vzniku a
základním informacím o jeho právním postavení, hospodaření a zaměstnaneckém aparátu a též
se zabývám problematikou jeho postavení jako nezávislého regulačního orgánu. Dále přibližuji
jeho organizační strukturu a mezinárodní vztahy, a to především v rámci Evropské unie.
V druhé části, která je spolu s třetí částí jádrem práce, se zaměřuji na působnost ERÚ
vycházející z energetického zákona, který zastřešuje všechna tři zásadní infrastrukturní
energetická odvětví, jimiž jsou elektroenergetika, plynárenství a teplárenství.
V poslední třetí části se věnuji jednotlivým kompetencím ERÚ vycházejícím z jeho
působnosti. Zaměřuji se na oblasti, které považuji za nejvýznamnější, jimiž jsou regulace cen a
licence. Dále se dotýkám výkonu dozoru a s tím souvisejícím ukládáním sankčních a
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nápravných opatření, šetření, mimosoudního rozhodování sporů a poskytování informací.
Při psaní této diplomové práce jsem čerpala informace především z právních předpisů,
komentáře k energetickému zákonu, judikatury a též z oficiálních internetových stránek ERÚ.5
Vzhledem k tomu, že obor energetiky je poměrně mladý a okruh odborníků zajímající se o
danou problematiku úzký, není tomuto správnímu orgánu v odborné literatuře věnován
samostatný prostor. Z tohoto důvodu jsem získávala informace z publikací věnující se nejen
obecně energetice, ale i příbuzným oborům, jimiž jsou zejména právo životního prostředí a
správní právo. Při zpracování práce jsem aplikovala metody popisu, analýzy a úvahy de lege
ferenda.
Práce byla vypracována s ohledem na právní stav k 12.4.2018.

5
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1 Obecná charakteristika ERÚ
1.1 Základní fakta o ERÚ
Jednou z podmínek pro vstup do Evropské unie bylo zřízení Energetického regulačního
úřadu. Požadavek byl stanoven ve dvou směrnicích Evropské rady a Evropského parlamentu
stanovující pravidla pro vnitřní trh s elektřinou a pro vnitřní trh s plynem,6 na jejichž základě
byl přijat energetický zákon v původní podobě. Plynulo z nich, že každý členský stát EU musí
stanovit správní orgán, který bude nezávislý na činnostech vykonávaných energetickými
společnostmi a vytyčit pravidla a účelné mechanismy k regulaci, řízení a transparentnosti
podnikání, řešení problémů s přístupem k sítím a sporů týkající se smluv.
ERÚ byl zřízen dne 1. ledna 2001 jako správní úřad pro výkon regulace v energetických
odvětvích a cenovým orgánem v oblasti energetiky energetickým zákonem. Z hlediska třídění
ho řadíme mezi přímé vykonavatele státní správy označené jako jiné správní úřady s celostátní
působností,7 které zákon č. 2/1969 Sb., České národní rady o zřízení ministerstev a jiných
ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky označuje jako další ústřední
orgány státní správy.
Podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích je ERÚ organizační složkou státu a tento zákon tak upravuje jeho postavení,
zřízení a zánik. Podle uvedeného zákona není ERÚ právnickou osobou, z čehož vyplývá, že
nemá právní subjektivitu, tj. způsobilost samostatně nabývat práva a povinnosti. Tím však není
dotčena jeho působnost nebo výkon předmětu činnosti podle zvláštních právních předpisů a
jeho jednání v těchto případech je jednáním státu. Sídlem úřadu je Jihlava8 s detašovanými
6

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/92/ES ze dne 19. prosince 1996 o společných pravidlech pro vnitřní

trh s elektřinou a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/30/ES ze dne 22. června 1998 o společných
pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem, obě směrnice již pozbyly platnosti. Tyto směrnice byly nahrazeny
již třetí Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech
pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES a třetí Směrnicí Evropského parlamentu a Rady
2009/73/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení
směrnice 2003/55/ES.
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pracovišti v Praze a Ostravě.
Úřad řídí kolektivní orgán Rada Energetického regulačního úřadu, která je složena z pěti
členů. V jejím čele stojí předseda, který řídí její činnost. Členy Rady, kdy každoročně je
jmenován jeden člen,9 včetně jejího předsedy jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra
průmyslu a obchodu. Funkční období člena Rady je pět let s tím, že může být odvolán vládou
před uplynutím doby, na kterou byl jmenován, jen v případě opakovaného nebo hrubého
porušení jeho povinností, nemoci trvale znemožňující vykonávání jeho úkolů nebo
nevykonává-li svou funkci po dobu delší než 6 měsíců. Na členy Rady jako veřejné funkcionáře
se vztahuje zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, který jim stanový zejména zákaz zneužití
jejich pravomocí, postavení a informací, které získali v souvislosti s výkonem své funkce.
Vnitřním procesním předpisem upravujícím přípravu, organizaci, činnost a průběh jednání
Rady, postavení členů Rady včetně jejího předsedy, projednávání a rozhodování Rady
ve správním řízení, je předpis nazvaný Jednací řád Rady Energetického regulačního úřadu.
Jednotliví členové Rady vykovávají v rámci řízení ERÚ zvláštní rezortní působnost radního
odpovídající jednotlivým oblastem organizační struktury ERÚ.10 Členové Rady jsou
zaměstnanci ERÚ. Celkový počet zaměstnanců úřadu je pevně stanoven na 333.11
Při ERÚ jsou zřízeny tři rozkladové komise, a to komise pro oblast energetické
infrastruktury a obchodu, podporovaných zdrojů energie a ochrany spotřebitele. Rozkladová
komise je zřízená usnesením Rady a řídí se Jednacím řádem rozkladové komise. Její členy
včetně předsedy jmenuje a odvolává Rada, ex lege jich musí být minimálně pět. Rozkladová
komise je zvláštní, nezávislý a odborný orgán, který projednává opravný prostředek, tj. rozklad,
podaný proti prvoinstančnímu správnímu rozhodnutí vydaného Radou. Rozklad má zásadně
suspenzivní účinek s výjimkou stanovenou v ustanovení § 12 odst. 4 energetického zákona,
avšak nemá devolutivní účinek, tudíž o rozkladu rozhoduje Rada. O rozkladu rozhoduje Rada
v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád. Příslušná rozkladová komise pouze
připravuje návrh rozhodnutí, který nemusí Rada přijmout.
ERÚ hospodaří s prostředky vyčleněnými do samostatné kapitoly státního rozpočtu
9

Z důvodu nové právní úpravy, byli jednotliví členové první Rady jmenování na jeden, dva, tři, čtyři a pět let.
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Základní rezortní působnost vymezuje usnesení Rady o rozdělení rezortní působnosti a Organizační řád
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České republiky.12 Tato kapitola nevykazuje hospodářskou činnost, nemá žádný majetkový
podíl ve vnitrostátních ani zahraničních společnostech a ani nečerpá účelové transfery. ERÚ
není držitelem oprávnění na poskytování dotací a návratných finančních výpomocí a ani nemá
žádné výdaje, které by vyplývaly z koncesních smluv. Nejsou mu podřízeny jiné organizační
složky.13 ERÚ nedisponuje s vlastním majetkem, ale hospodaří s majetkem státu v souladu
s ustanoveními části druhé zákona o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních
vztazích a dílu jedna zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů. Hospodaří tudíž s prostředky státního rozpočtu, kdy jeho příjmy jsou
příjmy státního rozpočtu a jeho výdaje jsou výdaji státního rozpočtu. Jeho hospodaření
přezkoumává a vyhodnocuje interní auditor.
Při plnění svých úkolů spolupracuje ERÚ s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a
Českou národní bankou. ERÚ poskytuje informace Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o
jednání účastníků trhu narušující nebo omezující hospodářskou soutěž, nepřiměřených nebo
omezujících podmínkách ve smlouvách v oblasti teplárenství a na trhu s elektřinou a plynem a
způsobech tvorby cen pro domácnosti. V roce 2017 společně podepsali k posílení vzájemné
spolupráce právně nezávazné Memorandum o vzájemné spolupráci k vytvoření stabilního
regulačního rámce v odvětvích energetiky. V souladu s ním byla vytvořena stálá pracovní
skupina, v rámci níž je uskutečňována kooperace. Mimo jiné řeší případy střetů jejich
kompetencí.

12
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1.2. Pojem nezávislého regulačního orgánu
Nezávislými regulačními orgány rozumíme „takové instituce, které na základě zákona
vykonávají vrchnostenskou regulaci určitého sektoru (obvykle úžeji vymezeného než jsou např.
ministerské resorty) a jsou přitom nezávislé na vrcholném exekutivním orgánu a tvůrci
politiky.“14
ERÚ je podle energetického zákona energetický regulační orgán, který si v oblasti své
působnosti počíná nezávisle. Základní požadavky nezávislého postavení úřadu vytyčily třetí
směrnice pro elektroenergetiku a třetí směrnice pro plynárenství. Mezi ně patří právní odlišení
od jiného veřejnoprávního nebo soukromoprávního subjektu a funkční nezávislost na něm, aby
jeho zaměstnanci a osoby odpovědné za jeho řízení jednali nezávisle na jakémkoli tržním
zájmu, nepřijímali ani nevyhledávali přímé pokyny od vlády nebo jiného subjektu a přijímali
samostatná rozhodnutí nezávislá na politických subjektech. Dále musí mít samostatné roční
rozpočtové prostředky a autonomii při plnění přiděleného rozpočtu. A v neposlední řádě
jmenovat členy Rady regulačního orgánu na dobu pěti až sedmi let, kterou lze jednou
prodloužit,15 přičemž tomu národní úprava neodpovídá.
V oblasti energetiky ERÚ provádí nejen cenovou regulaci v souladu s ustanovením
§ 19a energetického zákona, ale zároveň i necenovou regulaci, např. udělování a správu licencí
v energetických odvětvích nebo regulaci podmínek pro podporu vytváření tržního prostředí
v elektroenergetice a plynárenství. Postup ERÚ jako regulačního orgánu by měl být v souladu
s principy dobré správy.

1.2.1 Charakteristika regulačního orgánu
Za principy dobré správy označujeme souhrn několika obecných principů přesněji
konkretizovaných

v národních

úpravách,

jejichž

dodržování

umožňuje

dosáhnout

požadovaných cílů nezávislých regulačních orgánů. Pojem dobré správy je zakotven
v ustanovení § 8 odst. 2 správního řádu, avšak tento ani jiný zákon daný pojem nedefinuje.
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POUPEROVÁ,

Olga.

Nezávislé

správní

orgány

[online].

[cit.

2018-02-07]

Dostupné

z:

http://www.mvcr.cz/clanek/nezavisle-spravni-urady.aspx.
15

EICHLEROVÁ, K., HANDRLICA, J., JASENSKÝ, M., KOŘÁN, J., KOŠŤÁL, V., PLÁŠILOVÁ,

D., ZÁKOUCKÝ, P. Energetický zákon: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-412-6.
Str. 267.
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Principy dobré regulace bychom mohli označit za neurčitý právní pojem, jehož obsah je závislý
na tom, kdo jej aplikuje a zároveň na stupni vývoji společnosti a práva, což umožňuje pružně
reagovat na danou situaci, přičemž musí být zachována předvídatelnost rozhodování. Prvním
z těchto principů je zásada jasnosti cílů a funkcí, z níž vyplývá nutnost dostatečného upřesnění
cílů a funkcí regulačních orgánů v energetickém odvětví legislativou, případně statutem.
Dalším je princip předvídatelnosti, stability a flexibility, který v tomto sektoru vytváří prostředí
jistoty pro dlouhodobé investice. Princip nezávislosti je chápán z hlediska principu
inkompatibility funkcí. Principem transparentnosti rozumíme kontrolu těchto orgánů
v souvislosti s právem na informace, které má úřad k dispozici. Princip odpovědnosti stanoví
úřadu povinnost rozhodovat ve věcech, které spadají do jeho působnosti a v případě pochybení
přijímat účinná opatření k nápravě. Posledním ze zásad, které bychom mohli zahrnout do
principů dobré správy je princip zabezpečení přiměřených materiálních a lidských zdrojů.
Variabilita pojmu nevylučuje podřazení jiných principů.
Jelikož energetika je jednou ze strategických oblastí, které jsou náchylné ke vzniku
tzv. přirozených monopolů,16 považuje se podle ekonomické teorie zřízení nezávislého
regulačního orgánu za jeden z prostředků pro zavedení hospodářské soutěže v souvislosti
s liberalizací trhu. Procesem liberalizace rozumíme odstraňování překážek pro vstup nových
subjektů na trh, snížení cen pro spotřebitele a zkvalitnění poskytovaných služeb pro vytvoření
a udržení prostředí, v němž funguje hospodářská soutěž. V ekonomické teorii je tato
vrchnostenská činnost označována jako regulace. 17
S deregulací tzv. síťových odvětví (např. dodávka elektrické energie, tepla nebo
zemního plynu) souvisí trend oddělení jednotlivých regulačních funkcí mezi různé instituce,
respektive regulační orgány nezávislého charakteru, kterým je ERÚ.
Mezi společné znaky nezávislých regulačních orgánů řadíme:
•

to, že se svým způsobem vymykají administrativní hierarchii a vyznačují se
rozhodovací a majetkovou samostatností

16

Přirozené monopoly vznikají z důvodu přirozených překážek vstupu na trh. Jedná se o trhy, na nichž jsou

dodávky zboží nebo služeb vázány na přenosovou síť (např. na kabelové vedení). Podstatou problému jsou vysoké
náklady na vybudování této sítě, kdy se žádné další firmě nevyplatí budovat paralelní přenosovou síť. Na tomto
trhu neexistuje konkurence, proto je nezbytná regulace. HOLMAN, Robert. Ekonomie. 3. aktualiz. vyd. Praha:
C.H. Beck, 2002. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 80-7179-681-6. Str. 196–197.
17

HANDRLICA, Jakub. Nezávislé správní orgány. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2009. Studie

(Národohospodářský ústav Josefa Hlávky). ISBN 978-80-86729-49-7. Str. 74-76.
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•

jsou centralizovanými orgány s výraznými samosprávnými rysy

•

zahrnují v sobě prvky odborné (mimoprávní) a právní činnosti

•

jedná se o kolektivní orgány, výjimečně monokratické

•

vymykají se klasické koncepci dělby moci

•

mohou ukládat sankce18

ERÚ mimo jiné stanoví prováděcími právními předpisy způsoby regulace
v energetických odvětvích a postupy pro regulaci cen.
1.2.2 Charakteristika nezávislého orgánu
Postavení ERÚ jako nezávislého orgánu je důležité pro plnění jemu svěřených úkolů.
Řadíme ho do skupiny relativně nezávislých správních orgánů, protože ačkoliv stojí mimo
organizační soustavu státní správy řízené vládou jako vrcholného orgánu moci výkonné,
z podřízenosti vládě jsou vyňaty pouze některé činnosti úřadu.19 Nezávislost správního úřadu
můžeme spatřovat ve třech oblastech, a to v oblasti personální, funkční a ekonomické.
Personální nezávislost se vztahuje k osobám podílejících se na činnosti tohoto orgánu.
Projevuje se zejména ve způsobu jmenování a odvolání vedoucího a dalších členů úřadu a
délkou jejich funkčního období. V čele ERÚ stojí kolektivní orgán Rada s pevně stanoveným
funkčním obdobím na pět let, které činí členy Rady méně zranitelnými ve vztahu k politickým
tlakům. Za nedostatek považuji to, že mohou být jmenování do Rady opakovaně bez omezení.
Členy Rady jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu, tudíž se na
jmenování podílí pouze výkonná moc. Z hlediska nezávislosti úřadu se považuje za ideální
uplatnění tzv. sdílené pravomoci,20 při které se jmenování účastní více složek moci, a to
zejména moc výkonná a zákonodárná, aby byla zajištěna maximální míra objektivity.
Objektivitu posiluje též demokratický princip kolektivní rozhodovací činnosti. Při odvolání
členů Rady se uplatňuje princip veřejné správy „kdo jmenuje, ten odvolává“. K zajištění, aby
nedocházelo k zásahům do nezávislosti, mohou být odvoláni pouze z taxativně vyjmenovaných
18

HANDRLICA, Jakub. Nezávislé správní orgány [online]. [cit. 2018-02-08] Dostupné z:

https://www.epravo.cz/top/clanky/nezavisle-regulacni-organy-strucny-nastin-problematiky-27201.html.
19

SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 3., aktualiz. a upr. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika,

2013. ISBN 978-80-7478-002-8. Str. 299.
20

POUPEROVÁ, Olga. Institucionální aspekty regulace médií. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Právní monografie

(Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-335-8. Str. 69.
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zákonných důvodů nebo se případně může vzdát funkce sám člen z vlastního rozhodnutí.
Odvolání člena Rady je jednostranné právní jednání závisející plně na rozhodnutí vlády.
Otázkou tedy je, zda má člen Rady v případě nesouhlasu s odvoláním možnost se bránit, pokud
by byl odvolán z jiných než taxativních důvodů nebo by odvolání nebylo dostatečně
odůvodněno. Judikatura Ústavního soudu připouští možnost obrany na základě čl. 21 odst. 4
zákona č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního
pořádku České republiky, podle níž by nemělo být chráněno pouze právo na přístup k veřejné
funkci, ale i právo na její nerušený výkon včetně práva na ochranu před protiprávním zbavením
této funkce.21 Avšak jakékoliv podmínky týkající se práva na obranu proti odvolání ze současné
právní úpravy nevyplývají.
Vedle toho personální nezávislost ovlivňují osobní kvality členů Rady, pro něž jsou
stanoveny podmínky dosažení alespoň vysokoškolského titulu v magisterském studijním oboru
a nejméně 7 let praxe v oboru energetiky, což podporuje samostatnost a správnost učiněných
rozhodnutí. Dále inkompatibilita funkce člena Rady s funkcí poslance, senátora, soudce,
státního zástupce, jakoukoliv funkcí ve veřejné správě, s funkcí člena orgánů územní
samosprávy a s členstvím v politické straně nebo v politickém hnutí, která omezuje politicky
ovlivněné rozhodování a zabezpečuje výkon funkce v souladu s veřejným zájmem. Členovi
Rady je zakázáno být držitelem jakékoliv licence nebo vykonávat jiné podnikatelské činnosti
v energetice.
Rada je služební orgán podle ustanovení § 10 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.
Jakožto služební orgán je Rada oprávněna jednat a rozhodovat ve správním řízení ve věcech
služebního poměru státních zaměstnanců. Tudíž rozhoduje i o změnách služebního poměru
státních zaměstnanců, proti čemuž se v souladu s ustanovením § 17b odst. 11 energetického
zákona nelze odvolat.22 Jedinou obranou je podání správní žaloby proti pravomocnému
rozhodnutí úřadu podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.
Ohrozit nezávislost by mohla i podjatost úřední osoby. Podjatost můžeme definovat jako
takový vztah, ať už k účastníkům řízení, jejich zástupcům nebo k předmětu řízení, který může
vyvolat pochybnosti o objektivitě projednávání a rozhodování ve věci.23 Za úřední osobu je
21
22

Nález Ústavního soudu ze dne 12. září 2006, sp. zn. II.ÚS 53/06.
EICHLEROVÁ, K., HANDRLICA, J., JASENSKÝ, M., KOŘÁN, J., KOŠŤÁL, V., PLÁŠILOVÁ,

D., ZÁKOUCKÝ, P. Energetický zákon: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-412-6.
Str. 297.
23

KOLMAN, Petr. K problematice rozkladové komise – vybrané otázky [online]. [cit. 2018-03-14] Dostupné z:
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považován i člen rozkladové komise. Podle Nejvyššího správního soudu je totiž úřední osobou
každý zaměstnanec, který se bezprostředně podílí na řízení, tedy i ti, kteří připravují podklady
pro rozhodování.24 Účastníci řízení tak mohou uplatňovat námitky podjatosti vůči členům
rozkladových komisí ERÚ. K posílení nezávislosti rozhodování a jeho objektivity přispívá i
povinnost daná správním řádem, aby většina členů rozkladové komise byla tvořena odborníky,
kteří nejsou zaměstnanci ERÚ. Na druhou stranu se může jednat i o odborníka z politické sféry,
což může narušit nezávislost rozhodování orgánu. Při rozhodování rozkladové komise mohou
být přítomni jen její členové. Účast jiných osob je vyloučena. Legální výjimku tvoří osoba
pověřená sepsáním protokolu. Smyslem této úpravy je ochrana její nezávislosti při poradě a
hlasování. Otázkou je, zdali by se tohoto jednání rozkladové komise měli účastnit členové
Rady, vezmeme-li v úvahu, že se jedná o jejich poradní orgán. Oproti tomu se však jedná o
rozhodování ve věci opravného prostředku právě vůči rozhodnutí Rady, tudíž by bylo příhodné,
kdyby do něho nezasahovala a rozkladová komise by tak mohla dojít k vyslovení samostatného
nezávislého závěru.
Jako podpůrná pomůcka slouží Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy,25
jakožto souhrn etických pravidel a norem stanovujících žádoucí způsob chování úředních osob
a zaměstnanců, který upravuje nestrannost, profesionalitu a další standardy chování. Jeho
smyslem je vytvořit důvěru veřejnosti ve veřejnou správu.
Funkční nezávislost chápeme ve smyslu vyloučení politického vlivu. Úřad není součástí
hierarchické soustavy státní správy. Vláda nemůže zasahovat do jeho činnosti interními akty a
ze své činnosti jí není odpovědný. Energetický zákon přímo zakotvuje, že se ERÚ při výkonu
své působnosti nesmí řídit pokyny orgánů moci výkonné a ani je vyžadovat. V oblasti své
působnosti postupuje transparentně a předvídatelně, a to na základě zákonů a ostatních právních
předpisů.
Chápeme ji i jako nestrannost nezávislého správního úřadu. Oproti personální
nezávislosti, která se vztahuje k jednotlivým zaměstnancům a úředním osobám správního
úřadu, je pojata objektivněji, jelikož se dotýká přímo rozhodovacího procesu. Takto vykládá
nestrannost správních orgánů i judikatura Ústavního soudu, podle něhož jí rozumíme

https://www.epravo.cz/top/clanky/k-problematice-rozkladove-komise-vybrane-otazky-93968.html.
24
25

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. března 2009, sp. zn. 2 As 83/2008 - 124.
Vláda České republiky. Etický kodex úředníků a zaměstnanců [online]. [cit. 2018-02-08] Dostupné z:
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„objektivní, předem nezaujatý přístup pověřených osob k posuzování, řešení a zejména
rozhodování právních věcí.“26 Projevuje se zejména v principu rovnosti a zákazu diskriminace.
Ekonomická nezávislost se týká financování činnosti úřadu ze samostatné rozpočtové
kapitoly státního rozpočtu. Finanční prostředky určené pro jeho činnost nejsou stanoveny jiným
správním úřadem. Tato nezávislost je relativní, jelikož finanční prostředky získává ERÚ
od státu, který stanoví i jeho celkovou výši, ačkoliv má samostatnou rozpočtovou kapitolu a
nakládá s jemu určenými finančními prostředky podle svých potřeb a rozhodnutí. Základním
příjem rozpočtové kapitoly úřadu je zvláštní poplatek, který hradí účastníci trhu s elektřinou a
účastníci trhu s plynem a je zahrnut v ceně za činnosti operátora trhu v souladu s cenovými
předpisy. Výše poplatku je určena vládním nařízením tak, aby pokrývala náklady na činnost
ERÚ. Energetický zákona stanoví nejmenší a nejvyšší částku sazby poplatku v odvětví
elektroenergetiky za měsíc a v odvětví plynárenství za množství spotřebovaného plynu. Tento
poplatek je přímo příjmem samostatné rozpočtové kapitoly ERÚ a jemu je svěřena jeho správa.
Vedle toho tvoří další příjmy zejména výběr správních poplatků za udělování licencí a
udělování pokut. Významným aspektem je zamezení ovlivňování výkonu úřadu ekonomickou
činností prostřednictvím zákazů vykonávat jakoukoliv výdělečnou činnost. Kapitola ERÚ
nevykazuje žádnou hospodářskou činnost, čemuž jsem se věnovala v kapitole Základní fakta o
ERÚ. Nezávislost je posílena transparentností, která je zajištěna zveřejňováním cenových
rozhodnutí v Energetickém regulačním věstníku včetně zveřejňování zpráv o činnosti a
hospodaření.

26

Usnesení Ústavního soudu ze dne 25. června 2009, sp. zn. II.ÚS 1062/08.
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1.3 Organizační struktura
ERÚ se považuje za služební orgán v souladu se zákonem o státní službě. Předpokladem
pro navržení organizační struktury je systemizace služebních míst, která vychází ze závazných
pravidel pro organizaci služebních orgánů a jejímž účelem je stabilizace státní správy a její
ochrana před neodůvodněnými personálními změnami. Systemizace služebních a pracovních
míst stanoví počet služebních míst a objem prostředků určených na platy státních zaměstnanců
s tím, že se nevztahuje na členy Rady. V souladu s ní se zpracovává návrh organizační
struktury, nebo jeho případné změny, který schvaluje Rada v souladu s Hlavou IV zákona o
státní službě. Organizační struktura včetně působnosti jednotlivých útvarů ERÚ se povinně
zveřejňuje.
Poslední změna vychází z nové koncepce řízení ERÚ, kterou přinesl novelizační zákon
č. 131/2015 Sb. energetického zákona. Podle této novely s účinností od 1. červenci 2017
nahradil monokratický orgán předsedy ERÚ kolektivní orgán Rady jakožto vrcholného orgánu
úřadu. Nová organizační struktura zohledňuje rezortní uspořádání a odpovědnost jednotlivých
členů Rady.
Na vrcholu organizační struktury27 stojí Rada, pod kterou spadá pět rezortů. Jsou jimi
rezort legislativně správní, rezort plynárenství a lidských zdrojů, rezort elektroenergetiky a
kontroly, rezort teplárenství, licencí a REMIT28 a rezort podpory POZE,29 statistiky a provozní
agendy úřadu. Ty se dále člení na jednotlivé sekce (s výjimkou rezortu plynárenství a lidských
zdrojů), odbory a oddělení. V čele sekcí a odborů stojí ředitelé a u oddělení vedoucí. Každý
z těchto rezortů podléhá přímému řízení Rady.
Rezort legislativně správní provádí činnost legislativně právního charakteru a zaměřuje
se na zajištění kontroly a dozoru nad dodržováním povinností vyplývající ze zákona
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v odvětví energetiky.
Významným v rezortu plynárenství a lidských zdrojů je odbor regulace plynárenství,
který připravuje prováděcí vyhlášky k energetickému zákonu, rozhoduje spory mezi držiteli

27

Grafické znázornění organizační struktury je přílohou č. 2.

28

REMIT je zkratkou pro nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti

velkoobchodního trhu s energií.
29

POZE je zkratkou pro pojem podporovaný zdroj energie vycházející ze zákona č. 165/2012 Sb.,

o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů.
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licencí nebo mezi držiteli licencí a zákazníky a schvaluje řády jednotlivých provozovatelů a
obchodní podmínky operátora trhu. Pro odvětví plynárenství vydává cenová rozhodnutí,
stanoví pravidla pro organizaci trhu a kvalitativní požadavky pro trh s plynem včetně provádění
jeho monitoringu a analýzy. Klíčovým odborem pro interní a externí komunikaci je kancelář
Rady, která zároveň zabezpečuje řídící a kontrolní činnost Rady.
Do rezortu elektroenergetiky a kontroly spadají dvě sekce. Sekce regulace
elektroenergetiky

a

podpory

regulace,

která

reprezentuje

ERÚ

v odborných

elektroenergetických skupinách, jimiž jsou ACER, CEER, V430 a Evropská Rada EU. Vydává
cenová rozhodnutí a stanoví parametry regulace cen elektřiny v sektoru elektroenergetiky a
provádí další činnosti obdobně jako odbor regulace plynárenství. Sekce kontroly zastřešuje
dozor nad dodržováním právních předpisů v odvětví elektroenergetiky, teplárenství a
plynárenství.
Rezort teplárenství, licencí a REMIT zahrnuje odbor regulace teplárenství, který
zajišťuje regulační rámec v oblasti teplárenství, a to především pro cenovou regulaci tepelné
energie a sekci dohledu. Jejím úkolem je zabezpečovat vztahy s vládou a Parlamentem ČR a
s ostatními ústředními orgány státní správy a provádět činnosti související s řízením úřadu.
V souladu s nařízením REMIT dohlíží na integritu a transparentnost velkoobchodního trhu
s energií.
Rezort podpory POZE, statistiky a provozní agendy úřadu v rámci provozní sekce má
na starost správu samostatné rozpočtové kapitoly a dále například bezpečnost práce a ochranu
zdraví při práci a veřejné zakázky. Odbor podporovaných zdrojů připravuje cenová rozhodnutí
a stanoví výši finanční podpory tepla a elektřiny z podporovaných zdrojů energie podle zákona
č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů a připravuje
k tomuto zákonu prováděcí vyhlášky. Odbor statistický a bezpečnosti dodávek zveřejňuje
statistické údaje prostřednictvím čtvrtletních a ročních zpráv o provozu soustav v energetických
odvětvích a zabývá se bezpečnostními standardy dodávky plynu a kvality dodávek a služeb
v sektoru elektroenergetiky.

30

V4 je označením pro Visegrádskou čtyřku, což je regionální uskupení čtyř státu střední Evropy – Česka,

Maďarska, Polska a Slovenska.
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Mimo tyto resorty spadá do úseku Rady Bezpečnostní ředitel GDPR31 a oddělení
interního auditu, který je důležitou součástí vnitřní kontroly zajišťující vnitřní audit podle
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Vnější kontrolu v oblasti
prověřování hospodaření s majetkem státního rozpočtu a s vynakládanými rozpočtovými
prostředky provádí Nejvyšší kontrolní úřad v souladu se zákonem č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším
kontrolním úřadu.

31

GDPR je zkratkou pro nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních

údajů a o volném pohybu těchto údajů.
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1.4 Mezinárodní spolupráce
Mezinárodní spolupráce v oblasti energetiky České republiky, v níž vystupuje ERÚ, se
uskutečňuje především v rámci integračního seskupení Evropské unie, do něhož od 1. května
2004 patříme. Cílem EU je vytvoření jednotného trhu s energií a odstranění technických a
regulačních překážek, které umožní bezpečné dodávky energie všem občanům EU a zároveň
zajistí cenovou dostupnost energií prostřednictvím konkurenceschopnosti dodavatelů napříč
celou EU. Na dokončení a posílení vnitřního trhu s elektřinou se zaměřuje 3. liberalizační
balíček.32
Nejdůležitějším partnerem ERÚ mezi odbornými administrativními jednotkami
Evropské komise je generální ředitelství energetiky. Z hlediska oblasti jeho působnosti, která
přesahuje i do dalších odvětví, spolupracuje i např. s generálním ředitelstvím pro spravedlnost
a spotřebitele nebo generálním ředitelstvím pro hospodářskou soutěž. ERÚ se též podílí na
přípravě sekundární energetické legislativě EU, v rámci níž kooperuje s orgány Rady EU a
Evropského parlamentu a dalšími evropskými institucemi. ERÚ tak spolupůsobil mimo jiné i
při tvorbě již výše zmíněného 3. liberalizačního balíčku. Pravidelně každý rok předkládá ERÚ
Evropské komisi Národní zprávu o elektroenergetice a plynárenství v České republice.
Nejvýznamněji však prosazuje národní zájmy a podílí se na vytváření jednotného
evropského energetického trhu v rámci spolupráce s energetickými regulačními úřady ostatních
zemí EU sdružených v orgánu EU ACER a v zájmovém sdružení energetický regulátorů CEER,
jimiž se podrobněji zabývám v následujících dvou podkapitolách.

32

3. liberalizační balíček je legislativní balíček Evropské komise, který upravuje oblast energetiky. Jednotlivé

právní předpisy balíčku představují nástroje, jak dosáhnout cílů stanovených v balíčku, jimiž jsou podpora
hospodářské soutěže, liberalizace obchodu s energiemi, zvýšení transparentnosti a posílení práva volby
spotřebitelů na zvolení dodavatele energie. Od 1. července 2007 mají občané EU právo vybrat si dodavatele
v rámci celé EU. Je tvořen nařízeními Evropského parlamentu a Rady č. 713/2009, ze dne 13. července 2009,
kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů, č. 714/2009 ze dne 13. července
o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou, č. 715/2009 ze dne 13. července
o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám a směrnicemi Evropského parlamentu a Rady č.
2009/73/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a č. 2009/72/ES
ze

dne

13. července

2009

o společných

pravidlech

pro

vnitřní

trh

s elektřinou.

Dostupné

https://www.mpo.cz/cz/energetika/mezinarodni-spoluprace/evropska-energeticka-politika/3--liberalizacnibalicek--35030/.
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z:

1.4.1 ACER
Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů, Agency for the Cooperation
of Energy Regulators, zkráceně ACER, byla zřízena 3. liberalizačním balíčkem jako orgán EU
se sídlem v Lublani. Oficiálně zahájila svou činnost v roce 2011 a jejím hlavním cílem je
dotvořit vnitřní trh s energií elektřiny a zemního plynu.
Jak již vyplývá z názvu, jedná se o nezávislou instituci, která sdružuje všechny
energetické regulační úřady EU,33 v jejímž rámci se ERÚ aktivně podílí na činnosti Rady
regulačních orgánů a jednotlivých pracovních skupin ACER a spolupracuje s ostatními
evropskými regulačními orgány.
ACER je tvořena stálými zaměstnanci a odborníky, které vysílají národní energetické
regulační úřady. Nejvyšším orgánem je Rada regulačních orgánů, která dohlíží na regulační
činnost, jež se skládá z vysokých představitelů národních regulačních orgánů. Na správní a
rozpočtovou činnost dohlíží správní rada složená z členů, které jmenují orgány EU, a která
jmenuje ředitele, jenž ACER zastupuje.
ACER se zaměřuje na tři hlavní oblasti působnosti, a to na:
• podporu tvorby společných pravidel a iniciativ
• sledování energetického trhu
• zajištění souladu energetické infrastruktury s prioritami EU34
Z hlediska tvorby společných pravidel rozvíjí ACER prostřednictvím rámcových
pokynů unijní pravidla trhu a evropských energetických sítí, jejichž cílem je podpora
hospodářské soutěže. Rovněž na regionální a meziregionální úrovni koordinuje iniciativy, které
podporují integraci trhu. Vedle toho sleduje plány rozvoje evropských sítí provozovatelů
elektroenergetických přenosových soustav a přepravních soustav zemního plynu a vydává
k těmto plánům stanoviska.
Nařízením REMIT, které stanovilo pravidla zakazující nekalé praktiky mající dopad na
velkoobchodní trh s energií, byl přidělen ACER úkol monitorovat velkoobchodní trh s energií
v úzké spolupráci s národními energetickými regulačními orgány. Hlavním cílem v této oblasti
je odhalování manipulace s trhem a zároveň její zamezení a odrazení od ní. ACER nese
33
34

Počet členů odpovídá počtu členských státu EU, jichž je k 14. břenu 2018 28.
Agentura

pro

spolupráci

energetických

regulačních

http://www.acer.europa.eu/Media/Leaflets/ACER_A5_CS.pdf.
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orgánů

[online].

Dostupné

z:

odpovědnost za sběr příslušných informací o velkoobchodních trzích a následnou analýzu
těchto údajů, s cílem určit možné případy zneužití trhu. V případě nedodržení povinností
vytyčených nařízením uvědomí národní regulační orgány a ty uplatní jim svěřené vyšetřovací,
vynucovací a sankční pravomoci.35
Každý rok vydává ACER zprávu o monitorování trhu s energií, která vyhodnocuje
maloobchodní ceny, práva zákazníků a celkový stav trhu včetně dopadů nových nařízení
v energetice na trh. Poslední zpráva z 6. října 2017 se zaměřuje na analýzu stavu využití
přeshraničních přenosových kapacit, které nejsou podle závěru ACER ve všech případech
využívány optimálně, přičemž navrhuje zvýšit jejich využití. Ve vztahu k ČR kritizuje nízké
využití přeshraniční kapacity na vyrovnávacím trhu a navrhuje, aby ČR přijala market coupling
na day-ahead trhu (tj. propojování jednotlivých evropských trhů s energiemi na denním trhu).36
1.4.2 CEER
Rada evropských energetických regulátorů, Council of European Energy Regulators,
zkráceně CEER, byla zřízena podpisem Memoranda o dohodě o vzniku Rady evropských
energetických regulátorů v březnu roku 2000. Její sídlo se nachází v Bruselu. Jejím hlavním
cílem je podpora pro vytvoření jednotného, konkurenceschopného, účinného a udržitelného
vnitřního trhu s energií v EU.
CEER zahrnuje širší okruh subjektů nežli ACER. Jeho členy jsou nejen energetičtí
regulátoři ze států EU, ale i Island a Norsko, včetně sedmi tzv. pozorovatelů, jimiž jsou
Švýcarsko, Černá Hora, Kosovo, Makedonie, Moldavsko, Bosna a Hercegovina a Gruzie. To
umožňuje kooperaci a výměnu informací k dosažení jejich cílů na mezinárodní úrovni. Je
členem Mezinárodní konfederace energetických regulátorů, která zajišťuje výměnu informací
a spolupráci na světové úrovni a úzce spolupracuje s ACER.

35

FLAŠÁR, Petr a kolektiv. Trh s elektřinou: úvod do liberalizované energetiky. Vydání druhé, aktualizované.

Praha: Asociace energetických manažerů, 2016. ISBN 978-80-260-9212-4. Str. 53-54.
36

Výroční zpráva o výsledcích sledování vnitřních trhů s elektřinou a plynem v roce 2016 [online]. Dostupné z:

http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20Market%20Monitor
ing%20Report%202016%20-%20ELECTRICITY.pdf.
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V čele CEER stojí Valné shromáždění, složené z jednotlivých zástupců energetických
regulačních orgánů, které volí členy Správní rady. Správní rada reprezentuje CEER navenek.
Jejím místopředsedou je v současnosti český zástupce ERÚ Martin Šik.
Svěřené úkoly vykonávají odborníci z jednotlivých energetických regulačních úřadů
prostřednictvím sedmi pracovních skupin, kterými jsou:
• pracovní skupina pro elektřinu, která se zabývá otázkami souvisejícími
s evropskými přenosovými soustavami a trhem s elektřinou v EU
• pracovní skupina pro plyn zodpovědná za řešení otázek týkající se evropských
plynárenských přepravních soustav a trhu se zemním plynem
• pracovní skupina pro zákazníky a maloobchodní trhy, jejímž cílem je usnadnit
rozvoj hospodářské soutěže v zájmu spotřebitelů na trhu s energií
• pracovní skupina pro distribuční soustavy, jež zkoumá způsoby, jakými jsou
distribuční sítě regulovány vzhledem k současnému tržnímu vývoji a využívání
sítí
• pracovní skupina pro mezinárodní koordinaci je spojením evropských regulačních
orgánů v oblasti energetiky s třetími zeměmi
• pracovní skupina pro tržní celistvost a transparentnost řeší otázky transparentnosti
a dohledu nad obchodování s energií
V poslední době CEER zaměřila svou pozornost mimo jiné i na samovýrobu energie
z obnovitelných zdrojů energie spočívající v lokálním využití vyrobené elektřiny,37 v rámci
čehož provedla nezávislou analýzu s cílem poskytnout Evropské komisi a politikům informace
o dopadu samovýroby na provoz sítě, na náklady a na celý trh. Dokument se týká
tzv. prosumers, což jsou samovýrobci a spotřebitelé elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
v jedné osobě. CEER došla k závěru, že samovýroba je dobrou možností pro snížení ztrát v síti
a úspor nákladů, dále pro posílení postavení spotřebitele, zlepšení reakce na poptávku,
decentralizaci výroby elektřiny a z hlediska ochrany životního prostředí pro snížení emisí
CO2.38

37

Příkladem mohou být fotovoltaické panely situované na střeše rodinného domu vyrábějící elektřinu ze solární

energie, která je odváděna do soukromé sítě spotřebitele s cílem alespoň částečně snížit nákup elektřiny ze sítě.
38

Poziční dokument CEER k samovýrobě energie u obnovitelných zdrojů Rady evropských regulátorů energie

ze září 2016 [online]. [cit. 2018-02-09] Dostupné z: https://www.eru.cz/-/ceer-zaujal-stanovisko-k-samovyrobeobava-se-krizovych-dotaci.
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1.5 Shrnutí
Energetický regulační úřad má postavení nezávislého správního úřadu s celostátní
působností. Jeho hlavním atributem je regulační funkce v oblasti energetiky přímo zakotvená
v energetickém zákoně. Energetický zákon je poměrně komplexním právním předpisem
upravující postavení, organizaci, působnost a kompetence ERÚ.
Vedle toho je ERÚ stanoven požadavek nezávislosti. Dosáhnout absolutní nezávislosti
je jen těžko představitelné, ale důležité je ji zajistit v maximální možné míře tak, aby mohl
jednat správní orgán v souladu s veřejným zájmem a nebyl ovlivněn politickým nebo osobním
prospěchem. ERÚ do jisté míry splňuje kritéria funkční, personální a ekonomické nezávislosti,
ale je zde několik oblastí, které by mohly být upraveny podle mého názoru jinak, a to způsobem
posilující tuto nezávislost. Jako příklad bych uvedla podílení moci zákonodárné na jmenování
členů Rady jako je tomu u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, na jehož jmenování se
podílí Senát. V důsledku toho se na rozhodnutí o personálním obsazení úřadu nepodílí pouze
výkonná moc, ale i moc zákonodárná. Druhým příkladem je omezení počtu funkčních období
člena Rady, a to z důvodu, aby se nesnažil zavděčit politickým stranám, které se podílejí na jeho
nominaci při jmenování. Z praxe lze dovodit jako nejvhodnější možnost jednoho opakování,
jako je tomu např. u Bankovní rady České národní banky. Navíc to, že člen Rady by měl být
jmenován maximálně dvakrát za sebou, je jediná podmínka, která není energetickým zákonem
z čl. 35 třetí směrnice pro elektroenergetiku a čl. 39 třetí směrnice pro plynárenství
transponována.
Hlavními oblastmi působnosti ERÚ je oblast podporovaných zdrojů energie a oblast
elektroenergetiky, plynárenství, teplárenství, přičemž tyto tři pojmy nedefinuje, ale z kontextu
zákona lze dovodit, že jde jen o takové činnosti, které znamenají dálkovou dodávku elektřiny,
plynu a teplené energie.39 Věcná působnost odpovídá i jeho vnitřnímu členění a odpovědnosti
vrcholného orgánu Rady. Významná je mezinárodní spolupráce ERÚ zejména s ACER, CEER
a EU, která mu umožňuje efektivně vykonávat jemu svěřené kompetence a zajišťuje výměnu
důležitých informaci pro jeho činnost.

39

EICHLEROVÁ, K., HANDRLICA, J., JASENSKÝ, M., KOŘÁN, J., KOŠŤÁL, V., PLÁŠILOVÁ,

D., ZÁKOUCKÝ, P. Energetický zákon: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-412-6.
Str. 3.
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2 Působnost ERÚ

2.1 Vymezení působnosti ERÚ
„Jedná se o právní vyjádření úlohy a postavení státního orgánu v určitých
společenských vztazích. Především vypovídá o právem svěřených úkolech a činnostech.“40
Jinými slovy působností rozumíme zákonem definovanou oblast, v rámci níž uplatňuje ERÚ
svou pravomoc.
Podle čl. 79 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky lze
působnost správního úřadu stanovit pouze zákonem. Základní oblast působnosti ERÚ je
vymezena v ustanovení § 17 odst. 4 energetického zákona. Patří sem regulace cen, podpora
hospodářské

soutěže

v energetických odvětvích,

výkon

dohledu

nad

trhy

v energetických odvětvích, podpora využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie,
podpora kombinované výroby elektřiny a tepla, podpora biometanu, podpora decentrální
výroby elektřiny a ochrana zájmů zákazníků a spotřebitelů s cílem uspokojení všech
přiměřených požadavků na dodávku energií a ochrana oprávněných zájmů držitelů licencí,
jejichž činnost podléhá regulaci.
Působnost charakterizuje správní úřad z hlediska územního, podle něhož vykonává
ERÚ veřejnou správu ústředně, tedy na celém území ČR a z hlediska věcného, podle něhož je
ERÚ přikázána dílčí působnost v oblasti energetiky. Oblast dílčí působnosti je v zásadě užší
nežli u ministerstva a zpravidla specializovaná na určitou oblast s odborně technickou
problematikou, která vyžaduje zřízení zvláštního úřadu.41 Dílčí působnost se vymezuju
za pomocí enumerativní metody,42 tedy výčtem jednotlivých úkolů a oblastí, které spadají
do působnosti příslušného úřadu. V případě ERÚ je tento výčet obsažen ve výše
zmíněném ustanovení § 17 odst. 4 energetického zákona. Podrobnější dílčí pravomoci ERÚ
v rámci vymezené oblasti působnosti jsou i v dalších zákonech, např. v zákoně o ochraně

40

FILIP, Jan a Jan SVATOŇ. Státověda. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-80-

7357-685-1. Str. 60.
41

HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 8. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Beckovy právnické

učebnice. ISBN 978-80-7179-254-3. Str. 117, 121.
42

SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 3., aktualiz. a upr. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika,

2013. ISBN 978-80-7478-002-8. Str. 265.
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spotřebitele, zákoně o podporovaných zdrojích energie nebo v zákoně č. 265/1991 Sb., České
národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen.
Nejširší věcnou působnost má podle kompetenčního zákona Ministerstvo průmyslu a
obchodu jakožto ústřední správní orgán pro oblast energetiky, plynárenství a teplárenství. Tudíž
ERÚ nenáleží veškerá působnost v oblasti energetiky. MPO má na starost například energetické
štítky budov nebo energetické auditory. Ale některé záležitosti spadají i pod jiné ministerstvo,
jako je tomu např. u stanovení energetickckých daní svěřené Ministerstvu financí.
Dalším kritériem působnosti je časové hledisko, které lze ve vztahu k ERÚ označit jako
tzv. působnost časově neurčenou. ERÚ byl zřízen s účinností k 1. lednu 2001, přičemž jeho
časová omezenost nevyplývá z žádného právního předpisu ČR. Posledním možným kritériem
působnosti je osobní hledisko, které se však ve vztahu k ERÚ nevymezuje.
V rámci vnitřní organizace se dělí působnost ERÚ mezi jednotlivé rezorty, které mají
na starost členové Rady. Přidělené kompetence radním odpovídají jejich individuálnímu
odbornému zaměření a předchozím zkušenostem v daných oborech činnosti.43 Podrobněji jsem
se zabývala jednotlivými rezorty v druhé části práce Obecná charakteristika ERÚ v kapitole
Organizační struktura.

43

Působnost v rezortu plynárenství a lidský zdrojů má na starost Vladimír Outrata, který je zároveň předsedou

Rady, rezort legislativně správní vede Vratislav Košťál, rezort podpory POZE, statistiky a provozní agendy úřadu
se věnuje Rostislav Krejcar, rezort teplárenství, licencí a REMIT spadá pod Jana Pokorného a rezort
elektroenergetiky a kontroly je v gesci Vladimíra Vlka ke dni 28. 2. 2018.

22

2.2 Jednotlivé oblasti působnosti ERÚ

2.2.1 Regulace cen
ERÚ se považuje za cenový orgán podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, podle něhož
je příslušným správním orgánem k regulaci cen v oblasti energetiky. Zákon o cenách spolu se
zákonem o působnosti orgánů ČR v oblasti cen jsou leges generali ve vztahu k leges
specialia energetickému zákonu a zákonu o podporovaných zdrojích energie. V oblasti cen
vykoná ERÚ působnost při uplatňování, regulaci, sjednávání a kontrole cen v oblasti
energetiky, vydává v této oblasti právní předpisy a rozhodnutí o regulaci cen včetně pravidel
pro klíčování nákladů, výnosů a hospodářského výsledku regulovaných a neregulovaných
činností. Subjekty, které podléhají regulaci cen ERÚ, jsou tzv. přirozené monopoly, jež se
tradičně vyskytují v síťových odvětvích, a to zejména z toho důvodu, aby nedocházelo
k nekontrolovatelnému stanovování cen.
Pravidla regulace cen se vztahují na přenos a distribuci elektřiny, přepravu a distribuci
plynu, na komplexní regulaci ceny tepelné energie, tzn. jak na její rozvod, tak i výrobu, dále
na činnosti operátora trhu, na činnost dodavatele poslední instance44 a v souladu se zákonem
o podporovaných zdrojích energie na činnost povinně vykupujícího a při stanovení výše
podpory na podporované zdroje energie. Na cenovou regulaci ceny za činnost povinně
vykupujícího a stanovení výše podpory na podporované zdroje se hmotněprávní pravidla
stanovená v ustanovení § 19a energetického zákona nepoužijí. Tato cenová regulace je blíže
vymezena v zákoně o podporovaných zdrojích energie.45
ERÚ má pravomoc kromě výše zmíněného regulovat ceny dalších činností
vyjmenovaných v ustanovení § 17 odst. 12 energetického zákona, pokud je to nezbytné
k zajištění spolehlivého a bezpečného provozu elektrizační či plynárenské soustavy,
zabezpečení nediskriminačního přístupu účastníků trhu do elektrizační či plynárenské soustavy

44

Dodavatel poslední instance je zákonný institut, kterým se rozumí subjekt na trhu s elektřinou nebo plynem,

jenž v zákonem stanovených případech, například pokud dodavatel pozbyl oprávnění k dodávkám elektřiny nebo
plynu, má povinnost dodávat elektřinu a plyn zákazníkům kategorie domácnost a maloodběratel za ceny stanovené
ERÚ po dobu nejdéle 6 měsíců.
45

EICHLEROVÁ, K., HANDRLICA, J., JASENSKÝ, M., KOŘÁN, J., KOŠŤÁL, V., PLÁŠILOVÁ,

D., ZÁKOUCKÝ, P. Energetický zákon: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-412-6.
Str. 351 – 352.
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nebo je-li trh ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže či vyžaduje-li to mimořádná tržní
situace.
Regulaci cen provádí ERÚ formou vydávání cenových rozhodnutí, které se publikují
v Energetickém regulačním věstníku. Sdělení o vydání cenových rozhodnutí se vyhlašují
ve Sbírce zákonů v souladu se zákonem č. 309/1999 Sb, o Sbírce zákonů a o Sbírce
mezinárodních smluv.
Kromě jiného je regulace cen též prostředkem ochrany životního prostředí. Z hlediska
členění ji řadíme mezi ekonomické nástroje. Ačkoliv cenová regulace je administrativním
nástrojem, její dopady jsou zásadně ekonomické. Z tohoto důvodu by ji bylo možné zahrnout
mezi nepřímé nástroje, v rámci nichž dochází k akumulaci, alokaci, redistribuci a užití peněžní
masy. Tyto nástroje se snaží pozitivně motivovat subjekty ve vztahu k životnímu prostředí a
zároveň v nich vzbudit zájem na jeho ochraně, tzn. podnítit chování, které je pro životní
prostředí příznivé. Regulovaným subjektům je státem poskytnuta možnost volby, zda se
rozhodnou pro ekologicky výhodné chování či nikoliv. Hlavním aspektem při rozhodování
bývá cena. Je proto nutné, aby nejekologičtější varianta byla pro subjekty zároveň i ekonomicky
výhodná. Vedle této motivační funkce ekonomických nástrojů máme funkce fiskální a
kompenzační. Tyto dvě funkce jsou významné zejména proto, že v rámci nich dochází
k naplnění státního rozpočtu a následného využití těchto finančních prostředků na podporu
ekologicky šetrné výroby energie a zároveň na kompenzaci škod vzniklých na životním
prostředí. Primárním účelem je tudíž buď ovlivňování chování regulovaných subjektů, nebo
zajištění disponibilních finančních prostředků k provádění opatření na ochranu životního
prostředí. Pozitivní stimulace se projevuje ve formě podpor poskytovaných na využívání
obnovitelných a druhotných zdrojů energie, biometanu včetně KVET a DVE.
Mimo regulaci cen mezi ekonomické nástroje související s oblastí energetiky řadíme
tzv. environmentální daně,46 emisní poplatky za znečišťování nebo poškozování životního
prostředí např. poplatky za znečišťování ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší a poplatky za využívání přírodních zdrojů např. úhrada z dobývacího prostoru nebo
úhrada z vydobytých nerostů podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného
bohatství.

46

Environmentálními daněmi rozumíme podle zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů daň

ze zemního plynu a některých dalších plynů, daň z pevných paliv a daň z elektřiny.
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2.2.2 Podpora využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie

Obnovitelné a druhotné zdroje energie jsou podporované zdroje energie, na něž se
vztahuje právní úprava obsažená v zákoně o podporovaných zdrojích energie.
Obnovitelnými zdroji47 rozumíme podle ustanovení § 2 písm. a zákona
o podporovaných zdrojích energie obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, kterými jsou
energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy,
energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu
z čistíren odpadních vod a energie bioplynu. Obnovitelný zdroj energie se vyznačuje vlastností,
která umožňuje energetický potenciál tohoto energetického zdroje obnovit přírodními
procesy.48
Ovladatelné přírodní síly, se kterými se obchoduje (např. elektřina, zemní plyn), jsou
v právním slova smyslu věcí a použije se na ně přiměřeně ustanovení o hmotných věcech podle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Výhody využití obnovitelných zdrojů jsou zřejmé zejména z nevýhod, které jsou
spojené s neobnovitelnými zdroji energie. Těmito negativy jsou kyselé deště, na nichž se podílí
spalování fosilních paliv uvolňující oxidy síry. Dále ztenčování ozónové vrstvy v horních
vrstvách atmosféry, důsledky havárie jaderné elektrárny, zesilování skleníkového efektu,
havárie obřích mořských tankerů s ropou, které mají katastrofální důsledky pro mořské
ekosystémy a mnoho dalších. Otázkou tak je, jaké dopady na životní prostředí bude mít
americká legislativa, která plánuje zavést dotace fosilních paliv a zpřístupnit více než 90 %
pobřežních vod těžbě zemního plynu a ropy.49
Druhotným zdrojem energie rozumíme takový energetický zdroj, jehož energetický

47

Mezi obnovitelné zdroje též řadíme energii přítomnou v oceánech a jiných vodních těles v podobě vln, mořských

proudů, přílivu a odlivu, gradientů termální energie nebo gradientů salinity v oceánech, kterou však nelze
z hlediska zeměpisné polohy ČR využít. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna
2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.
48

DAMOHORSKÝ, Milan. Právo životního prostředí. 3. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2010. Beckovy právnické

učebnice. ISBN 978-80-7400-338-7. Str. 586.
49

Trumpova administrativa chce otevřít pobřežní vody těžbě ropy a plynu [online]. [cit. 2018-03-15] Dostupné z:

http://oenergetice.cz/ropa/trumpova-administrativa-chce-otevrit-pobrezni-vody-tezbe-ropy-a-plynu/.
Trumpova
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plánuje
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[cit.
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http://oenergetice.cz/zahranicni/usa-trumpova-vlada-planuje-dotovat-stare-fosilni-zdroje/.
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USA:

Dostupné

z:

potenciál vzniká jako vedlejší produkt při přeměně a konečné spotřebě energie a při likvidaci
odpadů.50 Jinými slovy se jedná o zdroje, které vznikly lidskou činností. Řadíme sem
komunální odpad, který je spalován v zařízení tomu určeném, tj. ve spalovně odpadů,
v důsledku čehož dochází k produkci tepelné energie. Nevýhodou však je, že energii, kterou
získáme spálením odpadů, je pouhým zlomkem původní energie, která byla vložena do toho,
co je následně spáleno. Dále vyjeté oleje, jež se používají zejména pro vytápění, pokud je není
možné regenerovat. Skládkové plyny, které vznikají při biologickém rozkladu některých
organických látek uložených na skládkách komunálního odpadu. Odvádění těchto plynů je
nejen výhodné pro energetické využití, zejména pro výrobu elektrického proudu, ale i nutné
z důvodu ochrany životního prostředí jako prevence proti znečištění atmosféry a zároveň
nebezpečí exploze při nahromadění plynu.51 V neposlední řadě sem patří i odpadní teplo, jehož
využití umožňuje dosahovat energetických úspor.
Cílem této oblasti působnosti je podpora obnovitelných zdrojů energie ERÚ
prostřednictvím finanční provozní podpory ve formě tzv. zeleného bonusu nebo výkupních cen
na elektřinu z podporovaných zdrojů energie vznikající využitím OZE a druhotných zdrojů.
Podporu formou výkupních cen nelze v rámci jedné výrobny elektřiny kombinovat
s podporou formou zelených bonusů. Je však možný souběh podpory formou zelených bonusů
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů, z druhotných zdrojů nebo KVET. Investiční
podpora tepla z obnovitelných zdrojů se uskutečňuje formou programů podpory ze státních či
evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje
povolenek na emise skleníkových plynů. Provozní podpora se provádí formou zeleného
bonusu. Oproti podpoře elektřiny je možná kombinace podpor. Právo zvolit si provozní
podporu má pouze držitel licence na výrobu tepelné energie vyrábějící tepelnou energii
z obnovitelných zdrojů. Rozsah a výši podpor elektřiny a tepla se stanoví cenovým
rozhodnutím vydaným ERÚ. Investiční podpora jako jediná z podpor reflektuje ochranu
životního prostředí tím, že je financovaná z finančních prostředků získaných postihováním
spalováním fosilních paliv.
Důvodem pro zavedení podpor jsou závazky vyplývající ČR z členství v EU. V rámci
energetická politiky EU provádí politiku boje proti klimatickým změnám. Pro účely této práce
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DAMOHORSKÝ, Milan. Právo životního prostředí. 3. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2010. Beckovy právnické

učebnice. ISBN 978-80-7400-338-7. Str. 587.
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Skládkový plyn [online]. [cit. 2018-03-15] Dostupné z: http://biomasstechnology.cz/wp/?page_id=239.
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je důležitý koncepční dokument Evropa 2020.52 Jedním z jeho tří priorit je udržitelný růst
prostřednictvím podpory konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiky méně náročné
na zdroje. Tento dokument je sdělením Komise, tudíž není právně závazný. Avšak cíle v něm
obsažené byly vtěleny do čtyř směrnic a jednoho rozhodnutí tvořící tzv. Klimaticko-energetický
balíček,53 který některé z těchto cílů označuje za závazné, a to buď pro jednotlivé členské státy,
nebo pro EU. První stanoví dosáhnout 20% podílu OZE na primárních energetických zdrojích
při konečné spotřebě.54 Druhý určuje snížení emisí skleníkových plynů o nejméně 20 % nebo
o 30 %, pokud pro to budou příznivé podmínky, ve srovnání s rokem 1990. A poslední vytyčuje
zvýšit energetickou účinnost o 20 %. Na tyto cíle plynule navazuje další sdělení Komise, a to
Rámec politiky v oblasti klimatu a energetiky v období let 2020 – 2030. Podle této koncepce,
by mělo do roku 2030 dojít k následujícím posunům. Podíl OZE na primárních zdrojích by měl
dosáhnout 27 %. U emisí skleníkových plynů by mělo dojít ke snížení o 40 % a u energetické
účinnosti o zvýšení na 30 %. Při stanovení cílů v rámci obou dokumentů se vychází z Cestovní
mapy pro přechod k nízkouhlíkové ekonomii do roku 2050 a Energetického plánu do roku
2050. Podle nichž by měla EU snížit své emise CO2 do roku 2050 o 80 až 95 % oproti stavu
k roku 1990.

2.2.3 Podpora kombinované výroby elektřiny a tepla

Kombinovanou výrobou elektřiny a tepla nebo též kogenerací se rozumí podle zákona
o podporovaných zdrojích energie přeměna primární energie na energii elektrickou a užitečné
teplo ve společném současně probíhajícím procesu v jednom výrobním zařízení. Užitečné teplo
zmíněný zákon definuje jako teplo, které bylo vyrobeno v procesu kombinované výroby
elektřiny a tepla k uspokojení poptávky po teple a chlazení.

52

Sdělení Komise. Evropa 2020. Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění [online].

Dostupné z: https://www.mmr.cz/getmedia/7c31b211-1a5a-46a8-b6bd-151b72dc94ec/EU2020-CJ.pdf.
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Klimaticko-energetický balíček je tvořen směrnicí 2009/29/ES, kterou se mění směrnice 2003/87/ES

o obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, rozhodnutím 406/2009/ES o rozdělení úsilí
k dosažení redukčních cílů emisí skleníkových plynů, směrnicí 2009/31/ES o zachytávání a ukládání CO2
do geologického podloží a směrnicí 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, Směrnice
EP a Rady 2009/30/ES, o specifikaci paliv a zavedení mechanismu pro sledování a snížení emisí skleníkových
plynů.
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Přílohou č. 3 je graf znázorňující podíl OZE na tuzemské spotřebě elektřiny.
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Principem kogenerace je efektivní ekologicky šetrný způsob výroby elektrické energie
a využití tepla, které by v případě konvenční výroby elektřiny bylo vypouštěno do okolí, což
velmi podstatně zvyšuje celkovou účinnost energetického procesu.55 Kogenerační jednotky
mohou využívat nejen fosilní paliva a jadernou energii, ale i biomasu, komunální a jiné odpady
a geotermální energii. KVET pokrývá téměř dvě třetiny dodávek tepla pro soustavy zásobování
teplem v ČR.56 KVET přispívá k ochraně klimatu a životního prostředí zejména snížením emisí
skleníkových plynů včetně CO2 a znečišťujících látek (př. prach), zvýšením celkové účinnosti
energetické přeměny a s tím související vysoké úspory paliv.57 Jelikož jsou kogenerační
jednotky rozmístěné po celém území ČR, přispívá to ke snižování ztrát elektřiny v přenosové a
distribuční soustavě. KVET umožňuje akumulaci tepla v tepelných sítích nebo speciálních
akumulátorech. Z tohoto důvodu jsou zařízení pro KVET schopné přizpůsobit svůj provoz
poptávce. Oproti výrobě elektřiny přímo z OZE je tak možné zajistit stabilní přísun dodávky
energií.
Kombinovanou výrobu elektřiny a tepla řadíme mezi podporované zdroje energie podle
zákona o podporovaných zdrojích energie. Realizace podpory vysokoúčinné KVET58 probíhá
prostřednictvím finanční provozní podpory ve formě tzv. zeleného bonusu podle jednotlivých
zdrojů KVET nebo výkupních cen stanovených v cenovém rozhodnutí ERÚ.

2.2.4 Podpora biometanu
Základem pro výrobu biometanu je bioplyn, kterým podle zákona o podporovaných
zdrojích energie rozumíme plynné palivo vyráběné z biomasy59 a používané pro výrobu
elektřiny, tepla nebo právě pro výrobu biometanu. Biometan je tedy upravený bioplyn, který
55
56

Přílohou č. 4 je grafické znázornění energetické účinnosti oddělené a kombinované výroby elektřiny a tepla.
Teplárenské sdružení. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla [online]. [cit. 2018-03-15] Dostupné z:

http://www.kombinovana-vyroba.cz/index.php?id=01&1521134026#.
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BUDÍN, Jan. Kogenerace – princip, technologie a výhody [online]. [cit. 2018-02-15] Dostupné z:

http://oenergetice.cz/technologie/kogenerace-princip-technologie-a-vyhody/.
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Vysokoúčinnou KVET rozumíme takovou výrobu, při které je dosaženo úpory primární energie ve výši alespoň

10 %.
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Biomasa je substance biologického původu, která je záměrně získána jako výsledek výrobní činnosti nebo jde

o využití odpadů ze zemědělské, potravinářské a lesní výroby, z komunálního hospodářství anebo z údržby krajiny
a péče o ni. MUSIL, Petr. Globální energetický problém a hospodářská politika: se zaměřením na obnovitelné
zdroje. Praha: C.H. Beck, 2009. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-112-3. Str. 61.
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má srovnatelnou kvalitu a čistotu se zemním plynem a je po vstupu do přepravní nebo
distribuční soustavy považován za zemní plyn. Oproti zemnímu plynu není vytěžen, ale získán
biologickým rozkladem organické hmoty.
Biometan řadíme mezi podporované zdroje energie podle zákona o podporovaných
zdrojích energie. Je velmi šetrný k životnímu prostředí, a to především proto, že umožňuje
využít odpad, který by jinak skončil na skládkách a zároveň zanechává menší emisní stopu nežli
konvenční paliva a zemní plyn. Podpora by měla být poskytována ERÚ prostřednictvím
finanční provozní podpory ve formě tzv. zeleného bonusu.
Podpora biometanu je velmi spornou oblastí. Jeho podporu zavedl zákon
o podporovaných zdrojích energie, který od 1. ledna 2013 nahradil zákon č. 180/2005 Sb.,
o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů.
Tehdejší předsedkyně ERÚ Alena Vitásková byla zásadně proti podpoře biometanu.
Upozorňovala zejména na to, že by se vyplácení podpory mohlo vymknout kontrole, stejně jako
tomu bylo u tzv. solárního boomu. Ten proběhl v letech 2009 a 2010, kdy došlo ke vzniku
obrovských solárních parků, což vedlo k poklesu cen fotovoltaických technologií. Náklady na
pořízení tak klesaly rychleji než garantované ceny, které měly zabezpečit investorům 15letou
návratnost. Poplatek za OZE zdražil elektřinu o 10 % a hrozil další nárůst. Vláda však nemohla
změnit smlouvy, které byly uzavřeny na 20 let. Proto byla zavedena nepřímá opatření, v rámci
nichž zrušila pětileté daňové prázdniny, uvalila darovací daň na zdarma přidělené emisní
povolenky a schválila solární daň. Tato srážková daň na výnosy ze solární elektřiny zdaňovala
všechny elektrárny uvedené do provozu v letech 2009 a 2010 za elektřinu vyrobenou ze
slunečního záření od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013. Daní se zabýval i Ústavní soud. Ten
ústavní žalobu podanou skupinou senátorů v plném rozsahu zamítl. Shledal, že se jednalo
o nepravou retroaktivitu, která je obecně přípustná, neboť zdaňovací období, v němž je
vyrobená elektřina předmětem odvodu, počíná účinností právního předpisu. Podle Ústavního
soudu veřejný zájem na udržení nízkých cen elektřiny převážil nad zájmy solárních investorů,
a to i s ohledem na situaci, která vedla k přijetí této úpravy.60
Vzhledem k výše uvedenému nebyly v roce 2013 vypsány zelené bonusy na biometan.
Nakonec se ERÚ podařilo prosadit nevypsání podpory pro biometan až do skončení funkce
předsedkyně A. Vitáskové s tím, že se ERÚ obával, že právní úprava týkající se biomatenu byla
připravována podle stejného scénáře a s identickými lidmi jako fotovoltaické elektrárny
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na polích a vedla by k nemalému odčerpání veřejných financí.61 Mimo to A. Vitásková
argumentovala proti zavedení podpory biometanu také tím, že ušetřila peníze konečným
spotřebitelům za poplatek, který by se promítl do ceny za plyn.62
Ustanovení § 30 a násl. zákona o podporovaných zdrojích energie byla novelou
č. 131/2015 Sb. zrušena k 1. lednu 2016. V současnosti je podpora biometanu předmětem
diskuzí a uvažuje se o jejím zavedení. Jeho podpůrci argumentují zejména i tím, že jsme schopni
si biometan vyrobit sami na rozdíl od zemního plynu, který musíme dopravovat zejména
z Ruska. Schopnost státu vystačit si pouze s vlastními zdroji energie a nebýt tak závislí
na dovozu energie ze zahraničí, reflektuje pojem energetické nezávislosti. Ten se váže i
na energetickou bezpečnost, jejímž úkolem je zajistit, aby nebyl ohrožen stabilní přísun energie
do státní ekonomiky. V současnosti, kdy je velká hrozba teroristických útoků a nestabilní
politická situace ve vztahu k Rusku, je samostatnost nezbytností, kterou by mělo ERÚ
podporovat.

2.2.5 Podpora decentrální výroby elektřiny

Decentrální výrobou se rozumí veškeré druhy výrobních zdrojů provozovaných
paralelně s distribuční soustavou.63 Mezi decentrální zdroje řadíme obnovitelné i neobnovitelné
zdroje. Oproti tomu centrální výroba elektřiny je realizována zejména prostřednictvím velkých
systémových tepelných elektráren. Podpora byla zaměřena ve formě nejvyšších bonusů
na výrobny, které byly připojeny k napěťové hladině nízkého napětí distribuční soustavy
na rozdíl od výroben připojených na napěťovou hladinu velmi vysokého napětí, u nichž byla
podpora nejmenší. Výhodami, které byly důvodem podpory DVE, jsou zejména optimalizace
ztrát elektřiny, ke kterým dochází při její transformaci a dopravě, jelikož není elektřina
dopravována na velké vzdálenosti. A zvýšení bezpečnosti dodávek elektřiny, kdy by mohly
jednotlivé zdroje zastat funkci náhradního zdroje elektřiny.
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Podpora decentrální výroby elektřiny byla zakotvena v zákoně o podporovaných
zdrojích energie, avšak od 1. ledna 2016 byla novelou č. 131/2015 Sb. ustanovení § 37 a
následující zmíněného zákona upravující podporu DVE bez náhrady zrušena. Podporu, kterou
ERÚ poskytoval ve formě zeleného bonusu, bylo možné uplatnit do konce roku 2015. Podpora
DVE byla zrušena s argumentem, že výroba elektřiny v naší soustavě je již dostatečně
decentralizovaná a též, že decentralizované zdroje sebou přináší vyšší náklady na rozvoj
elektrizační soustavy.64 Otázkou je, zdali je DVE elektřiny natolik dostatečná, že již není
potřeba ji podporovat, vezmeme-li v úvahu podíl jaderných a hnědouhelných elektráren
na výrobě elektřiny.65 Na druhou stranu podpora decentralizace se poskytuje i prostřednictvím
podpory obnovitelných zdrojů, jelikož je stále větším trendem pořizovat si solární panely, a to
nejen u domácností a podnikatelů, ale např. i u Národního divadla.66
2.2.6 Podpora hospodářské soutěže
ERÚ

je

správním

úřadem

provádějící

regulaci

infrastrukturních

činností

v energetických odvětvích, které nepodléhají konkurenci, tzv. essential facilities.67 Podle
Nejvyššího správního soudu v tzv. síťových odvětvích, a to zejména v oblasti energetiky,
telekomunikacích a v železniční dopravě, bude vždy infrastrukturu (zařízení, sítě, rozvody)
nutné považovat za monopol. Důvodem je finanční či technická náročnost nebo
neuskutečnitelnost, která vylučuje vybudování alternativních zařízení.68 Proto je nutná v této
oblasti regulace, která zajistí účinnou hospodářskou soutěž.
Pro stanovení rozsahu působnosti v oblasti podpory hospodářské soutěže je důležité
vymezení postavení ERÚ a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a jejich vzájemného
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vztahu, jelikož ERÚ není dána komplexní pravomoc k ochraně hospodářské soutěže v oblasti
energetiky.
ERÚ v oblasti cen vykonává působnost při uplatňování, regulaci, sjednávání a kontrole
cen v oblasti energetiky podle zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen. ERÚ
jako cenový kontrolní orgán je oprávněn a zároveň povinen, pokud se prodávající dopustí
přestupku, postihnout ho za neoprávněný majetkový prospěch v případě, že prodávající
zneužije svého hospodářského postavení k tomu, aby získal nepřiměřený hospodářský
prospěch. Oproti tomu ÚOHS je podle zákona č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže ústředím orgánem státní správy ČR pro podporu a ochranu hospodářské
soutěže proti jejímu nedovolenému omezování. Jeho posláním je vytvořit podmínky
pro podporu a ochranu hospodářské soutěže. Postihuje jednání, kterým soutěžitel porušil zákaz
zneužití dominantního postavení.69
Hlavním vodítkem pro vymezení hranic působnosti těchto orgánů je však samotná
formulace ustanovení energetického zákona uvádějící oblast působnosti ERÚ jako podporu
hospodářské soutěže a oproti tomu zákona o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže stanovuje oblast působnosti jako podporu a ochranu hospodářské soutěže. Podporu
chápeme ve smyslu doplňkové činnosti, která směřuje do budoucna „formou „správní
politiky“, při níž správní orgán spíše než svou vrchnostenskou pravomoc uplatňuje ekonomické
nástroje. Zatímco ochrana zahrnuje i možnost ex post hodnotit minulé děje, napravovat jejich
následky a případně povolávat jejich původce k odpovědnosti.“70
Působnost ERÚ jako regulačního orgánu pro oblast energetiky je tudíž ve vztahu
k ÚOHS působením pouze doplňkovým, nikoliv speciálním.
Oblastmi působnosti, v nichž dochází k souběžnému působení ERÚ a ÚOHS, jsou
zejména fungování trhu s elektřinou a trhu s plynem, připojení a přístup do elektrizační nebo
plynárenské soustavy a ceny.71 V případě střetu kompetencí vytvořili ERÚ a ÚOHS k jejich
řešení stálou pracovní skupinu, jak již bylo dříve uvedeno.
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Jedním z opatření pro zajištění efektivního fungování energetických trhů a zároveň pro
dosažení co nejlepších podmínek pro spotřebitele je tzv. unbounding. Pojmem unbounding se
rozumí oddělení regulovaných a neregulovaných činností, nikoliv však napříč energetickými
odvětvími, ale pouze při výrobě nebo přenosu plynu a elektřiny. Ke splnění tohoto požadavku
postačí oddělení vlastnické struktury. Jeho cílem je zajistit účinný a nediskriminační přístup
k síti a zároveň na úrovni přenosu nebo přepravy plynu zabránit střetu zájmů mezi výrobci a
obchodníky s energetickými komodami a provozovateli provozní soustavy a přenosové
soustavy a zabezpečit jejich vzájemnou nezávislost.72

2.2.7 Dohled nad trhy v energetických odvětvích
Dohled je činnost, která navazuje zejména na oblast regulace ERÚ, neboť regulace je
chápána převážně jako prevence a dohled jako sankce a sanace, v případě zjištění nedodržení
povinností vyplývajících z právních předpisů.73
Sekce dohledu spadající pod rezort teplárenství, licencí a REMIT zabezpečuje činnosti,
které souvisí s působností ERÚ vymezené v energetickém zákoně. Pod dohled ERÚ spadá
podnikání v energetickém odvětví, jehož předmětem je výroba elektřiny, přenos elektřiny,
distribuce elektřiny a obchod s elektřinou, činnosti operátora trhu, výroba plynu, přeprava
plynu, distribuce plynu, uskladňování plynu a obchod s plynem a výroba tepelné energie a
rozvod tepelné energie. Dále má dohled nad licencemi, včetně uznaného oprávnění k podnikání
pro obchod s elektřinou nebo pro obchod s plynem uděleného příslušným orgánem jiného
členského státu EU, a nad oprávněným zástupcem, který pokud je ustanoven a jehož ustanovení
schvaluje ERÚ, nese odpovědnost za výkon licencované činnosti. Též dohlíží na držitele
certifikátu k provozování přenosové soustavy a přepravní soustavy. Dále má dohled
nad dodavateli poslední instance a nad fondy, v nichž se soustřeďují finanční prostředky určené
k úhradě prokazatelných ztrát držitelů licence, které vede ERÚ na zvláštním běžném účtu.
V neposlední řadě dohlíží nad některými opatřeními na ochranu zákazníků, např. nad
povinností držitelů licence uveřejňovat způsobem umožňující dálkový přístup podmínky
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dodávek plynu a ceny za dodávku plynu pro domácnosti a fyzické podnikající osoby s roční
spotřebou plynu do 630 MWh.
V neposlední řadě provádí na národní úrovni dohled nad zabezpečením integrity a
transparentností velkoobchodních trhů s energií v rozsahu nařízení REMIT.

2.2.8 Ochrana zájmů zákazníků a spotřebitelů

Do působnosti ERÚ spadá ochrana zájmů zákazníků a spotřebitelů v energetických
odvětvích. Zákazníkem podle energetického zákona v elektroenergetice a v plynárenství se
rozumí osoba nakupující elektřinu nebo plyn pro své vlastní konečné užití v odběrném místě.
V teplárenství pak osoba nakupující tepelnou energii pro její konečné využití a odebírající
nakoupenou tepelnou energii odběrným tepelným zařízením, které je přímo připojeno
k rozvodnému tepelnému zařízení nebo zdroji tepelné energie. Spotřebitelem je zákazník
v postavení spotřebitele, jenž je podle občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec
své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá
smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Zákazník má právo na dodávku energií. Toto právo je chápáno jako možnost výběru
dodavatele a jeho snadnou změnu bez jakéhokoliv poplatku za ní. Podstatou je zajištění
nediskriminačního přístupu k nepřerušovaným dodávkám energií a zákaznickou a servisní
podporu, pokud dojde k výpadku dodávky nebo nastanou problémy se sítí. Smyslem je
zabezpečit kvalitu dodávek. Jednotlivá práva zákazníků jsou upravena ve zvláštní části
energetického zákona a jsou rozčleněna do jednotlivých oblastí energetiky, tedy
elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství.
V oblasti energetiky není sektorová úprava na ochranu zákazníků a spotřebitelů energií,
jsou chráněni obecnou spotřebitelskou legislativou.74 V této oblasti ERÚ spolupracuje
s občanskými sdruženími75 a jinými právnickými osobami, které byly založeny za účelem
ochrany práv spotřebitelů energií.
ERÚ pomáhá spotřebitelům v situacích, kdy mají problém s připojením odběrného
místa, pro případy komplikací v procesu změny dodavatele, ukončení smluvního vztahu
74
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s dodavatelem, pokud nesouhlasí se smluvní sankcí vystavenou dodavatelem nebo ocitnou-li
se v režimu neoprávněného odběru. Dále v případě nekomunikace dodavatele se spotřebitelem
nebo pokud dodavatel nevyřídil reklamaci tak, jak si spotřebitel představoval, podepsal-li
smlouvu mimo prostory obvyklé k podnikání, chce-li zjistit, kdo je jeho dodavatelem nebo
pokud má podezření na nekalé obchodní praktiky dodavatele. Právě nekalé obchodní praktiky
patří k jedné z nejproblematičtějších oblastí, u níž nejčastěji ERÚ řeší podané stížnosti.
Z tohoto důvodu ERÚ vydal v roce 2017 brožuru určenou spotřebitelům, jak se těmto nekalým
obchodním praktikám bránit.76
Úkolem ERÚ je poskytovat spotřebitelům podporu a právní ochranu v souladu
s energetickým zákonem. Z tohoto důvodu vydal ERÚ Etický kodex obchodníka s elektřinou
nebo plynem77 a zároveň zveřejňuje Seznam obchodníků s elektřinou či plynem, který obsahuje
výčet držitelů licencí, kteří se dobrovolně přihlásili k dodržování těchto pravidel. Smyslem
etického kodexu je formulovat etické standardy v poměru mezi držitelem licence na obchod
s elektřinou nebo s plynem a zákazníkem v rámci smluvního vztahu na základě smlouvy
o sdružených službách dodávky elektřiny a plynu.
Na evropské úrovni ERÚ realizuje působnost v ochraně zájmů zákazníků a spotřebitelů
v rámci CEER, která se spolu s Evropskou komisí EU zaměřuje zejména na malé spotřebitele.
Cílem EU je vytvoření konkurenčního, integrovaného a fungujícího vnitřního trhu s energií
zajišťující spolehlivé dodávky energií za rozumnou cenu a umožňující výběr mezi dodavateli
elektřiny a plynu. Z tohoto důvodu EU věnuje zvýšenou pozornost postavení malých
spotřebitelů.

2.2.9 Ochrana zájmů oprávněných držitelů licencí
V působnosti ERÚ je ochrana zájmů oprávněných držitelů licencí, jejichž činnost
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podléhá regulaci v těch oblastech energetických odvětví, kde není možná konkurence.
Držitelem licence může být fyzická nebo právnická osoba, která podniká v energetických
odvětvích na území ČR za podmínek stanovených energetickým zákonem na základě licence
udělené ERÚ. Licencí se rozumí oprávnění k provozování vymezených činností, k nimž dal
stát prostřednictvím ERÚ svůj souhlas. Oprávněným držitelem je osoba, která na základě
takové licence vykonává legální podnikání v oblasti energetického odvětví.
Při regulaci na trhu s nedokonalou konkurencí je potřeba nejen chránit zákazníky, ale
zajistit přiměřený zisk a návratnost investic držitelů licencí podnikajících na těchto trzích.
Regulované ceny tak musí reflektovat ekonomicky oprávněné náklady doložitelné účetnictvím
a přiměřený zisk, který zajistí návratnost použitého kapitálu. Vedle regulace cen zabezpečují
ochranu zájmů i licence udělované ať už na dobu určitou nebo neurčitou. Časové vymezení
umožňuje, v rámci principů právní jistoty a legitimity, očekávání a efektivní rozhodování
držitele licence, přičemž jim je umožněno opětovně žádat o udělení licence.
Práva držitelů licencí jsou zakotvena v obecné a zvláštní části energetického zákona.
Ve zvláštní části jsou rozdělena do jednotlivých oblastí energetického odvětví, jimiž jsou
elektroenergetika, plynárenství a teplárenství.
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2.3 Shrnutí
ERÚ disponuje dílčí působností vztahující se k celému území ČR. Byl zřízen jako
zvláštní správní úřad se specializací na oblast energetiky. ERÚ má v této oblasti poměrně
širokou působnost, která se v průběhu času rozšiřovala. V roce 2001, kdy byl zřízen, do jeho
působnosti spadala podle tehdejšího znění energetického zákona pouze podpora hospodářské
soutěže a ochrana zájmů spotřebitelů v těch oblastech energetických odvětví, kde nebyla možná
konkurence.
Nejvýznamnějšími oblastmi působnosti ERÚ jsou regulace cen a podpora hospodářské
soutěže. V rámci nichž ERÚ, jako cenový orgán, uplatňuje cenovou regulaci vůči subjektům
s monopolním postavením vykonávající regulované činnosti, které se z povahy nedokonalé
konkurence na trhu s energií vyskytují. Tyto subjekty mohou narušit hospodářskou soutěž,
proto jsou nutná protiopatření, která zajistí dostatečnou kvalitu služeb a přiměřený zisk
regulovaným subjektům. V rámci podpory hospodářské soutěže disponuje ERÚ ekonomickými
nástroji, tj. možností udělování pokut za přestupky. ERÚ zabezpečuje právo zákazníka
na dodávku energií a chrání oprávněné zájmy držitelů licencí, jejichž činnosti podle
energetického zákona podléhají regulaci. S regulací je neoddělitelně spjat dohled nad trhy
v energetických odvětvích, jelikož dohled je činností na regulaci navazující, který je vykonáván
nad regulujícími subjekty. Shrneme-li to, regulace cen, podpora hospodářské soutěže a dohled
ERÚ v síťových odvětvích jsou nezbytné pro zajištění kontinuálních dodávek energií, jejich
kvalit a dostupnosti pro zákazníky.
Z hlediska ochrany životního prostředí bych vyzdvihla oblasti působnosti týkající se
podporovaných zdrojů energie upravených stejnojmenným zákonem. Podpora využívání
obnovitelných a druhotných zdrojů energie a podporu kombinované výroby elektřiny a tepla
narůstá.78 Jejich pozitivní dopady na životní prostředí jsou nesporné. Avšak tato oblast podpor
je velmi problematická, jelikož přináší velkou finanční zátěž státního rozpočtu a spotřebitelů a
zároveň historicky vzato je spojovaná s dotačními podvody, zejména s tzv. solárním boomem.
I proto podpora v souvislosti s biometanem nebyla stanovena, a nakonec byla zcela zrušena,
ačkoliv se v současnosti uvažuje o jejím znovuzavedení. Životní prostředí šetří i do jisté míry
decentralizace výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, jejím negativem však je nestabilita
dodávek energie do sítě v návaznosti na závislost většiny obnovitelných zdrojů na počasí.

78

Přehled poskytnuté podpory za roky 2013–2016 je přílohou č. 6.

37

O kompenzaci tohoto nedostatku se snaží několik technologických společností pomocí
bateriových úložišť.79

79

Bateriové úložiště elektřiny je určeno k akumulaci přebytků energie v sítí z jakéhokoliv zdroje, zejména

umožňuje efektivnější využití energie z OZE. V současnosti však nemohou být použita k podnikání, jelikož ERÚ
odmítá udělit patřičnou licenci pro komerční dodávky, a to z důvodu chybějící právní úpravy v energetickém
zákoně. Solar Global spustil první velkokapacitní úložiště energie v ČR [online]. [cit. 2018-04-12]. Dostupné z:
http://www.enviweb.cz/110107. STUCHLÍK, Jan. E.ON má velkou baterii, ale podnikat s ní nemůže [online]. [cit.
2018-04-12]. Dostupné z: http://www.solarglobal.cz/upload/media/156.pdf.
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3 Kompetence ERÚ
Pojem kompetence bývá vykládán různě.80 V kontextu práce používám tento výraz
ve smyslu „oprávnění příslušného orgánu vykonávat veřejnou moc v oblasti své působnosti
zákonem stanovenými právními prostředky.“81
3.1. Licence

3.1.1 Obecně
Podmínkou podnikání v energetických odvětvích na území ČR, jejichž předmětem jsou
činnosti vymezené v energetickém zákoně, je udělení licence ERÚ. Podnikání v energetických
odvětvích vykazuje určitá specifika a řadíme ho mezi tzv. neživnostenské podnikání, které
podléhá zvláštní právní úpravě v energetickém zákoně. Ustanovení § 3 odst. 4 energetického
zákona negativně vymezuje činnosti, u nichž se udělení licence nevyžaduje. Vyjmenované
činnosti tak nepodléhají zvláštnímu režimu podle energetického zákona, nýbrž obecné právní
úpravě v zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Vedle toho se licence nevyžaduje
pro případ zkušebního provozu energetického zařízení podle ustanovení § 5 odst. 9
energetického zákona, v případě provozu pro ověření technologie. Regulace dopadá i
na činnosti, které nemají charakter podnikání,82 vyjmenované v ustanovení § 3 odst. 3
energetického zákona. Důvodem je ochrana elektrizační soustavy jako celku, jelikož výrobny
o určitém výkonu dokážou ovlivnit chod soustavy.

80

Srov. „První z přístupů považuje kompetenci za specifikaci pravomoci (např. Knapp, V.: Teorie práva, Praha,

1. vydání, C. H. Beck, 1995, str. 197), druhý z přístupů považuje kompetenci za působnost (např. Hendrych, D., a
kol.: Správní právo. Obecná část., 6. vydání, Praha, C. H. Beck, 2006, str. 114; Filip, J., Svatoň, J., Zimek, J.:
Základy státovědy, 3. vydání, Brno, MU, 2002, str. 31), třetí pak slučuje pravomoc i působnost do pojmu
kompetence (např. Mikule, V., Sládeček, V.: Zákon o Ústavním soudu, 1. vydání, Praha, Eurolex Bohemia, 2001,
str. 350)“. Nález Ústavního soudu z 18. prosince 2006, sp. zn. Pl. ÚS 17/06.
81

HENDRYCH, Dušan. Právnický slovník. 3., podstatně rozš. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009. Beckovy odborné

slovníky. ISBN 978-80-7400-059-1. Str. 807.
82

Podnikáním se rozumí podle ustanovení § 420 odst. 1 občanského zákoníku „Kdo samostatně vykonává

na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak
soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.“
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Základními principy podnikání v energetickém odvětví jsou:
o spolehlivost dodávek energií, tzn. nepřerušovaná, neomezená a trvalá dodávka
energií
o trvalá bezpečnost dodávek energií, která neohrožuje život, zdraví a majetek
o vysoká účinnost energetických soustav
o minimalizace dopadů na životní prostředí
o přiměřené ceny za dodávku energií
o ochrana zákazníků a spotřebitelů
o ochrana oprávněných zájmů držitelů licence83
Licence je projevem kontrolní a regulační role státní správy v oblasti energetiky
stanovující přísná kritéria, která musí každý žadatel o licenci splnit. Základními prameny právní
úpravy licencí je energetický zákon, správní řád a provádějící vyhláška č. 8/2016 Sb., o
podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích.
Časový rozsah platnosti licence se dělí do tří skupin. První skupina licencí, která se týká
obchodu s elektřinou a obchodu s plynem, se uděluje na dobu 5 let. Každých 5 let je tak
umožněno opětovné posouzení, zdali držitel licence splňuje stanovené předpoklady pro udělení
obchodní licence, pokud o ni projeví zájem Do druhé skupiny licencí, které se udělují na dobu
nejvýše 25 let, spadá výroba elektřiny, plynu a tepelné energie. Důvodem časového omezení
těchto licencí je pravděpodobně životnost energetických zařízení, ale důvodová zpráva k tomu
nic blíže neuvádí. Poslední skupina licencí, zahrnující tzv. infrastrukturní činnosti a činnost
operátora trhu, se uděluje na dobu neurčitou. Časová neomezenost vyplývá z požadavku
spolehlivosti dodávek energií. Energetické sítě by měly být provozovány tak, aby si zachovaly
svou provozuschopnost po časově neohraničenou dobu. Do 31. prosince 2015 bylo možné
udělit licenci pouze na dobu 25 let, což se však změnilo novelou č. 131/2015 Sb. energetického
zákona. Změna právní úprava byla provedena právě z výše uvedeného důvodu. K 1. lednu 2016
se tak ex lege ve stanovených případech změnila omezená doba platnosti na dobu neurčitou.
Negativem licencí udělovaných na takto dlouhou dobu je nezajištění reflexe technologického
pokroku, který může výrazně přispět např. ke zvýšení energetické účinnosti energetického
zařízení nebo ke snížení vypouštěných znečišťujících látek. V souladu s energetickým zákonem
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EICHLEROVÁ, K., HANDRLICA, J., JASENSKÝ, M., KOŘÁN, J., KOŠŤÁL, V., PLÁŠILOVÁ,

D., ZÁKOUCKÝ, P. Energetický zákon: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-412-6.
Str. 64
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může být doba platnosti licence omezena v případě, pokud žadatel o udělení licence doloží
vlastnické právo nebo užívací právo k energetickému zařízení na dobu kratší, než je doba
platnosti licence. V takové situaci se licence uděluje nejvýše na dobu trvání vlastnického nebo
užívacího práva. Důvodem daného opatření je zajištění fungování trhu s energií a právní jistota
držitelů licencí. Tato úprava se nevztahuje na obchodní činnosti a činnosti operátora trhu84,
jelikož k jejich výkonu není žádné energetické zařízení zapotřebí.
Licence na přenos elektřiny, přepravu plynu a činnost operátora trhu mají výlučný
charakter.85 To znamená, že jsou udělovány pouze jednomu subjektu pro celé území ČR.
Důvodem je skutečnost, že na území ČR se nachází pouze jedna přenosová soustava elektřiny
a pouze jedna přepravní soustava plynu. Oproti tomu distribuci plynu a elektřiny a rozvod
tepelné energie vykonává držitel licence pouze na vymezeném území. V rámci činnosti
operátora trhu je trh s elektřinou i trh s plynem vymezen pro celé území státu, ač se jedná o dva
trhy. Důvodem, aby činnosti související s jejich řádným fungováním zajištovala jedna osoba,
je hospodárnost.
3.1.2 Podmínky pro udělení licence
Energetický zákon stanoví pro všechny žadatele, kterým může být fyzická i právnická
osoba, rovné podmínky. Splnění zákonem vymezených podmínek je nezbytné pro udělení
licence i pro její trvání. Prvním okruhem těchto podmínek jsou všeobecné předpoklady pro
udělení licence. FO musí být plně svéprávná, bezúhonná a odborně způsobilá. Nedostatek
odborné způsobilosti může být zhojen ustanovením odpovědného zástupce. U PO musí tyto
předpoklady splňovat členové statutárního orgánu s tím, že namísto podmínky odborné
způsobilosti má PO povinnost ustanovit odpovědného zástupce. Co se rozumí odbornou
způsobilostí, stanoví ustanovení § 5 odst. 5 energetického zákona. Výjimkou, u níž se
nevyžaduje prokázání odborné způsobilosti, je výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů do
instalovaného výkonu výrobny 20 kW. Kdo se považuje za bezúhonnou osobou, negativně
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Operátorem trhu je v ČR společnost OTE, a.s. Do její působnosti spadají činnosti vyjmenované v energetickém

zákoně, mimo jiné potvrzování záruky původu z OZE nebo KVET včetně vedení jejich evidence a správa veřejně
přístupného rejstříku obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů podle zákona č. 383/2012 Sb.,
o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.
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Výhradním provozovatelem přenosové soustavy elektřiny je společnost ČEPS, a.s., přepravní soustavy zemního

plynu společnost NET4GAS, s.r.o. a výhradním operátorem trhu je společnost OTE, a.s.
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vymezuje ustanovení § 5 odst. 4 energetického zákona. Tento předpoklad žadatel dokládá
výpisem z Rejstříku trestů. Vedle těchto podmínek žadatel o udělení licence na přenos elektřiny
nebo přepravu plynu, pokud dosud nebyl držitelem příslušných licencí, musí splnit další
podmínku, kterou je získání certifikátu nezávislosti. Jejím cílem je certifikované pověření
absence konfliktu zájmů mezi přirozenými monopoly obou soustav na straně jedné a
obchodními zájmy ze strany uživatelů uvedených sítí na straně druhé.86
Odpovědný zástupce odpovídá za výkon licencované činnosti a musí splňovat výše
zmíněné všeobecné předpoklady. Z důvodu možného konfliktu zájmů nesmí být odpovědný
zástupce PO členem dozorčí rady nebo jiného kontrolního orgánu dané PO. Pokud přestane
splňovat uvedené podmínky pro tuto funkci nebo ukončí svou činnost, má držitel licence
povinnost navrhnout nového odpovědného zástupce, a to ve lhůtě 15 dnů od doby, kdy
odpovědný zástupce přestal splňovat podmínky nebo ukončil svou činnost. Pokud by tento
požadavek nebyl dodržen, dopustí se držitel licence přestupku podle § 91 odst. 1 písm. a
energetického zákona. Než je schválen nový odpovědný zástupce, nese odpovědnost za výkon
licencované činnosti držitel licence.
Druhým okruhem podmínek pro udělení licence jsou finanční, technické a
majetkoprávní předpoklady. Žadatel o udělení licence má povinnost doložil vlastnické nebo
užívací právo87 k energetickému zařízení, které má sloužit k výkonu licencované činnosti a
případně i souhlas majitele, pokud není žadatel vlastníkem tohoto zařízení, a to nejméně
na dobu, po kterou má být licence udělena. V pochybnostech se má za to, že byl souhlas udělen
na dobu neurčitou.
Podnikání v energetických odvětvích je bezesporu velmi finančně náročné, proto musí
žadatel prokázat schopnost dlouhodobě financovat své podnikatelské aktivity. Finančními
předpoklady rozumíme podle energetického zákona schopnost žadatele finančně zabezpečit
provozování činnosti, na kterou je vyžadována licence a schopnost zabezpečit závazky nejméně
na období 5 let. Vyjmuty jsou z těchto podmínek malé výrobny elektřiny a malé zdroje tepelné
energie.
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EICHLEROVÁ, K., HANDRLICA, J., JASENSKÝ, M., KOŘÁN, J., KOŠŤÁL, V., PLÁŠILOVÁ,

D., ZÁKOUCKÝ, P. Energetický zákon: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-412-6.
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Majetkový vztah se dokládá tzv. nabývacím titulem, kterým je například kupní smlouva nebo smlouva o dílo.

42

Energetické zařízení musí splňovat technické předpoklady odpovídající právním
předpisům a technickým normám, a to po celou dobu platnosti licence. Považují se za splněné,
pokud je energetické zařízení v souladu s technickou dokumentací a je-li u daného
energetického zařízení osvědčena jeho bezpečnost prostřednictvím výchozí, periodické nebo
mimořádné revizní zprávy nebo v případě nízkotlaké kotelny zápisem o odborné prohlídce
kotelny.88 Důvodem těchto požadavků je zájem na ochraně života a zdraví lidí, majetku a
ochrany životního prostředí. Vzhledem k míře veřejného ohrožení, ke kterému by mohlo dojít
v případě neodborného provozování jaderných elektráren, je nutný souhlas Státního úřadu
pro jadernou bezpečnost k udělení licence na výrobu elektřiny nebo tepla v jaderných
zařízeních. Souhlas je závazným stanoviskem ve smyslu ustanovení § 149 správního řádu.
Bez něho nemůže být licence udělena. Jedná se o tzv. subsumci, kdy stejnou věc z různých
hledisek posuzují dva orgány. Na výrobu elektřiny nebo tepla v jaderných zařízeních jsou
kladeny nejvyšší nároky, jelikož dopady jaderných havárií na životní prostředí jsou
katastrofální. Mezi nejhorší havárie v dějinách energetiky patří bezesporu Černobyl z roku
1986. Tato událost ovlivnila další vývoj atomového práva včetně jaderné bezpečnosti.
V oblasti jaderné energetiky se uplatňují principy, které ovlivňují právní úpravu
jaderných zařízení, jejichž cílem je zabránit a minimalizovat negativní dopady související
s jejich provozem. V kontextu této práce považuji za důležité zmínit zásady, které ovlivňují
provoz jadrných zařízení. První zásadou je princip opatrnosti vycházející z práva životního
prostředí. Jeho podstatou je rozpoznat potenciálně nebezpečné činnosti a přijmout opatření,
které vznik nebezpečí zmírňují nebo minimalizují, a to zejména s ohledem na technickou
stránku provozu zařízení. Dále princip odůvodněného přínosu spočívající v posouzení
společenského přínosu ve vztahu k rizikům, která z provozu jaderných zařízení plynou. Princip
nejlepších dostupných technologií, který se vztahuje nejen k nově zřizovaným zařízením, ale i
již

provozovaných.

Princip

odpovědnosti

provozovatele

vycházející

z jeho

přímé

odpovědnosti. Princip mezinárodní spolupráce, jelikož negativní dopady jaderných havárií
přesahují hranice státu. Princip od kolébky do hrobu zahrnující komplexní úpravu, tedy i
požadavky na nakládání se zařízením po jeho vyřazení z provozu včetně materiálů vzniklých
během jeho provozu. A v neposlední řadě princip informovanosti spočívající ve včasném
přístupu k relevantním informacím v případě mimořádné situace a též v dostupnosti informací
týkajících se všech plánovaných a provozovaných zařízeních. Problematika této oblasti je však
natolik rozsáhlá, že její podrobnější analýza je tématem pro samostatnou práci.
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3.1.3 Udělení licence
Základem pro udělení licence je podání žádosti, která je návrhem na zahájení správního
řízení, a to buď písemně, nebo elektronicky na podatelně ERÚ prostřednictvím příslušného
formuláře. V řízení o udělení licence se postupuje podle správního řádu, nestanoví-li
energetický zákon jinak. Podání žádosti adresované ERÚ musí splňovat náležitosti stanovené
v § 37 odst. 2 správního řádu, kterými jsou označení správního orgánu, jemuž je určeno, další
náležitosti, které stanoví zákon a podpis osoby, která jej činí. K žádosti, která neobsahuje
podpis žadatele, se nepřihlíží. Žadatele licence energetický zákon rozlišuje na FO a PO a dále
tyto osoby rozděluje na tuzemské a zahraniční. Žadatel musí být jako nezaměnitelný právní
subjekt řádně identifikován, přičemž způsob identifikace je rozdílný podle toho, zda se jedná
o FO nebo PO. Na základě toho pak stanoví energetický zákon náležitosti, které musí podaná
žádost obsahovat, včetně požadovaných dokladů. Pokud dojde ke změně údajů uvedených
v žádosti o licenci nebo v připojených dokladech, je žadatel povinen tuto skutečnost neprodleně
oznámit ERÚ.
Pokud chce osoba na území ČR podnikat na základě oprávnění uděleného na obchod
s elektřinou nebo s plynem v jiném členském státě EU, je nezbytné, aby takové oprávnění ERÚ
uznal. Institut uznání oprávnění je upraven v ustanovení § 7a energetického zákona a vychází
z principu jednotnosti licence na obchod s elektřinou a plynem pro celé území EU. Tento
institut je jedním z nástrojů k vytvoření společného vnitřního trhu s elektřinou a plynem a
zároveň odstraňuje administrativní překážky v energetice, a to jak na straně podnikatelů, tak i
na straně zákazníků.
Ohledně jednoho energetického zařízení může být vydána pouze jedna licence. Tudíž
se jedná o překážku podnikání v energetických odvětvích, je-li energetické zařízení již
předmětem platné licence.89 Další překážkou je zákaz činnosti. Toto pravidlo, které platí i
pro licence, vychází ze živnostenského zákona a ERÚ k němu musí v řízení přihlédnout.
Poslední překážkou je skutečnost, že byla licence dané osobě zrušena pro porušování povinností
stanovených energetickým zákonem, čímž držitel licence ohrožoval život, zdraví nebo majetek
osob nebo při výkonu licencované činnosti závažným způsobem porušil právní předpisy s touto
činností souvisejících. V takovém případě je možné licenci pro podnikání v témže odvětví
89
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udělit této osobě nejdříve po uplynutí 3 let od právní moci rozhodnutí o zrušení licence.
Vzhledem k tomu, že mezi podmínkami výkonu licence je povinnost, aby byla činěna takovým
způsobem, který neohrožuje život a zdraví osob, majetek a zájem na ochraně životního
prostředí, je otázkou, proč není zájem na ochraně životního prostředí uveden jako překážka
v ustanovení § 7 odst. 8 odkazující na § 10 odst. 2 písm. b energetického zákona. Tento problém
vychází již ze samotných důvodů zrušení licence, kterému se podrobněji věnuji dále v práci.
O udělení licence rozhoduje ERÚ na základě splnění požadavků vymezených zákonem.
Řízení o udělení licence „není založeno na správním uvážení správního orgánu, který by se
mohl pohybovat volně v zákonem vytyčených hranicích. Právní úprava stanoví přesně
požadavky, které musí žadatel o licenci splnit.“90 Z čehož vyplývá, že pokud žadatel splňuje
zákonem stanovené předpoklady pro udělení licence v souladu s principem materiálního
právního státu platí, že má nárok, aby mu byla ERÚ licence udělena. Z tohoto důvodu důvodová
zpráva k energetickému zákonu přirovnává licenci k živnostenskému oprávnění. Specialita,
v důsledku níž je tato regulace vyňata z obecné úpravy živností, je dána pouze strategickým
významem energetiky pro chod národního hospodářství a pro životní úroveň obyvatelstva a
tím, že v případě narušení by se mohlo jednat o příčinu obecného ohrožení. Splnění těchto
požadavků je tak výlučně na žadateli a ERÚ může žádost zamítnout jen v případě, pokud
žadatel neprokáže splnění stanovených podmínek.
Udělení licence včetně její změny, zrušení a ostatní s tím související činnosti podléhá
správnímu poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.91 Seznam
rozhodnutí o udělení, změně a zrušení licence včetně obsahu těchto rozhodnutí, s výjimkou
chráněných informací92, uveřejňuje ERÚ v Energetickém regulačním věstníku.
Rozhodnutí o udělení licence je konstitutivním správním aktem. Teprve na jeho základě
vznikají držiteli licence práva a povinnosti. Oprávnění k výkonu licencované činnosti vzniká
nejdříve dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence. V souvislosti s datem zániku
licence předchozího provozovatele stejného energetického zařízení může být vznik oprávnění
posunut. Rozhodnutí o udělení, změně nebo zrušení licence nabývá právní moci marným
90
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uplynutím 15denní lhůty pro podání rozkladu. Žadatel má možnost vzdát se práva na podání
rozkladu písemně nebo ústně do protokolu.
3.1.4 Povinnosti nad rámec licence
Přerušení dodávek energií může mít za následek ekonomické ztráty, výpadky energie
nebo ohrozit život a zdraví lidí. Proto je nutné zajistit stabilní přísun jejich dodávek. Z tohoto
důvodu zakotvuje energetický zákon institut povinnosti nad rámec licence, z něhož vyplývá
povinnost převzít povinnosti držitele licence, který přestal provádět výkon licencované
činnosti, jiným držitelem licence. Povinnosti dodávek tepelné energie a distribuci elektřiny a
distribuci plynu nad rámec licence vznikají na základě rozhodnutí ERÚ v případě naléhavé
potřeby a ve veřejném zájmu.93 Rozhodnutí vydá ERÚ na návrh vlastníka nebo provozovatele
dotčeného energetického zařízení nebo z moci úřední na dobu určitou. Nejdéle však
na 12 měsíců. V případě naléhavé potřeby a ve veřejném zájmu je ERÚ oprávněn dobu
platnosti rozhodnutí prodloužit, a to na návrh vlastníka nebo provozovatele dotčeného
energetického zařízení nebo z moci úřední. Podání rozkladu nemá proti těmto rozhodnutím
odkladný účinek.
Z prostředků Energetického regulačního fondu se hradí prokazatelná ztráta, která
vznikla držiteli licence na výrobu nebo na rozvod tepelné energie převzetím povinnosti dodávek
nad rámec licence. Způsob výpočtu prokazatelné ztráty a způsob výběru držitelů licencí
pro výkon povinnosti nad rámec licence včetně pravidel pro sestavení finančního příspěvku
držitele licence a pravidel jejich čerpání stanoví prováděcí vyhláška č. 280/2007 Sb.
o provedení ustanovení energetického zákona o Energetickém regulačním fondu a povinnosti
nad rámec licence energetického zákona.
Pokud držiteli licence zanikne právo užívat dotyčné energetické zařízení, rozumí se
povinnostmi nad rámec licence pokračování ve výkonu licencované činnosti tímto držitelem.
Vlastník dotyčného energetického zařízení je povinen ho poskytnout a výkon licencované
činnosti umožnit. Aby mohla být vlastníkovi zařízení uložena povinnost poskytnout jinému
držiteli licence své energetické zařízení pro převzetí povinností nad rámec licence, musí být
93
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splněny kumulativně dvě podmínky. V souladu s první podmínkou musí existovat veřejný
zájem a naléhavá potřeba pro zajištění těchto činností a zároveň musí dojít ke zrušení licence
nebo oznámení o zahájení řízení o zrušení licence na činnosti uvedené v energetickém zákoně,
kterými jsou přenos a distribuce elektřiny, přeprava, distribuce a uskladňování plynu a výroba
a rozvod tepelné energie. Podmínka zrušení licence je považovaná za splněnou i v případě
změny licence ve smyslu jejího zúžení nebo bylo-li zahájeno řízení o změně licence v tomto
smyslu, a to v souladu s ustanovením § 9 odst. 4 energetického zákona.94 Vlastníkovi náleží
za poskytnutí energetického zařízení úhrada ve výši, kterou stanoví ERÚ v souladu se
znaleckým posudkem.

3.1.5 Zánik licence
Licence zaniká ex lege u FO smrtí nebo prohlášením za mrtvého. To však neplatí, pokud
ve výkonu licencované činnosti pokračují dědicové ze zákona nebo dědicové ze závěti a
pozůstalý manžel/ka, správce pozůstalosti nebo vykonavatel závěti za podmínek stanovených
v ustanovení § 10 energetického zákona. Dále zaniká ze zákona zánikem nebo přeměnou PO,
v tomto případě dochází k zániku licence v den účinnosti přeměny. To neplatí, pokud právní
nástupce držitele licence nebo PO vzniklá odštěpením pokračuje v provozování licencované
činnosti a tuto skutečnost oznámila ERÚ a zároveň mu předložila žádost o udělení licence
na činnost, kterou vykonává na základě rozhodnutí o udělení licence přeměňované PO.
A posledním důvodem je uplynutí doby, na kterou byla licence udělena.
Kromě výše uvedeného může licence zaniknout rozhodnutím ERÚ o zrušení licence
nebo rozhodnutím soudu o zrušení licence. ERÚ obligatorně licenci zruší, pokud její držitel
přestal splňovat podmínky pro její udělení, porušuje povinnosti stanovené energetickým
zákonem, kterým ohrožuje život, zdraví či majetek osob, při výkonu licencované činnosti
závažným způsobem porušuje právní předpisy, které s touto činností souvisejí nebo požádal-li
sám písemně o její zrušení. V případě, že o zrušení požádá sám držitel licence, je povinen
předložit návrh na řešení vzniklé situace a seznam dotčených účastníků a zároveň musí
pokračovat ve výkonu licencované činnosti po dobu stanovenou ERÚ, nejdéle však 12 měsíců,
aby nedošlo k přerušení kontinuity dodávek energií. S výjimkou případů, kdy není schopen
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plnit své závazky pro překážky, které nastaly nezávisle na jeho vůli a které není s to vlastními
silami překonat.
Podle ustanovení § 11 odst. 1 energetického zákona je držitel energetické licence
povinen vykonávat licencovanou činnost tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví osob,
majetku či zájmu na ochranu životního prostředí. Uvedená povinnost souvisí s požadavkem
na bezpečný výkon licencované činnosti. Výše uvedené důvody však uvádí, že k obligatornímu
zrušení licence dojde pouze tehdy, ohrožuje-li život, zdraví nebo majetek osob, přičemž zájem
na

ochraně

životního

prostředí

nezmiňuje.

Podle

komentáře

k ustanovení

§ 11 odst. 1 energetického zákona „dikce zákonného ustanovení není přesná, pokud ve vztahu
k životnímu prostředí hovoří nikoli o povinnosti prevence držitele licence vykonávat
licencovanou činnost tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí, ale tak, aby nedošlo
k ohrožení zájmu na ochranu životního prostředí.“95 Otázkou tudíž je, zdali použitá formulace
by neměla znít na povinnost prevence, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí a dále, jestli
tato podmínka pro obligatorní zrušení energetické licence by neměla být do zákona doplněna.
Podle názoru J. Pokorného „v korelaci s ustanovením článků 11 a 35 LZPS by úprava formulace
v § 11 a doplnění § 10 o ohrožení životního prostředí mohlo být cestou, jak do energetiky více
promítnout jeho ochrana.“96 Vedle toho právo na život a na ochranu zdraví zakotvené v čl. 6 a
čl. 31 LZPS úzce souvisí s právem na příznivé životní prostředí. Bez zabezpečení určité jakosti
životního prostředí by uvedená práva nemohla být naplněna, jelikož stav životního prostředí
do značné míry předurčuje kvalitu života a zdraví, ale i samotnou existenci života na planetě
Zemi. Z tohoto důvodu nelze tato práva vnímat izolovaně. Z hlediska širšího výkladu by tak
mohl ERÚ rozhodnout o zrušení licence i z důvodu zájmu na ochraně životního prostředí právě
s ohledem na jeho důsledky pro život a zdraví osob.
ERÚ může zrušit licenci také z fakultativních důvodů, pokud zjistí, že její držitel
nezahájil výkon licencované činnosti v termínu, který byl stanoven v rozhodnutí o udělení
licence, nebo nevykonává-li licencovanou činnost po dobu delší než 24 měsíců. Zrušení licence
pro nečinnost reflektuje zejména ustanovení § 3 odst. 2 energetického zákona „ve veřejnému
zájmu“. V ostatních případech je otázkou, zda je dán legitimní zájem. Dále pokud bylo
95
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na majetek držitele licence vydáno rozhodnutí o úpadku, či mu byl zamítnut insolvenční návrh
pro nedostačující majetek k úhradě nákladů insolvenčního řízení, anebo pokud držitel licence
vstoupil do likvidace, což reflektuje porušení výše uvedených finančních podmínek pro udělení
licence. ERÚ může zrušit licenci i pokud držitel licence nezaplatí příspěvek do Energetického
regulačního fondu nebo neuhradil-li regulovanou cenu služby podle § 10 odst. 3 písm. d
energetického zákona. Vzhledem k tomu, že zrušení licence je rozhodnutím ultima ratio, měl
by být držitel nejprve vyzván k nápravě.
V neposlední řadě licence zaniká rozhodnutím soudu o zrušení licence. Sousloví
rozhodnutí soudu o zrušení licence vnímáme v tomto případě jako rozhodnutí soudu, kterým se
ruší rozhodnutí o udělení licence, a to „v návaznosti na soudní řád správní, dle něhož soudy
ve správním soudnictví ruší správní rozhodnutí, nikoli oprávnění ve smyslu subjektivního
práva.“97

3.1 Regulace cen
ERÚ vydává v souladu se zákonem o cenách cenová rozhodnutí, která mají povahu
právního předpisu sui generis.98 Cenová rozhodnutí jsou publikována podle energetického
zákona v Energetickém regulačním věstníku prostřednictvím portálu veřejné správy. Den
zveřejnění v Energetickém regulačním věstníku je dnem vydání příslušné částky. Platnost
nabývá cenové rozhodnutí dnem uveřejnění a účinnost dnem stanoveným v cenovém
rozhodnutí, nejdříve však v den jeho zveřejnění. Návrh cenového rozhodnutí včetně návrhu
zásad cenové regulace je ERÚ povinen konzultovat. Za tímto účel ERÚ zřizuje a spravuje
diskuzní místo, kde způsobem umožňující dálkový přístup publikuje návrhy opatření,
uveřejňuje výsledky konzultace a dává prostor k předkládání odůvodněných připomínek
každému, jehož oprávněné zájmy mohou být návrhem přímo dotčeny, jsou-li uplatněny
ve stanové lhůtě 15 dnů od zveřejnění návrhu. Připomínkami, které nesplňují určené podmínky,
není ERÚ se povinen zabývat.
Cenová rozhodnutí vydávána v oblasti podporovaných zdrojů energie určují rozsah a
výši podpory pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, z druhotných energetických
zdrojů a vysokoúčinné KVET. Předpokladem vydání cenového rozhodnutí v této oblasti je
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notifikace veřejné podpory ze strany Evropské komise. Tato povinnost vyplývá z článku 108
odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle níž „Komise musí být včas informována
o záměrech poskytnout nebo upravit podpory, aby mohla podat svá vyjádření. … Dotyčný
členský stát neprovede zamýšlená opatření, dokud Komise v tomto řízení nepřijme konečné
rozhodnutí.“ Tato notifikace byla nejednou předmětem diskuzí v případě nevypsání podpory,
a to zejména v situaci, kdy nebyla dodržena lhůta uvedená v zákoně o podporovaných zdrojích
energie. Daná lhůta stanoví, že ERÚ má povinnost vydat cenové rozhodnutí do 30. září
kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku, jehož se regulované ceny týkají.
Zmíněné ustanovení však určuje pouhou lhůtu, v jaké by měl ERÚ cenové rozhodnutí vydat,
nikoliv samotné oprávnění. ERÚ tak při jejím nedodržení nehrozí žádná sankce a ani neztrácí
své oprávnění. Může cenové rozhodnutí vydat i po tomto datu, avšak dopouští se nesprávného
úředního postupu, z něhož by mu mohla plynout právní odpovědnost za případnou újmu
vzniklou v důsledku pozdního vydání cenového rozhodnutí. Na druhou stranu ERÚ má
povinnost určit výkupní ceny a zelené bonusy podle zákona o podporovaných zdrojích energie,
a to vždy na následující kalendářní rok. Tudíž by se nemělo stát, že ERÚ vydá cenové
rozhodnutí ve stejném roce, pro který je určeno.99
Cenová rozhodnutí vydávaná podle energetického zákona s výjimkou cen tepelné
energie, které se řídí zákonem o podporovaných zdrojích energie, je povinen vydat nejpozději
do 30. listopadu roku předcházející roku, pro který regulované ceny stanoví. V tomto případě
též zákon explicitně stanoví povinnost, ale nikoliv oprávnění. Podle uvedeného vyplývá, že je
ERÚ povinen vydávat cenová rozhodnutí s každoroční pravidelností. S tím se však
neztotožňuje názor v komentáři k energetickému zákonu. Podle něho by k rozhodování
o regulovaných cenách mělo ze strany ERÚ dojít pouze tehdy, pokud je k tomu oprávněný
důvod. „Naopak pokud k tomu oprávněný důvod není, je v rámci zachování stability na trhu
vhodnější cenové rozhodnutí neměnit.“100 Podporou k tomuto názoru je i fakt, že cenová
rozhodnutí nejsou při své publikaci časově omezena. Zánik jejich účinnosti je, i s ohledem
na jejich povahu právního předpisu, možný zrušením nebo případně zánikem státu, pokud
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nebyla převzata nástupnickým státem.101 Při vydání cenového rozhodnutí by měl ERÚ uvést
zrušující ustanovení, aby v praxi nedocházelo k nejasnostem, ačkoliv bychom mohli vyjít
při řešení takové situace z kolizního pravidla lex posterior derogat legi priori. Přestože by tak
při nevydání cenového rozhodnutí bylo možné vycházet z posledního vydaného rozhodnutí,
ERÚ by se v důsledku své nečinnosti dopustil nesprávného úředního postupu. Otázkou je, zdali
by v praxi bylo možné dovodit nějaké právní důsledky, tj. případnou újmu, pokud zůstává
v účinnosti předchozí cenové rozhodnutí.
Při cenové regulaci ERÚ postupuje transparentním a předvídatelným způsobem
v souladu se zásadami cenové regulace pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství a
pro činnost operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství.102 Tento dokument navazuje
na Závěrečnou zprávu ERÚ o metodice III. regulačního období včetně základních parametrů
regulačního vzorce a stanovení cen v odvětví elektroenergetiky a plynárenství. Zásady určují
postupy regulace cen související služby v elektroenergetice a v plynárenství pro regulační
období, v současnosti IV. regulační období, a způsoby stanovení cen pro provozovatele
přenosové, přepravní a distribuční soustavy a operátora trhu.
Hlavními principy regulace jsou podle ERÚ:
• stabilita a dlouhodobá udržitelnost regulačních principů
• návaznost na platné právní předpisy ČR a EU včetně jejich změn
• rovnováha regulace z hlediska působení na jednotlivé subjekty na trhu
s elektřinou a plynem
• předvídatelnost regulace pro jednotlivé účastníky trhu
• transparentnost a objektivnost nastavení regulačních principů a vstupů
Regulaci cen podléhají v elektroenergetice související služby, kterými rozumíme službu
přenosové soustavy nebo distribuční soustavy. Výsledná cena dodávky elektřiny zahrnuje pět
základních složek. První složkou je neregulovaná cena komodity, tj. elektrické energie, která je
určena na základě tržního principu střetávání nabídky a poptávky. Zbylé čtyři složky ceny jsou
tvořeny regulovanými činnostmi monopolního charakteru. Řadíme mezi ně dopravu elektrické
101

KNAPP, V. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995. ISBN 80-7179-028-1. Str. 115, 163 a 164.

102

Zásady cenové regulace pro období 2016-2018 pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství a pro činnosti

operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství s prodlouženou účinností do 31. prosince 2020 [online]. [cit.
2018-02-20]

Dostupné

z:

https://www.eru.cz/documents/10540/3550177/Zasady-cenove-regulace-IV-RO-

prodlouzene-do-2020.pdf/6788c6c3-4711-4042-b5c1-1985ed59bceb.

51

energie prostřednictvím přenosového a distribučního systému, dále tzv. zajišťování
systémových služeb, které chápeme jako činnosti související se zabezpečením stabilního
energetického systému z technického pohledu a z obchodního pohledu jako činnost operátora
trhu s elektřinou včetně poplatku na činnost ERÚ. Poslední složku tvoří cena na podporu
elektřiny z podporovaných zdrojů energie podle zákona o podporovaných zdrojích energie.
V oblasti plynárenství spadají pod regulaci cen související služby v plynárenství,
kterými rozumíme službu přepravy plynu nebo službu distribuční soustavy. Výslednou cenu
dodávky plynu tvoří čtyři základní složky. První složkou je neregulovaná cena komodity,
tj. plynu a ostatních souvisejících služeb dodávky plynoucí ze vzájemné dohody mezi
zákazníkem a obchodníkem s plynem a odvíjející se od situace na trhu. Dalšími složkami, které
podléhají regulací ERÚ, jsou cena za službu přepravy plynu přepravní soustavou, cena
za služby distribuční soustavy a cena za činnost operátora trhu v plynárenství včetně poplatku
na činnost ERÚ. Výjimku tvoří cena za mezinárodní přepravu plynu, pokud ERÚ rozhodne
o rozdílném postupu tvorby těchto cen založeném na tržním způsobu.
Způsob regulace cen v elektroenergetice a plynárenství stanoví vyhlášky č. 194/2015
Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství a
č. 195/2015 Sb., o způsobu regulace cena a postupech pro regulace cen v plynárenství. Tímto
způsobem podle zákona o cenách jsou úředně stanovené ceny stanovené jako minimální,
maximální nebo pevné. Maximální cena je stropem, který není přístupné překročit. Minimální
cena tvoří hranici, pod kterou není přípustné cenu snížit a pevná cena je fixní cenou, kterou
nelze změnit.
V odvětví teplárenství se cena za tepelnou energii sjednává buď jako jednosložková
cena, nebo jako dvousložková, která se skládá z proměnné a stálé složky ceny. Obě se vztahují
na jednotkové množství tepelné energie či případně na jednotku tepelného výkonu, jenž
odpovídá příslušnému odběrnému nebo rozvodnému tepelnému zařízení. Proměnnou složku
tvoří převážně náklady na palivo nebo dále např. poplatky za znečištění ovzduší. Stálá složka
zejména zahrnuje náklady na opravy, odpisy, nájemné, režijní náklady, mzdy a zákonné
pojištění. Jejich bližší vymezení a stanovení podmínek pro určení výše nalezneme v příloze č. 1
účinného cenového rozhodnutí k cenám tepelné energie.
Ceny tepelné energie a ceny dodávky poslední instance jsou regulovány způsobem
věcného usměrňování cen, které spočívá ve stanovení podmínek cenovým orgánem
pro sjednání cen. Podle zákona o cenách jsou těmito podmínkami maximální rozsah možného
zvýšení ceny zboží ve stanoveném období, maximální podíl, v rámci něhož je možné
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promítnout do ceny zvýšení cen stanovených vstupů ve vymezeném období nebo závazný
postup při tvorbě ceny nebo při kalkulaci ceny včetně zahrnutí přiměřeného zisku.103 Způsob,
jakým se vypočte průměrná věcně usměrněná cena, je podkladem pro určení ceny v dalším
roce, který stanoví ERÚ jako cenový orgán v mezích své pravomoci. Z uvedeného vyplývá, že
vzorec stanovený cenovým rozhodnutím je součástí věcného usměrňování cen, tedy součástí
cenové regulace a z tohoto důvodu soudu nepřísluší hodnotit vhodnost stanovených kritérií
ERÚ pro tento vzorec. 104
Cílem ERÚ je, aby regulované ceny pokrývaly ekonomicky oprávněné náklady
na zabezpečení spolehlivého, efektivního a bezpečného výkonu licencované činnosti. Dále
musí pokrýt odpisy a přiměřený zisk zaručující návratnost realizovaných investic do zařízení
určených k provádění licencované činnosti a oprávněné náklady na zvyšování energetické
účinnosti při výstavbě a provozu přenosové nebo přepravní soustavy a distribučních soustav.
Zároveň by měl úřad při cenové regulaci zabezpečit odpovídající návratnost vlastních a cizích
finančních zdrojů použitých při výkonu licencované činnosti, tedy dosažení takové míry
výnosnosti obvyklé u investorů působících v rizikově srovnatelném odvětví.
Za ekonomicky oprávněné náklady se podle zákona o cenách považujeme náklady
pořízení, které odpovídají přímému materiálu, mzdové a ostatní osobní náklady, technologicky
nezbytné náklady a náklady oběhu. Při jejich posouzení se vychází z dlouhodobě obvyklé
úrovně těchto nákladů v obdobných ekonomických činnostech s přihlédnutím ke zvláštnostem
daného zboží. Ekonomicky oprávněné náklady vycházejí z údajů v účetnictví tvořeného
v souladu s Českými účetními standardy podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
K ekonomicky oprávněným nákladům se vyjádřil i Nejvyšší správní soud, který upozornil, že
pojem náklad ve smyslu účetnictví nelze zcela směšovat s pojmem ekonomicky oprávněných
nákladů podle zákona o cenách. Důvodem je samotné vymezení pojmu, které již samo osobě
vypovídá, že nelze každý náklad považovat za ekonomicky oprávněný náklad dle zákona
o cenách a zároveň proto, že by účetnictví mělo skýtat reálný obraz o svém předmětu, a proto
je nutné, aby se v něm odrazily i jiné náklady.105
ERÚ posuzuje ekonomickou oprávněnost nákladů podle tří zásad, kterými jsou:
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• účelnost
• doložitelnost účetního dokladu
• obvyklost úrovně nákladů
Záměrem ERÚ je, aby se vždy jednalo o náklady ekonomicky oprávněné a zároveň, aby
jejich výše odpovídala souhrnné hodnotě ekonomicky oprávněných nákladů, které by při této
činnosti vynaložil řádný hospodář.
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3.7 Poskytování informací
Právo na informace je jednou z důležitých záruk zákonnosti ve veřejné správě sloužící
občanům ke kontrole její činnosti a umožňuje jim se kvalifikovaně podílet na správě věcí
veřejných. Každý má právo na informace, které mu je zaručeno v čl. 17 LZPS. Provedení
tohoto práva garantované LZPS zajišťuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v souladu s nímž je ERÚ povinen poskytovat informace, které se vztahují k jeho
působnosti vymezené v energetickém zákoně. Podle čl. 35 odst. 2 LZPS „má každý právo
na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů,“ které je
ve vztahu k čl. 17 speciální. Tohoto práva je možné se domáhat v mezích zákona
č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Na rozdíl od zákona o svobodném
přístupu k informacím představuje zvláštní úpravu, jelikož rámcově vymezuje okruh informací,
které jsou povinné subjekty povinny sdělovat. Výčet v ustanovení § 2 písm. a je pouze
demonstrativní. Obecně se za informaci o životním prostředí považuje jakákoliv informace
o jeho stavu a předpokládaném vývoji a jednotlivých složkách. Příkladem požadované
informace tak může být dopad energetického zařízení v určité lokalitě z hlediska hluku, prachu
nebo emisí.
ERÚ poskytuje informace na základě žádosti, a to ústně, písemně nebo v elektronické
formě. Z žádosti musí být zřejmé, že je určena ERÚ, že se žadatel domáhá poskytnutí informací
podle příslušného zákona, kdo ji podává s tím, že identifikace musí být dostatečně přesná, aby
nemohlo dojít k záměně. Neobsahuje-li žádost uvedené informace, není žádostí ve smyslu
uvedeného zákona a je odložena. Aplikace správného zákona je však na povinném subjektu.
Pokud žadatel požádá o informace podle zákona, který není podle zhodnocení ERÚ správným,
nemůže to být důvod se podanou žádostí nezabývat. Podání se totiž posuzují
podle svého obsahu a nikoliv označení. V zákonem stanovených případech uvedených
v ustanovení § 7 – 11 zákona o svobodném přístupu k informacím a v případě informací
týkající se životního prostředí v ustanovení § 8 odst. 1 zákona o právu na informace o životním
prostředí je ERÚ oprávněn poskytnutí informací odepřít. Mezi informace, které ERÚ nesmí
poskytnout patří mimo jiné i ty, které kontrolní orgán získal v průběhu provádění kontroly od
jiných osob. Některé z těchto informací mohou být takového charakteru, ačkoliv mohou být
potřebné ke splnění účelu kontroly, kdy jejich zveřejnění by mohlo mít negativní dopad do
sféry třetích osob. Proto není toto zveřejnění žádoucí. Za informace vzniklé činností povinného
subjektu, tedy ERÚ, je nutné považovat pouze jeho produkty, tzn. především kontrolní závěry
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vtělené zpravidla do protokolu o kontrole nebo jiného dokumentu, který povinný subjekt sám
vytvořil.106
Podle toho, který zákon bude použit při vyřízení žádosti týkající se poskytnutí
informací, se liší nejen typem informací, ale např. i lhůtou pro poskytnutí informace nebo
obranou proti jejímu neposkytnutí.107
ERÚ je též povinný zveřejnit informace uvedené v ustanovení § 5 zákona o svobodném
přístupu k informacím pro informování veřejnosti ve svém sídle a svých úřadovnách na místě,
které je všeobecně přístupné a umožnit pořízení jejich kopií. Z vlastního podnětu pak dále
na svých internetových stránkách zveřejňuje tiskové zprávy, aktuality z vlastní činnosti a
metodické návody.
Jako podpůrný nástroj pro zlepšení informovanosti zákazníků v oblasti energetiky
vytvořil ERÚ na základě iniciativy Evropské komise tzv. Kontrolní seznam práv spotřebitele
energií.108 Seznam se skládá z devíti částí, které se týkají informační povinnosti, smluv a faktur,
cen, sazeb a kontroly, svobodné volby dodavatele, připojení k síti, vyřizování stížností,
zastoupení spotřebitelů, sociálních opatření a nekalých obchodních praktik. Podkladem
pro jeho obsah byl harmonizovaný seznam nejčastěji zadávaných otázek pro využití v každé
členské zemi.
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3.3 Výkon dozoru
ERÚ je v současnosti ústředním orgánem státní správy vykonávající hlavní dozor109
v energetických odvětvích. Jako dozorčí orgán provádí správní dozor v rozsahu dozorčí
působnost, kterou mu svěřuje energetický zákon. Správním dozorem rozumíme správní činnost
dozorčích orgánů uskutečňovanou na základě zákona ve vztahu k nepodřízeným subjektům
veřejné správy spočívající v pozorování chování dozorovaných subjektů a srovnávání
s chováním žádoucím, kterým je chování v souladu s právními předpisy.110
ERÚ vykonává dozor nad dodržováním:
• energetického zákona v odvětvích elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství
• zákona o ochraně spotřebitele v elektroenergetice a plynárenství
• zákona o cenách v rozsahu podle zákona o působnosti orgánů České republiky
v oblasti cen a souvisejících cenových rozhodnutí ERÚ
• zákona o podporovaných zdrojích energie
Dále vykonává dozor nad nařízeními uvedenými v § 18 odst. 1 písm. c energetického
zákona a přímo použitelnými předpisy vydanými na jejich základě nebo k jejich provedení a
nad povinnostmi vyplývajícími z rozhodnutí Evropská komise nebo ACER na základě právních
předpisů podle písm. c a rozhodnutí ERÚ podle písm. d.
Ze statistického hlediska výrazně převažuje počet provedených kontrol ERÚ
nad dodržováním energetického zákona.111
Při výkonu kontroly postupuje ERÚ podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole,
nestanoví-li energetický zákon jinak. ERÚ provádí kontroly z vlastního podnětu nebo na návrh
MPO. Podnětem k provedení kontroly mohou být podání FO a PO o podezření z porušení
právních předpisů, které jsou řešeny formou kvalifikované odpovědi nebo provedením
kontroly, případně postoupením příslušným úřadům, pokud nespadají do kompetencí ERÚ.
Kontrola se zahajuje z moci úřední a je zahájena prvním kontrolním úkonem. ERÚ vykonává
dozor v energetických odvětvích prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří byli ke kontrole
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pověřeni. O provedené kontrole se vyhotovuje protokol o kontrole, jehož stejnopis se doručuje
kontrolované osobě. Pokud ERÚ provedl kontrolu na návrh MPO je povinen jej seznámit
s výsledky kontroly a předat mu protokol o kontrole. Tento protokol může být použit jako
podklad pro navazující řízení o přestupku.112 Proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokole
o kontrole lze ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto protokolu podat v písemné formě
námitky. Nadřízená osoba kontrolujícího vyřídí námitky do 30 dnů a ve zvlášť složitých
případech do 60 dnů ode dne jejich doručení. Rozhodnutí o námitkách není úkonem správního
orgánu, kterým se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují práva a povinnosti. Z tohoto
důvodu je tento úkon vyloučen ze soudního přezkumu.113 Kontrola je ukončena marným
uplynutím lhůty pro podání námitek či vzdáním se práva na podání námitek, dnem doručení
vyřízení námitek kontrolované osobě nebo dnem předání námitek k vyřízení správnímu orgánu.
Na základě zjištění o porušení právních předpisů, povinností z rozhodnutí ERÚ či
rozhodnutí Evropské komise nebo ACER vyplývající z provedené kontroly uloží ERÚ pokutu
nebo opatření k nápravě. Pokud ERÚ není oprávněn činit opatření k nápravě zjištěného stavu
nebo uložit sankci, v rámci zásady dobré správy, předá svá zjištění o nedostatcích příslušnému
orgánu. V rámci ochrany životního prostředí je příslušným odborným orgánem zejména Česká
inspekce životního prostředí, která je pověřena dozorem nad dodržováním právních předpisů
v oblasti životního prostředí.
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Např. podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o cenách, pokud při kontrole vznikne podezření, že kontrolovaná

osoba získala nepřiměřený zisk, které je možné vyčíslit, uvede se tato částka do protokolu. Uvedená částka je
předmětem navazujícího řízení.
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3.6 Ukládání sankčních a nápravných opatření
ERÚ projednává přestupky spadající do jeho působnosti a zabezpečuje jejich vybírání
a vymáhání. V případě, že byl během kontrolní činnosti ERÚ zjištěn nesoulad mezi skutečným
a žádoucím chováním kontrolovaného subjektu, aplikuje podle okolností ERÚ nápravné nebo
sankční prostředky.
Pokud jde o zjištění porušování povinností stanovených právními předpisy spadající
do působnosti ERÚ, je oprávněn ukládat sankční opatření v podobě pokut, opatření k nápravě
nebo může rozhodnout o odebrání licence. Sankční opatření mají represivní a preventivní
funkci. Jejich cílem je jednak postihnout pachatele, ale zejména zabránit recidivě, tj. odradit
ho, včetně veřejnosti, od dalšího protiprávního jednání.114 Pokutu ukládá ERÚ v souladu
s principem správního uvážení, a to do výše maximální horní hranice, kterou stanoví zákon.
Výše pokuty udělená ERÚ by měla odpovídat jeho aktuální rozhodovací praxi ve stejných či
obdobných případech s přihlédnutím k okolnostem případu. Zároveň by výše pokuty měla
odpovídat její represivní a preventivní funkci, tak aby byl odpovídajícím způsobem chráněn
zájem společnosti na bezpečném a spolehlivém provozu energetických zařízení s minimalizací
dopadů na život, zdraví, majetek osob a zájem na ochraně životního prostředí. Zároveň je
důležité vzít v úvahu, že energetická zařízení plní důležitou celospolečenskou úlohu a je
v zájmu společnosti, aby množství zásahu, které jsou způsobilé jejich bezpečný a spolehlivý
provoz negativně ovlivnit, byl trval snižován.115
Účelem opatření k nápravě je odstranění protiprávního stavu v přiměřené lhůtě
stanovenou ERÚ nebo za určení jiných nutných podmínek k zabezpečení jejich splnění.
Povinnosti, které vyplývají z opatření k nápravě původci protiprávního stavu, přecházejí
na jeho právního nástupce. Pokud je právních nástupců více, odpovídají za splnění povinnosti
společně a nerozdílně. Podoba nápravného opatření je různá ve vztahu k okolnostem daného
případu. Měla by být zvolena tak, aby nedošlo k opakovanému výskytu nežádoucího
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chování.116 ERÚ však nemůže uložit opatření k nápravě, pokud by svou povahou zasáhlo
do soukromoprávních vztahů, jinak by došlo k překročení rámce státního dozoru. Příkladem
může být neoprávněný majetkový prospěch, který má být považován za bezdůvodné obohacení
ve smyslu občanského zákoníku.117
ERÚ v souladu s energetickým zákon má pravomoc uložit donucovací pokutu s cílem
přimět povinného ke splnění povinnosti z taxativně vymezených rozhodnutí uvedených
v ustanovení § 96d odst. 1. Předpokladem pro vymáhání povinností je, aby takové rozhodnutí
bylo vykonatelné a zároveň marně uplynula lhůta k dobrovolnému splnění povinnosti. Jiné
prostředky, tj. náhradní výkon a přímé vynucení, je pro vedení exekuce ex lege vyloučeno.
V uvedené situaci má ERÚ postavení exekučního správního orgánu v souladu se správním
řádem. Exekuci nemusí provést sám ERÚ, nýbrž může požádat o jeho výkon soud nebo
soudního exekutora. Donucovací pokutu lze uložit i opakovaně. Donucovací pokuty neslouží
primárně k potrestání, ale zejména k nápravě chování. Ačkoliv donucovací pokuta
jako nepřímý a podpůrný nástroj k vynucování uložené povinnosti nevede sama o sobě
ke splnění povinnosti, lze ji považovat za účinný prostředek k prosazování povinností, a to
zejména v případech, kdy nelze zvolit jiný způsob vynucení povinnosti.
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Příkladem uloženého nápravného opatření je uložení povinnosti podat žádost ve stanovené lhůtě o uzavření
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3.4 Šetření
ERÚ provádí šetření soutěžních podmínek týkající se fungování trhů s elektřinou nebo
plynem podle energetického zákona s cílem zjistit, zda na těchto trzích existuje účinná
hospodářská soutěž nebo zda tyto trhy řádně fungují. Šetření slouží k ověření neúčinné
hospodářské soutěže na celkovém trhu vlivem neurčeného okruhu účastníků trhu. Šetření by
nemělo být prováděno nahodile a zároveň by nemělo být provedeno tam, kde je možné
posupovat podle § 18 odst. 2 energetického zákona týkající se porušování právních předpisů.
V takovém případě by se jednalo o zjevný exces veřejné moci a nehospodárného nakládání
s veřejnými prostředky.118 Podle stanoviska Ústavního soudu by totiž „každý zásah do osobní
sféry jednotlivce, ať už činěn v rámci jakéhokoliv postupu státu vůči jednotlivci, musí být
ospravedlněn konkrétní skutečností, resp. důvodem takového omezení, a nikoliv proveden pouze
proto, že orgán státu je takovou pravomocí formálně nadán.“119
V rámci šetření je účastník trhu s elektřinou nebo s plynem, jehož předmětem
podnikání je plnění propanu, butanu a jejich směsí a účastník na trhu podle Nařízení o
velkoobchodním trhu s energií, povinen se podrobit šetření v obchodních prostorách.
Obchodními prostory se podle energetického zákona rozumí objekty, místnosti a dopravní
prostředky, které provozovatel přepravní soustavy a ostatní osoby, jež jsou součástí koncernu,
užívají při své podnikatelské činnosti. S ohledem na drastický zásah do individuálních práv
šetřených osob je nutné při jeho provedení dbát zásady přiměřenosti a nezbytnosti a zároveň
v jeho průběhu důsledně šetřit práva šetřených osob. Výrazným prvkem tohoto šetření je
překvapení, jehož cílem je zabránit zničení důkazů, tudíž mu nemusí nutně přecházet vyžádání
podkladů a informací. Před zahájením šetření ERÚ písemně sdělí osobě, u níž má proběhnout
šetření, právní důvod, účel tohoto šetření a poučí ji o povinnostech a právech podle
energetického zákona včetně možnosti uložení pořádkové pokuty. Zaměstnanci a případně další
pověřené osoby ERÚ jsou oprávněni vstupovat do obchodních prostor osoby, u níž šetření
probíhá, ověřit, zda se jedná o obchodní záznamy a nahlížet do nich, pořizovat si kopie a výpisy
z obchodních záznamů, pečetit obchodní prostory, skřínky, schránky a obchodní záznamy v
rozsahu a na dobu nezbytně nutnou k provedení šetření a požadovat od stanovených osob
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energetickým zákonem nezbytnou součinnost k provedení šetření a vysvětlení k obchodním
záznamům. Osoby, u nichž šetření v obchodních prostorách probíhá, jsou povinny poskytnout
ERÚ nezbytnou součinnost a výkon těchto oprávnění strpět. Pokud by hrozilo, že by se někdo
pokusil ztížit nebo zmařit provedení šetření, je ERÚ oprávněn požadovat součinnost Policie ČR
v souladu se zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.
Tato pravomoc ERÚ je obdobná pravomoci k provádění sektorových šetření, kterou
má ÚOHS podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže. Jelikož je pravomoc
k provádění šetření v širším slova smyslu přiznána dvěma správním úřadům, je nutné, aby tato
šetření nebyla prováděna souběžně, a to zejména s ohledem na princip minimalizace zásahů
státu do soukromé sféry. Jak již bylo dříve v této práci zmíněno, působnost ERÚ pouze doplňuje
obecnou působnost ÚOHS, z čehož vyplývá, že ERÚ je příslušný k zásahu na trhu s elektřinou
a na trhu s plynem, pokud není věcně příslušný ÚOHS. ERÚ, pokud je to vhodné a účelné, si
před zahájením šetření vyžádá vyjádření ÚHOS, MPO a České národní banky. Neohrozí-li to
šetření, informuje ERÚ ÚOHS o záměru provést šetření a případně podle jeho připomínek
upřesní předmět šetření a následně mu poskytne výsledky šetření včetně podkladů, o něž se
výsledky šetření opírají. Tato součinnost vyplývá i z ustanovení energetického zákona
upravující spolupráci mezi ERÚ a ÚOHS.
Obdobné pravomoci provádět šetření v energetice ERÚ a ÚOHS se liší rozdílným
řešením zjištěných nedostatků. Pokud ÚOHS zjistí, že došlo k narušení hospodářské soutěže,
které není způsobeno porušením povinností nebo zákazů vyplývajících ze zákona o ochraně
hospodářské soutěže, je oprávněn navrhovat opatření ke zlepšení soutěžních podmínek.
Zatímco, pokud ERÚ zjistí, že na trhu s elektřinou nebo plynem neexistuje účinná hospodářská
soutěž nebo existuje jiný důvod, pro který trh nefunguje řádně a zároveň není příslušný
k rozhodnutí ve věci ÚOHS, uloží ERÚ individuální nebo obecné opatření, které v daném
případě nejlépe povedou k odstranění příčin takového stavu. Těmito opatřeními je rozhodnutí
ve správním řízení nebo opatření obecné povahy, kterým mohou být dotčena práva, povinnosti
nebo oprávněné zájmy pouze držitele licence a osoby zřízené za účelem organizace burzovních
obchodů s elektřinou či s plynem nebo s deriváty, které se vztahují k elektřině nebo plynu.
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3.5 Rozhodování sporů
Spory mezi zákazníkem a obchodníkem, pokud nedojde k dohodě, je možné řešit
prostřednictvím mimosoudního řešení sporů, které je alternativním postupem k soudnímu
řízení. Tudíž jde o řešení sporů bez ingerence soudů. Výhodou tohoto postupu je jeho rychlost,
jednoduchost a nízké náklady. Pravomoc ERÚ není výlučnou, tudíž tímto postupem není
dotčeno právo stran sporu domáhat se ochrany prostřednictvím soudu.
ERÚ je subjektem zajišťujícím alternativní řešení sporů v oblasti energetiky,
plynárenství a teplárenství, který je veden v seznamu subjektů ADR120 Evropské komise. ERÚ
se snaží řešit spory mezi zákazníkem a obchodníkem zejména cestou dohody, metodou
tzv. konciliace. Pokud nedojde k dohodě, je možné spor řešit prostřednictvím ADR. ERÚ je
v rámci rozhodovací pravomoci v soukromoprávních otázkách příslušný pro řešení sporů
zahajovaných na návrh spotřebitele, kterým je FO nejednající v rámci své podnikatelské
činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání, proti obchodníkům, kterými jsou
držitelé licencí v energetických odvětvích. Tato kompetence je významná i z hlediska jeho cíle,
kterým je ochrana oprávněných zájmů zákazníků a spotřebitelů.
V souladu se zákonem o ochraně spotřebitele mají všichni prodávající, kterými
rozumíme i podnikatele poskytující služby, povinnost informovat spotřebitele jasným,
srozumitelný a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení sporů včetně
jeho internetové adresy. Pokud prodávající provozuje internetové stránky, musí tuto informaci
uvést i na těchto stránkách a pokud smlouva uzavřená mezi spotřebitelem a prodávajícím
odkazuje na obchodní podmínky, je rovněž povinen tyto informace v nich uvést.
Na návrh spotřebitele, který odebírá elektřinu, plyn nebo tepelnou energii pro spotřebu
v domácnosti či na návrh zákazníka, který je podnikající FO, ERÚ podle energetického zákona
rozhoduje:
• o sporech mezi zákazníkem a držitelem licence o splnění povinností ze smluv,
jejichž předmětem je dodávka nebo distribuce elektřiny, plynu, či tepelné energie
• o určení, zda právní vztah mezi zákazníkem a držitelem licence, jehož předmětem
je dodávka nebo distribuce elektřiny, plynu či tepelné energie, vznikl, trvá nebo
zanikl, a kdy se to stalo
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ERÚ nerozhoduje pouze spory mezi zákazníkem a držitelem licence, ale i spory mezi
samotnými

držiteli

licence

v případech

stanovených

energetickým

zákonem

v § 17 odst. 7 písm. a, b, kterými jsou spory o uzavření smlouvy podle energetického zákona,
spory vzniklé z důvodu neoprávněného odběru nebo neoprávněné distribuce a spory o splnění
povinností ze smluv. Rozhoduje i další spory podle písm. d, c. týkající se připojení nebo
přístupu, podpory podle zákona o podporovaných zdrojích energie a výše náhrady
při dispečerském řízení výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů energie podle § 26 odst. 6
energetického zákona.
V řízení se postupuje podle správního řádu a při doručování podle občanského soudního
řádu, nestanoví-li energetický zákon jinak. Podání návrhu na zahájení řízení nepodléhá
správnímu poplatku a náklady s řízením si nesou strany samy. Návrh ERÚ zamítne, pokud spor
nenáleží do jeho věcné působnosti, pokud je spor bezdůvodný nebo se sporem zabývá nebo se
již dříve zabýval jiný subjekt pro řešení sporů či soud. V případě sporných správních řízení
lhůta činí 4 měsíce, ve zvlášť složitých případech 6 měsíců a ve sporu zahájeném na návrh
spotřebitele činí lhůta 90 dnů a ve zvlášť složitých případech 120 dnů. Opravným prostředkem
proti rozhodnutí je rozklad.
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3.8 Shrnutí
Mezi

nejvýznamnější

kompetence

ERÚ

patří

regulace

energetického

trhu

prostřednictvím licencí a regulace cen. Základními principy při regulaci cen, kterými jsou
stabilita, předvídatelnost, transparentnost, objektivnost a rovnováha regulace a dlouhodobá
udržitelnost těchto regulačních principů, jsou předpokladem pro zajištění stabilního a
předvídatelného prostředí na energetickém trhu. A to zejména s ohledem na budoucí investice
držitelů licencí a zlepšování kvality poskytovaných služeb zákazníkům při účelně
vynaložených nákladech. Jednou ze složek ceny elektrické energie je cena na podporu elektřiny
z podporovaných zdrojů energie, která je velmi často vnímána velmi negativně. Z pohledu
veřejnosti zejména proto, že je přímo pociťována při celkovém vyúčtování. Tento postoj zaujala
i bývalá předsedkyně ERÚ, a to i v souvislosti s podporou biometanu. Aby podpora OZE byla
vnímána společností pozitivně, neměla by být stavěna do pozice „sankce“, naopak by měla být
postihována fosilní paliva. Za vhodnou formu považuji investiční podporu tepla využívající
finanční prostředky pocházející z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů.
Licence jsou projevem nejen regulační, ale i kontrolní funkce státu, která je realizována
prostřednictvím ERÚ. Pro získání licence je nutné splnit podmínky stanovené energetickým
zákonem, při jejichž splnění vzniká právní nárok na udělení licence. ERÚ tudíž nemá možnost
posoudit žádost i z hlediska aktuálních potřeb trhu s energií. Přísně nastavená kritéria na získání
licence podporují vysokou úroveň kvality poskytovaných služeb a zabezpečují spolehlivější
fungování této oblasti. Podmínkami pro udělení licence jsou všeobecné předpoklady, finanční
předpoklady, které spolu s majetkoprávními zabezpečují schopnost žadatele dlouhodobě
financovat své podnikatelské aktivity tak, aby nebyla ohrožena stabilita dodávek energie a
technické předpoklady, které spolu s požadavkem odborné způsobilosti zajišťují bezpečný
provoz s vyloučením ohrožení života a zdraví osob, majetku a životního prostředí. Negativem
však je, že zájem na ochraně životního prostředí není promítnut do důvodů pro zrušení licence,
ač by tam dle mého názoru měl být. V rámci kompetencí je důležitý výkon dozoru, který
zajišťuje soulad skutečného chování držitelů licencí s žádoucím, který je v souladu s právními
předpisy a rozhodnutími ACER, Evropské komise a ERÚ. V případě porušení zabezpečuje
prostřednictvím sankčních a nápravných opatření odstranění protiprávního stavu, postižení
pachatele a odrazení od dalšího takového jednání.
V souvislosti s podporou hospodářské soutěže provádí ERÚ šetření soutěžních
podmínek nezbytných pro zajištění fungování trhu s nedokonalou konkurencí, aby zjistil, zda
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na trzích s elektřinou nebo s plynem funguje účinná hospodářská soutěž a zda tyto trhy řádně
fungují. Na těchto trzích je důležitá ochrana zájmů zákazníků a spotřebitelů. V rámci svěřených
kompetencí ERÚ poskytuje zákazníků, spotřebitelům a veřejnosti informace a rozhoduje spory
jako subjekt zajištující alternativní řešení sporů.
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Závěr
S rozvojem civilizace došlo k nárůstu čerpání přírodních zdrojů, a to zejména
neobnovitelných, které jsou však omezené a zároveň mají negativní dopady na životní
prostředí. Společnost je na energii závislá, ale zároveň i na příznivém stavu životního prostředí.
Z tohoto důvodu vznikla myšlenka trvale udržitelného rozvoje. Jejím cílem je sociální rozvoj a
ekonomický růst, jenž respektuje účinnou ochranu životního prostředí a šetrné využívání
zdrojů.
Zřízení Energetického regulačního úřadu jako specializovaného orgánu státní správy
pro oblast energetiky bylo nezbytné k zavedení regulace v energetických odvětvích a zároveň
podmínkou vstupu ČR do EU. Spolupráce na mezinárodní úrovni je při ochraně životního
prostředí nepostradatelná, jelikož většina vlivů a zásahů má nikoliv jen regionální charakter,
ale i globální. Provázanost ochrany životního prostředí a energetiky na úrovni EU vyjadřuje
čl. 194 Smlouvy o fungování Evropské unie, který přímo zakotvuje, že stanovené cíle politiky
v oblasti energetiky mají být realizovány s přihlédnutím k potřebě chránit a zlepšovat životní
prostředí. Významnými dokumenty na evropské úrovni jsou Evropa 2020, Evropa 2030 a
Evropa 2050, které představují výhled budoucího směřování energetiky. Cílem energetické
politiky EU je dosáhnout nízkouhlíkové ekonomie snížením emisí o 80 % - 90 % oproti roku
1990. Tento ambiciózní, ač právně nezávazný cíl, který působí zejména autoritou Komise EU,
stanoví tří významné cíle. Vedle snížení emisí jsou jimi zvýšení podílu OZE na konečné
spotřebě a zvýšení energetické účinnosti. Závazky z nich plynoucí, ovlivňují činnost ERÚ.
Ten má kompetence, které mu umožňují přispět k dosažení stanovených cílů.
Okruh působnosti a souhrn kompetencí z ní plynoucích jsou v komplexím pojetí též
jedním z prostředků ochrany životního prostředí. Základním předpokladem ERÚ je
jeho nezávislé postavení, které mu umožňuje dosáhnout požadovaných cílů ve veřejném zájmu.
Individuální zájmy při jeho rozhodování musí být vyloučeny, aby mohlo být dosaženo
efektivního výkonu tohoto úřadu ve prospěch společnosti. Za správný krok tak považuji
poslední novelou č. 131/2015 zavedení kolektivního vrcholného orgánu, který posílí
objektivnost při rozhodování.
Jedním ze základních principů podnikání v energetických odvětvích je minimalizace
dopadů na životní prostředí. Energetický zákon však tento princip přímo nezakotvuje, pouze
stanoví jako jednu z povinností držitele licence, aby při vykonávání licencované činnosti
nedošlo k ohrožení zájmu na ochraně životního prostředí. Právní úprava je v tomto ohledu
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značně nejasná a nedostatečná. Za zásadní nedostatek spatřuji neuvedení zájmu na ochraně
životního prostředí jako důvod pro zrušení licence. Ačkoliv bychom mohli uplatnit ochranu
tohoto zájmu ve vztahu k právu na život a práva na ochranu zdraví, vymahatelnost by byla
v praxi ztížená.
Na udělení licence je právní nárok. To však neumožňuje ERÚ posoudit potřebnost
udělení licence, a to zejména v případě výroby elektřiny, plynu a tepelné energie. Pokud
by mohl při vyřízení žádosti o udělení licence správní orgán v rámci správního uvážení
zhodnotit toto kritérium, umožnilo by to předcházet nadužívání dotací, které následně z tohoto
důvodu neplní svou funkci a zefektivnit výrobu i s ohledem na potřeby společnosti. V rámci
organizační struktury bych považovala za vhodné zřízení samostatného odborného oddělení
ochrany životního prostředí, které by mohlo posuzovat udělování licencí a dodržování
zákonných podmínek ve vztahu k životnímu prostředí, ale např. i poskytovat žadatelům
informace podle zákona o právu na informace o životním prostředí nebo v postavení poradního
orgánu spolupracovat nejen s ostatními orgány ochrany životního prostředí v rámci principu
dobré správy, ale i s jednotlivými držiteli licence.
Významnou kompetencí ERÚ je regulace cen, která umožňuje ekonomicky stimulovat
ekologické chování subjektů, a to zejména prostřednictvím podpory obnovitelných a
druhotných zdrojů energie a KVET ve formě zeleného bonusu, výkupní ceny a investiční
podpory tepla stanovené cenovými rozhodnutími. Tato pravomoc se nejvýrazněji podílí
na zvyšování podílu OZE na primárních zdrojích energie a s tím souvisejícího snižování emisí
skleníkových plynů, zvyšování energetické účinnosti a omezuje užívání omezených přírodních
zdrojů. Zároveň reguluje prostředí energetického trhu, jakožto síťového odvětví, které je
ze své povahy monopolním prostředím. Umožňuje tak zavést na tento trh hospodářskou soutěž
a dosáhnout zvýšení kvality dodávek energie za odpovídající cenu.
Z hlediska principu trvale udržitelného rozvoje bych shrnula, že ERÚ prostřednictvím
svých opatření přispívá k rozvoji udržitelné politiky v oblasti klimatu a energetiky
v souladu s cíli EU. Klíčovým prostředkem jsou státní podpory umožňující napravit selhání
trhu, zlepšit jeho fungování a zvýšit konkurenceschopnost. Pro držitele licence může být
podpora motivací a podnětem k ekologicky šetrnému technologickému pokroku. Primárním
cílem kontroly v oblasti poskytování podpor je zabezpečení toho, aby podpora přinesla vyšší
úroveň ochrany životního prostředí, nežli je tomu v případě jejího neposkytnutí a zároveň, aby
nebyla narušena hospodářská soutěž.
Cílem této diplomové práce bylo představení ERÚ jako celku a přiblížení jeho činnosti
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se zaměřením na vymezení jeho působnosti ve vztahu k životnímu prostředí. Jelikož závislost
lidstva na energii sebou přináší negativní dopady, které mohou vést až k zániku civilizace,
považuji za nezbytné provázat oblast energetiky a ochranu životního prostředí a směřovat
energetická odvětví k trvale udržitelnému rozvoji. Jedním z prostředků regulace toho vztahu je
právě ERÚ.

69

Seznam použitých zkratek
ACER

Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů

CEER

Rada evropských energetických regulátorů

ČR

Česká republika

ERÚ

Energetický regulační úřad

EU

Evropská unie

FO

Fyzická osoba

KVET

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu

OZE

Obnovitelné zdroje energie

PO

Právnická osoba

Rada

Rada Energetického regulačního úřadu

ÚOHS

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Energetický zákon

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikaní a o výkonu
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů

Kompetenční zákon

Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních
orgánů státní správy České socialistické republiky

LZPS

Usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady
o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
jako součástí ústavního pořádku České republiky

Novela č. 131/2015

Zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Občanský zákoník

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Soudní řád správní

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

Správní řád

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Třetí směrnice pro

Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne

elektroenergetiku

13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh s
elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES

Třetí směrnice pro

Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES ze dne

70

plynárenství

13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh se
zemním plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES

Zákon o ochraně spotřebitele

Zákon č. 634/2012 Sb., o ochraně spotřebitele

Zákon o cenách

Zákon č. 526/1990, o cenách

Zákona o majetku České

Zákon č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím

republiky a jejím vystupování

vystupování v právních vztazích

v právních vztazích
Zákon o ochraně hospodářské

Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a

soutěže

o změně některých zákonů

Zákon o podporovaných

Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o

zdrojích energie

změně některých zákonů

Zákon o právu na informace

zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním

o životním prostředí

prostředí

Zákon o působnosti orgánů

Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky

České republiky v oblasti cen

v oblasti cen

Zákon o rozpočtových

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně

pravidlech

některých souvisejících zákonů

Zákon o státní službě

Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě

Zákon o svobodném přístupu

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

k informacím

71

Seznam použitých zdrojů
a) Seznam použité literatury
DAMOHORSKÝ, Milan. Právo životního prostředí. 3. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2010.
Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-338-7.
EICHLEROVÁ, K., HANDRLICA, J., JASENSKÝ, M., KOŘÁN, J., KOŠŤÁL, V.,
PLÁŠILOVÁ, D., ZÁKOUCKÝ, P. Energetický zákon: komentář. Praha: Wolters Kluwer,
2016. ISBN 978-80-7552-412-6.
FILIP, Jan a Jan SVATOŇ. Státověda. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011.
ISBN 978-80-7357-685-1.
FLAŠÁR, Petr a kolektiv. Trh s elektřinou: úvod do liberalizované energetiky. Vydání druhé,
aktualizované. Praha: Asociace energetických manažerů, 2016. ISBN 978-80-260-9212-4.
GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 6., aktualiz. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-454-1.
HANDRLICA, Jakub. Nezávislé správní orgány. Praha: Národohospodářský ústav Josefa
Hlávky, 2009. Studie (Národohospodářský ústav Josefa Hlávky). ISBN 978-80-86729-49-7.
HENDRYCH, Dušan. Právnický slovník. 3., podstatně rozš. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009.
Beckovy odborné slovníky. ISBN 978-80-7400-059-1.
HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 8. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Beckovy
právnické učebnice. ISBN 978-80-7179-254-3.
HOLMAN, Robert. Ekonomie. 3. aktualiz. vyd. Praha: C.H. Beck, 2002. Beckovy ekonomické
učebnice. ISBN 80-7179-681-6.
JENÍK, Ivo. Dohled a regulace finančního trhu. Praha: Spolek českých právníků Všehrd, 2011.
ISBN 978-80-85305-48-7.
KNAPP, V. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995. ISBN 80-7179-028-1.
MUSIL, Petr. Globální energetický problém a hospodářská politika: se zaměřením na
obnovitelné zdroje. Praha: C.H. Beck, 2009. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-807400-112-3.

72

POUPEROVÁ, Olga. Institucionální aspekty regulace médií. Praha: Wolters Kluwer, 2016.
Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-335-8.
SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 3., aktualiz. a upr. vyd. Praha: Wolters Kluwer
Česká republika, 2013. ISBN 978-80-7478-002-8.
TESKE, Sven. Energetická revoluce. Trvale udržitelná koncepce pro Českou republiku. 1.vyd.
Praha: Greenpeace International a EREC, 2012.
b) Seznam použitých internetových článků
BUDÍN, Jan. Kogenerace – princip, technologie a výhody [online]. Dostupné z:
http://oenergetice.cz/technologie/kogenerace-princip-technologie-a-vyhody/.
DOUCHA, Pavel. Změny v energetické legislativě od 1. 1. 2016 a jejich první dopady
na výrobu elektřiny z OZE [online]. Dostupné z: http://oze.tzb-info.cz/normy-a-pravnipredpisy-obnovitelna-energie/14243-zmeny-v-energeticke-legislative-od-1-1-2016-a-jejichprvni-dopady-na-vyrobu-elektriny-z-oze.
HANDRLICA,

Jakub.

Nezávislé

správní

orgány

[online].

Dostupné

z:

https://www.epravo.cz/top/clanky/nezavisle-regulacni-organy-strucny-nastin-problematiky27201.html.
KOLMAN, Petr. K problematice rozkladové komise – vybrané otázky [online]. Dostupné z:
https://www.epravo.cz/top/clanky/k-problematice-rozkladove-komise-vybrane-otazky93968.html
NEČAS,

Filip.

Notifikace:

Co ERÚ může a co

musí

[online].

Dostupné z:

http://www.fbadvokati.cz/cs/clanky/473-notifikace-co-eru-muze-a-co-musi.
POUPEROVÁ,

Olga.

Nezávislé

správní

orgány

[online].

Dostupné

z:

http://www.mvcr.cz/clanek/nezavisle-spravni-urady.aspx.
STUCHLÍK, Jan. E.ON má velkou baterii, ale podnikat s ní nemůže [online]. Dostupné z:
http://www.solarglobal.cz/upload/media/156.pdf.
c) Seznam použité judikatury
Nález Ústavního soudu ze dne 12. září 2006, sp. zn. II.ÚS 53/06.

73

Nález Ústavního soudu z 18. prosince 2006, sp. zn. Pl. ÚS 17/06.
Nález Ústavního soudu ze dne 11. listopadu 2008, sp. zn. I. ÚS 1835/07.
Usnesení Ústavního soudu ze dne 25. června 2009, sp. zn. II.ÚS 1062/08.
Nález Ústavního soudu ze dne 15. května 2012, sp. zn. Pl. ÚS 17/11.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. října. 2003, sp. zn. 2 As 11/2003 - 164.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. února 2004, sp. zn. 5 A 55/2001.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. února 2004, sp. zn. 6 A 5/2000-58.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. srpna 2005, sp. zn. 4 As 4/2004.
Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 18. prosince 2007, sp. zn. Kom 3/2006 - 511.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. března 2009, sp. zn. 2 As 83/2008 - 124.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. srpna 2009, sp. zn. 8 As 18/2008.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. září 2011, sp. zn. 5 Afs 52/2010 – 568.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. listopadu 2011, sp. zn. 9 Afs 25/2011.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. listopadu 2013, sp. zn. 2 As 66/2013.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. února 2016, sp. zn. 9 As 256/2015.
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 1. černa 2016, sp. zn. 23 Cdo 5730/2015.
Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 8. února 2013, sp. zn. 62A 5/2011.
e) Seznam použitých internetových zdrojů
Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů

www.acer.europa.eu

Energetický regulační úřad

www.eru.cz

EnviWeb.cz

www.enviweb.cz

E.ON Distribuce

www.eon-distribuce.cz

Epravo.cz

www.epravo.cz

Eurlex

www.eur-lex.europa.eu

Frank Bold

www.frankbold.org

74

Frank Bold Advokáti

www.fbadvokati.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu

www.mpo.cz

Ministerstvo vnitra České republiky

www.mvcr.cz

Nejvyšší správní soud

www.nssoud.cz

Oenergetice.cz

www.oenergetice.cz

OTE, a.s.

www.ote-cr.cz

Rada evropských energetických regulátorů

www.ceer.eu

SOLAR GLOBAL

www.solarglobal.cz

TZB-info

www.oze.tzb-info.cz

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

www.uohs.cz

Úspory energie v Národním divadle

www.uspornedivadlo.cz

Wikipedie

www.cs.wikipedia.org

f) Seznam ostatních zdrojů
3. liberalizační balíček [online]. Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/energetika/mezinarodnispoluprace/evropska-energeticka-politika/3--liberalizacni-balicek--35030/.
Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů [online]. Dostupné z:
http://www.acer.europa.eu/Media/Leaflets/ACER_A5_CS.pdf.
Decentrální

výroba

[online].

Dostupné

z:

https://www.eon-distribuce.cz/o-

nas/novinky/media/decentralni-vyroba.
Doporučení spotřebitelům – Jak se bránit nekalým obchodním praktikám [online]. Dostupné z:
https://www.eru.cz/documents/10540/462720/brožura_doporučen%C3%AD%20spotřebitelů
m.pdf/de2cdec3-4b88-4677-a66a-4073ec397ee9.
Etický

kodex

obchodníka

s elektřinou

nebo

plynem

https://www.eru.cz/documents/10540/462722/Etický%20kodexúčinnost+2.1.2017.pdf/e919ebf5-9a79-4b71-89fd-c67219fba0dc.

75

[online].

Dostupné

z:

Kompletní průvodce právem na informace o životním prostředí [online]. Dostupné z:
http://frankbold.org/poradna/kategorie/pravo-na-informace/rada/kompletni-pruvodce-pravemna-informace-o-zivotnim-prostredi
Kontrolní

seznam

evropského

spotřebitele

energie

[online].

Dostupné

z:

https://www.eru.cz/documents/10540/603840/kontroln%C3%AD%20seznam_akt_052017.pd
f/4bd32c94-2dbc-4c1a-b645-236a0c4f88bf.
Memorandu o vzájemné spolupráci k vytvoření stabilního regulačního rámce v odvětvích
energetiky [online]. Dostupné z: https://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/aktuality-zhospodarske-souteze/2355-uohs-uzavrel-memorandum-o-spolupraci-s-energetickymregulacnim-uradem.html.
Metodický

návod

ERÚ

[online].

Dostupné

z:

https://www.eru.cz/documents/10540/741510/Metodický%20návod+ERÚ%20+pro+veřejnost+2016.pdf/270a7639-0045-400b-9f0a-dafa32de500e.
POKORNÝ, Jiří. Energie a životní prostředí z právního pohledu. Praha, 2017. Disertační práce.
Univerzita Karlova. Právnická fakulta.
Poziční dokument CEER k samovýrobě energie u obnovitelných zdrojů Rady evropských
regulátorů energie ze září 2016 [online]. Dostupné z: https://www.eru.cz/-/ceer-zaujalstanovisko-k-samovyrobe-obava-se-krizovych-dotaci.
Předsedkyně úřadu informuje veřejnost: Dotační chiméra opět v akci? [online]. Dostupné z:
https://www.eru.cz/-/dotacni-chimera-opet-v-akci-?inheritRedirect=true.
Předsedkyně úřadu informuje veřejnost: 5 let činnosti ERÚ [online]. Dostupné z:
https://www.eru.cz/-/5-let-cinnosti-eru?inheritRedirect=true.
Rozhodnutí ERÚ ze dne 20. října 2017, sp. zn. OSR-08189/2017-ERU [online]. Dostupné z:
https://www.eru.cz/documents/10540/3867915/R26217_GREEN_PROJECT_s.r.o.pdf/52740
a15-af1d-478a-8d0f-e80747ef321e.
Rozhodnutí ERÚ ze dne 20. října 2014, sp. zn. KO-09650/2014-ERU [online]. Dostupné z:
https://www.eru.cz/documents/10540/1110219/R17714_Moravia_Gas_Storage_a.s..pdf/8f7fe
da9-9020-4cfa-9c2b-90fba56a370f.
Sdělení Komise. Evropa 2020. Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění
[online].

Dostupné

z:

https://www.mmr.cz/getmedia/7c31b211-1a5a-46a8-b6bd-

151b72dc94ec/EU2020-CJ.pdf.
76

Skládkový plyn [online]. Dostupné z: http://biomasstechnology.cz/wp/?page_id=239.
Teplárenské sdružení. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla [online]. Dostupné z:
http://www.kombinovana-vyroba.cz/index.php?id=01&1521134026#.
Trumpova administrativa chce otevřít pobřežní vody těžbě ropy a plynu [online]. Dostupné z:
http://oenergetice.cz/ropa/trumpova-administrativa-chce-otevrit-pobrezni-vody-tezbe-ropy-aplynu/.
USA:

Trumpova

vláda

plánuje

dotovat

fosilní

zdroje

[online].

Dostupné

z:

http://oenergetice.cz/zahranicni/usa-trumpova-vlada-planuje-dotovat-stare-fosilni-zdroje/.
Vláda České republiky. Etický kodex úředníků a zaměstnanců [online]. Dostupné z:
https://www.eru.cz/-/eticky-kodex-uredniku-a-zamestnancu-verejnespravy?inheritRedirect=true.
Vláda České republiky. Systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. ledna 2018
[online].

Dostupné

z:

http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/systemizace-sluzebnich-a-

pracovnich-mist-s-ucinnosti-od-1-ledna-2018.aspx.
Vymezení kompetencí Energetického regulačního úřadu a Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže po nabytí účinnosti zákona č. 211/2011 Sb. (transpoziční novela energetického zákona)
[online].

Dostupné

z:

https://www.eru.cz/documents/10540/476587/COI+-

+vymez+kompetenci++podle+novelyEZ_11+12+11.pdf/f3b2772e-c1ce-4594-ba5794aeea7b136d.
Výroční zpráva o výsledcích sledování vnitřních trhů s elektřinou a plynem v roce 2016
[online].

Dostupné

z:

http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER%20
Market%20Monitoring%20Report%202016%20-%20ELECTRICITY.pdf.
Zásady cenové regulace pro období 2016-2018 pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství a
pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství s prodlouženou účinností do 31.
prosince 2020 [online]. Dostupné z: https://www.eru.cz/documents/10540/3550177/Zasadycenove-regulace-IV-RO-prodlouzene-do-2020.pdf/6788c6c3-4711-4042-b5c1-1985ed59bceb.
Závěrečný účet za rok 2016. Energetický regulační úřad [online]. Dostupné z:
http://www.eru.cz/documents/10540/462980/SZU_2016/628a278b-0f0b-405a-94a7a24d9623397e.

77

Seznam použitých příloh
Příloha 1: Rozpočet ERÚ na rok 2018
Příloha 2: Organizační struktura ERÚ
Příloha 3: Vývoj výroby elektřiny z OZE a její podíl na tuzemské spotřebě
Příloha 4: Porovnání energetické účinnosti oddělené a kombinované výroby elektřiny a tepla
Příloha 5: Podíl paliv a technologií na výrobě elektřiny za rok 2016
Příloha 6: Přehled poskytnuté podpory za roky 2013–2016
Příloha 7: Základní rozdíly mezi zákonem o svobodném přístupu k informacím a zákonem o
právu na informace o životním prostředí.
Příloha 8: Statistika provedených kontrol v roce 2016

78

Přílohy
Příloha 1: Rozpočet ERÚ na rok 2018

Zdroj: www.eru.cz

79

Příloha 2: Organizační struktura ERÚ

Zdroj: www.eru.cz
80

Příloha 3: Vývoj výroby elektřiny z OZE a její podíl na tuzemské spotřebě

Zdroj: www.eru.cz

81

Příloha 4: Porovnání energetické účinnosti oddělené a kombinované výroby elektřiny a tepla

Zdroj: www.kombinovana-vyroba.cz

82

Příloha 5: Podíl paliv a technologií na výrobě elektřiny za rok 2016

Zdroj: Roční zpráva o provozu ES ČR 2016

83

Příloha 6: Přehled poskytnuté podpory za roky 2013–2016

Zdroj: www.ote-cr.cz

84

Příloha 7: Základní rozdíly mezi zákonem o svobodném přístupu k informacím a zákonem o
právu na informace o životním prostředí.

Zdroj: www.frankbold.org

85

Příloha 8: Statistika provedených kontrol v roce 2016

Zdroj: www.eru.cz

86

Energetický regulační úřad
Abstrakt
Energetický regulační úřad (ERÚ) byl založen v roce 2001 zákonem č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů jako nezávislý specializovaný orgán státní správy pro výkon regulace
v energetických odvětvích a cenovým orgánem v oblasti energetiky. Mezi jeho hlavní úkoly
patří regulace cen, správa licencí, výkon dozoru nad dodržováním povinností vyplývajících
držitelům licencí z právních předpisů a z rozhodnutí ACER, Evropské komise a ERÚ,
provádění kontrol a v případě zjištění nesouladu mezi žádoucím a skutečným chováním
uložením sankčních a nápravných opatření, provádění šetření soutěžních podmínek týkající se
fungování trhů s elektřinou nebo s plynem, poskytování informací a rozhodování sporů jako
subjekt zajišťující alternativní řešení sporů v odvětví energetiky.
Cílem této diplomové práce je představení ERÚ jako celku, přiblížení jeho činnosti
se zaměřením na vymezení jeho působnosti ve vztahu k životnímu prostředí, jelikož závislost
lidstva na energii sebou přináší negativní dopady, které mohou vést až k zániku civilizace. Proto
je nutné provázat oblast energetiky a ochranu životního prostředí a směřovat energetická
odvětví k trvale udržitelnému rozvoji. Jedním z prostředků regulace tohoto vztahu je právě
ERÚ.
Tato diplomová práce se skládá ze tří částí. V první části práce se věnují obecné
charakteristice ERÚ, zejména jeho vzniku, základním informacím o jeho právním postavení,
hospodaření, zaměstnaneckému aparátu, organizační struktuře, mezinárodní spolupráci a
zaměřuji se na problematiku jeho postavení jako nezávislého regulačního orgánu.
V druhé části se zabývám působností ERÚ, která zastřešuje všechna tři zásadní
infrastrukturní energetická odvětví, jimiž jsou elektroenergetika, plynárenství a teplárenství.
V poslední třetí části se věnuji jednotlivým kompetencím ERÚ vycházejícím z jeho
působnosti. Zaměřuji se na oblasti, které považuji za nejvýznamnější, jimiž jsou regulace cen a
licence a dále se dotýkám výkonu dozoru a s tím související ukládání sankčních a nápravných
opatření, šetření, mimosoudního rozhodování sporů a poskytování informací.
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Energy Regulatory Office
Abstract
Energy regulatory office (ERO) was established in 2001 by Act No. 458/2000 Coll.,
on business conditions and public administration in the energy sectors and on amendment
to other laws as an independent specialized authority of the state administration for the
regulation of energy sector and pricing authority in the field of energy. Among its main goals
include prices regulation, licenses management, supervision performance over duties
observance that licence – holders follow from law regulations and from ACER’s resolution,
European comittee’s and ERO’s, controls executions and in case of disharmony between
desirable and real behavior of stowing remedy sancitons investigation performance of
competition requirements concerning electricity or gas in markets, information providing and
dissension decision – making like subject supporting alternative dissension on disputes in
power – engineering branch.
The aim of this thesis is to present the ERO as a whole with the approaching of its
activities with a focus on defining its competence in relation to the environment, because
humanity’s depedence on energy brings with it negative effects that can lead to the
disappearance of civilization. I tis therefore necessary to link the energy and environmental
sectors and to direct the energy sector to sustainable development. One of the means of
regulating the relationship is the ERO.
This thesis consists of three parts. In the first part of the thesis I am going to deal with
the general characteristics of the ERO, especially its establishment, basic information about its
legal status, its management, staffing, organizational structure, international cooperation and
its focus on the issue of its status as an independent regulatory body.
In the second part I am concerning the competence of the ERO, which covers all three
major infrastructure energy sectors, namely electricity, gas and heating.
In the last third part I am devoting the individual competencies of the ERO based on its
competence. I am focusing on thes areas, which I consider to be he most important concerning
price regulation, license management and also concern the exercise of supervision and related
sancions and remedial measures, investigations, ouf-of-court dispute resolution and
information provision.
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