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„Mým záměrem není vyvolávat nebo podporovat mylnou představu, že soutěžní právo 

je právem upravujícím pravidla sportu. Pro svoji názornost se však přiblížení této práce právě 

formou přirovnání ke sportu nabízí, jelikož ‚podnikání na volném trhu je soutěžní hra‘. 

Hospodářskou soutěž si lze představit jako utkání mezi jednotlivými hráči neboli 

soutěžiteli, ochranu hospodářské soutěže jako pravidla fair play, a soutěžní úřady jako rozhodčí. 

Energetika je sportovištěm, na které se rigorózní práce zaměřuje. Sleduje věcné 

a geografické vymezení jednotlivých relevantních trhů v podobě sportovních utkání na různých 

hřištích. Zkoumá rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tj. výsledky 

‚domácích‘, neopomíjí však ligu evropskou. tj. rozhodovací praxi Evropské komise. Analyzuje, 

shrnuje a hodnotí, jak rozhodčí tyto zápasy ‚pískají‘. 

Ústředním pojmem předkládané práce je relevantní trh, jelikož bez hřiště není hra 

a bez relevantního trhu není hospodářská soutěž.“ 
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Úvod 

Hospodářská soutěž je z hlediska udržitelnosti dosavadního fungování lidské společnosti 

žádoucím ekonomickým jevem. Je fenoménem tržního hospodářství pojímaného jako forma 

organizace ekonomiky, která přináší největší prospěch společnosti.1 „V tržní ekonomice platí 

domněnka, že pokud bude hospodářská soutěž narušena, pak celkový ekonomický rámec nebude 

fungovat.“2 

Z tohoto se derivuje nezbytnost státem garantované ochrany hospodářské soutěže, jelikož 

vývoj tržních ekonomik v průběhu dvacátého století prokázal, že pro zajištění „spotřebitelského 

blahobytu“3 je do „neviditelné ruky trhu“4 nutné vložit „pero zákonodárce“. Jak plyne z učení 

Freiburské školy, tržní liberalismus sám o sobě soutěžní řád neudrží. Je nezbytné, aby státní 

autorita nastavila rámcové podmínky pro ekonomické jednání účastníků hospodářského procesu, 

aby vytvořila systém soutěžněprávních norem a institucí, které je budou vynucovat.5 Tato státní 

ingerence však nesmí být excesivní: 

„Nelze rezignovat na očividnou schopnost trhu vypořádat se s celou řadou 

negativních jevů bez zásahu státu, který je třeba vnímat jako mezní řešení, kdy je 

zřejmé, že trh sám není schopen situaci zvládnout. Nelze tedy přeceňovat úlohu 

státních zásahů do ekonomiky a současně podceňovat schopnosti trhu. Je třeba 

neustále hledat a upřesňovat pravidla, která napomohou při hledání hranic, 

kdy intervence státu je nezbytná.“6 

Za účelem zajištění tržní svobody a zároveň udržitelnosti tržního řádu je nezbytné 

delimitovat prostor pro výkon svobodné soutěže hranicemi, které jsou nepřekročitelné, a které 

jsou jasně vymezeny negativně formulovanými normami soutěžního práva. 

Veřejnoprávní normy soutěžního práva jsou vystavěny na třech základních pilířích – 

zákazu protisoutěžních dohod, zákazu zneužití dominantního postavení a kontrole spojování 
                                                      
1 KINDL, MUNKOVÁ, 2016, § 1. 

2 Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 23. 10. 2001, sp. zn. 2 A 3/2001, ve věci ČEZ, a. s., in PETR, 
DOSTAL, 2007, § 1. 

3 V podrobnostech viz MUNKOVÁ, KINDL, SVOBODA, 2012, s. 32 a násl. 

4 Adam Smith: An inquiry into the Nature of the Wealth of Nations. 

5 O roli a podobě soutěžního práva, stejně jako o pozitivním právu samém, se vyvinulo nespočet názorových směrů. 
Koncepce hospodářské soutěže v Evropě vychází z učení ordoliberalistů a tzv. funkční soutěže (v podrobnostech 
viz MUNKOVÁ, KINDL, SVOBODA, 2012, s. 4 a násl.). 

6 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 1. 2005, č. j. 2 A 13/2002-OL-424, ve věci RadioMobil a.s., 
ÚOHS (zneužití dominantního postavení na trhu mobilních radiotelefonních služeb ve veřejných mobilních 
telekomunikačních sítích; zrušení rozhodnutí ÚOHS).  
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soutěžitelů. Institutem spojujícím tyto pilíře je relevantní trh. Vymezení relevantního trhu 

je conditio sine qua non při správním prosazování každého z nich.7 Jeho definice je nástrojem 

pro stanovení a vymezení hranic hospodářské soutěže mezi soutěžiteli a má často rozhodující 

vliv na posouzení soutěžního případu.8 

Akurátní vymezení relevantního trhu je náročnou ekonomicko-právní disciplínou.9 

V odborné literatuře je v této souvislosti podrobně analyzováno nesčetné množství 

metodologických přístupů,10 což se odvíjí nejen od složitosti této problematiky, ale rovněž 

od jejího právního i faktického významu. Týká se každého soutěžitele, determinuje v zásadě 

všechna meritorní rozhodnutí soutěžních případu a v konečném důsledku ovlivňuje celou 

evropskou, resp. globální ekonomiku. 

Chce-li soutěžitel předejít případnému porušení soutěžněprávních pravidel, musí mít 

povědomí o tom, na jakých relevantních trzích působí a jak tyto relevantní trhy vymezit. 

V opačném případě čelí hrozbě uložení některé z možných sankcí, tj. uložení pokuty dosahující 

v krajním případě až jednotek miliard EUR,11 uložení nápravného opatření nebo penále 

za porušení dílčích povinností.12 V neposlední řadě se vystavuje riziku vzniku povinnosti 

nahradit škodu vzniklou spotřebitelům13 v důsledku jeho případného protisoutěžního jednání.14 

                                                      
7 V podrobnostech viz kapitola 2.1. 

8 Srov. Sdělení Evropské komise (EU) č. 97/C 372/03 ze dne 9. 12 1997, o definici relevantního trhu pro účely práva 
hospodářské soutěže Společenství. In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie 
[cit. 2018-09-01]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/ (dále také „Sdělení Evropské komise o definici 
relevantního trhu“). 

9 V podrobnostech viz kapitola 2.1. 

10 Viz WHISH, BAILEY, 2018, KINDL, MUNKOVÁ, 2016, ŠMEJKAL, DUFKOVÁ, 2015, RAUS, ORŠULOVÁ, 
2014, NERUDA, 2006, BEDNÁŘ, 2005. 

11 Konkrétně uložení pokuty soutěžním úřadem až do výše 10 % z ročního obratu soutěžitele za poslední ukončené 
účetní období nebo až do výše 10 mil. Kč ze strany ÚOHS, příp. do výše 1 mil. EUR ze strany Evropské komise. 
V oblasti energetiky byla Evropskou komisí uložena pokuta například za kartel E.ON a GDF Suez o rozdělení 
trhu, a to ve výši 553 mil. EUR, viz rozhodnutí Evropské komise ze dne 8. 7. 2009, č. j. COMP/39.401, ve věci 
E.ON, GDF (protisoutěžní dohoda; rozdělení trhu dodávek zemního plynu). 

12 Nelze opominout trestněprávní rovinu postihu za porušení pravidel hospodářské soutěže pro zúčastněné fyzické 
osoby viz § 248 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

13 Pojem spotřebitel je v této práci používán ve významu čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
tj. ve smyslu „uživatele produktu“, nikoli ve smyslu konečného spotřebitele dle § 2 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Kategorie spotřebitele v kontextu evropské 
soutěžněprávní úpravy, včetně ZOHS, konkrétně zahrnuje „veškeré přímé nebo nepřímé uživatele produktů, které 
jsou předmětem dohody, včetně výrobců užívajících příslušný produkt jako [výrobní] vstup, velkoobchodníků, 
maloobchodníků a konečných spotřebitelů, tj. fyzických osob, které jednají z důvodů, jež lze považovat za spadající 
mimo obchodování či profesní aktivity“ viz Sdělení Evropské komise (EU) č. 2011/C 11/01 ze dne 14. 1. 2011, 
Pokyny k použitelnosti článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie na dohody a horizontální spolupráci. 
In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 2018-09-01]. Dostupné z: 
http://eur-lex.europa.eu/. 
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Je nezpochybnitelné, že relevantní trh nelze vymezovat automatizovaně. Je nezbytné 

zohlednit konkrétní okolnosti každého posuzovaného případu ve vzájemných souvislostech 

a v odpovídající míře aplikovat příslušné metodologické přístupy vedoucí k jeho vymezení. 

Na druhou stranu, „ve značném množství případů soutěžně-právního poradenství dochází 

k jakémusi ‚právnickému‘ přístupu k vymezení relevantního trhu, kdy se v podstatě vychází 

z dostupné předchozí rozhodovací praxe (ať již na unijní či na české úrovni) […]. Tento přístup 

je pochopitelný, jelikož ne ve všech případech mají samy dotčené podniky představu, jak přesně 

k vymezení relevantního trhu přistoupit, a právník není schopen bez dalšího provést či zajistit 

ekonomické analýzy, které by náležitému vymezení relevantního trhu měly předcházet.“15 

Jak Kindl potvrzuje, pokud je tento postup aplikován s vědomím jeho inherentních 

omezení, nemá smysl proti němu cokoliv namítat. Nadto, v mnoha případech ustálená praxe 

k vymezování některých relevantních trhů predikuje, jak se tržní situace a postoj soutěžního 

úřadu posléze vyvine. Může být proto účelné vycházet z ní i v případech skutkově odlišných.16 

Ačkoli je vymezení relevantního trhu otázkou právní, a tudíž podléhající soudnímu 

přezkumu, stěžejní role v této věci přísluší soutěžním úřadům:17 

„Pojem ‚relevantní trh‘ je tuzemskou soudní praxí již konstantně vymezován jako 

neurčitý právní pojem, který nelze obsahově dostatečně přesně vymezit. 

Z toho vyplývá, že aplikace tohoto pojmu závisí na odborném posouzení […] 

správního orgánu […], v každém jednotlivém případě.“18 

                                                      
14 Dle zákona č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., 

o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění 
pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dne 1. 9. 2017, a kterým byla do českého právního řádu 
implementována Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/104/EU ze dne 26. listopadu 2014 o určitých 
pravidlech upravujících žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů 
členských států a Evropské unie o hospodářské soutěži. Možnost soukromoprávního vymáhání kartelového zákazu 
(private enforcement) existovala vedle veřejnoprávního vymáhání soutěžními úřady (public enforcement) již před 
jeho přijetím, nicméně absentovala zvláštní procesní pravidla pro uplatnění daného nároku a poškození 
spotřebitelé se proto ocitali v důkazní nouzi. Směrnice má za cíl usnadnit jejich procesní pozici. V návaznosti 
na její transpozici lze očekávat nárůst využívání tohoto institutu, což bylo doposud spíše vzácností. Zda je tato 
hypotéza správná však ukáže až praxe. 

15 Kindl in KINDL, MUNKOVÁ, 2016, § 2 odst. 2.  

16 Kindl in ibid. S dovětkem, se kterým plně souhlasím a jakkoli nerozporuji: „Na druhou stranu v případě 
detailního substantivního šetření ze strany soutěžního úřadu (a to zejména v kontextu kauz týkajících se zneužití 
dominantního postavení, popř. v případě substantivně kontroverzních spojení soutěžitelů) si nelze s takovým 
přístupem vystačit.“  

17 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 5. 2009, č. j. 5 Afs 95/2007-353, ve věci BILLA, 
spol. s r. o., Omega Retail, a.s., ÚOHS (protisoutěžní dohoda; koordinované jednání o nákupních podmínkách). 

18 Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 31. 7. 2006, sp. zn. 31 Ca 30/2004, ve věci ČESKÝ TELECOM, a.s., 
in PETR, DOSTAL, 2007, § 2. 
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Výše uvedená východiska, tj. význam relevantního trhu, aplikovatelnost zmíněného 

„právnického přístupu“ při jeho vymezování a klíčová role rozhodnutí soutěžních úřadů, jsou 

základem, od kterého se odvíjí zpracování této práce, která se zaměřuje na téměř dvacetiletou 

rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále také „ÚOHS“)19 

při vymezování relevantních trhů v oblasti energetiky. 

Práce si klade za cíl analyzovat tato rozhodnutí, provést jejich kritické zhodnocení, 

strukturování, zobecnění a shrnutí, které umožní vytvořit komplexní přehled a základní rozbor 

doposud vymezených relevantních trhů v oblasti energetiky. Tato práce by měla odpovědět 

na otázku, jaké jsou relevantní trhy v energetice, resp. jak je v tomto smyslu vymezuje ÚOHS, 

a zda lze jeho přístup a pojetí aprobovat. 

Odborná publikace nebo jiný zdroj věnující se relevantním trhům v energetice popsaným 

způsobem, tj. optikou rozhodovací praxe národního soutěžního úřadu, v českém prostředí 

absentuje, navzdory výše popsanému významu.20 Ačkoli ÚOHS i Evropská komise v zájmu 

transparentnosti a předvídatelnosti svých rozhodnutí vydávají tzv. soft law, zmiňovaný 

strukturovaný přehled relevantních trhů v něm doposud obsažen není. Vyplnění této mezery 

považuji za hlavní přínos této práce.  

 V této práci je charakteristika jednotlivých relevantních trhů primárně činěna 

prostřednictvím odkazů na konkrétní rozhodnutí ÚOHS nebo Evropské komise. Zpracování 

tohoto tématu nezahrnuje substantivní deskripci a analýzu jednotlivých relevantních trhů 

(detailní rozbor dotčené právní úpravy, ekonomickou analýzu, technický popis apod.), jelikož 

předkládaná práce přirozeně nemohla postihnout všechny tyto aspekty. Za cíl má naopak 

vytknuto charakterizovat každý relevantní trh alespoň v takové míře detailu, která je dostačující 

pro účely jeho vymezení z pohledu ÚOHS. 

Opěrnými pilíři jsou tudíž jednotlivá rozhodnutí soutěžních úřadů, konkrétně vybrané 

pasáže jejich odůvodnění. Na nich je syntézou vystavěno systematické shrnutí a charakteristika 

jednotlivých relevantních trhů. Charakteristika plynoucí ze samotné energetické regulace je tudíž 

v rámci této práce použita komplementárně, nikoli primárně. Zvolit tento přístup bylo dle mého 
                                                      
19 Veřejně dostupná jsou jeho rozhodnutí datovaná od roku 1999. Za stejný časový horizont byla zpracovávána 

rovněž rozhodnutí Evropské komise. 

20 Tato problematika v rámci českých odborných pramenů komplexně zkoumána a popsána nebyla. Zcela raritní 
jsou rovněž zdroje parciální, zaměřující se na relevantní trhy vybraného energetického odvětví (srov. SZABO, 
2015, který se věnuje relevantním trhům v teplárenství). Tyto prameny sice existují na evropské úrovni (srov. 
HANCHER et al., 2016), vzhledem k zaměření této práce na české tržní prostředí je jejich využitelnost omezená. 
Ohledně evropského kontextu přitom vnímám jako účelnější vycházet z primárního zdroje charakteristik 
relevantních trhů, tj. přímo z rozhodovací praxe Evropské komise, kterou využívám rovněž pro komparaci 
se závěry ÚOHS nebo pro překlenutí případných mezer či nejasností v jeho rozhodovací praxi. 
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názoru přínosné a nezbytné, jelikož uvedená metoda umožňuje demonstrovat, z jakých 

východisek ÚOHS vychází a co v tomto smyslu při vymezování relevantních trhů považuje 

za rozhodující. 

Při evaluaci závěrů ÚOHS a při jejich případném doplnění vycházím zejména 

z komentářů k zákonu o ochraně hospodářské soutěže21 a k energetickému zákonu,22 

z rozhodovací praxe Evropské komise a ze soudní judikatury. Na evropské úrovni 

pak z monografií o soutěžněprávní problematice.23 Poměrně hojně pracuji též s internetovými 

zdroji, s informacemi zveřejňovanými Energetickým regulačním úřadem nebo operátorem trhu 

ve smyslu energetického zákona24 za účelem zachycení aktuální tržní situace na energetických 

trzích. 

Na oblast energetiky jsem se zaměřila z několika důvodů. Rozhodovací praxe ÚOHS 

týkající se tohoto sektoru je obsáhlá, a tudíž umožňující vytvoření komplexního obrazu 

či podkladu, který je využitelný nejen pro soutěžitele působící v této oblasti, ale může být 

inspirací i pro ostatní soutěžitele, jelikož na konkrétních příkladech demonstruje logiku 

vymezování relevantních trhů v aplikační praxi ÚOHS a Evropské komise, která je platná napříč 

všemi odvětvími. 

 Energetika je jedním z klíčových hospodářských sektorů nejen z pohledu české i světové 

ekonomiky, ale rovněž prizmatem zajištění fundamentálních potřeb spotřebitelů. Trh energetiky 

prošel zásadními změnami v návaznosti na vstup České republiky do Evropské unie. Dotčená 

regulace byla harmonizována či unifikována, trhy liberalizovány, do značné míry integrovány 

a zároveň transformovány v souvislosti s technologickým pokrokem a globalizací. Energetické 

trhy se vyvíjejí neustále, stejně tak související rozhodnutí soutěžních úřadů. Za tím účelem 

zahrnuji do charakteristiky jednotlivých relevantních trhů vycházející z nejnovějších rozhodnutí 

rovněž historický exkurs, jelikož umožňuje definovat trendy a případné budoucí směřování 

rozhodovací praxe ÚOHS a Evropské komise. 

Ohledně pojmu energetika je nezbytné upozornit, že je v této práce chápán šířeji 

než ve významu dle energetického zákona, který reguluje sektor elektroenergetiky, plynárenství 

                                                      
21 Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně 

hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o ochraně hospodářské soutěže“ 
nebo „ZOHS“). KINDL, MUNKOVÁ, 2016, NERUDA, 2006. 

22 EICHLEROVÁ et al., 2016. 

23 HANCHER et al., 2016. 

24 Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také „energetický zákon“ nebo „EZ“). 
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a teplárenství. Pod označení energetika subsumuji též trhy týkající se uhlí, vedlejších 

energetických produktů a emisních povolenek. 

Vyjmenované trhy se vzájemně ovlivňují a podmiňují. Není přitom výjimkou, 

že soutěžitelé vykonávají své podnikatelské aktivity napříč vyjmenovanými oblastmi, což ÚOHS 

při svém rozhodování vzájemně zohledňuje. Ačkoli nelze opomíjet, že emisní povolenky nejsou 

omezeny pouze na energetická odvětví,25 výroba elektrické i tepelné energie, a tudíž i spotřeba 

uhlí, je zásadně ovlivněna vývojem ceny elektřiny a dalších nákladů s její výrobou souvisejících, 

včetně ceny emisních povolenek. Situace na trzích s uhlím i s emisními povolenkami 

determinuje tržní chování dotčených soutěžitelů, konkrétně jejich rozhodnutí o způsobu 

využívání jejich výrobních portfolií. 

Zatímco uhlí a emisní povolenky jsou pro elektroenergetiku a teplárenství nezbytným 

vstupem, vedlejší energetické produkty jsou naopak výstupem na jmenovaných trzích. 

Trh vedlejších energetických produktů lze považovat za jeden z relevantních trhů v oblasti 

energetiky, jelikož tyto produkty vznikají při výrobě tepelné a elektrické energie spalováním 

uhlí. 

Nadto, prezentovaný širší rámec pojetí energetiky zároveň umožňuje komparaci napříč 

těmito odvětvími, hodnotnější analýzu, aplikaci výkladové metody per analogiam a a contrario, 

vysvětlení funkčních vazeb mezi vertikálně navazujícími trhy a objasnění problematiky 

zastupitelnosti jednotlivých energetických médií, která je pro vymezení relevantních trhů klíčová 

a kterou se ÚOHS opakovaně zabýval.26 

Ohledně strukturování práce doplňuji, že je rozdělena do tří částí. První z nich souhrnně 

objasňuje výchozí pojmy za použití metody deskriptivní. Druhá část se detailněji věnuje 

metodologii vymezování relevantních trhů formou deskripce, analýzy a komparace. Byť se tato 

část týká vymezování relevantních trhů obecně, demonstrativní výčty a odkazy na rozhodovací 

praxi, které jsou pro její konkretizaci a objasnění používány, jsou právě z oblasti energetiky. 

Tuto část tudíž nevnímám pouze jako prostředek k dosažení stanovených cílů práce, ale již jejich 

samotné naplňování. 

Bezesporu nejvýznamnější je však část třetí, ve které je obsažen výčet jednotlivých 

relevantních trhů v systematickém uspořádání dle vybraných energetických odvětví. K vytvoření 

této části byla využita metoda syntézy, frekventovaně ji doplňuje metoda komparace. 

                                                      
25 V podrobnostech viz kapitola 3.7. 

26 V podrobnostech viz kapitoly 3.1. a 3.5.2. 
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Komparováno je napříč energetickými odvětvími, vertikálně navazujícími trhy a z hlediska 

časového též v rámci jednotlivých relevantních trhů. Komparace rozhodnutí ÚOHS a Evropské 

komise je ve vybraných pasážích používána ad hoc pro účely kritického zhodnocení rozhodovací 

praxe ÚOHS. 

Práce vychází z několika předpokladů. Fundamentální je hypotéza, že v podobných 

případech budou vymezovány totožné, event. obdobné relevantní trhy. Jinými slovy, že je 

proveditelná zmiňovaná syntéza a sumace závěrů plynoucích z rozhodnutí jednotlivých případů 

a vytvoření uceleného přehledu existujících relevantních trhů. 

Navazující otázkou je, zda lze v tomto smyslu rozhodovací praxi soutěžních úřadů 

považovat za ustálenou, konzistentní a souladnou. Vyvstává též otázka, zda se způsob vymezení 

relevantního trhu liší dle posuzované skutkové podstaty (tj. při rozhodování o protisoutěžní 

dohodě vs. zneužití dominance vs. spojení soutěžitelů). Rovněž je zkoumáno, zda je rozhodovací 

praxe kompatibilní na národní a evropské úrovni, a jaké diskrepance lze případně identifikovat. 

S tím souvisí otázky ohledně budoucího vývoje rozhodovací praxe, konkrétně, zda lze výčet 

relevantních trhů vzniklý extrahováním závěrů z jednotlivých rozhodnutí v rámci daných odvětví 

považovat za úplný a finální, nebo zda se nabízí vymezení detailnější či zcela odlišné. 

Problematika, které se z důvodu rozsahové limitace tato práce nevěnuje, byť vybízí 

k dalšímu bádání, je komparace přístupu ÚOHS s přístupy ostatních národních soutěžních úřadů, 

včetně komparace s přístupem americkým.27 Ačkoli je předmětné porovnání z akademického 

hlediska lákavé, rozhodovací praxe ÚOHS je těmito aspekty ovlivněna v zanedbatelném rozsahu, 

a tudíž byly v této práci upozaděny.  

 

Rigorózní práce je zpracována podle právního stavu a rozhodovací praxe ke dni 1. 9. 2018. 

                                                      
27 Tamní přístup k ochraně hospodářské soutěže byl determinován Harvardskou a Chicagskou školou. 

Jeho základem je Shermanovo zákon, Claytonův zákon a Hart-Scott-Rodino zákon (v podrobnostech 
viz MUNKOVÁ, KINDL, SVOBODA, 2012, s. 28). 
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1. Vymezení problematiky 

1.1. Ochrana hospodářské soutěže 

Relevantní trh je jedním z klíčových institutů právní úpravy ochrany hospodářské 

soutěže. Samotná hospodářská soutěž je ekonomickým jevem, který lze vnímat jako úsilí 

soutěžitelů dosáhnout hospodářského prospěchu v rámci konkurenčního boje s jinými 

soutěžiteli.28 Vztahy vznikající při této soutěži upravuje soutěžní právo, které zahrnuje 

veřejnoprávní a soukromoprávní větev.29 

Soukromoprávní větev soutěžního práva, jejíž úprava je obsažena v občanském 

zákoníku,30 chrání samotné soutěžitele před nekalou soutěží. Veřejnoprávní větev soutěžního 

práva chrání hospodářskou soutěž samotnou (soutěžitele a spotřebitele chrání pouze nepřímo).31 

Od toho se odvíjí název zákona, ve kterém je její právní úprava obsažena, tj. zákon o ochraně 

hospodářské soutěže. Na komunitární úrovni jsou základem této právní úpravy články 101 a 102 

Smlouvy o fungování Evropské unie.32 Komunitární právní úprava má oproti té národní za cíl 

nejen ochranu hospodářské soutěže, ale též integraci vnitřního trhu EU. 

Nadále se budu věnovat výhradně veřejnoprávní větvi soutěžního práva, tj. ochraně 

hospodářské soutěže, jelikož právě ona zahrnuje úpravu relevantního trhu. 

                                                      
28 Soutěžitelé usilují o dosažení lepšího tržního postavení, vyššího zisku apod. na úrok ostatních soutěžitelů. Účastí 

v hospodářské soutěži je však každá aktivita mající schopnost ovlivnit fungování trhu bez ohledu na kritérium její 
ziskovosti. Takové aktivity mohou vyvíjet i nepodnikatelé, včetně orgánů veřejné správy. K definici hospodářské 
soutěže v podrobnostech viz MUNKOVÁ, KINDL, SVOBODA, 2012, s. 3. 

29 V podrobnostech viz MUNKOVÁ, KINDL, SVOBODA, 2012, s. 22 a násl. 

30 Viz § 2976 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších přepisů. Generální klauzule 
obsažená v § 2976 odst. 1 tohoto zákona stanoví: „Kdo se dostane v hospodářském styku do rozporu s dobrými 
mravy soutěže jednáním způsobilým přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům, dopustí se nekalé soutěže. 
Nekalá soutěž se zakazuje.“ 

31 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 10. 2004, č. j. 2 A 11/2002-OL-227, ve věci Moravské 
naftové doly, a.s., ÚOHS (spojení soutěžitelů, povolení účastenství v řízení): „Účelem zákona je ochrana 
konkurence jako ekonomického jevu, nikoliv ochrana jednotlivých účastníků trhu. Ti jsou proti narušitelům 
soutěže nepřímo chráněni výkonem pravomoci Úřadu, vykonávajícího dozor nad tím, zda a jakým způsobem 
soutěžitelé plní povinnosti vyplývající pro ně z tohoto zákona nebo z rozhodnutí Úřadu vydaných na základě 
zákona o soutěži.“ 

32 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie. In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad 
pro publikace Evropské unie [cit. 2018-09-01]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/ALL/?uri=celex%3A12012E%2FTXT. 
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 Ochrana hospodářské soutěže je vystavěna na třech základních pilířích:33 

- zákazu protisoutěžních dohod (nejen kartelů),34 

- zákazu zneužití dominantního postavení,35 

- kontrole spojování soutěžitelů.36 

Dodržování pravidel ochrany hospodářské soutěže kontrolují soutěžní úřady, kterými 

jsou v České republice ÚOHS a v rámci celé Evropské unie Evropská komise. Soutěžní úřady 

chrání hospodářskou soutěž tím, že dohlíží na soutěžní jednání soutěžitelů a toto jednání případě 

korigují a sankcionují v rámci ex ante nebo ex post kontroly. 

1.2. Soutěžitel 

Pojem soutěžitel je definován v § 2 odst. 1 ZOHS. K výkladu tohoto právního institutu 

existuje bohatá rozhodovací praxe.37 Z ní plyne, že je za soutěžitele považována každá 

ekonomická jednotka vykonávající hospodářskou činnost.38 Právní osobnost, právní forma ani 

status podnikatele přitom nejsou samy o sobě určujícími kritérii. Okruh soutěžitelů tudíž není 

omezen pouze na podnikatele nebo na obchodní korporace.39 Soutěžitelem může být jak fyzická, 

tak právnická osoba, a dokonce též ekonomická jednotka, která nedisponuje právní osobností. 

Jeden soutěžitel může být tvořen několika fyzickými či právnickými osobami, přičemž je 

klíčové, že tyto jeho „složky“ vystupují na trhu jako jedna ekonomická jednotka. V jedné 

právnické osobě může naopak existovat více ekonomických jednotek, pokud budou v zásadě 

hospodářsky samostatné. V soutěžněprávní rovině tudíž platí, že „(soutěžně)právní subjektivitu 

                                                      
33 Srov. ustanovení § 1 odst. 1 ZOHS, které uvádí, že vedle vyjmenovaných tří oblastí chrání hospodářskou soutěž 

před protisoutěžním jednáním orgánů veřejné správy. 

34 Ve smyslu § 1 odst. 1 písm. a) ZOHS. Za protisoutěžní dohodu je dle § 3 a násl. ZOHS považováno též jednání 
ve vzájemné shodě, kdy se soutěžitelé předem informují o svých záměrech a v hospodářské soutěži tudíž nejednají 
nezávisle. Znaky protisoutěžní dohody může naplňovat též rozhodnutí přijaté sdružením soutěžitelů 
(v podrobnostech viz KINDL, MUNKOVÁ, 2016, § 3). 

35 Dominantní postavení je takové postavení soutěžitele na relevantním trhu, které mu v návaznosti na jeho tržní sílu 
umožňuje chovat se ve značné míře nezávisle na ostatních soutěžitelích nebo spotřebitelích. Samo o sobě 
protiprávní není, zakázáno je však jeho zneužití. Srov. § 10 a násl. ZOHS. 

36 Jedná se o ex ante kontrolu. Její právní úprava je obsažena v § 12 a násl. ZOHS, a na evropské úrovni v Nařízení 
Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 
81 a 82 Smlouvy. 

37 V podrobnostech viz KINDL, MUNKOVÁ, 2016, § 2 odst. 2. 

38 Při splnění dalších podmínek, srov. MUNKOVÁ, KINDL, SVOBODA, 2012, s. 83 a násl. 

39 Ve smyslu § 1 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), ve znění pozdějších předpisů. 
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či osobnost“ může mít jak závod, tak koncern. Daný závěr je však možné činit až po pečlivém 

posouzení okolností konkrétního případu, jak zdůrazňuje Nejvyšší správní soud.40 

Popsané pojetí soutěžitele má své nezpochybnitelné opodstatnění. Pokud by jedním 

soutěžitelem nebyl celý koncern, ale každá ze společností pod něj spadající, vzájemná 

spolupráce těchto společností by mohla naplňovat skutkové znaky protisoutěžních dohod formou 

zakázané výměny informací, společného definování podnikatelské strategie aj. 

Dalším významným projevem tohoto pojetí je též intra-enterprise doktrína. Ta stanoví, 

že jednání uvnitř ekonomické jednotky nemá z pohledu soutěžního práva význam, byť jde 

o jednání mezi samostatnými subjekty práva. Jinými slovy, dodávky zboží uskutečňované mezi 

jednotlivými společnostmi téže ekonomické jednotky nejsou dodávkami umisťovanými na volný 

trh. Nelze je tudíž považovat za součást relevantního trhu, což má vliv na výpočet tržních podílů 

jednotlivých soutěžitelů.41 

Ohledně vzájemného vztahu soutěžitelů je rozlišováno, zda působí na stejném 

relevantním trhu, a jsou tudíž přímými konkurenty, nebo zda vystupují na rozdílných úrovních 

dodavatelského řetězce, či zda jsou jejich aktivy na sobě nezávislé. Tuto úvahu vedou soutěžní 

úřady vždy při posuzování případů spojování soutěžitelů. 

O horizontální spojení soutěžitelů se jedná, pokud soutěžitelé působí na stejném 

relevantním trhu, tj. na stejné úrovni dodavatelského řetězce. Takové spojení znamená ztrátu 

přímého konkurenta a snížení soutěžního tlaku na spojením vzniklý subjekt. Z hlediska možného 

narušení hospodářské soutěže42 tudíž obecně představuje vyšší míru rizika v porovnání 

se spojením vertikálním. Rovněž vertikální spojení však může v konkrétním případě vést 

k narušení hospodářské soutěže, a to prostřednictvím tzv. koordinovaných a nekoordinovaných 

efektů.43 

Výsledný dopad na hospodářskou soutěž je v případě horizontálních i vertikálních spojení 

odvislý od velikosti tržních podílů spojujících se soutěžitelů a od celkové koncentrace daného 

relevantního trhu. Velikost tržního podílu soutěžitele je z podstaty věci určující 

                                                      
40 Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 10. 2007, č. j. 5 As 61/2005-183, ve věci 
Česká rafinérská, a.s., ÚOHS (zneužití dominantního postavení při dodávkách petrochemických výrobků). 

41 V podrobnostech viz kapitoly 3.4.2. a 3.5.1. 

42 „Narušení hospodářské soutěže“ je v této práci používáno ve smyslu legislativní zkratky viz § 1 odst. 1 ZOHS, 
která zahrnuje rovněž omezení, vyloučení a ohrožení hospodářské soutěže. 

43 V podrobnostech viz rozhodnutí ÚOHS ze dne 27. 5. 2013, č. j. ÚOHS-S196/2013/KS-9749/2013/840/RPl, 
ve věci Litvínovská uhelná a.s., Elektrárna Chvaletice a.s. (povolení spojení soutěžitelů). 
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též pro posuzování zneužití dominantního postavení a svůj význam má rovněž při posuzování 

a případném sankcionování protisoutěžních dohod. 

Určení velikosti tržních podílů soutěžitelů a z toho plynoucí míry koncentrace se odvíjí 

od vymezení konkrétního relevantního trhu. Žádný z těchto kroků se přitom neobejde 

bez alespoň základní ekonomické analýzy. Tímto lze demonstrovat, že oblast ochrany 

hospodářské soutěže je nejen právní, ale též ekonomickou disciplínou.44 

Tato práce se z obou oblastí zaměřuje na aspekty právní, aniž by opomíjela jejich 

vzájemnou provázanost. Z oblasti ekonomie se v souvislosti s charakteristikou vybraných 

relevantních trhů věnuje hlavně ukazateli míry celkové úrovně koncentrace trhu, který 

je označován jako Herfindahl-Hirschman index (dále také „HHI“). Hodnotu tohoto ukazatele lze 

vypočítat jako součet čtverců jednotlivých tržních podílů všech soutěžitelů na relevantním trhu. 

„Zatímco absolutní úroveň HHI poskytuje prvotní údaj o konkurenčním tlaku na trhu po spojení, 

změna HHI (tzv. delta) je užitečným ukazatelem změny úrovně koncentrace přímo vyvolané 

spojením.“45 Pro vybrané relevantní trhy v energetice je typická vysoká míra koncentrace 

či dokonce přirozeně monopolní prostředí,46 kdy HHI dosahuje svého maxima, tj. hodnoty 

10 000 bodů.47 

1.3. Energetika 

V této práci analyzuji rozhodnutí ÚOHS týkající se relevantních trhů jednotlivých 

energetických odvětví. Za energetická odvětí lze s odkazem na právní úpravu energetického 

zákona považovat elektroenergetiku, plynárenství a teplárenství.48 Eichlerová uvádí, že ačkoli 

energetický zákon nedefinuje, co se elektroenergetikou, plynárenstvím a teplárenstvím rozumí, 

                                                      
44 Srov. NERUDA, BROUČEK, 2017. 

45 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 27. 5. 2013, č. j. ÚOHS-S196/2013/KS-9749/2013/840/RPl, ve věci Litvínovská uhelná 
a.s., Elektrárna Chvaletice a.s. (povolení spojení soutěžitelů): „Současně platí, že problémy v oblasti hospodářské 
soutěže při posuzování nehorizontálních spojení pravděpodobně nevyvstanou, je-li podíl spojením vzniklého 
soutěžitele na každém z dotčených trhů nižší než 30 % a úroveň HHI po spojení je nižší než 2000 
(tzv. safeharbour). To neplatí za předpokladu existence zvláštních okolností […]. Nadto vertikální spojení 
soutěžitelů zpravidla nevyvolává obavy z negativních dopadů na hospodářskou soutěž, pokud žádný ze spojujících 
se soutěžitelů nedisponuje značnou tržní silou na některém z dotčených či souvisejících relevantních trhů a pokud 
vertikální integrace, k níž má v důsledku spojení dojít, nepovede ke zvýšení bariér vstupu na navazující 
(downstream) či předcházející (upstream) trh.“ 

46 V podrobnostech viz třetí kapitola této práce. 

47 Jelikož na trhu působí jediný soutěžitel, monopolista, jeho tržní podíl činí 100 %. HHI je počítán jako součet 
druhých mocnin velikosti tržních podílů jednotlivých soutěžitelů, v tomto případě tudíž sto na druhou, 
což představuje hodnotu 10 000 bodů. 

48 Srov. § 1 EZ. 
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z kontextu celého zákona lze dovodit, že „jde jen o takové činností, které znamenají dálkovou 

dodávku elektřiny, plynu a tepelné energie, tj. dodávku uskutečňovanou prostřednictvím 

infrastrukturních energetických zařízení.“49 

Energetický zákon tyto činnosti reguluje a ve vztahu k nim stanovuje podmínky 

podnikání a výkonu státní správy. Neopominutelnou součástí regulace energetických odvětvích 

je rovněž právo komunitární, zejména sekundární předpisy ve formě nařízení a směrnic.50 

Správním úřadem pro výkon regulace v energetice je Energetický regulační úřad 

(dále také „ERÚ“). Podřízenost osoby sektorové regulaci vykonávané ERÚ působnost ÚOHS 

nevylučuje.51 Na rozdíl od ERÚ není primárním úkolem ÚOHS vytvářet adekvátní tržní 

podmínky, ale posoudit, zda jednáním konkrétních soutěžitelů došlo k narušení soutěže. 

Jeho působnost je tudíž koncipována jako ex post (vyjma posuzování spojování soutěžitelů). 

ERÚ, jako sektorový regulátor, má pravomoc provádět šetření týkající se fungování trhů 

s elektřinou nebo plynem a ukládat související opatření.52 Ochranu hospodářské soutěže 

ve vztahu k energetickým relevantním trhům tudíž nevykonává pouze ÚOHS, ale též ERÚ. 

V ustanovení § 17c odst. 2 EZ je zakotvena povinnost ERÚ informovat ÚOHS o vybraných 

skutečnostech týkajících se uvedených trhů. Za účelem rozvoje spolupráce v energetických 

odvětvích spolu tyto úřady uzavřely Memorandum o vzájemné spolupráci.53 

Nad rámec výše uvedených energetických sektorů, které jsou regulovány energetickým 

zákonem, se tato práce věnuje též trhům uhlí, vedlejších energetických produktů a emisních 

povolenek. Pojem energetika je tudíž v předkládané práci používán v širším významu 

                                                      
49 EICHLEROVÁ et al., 2016, § 1. 

50 V podrobnostech viz EICHLEROVÁ et al., 2016, § 1. S ohledem na zaměření předkládané práce je v této 
souvislosti žádoucí upozornit na požadavek tzv. unbundlingu, který přinesla evropská právní úprava, jehož 
současná podoba vychází z tzv. Třetího energetického liberalizačního balíčku. Unbundling má za cíl zajistit 
nediskriminační přístup k síti. Představuje požadavek na oddělení kontroly energetických společností 
nad energetickými přenosovými sítěmi a výrobou (a distribucí) energie. Podle intenzity požadavku na oddělení 
je rozlišován unbundling právní (tj. manažerský, správní a účetní) a vlastnický. Tyto požadavky jsou nejstriktnější 
ve vztahu k provozování přenosové soustavy (v oblasti elektroenergetiky) a přepravní soustavy (v oblasti 
plynárenství). Požadavek unbundlingu se naopak vůbec neaplikuje v oblasti teplárenství. Blíže in ibid (konkrétně 
§ 24a, § 25a, § 58a, § 59a a § 60a EZ). 

51 V podrobnostech viz usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 12. 2007, č. j. Komp 3/2006-511, ve věci 
ÚOHS, ERÚ (kompetenční spor o oprávnění regulovat a kontrolovat výši ceny plynu za komitu a za uskladnění, 
ukládat sankce a opatření k nápravě; pachatele lze potrestat dvěma různými orgány za porušení dvou různých 
zájmů). 

52 Srov. § 18a a násl. EZ. 

53 Memorandum o vzájemné spolupráci k vytvoření stabilního regulačního rámce v odvětvích energetiky. In Uohs.cz 
[online]. [cit. 2018-09-01]. Dostupné z: 
http://www.uohs.cz/download/Sekce_HS/UOHS_ERU_memorandum_2017.pdf. 
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zahrnujícím rovněž tyto vyjmenované oblasti. Důvody zvoleného širšího vymezení předmětu 

této práce byly představeny již v jejím úvodu. 

V této práci se naopak nevěnuji těm oblastem, které sice s energetikou úzce 

nebo dokonce výlučně souvisí, ve vztahu k nimž však nelze rozhodovací praxi ÚOHS považovat 

za ustálenou, resp. umožňující činit obecně platné závěry. Jedná se o relevantní trhy týkající se 

oblasti projektování, výstavby, montáží, údržby, oprav a revizí energetických zařízení.54 

Evropská komise označuje relevantní trh těchto činností jako Engineering and Maintenance 

of Electrical Installations.55 Není výjimkou, že ÚOHS vymezuje relevantní trhy v této oblasti 

velmi úzce. Jako příklad lze uvést relevantní trh „služeb provozu a údržby části technologických 

zařízení hnědouhelných elektráren situovaných v rámci tzv. zadního palivového cyklu těchto 

elektráren“.56 

Bližší charakteristika jednotlivých trhů v energetice, tj. v oblasti elektroenergetiky, 

plynárenství, teplárenství, uhlí, vedlejších energetických produktů a emisních povolenek, 

je obsažena v následující části této práce. Ohledně souhrnného popisu energetického 

hospodářství v České republice a cílů státu v této oblasti odkazuji na Státní energetickou 

koncepci České republiky.57 

                                                      
54 Viz rozhodnutí ÚOHS ze dne 26. 6. 2002, č. j. S 125/02-2218/02, ve věci ELVOD a.s., Elektrovod Holding, a.s. 

(povolení spojení soutěžitelů), rozhodnutí ÚOHS ze dne 23. 6. 2008, č. j. S 151/2008/KS-12139/2008/840, ve věci 
MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság, ČEZ, a. s., I & C Energo a.s., 
ENPROSPOL, s.r.o. (povolení spojení soutěžitelů), rozhodnutí ÚOHS ze dne 29. 4. 2009, č. j. ÚOHS-
S72/2009/KS-4931/2009/840, ve věci ČEZ Teplárenská, a.s., MARTIA a.s. (povolení spojení soutěžitelů), 
rozhodnutí ÚOHS ze dne 5. 11. 2009, č. j. ÚOHS-S189/2009/KS-14222/2009/840, ve věci 
LIBUTE INVESTMENTS Ltd., International Power Opatovice, a.s. (povolení spojení soutěžitelů), rozhodnutí 
ÚOHS ze dne 20. 5. 2010, č. j. ÚOHS-S094/2010/KS-7194/2010/840/RPl, ve věci Energetický a průmyslový 
holding, a.s., EAST BOHEMIA ENERGY HOLDING LTD. (povolení spojení soutěžitelů), rozhodnutí ÚOHS 
ze dne 28. 12. 2010, č. j. ÚOHS-S475/2010/KS-19432/2010/840/JMě, ve věci E.ON Česká republika, s. r. o., 
LUMEN INTERNATIONAL a.s., LUMEN SYNERGY s.r.o. (povolení spojení soutěžitelů), rozhodnutí ÚOHS 
ze dne 28. 12. 2010, č. j. ÚOHS-S476/2010/KS-19433/2010/840/JMě, ve věci E.ON Trend s.r.o., 
LUMEN INTERNATIONAL a.s., POTYLA s.r.o., LUMEN DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY, s.r.o. (povolení spojení 
soutěžitelů), rozhodnutí ÚOHS ze dne 18. 6. 2012, č. j. ÚOHS-S492/2011/KS-11155/2012/840/LBř, ve věci 
ČEZ, a. s., Energotrans, a.s. (povolení spojení soutěžitelů). 

55 Rozhodnutí Evropské komise ze dne 19. 11. 2013, č. j. COMP/M.6984, ve věci EPH, STREDOSLOVENSKA 
ENERGETIKA (povolení spojení soutěžitelů). 

56 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 10.11.2014, č. j. ÚOHS-S840/2014/KS-23867/2014/840/LBř, ve věci ČEZ Energetické 
produkty, s.r.o., E S B a.s. (povolení spojení soutěžitelů). 

57 Státní energetická koncepce České republiky. In Mpo.cz [online]. [cit. 2018-09-01]. Dostupné z: 
https://www.mpo.cz/dokument158059.html. Na evropské úrovni pak na samotnou činnost a související výstupy 
Evropské komise, viz Gas and electricity market reports. In Ec.europa.eu [online]. 2018. [cit. 2018-09-01]. 
Dostupné z: https://ec.europa.eu/energy/en/data-analysis/market-analysis. 
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2. Vymezení relevantního trhu 

2.1. Základní východiska 

Jak bylo vysvětleno v úvodu této práce, vymezení relevantního trhu je nezbytným 

předpokladem pro téměř každé meritorní rozhodnutí, ať již ve věci protisoutěžních dohod,58 

zneužití dominance59 či spojování soutěžitelů.60 Bez vymezení relevantního trhu není možné 

určit, zda je hospodářská soutěž posuzovaným jednáním narušena. Nelze stanovit velikost 

tržního podílu soutěžitele, což je jedno z určujících kritérií pro posouzení dovolenosti 

jeho soutěžního chování.  

Relevantní trh je zcela klíčovým institutem v rámci soutěžního práva. Hospodářská 

soutěž bez trhu nemůže existovat. V terminologii soutěžního práva je pro jeho označení 

používáno slovní spojení relevantní trh (relevant market), což má dle mého názoru signalizovat 

jednak odlišení od pojmu trh ve smyslu čistě ekonomickém, a zároveň naznačovat, že se nejedná 

o komplexní globální trh, ale o jeden z trhů, tj. konkrétní trh, který je relevantní pro posuzovaný 

případ. Totéž vyplývá ze Sdělení Evropské komise o definici relevantního trhu: 

„‚Relevantní trh‘ se liší od jiných definic trhu často užívaných v jiných 

souvislostech. Například společnosti často používají pojem ‚trh‘ ve významu 

oblasti, kde prodávají své výrobky, nebo mají na mysli průmysl nebo odvětví, 

kam patří.“61 

Právní pojem relevantní trh není na unijní úrovni definován formou právního předpisu, 

nicméně jeho definice je ustálená v návaznosti na bohatou rozhodovací praxi Evropské komise, 

judikaturu a soft law v podobě výše uvedeného Sdělení Evropské komise o definici relevantního 

trhu. 

                                                      
58 Vymezit relevantní trh není nezbytné při posuzovaní protisoutěžních dohod, které představují tzv. cílová omezení 

soutěže (blíže viz Sdělení Evropské komise (EU) SWD (2014) 198 ze dne 25. 6. 2014, Guidance on restrictions 
of competition "by object" for the purpose of defining which agreements may benefit from the De Minimis Notice. 
In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 2018-09-01]. Dostupné z: 
http://eur-lex.europa.eu/). Vymezení relevantního trhu je naopak rozhodující pro určení, zda lze aplikovat obecné 
výjimky ze zákazu dohod narušujících hospodářskou soutěž, nebo pro posouzení, zda se jedná o zakázanou 
dohodu horizontální, vertikální nebo jinou (viz § 3 ZOHS). Určující je rovněž pro aplikaci pravidla de minimis 
ohledně bagatelních kartelů. 

59 Pro dovození samotné existence dominantního postavení. 

60 Pro posouzení jeho dopadů. 

61 Sdělení Evropské komise o definici relevantního trhu. 
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Český právní řad vychází z komunitárního pojetí relevantního trhu. Jeho zákonnou 

definici obsahuje ustanovení § 2 odst. 2 ZOHS:62 

„Relevantním trhem je trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny 

a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, 

a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně 

odlišitelné od sousedících území.“63 

Tato definice nebyla obsažena v předchozím zákoně o ochraně hospodářské soutěže.64 

V účinnost vstoupila dne 1. 7. 2001 spolu s novým zákonem o ochraně hospodářské soutěže. 

Uzákonění definice relevantního trhu ÚOHS promítl v odůvodnění svých rozhodnutí, 

ve formální rovině. Jelikož je tvořena množstvím abstraktních, blíže nespecifikovaných právních 

pojmů, nadále ponechává na soutěžním úřadu širokou míru diskrece při její aplikaci v praxi. 

V analyzovaných rozhodnutích ÚOHS z oblasti energetiky jsem proto v této souvislosti 

nezaznamenala změnu metodologie vymezení relevantního trhu ani posuzování věci samé. Jsem 

tudíž toho názoru, že daná legislativní změna výsledné posouzení soutěžních případů z oblasti 

energetiky přímo neovlivnila.  

Přijetí zákonné definice relevantního trhu však jeden klíčový dopad mělo. Bylo 

postaveno najisto, že vymezení relevantního trhu není otázkou skutkovou, ale právní. 

Její posouzení je tudíž přezkoumatelné v soudním řízení.65 Jak bylo zmíněno v úvodní kapitole 

                                                      
62 Uvedená definice je doktrinálně považována za jednu z možných. Zvolené zákonné znění nemá vliv 

na metodologii vymezení relevantního a nevyvolává odlišné aplikační důsledky (srov. § 3 odst. 2 slovenského 
zákona č. 136/2001 Z. z., o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady 
č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky 
v znení neskorších predpisov, ve znění pozdějších předpisů). 

63 Zbožím jsou dle § 1 odst. 1 ZOHS jak výrobky, tak služby. 

64 Zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů. 

65 Srov. rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 25. 9. 2014, č. j. 62 Af 27/2011-554, ve věci 
STUDENT AGENCY, s.r.o., ÚOHS (zneužití dominantního postavení; predátorské ceny): „[O]tázka vymezení 
relevantního trhu je otázkou právní. Není tedy úkolem znalce vymezovat relevantní trh“; srov. rozsudek 
Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 5. 2009, č. j. 5 Afs 95/2007-353, ve věci BILLA, spol. s r. o., Omega 
Retail, a.s., ÚOHS (protisoutěžní dohoda; koordinované jednání o nákupních podmínkách). V této souvislosti je 
nutné upozornit, že míra reálného soudního přezkum bude nižší v těch případech, kdy soutěžní úřad využije při 
vymezení relevantního trhu komplexní ekonomicko-právní analýzy. Na druhou stranu, jak uvádí Kindl, pokud by 
vymezení relevantního trhu ze strany soutěžního úřadu bylo postaveno jen „na jakési spekulativní slovní úvaze 
bez konkrétní pokladové analýzy, resp. bez bližšího podkladu v provedeném dokazování, pak by měl být takový 
přístup […] prakticky bez dalšího odmítnut pro porušení povinnosti náležitě zjistit skutkový stav věci 
(srov. § 50 odst. 3 a 4 SprŘ)“ (KINDL; MUNKOVÁ 2016, § 2 odst. 2). S tímto lze souhlasit s dovětkem, který 
vyplývá z dosavadní rozhodovací praxe jak Krajského soudu v Brně, tak Nejvyššího správního soudu, že ÚOHS 
má na zkoumanou otázku nahlížet z pozice spotřebitele, a proto musí „provést kvalifikovanou úvahu v tom směru, 
jak je příslušné plnění vnímáno konečnými spotřebiteli […] to neznamená, že by se soutěžní úřad nutně musel 
konečných spotřebitelů ohledně jejich spotřebitelských preferencí vždy dotazovat.“ (NERUDA, 2006, § 2 odst. 2). 
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této práce, hlavní roli při vymezování relevantních trhů nadále zastávají soutěžní úřady, 

což nesčetněkrát potvrdila soudní judikatura.66 Jelikož je vymezení relevantního trhu otázkou 

právní, nemůže ji finálně posuzovat znalec, může však soutěžnímu řadu poskytnout vodítko 

směřující k nalezení odpovědi. 

Navzdory tomu, že se jedná o ustálený pojem, správné vymezení relevantního trhu 

v konkrétním případě nadále zůstává náročnou ekonomicko-právní disciplínou jak z hlediska 

metodologického, tak důkazního.67 To lze demonstrovat na rozhodnutí, ve kterém se Nejvyšší 

správní soud vyjádřil k problematice dokazování při vymezování relevantního trhu soutěžním 

úřadem: 

„Pokud správní orgán posoudil existenci relevantního trhu […] na základě 

ekonometrické analýzy a vzal v úvahu i ostatní podpůrná zjištění, přičemž 

jeho závěry nebyly vyvráceny soudem opatřeným znaleckým posudkem, neobstojí 

rozhodnutí krajského soudu o zrušení správního rozhodnutí pro nedostatek 

podkladů. Uloží-li krajský soud správnímu orgánu doplnění dokazování, musí být 

zřejmé, že takové dokazování je vůbec možné.“68 

Předmětné problematice se věnuje nejen judikatura, ale též česká i zahraniční odborná 

literatura.69 Představuje doktrinální aspekty, východiska a specifika, která je při vymezování 

relevantního trhu nezbytné zohledňovat a aplikovat. Pro účely této práce je prezentuji alespoň 

formou demonstrativního výčtu.70 

                                                      
66 Srov. rozsudek Tribunálu (EU) ze dne 9. 9. 2009, č. j. T-301/04, ve věci Clearstream Banking AG, Clearstream 

International SA, Evropská komise (zneužití dominantního postavení; cenová diskriminace): „Úvodem je třeba 
uvést, že vymezení výrobkového trhu v rozsahu, ve kterém s sebou nese komplexní hospodářská posouzení učiněná 
Komisí, může být předmětem pouze omezeného přezkumu soudem Společenství. Soud Společenství však musí 
přezkoumat výklad údajů hospodářské povahy Komisí. V tomto ohledu mu přísluší ověřit, zda Komise 
své posouzení založila na přesných, věrohodných a soudržných důkazech, kterými jsou veškeré relevantní údaje, 
jež musí být při posuzování komplexní situace vzaty v úvahu, a které mohou podpořit závěry, které jsou z nich 
dovozeny.“ Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 4. 2004, č. j. 2 A 10/2002-OL-269, ve věci 
výrobci minerálních vod, ÚOHS (zamítnutí žaloby o zrušení rozhodnutí ÚOHS, kterým nebylo povoleno spojení 
soutěžitelů): „Čím více je […] rozhodnutí závislé na posouzení jiných, nežli právních argumentů, tím 
více odpovědnosti za výsledek se přenáší na správní orgán, a v tomto je role orgánu moci výkonné 
nezastupitelná.“ 

67 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 2013, č. j. 2 Afs 82/2012-134, ve věci 
STUDENT AGENCY, s.r.o., ÚOHS (zneužití dominantního postavení; predátorské ceny).  

68 Ibid. 

69 KINDL, MUNKOVÁ, 2016, RAUS, ORŠULOVÁ, 2014, NERUDA, 2006, WHISH, BAILEY, 2018. 

70 Některým z nich se podrobněji věnuji v kapitole 2.2. a ve vybraných kapitolách třetí části v rámci analýzy 
rozhodnutí ÚOHS a Evropské komise. 
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Při vymezování relevantního trhu je nezbytné zohledňovat zejména následující aspekty: 

- hranice konkurenčních tlaků, 

- zastupitelnost71 z hlediska poptávky, 

- zastupitelnost z hlediska nabídky, 

- potenciální konkurence, 

- hranice konkurenčních tlaků, 

- výchozí produkt, 

- SSNIP test,72 cenový test a prevence tzv. celofánového efektu či omylu, 

- test hypotetického monopolisty, 

- hledisko konečného spotřebitele, 

- vymezení marginálních spotřebitelů, 

- použití principu nejmenšího trhu, 

- funkční a reaktivní zastupitelnost, 

- podmíněnost zastupitelnosti časem, 

- řetězení substituce, 

- nepřímé substituty, popř. nepřímá omezení konkurenčních tlaků, 

- překážky zastupitelnosti, 

- specifika „značkového zboží“, 

- cenová elasticita výrobku, 

- cenová diskriminace zákaznických skupin,73 

- odlišnost právních podmínek, 

- trhy doprovodné a trhy navazující, 

- asymetrické vymezení trhu, 

- jednostranné či vícestranné trhy. 

Společným atributem tohoto výčtu je snaha o vymezení relevantního trhu tak, 

aby se zohledněním všech vzájemných vazeb komplexně reflektoval specifika jeho fungování. 

                                                      
71 Totožný význam má označení zaměnitelnost, nahraditelnost či subsitutovatelnost. 

72 Small Significant Non-transitory Increase in Price Test označovaný taktéž jako cenový test nebo pětiprocentní 
test. Při tomto testu je modelována reakce spotřebitelů na „malé, ale významné navýšení ceny“ a je zkoumáno, 
zda by za účelem uspokojení shodných potřeb začali využívat jiný typ zboží. 

73 Pro vyloučení pochybností upřesňuji, že „cenová diskriminace zákaznických skupin“ neoznačuje diskriminaci 
ve smyslu správního deliktu spáchaného formou zneužití dominantního postavení nebo formou protisoutěžní 
dohody. 
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Za nejfrekventovaněji využívaný lze považovat přístup, který vymezování relevantního 

trhu zakládá na třech následujících otázkách (z nichž nejvýznamnější je první uvedená): 

- zastupitelnost z hlediska poptávky (demand-side subsitutability), 

- zastupitelnost z hlediska nabídky (supply-side substitutability), 

- potenciální konkurence.74 

Ohledně dříve uvedeného výčtu je nezbytné upozornit, že se míra zohledňování 

jednotlivých specifik a z toho plynoucí výsledné vymezení relevantního trhu může lišit podle 

toho, zda je posuzován případ protisoutěžní dohody, zneužití dominantního postavení 

nebo spojení soutěžitelů. Soutěžní úřad nemá povinnost přistupovat napříč těmito případy 

k vymezení relevantního trhu totožně.75 Případná odlišnost přístupů je však pouze možností, 

nikoli nutností, jak zmiňuje předseda ÚOHS v rozhodnutí ve věci tvrzeného zneužití 

dominantního postavení společností RWE Transgas, a.s.: 

„Skutečnost, že […] rozhodnutí jsou rozhodnutími přijatými v oblasti spojování 

podniků, jejich podpůrnou vypovídací schopnost nijak neomezuje, neboť specifika 

soutěžní analýzy tržních koncentrací obvykle opravňují přijetí širšího v úvahu 

přicházejícího vymezení relevantního trhu, beroucí v úvahu budoucí vývoj, než je 

tomu v případě posuzování dohod narušujících soutěž a zneužití dominantního 

postavení, kde je trh vymezován úžeji (a to i geograficky), neboť na posouzení 

jednání, k němuž již došlo, nelze použít jiný než retrospektivní pohled.“76 

Domnívám se, že zmíněné odlišné vymezování relevantních trhů z titulu odlišnosti 

skutkových podstat bude spíše výjimkou.77 V rámci analýzy veškerých veřejně dostupných 

rozhodnutí ÚOHS z oblasti energetiky jsem identifikovala pouze jeden takový případ. Týkal se 

                                                      
74 Srov. KINDL, MUNKOVÁ, 2016, § 2 odst. 2. 

75 Při posuzování spojení soutěžitelů je nezřídka kdy dostačující obecnější vymezení relevantního trhu, pokud se 
jednotlivé činnosti spojujících se soutěžitelů v tomto smyslu „nepřekrývají“. Naopak v případě posuzování 
zneužití dominantního postavení bude nezbytné substantivní odůvodnění a přesné, event. „užší“ vymezení 
relevantního trhu (srov. OʼDONOGHUE, PADILLA, 2013, s. 96 a násl.).  

76 Rozhodnutí předsedy ÚOHS ze dne 12. 3. 2007, č. j. R 98/2006/01-05326/2007/300, ve věci RWE Transgas, a.s. 
(zneužití dominantního postavení; diskriminace vybraných provozovatelů regionálních distribučních soustav). 

77 Pro demonstraci lze uvést známý příklad ze soutěžní praxe, od kterého se odvíjí používané označení „celofánový 
efekt“ nebo „celofánový omyl“. Je na něm patrné, že při posuzování spojení soutěžitelů lze pro účely provedení 
testu zastupitelnosti vycházet z ceny převažující na trhu. Při posuzování případu zneužití dominantního postavení 
však může být toto kritérium nedostačující a může vést k chybným závěru, konkrétně k příliš širokému vymezení 
relevantního trhu. Takovým příkladem je rozhodnutí Nejvyššího soudu USA v roce 1956, které se týkalo 
dominantního výrobce celofánu v Americe (v podrobnostech viz NERUDA, 2006, § 2 odst. 2). 
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tvrzeného zneužití dominantního postavení společností Plzeňská energetika a.s. Byla v něm 

v této souvislosti vyzdvižena rozdílnost zkoumaných období: 

„Relevantní trh může být definován rozdílně při posuzování zneužití dominantního 

postavení, kdy je důležitý relevantní trh věcně a geograficky vymezený zpravidla 

v určitém období v minulosti, kdy docházelo nebo mohlo docházet ke zneužití 

dominance, při hodnocení účinků spojení soutěžitelů je naopak důležitý relevantní 

trh věcně a geograficky zohledňující potenciální stav v budoucnu, který se tak 

může lišit od současného trhu v důsledku očekávaných změn následkem spojení 

a dalších s tím souvisejících faktorů.“78 

Obecně lze uzavřít, že míra aplikovatelnosti výše vyjmenovaných metodologických 

přístupů se při vymezování jednotlivých relevantních trhů liší s ohledem na různorodost jejich 

fungování.79 Je však možné vyzdvihnout jeden aspekt, který je pro všechna rozhodnutí 

o vymezení relevantního trhu v zásadě shodný,80 tj. výsledné znění rozhodnutí o vymezení 

relevantního trhu obsahuje dvě roviny, které jsou označovány jako „vymezení relevantního trhu 

z hlediska věcného“ a „vymezení relevantního trhu z hlediska geografického (územního, 

teritoriálního)“. 

Kindl v této souvislosti používá označení „relevantní produktový, příp. výrobkový trh“ 

a „relevantní geografický trh“,81 vychází přitom z citovaného Sdělení Evropské komise o definici 

relevantního trhu. Není pochyb o tom, že obě uvedené varianty způsobů označování vymezují 

totéž,82 dle mého názoru je však vhodnější první z výše uvedených terminologických přístupů, 

jelikož neevokuje závěr, že se jedná o dva samostatné relevantní trhy. 

Relevantní trh je vždy jedním trhem, jedním celkem, i když je jeho výsledné vymezení 

činěno ze dvou, resp. tří hledisek83 – z hlediska věcného, geografického a časového. Jinak 

                                                      
78 Rozhodnutí předsedy ÚOHS ze dne 31. 10. 2002, č. j. R 19/2000, ve věci Plzeňská energetika a.s. (zneužití 

dominantního postavení; vynucování uzavření výlučných smluv na dodávky tepla, zemního plynu, vzdušných 
plynů, pitné, užitkové a průmyslové vody; prvoinstanční rozhodnutí zrušeno, správní řízení zastaveno). 

79 V podrobnostech viz kapitola 2.2. 

80 Pro vyloučení pochybností upřesňuji, že vymezení relevantního trhu nebude součástí výroku rozhodnutí ve věci 
samé, bude obsaženo v odůvodnění daného rozhodnutí, jako jeden z nezbytných předpokladů pro jeho vydání. 
Z uvedeného plyne, že je v této práci spojení „rozhodnutí o vymezení relevantního trhu“ používáno ve smyslu 
učinění závěru o dané otázce, nikoli vydání samostatného rozhodnutí ve smyslu procesním. 

81 Rozhodnutí předsedy ÚOHS ze dne 31. 10. 2002, č. j. R 19/2000, ve věci Plzeňská energetika a.s. (zneužití 
dominantního postavení; vynucování uzavření výlučných smluv na dodávky tepla, zemního plynu, vzdušných 
plynů, pitné, užitkové a průmyslové vody; prvoinstanční rozhodnutí zrušeno, správní řízení zastaveno). 

82 Ke stejnému závěru dochází Neruda in NERUDA, 2006, § 2 odst. 2. 

83 Blíže k problematice vymezování relevantního trhu ze tří hledisek viz kapitola 2.4. 
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řečeno, výsledné vymezení relevantního trhu je tvořeno souběhem tří stránek jeho vymezení – 

věcnou, geografickou a časovou stránkou relevantního trhu. Tyto stránky nelze zkoumat 

odděleně, musí být posuzovány ve vzájemných souvislostech. 

2.2. Věcné hledisko 

Z analyzovaných rozhodnutí jak soutěženích, tak soudních orgánů vyplývá, 

že pro vymezení relevantního trhu z věcného hlediska má zásadní význam jeho pojetí konečným 

spotřebitelem. Jeho pohledem je nahlíženo na kritérium shody, srovnatelnosti či zastupitelnosti 

zboží.84 Tento závěr potvrzuje též odborná literatura.85 Klíčové je tudíž již dříve zmíněné 

zkoumání zastupitelnosti z hlediska poptávky (demand-side substitutability), což platí 

i ve vztahu k většině rozhodnutí z oblasti energetiky. 

Uvedené kritérium zastupitelnosti z hlediska poptávky zkoumá reakci spotřebitelů 

na hypotetické zvýšení ceny, tj. zda by přešli ke konkurenci, začali využívat substituty apod. 

Kritérium zastupitelnosti z hlediska nabídky naopak zkoumá reakci konkurentů. To platí 

i pro třetí z dříve zmíněných hledisek, tj. potenciální konkurencí. 

Podnikání na většině energetických trhů je spojeno s vysokými vstupními investičními 

náklady86 a s regulatorními překážkami, včetně udělení licence ze strany ERÚ. Při vymezování 

relevantních trhů v oblasti energetiky je tudíž o to více využitelné právě zkoumání zastupitelnosti 

z hlediska poptávky, jelikož detailnější zkoumání zastupitelnosti z hlediska nabídky a z hlediska 

potenciální konkurence má z uvedených důvodů své využití spíše omezeně, resp. výjimečně.87 

Pokud je zboží zastupitelné jen částečně, netvoří součást relevantního trhu.88 

Rozhodujícím kritériem je přitom shodnost účelu, kterou ovlivňuje celá řada faktorů. Mezi nimi 

lze uvést rozdílnost fyzikálních vlastnosti, užitných vlastností, cenu, kvalitu aj. V oblasti 

                                                      
84 Viz Sdělení Evropské komise o definici relevantního trhu a rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 

30. 9. 2013, č. j. 2 Afs 82/2012-134, ve věci STUDENT AGENCY, s.r.o., ÚOHS (zneužití dominantního postavení; 
predátorské ceny).  

85 Viz NERUDA, 2006, § 2 odst. 2. 

86 Vybudování výrobního zdroje (například jaderné elektrárny), infrastruktury pro přenos či distribuci elektřiny aj. 
Naopak s minimálními náklady lze vstoupit na trhy maloobchodních dodávek elektřiny nebo plynu. 

87 Jako příklad lze uvést rozhodnutí ÚOHS ze dne 10. 12. 2009, č. j. ÚOHS-S069/2008/DP-15868/2009/820, ve věci 
Czech Coal Services a.s. (zneužití dominantního postavení; cenová diskriminace a omezení dodávek hnědého 
energetického uhlí), v rámci kterého byla analyzována subsitutovatelnost z hlediska nabídky. Konkrétně byla 
zkoumána finanční situace a investiční plány konkurenta za účelem zjištění, zda je pro něj úhrada switching costs 
překážkou či nikoli. Switching costs v daném případě označovaly náklady, které by musel soutěžitel vynaložit, 
pokud by měl změnit dodavatele uhlí, tj. začít odebírat uhlí jiných fyzikálních parametrů. 

88 Například plyn a teplo nejsou součástí jednoho relevantního trhu, i když oba mohou sloužit pro vytápění 
domácností (podrobněji viz dále). 
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dodávek uhlí je proto rozlišováno více samostatných relevantních trhů dle jeho kvality, 

tj. dle různé hodnoty výhřevnosti, zrnitosti apod. 

Zastupitelnost má dvě složky, funkční a reaktivní. Funkční zastupitelnost, která 

je pro posouzení určující, se odvíjí od fyzických a technických předpokladů a není v ní zahrnut 

subjektivní prvek. U reaktivní zastupitelnosti, která je používána jako korektiv, je tomu naopak. 

V rámci ní se zohledňuje subjektivní postoj spotřebitele v podobě loajality ke značce či vnímání 

ceny.89 Jelikož je energetika čistě technickým odvětvím, má kritérium reaktivní zastupitelnosti 

dle mého názoru omezenou relevanci. 

Ve vztahu k energetickým trhům je naopak nezbytné zohlednit tzv. podmíněnost 

zastupitelnosti časem. Ta vyjadřuje, že se možnost zastupitelnosti konkrétního statku může 

v průběhu času měnit. Neruda v této souvislosti uvádí příklad právě z oblasti energetiky, a to 

vztah dvou energetických médií, nafty a zemního plynu, při jejich využití pro účely vytápění 

domu. Zastupitelnost existuje v období stavby domu, před zvolením jednoho z nich. Poté již 

nelze tato média považovat za vzájemně zastupitelná z důvodu nákladnosti případné změny 

systému vytápění. Vzájemně zastupitelnými se opět stanou po delším časovém období, 

pokud vyvstane potřeba rekonstrukce nebo nahrazení daného systému vytápění.90 

Zmíněný aspekt úzce souvisí s tzv. překážkami zastupitelnosti, které jsou pro vymezení 

relevantních trhů v energetice taktéž vysoce významné. To lze demonstrovat na porovnání 

využitelnosti tepla a zemního plynu. Obě energetická média mohou sloužit určitým stejným 

potřebám, nicméně jejich vzájemné nahrazení by bylo spojeno s vysokými vstupními náklady, 

switching costs, na vybudování distribučního zařízení, přípojek apod. 

Pro energetiku je typický související aspekt essential facilities. Tento pojem označuje 

infrastrukturu, kterou nelze z technických, ekonomických či environmentálních důvodů 

duplikovat. Oprávnění využívat danou infrastrukturu je přitom nezbytným předpokladem 

pro soutěžitele působící na navazujících trzích. Příkladem essential facilites jsou síťová odvětví, 

konkrétně přenosová a distribuční soustava v elektroenergetice a přepravní a distribuční soustava 

v plynárenství.  

Pro energetiku je naopak bez významu zohledňování aspektu „zboží luxusní značky“. 

Souvisí to se zmiňovanou limitovanou aplikovatelností kritéria reaktivní zastupitelnosti. 

Spotřebitel se na energetických trzích rozhoduje dle objektivních kritérií. Zkoumá chemické 

                                                      
89 V návaznosti na tzv. cenovou ambivalenci může zákazník v konkrétním případě preferovat vyšší cenu zboží, 

jelikož mu evokuje vyšší společenský status či vyšší míru uspokojení jeho potřeb. 

90  Viz NERUDA, 2006, § 2 odst. 2. 
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složení uhlí, které mu producent nabízí, aby mohl vyhodnotit, zda je technologicky vhodné pro 

spalování v jeho výrobním zdroji apod. Klíčové je tudíž kritérium funkční zastupitelnosti zboží.  

Zároveň je v energetice nezbytné zohledňovat kritérium „cenové diskriminace 

zákaznických skupin“, což činí ÚOHS i Evropská komise. Dané úvahy jsou obsaženy 

v rozhodnutích týkajících se maloobchodních trhů elektřiny nebo plynu. Relevantní trhy mohou 

být vymezovány samostatně pro jednotlivé kategorie zákazníků, tj. pro velkoodběratele, 

maloodběratele, domácnosti apod., což se odvíjí od rozdílnosti podmínek dodávek.91 

V neposlední řadě je nutné zmínit relevantnost zohledňování odlišných právních 

podmínek, což bylo pro vymezování relevantních trhů v energetice typické v minulosti. 

V analyzovaných rozhodnutích ÚOHS lze pozorovat trend upozadění tohoto kritéria 

v návaznosti na uskutečněnou liberalizaci dotčených trhů. Tato problematika je analyzována 

v kapitole 3.2.5. o relevantním trhu maloobchodních dodávek elektrické energie. V souvislosti 

s tehdy probíhající liberalizací byl tento relevantní trh v minulosti vnitřně rozdělen na dva 

(sub)trhy, dle kategorie zákazníků. „Oprávnění zákazníci“ měli na rozdíl od „chráněných 

zákazníků“ právo volby dodavatele. V oblasti maloobchodních dodávek tudíž platila odlišná 

tržní pravidla pro oprávněné a pro chráněné zákazníky, což bylo nezbytné reflektovat uvedeným 

rozlišením dvou samostatných (sub)trhů. Obdobný princip platil též pro trh maloobchodních 

dodávek v oblasti plynárenství.92 

Odlišnost právních podmínek je zohledňována nejen při věcném vymezením relevantního 

trhu, ale též při jeho vymezením geografickém, čímž se dostávám ke druhé z těchto rovin. Jako 

příklad se nabízí soutěžní případ z oblasti plynárenství, kdy se soutěžitel snažil docílit širšího než 

národního vymezení relevantního trhu z geografického hlediska. ÚOHS argumentaci soutěžitele 

nepřijal a jako jedno z východisek svých závěrů zmínil právě odlišnost právní regulace.93 

2.3. Geografické hledisko 

Vymezení relevantního trhu z geografického hlediska musí následovat až po vymezení 

výše popsaného hlediska věcného. Lze přitom přiměřeně použít dříve zmíněné postupy 

a východiska. Ačkoli věcné vymezení musí být činěno jako první, neznamená to, že by vymezení 

geografické mělo menší význam. Jak uvádí Neruda: 

                                                      
91 Podrobněji viz kapitoly 3.2.5. a 3.3.6. 

92 V podrobnostech viz kapitola 3.3.6. 

93 Srov. rozhodnutí ÚOHS ze dne 30. 8. 2006, č. j. S 53/05-14253/06/610, ve věci RWE Transgas, a.s. 
(zneužití dominantního postavení; diskriminace vybraných provozovatelů regionálních distribučních soustav). 
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„Chování soutěžitele nelze posuzovat pouze vzhledem k ‚výrobkově blízkým‘ 

soutěžitelům, nýbrž i vzhledem ke ‚geograficky blízkým‘ soutěžitelům. Absence 

územního aspektu by vedla k absurdním důsledkům, kdy by se na jednom 

relevantním trhu ocitli např. všichni výrobci pečiva na území Evropské unie.“94 

Obdobný příklad lze pro ilustraci uvést taktéž z oblasti energetiky, konkrétně teplárenství. 

Obecně platí, že dopravování zboží na větší vzdálenost vede k vyšším nákladům, a tudíž 

pro spotřebitele od určité hranice k neakceptovatelné ceně. Tento princip se promítá právě 

při vymezení relevantního trhu z geografického hlediska. Přepravovat tuzemské uhlí do vzdálené 

zahraniční elektrárny by nebylo efektivní. Tudíž je daný relevantní trh geograficky vymezován 

jako národní, nikoli globální. U dodávek tepla přistupuje další aspekt plynoucí ze samotné 

podstaty tohoto energetického média. Přeprava na větší vzdálenost by zapříčinila jeho zánik, 

jelikož vzdálenost dodávek je přímo úměrná tepelným ztrátám. Nezohlednění geografického 

hlediska při vymezení tohoto relevantního trhu by proto vedlo k absurdním závěrům. 

Z uvedeného důvodu jsou relevantní trhy v oblasti teplárenství vymezovány z geografického 

hlediska úžeji než ostatní energetické trhy.95 

Relevantní trhy v energetice (vyjma teplárenství) jsou nejčastěji vymezovány jako 

národní. Jinými slovy, relevantní trhy jsou z hlediska geografického vymezeny územím České 

republiky. Jedná se nejen o nejčastější, ale též nejširší doposud používané geografické vymezení 

relevantního trhu v oblasti energetiky, s výjimkou relevantního trhu obchodování s emisními 

povolenkami. Ten je vymezen územím Evropské unie.96 Jako další výjimku lze eventuálně 

zmínit vybrané relevantní trhy dodávek uhlí, což však platí pouze ve vztahu k rozhodovací praxi 

Evropské komise, jelikož ÚOHS tyto trhy vymezuje jako národní z důvodu nemožnosti využití 

námořní přepravy pro transport uhlí.97 

Otázkou případného širšího než národního geografického vymezení se ÚOHS zabýval 

ve více soutěžních případech z oblasti energetiky. Jeho výsledné posouzení však v tomto smyslu 

zůstalo doposud nezměněno. V roce 2003, tj. před vstupem České republiky do EU, předseda 

ÚOHS v odůvodnění rozhodnutí týkajícím se společnosti ČEZ, a. s., ohledně namítané možnosti 

                                                      
94 NERUDA, 2006, § 2 odst. 2. 

95 V podrobnostech viz kapitola 3.4. 

96 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 20. 5. 2016, č. j. ÚOHS-S0263/2016/KS-21746/2016/840/MWi, ve věci 
Veolia Energie ČR, a.s., Pražská teplárenská LPZ, a.s. (povolení spojení soutěžitelů). 

97 V podrobnostech viz kapitola 3.5.9. 
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širšího geografického vymezení relevantního trhu výroby a velkoobchodu s elektrickou energií 

uvedl: 

„[I] přes existenci fyzického propojení na jiné elektrizační soustavy sousedních 

států a výši kapacit těchto propojení, a přesto, že prostřednictvím těchto propojení 

mohou být realizovány dovozy elektrické energie do České republiky, prokazují 

údaje o skutečných dovozech, o poměrech dovozu a vývozu do České republiky, 

informace získané od oprávněných zákazníků a jednotlivých dovozců […], 

že dovozy v současné době nepředstavují plnohodnotnou alternativu elektrické 

energie vyrobené v České republice.“98 

V citovaném rozhodnutí tudíž v souladu s předchozí rozhodovací praxí dovodil, 

že předmětný relevantní trh je z geografického hlediska nutné vymezit jako národní, nikoli šířeji. 

Ohledně svého závěru odkázal taktéž na rozhodovací praxi Evropské komise.99 

Obdobná otázka byla řešena o téměř deset let později, kdy ÚOHS dospěl ke stejnému 

závěru: 

„Na trhu sice existují okolnosti, které by mohly napomáhat užší integraci 

národních trhů do širšího celku (např. market coupling tj. zahrnování dalších 

zemí do obchodování s elektrickou energií s místem dodání v zahraničí), zatím se 

však jedná o málo využívané a z pohledu trhu výroby a velkoobchodu s elektrickou 

energií okrajové instrumenty a podpůrné nástroje, jejichž vliv na skutečnou užší 

integraci trhu České republiky a sousedních trhů je zanedbatelný.“100 

Jelikož možnost širšího vymezení ÚOHS alespoň hypoteticky připustil před více než pěti 

lety, lze s ohledem na pokračující integraci jednotného vnitřního trhu EU, včetně trhu 

elektroenergetického,101 širší vymezování relevantních trhů nad rámec území jednoho státu 

očekávat. Otázkou však zůstává, kdy se tak stane poprvé. Jelikož se tato otázka odvíjí 

                                                      
98 Rozhodnutí předsedy ÚOHS ze dne 18. 3. 2003, č. j. R 77/2002, ve věci ČEZ, a. s., Středočeská energetická, a.s., 

Východočeská energetika, a.s., Severočeská energetika, a.s., Západočeská energetika, a.s., 
Severomoravská energetika, a.s. (povolení spojení soutěžitelů s podmínkami ve prospěch zachování účinné 
hospodářské soutěže). 

99 Konkrétně na rozhodnutí Evropské komise ze dne 7. 2. 2001, č. j. COMP/M.1853, ve věci EDF, ENBW (povolení 
spojení soutěžitelů pod podmínkou splnění závazků) a rozhodnutí Evropské komise ze dne 26. 9. 2001, 
č. j. COMP/M.2434, ve věci GRUPO VILLAR MIR, ENBW, HIDROELCTRICA DEL CANT`BRICO (povolení 
spojení soutěžitelů pod podmínkou splnění závazků). 

100 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 18. 6. 2012, č. j. ÚOHS-S492/2011/KS-11155/2012/840/LBř, ve věci ČEZ, a. s., 
Energotrans, a.s. (povolení spojení soutěžitelů). 

101 V podrobnostech ke skutečnostem odůvodňujícím širší geografické vymezení relevantního trhu in ibid. 
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od posouzení míry integrace jednotného vnitřního trhu EU, domnívám se, že tak jako první učiní 

Evropská komise, nikoli některý z národních soutěžních úřadů. 

Dle mého názoru je výše uvedený přístup ÚOHS a Evropské komise do budoucna 

neudržitelný z důvodů, které v citovaném rozhodnutí uvádí sám ÚOHS.102 Jsou jimi liberalizace 

a integrace trhu, kontinuální obchodování s elektřinou prostřednictvím evropské energetické 

burzy, růst objemů přeshraničního obchodování a „navýšení technické možnosti kapacity 

přeshraničního obchodu“.103 

Jedním z nezbytných předpokladů širšího než národního vymezení předmětného trhu 

je splnění nezbytných technických parametrů, konkrétně dostatečná kapacita přenosové soustavy 

mezi hranicemi dotčených států. Sám ÚOHS výslovně uvádí, že tento předpoklad považuje 

za splněný.104 

Na druhou stranu nelze opomíjet, že vymezení relevantního trhu nad rámec území 

jednoho státu může mít svá aplikační úskalí v podobě rozdílnosti právních řádů dotčených států. 

V širším kontextu v této souvislosti poukazuji na změnu místní působnosti zákona 

o ochraně hospodářské soutěže a ÚOHS, kterou demonstruji na dvou následujících příkladech 

z oblasti energetiky. 

„Působnost Úřadu při jeho rozhodování je omezena toliko na ochranu 

hospodářské soutěže na území České republiky, z čehož se odvíjí i maximální 

územní rozsah geografického relevantního trhu, vycházející z teritoriální 

působnosti zákona o ochraně hospodářské soutěže podle ust. § 1 odst. 3 a 4 

na základě testu dopadu či účinku.“105 

                                                      
102 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 18. 6. 2012, č. j. ÚOHS-S492/2011/KS-11155/2012/840/LBř, ve věci ČEZ, a. s., 

Energotrans, a.s. (povolení spojení soutěžitelů). 

103 V podrobnostech viz kapitola 3.2.2. 

104 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 18. 6. 2012, č. j. ÚOHS-S492/2011/KS-11155/2012/840/LBř, ve věci ČEZ, a. s., 
Energotrans, a.s. (povolení spojení soutěžitelů): „V souvislosti s kapacitou pro mezinárodní přenos elektrické 
energie lze taktéž uvést, že kapacity přeshraničních propojovacích bodů mezi přenosovými soustavami 
nepředstavují překážku mezinárodnímu obchodu, neboť na nich lze najít minimální výskyt přetížení, resp. 
překročení kapacity (congestion) na přeshraničních profilech mezi národními přenosovými soustavami 
České republiky a jejích sousedících států. V důsledku nižšího počtu výskytu přetížení poklesly poplatky spojené 
s přeshraničním přenosem elektrické energie.“ 

105 Rozhodnutí předsedy ÚOHS ze dne 18. 3. 2003, č. j. R 77/2002, ve věci ČEZ, a. s., Středočeská energetická, a.s., 
Východočeská energetika, a.s., Severočeská energetika, a.s., Západočeská energetika, a.s., Severomoravská 
energetika, a.s. (povolení spojení soutěžitelů s podmínkami ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže). 
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K této citaci je nutné doplnit, že předmětné rozhodnutí bylo vydáno před stupem České 

republiky do EU, čemuž odpovídala i tehdejší právní úprava zákona o ochraně hospodářské 

soutěže. Závěry citovaného rozhodnutí proto následně přestaly být aplikovatelné. 

Naopak je potřeba vycházet ze závěrů obsažených v odůvodnění rozhodnutí ze dne 

12. 3. 2007, kde předseda ÚOHS uvádí: 

„Obecně platí, že definice relevantních trhů procházejí vývojem v čase, neboť 

se mění spotřebitelské preference, odpadají bariéry obchodu, přičemž všechny 

tyto skutečnosti mohou činit dříve přijaté definice neaktuálními. Opakuji přitom, 

že Úřadu nic nebrání (a tedy ani § 1 odst. 5 a 6 zákona vymezující teritoriální 

působnost zákona), aby v případě, že zjistí, že poptávka a nabídka po konkrétním 

typu zboží probíhá v širším geografickém území, vymezil geografický relevantní 

trh šířeji než územím České republiky (srov. rozhodnutí předsedy Úřadu 

č. j. R 59/2004 ze dne 3. 2. 2006 ve věci ŠKODA AUTO).“106 

Citované rozhodnutí předsedy ÚOHS demonstruje, že národní soutěžní úřady mají 

možnost vymezovat relevantní trhy šířeji než územím jednotlivých států. Jak bylo 

demonstrováno výše, ÚOHS tak v oblasti energetiky doposud neučinil. 

2.4. Časové hledisko 

Při vymezování relevantního trhu je vedle výše uvedeného hlediska věcného 

a geografického nutné zohlednit též hledisko časové. Ve starších rozhodnutích ÚOHS bylo toto 

hledisko vymezováno vždy. Výsledné vymezení relevantního trhu bylo tudíž tvořeno souběhem 

tří rovin. 

V oblasti energetiky nejsou relevantní trhy časově omezené. Každý z nich je trhem 

trvalým, a tudíž není nezbytné substantivní zkoumání časového kontextu. V dříve datovaných 

rozhodnutích byla daná rovina uváděna spíše pro forma. Časové vymezování relevantního trhu 

lze pozorovat u rozhodnutí vydaných před rokem 2003.107 V později datovaných rozhodnutích 

z oblasti energetiky ÚOHS toto vymezení neuvádí, jelikož je postaveno najisto. 

                                                      
106 Rozhodnutí předsedy ÚOHS ze dne 12. 3. 2007, č. j. R 98/2006/01-05326/2007/300, ve věci RWE Transgas, a.s. 

(zneužití dominantního postavení; diskriminace vybraných provozovatelů regionálních distribučních soustav). 

107 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 11. 11. 2002, č. j. S 204/02-3890/02, ve věci Aare- Tessin Ltd., Matra Powerplant 
Holding B.V., ENERGETICKÉ CENTRUM Kladno, spol. s r.o., NRG Energetický provoz, s.r.o. (povolení spojení 
soutěžitelů), rozhodnutí ÚOHS ze dne 2. 5. 2002, č. j. S 25/02-1649/02, ve věci RWE Gas AG, Transgas, a.s., 
Jihomoravská plynárenská, a.s., Severomoravská plynárenská, a.s., Severočeská plynárenská, a.s., 
Středočeská plynárenská, a.s., Západočeská plynárenská, a.s., Východočeská plynárenská, a.s. (povolení spojení 
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V této souvislosti bych spíše pro zajímavost demonstrovala, jak se ÚOHS v předmětných 

rozhodnutích s otázkou časového vymezení vypořádal. Buď se omezil na pouhou konstataci 

závěru o trvalém charakteru zkoumaného trhu, nebo připojil stručné zdůvodnění, které dle mého 

názoru není zcela konzistentní, byť se jedná pouze o nuance bez dopadu na výsledné posouzení 

věci samé. 

Lze plně souhlasit se zohledněním skutečností, že trh „dlouhodobě existoval 

před zahájením správního řízení a nelze předpokládat jeho zánik nebo podstatné zúžení“ a že 

„u žádného z trhů nejsou předpokládány výrazné změny“ apod. ÚOHS vycházel z premisy, že je 

při vymezování časové roviny relevantního trhu nezbytné vzít v úvahu minulý a očekávaný 

vývoj v čase a že vymezení trhu z hlediska časového vyjadřuje četnost, opakovatelnost, 

proveditelnost střetu nabídky a poptávky. Trh není trvalý, pokud ke středu nabídky a poptávky 

dochází pouze nahodile či ojediněle.  

Naopak nemohu souhlasit s odůvodněním, že pro dovození trvalosti trhu je určující 

pravidelnost dodávek po celý kalendářní rok, nepodléhající významným výkyvům.108 Zmíněné 

„kritérium výkyvů“ je dle mého názoru při posuzování časové roviny irelevantní. Jeho aplikace 

by mohla vést k chybným závěrům. Jako hypotetický příklad z oblasti plynárenství lze uvést 

relevantní trh maloobchodních dodávek zemního plynu nebo relevantní trh uskladňování 

zemního plynu a z oblasti teplárenství relevantní trh centralizovaného zásobování tepelnou 

energií. Pro tyto trhy jsou typické podstatné výkyvy v průběhu roku v návaznosti na roční období 

a topnou sezónu, nepochybně jsou však trhy trvalými, což nerozporuje ani ÚOHS. 

S odkazem na předchozí zdůvodnění jsem toho názoru, že určujícím vodítkem 

pro posouzení časové roviny by mělo být výhradně zmíněné kritérium možnosti střetu nabídky 

a poptávky, tzn. existence obou, nikoli kritérium poklesů, resp. výkyvů některé z nich. 

2.5. Přístup ÚOHS k vymezování relevantních trhů 

Jak bylo zdůvodněno v úvodu této práce, je doporučeníhodné, aby soutěžitelé vycházeli 

při vymezování relevantních trhů, na kterých působí, z dosavadní rozhodovací praxe soutěžních 

úřadů. Pro její přiblížení níže prezentuji výňatky z odůvodnění rozhodnutí ÚOHS, které 

na konkrétních případech z oblasti energetiky ukazují, jak ÚOHS metodologicky přistupuje 
                                                      

soutěžitelů s podmínkami ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže), rozhodnutí ÚOHS ze dne 
27. 4. 1999, č. j. S 18/99-773/99-210, ve věci Moravskoslezské teplárny a.s., OLTERM & TD Olomouc, a.s. 
(povolení spojení soutěžitelů). 

108 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 16. 12. 2002, č. j. S 147/02-4363/02, ve věci Dalkia Moarava, a.s., Zásobování teplem 
Ostrava, a.s. (povolení spojení soutěžitelů). 
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k vymezování relevantního trhu v obecné rovině, tj. jak formuluje a využívá výše vyjmenované 

přístupy a teorie.109 

„Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení […] se Úřad 

zaměřuje na činnosti, které na území České republiky vykonává soutěžitel, 

nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, 

které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele získávajícího možnost 

kontroly“,110 „či na ně vertikálně navazují nebo jim předcházejí.“111 

V citovaném rozhodnutí je patrný přístup, který se odráží ve většině posuzovaných 

případů spojování soutěžitelů v oblasti energetiky. ÚOHS nejprve v obecné rovině vyjmenuje 

oblasti, ve kterých působí všichni spojující se soutěžitelé, a následně se detailněji věnuje pouze 

takovým, které jsou v jejich průniku, nebo na ně vertikálně navazují. Tento průnik úřad označuje 

jako „spojením dotčené oblasti“. V těchto oblastech vymezuje jednotlivé relevantní trhy. 

Proti uvedenému postupu nelze nic namítat. Jelikož soutěžní úřad zkoumá dopady spojení 

na hospodářskou soutěž, zaměřuje se pouze na ty oblasti či trhy, na kterých dojde v souvislosti 

se spojením ke změně, tj. ke snížení počtu soutěžitelů a z toho plynoucímu navýšení koncentrace 

trhu. Bez provádění detailní analýzy proto budou povolena spojení, která mají konglomerátní 

charakter, tj. činnosti spojujících se soutěžitelů se nepřekrývají ani na sebe vertikálně nenavazují. 

Pokud ÚOHS ohledně některé ze spojením dotčených oblastí vyhodnotí, že bude ovlivněna 

pouze v zanedbatelné míře, typicky v návaznosti na nízký tržní podíl některého ze soutěžitelů, 

relevantní trh ve vztahu k této oblasti nevymezí. Jinými slovy, „otázku finálního vymezení 

relevantního trhu nechá otevřenou“, přičemž pouze nastíní možné vymezení relevantního trhu 

bez detailnější analýzy či dokazování. Tento postup dle mého názoru z dříve jmenovaných 

doktrinálních přístupů jasně nevyplývá, nicméně je běžně používaným a dle mého názoru není 

stižen vadou. Ani v uvedených případech totiž nevzniká obava z možného narušení hospodářské 

soutěže. 

Na samé hranici přezkoumatelnosti jsou však dle mého názoru rozhodnutí, která jsou 

vydávána ve zjednodušené řízení o povolení spojení dle § 16a ZOHS. Ta obsahují pouze stručné 

                                                      
109 Závěry o konkrétním vymezení relevantních trhů v jednotlivých oblastech energetiky jsou obsaženy 

v následujících kapitolách této práce. 

110 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 9. 1. 2008, č. j. S 387/2007/KS-0280/2008/840, ve věci VINCI ENERGIES CZ, 
DIPROTON, s.r.o. (povolení spojení soutěžitelů). 

111 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 10. 11. 2014, č. j. ÚOHS-S840/2014/KS-23867/2014/840/LBř, ve věci 
ČEZ Energetické produkty, s.r.o., E S B a.s. (povolení spojení soutěžitelů). 
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odůvodnění, a část týkající se otázky vymezení relevantního trhu je minimalistická či dokonce 

zcela absentující.112 Uvedená rozhodnutí povolují taková spojení, která nepředstavují riziko 

z hlediska zajištění ochrany hospodářské soutěže. Konkrétně, pokud k výše uvedeným 

předpokladům, tj. nízkým tržním podílům a vzájemně nesouvisejícím činnostem spojujících se 

soutěžitelů, přistupuje skutečnost, že se jedná o „malé“ soutěžitele z hlediska jejich obratu. 

Pokud naopak vzniká obava z možného narušení hospodářské soutěže, relevantní trh je 

po podrobné analýze vymezen konkrétně. Podrobnou charakteristiku relevantních trhů lze nalézt 

v rozhodnutích, která spojení soutěžitelů zamítají, nebo povolují, avšak s podmínkami. Taktéž 

v rozhodnutích, ve kterých jsou poměřovány výhody spojení ku případné újmě z hlediska 

zachování účinné hospodářské soutěže. V neposlední řadě se jedná o rozhodnutí ve věci zneužití 

dominantního postavení či protisoutěžních dohod. Takovýchto rozhodnutí jsou pouze 

jednotky,113 jelikož většina rozhodnutí ÚOHS z oblasti energetiky byla vydána ve věci spojování 

soutěžitelů, přičemž daná spojení byla zpravidla povolena bez výhrad. 

S odkazem na výše popsaný postup lze uzavřít, že ÚOHS nevymezuje relevantní trh vždy 

„najisto“. Premisa uvedena v úplném úvodu této kapitoly, že se soutěžení úřad musí zabývat 

vymezením relevantního trhu v zásadě v každém svém rozhodnutí, tím zůstává nezpochybněna. 

Otázku vymezení relevantního trhu má soutěžní úřad povinnost zkoumat, nikoli ji finálně 

a konkrétně zodpovědět. 

                                                      
112 Odůvodnění je omezeno na prostou konstataci, bez uvedení výčtu oblastí, na kterých soutěžitelé působí: „Protože 

však předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z narušení hospodářské soutěže ani v oblasti dodávek 
zemního plynu konečným zákazníkům v České republice při žádné v úvahu připadající definici relevantního trhu, 
ponechal Úřad otázku vymezení věcného i geografického relevantního trhu i pro tuto oblast otevřenou.“ 
(Rozhodnutí ÚOHS ze dne 7. 7. 2016, č. j. ÚOHS-S0438/2016/KS-28103/2016/840/LBř, ve věci BOHEMIA 
ENERGY entity s.r.o., RIGHT POWER, a.s. [povolení spojení soutěžitelů]). Obdobně viz rozhodnutí ÚOHS ze dne 
21. 8. 2015, č. j. ÚOHS-S0487/2015/KS-24231/2015/840/JMě, ve věci EP ENERGY TRADING, a.s., Optimum 
Energy, s.r.o. (povolení spojení soutěžitelů), rozhodnutí ÚOHS ze dne 26. 4. 2010, č. j. ÚOHS-S103/2010/KS-
5846/2010/840/LBří, ve věci Energetický a průmyslový holding, a.s., ED Holding a.s. (povolení spojení 
soutěžitelů). 

113 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 2. 5. 2002, č. j. S 25/02-1649/02, ve věci RWE Gas AG, Transgas, a.s., Jihomoravská 
plynárenská, a.s., Severomoravská plynárenská, a.s., Severočeská plynárenská, a.s., Středočeská plynárenská, a.s., 
Západočeská plynárenská, a.s., Východočeská plynárenská, a.s. (povolení spojení soutěžitelů s podmínkami 
ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže), rozhodnutí ÚOHS ze dne 7. 8. 2001, č. j. S 28/01-1198/01-
OF, ve věci E.ON Energie AG, Energie AG Oberösterreich, Jihomoravská energetika, a.s., Jihočeská energetika, 
a.s. (povolení spojení soutěžitelů), rozhodnutí ÚOHS ze dne 10. 12. 2009, č. j. ÚOHS-S069/2008/DP-
15868/2009/820, ve věci Czech Coal Services a.s. (zneužití dominantního postavení; cenová diskriminace 
a omezení dodávek hnědého energetického uhlí). 
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K dané problematice se vyjadřuje též Neruda a poukazuje na související aplikační trend 

soutěžních úřadů: 

 „[V] některých případech (avšak pouze ‚za určitých okolností‘) není nezbytné 

relevantní trh vymezovat ‚najisto‘, ale postačí jeho ‚nejvíce pravděpodobné 

vymezení‘, jež se z důvodu aplikační obezřetnosti může krýt s možností nejužšího 

relevantního trhu ze všech v úvahu přicházejících; od přesného posouzení 

vymezení relevantního trhu, tedy od jeho vymezení ‚najisto‘, tak lze 

v odůvodněných případech upustit.“114 

Při analýze soutěžních rozhodnutí z oblasti energetiky jsem rovněž jako Neruda 

zaznamenala, že ÚOHS ve vybraných rozhodnutích ponechává otázku finálního určení 

relevantního trhu „otevřenou“ a ohledně závěru o konkrétním způsobu vymezení relevantního 

trhu odkazuje na předchozí rozhodnutí v obdobných případech. S odkazem na výše citovanou 

premisu však doplňuji, že ÚOHS v takových případech nezmiňuje, že se jedná o nejužší možné 

vymezení, právě naopak. Výslovně připouští, že v úvahu přichází vymezení užší, typicky dle 

segmentu zákazníků. Pro ilustraci připojuji výňatek takového rozhodnutí z oblasti plynárenství: 

„Ačkoli existují okolnosti svědčící spíše pro vymezení dvou samostatných 

relevantních trhů dle kategorie zákazníků, tj. maloodběru a domácností 

(např. odlišná právní forma zákazníka […], lze současně argumentovat 

ve prospěch zahrnutí obou kategorií zákazníků do společného relevantního trhu 

(totožný ceník […] zahrnutí […] či naopak vymezení dvou samostatných 

relevantních trhů, by ani v jednom případě nemělo vliv na Úřadem zjištěné 

postavení účastníka řízení […] a právní kvalifikaci vytýkaného jednání. Otázku 

užšího vymezení relevantního trhu, resp. vymezení dvou věcně relevantních trhů, 

je proto možno v tomto případě ponechat otevřenou (kdy i pro účely jiných 

správních řízení není odlišné vymezení relevantních trhů vyloučeno).“115 

 Závěrem této části pro názornost doplňuji ukázku argumentace ÚOHS při rozhodování 

případů z oblasti energetiky, na které je demonstrováno, jak ÚOHS v rámci svých odůvodnění 

reflektuje konkrétní doktrinální přístupy. Je na nich mj. patrné, že se po přijetí zákonné definice 

relevantního trhu přístup ÚOHS v této věci nezměnil. Daná odůvodnění se liší 

                                                      
114  NERUDA, 2006, § 2 odst. 2. 

115 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 24. 6. 2009, č. j. ÚOHS-S52/2009/DP-7933/2009/820, ve věci RWE Transgas, a.s. 
(zneužití dominantního postavení; stanovení nepřiměřeně vysokých záloh za dodávky zemního plynu). 
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pouze z formálního hlediska. Před přijetím zákonné definice relevantního trhu jej ÚOHS 

vymezoval následovně: 

„K tomu, aby mohl Úřad věc správně posoudit, bylo nezbytné především vymezit 

relevantní trh, na kterém se projevují účinky jednání účastníka řízení. 

Za relevantní trh se obecně pokládá místo, kde se střetává nabídka s poptávkou 

po zboží, které je schopno uspokojit určitou konkrétní potřebu spotřebitele. 

Výrobkový relevantní trh zahrnuje všechny výrobky nebo služby, které spotřebitel 

pokládá vzhledem k jejich vlastnostem, ceně a způsobu použití za shodné 

či zaměnitelné. Geografický trh zahrnuje území, kde jsou podmínky hospodářské 

soutěže dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území 

zejména tím, že podmínky hospodářské soutěže na těchto jiných územích jsou 

zřetelně odlišné. Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost 

a opakovatelnost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje ji od střetu nabídky 

a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. ojediněle. Z časového hlediska je 

při posuzování trhu brán v úvahu minulý a očekávaný vývoj pravidelných, 

případně relativně trvale se opakujících, dodávek na trh.“116 

K výše uvedenému ÚOHS doplňuje, že relevantní trh z věcného hlediska zahrnuje takové 

zboží, které spotřebitelé považují za zastupitelné, zaměnitelné či nahraditelné vzhledem k jeho 

charakteristickým vlastnostem, specifickým rysům, ceně a zamýšlenému způsobu užití.117 

Z hlediska geografického definuje relevantní trh jako „oblast, do které dotčené podniky 

dodávají zboží […], v níž jsou soutěžní podmínky dostatečně stejnorodé, přičemž může být 

rozlišena od sousedních oblastí díky dostatečně odlišným soutěžním podmínkám.“118 

Po přijetí zákonné definice relevantního trhu je v rozhodnutích ÚOHS pochopitelně 

odkazováno na příslušné ustanovení, tj. § 2 odst. 2 ZOHS a doplňováno následující: 

„Relevantní trh je charakterizován jako místo střetávání nabídky a poptávky, 

přičemž jeho správné a úplné vymezení je založeno na souběžném posouzení 

tří aspektů – věcného, geografického a časového.“119 

                                                      
116 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 13. 1. 2003, č. j. S 215/02-116/03-ORP, ve věci ČEZ, a. s. (zneužití dominantního 

postavení; zákaz zpětného dovozu elektřiny ve smlouvách s odběrateli). 

117 Ibid. 

118 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 26. 6. 2000, č. j. S 38/00-1050/00-210, ve věci Jihočeská energetika, a.s., Aliatel, a.s. 
(povolení spojení soutěžitelů). 
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Předmětné odůvodnění demonstruje, že trh je vymezen souběhem tří hledisek, věcného, 

geografického a časového.120 Při věcném vymezení relevantního trhu ÚOHS vychází z dříve 

zmiňovaného kritéria zastupitelnosti: 

„Shodnost, porovnatelnost a zastupitelnost zboží, tedy věcné vymezení 

relevantního trhu, pak třeba posuzovat prvotně z pohledu spotřebitele, 

resp. ze schopnosti zboží uspokojit stejnou potřebu (srov. např. rozsudek 

Evropského soudního dvora C-333/94P ve věci Tetra Pak v Komise, [1996] 

ECR I-5951), když přihlédnout je třeba rovněž ke schopnosti výrobců jiného zboží 

přenést svou produkci, resp. dodávky, na druh zboží uspokojující stejnou potřebu 

(k čemuž slouží analýza nabídkové substituce). Rozhodující je přitom právě 

reaktivní zastupitelnost, v jejímž důsledku se mohou zastupitelnými 

(a tedy součástí jednoho věcně vymezeného relevantního trhu) stát též výrobky, 

které vykazují technické a funkční odlišnosti, a to třeba i zásadní, jsou-li schopny 

uspokojit stejné potřeby konečných spotřebitelů.“121 

Z odůvodnění je patrné, že vymezení relevantního trhu se předně odvíjí od kritéria 

zastupitelnosti na straně poptávky a kritérium zastupitelnosti na straně nabídky je aplikováno 

jako případný korektiv. Zároveň je zdůrazněno kritérium reaktivní zastupitelnosti. Citované 

rozhodnutí v tomto smyslu potvrzuje tvrzení obsažená v kapitole 2.1. ohledně přednostního 

uplatnění vybraných kritérií pro účely vymezení relevantních trhů v energetice. 

K otázce geografického vymezení relevantního trhu ÚOHS uvádí: 

„Z hlediska geografického se trh vymezuje jako území, kde se kupující může 

prakticky pokoušet o nalezení alternativních zdrojů dodávek výrobků (služeb), 

které byly vymezeny jako předmět výrobkového trhu (služeb).“122 

„Relevantní trh z hlediska geografického zahrnuje území, na kterém se realizuje 

vztah nabídky a poptávky po zboží za dostatečně homogenních podmínek, jimiž 

                                                      
119 Ibid. 

120 Tato hlediska jsou popsána v kapitolách 2.2. až 2.4. 

121 Rozhodnutí předsedy ÚOHS ze dne 12. 3. 2007, č. j. R 98/2006/01-05326/2007/300, ve věci RWE Transgas, a.s. 
(zneužití dominantního postavení; diskriminace vybraných provozovatelů regionálních distribučních soustav). 

122 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 27. 4. 1999, č. j. S 18/99-773/99-210, ve věci Moravskoslezské teplárny a.s., OLTERM 
& TD Olomouc, a.s. (povolení spojení soutěžitelů). 
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se odlišuje od ostatních území, na kterých nabídka a poptávka probíhá 

za podmínek zcela zřetelně odlišných.“123 

Význam geografického vymezení relevantního trhu byl vysvětlen v kapitole 2.3. 

Zohledňování geografického hlediska je projevem toho, že chování soutěžitele nelze posuzovat 

pouze ve vztahu k „výrobkově blízkým“ soutěžitelům, nýbrž i ve vztahu ke „geograficky 

blízkým“ soutěžitelům. 

Jak bylo vysvětleno v kapitole 2.5., časové vymezení relevantních trhů ÚOHS 

v současných rozhodnutích neuvádí, pokud to neodůvodňují okolnosti konkrétního případu. 

Ohledně všech relevantních trhů z oblasti energetiky, o kterých bude pojednáno v následujících 

kapitolách, platí, že jsou z časového hlediska trhy trvalými. 

Jak bylo vysvětleno v předchozích kapitolách této práce, relevantní trh je tvořen 

souběhem tří stránek. Jak k posouzení těchto stránek obecně přistupuje ÚOHS, bylo 

demonstrováno výše. V následující části této práce bude analyzováno, jak tyto stránky vymezuje 

na konkrétních energetických trzích. 

                                                      
123 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 9. 11. 2001, č. j. S 117/01-OF, ve věci MVV EPS s.r.o., Teplárny Brno Holdings 

Limited (povolení spojení soutěžitelů). 
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3. Relevantní trhy v energetice v rozhodovací praxi ÚOHS 

3.1. Rozlišení relevantních trhů dle zastupitelnosti energetických médií 

Než bude možné přistoupit k samotnému vymezení jednotlivých relevantních trhů 

v energetice, je nutné odůvodnit rozlišování samotných energetických oblastí. V návaznosti 

na ustálenou rozhodovací praxi je toto rozlišování dnes vnímáno jako přirozené a samozřejmé, 

nicméně sám ÚOHS se v minulosti musel i této otázce věnovat a své závěry náležitě odůvodnit. 

Skutečnost, že jsou tyto oblasti, konkrétně elektroenergetika, plynárenství a teplárenství, 

rozlišovány v energetickém zákoně a že jsou k nim vyžadovány rozdílné licence, není určující 

pro vymezení samostatných relevantních trhů. Rozhodující je otázka zastupitelnosti produktu 

z hlediska spotřebitele, jejíž podstata byla vysvětlena v kapitole 2.1. Zmiňovaná rozdílnost 

právní úpravy je pouze kritériem „komplementárním“. 

Soutěžní úřad proto zkoumal vzájemnou zastupitelnost jednotlivých energetických 

médií124 napříč sektory. Konkrétně posuzoval vzájemnou zastupitelnost elektřiny, plynu, tepla 

a uhlí.125 ÚOHS na tato odůvodnění v rámci novějších rozhodnutí již neodkazuje a dané 

rozlišování je dnes postaveno najisto. Jelikož jsou na předmětných závěrech vystavěna 

rozhodnutí vymezující jednotlivé relevantní trhy v energetice, vnímám jako nezbytné 

předmětnou argumentaci ilustrovat. 

Při zkoumání zastupitelnosti elektřiny jinými energetickými médii ÚOHS uvedl, že: 

„Elektřina jako energetické médium je z velké části nenahraditelná (např. pohon 

elektrických spotřebičů). Pokud je v některých případech nahraditelná jinými 

energetickými médii (plyn, přehřátá sytá pára), pak je tak za cenu překonání 

značných investičních a časových bariér.“126 

Toto stručné zdůvodnění následně rozvedl při posuzování zastupitelnosti elektřiny 

a zemního plynu: 

„Elektrická energie a zemní plyn netvoří jeden relevantní trh. Z poptávkového 

hlediska je totiž elektrická energie, na rozdíl od zemního plynu, charakterizována 
                                                      
124 Pojem „energetická média“ ÚOHS nedefinuje, byť jej ve svých rozhodnutích, která jsou v této kapitole citována, 

pravidelně používá. Z těchto rozhodnutí plyne, že za energetická média považuje elektřinu, zemní plyn, topné 
oleje, teplo, lignit, uhlí, koks a biomasu. V tomto významu je předmětné označení používáno i v této práci. 

125 Většina těchto rozhodnutí byla vydána v roce 1999 (podrobněji viz dále). 

126 Rozhodnutí předsedy ÚOHS ze dne 2. 8. 1999, č. j. S 10/99-1370/99-210, ve věci Pražská energetika, a.s. 
(zneužití dominantního postavení účtování nepřiměřeně vysokých záloh; zrušení prvoinstančního rozhodnutí 
a zastavení správního řízení). 
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univerzálností jejího možného použití. Je možné rozlišit dvě kategorie použití: 

exkluzivní, např. pro svícení, pro něž z hlediska technického neexistuje substituce, 

a neexkluzivní, např. pro vytápění, pro něž z technického hlediska substituce 

existuje. Technická substituce, která se vztahuje pouze k neexkluzivnímu využití 

elektrické energie, je nedokonalá, neboť elektrická energie musí být vyráběna 

z jiného zdroje energie a je proto dražší. Tato substitutovatelnost však existuje 

pouze v dlouhodobém horizontu, neboť zemní plyn i elektrická energie vyžadují 

odlišné vybavení. Pokud jde o zastupitelnost z hlediska nabídkové strany, je nutné 

vzít v úvahu, že každý zdroj energie vyžaduje odlišný způsob výroby, skladování 

a přepravy, který si vyžaduje podstatné a rozdílné investice.“127 

ÚOHS dovodil, že elektřina a zemní plyn netvoří společný relevantní trh, jelikož je 

elektřina zastupitelná zemním plynem pouze v omezené rozsahu. Uvedený závěr, včetně 

jeho zdůvodnění, je souladný s ustálenou rozhodovací praxí Evropské komise.128 

K zastupitelnosti tepla jinými energetickými médii, resp. k zastupitelnost tepla 

vyráběného z různých zdrojů, ÚOHS uvedl: 

„K přepravě tepla ke spotřebiteli je nezbytné použít rozvodné sítě, která tvoří 

distribuční síť, přičemž vybudování této sítě je finančně velmi nákladné 

a prostředky do sítě vložené mají dlouhodobou návratnost. K tomu, aby mohl 

konečný spotřebitel teplo z dálkové distribuční sítě využít, je rovněž nutné, 

aby disponoval potřebným zařízením (výměníky tepla, kotle pro ohřev teplé 

užitkové vody atd.), které je rovněž investičně náročné a na jehož vybudování byly 

vynaloženy značné finanční prostředky. Teoreticky je možné nahradit teplo […] 

např. elektřinou či plynem, neboť obě tato energetická média mohou rovněž 

zajistit požadovaný účel, tj. teplo pro konečného spotřebitele. Vzhledem k tomu, 

že jak elektřina, tak i plyn požadují ke své přepravě vybudování nezbytných sítí, 

považuje úřad značné finanční náklady nutné k vybudování těchto sítí (ve stávající 

zástavbě a především ve městech), v případě energie elektrické také vysokou cenu 

a u ostatních paliv další omezení z důvodů ekologických a technologických 
                                                      
127 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 10. 12. 2002, č. j. S 145/02-4304/02, ve věci ČEZ, a. s., Severomoravská 

energetika, a.s., Středočeská energetická, a.s., Východočeská energetika, a.s., Severočeská energetika, a.s., 
Západočeská energetika, a.s. (povolení spojení soutěžitelů s podmínkami ve prospěch zachování účinné 
hospodářské soutěže). 

128 V podrobnostech viz rozhodnutí Evropské komise ze dne 9. 12. 2004, č. j. COMP/M.3440, ve věci ENI, EDP, 
GDP (spojení soutěžitelů nebylo povoleno). 
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za významné bariery vstupu těchto tepelných zdrojů na příslušný trh, pro které 

nemohou nahradit výše uvedeným uživatelům dálkové teplo, vyrobené 

v teplárnách, blokových kotelnách a tepelných zdrojích průmyslových podniků. 

Na základě těchto poznatků a informací vymezil úřad relevantní trh […] výroby 

a distribuce dálkového tepla vyrobeného v teplárnách, blokových kotelnách 

a tepelných zdrojích průmyslových podniků (nikoliv tedy obecně jako trh tepla), 

a trh výroby elektrické energie.“129 

Citované odůvodnění demonstruje využívání různých metodologických přístupů 

při vymezování relevantního trhu z hlediska věcného. Konkrétně zohlednění aspektu tzv. funkční 

zastupitelnosti, podmíněnosti zastupitelnosti časem, switching costs a essential facilities.130 

ÚOHS při jejich využití dospěl k závěru, že nelze vymezit společný relevantní trh elektřiny 

a tepla. Byť lze produkovat teplo též přeměnou z elektřiny, pomocí akumulačního vytápění, 

přímotopů nebo tepelných čerpadel, není možné tato energetická média považovat za vzájemně 

plně zastupitelná. 

Při vymezování relevantních trhů v oblasti energetiky se ÚOHS opakovaně a detailně 

věnoval problematice zastupitelnosti hnědého uhlí. Zkoumal jeho zastupitelnost lehkými 

topnými oleji, zemním plynem a biomasou, taktéž lignitem, koksem či černým uhlím, a věnoval 

se i otázce vzájemné zastupitelnosti hnědého uhlí z různých pánevních oblastí. 

Možnost zastupitelnosti hnědého uhlí jinými druhy paliv (obecně) ÚOHS vyloučil, 

jelikož by záměna vyžadovala rekonstrukci nebo výměnu spalovacího zařízení, event. celého 

spotřebiče. Takto vzniklé náklady by byly nepřiměřeně vysoké, což by odběratelům 

znemožňovalo považovat jiné druhy paliv z hlediska vymezeného účelu užití za vzájemně 

zastupitelné.131 

ÚOHS následně zkoumal zastupitelnost hnědého uhlí koksem. Koks je pevný uhlíkatý 

zbytek vyrobený z nízkopopelového nízkosirného černého uhlí, ze kterého jsou odstraněny 

prchavé složky v peci s omezeným přístupem kyslíku při teplotách kolem 1000 °C.132 Koks 

                                                      
129 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 27. 4. 1999, č. j. S 18/99-773/99-210, ve věci Moravskoslezské teplárny a.s., 

OLTERM & TD Olomouc, a.s. (povolení spojení soutěžitelů). 

130 V podrobnostech viz kapitola 2.2. 

131 V podrobnostech viz rozhodnutí ÚOHS ze dne 10. 12. 2009, č. j. ÚOHS-S069/2008/DP-15868/2009/820, ve věci 
Czech Coal Services a.s. (zneužití dominantního postavení; cenová diskriminace a omezení dodávek hnědého 
energetického uhlí). 

132 Uvedeným postupem vzniká vedle koksu též čpavek, lehké oleje, svítiplyn a kamenouhelný dehet. 
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má pro metalurgii významné vlastnosti v podobě vysokého podílu uhlíku a malého množství 

nečistot. Zároveň má vynikající výhřevnost, téměř 30 MJ na kilogram. 

ÚOHS vycházel z toho, že je koks dodáván na trh pro technologický a otopový účel užití. 

V návaznosti na své fyzikální vlastnosti není spalitelný ve fluidních kotlích používaných 

pro spalování hnědého uhlí, a proto nemůže být v této souvislosti považován za jeho substitut.133 

Jak bylo zmíněno, ÚOHS zkoumal též zastupitelnost jednotlivých druhů uhlí 

a zastupitelnost stejného druhu uhlí různých producentů, těžebních společností. Jelikož se 

tato problematika netýká rozlišování jednotlivých energetických oblastí mezi sebou, ale již 

samotného uhlí, věnuji se jí v kapitole 3.5.2. 

Závěrem této kapitoly lze ohledně společných rysů dotčených rozhodnutí shrnout, 

že nezastupitelnost jednotlivých energetických médií se odvíjí od velmi omezených, případně 

časově i finančně nákladných možností záměny systémů vhodných pro jejich využívání. 

V návaznosti na rozdílné fyzikální vlastnosti a chemické složení jednotlivých médií vyvolává 

jejich zvažovaná substituce potřebu realizace podstatných technologických změn. Konkrétně se 

jedná o obměnu spalovací technologie či zařízení, nahrazení potrubních či jiných síťových 

rozvodů a výměnu koncového zařízení u spotřebitele. Z uvedených důvodů nelze jednotlivá 

energetická média považovat za vzájemně zastupitelná. 

U některých energetických médií má rozdílnost jejich vlastností takový význam, že vede 

k vymezení více relevantních trhů v rámci stejné skupiny produktů (tj. černé uhlí vs. hnědé uhlí 

vs. lignit) či dokonce v rámci „shodného produktu“ různých vlastností (tj. uhlí tříděné vs. uhlí 

energetické).134 

                                                      
133 Viz rozhodnutí ÚOHS ze dne 10. 12. 2009, č. j. ÚOHS-S069/2008/DP-15868/2009/820, ve věci 

Czech Coal Services a.s. (zneužití dominantního postavení; cenová diskriminace a omezení dodávek hnědého 
energetického uhlí). 

134 V podrobnostech viz kapitola 3.5.2. 
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3.2. Elektroenergetika 

3.2.1. Souhrnná charakteristika 

Početná množina rozhodnutí ÚOHS z oblasti energetiky se týká sektoru 

elektroenergetiky.135 Trh s elektrickou energií je v dnešní době již liberalizován. Toto odvětví 

je však nadále intenzivně regulováno a lze v něm podnikat jen na základě příslušné licence 

vydané Energetickým regulačním úřadem.136 

                                                      
135 Otázku vymezení relevantního trhu v oblasti elektroenergetiky ÚOHS řešil v následujících rozhodnutích: 

rozhodnutí ÚOHS ze dne 19. 4. 1999, č. j. S 11/99-720/99-210, ve věci Pražská energetika, a.s. (zneužití 
dominantního postavení; podmínění uzavření smlouvy na dodávku elektrické energie zaplacením dluhu 
za předchozího odběratele), rozhodnutí předsedy ÚOHS ze dne 2. 8. 1999, č. j. S 10/99-1370/99-210, ve věci 
Pražská energetika, a.s. (zneužití dominantního postavení účtování nepřiměřeně vysokých záloh; zrušení 
prvoinstančního rozhodnutí a zastavení správního řízení), rozhodnutí ÚOHS ze dne 4. 7. 2000, č. j. S 27/00-
1063/00-210, ve věci hlavní město Praha, RWE Energie Aktiengesellschaft, GESO Beteiligungs- und Beratungs- 
Aktiengesellschaft, Pražská energetika, a.s. (povolení spojení soutěžitelů), rozhodnutí ÚOHS ze dne 17. 7. 2000, 
č. j. S 34/00-1140/00-210, ve věci Pražská energetika, a.s. (zneužití dominantního postavení; vynucování uhrazení 
dluhu pod pohrůžkou přerušení dodávky elektřiny, zastavení správního řízení), rozhodnutí ÚOHS ze dne 
14. 11. 2000, č. j. S 64/00-1660/00-210, ve věci Středočeská energetická a.s. (zneužití dominantního postavení; 
vynucování uzavření smlouvy o dodávce elektřiny; zastavení správního řízení), rozhodnutí ÚOHS ze dne 
7. 8. 2001, č. j. S 28/01-1198/01-OF, ve věci E.ON Energie AG, Energie AG Oberösterreich, Jihomoravská 
energetika, a.s., Jihočeská energetika, a.s. (povolení spojení soutěžitelů), rozhodnutí ÚOHS ze dne 10. 12. 2002, 
č. j. S 145/02-4304/02, ve věci ČEZ, a. s., Severomoravská energetika, a.s., Středočeská energetická, a.s., 
Východočeská energetika, a.s., Severočeská energetika, a.s., Západočeská energetika, a.s. (povolení spojení 
soutěžitelů s podmínkami ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže), rozhodnutí ÚOHS ze dne 
13. 1. 2003, č. j. S 215/02-116/03-ORP, ve věci ČEZ, a. s. (zneužití dominantního postavení; zákaz zpětného 
dovozu elektřiny ve smlouvách s odběrateli), rozhodnutí předsedy ÚOHS ze dne 18. 3. 2003, č. j. R 77/2002, 
ve věci ČEZ, a. s., Středočeská energetická, a.s., Východočeská energetika, a.s., Severočeská energetika, a.s., 
Západočeská energetika, a.s., Severomoravská energetika, a.s. (povolení spojení soutěžitelů s podmínkami 
ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže), rozhodnutí ÚOHS ze dne 12. 5. 2003, č. j. S 52/03-1610/03, 
ve věci ČEZ, a. s., Harpen ČR, s.r.o. (povolení spojení soutěžitelů), rozhodnutí ÚOHS ze dne 7. 8. 2003, 
č. j. S 119/03-2952/03, ve věci E.ON Czech Holding AG, EBO Czech Investment Liited, ČEZ, a. s. (povolení 
spojení soutěžitelů), rozhodnutí ÚOHS ze dne 25. 3. 2008, č. j. S 081/2008/KS-06187/2008/840, ve věci 
Czech Energy Holding, a.s.; J&T Private Equity B.V. (povolení spojení soutěžitelů), rozhodnutí ÚOHS ze dne 
21. 8. 2009, č. j. ÚOHS-S183/2009/KS-10313/2009/840, ve věci Lumius, spol. s r.o., Českomoravská energetická, 
a.s. (povolení spojení soutěžitelů), rozhodnutí ÚOHS ze dne 30. 9. 2009, č. j. ÚOHS-S196/2009/KS-
12586/2009/840, ve věci ČEZ, a. s., Lumius, spol. s. r.o. (povolení spojení soutěžitelů), rozhodnutí ÚOHS ze dne 
4. 5. 2010, č. j. ÚOHS-S093/2010/KS-5822/2010/840/DVá, ve věci ČEZ, a. s., Dalkia Ústí nad Labem, a.s. 
(povolení spojení soutěžitelů), rozhodnutí ÚOHS ze dne 1. 3. 2011, č. j. ÚOHS-S043/2011/KS-
3152/2011/840/JMě, ve věci E.ON Energie, a.s., Barlog Capital a.s., LUMEN INTERNATIONAL a.s., 
SMART POWER a.s., LDS 1 s.r.o. (povolení spojení soutěžitelů), rozhodnutí ÚOHS ze dne 18. 6. 2012, 
č. j. ÚOHS-S492/2011/KS-11155/2012/840/LBř, ve věci ČEZ, a. s., Energotrans, a.s. (povolení spojení 
soutěžitelů), rozhodnutí ÚOHS ze dne 27. 5. 2013, č. j. ÚOHS-S196/2013/KS-9749/2013/840/RPl, ve věci 
Litvínovská uhelná a.s., Elektrárna Chvaletice a.s. (povolení spojení soutěžitelů), rozhodnutí ÚOHS ze dne 
21. 12. 2015, č. j. ÚOHS-S0830/2015/KS-45620/2015/840/JMě, ve věci BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., 
Europe Easy Energy a.s. (povolení spojení soutěžitelů), rozhodnutí ÚOHS ze dne 10. 5. 2016, č. j.: ÚOHS-
S0884/2015/KS-19651/2016/840/ASm, ve věci HALTIXAR LTD, Severní energetická a.s. (povolení spojení 
soutěžitelů), rozhodnutí ÚOHS ze dne 13. 11. 2016, č. j. ÚOHS-S0711/2016/KS-47546/2016/840/LBř, ve věci 
Elektrárna Tisová, a.s., ČEZ Teplárenská, a.s. (povolení spojení soutěžitelů). 

136 K problematice veřejnoprávní regulace (elektro)energetiky v podrobnostech viz EICHLEROVÁ et al., 2016 
nebo na FLÁŠA et al., 2016. 
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Právní úprava elektroenergetiky prošla během uplynulých dvaceti let fundamentálními 

změnami, což se pochopitelně promítlo na samotném fungování trhu i na rozhodnutích ÚOHS, 

která se ho dotýkají. Bez proměny tudíž nezůstalo ani vymezení jednotlivých relevantních trhů 

v této oblasti. 

Následně uvedený přehled relevantních trhů v elektroenergetice odpovídá tomu, jak je 

ÚOHS vymezuje v rámci své současné rozhodovací praxe. Komparace s předcházejícím pojetím 

je obsažena až v příslušných podkapitolách. Ve stručnosti lze shrnout, že v rozhodnutích 

z přelomu devadesátých a nultých let byl v elektroenergetice z věcného hlediska zmiňován pouze 

„relevantní trh dodávek elektrické energie konečnému odběrateli“.137 Oproti současnému stavu 

totiž nebyla elektroenergetika plně liberalizovaná, a oproti současné právní úpravě, konkrétně 

požadavku unbundlingu, nemusely být jednotlivé vertikálně navazující činnosti, tj. výroba, 

přenos, distribuce a obchod s elektřinou, vykonávány rozdílnými subjekty. Z geografického 

hlediska byl tento trh vymezen územím, na kterém se nacházela distribuční síť společnosti 

dodávající elektřinu koncovému zákazníkovi.138 

Co se týče „novodobé“ rozhodovací praxe ÚOHS, lze v této oblasti z věcného hlediska 

vymezit šest relevantních trhů. Jak je v následujícím výčtu naznačeno, ve vztahu k některým 

z nich ÚOHS vymezil další věcné (sub)trhy, event. uvedl, že vymezení dalších (sub)trhů přichází 

v úvahu. 

V elektroenergetice existují následující věcné relevantní trhy: 

- výroba a velkoobchod s elektrickou energií, 

- přenos elektrické energie (tj. přeprava elektrické energie prostřednictvím 

vysokonapěťových rozvodů), 

- distribuce elektrické energie (tj. přeprava elektrické energie prostřednictvím 

nízkonapěťových rozvodů), 

- maloobchodní dodávky elektrické energie (zde přichází v úvahu vymezení dalších 

subtrhů dle dosavadní rozhodovací praxe ÚOHS i Evropské komise), 

                                                      
137 Srov. rozhodnutí ÚOHS ze dne 19. 4. 1999, č. j. S 11/99-720/99-210, ve věci Pražská energetika, a.s. (zneužití 

dominantního postavení. ÚOHS v této souvislosti poměrně vágně doplnil, že „při vymezování relevantních trhů 
bylo odhlédnuto od poskytování služeb souvisejících s výrobou, přenosem, distribucí a obchodováním s elektřinou, 
a to proto, že tyto služby úzce souvisejí se shora uvedenými činnostmi (tzn. dodávkami elektrické energie 
konečnému odběrateli).“ Tehdejší odůvodnění rozhodnutí ÚOHS v oblasti elektroenergetiky byly oproti současné 
rozhodovací praxi daleko méně precizní. Nutno však podotknout, že tyto nedostatky nutně nemusely mít vliv 
na rozhodnutí ve věci samé. 

138 Jednalo se o tzv. regionální provozovatele distribuční soustavy (dále také „REAS“). 
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- obchodování s elektrickou energií (tj. denní či termínové obchodování s touto 

komoditou mezi výrobci, obchodníky a dodavateli koncovým zákazníkům), 

- poskytování podpůrných služeb elektrizační soustavy (ÚOHS v rámci tohoto 

relevantního trhu vymezil další subtrhy dle konkrétního typu podpůrné služby). 

ÚOHS k odlišování jednotlivých relevantních trhů v souhrnu zmiňuje, že kritériem 

pro uvedené členění jsou rozdílné tržní struktury a soutěžní podmínky, které na nich panují, 

přičemž každá z vymezených činností vyžaduje jiná aktiva a zdroje. 

3.2.2. Relevantní trh výroby a velkoobchodu s elektrickou energií 

Z pohledu geografického je relevantní trh výroby a velkoobchodu s elektrickou energií 

v dosavadní praxi ÚOHS i Evropské komise139 vymezován jako trh národní, neboť výrobci 

i obchodníci mohou za homogenních podmínek nabízet elektrickou energii na celém území 

České republiky. 

K tomu je nutné podotknout, že se ÚOHS opakovaně zabýval otázkou případného širšího 

geografického vymezení tohoto trhu. Zkoumal, zda na dotčeném relevantním trhu nenastaly 

takové změny, které by odůvodňovaly posun jeho rozhodovací praxe. Tyto úvahy vedl 

v návaznosti na následující čtyři skutečnosti.140 

Zaprvé, daný trh byl v souladu s legislativou EU plně liberalizován. Působí na něm celá 

řada výrobců a dodavatelů, přičemž jejich volba není legislativně limitována územím 

konkrétního státu. 

Zadruhé, v České republice se změnil systém obchodování s elektrickou energií. 

„[D]oposud uplatňovaný princip velkoobchodního prodeje elektrické energie založený 

na každoroční aukci organizované společností ČEZ byl nahrazen kontinuálním obchodováním 

prostřednictvím energetické burzy Power Exchange Central Europe […]. Ke krátkodobému trhu 

s elektrickou energií (‚OKO‘) organizovanému společností OTE, a.s. […] tím přibyla další 

platforma pro obchodování s elektrickou energií na trhu výroby a velkoobchodu s elektrickou 

energií.“141 

                                                      
139 Rozhodnutí Evropské komise ze dne 9. 12. 2004, č. j. COMP/M.3440, ve věci ENI, EDP, GDP (spojení 

soutěžitelů nebylo povoleno) nebo rozhodnutí Evropské komise ze dne 21. 12. 2005, č. j. COMP/M.3696, ve věci 
E.ON, MOL (podmíněné povolení spojení soutěžitelů). 

140 Viz rozhodnutí ÚOHS ze dne 18. 6. 2012, č. j. ÚOHS-S492/2011/KS-11155/2012/840/LBř, ve věci ČEZ, a. s., 
Energotrans, a.s. (povolení spojení soutěžitelů). 

141 Ibid. 
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Zatřetí, každoročně vzrůstá objem elektrické energie obchodované prostřednictvím 

Power Exchange Central Europe (dále také „PXE“) a je umožněno takto obchodovat elektřinu 

s místem dodání v zahraničí. 

Začtvrté, dochází k navýšení technické možnosti kapacity přeshraničního obchodu 

s elektrickou energií, a to především na hranicích mezi Českou republikou a Slovenskou 

republikou a mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo. „V souvislosti 

s kapacitou pro mezinárodní přenos elektrické energie lze taktéž uvést, že kapacity 

přeshraničních propojovacích bodů mezi přenosovými soustavami nepředstavují překážku 

mezinárodnímu obchodu, neboť na nich lze najít minimální výskyt přetížení, resp. překročení 

kapacity (congestion) na přeshraničních profilech mezi národními přenosovými soustavami 

České republiky a jejích sousedících států. V důsledku nižšího počtu výskytu přetížení poklesly 

poplatky spojené s přeshraničním přenosem elektrické energie.“142 

V rámci daného rozhodnutí ÚOHS své dosavadní pojímání předmětného relevantního 

trhu nezměnil s odkazem na tehdy aktuální poměr objemu elektřiny dovezené do České 

republiky (převážně ze Slovenské republiky a Spolkové republiky Německo) vs. vyrobené 

a spotřebované v České republice. Z těchto údajů dovodil, že dovoz elektrické energie 

nepředstavuje reálný konkurenční tlak na tuzemské producenty elektřiny. V této souvislosti 

zmínil, že „na trhu sice existují okolnosti, které by mohly napomáhat užší integraci národních 

trhů do širšího celku (např. market coupling tj. zahrnování dalších zemí do obchodování 

s elektrickou energií s místem dodání v zahraničí), zatím se však jedná o málo využívané 

a z pohledu trhu výroby a velkoobchodu s elektrickou energií okrajové instrumenty a podpůrné 

nástroje, jejichž vliv na skutečnou užší integraci trhu České republiky a sousedních trhů 

je zanedbatelný.“143  

Výše uvedenou argumentaci ÚOHS cituji z toho důvodu, že širší geografické vymezení 

tohoto relevantního trhu by bylo možné v nejbližším horizontu hypoteticky očekávat, jelikož 

předmětná úvaha byla vedena již v rámci rozhodnutí z roku 2012 a skutečnosti, na kterých byla 

založena, nadále nabývají na významu. V této souvislosti je však nezbytné upozornit, že se touto 

problematikou opakovaně zabývala i Evropská komise a doposud vždy došla ke stejnému 

                                                      
142 Ibid. 

143 Ibid. 
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závěru, tj. že tento relevantní trh lze z geografického hlediska vymezit „maximálně“ jako 

trh národní.144 

Jak jsem však zmínila již v kapitole 2.3., není vyloučeno, že se s ohledem na pokračující 

změny tržních podmínek názor soutěžních úřadů vyvine a že tento relevantní trh z geografického 

hlediska vymezí šířeji. Takováto změna geografického vymezení relevantní trhu by zapříčinila 

snížení míry jeho koncentrace. V současné době je tento relevantní trh považován za vysoce 

koncentrovaný, hodnota jeho HHI145 převyšuje hranici 2000 bodů.146 Dominantní postavení 

na něm zaujímá Skupina ČEZ.147 

Zaměřím-li se na věcnou stránku relevantního trhu výroby a velkoobchodu s elektrickou 

energií, je žádoucí zdůraznit, že v pozici dodavatele jsou na tomto trhu nejen výrobci elektřiny, 

ale též její dovozci. Z věcného hlediska tento relevantní trh zahrnuje jak elektrickou energii 

vyrobenou producenty elektrické energie působícími na daném teritoriu, tak elektrickou energii 

dovezenou z jiných území přes přeshraniční interkonektory, a zahrnuje taktéž její prodej 

na velkoobchodním trhu obchodníkům, maloobchodním prodejcům či velkým průmyslovým 

zákazníkům.148 Jak ÚOHS upřesňuje, „z objemu tohoto věcně relevantního trhu přitom není 

vyloučena elektrická energie vyvezená z daného teritoria na teritoria jiná (tedy v případě pojetí 

tohoto trhu jako trhu národního vyvezená do zahraničí).“149 

                                                      
144 V podrobnostech viz rozhodnutí Evropské komise ze dne 25. 6. 2014, č. j. COMP/M.7137, ve věci EDF, 

DALKIA EN FRANCE (povolení spojení soutěžitelů): „La Commission conclut que la dimension géographique 
des marchés de la production et vente en gros d'électricité est nationale.“ Obdobně viz rozhodnutí Evropské 
komise ze dne 19. 11. 2013, č. j. COMP/M.6984, ve věci EPH, STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA (povolení 
spojení soutěžitelů) aj. 

145 V podrobnostech viz kapitola 1.2. 

146 Viz rozhodnutí ÚOHS ze dne 18. 6. 2012, č. j. ÚOHS-S492/2011/KS-11155/2012/840/LBř, ve věci ČEZ, a. s., 
Energotrans, a.s. (povolení spojení soutěžitelů). 

147 Konkrétně společnost ČEZ, a. s. Dalšími soutěžiteli na tomto relevantním trhu jsou dle ÚOHS E.ON Trend s.r.o., 
Sokolovská uhelná a.s., Dalkia Česká republika, a.s., Skupina EPH (prostřednictvím společností Elektrárna 
Opatovice, a.s., United Energy, a.s. a Plzeňská energetika, a.s.) nebo Veolia Energie ČR, a.s. Producentem 
elektřiny je též řada drobných výrobců, tzv. závodní elektrárny nebo výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů 
energie (srov. Rozhodnutí ÚOHS ze dne 18. 6. 2012, č. j. ÚOHS-S492/2011/KS-11155/2012/840/LBř, ve věci 
ČEZ, a. s., Energotrans, a.s. [povolení spojení soutěžitelů]). 

148 Rozhodnutí Evropské komise ze dne 9. 12. 2004, č. j. COMP/M.3440, ve věci ENI, EDP, GDP (spojení 
soutěžitelů nebylo povoleno) nebo rozhodnutí ÚOHS ze dne 18. 6. 2012, č. j. ÚOHS-S492/2011/KS-
11155/2012/840/LBř, ve věci ČEZ, a. s., Energotrans, a.s. (povolení spojení soutěžitelů). 

149 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 18. 6. 2012, č. j. ÚOHS-S492/2011/KS-11155/2012/840/LBř, ve věci ČEZ, a. s., 
Energotrans, a.s. (povolení spojení soutěžitelů). 
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Pro úplnost ohledně způsobu označení tohoto relevantního trhu dodávám, že v rozhodnutí 

ÚOHS z roku 2009150 byl tento relevantní trh označen jiným způsobem, tj. „relevantní 

trh výroby elektrické energie“, přičemž velkoobchod s elektrickou energií byl označen za trh na 

něj vertikálně navazující a charakterizován následovně: „V této oblasti prodávají obchodníci 

elektřinu ostatním zde působícím obchodníkům, aniž by docházelo k dodávkám elektřiny 

koncovým zákazníkům.“151 V návaznosti na uvedené odlišení ÚOHS uvedl i rozdílné hodnoty 

velikosti tržních podílů dotčeného soutěžitele: „[S]polečnost ČEZ […] je v České republice 

rovněž dominantním výrobcem elektrické energie (cca 65–75% tržní podíl) a nejvýznamnějším 

soutěžitelem v oblasti velkoobchodu s elektrickou energií (cca 75–85% tržní podíl).“152 

Naznačené oddělení těchto dvou trhů je však v rámci rozhodovací praxe ojedinělé, 

a navíc překonané novějšími rozhodnutími, která zde nadepsané označení relevantního trhu 

uvádějí nade vší pochybnost. 

Domnívám se, že výše citované rozdělení tohoto relevantního trhu na trhy dva 

je projevem rozlišování nabídkové a poptávkové strany. Jeden a tentýž soutěžitel může mít 

na obou těchto stranách různě silné postavení, tj. různě velké tržní podíly.153 Jsem tudíž toho 

názoru, že výše uvedený přístup z faktického (nikoli formálního) hlediska v rozporu s ustálenou 

rozhodovací praxí není. Výrobci a dovozci elektrické energie působí výhradně na nabídkové 

straně tohoto relevantní trhu, zatímco velkoobchodníci působí taktéž na straně poptávkové, 

přičemž není výjimkou, že soutěžitel zastává dvojjediné postavení. 

V neposlední řadě doplňuji, že rozdílnost kategorií výrobních zdrojů použitých 

pro výrobu elektrické energie (tj. elektrárny jaderné, uhelné, vodní, větrné atd.) nevede 

k vymezení samostatných relevantních (sub)trhů, což v rámci svých rozhodnutí opakovaně 

potvrdila i Evropská komise.154 

3.2.3. Relevantní trh přenosu elektrické energie 

Relevantní trh přenosu elektrické energie, tj. přeprava elektrické energie prostřednictvím 

vysokonapěťových rozvodů, je z geografického hlediska vymezen taktéž územím 

                                                      
150 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 30. 9. 2009, č. j. ÚOHS-S196/2009/KS-12586/2009/840, ve věci ČEZ, a. s., 

Lumius, spol. s. r.o. (povolení spojení soutěžitelů). 

151 Ibid. 

152 Ibid. 

153 Blíže k problematice rozlišování nabídkové a poptávkové strany relevantního trhu viz 3.5.4. 

154 Viz rozhodnutí Evropské komise ze dne 26. 3. 2007, č. j. COMP/M.4517, ve věci IBERDROLA, SCOTTISH 
POWER (povolení spojení soutěžitelů). 
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České republiky. Oproti dříve uvedenému relevantnímu trhu výroby a velkoobchodu 

s elektrickou energií zde nejsou důvody pro jeho případné širší geografické vymezení. 

Rozhodovací praxe ÚOHS týkající se tohoto relevantního trhu je značně limitovaná, 

což se odvíjí od jeho podstaty. Provozovat přenosovou soustavu je možné jen na základě výlučné 

licence. Jedná se o činnost regulovanou a v tomto smyslu nevystavenou konkurenci. V souladu 

s energetickým zákonem je tudíž přenos elektrické energie, resp. provozování přenosové 

soustavy, monopolní činností. 

Přenosovou soustavu na celém území České republiky ve veřejném zájmu provozuje 

společnost ČEPS, a.s. Jejím jediným akcionářem je stát, Česká republika.155 Ve vztahu 

k ČEPS, a.s., nebyl řešen jakýkoli případ možného zneužití jeho dominantního, 

resp. monopolního postavení, ani jiný „novodobý“ soutěžněprávní případ. Ohledně rozhodovací 

praxe ÚOHS týkající se tohoto relevantního trhu lze odkázat pouze na jedno rozhodnutí. Bylo 

vydáno v roce 2002 ve věci spojení soutěžitelů,156 kdy ČEZ, a. s., divestoval svůj tehdejší 

akcionářský podíl ve společnosti ČEPS, a.s., formou převodu na společnost OSINEK, a.s. Ačkoli 

vzhledem k datu vydání nelze toto rozhodnutí považovat za aktuální, jeho základní východiska 

zůstala nezměněna.157 ÚOHS k relevantnímu trhu přenosu elektrické energie tehdy uvedl: 

„Jedná se o oblast přepravy elektřiny vzájemně propojeným souborem vedení 

a zařízení 400 kV, 220 kV a vybraných vedení a zařízení 110 kV, uvedených 

v příloze Pravidel provozování přenosové soustavy, sloužícím pro zajišťování 

přenosu elektřiny pro celé území České republiky a propojení s elektrizačními 

soustavami sousedních států, včetně systémů měřící, ochranné, řídící, 

zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky. V rámci přepravy 

elektřiny přenosovou soustavou tento trh z věcného hlediska zahrnuje též dopravu 

elektřiny po mezistátních vedeních. Žádné služby poskytované jinými osobami 

nejsou s přenosem elektřiny shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné. 

V souvislosti s požadavkem na bezpečný a stabilní provoz přenosové soustavy 

společnost ČEPS zajišťuje energii na krytí ztrát v přenosové soustavě, kterou 
                                                      
155 Jeho akcionářská práva vykonává jménem státu, jako věcně příslušný státní orgán, Ministerstvo průmyslu 

a obchodu, na rozdíl od ČEZ, a. s., kde stát není jediným, nýbrž majoritním akcionářem, a věcně příslušným 
státním orgánem je Ministerstvo financí. 

156 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 10. 12. 2002, č. j. S 149/02-4305/02, ve věci ČEZ, a. s., Severomoravská energetika, 
a.s., Středočeská energetická, a.s., Východočeská energetika, a.s., Severočeská energetika, a.s., Západočeská 
energetika, a.s. (povolení spojení soutěžitelů s podmínkami ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže). 

157 V něm uvedená definice přenosové soustavy odpovídá definici obsažené v nyní účinném znění 
§ 2 odst. 2 písm. a) bod 10 EZ. 
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dodávala zejména společnost ČEZ (cca 82 % za posuzované účetní období). 

Společnost ČEPS rovněž v rámci přenosu energie nakupuje podpůrné služby jako 

prostředky k zajištění systémových služeb pro elektrizační soustavu na úrovni 

přenosové soustavy s cílem realizovat přenos energie v požadované kvalitě a čase, 

tj. dodržení mezinárodních standardů a norem týkajících se kvality napětí 

a frekvence dodávek elektřiny. Systémové služby jsou, na rozdíl od podpůrných 

služeb, sledovány ERÚ a podléhají cenové regulaci.“158 

Ohledně evropského kontextu závěrem doplňuji, že předmětný systém fungování 

relevantního trhu přenosu elektrické energie, tj. přirozeně monopolní postavení provozovatele 

přenosové soustavy,159 platí nejen v České republice, ale též v ostatních členských státech EU.160 

3.2.4. Relevantní trh distribuce elektrické energie 

Relevantní trh distribuce elektrické energie definuje ÚOHS z věcného hlediska jako 

přepravu elektrické energie prostřednictvím nízkonapěťových rozvodů. Úvodem je žádoucí 

vysvětlit vztah tohoto a výše uvedeného trhu, tzn. vztah soustavy distribuční a přenosové. 

Pro obě je společné to, že jsou zřizovány a provozovány ve veřejném zájmu a že jsou součástí 

elektrizační soustavy, což je v elektroenergetice nadřazený pojem – její součástí jsou nejen 

jmenované soustavy, přenosová a distribuční, ale rovněž samotné výrobní zdroje, přípojky 

a další zařízení.161 

Distribuční soustava není podmnožinou soustavy přenosové ani naopak, což plyne z její 

definice obsažené v § 2 odst. 2 písm. a) bod 1 EZ. Základním principem je, že v České republice 

je pouze jedna přenosová soustava, která je jakousi páteří celé elektrizační soustavy, a na ni jsou 

napojeny soustavy distribuční.162 

                                                      
158 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 10. 12. 2002, č. j. S 149/02-4305/02, ve věci ČEZ, a. s., Severomoravská energetika, 

a.s., Středočeská energetická, a.s., Východočeská energetika, a.s., Severočeská energetika, a.s., Západočeská 
energetika, a.s. (povolení spojení soutěžitelů s podmínkami ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže). 

159 Blíže k činnostem souvisejícím s provozem přenosové soustavy viz Činnosti ČEPS. In Ceps.cz [online]. 
[cit. 2018-09-01]. Dostupné z: https://www.ceps.cz/cs/cinnosti. 

160 Srov. rozhodnutí Evropské komise ze dne 30. 10. 2003, č. j. COMP/M.3268, ve věci SYDKRAFT, GRANINGE 
(povolení spojení soutěžitelů). 

161 Definice elektrizační soustavy viz § 2 odst. 2 písm. a) bod 4 EZ: „[V]zájemně propojený soubor zařízení 
pro výrobu, přenos, transformaci a distribuci elektřiny, včetně elektrických přípojek, přímých vedení, a systémy 
měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, a to na území České republiky.“ 

162 Elektřina, která je z velkých výrobních zdrojů (elektráren) vedena pod velmi vysokým napětím přenosovou 
soustavou, se na určitých předávacích bodech „přebírá“, resp. transformuje na nižší napětí a prostřednictvím 
distribuční sítě, a je dále vedena až k přípojce (odběrnému místu) koncového zákazníka. 



46 

Z uvedeného vyplývá, že je po stránce geografické tento relevantní trh vymezen jiným 

způsobem než relevantní trh přenosu elektrické energie, tj. nikoli územím České republiky. 

Z rozhodnutí ÚOHS163 i Evropské komise164 plyne, že za geografický relevantní trh je 

považováno území, na kterém se nacházejí rozvodné sítě držitele licence na distribuci elektřiny. 

Území relevantního trhu tudíž odpovídá působnosti jednotlivých distribučních společností,165 

jelikož na takto vymezeném území vykonává tuto činnost vždy pouze jedna regionální, event. 

lokální distribuční společnost. Uvedený přístup nevylučuje, aby jedna regionální distribuční 

společnost vykonávala tuto činnost ve vícero regionech.166 

Z věcného hlediska se jedná o dodávky jak konečným spotřebitelům, tak příp. dalším 

prodejcům. Rozhodovací praxe ÚOHS týkající se tohoto trhu není obsáhlá.167 Rozhodnutí ÚOHS 

z roku 2001168 vycházelo z příslušných definic obsažených v energetickém zákoně, které jsou 

dodnes účinné, a charakteristiku tohoto trhu shrnovalo následovně:  

„Distribuční soustavou je vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 110 kV, 

s výjimkou těch, která jsou součástí přenosové soustavy, a vedení a zařízení 

o napětí 0,4/0,23 kV, 3 kV, 6 kV, 10 kV, 22 kV, [25 kV] a 35 kV, sloužící k zajištění 

distribuce elektřiny na vymezeném území. Provozovatelem distribuční soustavy 

je fyzická či právnická osoba, která je držitelem licence na distribuci elektřiny. 

Na vymezeném území tedy distributoři elektřiny zajišťují spolehlivé provozování 

                                                      
163 Viz rozhodnutí ÚOHS ze dne 7. 8. 2001, č. j. S 28/01-1198/01-OF, ve věci E.ON Energie AG, 

Energie AG Oberösterreich, Jihomoravská energetika, a.s., Jihočeská energetika, a.s. (povolení spojení 
soutěžitelů), rozhodnutí ÚOHS ze dne 28. 12. 2010, č. j. ÚOHS-S476/2010/KS-19433/2010/840/JMě, ve věci 
E.ON Trend s.r.o., LUMEN INTERNATIONAL a.s., POTYLA s.r.o., LUMEN DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY, s.r.o. 
(povolení spojení soutěžitelů). 

164 Viz rozhodnutí Evropské komise ze dne 25. 7. 2016, č. j. COMP/M.7927, ve věci EPH, ENEL, SE (povolení 
spojení soutěžitelů). 

165 Dříve označovaných jako REAS. 

166 Což je pro tyto relevantní trhy typické. V Jihočeském a Jihomoravském kraji je provozovatelem tamních 
regionálních distribučních soustav společnost ze Skupiny E.ON (konkrétně E.ON Distribuce, a.s.), na území 
Hlavního města Prahy a města Roztoky u Prahy je tímto provozovatelem společnost ze Skupiny PRE (konkrétně 
PREdistribuce, a. s.) a na zbylém území České republiky (vyjma území lokálních distribučních soustav – viz dále) 
je tímto provozovatelem společnost ze Skupiny ČEZ (konkrétně ČEZ Distribuce, a. s.). 

167 Dotčených rozhodnutí je však více než v případě relevantního trhu přenosu elektrické energie. 

168 Rozhodnutí se týkalo spojení společnosti ze Skupiny E.ON a dvou tzv. REAS, které tehdy provozovaly 
distribuční soustavu v Jihočeském a Jihomoravském kraji. 
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a rozvoj distribuční soustavy, umožňují distribuci elektřiny na základě uzavřených 

smluv a řídí toky elektřiny v distribuční soustavě.“169 

V neposlední řadě je nutné upozornit na rozdíl mezi distribuční soustavou regionální 

a lokální. Touto problematikou se při povolování spojení soutěžitelů zabýval ÚOHS v roce 

2010.170 V daném případě posuzoval, zda bude mít na soutěž vliv spojení soutěžitele, který 

provozoval regionální distribuční soustavy, se soutěžitelem, který byl provozovatelem 

distribuční soustavy lokální. První z nich byl součástí Skupiny E.ON, druhý Skupiny LUMEN, 

která tehdy provozovala devatenáct lokálních soustav. 

Regionální distribuční soustavy jsou na rozdíl od lokálních distribučních soustav 

provozovány v rámci větších oblastí, jejichž vymezení obvykle odpovídá území krajů. Lokální 

distribuční soustavy jsou provozovány na území velmi malého rozsahu, a je jich tudíž výrazně 

vyšší počet. 

ÚOHS k lokálním a regionálním distribučním soustavám uvedl: 

„Lokální distribuční soustava (dále také ‚LDS‘) je distribuční soustava sloužící 

pro připojení koncových odběratelů k elektrické síti a zajištění dodávky elektřiny 

pro zákazníka, resp. jeho objekt. Elektrickou distribuční soustavu provozují 

licencované distribuční společnosti na území vymezeném těmito licencemi. 

Typicky se jedná o distribuční sítě v rámci průmyslových zón, obchodních center, 

průmyslových areálů, bytových komplexy a souborů rodinných domů. LDS vznikne 

vymezením území pro distribuci, kdy se vlastník či uživatel daného území 

rozhodne a uzavře s vybranou distribuční společností tzv. smlouvu o vymezení 

území pro distribuci. Následně distributor investuje do výstavby nové distribuční 

sítě, popř. koupí nebo pronajme si od stávajícího vlastníka síť již existující. Tento 

distributor pak zodpovídá na daném území za distribuci elektřiny a připojení 

nových zákazníků ve stejném rozsahu jako regionální distribuční společnosti 

v rámci jejich distribučních soustav.“ 171 

                                                      
169 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 7. 8. 2001, č. j. S 28/01-1198/01-OF, ve věci E.ON Energie AG, Energie AG 

Oberösterreich, Jihomoravská energetika, a.s., Jihočeská energetika, a.s. (povolení spojení soutěžitelů). 

170 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 28. 12. 2010, č. j. ÚOHS-S476/2010/KS-19433/2010/840/JMě, ve věci E.ON Trend 
s.r.o., LUMEN INTERNATIONAL a.s., POTYLA s.r.o., LUMEN DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY, s.r.o. (povolení 
spojení soutěžitelů). 

171 Ibid. 
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„Předmětná oblast je kompletně upravena a regulována energetickým zákonem 

[…] a jeho prováděcími předpisy. Regulace oblasti distribuce spočívá zejména 

v následujících prvcích. V dané oblasti mohou působit pouze subjekty, jež 

disponují licencí vydanou Energetickým regulačním úřadem. Tyto subjekty pak 

s ohledem na skutečnost, že činnost distribuce elektřiny v konkrétní distribuční síti 

negeneruje soutěžní prostředí, protože operátorem distribuční sítě je vždy 

monopolní provozovatel, jsou povinny subjektům (z řad dodavatelů elektrické 

energie) poskytovat svou službu na základě nediskriminačního principu (a to bez 

ohledu na to, zda provozovatel distribuční soustavy je či není součástí 

podnikatelského uskupení společně s dodavatelem elektrické energie konečným 

zákazníkům). Rovněž tak cena služby distribuce elektřiny v lokální distribuční 

soustavě (stejně jako i regionální distribuční soustavě) je regulována na každý 

kalendářní rok cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu. 

Odběratel hradí službu distribuce elektrické energie buď svému obchodníkovi 

s elektřinou prostřednictvím smlouvy o sdružených službách (tj. jednou fakturou 

spolu s cenou za silovou elektřinu) nebo samostatně distribuční společnosti.“172 

V návaznosti na výše uvedené lze shrnout, že distribuce elektrické energie na území 

vymezeném licencí je vždy přirozeně monopolní činností bez ohledu na to, zda se jedná 

o provozování distribuční soustavy regionální nebo lokální, jelikož jsou tyto soustavy vzájemně 

nezastupitelné. Z geografického hlediska je tento trh vymezen územím každé jednotlivé 

distribuční soustavy a jedná se v tomto smyslu o samostatné relevantní trhy. Jinými slovy, 

při vymezení relevantního trhu z věcného hlediska se nerozlišuje, zda se jedná o distribuční 

soustavu regionální nebo lokální, tato skutečnost má však význam z hlediska geografického, 

jelikož vede k vymezení samostatného relevantního trhu. 

Provozovatel distribuční soustavy (ať již regionální nebo lokální) je regionálním nebo 

lokálním monopolistou, zatímco provozovatel soustavy přenosové je monopolistou národním. 

3.2.5. Relevantní trh maloobchodních dodávek elektrické energie 

Relevantní trh maloobchodních dodávek elektrické energie je trhem vertikálně 

navazujícím na relevantní trh výroby a velkoobchodu s elektrickou energií. Na velkoobchodním 

trhu prodávají výrobci, dovozci nebo obchodníci elektřinu ostatním obchodníkům působícím 

                                                      
172 Ibid. 
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na daném trhu. Na maloobchodním trhu, tj. v rámci relevantního trhu maloobchodních dodávek 

elektrické energie, dochází k dodávkám elektrické energie jejím koncovým spotřebitelům. 

ÚOHS v souladu s rozhodovací praxí Evropské komise173 vymezil tento relevantní trh 

z hlediska teritoriálního jako trh národní, neboť maloobchodní dodávky elektrické energie jsou 

uskutečňovány za homogenních podmínek na celém území České republiky. Licence na obchod 

s elektřinou je udělována pro celé území České republiky, nikoli pouze pro vymezené území, 

jako v případě licence na distribuci elektřiny. Obchodníci zde mohou nabízet elektřinu 

za rovných podmínek. Zákazníci si při porovnání nabízených cen mohou vybrat, kterého z těchto 

dodavatelů poptají. 

Možnost volby dodavatele elektřiny dříve neměli všichni zákazníci, ale pouze někteří 

z nich. Dle toho byla rozlišována kategorie tzv. chráněných zákazníků 

a kategorie tzv. oprávněných zákazníků. Pro tyto kategorie byly v rámci relevantního trhu 

maloobchodních dodávek elektrické energie vymezeny dva samostatné (sub)trhy.174 Jelikož je 

tento relevantní trh dnes plně liberalizován, důvod předmětného odlišování odpadl. 

Dle „novodobé“ rozhodovací praxe ÚOHS se však v rámci tohoto relevantního trhu 

nabízí rozdělení jiné, a to dle velikosti objemu dodávek elektřiny nebo charakteristiky 

koncového zákazníka. ÚOHS se této možnosti v odůvodnění svých rozhodnutí věnoval 

opakovaně, otázku finálního vymezení relevantních (sub)trhů však doposud ponechal 

otevřenou.175 

Na následujících výňatcích dvou rozhodnutí ÚOHS demonstruji, že v této souvislosti 

přetrvává nejistota nejen ohledně toho, zda ÚOHS v budoucnu přistoupí k vymezení 

samostatných (sub)trhů maloobchodních dodávek elektřiny, ale též jakým způsobem tak učiní. 

Sám přitom používá nesouladnou terminologii, resp. kritéria: 

„Činnost soutěžitelů aktivních v oblasti maloobchodních dodávek elektrické 

energie se zpravidla liší v závislosti na druhu odběratele, resp. objemu jeho 

spotřeby. První skupinu odběratelů představují velkoodběratelé, tj. převážně větší 

průmyslové, zemědělské nebo obchodní společnosti či objekty institucí, druhou 

skupinu maloodběratelé – podnikatelé, využívající elektřinu pro menší dílny, 

                                                      
173 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 14. 12. 2016, č. j. ÚOHS-S0713/2016/KS-49166/2016/840/ASm, ve věci BOHEMIA 

ENERGY entity s.r.o., X Energie, s.r.o. (povolení spojení soutěžitelů), rozhodnutí Evropské komise ze dne 
26. 3. 2007, č. j. COMP/M.4517, ve věci IBERDROLA, SCOTTISH POWER (povolení spojení soutěžitelů). 

174 V podrobnostech viz dále. 

175 Blíže k tomuto přístupu viz kapitola 2.5. 
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obchody a provoz administrativních budov, a třetí skupinou jsou maloodběratelé 

– domácnosti. Pokud jde o možné vymezení produktového relevantního trhu, bylo 

by tedy možno uvažovat o oblasti dodávek elektrické energie konečným 

spotřebitelům, případně o jednotlivých úžeji vymezených segmentech 

dle jednotlivých skupin odběratelů.“176 

V citovaném rozhodnutí z roku 2016 ÚOHS nastínil možnost vymezení tří samostatných 

(sub)trhů maloobchodních dodávek elektrické energie dle kategorií odběratelů. Jednalo by se 

o relevantní trh maloobchodních dodávek elektrické energie „velkoodběratelům“, 

„maloodběratelům – podnikatelům“ a „maloodběratelům – domácnostem“. Naopak v dříve 

datovaném rozhodnutí v této souvislosti zmiňoval kategorie dvě, konkrétně kategorii „velkých 

a středních zákazníků“ a kategorii „malých zákazníků“: 

„Dodávky elektrické energie konečným zákazníkům jsou další oblastí 

vyčleňovanou v rámci kategorizace činností souvisejících s elektrickou energií při 

vymezování věcného relevantního trhu. Mohou být přitom rozlišovány například 

(i) segment dodávek elektrické energie velkým a středním zákazníkům a 

(ii) segment dodávek elektrické energie malým zákazníkům.“177
 

Nadto, v rozhodnutí z roku 2009178 používal v souvislosti s možným vymezením 

samostatných (sub)trhů označení „segment domácnosti“ a „segment podniků“, přičemž 

předpokládal jejich případné další samostatné (sub)trhy. 

Jak bylo vysvětleno dříve, tato otázka není pouhým formalismem. Je rozhodující 

pro určení velikosti tržního podílu jednotlivých soutěžitelů, a tudíž pro dovození nebo 

nedovození dominantního postavení soutěžitele na dotčeném relevantním (sub)trhu 

maloobchodních dodávek elektřiny, konkrétně společnosti ČEZ Prodej, a.s., ze Skupiny ČEZ.179 

                                                      
176 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 14. 12. 2016, č. j. ÚOHS-S0713/2016/KS-49166/2016/840/ASm, ve věci BOHEMIA 

ENERGY entity s.r.o., X Energie, s.r.o. (povolení spojení soutěžitelů). 

177 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 18. 6. 2012, č. j. č. j. ÚOHS-S492/2011/KS-11155/2012/840/LBř, ve věci ČEZ, a. s., 
Energotrans, a.s. (povolení spojení soutěžitelů). 

178 Srov. rozhodnutí ÚOHS ze dne 17. 10. 2009, č. j. ÚOHS-S196/2009/KS-12586/2009/840, ve věci ČEZ, a. s., 
Lumius, spol. s. r.o. (povolení spojení soutěžitelů): „[O]blast dodávek elektrické energie koncovým zákazníkům – 
spotřebitelům. Dodávky elektřiny koncovým zákazníkům lze dále členit na segment domácností a segment podniků, 
který je možné podle velikosti odběru dále členit na užší subsegmenty.“ 

179 K dotčené otázce lze obecně doplnit, že hodnota celkového tržního podílu Skupiny ČEZ na relevantním trhu 
maloobchodních dodávek elektrické energie měla po liberalizaci tohoto trhu v roce 2006 dlouhodobě klesající 
tendenci v návaznosti na sílící tržní pozici tzv. „alternativních“ dodavatelů elektrické energie, kterými jsou 
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., společnost innogy Energie, s.r.o., ze Skupiny RWE (předchozí firma této 
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Při hledání východiska lze vyjít z nejaktuálnějšího rozhodnutí ÚOHS, jelikož se nabízí 

hypotéza, že takové rozhodnutí nejvěrněji odráží aktuální situaci na trhu, která se mohla 

v mezidobí vyvinout. Jak bylo uvedeno výše, v takovémto rozhodnutí je předvídána případná 

existence tří samostatných (sub)trhů.180 

Vedle toho je žádoucí komparovat dané závěry ÚOHS s rozhodovací praxí Evropské 

komise. Ta však v této souvislosti vymezuje (sub)trhy pouze dva,181 a je nutné zdůraznit, že tak 

učinila i ve vztahu k českému relevantnímu trhu maloobchodních dodávek elektrické energie 

v roce 2006.182 

V tomto ohledu nemusí jít nutně o rozpor, jelikož (sub)trhy jsou vždy vymezovány 

v návaznosti na konkrétní okolnosti posuzovaných případů. Nelze vyloučit, že se jejich 

vymezení bude odvíjet například od toho, jak k předmětnému rozdělení a označování kategorií 

„svých“ zákazníků přistupují samotní soutěžitelé. 

Dle mého názoru je doporučeníhodné vycházet z kategorizace zákazníků obsažené 

ve vyhlášce o Pravidlech trhu s elektřinou, která rozlišuje čtyři kategorie zákazníků,183 jelikož 

obdobný princip ÚOHS přijal v oblasti maloobchodních dodávek zemního plynu.184 Tímto 

přístupem jsou vymezovány čtyři samostatné kategorie zákazníků, tj. případné čtyři relevantní 

(sub)trhy, což je nejvyšší počet v porovnání s výše zmiňovanými alternativami, a tudíž nejužší 

způsob vymezení relevantních (sub)trhů. 

Z tohoto důvodu vnímám daný přístup jako „nejbezpečnější“, jelikož detekuje případné 

dominantní postavení, které by při širším vymezení relevantních (sub)trhů nemuselo být 

odhaleno. Je tudíž doporučeníhodné použít právě tento způsob vymezení (sub)trhů v rámci 

případné analýzy compliance rizik, což je nástroj, který lze využít jako jeden z prostředků 

prevence porušení soutěžněprávních pravidel, včetně zákazu zneužití dominantního postavení. 

                                                      

společnosti byla RWE Energie, s.r.o.), CENTROPOL ENERGY, a.s., a desítky dalších. Tento trend platí 
i pro zbylé dva „tradiční hráče“ na tomto trhu, kterými jsou E.ON Energie, a.s., a Pražská energetika, a.s. 

180 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 14. 12. 2016, č. j. ÚOHS-S0713/2016/KS-49166/2016/840/ASm, ve věci BOHEMIA 
ENERGY entity s.r.o., X Energie, s.r.o. (povolení spojení soutěžitelů). 

181 „The Commission has also distinguished separate product markets as between large (that is, industrial) 
customers and small (household and small business) customer.“ (Rozhodnutí Evropské komise ze dne 9. 12. 2004, 
č. j. COMP/M.3440, ve věci ENI, EDP, GDP [spojení soutěžitelů nebylo povoleno]). 

182 Viz rozhodnutí Evropské komise ze dne 11. 7. 2006, č. j. COMP/M.4238, ve věci E.ON, PRAŽSKÁ 
PLYNÁRENSKÁ (povolení spojení soutěžitelů), kde výslovně uvedla kategorii large industrial customers 
a smaller industrial, commercial and domestic customers. 

183 Viz Příloha č. 7 vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů. 

184 V podrobnostech viz kapitola 3.3.6. 
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Vrátím-li se k otázce velikosti tržních podílů jednotlivých zde působících soutěžitelů, 

nejsilnější postavení na tomto relevantní trhu zaujímá dříve zmiňovaná společnost 

ČEZ Prodej, a.s., následuje společnost E.ON Energie, a.s., a společnost Pražská energetika, a.s. 

Souhrnně byl tento relevantní trh v roce 2012 ze strany ÚOHS označen za mírně koncentrovaný, 

s hodnotou HHI v rozmezí 1000–2000 bodů.185 Domnívám se, že daná charakteristika platí 

i pro aktuální tržní situaci.186 

Jak bylo zmíněno v úvodu této části, rozhodovací praxe ÚOHS týkající se vymezování 

trhů v elektroenergetice prošla během uplynulých dvaceti let vývojem v návaznosti na změny 

dotčené právní úpravy a samotného trhu. Jedna z nich se týkala právě relevantního trhu 

maloobchodních dodávek elektrické energie. V rámci něj byly v období od 1. 1. 2002 

do 1. 1. 2006187 rozlišovány dva samostatné relevantní (sub)trhy, a to relevantní trh dodávek 

elektrické energie pro oprávněné zákazníky a relevantní trh dodávek elektrické energie 

pro chráněné zákazníky.188 

ÚOHS při vymezení těchto (sub)trhů vyšel z rozlišování oprávněných a chráněných 

zákazníků dle tehdy účinného znění energetického zákona, kdy nebyla dokončena liberalizace 

elektroenergetiky ve vztahu ke všem odběratelům elektřiny, a na trhu tudíž nepanovaly stejné 

soutěžněprávní podmínky. 

V předmětném období si mohli oprávnění zákazníci vybrat svého dodavatele elektrické 

energie z okruhu obchodníků s elektrickou energií v rámci celé České republiky, na rozdíl 

od zákazníků chráněných, kterým dodávky elektřiny zajišťovaly regionálně příslušné distribuční 

společnosti (REAS) za cenu regulovanou Energetickým regulačním úřadem.189 Tato odlišnost 

                                                      
185 Viz rozhodnutí ÚOHS ze dne 18. 6. 2012, č. j. č. j. ÚOHS-S492/2011/KS-11155/2012/840/LBř, ve věci 
ČEZ, a. s., Energotrans, a.s. (povolení spojení soutěžitelů). 

186 V této souvislosti doplňuji, že v roce 2012 přestává být pozorovatelný trend přechodu zákazníků k alternativním 
dodavatelům elektřiny, a lze dokonce sledovat trend opačný. Proto nelze vyloučit, že aktuální míra koncentrace 
tohoto relevantního trhu bude v porovnání s rokem 2012 vyšší. Viz Počty OPM dodavatelů. In Ote-cr.cz [online]. 
[cit. 2018-09-01]. Dostupné z:: http://www.ote-cr.cz/statistika/mesicni-zprava-elektrina/pocty-opm-dodavatelu 
a obrázek č. 22 viz Roční zpráva o trhu s elektřinou a plynem v ČR v roce 2017. In Ote-cr.cz [online]. [cit. 2018-
09-01]. Dostupné z: http://www.ote-cr.cz/o-spolecnosti/soubory-vyrocni-zprava-ote/rocni-zprava-
2017.pdf/view?searchterm=dovoz. 

187 Tzn. v období probíhající liberalizace elektroenergetiky. 

188 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 10. 12. 2002, č. j. S 145/02-4304/02, ve věci ČEZ, a. s., Severomoravská energetika, 
a.s., Středočeská energetická, a.s., Východočeská energetika, a.s., Severočeská energetika, a.s., Západočeská 
energetika, a.s. (povolení spojení soutěžitelů s podmínkami ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže) 
nebo rozhodnutí ÚOHS ze dne 7. 8. 2003, č. j. S 119/03-2952/03, ve věci E.ON Czech Holding AG, EBO Czech 
Investment Liited, ČEZ, a. s. (povolení spojení soutěžitelů). 

189 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 7. 8. 2003, č. j. S 119/03-2952/03, ve věci E.ON Czech Holding AG, EBO Czech 
Investment Liited, ČEZ, a. s. (povolení spojení soutěžitelů). 
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se promítala i do geografického vymezení dotčených trhů. Relevantní trh dodávek elektrické 

energie pro oprávněné zákazníky byl vymezen celým územím České republiky, zatímco 

geografické vymezení relevantního trhu dodávek elektrické energie pro chráněné zákazníky bylo 

odvislé od licencí jednotlivých REAS na distribuci elektrické energie. Ty byly udělovány 

pro území jednotlivých krajů.190 

Pro vyloučení pochybností v této souvislosti doplňuji, že v průběhu času bylo východisko 

daného členění relevantních trhů sice neměnné, každoročně se však měnila jeho kritéria. Od roku 

2002 se postupně zvětšoval okruhu zákazníků s atributem „oprávněný“ na úkor zákazníků 

s atributem „chráněný“, až do úplného zániku jejich rozlišování ke dni 1. 1. 2006, čímž odpadl 

důvod pro rozlišování samotných (sub)trhů. 

Princip byl takový, že se oprávněnými zákazníky stali nejprve největší odběratelé, jejichž 

odběr přesahoval hranice stanovené energetickým zákonem. Tyto hranice se v předmětném 

období každoročně snižovaly. K 1. 1. 2006 se pak oprávněnými zákazníky stali všichni 

odběratelé, včetně domácností, bez ohledu na velikost jejich odběru.191 

Závěrem této kapitoly předestírám, že obdobný princip platil v období od 1. 1. 2005 

do 1. 1. 2007 při liberalizaci plynárenství, čemuž se blíže věnuje kapitola 3.3.6. 

3.2.6. Relevantní trh obchodování s elektrickou energií 

Relevantní trh obchodování s elektrickou energií je z geografického hlediska trhem 

národním, neboť na něm lze nabízet a poptávat elektrickou energii za homogenních podmínek 

(minimálně) na celém území České republiky. 

Jak shrnuje ÚOHS, „obchod s elektrickou energií zahrnuje činnosti denního 

či termínovaného obchodování s touto komoditou mezi výrobci, obchodníky a dodavateli 

koncových spotřebitelů. K obchodování dochází na základě: 

- dvoustranných smluv, 

- obchodu prostřednictvím operátora trhu OTE, a.s. (dále jen ‚OTE‘),192 

zahrnujícím blokový trh, denní trh, vnitrodenní trh a spotový denní trh, a 

- obchodu na Pražské energetické burze (PXE) zahrnujícím obchodování pomocí 

aukcí193 a kontinuální obchodování.194“195 

                                                      
190 Ve smyslu zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů. 

191 Srov. § 21 odst. 2 tehdy účinného znění energetického zákona. 

192 „OTE, a.s. je poskytovatelem komplexních služeb jednotlivým účastníkům trhu s elektřinou a plynem, organizuje 
obchodování na denním a na vnitrodenním a blokovém trhu s elektřinou a s plynem.“ 
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V uvedené citaci jsou vyjmenovány tři základní způsoby obchodování s elektrickou 

energií, což může evokovat, že je v rámci tohoto relevantního trhu případně možné vymezit 

tři samostatné (sub)trhy. Takovýto závěr by nebyl správný. Neměl by v tomto případě 

opodstatnění a neodpovídal by metodologii vymezování relevantních trhů. Jedná se totiž 

o rozlišení pouhých „prostředků“ k dosažení totožného účelu.196 

Pro vysvětlení citované pasáže doplňuji, že druhý ze zmíněných způsobů obchodování, 

tj. obchod prostřednictvím operátora trhu, bývá také označován jako „krátkodobý 

trh s elektrickou energií“,197 nikoli však ve smyslu časového vymezení relevantního trhu 

z pohledu hospodářské soutěže. V tomto smyslu je celý relevantní trh obchodování s elektrickou 

energií nepochybně trhem trvalým. 

K poslednímu z uvedených způsobů obchodování, tj. obchod na PXE, lze doplnit, že se 

jedná o trh regulovaný, který je organizován a dozorován podle zákona č. 229/1992 Sb., 

o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, a dle příslušných burzovních pravidel. 

„Obecně se obchodování na burze PXE může zúčastnit každý subjekt s licencí od Energetického 

regulačního úřadu, který bude subjektem zúčtování u OTE, splní technické požadavky a podepíše 

příslušnou smluvní dokumentaci s jednou clearingovou bankou a s burzou PXE.“198 

Obchodování na tomto trhu probíhá anonymně, tzn. protistrany jsou si navzájem neznámé. 

V souvislosti s vymezením tohoto relevantního trhu dle mého názoru vyvstává otázka, 

jaký je vztah mezi tímto relevantním trhem a relevantním trhem výroby a velkoobchodu 

s elektrickou energií.199 Narážím tím na tu skutečnost, že (pod)množinou obou těchto 

relevantních trhů je velkoobchodní činnost s elektrickou energií. V názvu jednoho z těchto 

relevantních trhů je pojem „velkoobchod“ výslovně uveden, ohledně druhého lze tento závěr 

                                                      
193 „Jedná se o párování požadavků odběratelů a nabídek obchodníků ve stanovený čas, kde aktuální kurz se rovná 

aukční ceně.“ 

194 „Jednotlivé nabídky a poptávky se průběžně párují tak, jak přicházejí. Aktuální kurz se rovná ceně dosažené 
v posledním obchodu.“ 

195 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 10. 5. 2016, č. j. ÚOHS-S0884/2015/KS-19651/2016/840/ASm, ve věci 
HALTIXAR LTD, Severní energetická a.s. (povolení spojení soutěžitelů). 

196 Obdobně nejsou v rámci relevantního trhu výroby a velkoobchodu s elektrickou energií rozlišovány další 
(sub)trhy dle typu výrobního zdroje elektřiny, tzn. je v tomto smyslu irelevantní, zda se jedná o elektrárnu 
uhelnou, jadernou, vodní či větrnou. 

197 Blíže k tomuto způsobu obchodování viz Krátkodobé trhy – elektřina. In Ote-cr.cz [online]. [cit. 2018-09-01]. 
Dostupné z: http://www.ote-cr.cz/kratkodobe-trhy/elektrina/blokovy-trh. 

198 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 30. 9. 2009, č. j. ÚOHS-S196/2009/KS-12586/2009/840, ve věci ČEZ, a. s., Lumius, 
spol. s. r.o. (povolení spojení soutěžitelů). 

199 V podrobnostech viz kapitola 3.2.2. 



55 

dovodit z jeho samotné podstaty, přičemž tuto charakteristiku ve vztahu k němu výslovně 

zmiňuje i ÚOHS.200 

Nastoleným problémem se ÚOHS v rámci odůvodnění svých rozhodnutí vůbec 

nezabýval. Tyto trhy začal uvádět „vedle sebe“, tzn. v rámci jednoho výčtu existujících 

relevantních trhů v elektroenergetice, v roce 2016. V této souvislosti pouze zmínil, že tak činí 

v návaznosti na ustálenou rozhodovací praxi svou i Evropské komise.201 Dle mého názoru však 

takovýto přístup ze žádného z rozhodnutí, na které takto výslovně odkazuje, neplyne. 

V jeho předchozích rozhodnutích202 je používáno označení „relevantní trh výroby 

elektrické energie“, tzn. v rámci vymezení daného relevantního trhu není velkoobchod vůbec 

zmíněn. Rozhodovací praxe Evropské komise, na kterou odkazuje,203 přitom uvádí: 

„In previous decisions concerning the electricity sector, the Commission has 

considered that the following product markets should be distinguished: 

(i) generation and wholesale supply of electricity, (ii) transmission, 

(iii) distribution, (iv) retail supply (v) possibly, the provision 

of regulating/balancing power services.“204 

                                                      
200 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 21. 8. 2009, ÚOHS-S183/2009/KS-10313/2009/840, ve věci Lumius, spol. s r.o., 
Českomoravská energetická, a.s. (povolení spojení soutěžitelů): „V oblasti obchodu s elektrickou energií, 
resp. na velkoobchodním trhu, působí výrobci, obchodníci a dodavatelé elektrické energie, jež prodávají 
a nakupují elektrickou energii za účelem jejího dalšího prodeje koncovým zákazníkům.“ Rozhodnutí ÚOHS ze dne 
17. 10. 2009, č. j. ÚOHS-S196/2009/KS-12586/2009/840, ve věci ČEZ, a. s., Lumius, spol. s. r.o. (povolení 
spojení soutěžitelů): „Obchody v oblasti velkoobchodu s elektřinou jsou realizovány zde činnými subjekty 
za účelem jednak prodeje vlastní vyrobené elektřiny, za účelem zajištění svých obchodů a v neposlední řadě 
za účelem tvorby zisku z obchodu (tradingu) s elektřinou. Na velkoobchodním trhu se obchoduje jednak 
na (i) organizovaných anonymních trzích typu ,burza‘, kam náleží i energetická burza v Praze (dále též ,PXE‘), 
a jednak na (ii) tzv. OTC trhu, a to prostřednictvím brokerů, kde jsou obchody do okamžiku jejich uzavření také 
anonymní a protistrany sobě navzájem neznámé, a nebo prostřednictvím přímých dvoustranných obchodů 
s protistranou, obchodníkem, kde jsou si protistrany známy již od počátku uzavírání obchodu.“ 

201 Srov. rozhodnutí ÚOHS ze dne 10. 5. 2016, č. j. ÚOHS-S0884/2015/KS-19651/2016/840/ASm, ve věci 
HALTIXAR LTD, Severní energetická a.s. (povolení spojení soutěžitelů). 

202 Ibid.: „S145/02 ČEZ/REAS, S 207/02 MONUSTE/Frantschach Energo, S81/08 J & T Private Equity/Czech 
Energy Holding či S183/2009/KS Lumius/Českomoravská energetická“. 

203 Rozhodnutí Evropské komise ze dne 9. 12. 2004, č. j. COMP/M.3440, ve věci ENI, EDP, GDP 
(spojení soutěžitelů nebylo povoleno). 

204 Ibid. 
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Z uvedeného výčtu je patrné, že Evropská komise vymezuje „relevantní trh výroby 

a velkoobchodu s elektrickou energií“ (generation and wholesale supply of electricity) a naopak 

nepředpokládá samostatný relevantní trh obchodování s elektrickou energií. V její rozhodovací 

praxi tudíž nevzniká nastolený problém „průniku“ či duplicity velkoobchodní činnosti v rámci 

(označení) dvou samostatných relevantních trhů. 

Uvedený výčet rovněž poukazuje na vyvstalý nesoulad rozhodovací praxe ÚOHS 

vs. Evropské komise ohledně předpokládaného počtu věcných relevantních trhů 

v elektroenergetice. ÚOHS zde vymezuje šest relevantních trhů, zatímco Evropská komise jich 

zmiňuje pouze pět, když samostatně neuvádí relevantní trh obchodování s elektřinou, jelikož 

tento velkoobchodní trh „spojuje“ do jednoho společného relevantního trhu spolu s výrobou 

elektřiny. 

Jelikož citované rozhodnutí Evropské komise, na které ÚOHS odkazoval, bylo vydáno 

v již v roce 2004, zkoumala jsem, zda v mezidobí nedošlo ke změně jejího přístupu 

při vymezování relevantních trhů v elektroenergetice. Po provedené analýze jsem dospěla 

k závěru, že rozhodnutí Evropské komise zůstala v tomto ohledu nezměněna.205 

Příčinu, proč ÚOHS přistoupil k výše popsanému „duplicitní“ vymezení relevantního 

trhu, se mi rozkrýt nepodařilo. Nabízí se však hypotéza, že tento přístup není správný a že byl 

zapříčiněn nepřesnou aplikací závěrů vyslovených Evropskou komisí.  

Ta ve vybraných rozhodnutích zmiňuje možnou existenci případných dalších relevantních 

trhů (potential markets), nad rámec výše uvedeného základního výčtu. Nevymezuje je však 

finálně, viz rozhodnutí Evropské komise z roku 2016: 

„EDF is also active in the potential market for electricity trading services 

and in other services ancillary to the generation and wholesale supply 

to electricity. However, none of these markets are affected as a result 

of the Transaction.“206 

Z uvedeného plyne, že ekvivalentem relevantního trhu, který je v češtině označován jako 

„relevantní trh obchodování s elektrickou energií“, by mohl být výše uvedený market 

for electricity trading services. Tím by se uvedla na pravou míru namítaná duplicita. Domnívám 

se však, že by přesnějším českým označením tohoto relevantního trhu bylo označení 

                                                      
205  Srov. rozhodnutí Evropské komise ze dne 19. 11. 2013, č. j. COMP/M.6984, ve věci EPH, 

STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA (povolení spojení soutěžitelů). 

206 Rozhodnutí Evropské komise ze dne 10. 3. 2016, č. j. COMP/M.7850, ve věci EDF, CGN, 
NNB GROUP OF COMPANIES (povolení spojení soutěžitelů). 
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„relevantní trh tradingu s elektrickou energií“.207 Dle mého názoru je totiž žádoucí jednoznačně 

určit, že se nejedná o velkoobchod obecně, ale o „obchodování“ prostřednictvím 

„nějaké platformy“, resp. prostřednictvím zapojení dalšího subjektu, příp. k tomu určenému 

institutu. 

V této věci se však nejedná pouze o výtku terminologickou či čistě formální. Domnívám 

se, že ÚOHS pod tento relevantní trh neměl podřadit všechny tři způsoby obchodování,208 které 

byly popsány úvodem této kapitoly. Jsem toho názoru, že by pod něj měly spadat pouze dva 

ze tří dříve zmíněných způsobů obchodování, eventuálně by měl být předmětný zbylý způsob 

obchodování, tj. obchodování na základě dvoustranný smluv, konkrétněji, resp. úžeji vymezen. 

V případě bilaterálních smluv spolu totiž prodávající a kupující jednají „napřímo“, 

nevyužívají k tomu žádnou platformu, tzn. nevyužívají electricity trading sevices209 

dle terminologie užívané Evropskou komisí. Dané jednání tudíž spadá nikoli pod trading, 

ale pod „relevantní trh výroby elektrické energie a velkoobchodu s elektrickou energií“. 

Navrhovaná korekce by měla potenciál překlenout namítanou duplicitu obsaženou 

ve výčtu elektroenergetických relevantních trhů ÚOHS a z toho plynoucí nejasnosti a zároveň 

by utvrdila „eurokonformní výklad“. 

Pro uzavření rozboru této problematiky závěrem doplňuji, že příčina této diskrepance, 

tj. zahrnutí obchodování prostřednictvím dvoustranných smluv do oblasti tradingu, 

pravděpodobně tkvěla v tom, že ÚOHS sice vyšel z textace rozhodnutí Evropské komise, 

nicméně zahrnul charakteristiku, která se týkala velkoobchodu obecně, do charakteristiky trhu 

týkajícího se pouze tradingu. Jinými slovy, charakteristiku, která byla citována v úvodu této 

kapitoly a která zahrnovala tři možné způsoby obchodování, převzal z rozhodnutí Evropské 

komise,210 které se však netýkalo případně samostatně existujícího trhu potential market 

                                                      
207 Dle mého názoru nelze považovat český výraz „obchodování“ za ekvivalent anglického výrazu trading tak, jak je 

použit v této souvislosti. 

208 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 10. 5. 2016, č. j. ÚOHS-S0884/2015/KS-19651/2016/840/ASm, ve věci 
HALTIXAR LTD, Severní energetická a.s. (povolení spojení soutěžitelů). 

209 Nelze vyloučit, že předmětným označením „obchodování na základě dvoustranných smluv“ byl myšlen nikoli 
„standardní“ faktický velkoobchodní prodej elektřiny, ale její fiktivní převod za účelem vyrovnání odchylek mezi 
dvěma obchodujícími subjekty. V takovém případě by zařazení tohoto typu operace do oblasti tradingu mělo své 
opodstatnění. Srov. Roční zpráva o trhu s elektřinou a plynem v ČR v roce 2017. In Ote-cr.cz [online]. [cit. 2018-
09-01]. Dostupné z: http://www.ote-cr.cz/o-spolecnosti/soubory-vyrocni-zprava-ote/rocni-zprava-
2017.pdf/view?searchterm=dovoz. 

210 Rozhodnutí Evropské komise ze dne 19. 11. 2013, č. j. COMP/M.6984, ve věci EPH, STREDOSLOVENSKA 
ENERGETIKA (povolení spojení soutěžitelů). 
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for electricity trading services, který Evropská komise zmiňuje až v pozdějších rozhodnutích,211 

ale konzistentně vymezovaného relevantního trhu výroby a velkoobchodu s elektrickou energií. 

Ohledně zmíněného „tradičního“ relevantního trhu výroby a velkoobchodu s elektrickou 

energií Evropská komise uvádí: 

„The Commission has previously taken the view that a separate product market 

exists encompassing both generation and upstream wholesale supply 

of electricity. This market comprises electricity generated in power stations, 

traded on the wholesale market (through bilateral agreements, regulated market 

places or power exchanges) as well as electricity physically imported via inter-

connectors. As to the relevant geographic market, the Commission generally 

considers it to be national in scope.“212 

Je nepochybné, že velkoobchod s elektřinou může probíhat uvedenými třemi způsoby, 

jak zmiňuje Evropská komise (through bilateral agreements, regulated market places or power 

exchanges), nicméně nelze se dle mého názoru domnívat, že všechny tři způsoby spadají 

pod relevantní trh obchodování s elektrickou energií neboli pod market for electricity trading 

services. 

Mimo rámec výše řešené problematiky, a pouze „pro zajímavost“, doplňuji, že Evropská 

komise v jednom ze svých rozhodnutí vymezila, „vedle“ trhů výše uvedených, relevantní trh 

financial derivatives of electricity.213 Tento relevantní trh není součástí zmiňovaného 

relevantního trhu generation and wholesale of physical electricity (including system services) 

ani zmiňovaného potenciálního trhu (the potential market for electricity trading services). 

Dříve uvedené pojetí jednotlivých elektroenergetických relevantních trhů a jejich výčet 

tím zůstává nedotčen. Tento nově zmíněný trh totiž nelze de facto ani de iure zařazovat 

mezi jeden z relevantních trhů z oblasti elektroenergetiky, byť se elektřiny týká, jelikož patří 

do kategorie trhů finančních.214 

                                                      
211 Viz rozhodnutí Evropské komise ze dne 10. 3. 2016, č. j. COMP/M.7850, ve věci EDF, CGN, NNB GROUP 

OF COMPANIES (povolení spojení soutěžitelů). 

212 Rozhodnutí Evropské komise ze dne 19. 11. 2013, č. j. COMP/M.6984, ve věci EPH, STREDOSLOVENSKA 
ENERGETIKA (povolení spojení soutěžitelů). 

213 Rozhodnutí Evropské komise ze dne 14. 3. 2006, č. j. COMP/M.3868, ve věci DONG, ELSAM, ENERGI E2 
(podmíněné povolení spojení soutěžitelů). 

214 Ibid: „The notifying party has submitted that there exists a relevant product market for financial derivatives 
of electricity trading, i.e. a financial wholesale electricity market separate from the physical electricity wholesale 
market (or markets). […] The electricity derivatives traded on Eltermin are base load futures, forwards, options, 
and so-called contracts for differences (‘CfDs’), hedging against the risk of Nord Pool area price differentials 
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Z citovaného rozhodnutí nepochybně vyplývá, že se na předmětném trhu neobchoduje 

samotná elektřina, ale „rizika“ s tím související, tzn. probíhá zde spekulativní obchodování 

za použití obecně využívaných finančních nástrojů, jako jsou forwardy, opce aj. Ohledně bližší 

charakteristiky relevantního trhu financial derivatives of electricity si dovolím odkázat 

na dotčené rozhodnutí.215 K němu zároveň doplním, že se zabývalo i problematikou emisních 

povolenek, ohledně kterých Evropská komise dovodila, že rovněž tvoří samostatný relevantní 

trh.216 

Úplným závěrem této kapitoly doplňuji soutěžněprávní charakteristiku relevantního trhu 

obchodování s elektrickou energií. ÚOHS jej v roce 2012 označil za mírně koncentrovaný, 

s hodnotou HHI v rozmezí 1000–2000 bodů.217 Jak se uvádí v rozhodnutí ÚOHS z roku 2016, 

na tomto trhu „působí velké množství společností, přičemž mezi nejvýznamnější patří Skupina 

ČEZ, E.ON Energie, a.s., Pražská energetika, a.s., BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., 

RWE Energie, a.s., CENTROPOL ENERGY, a.s., Dalkia Commodities CZ, s.r.o., 

či EP Energy Trading, a.s.“218 

3.2.7. Relevantní trh poskytování podpůrných služeb elektrizační soustavy 

Mezi elektroenergetické trhy v neposlední řadě patří relevantní trh poskytování 

podpůrných služeb elektrizační soustavy, jehož fungování je klíčové pro celou elektroenergetiku. 

ÚOHS s odkazem na funkci tohoto relevantního trhu odůvodňuje jeho geografické vymezení 

následovně: 

„Protože je cílem podpůrných služeb zajištění spolehlivého provozu elektrizační 

soustavy České republiky (zajištění spolehlivosti dodávek a rovnovážného stavu 

elektrické energie v elektrizační soustavě v České republice), je relevantní 

                                                      

[…] Fundamentally, therefore, the financial market is about trading risk while the physical market is about 
trading electricity for consumption. Although to some extent the two forms of electricity trading are related 
(and mutually influence each other’s prices), the Commission’s market investigation has indicated that there exists 
at least one separate market for financial derivatives of electricity as distinct from the market (or markets) 
for physical contracts.“ 

215 Rozhodnutí Evropské komise ze dne 14. 3. 2006, č. j. COMP/M.3868, ve věci DONG, ELSAM, ENERGI E2 
(podmíněné povolení spojení soutěžitelů). 

216 V podrobnostech viz kapitola 3.7. 

217 Srov. rozhodnutí ÚOHS ze dne 18. 6. 2012, č. j. ÚOHS-S492/2011/KS-11155/2012/840/LBř, ve věci ČEZ, a. s., 
Energotrans, a.s. (povolení spojení soutěžitelů). 

218 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 10. 5. 2016, č. j. ÚOHS-S0884/2015/KS-19651/2016/840/ASm, ve věci 
HALTIXAR LTD, Severní energetická a.s. (povolení spojení soutěžitelů). 
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trh poskytování podpůrných služeb elektrizační soustavy vymezen z hlediska 

geografického územím celé České republiky.“219 

Zajištění spolehlivého provozu elektrizační soustavy je úkolem operátora přenosové 

soustavy, kterým je v České republice ČEPS, a.s. Operátor přenosové soustavy za účelem 

zajištění jejího spolehlivého provozu organizuje trh podpůrných služeb elektrizační soustavy220 

a je jejich jediným, monopsonním, odběratelem. Jak bylo vysvětleno v kapitole 3.2.3., dané 

postavení má ČEPS, a.s., z toho titulu, že je monopolním provozovatelem soustavy přenosové.  

„ČEPS, a.s. […] nakupuje podpůrné služby, jako prostředky k zajištění 

systémových služeb pro elektrizační soustavu na úrovni přenosové soustavy 

s cílem realizovat přenos energie v požadované kvalitě a čase, tj. dodržení 

mezinárodních standardů a norem týkajících se kvality napětí a frekvence 

dodávek elektřiny.“221 

Pro vyloučení pochybností ohledně zmíněných systémových služeb doplňuji, že na rozdíl 

od služeb podpůrných podléhají cenové regulaci a nejsou součástí tohoto relevantního trhu.222 

Podstatu jeho fungování vystihuje ÚOHS následovně: 

 „Podpůrné služby elektrizační soustavy jsou nabízeny a poskytovány především 

jednotlivými výrobci elektrické energie […] Společnost ČEPS nakupuje podpůrné 

služby buď prostřednictvím dlouhodobých smluv, uzavíraných podle výsledků 

dlouhodobých či střednědobých výběrových řízení na základě nabídkových cen 

jejich poskytovatelů, nebo na denním trhu s podpůrnými službami.“223 

                                                      
219 Ibid. 

220 Tento relevantní trh vznikl v roce 2001 (viz rozhodnutí ÚOHS ze dne 10. 12. 2002, č. j. S 149/02-4305/02, 
ve věci ČEZ, a. s., Severomoravská energetika, a.s., Středočeská energetická, a.s., Východočeská energetika, a.s., 
Severočeská energetika, a.s., Západočeská energetika, a.s. [povolení spojení soutěžitelů s podmínkami 
ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže]). 

221 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 10. 12. 2002, č. j. S 149/02-4305/02, ve věci ČEZ, a. s., Severomoravská 
energetika, a.s., Středočeská energetická, a.s., Východočeská energetika, a.s., Severočeská energetika, a.s., 
Západočeská energetika, a.s. (povolení spojení soutěžitelů s podmínkami ve prospěch zachování účinné 
hospodářské soutěže). 

222 Bližší charakteristika systémových služeb viz Systémové služby. In Ceps.cz [online]. [cit. 2018-09-01]. Dostupné 
z: https://www.ceps.cz/cs/systemove-sluzby. 

223 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 18. 6. 2012, č. j. ÚOHS-S492/2011/KS-11155/2012/840/LBř, ve věci ČEZ, a. s., 
Energotrans, a.s. (povolení spojení soutěžitelů). 



61 

K zajištění spolehlivosti dodávek a rovnovážného stavu elektrické energie v elektrizační 

soustavě operátor přenosové soustavy poptává výše uvedeným způsobem různé typy podpůrných 

služeb, kterými jsou: 

- primární regulace frekvence (f) bloku, 

- sekundární regulace výkonu (P) bloku, 

- kladná terciární regulace výkonu (P) bloku (TR+), 

- záporná terciární regulace výkonu (P) bloku, 

- rychle startující desetiminutová záloha, 

- rychle startující patnáctiminutová záloha, 

- snížení výkonů, 

- služba Vltava, 

- sekundární regulace U/Q, 

- služba schopnosti ostrovního provozu, 

- služba schopnosti startu ze tmy, 

- dispečerská záloha, 

- služba změny zatížení. 

Charakteristika jednotlivých typů podpůrných služeb je obsažena v rozhodnutí ÚOHS 

z roku 2012 ve věci povolení spojení soutěžitelů ČEZ, a. s., a Energotrans, a.s.224 Jelikož oba 

z těchto spojujících se soutěžitelů měli na předmětném relevantním trhu významné tržní podíly, 

zkoumal ÚOHS tento relevantní trh detailněji, oproti svým předchozím rozhodnutím. 

Konkrétně se zabýval otázkou, zda v této oblasti přichází v úvahu vymezení případných 

dalších (sub)trhů dle výše vyjmenovaných typů podpůrných služeb. Do té doby ÚOHS 

i Evropská komise tento relevantní trh vymezovaly jako jeden, tj. bez předmětného rozlišení.225 

                                                      
224 Ibid. 

225 Srov. rozhodnutí ÚOHS ze dne 10. 5. 2016, č. j. ÚOHS-S0884/2015/KS-19651/2016/840/ASm, ve věci 
HALTIXAR LTD, Severní energetická a.s. (povolení spojení soutěžitelů) a rozhodnutí Evropské komise 
ze dne 9. 12. 2004, č. j. COMP/M.3440, ve věci ENI, EDP, GDP (spojení soutěžitelů nebylo povoleno). 
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V návaznosti na provedenou analýzu dospěl ÚOHS k závěru, že jednotlivé druhy 

podpůrných služeb elektrizační soustavy tvoří z věcného hlediska samostatné relevantní 

(sub)trhy, a to z následujících důvodů: 

- „jednotlivé druhy podpůrných služeb elektrizační soustavy jsou z technického 

hlediska vzájemně nezastupitelné a 

- vývoj cen jednotlivých druhů podpůrných služeb elektrizační soustavy 

nevykazuje vzájemnou závislost.“226 

Předmětné rozhodnutí ÚOHS tudíž v oblasti poskytování podpůrných služeb elektrizační 

soustavy vymezilo třináct samostatných relevantních trhů dle konkrétního typu poskytované 

služby. 

ÚOHS při tomto vymezení doplnil též výčet soutěžitelů působících na jednotlivých 

relevantních trzích, včetně výše jejich tržních podílů.227 Ohledně něj je možné shrnout, že okruh 

soutěžitelů působících na nabídkových stranách těchto relevantních (sub)trhů se odvíjí od okruhu 

soutěžitelů působících na nabídkové straně relevantního trhu výroby a velkoobchodu 

s elektrickou energií. Byť jsou dovozci elektrické energie v rámci relevantního trhu výroby 

a velkoobchodu s elektrickou energií ve stejném postavení jako výrobci, tj. v pozici prodejce 

elektrické energie, domnívám se, že u relevantních trhů podpůrných služeb elektrizační soustavy 

tomu tak není a že na nich v roli dodavatele vystupují pouze výrobci, a to pouze někteří z nich.228 

Výše citované rozhodnutí ÚOHS však evokuje, že v pozici dodavatele této služby může 

být i jiný subjekt než výrobce, jelikož ÚOHS v dané souvislosti používá spojení „především 

jednotliví výrobci“.229 ÚOHS přitom nespecifikuje, koho za takovéhoto dalšího dodavatele 

případně považuje. 

ČEPS, a.s., jako provozovatel přenosové soustavy, na svých webových stránkách uvádí, 

že poskytovateli podpůrných služeb jsou „subjekty připojené do elektrizační soustavy“.230 

                                                      
226 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 18. 6. 2012, č. j. ÚOHS-S492/2011/KS-11155/2012/840/LBř, ve věci ČEZ, a. s., 

Energotrans, a.s. (povolení spojení soutěžitelů). 

227 Tyto informace však v návaznosti na rok vydání předmětného rozhodnutí nelze považovat za aktuální. 

228 Pouze ti, kteří splňují právním řádem stanovené požadavky, tj. jsou držiteli příslušné certifikace o splnění 
technických požadavků kladených na dotčená zařízení. 

229 „Podpůrné služby elektrizační soustavy jsou nabízeny a poskytovány především jednotlivými výrobci elektrické 
energie.“ (Rozhodnutí ÚOHS ze dne 18. 6. 2012, č. j. ÚOHS-S492/2011/KS-11155/2012/840/LBř, ve věci 
ČEZ, a. s., Energotrans, a.s. [povolení spojení soutěžitelů]). 

230 „Subjekty připojené do elektrizační soustavy (ES) mají právo, nikoliv povinnost, při splnění technických 
a obchodních podmínek stanovených provozovatelem přenosové soustavy (PPS) nabízet PpS. Jejich ceny 
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Okruh těchto subjektů není v energetickém zákoně definován, je však možné jej dovodit 

s odkazem na legální definici pojmu elektrizační soustava.231 

Za daný subjekt lze považovat nejen výrobce elektrické energie, ale taktéž koncové 

odběratele. Ti by podpůrné služby elektrizační soustavy hypoteticky poskytovat mohli, a to tím 

způsobem, že by příp. snížili svůj jinak podstatný a konstantní odběr elektrické energie, a tím by 

pomáhali vyrovnávat výkyvy, ke kterým v rámci elektrizační soustavy dochází. Uvedenou 

hypotézu však nepovažuji za udržitelnou s odkazem na seznam aktuálních poskytovatelů 

podpůrných služeb232 a na charakteristiku jednotlivých typů podpůrných služeb. Ty jsou 

směřovány k případnému korigování výroby elektrické energie, nikoli její spotřeby. Odborná 

literatura v této souvislosti uvádí: 

„Podpůrnou službu zajišťuje každý TSO zejména ve své regulační oblasti, 

kontrahováním od výrobce, který jí poskytuje. Určitou část může nakoupit 

i v sousední regulační oblasti, ale pouze se souhlasem TSO, z jehož oblasti 

ji nakupuje, a výměna musí být odsouhlasena společným výborem všech TSO 

na základě výpočtů, které prokáží, že přesunutím části zajišťovaných rezerv 

do jiné oblasti nedojde při jejich aktivaci k ohrožení bezpečnosti (např. přetížením 

linek nebo nedostatkem rezerv v případě výpadku oblasti apod.).“233 

Z uvedeného plyne, že v roli poskytovatele podpůrných služeb elektrizační soustavy 

může být de facto pouze výrobce elektrické energie, byť TSO (Transmission Systems Operator), 

neboli provozovatel přenosové soustavy, může danou službu nakoupit též od sousední regulační 

oblasti. Na ní však budou v roli konečných poskytovatelů opět výrobci. 

Závěrem charakteristiky relevantního trhu podpůrných služeb elektrizační soustavy 

pro úplnost doplňuji, že se ÚOHS rovněž zabýval určením míry koncentrace tohoto relevantního 

trhu. Finální závěry však do svých rozhodnutí nezahrnul v návaznosti na výrazné roční výkyvy 

hodnot HHI.234 

                                                      

se vytvářejí na základě tržního principu.“ (Poskytovatelé PpS. In Ceps.cz [online]. [cit. 2018-09-01]. 
Dostupné z: https://www.ceps.cz/cs/poskytovatele-pps.). 

231 Viz § 2 odst. 2 písm. a) bod 4 EZ. 

232 Ibid. V tomto seznamu je aktuálně uvedeno dvacet tři subjektů poskytujících předmětné služby. 

233 FLÁŠA et al., 2016, s. 210. 

234 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 18. 6. 2012, č. j. ÚOHS-S492/2011/KS-11155/2012/840/LBř, ve věci ČEZ, a. s., 
Energotrans, a.s. (povolení spojení soutěžitelů). 
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3.3. Plynárenství 

3.3.1. Souhrnná charakteristika 

Plynárenství je dalším z průmyslových odvětví, které je regulováno energetickým 

zákonem. Předmětný zákon v této oblasti rozlišuje následující činnosti: 

- výroba (těžba) zemního plynu, 

- přeprava zemního plynu, 

- distribuce zemního plynu, 

- uskladňování zemního plynu, 

- obchodování se zemním plynem.235 

Obdobně jako v elektroenergetice a teplárenství je základním omezením všech těchto 

činností nutnost obdržení licence na jejich provozování, která je vydávána Energetickým 

regulačním úřadem.236  

Vymezení konkrétních relevantních trhů v plynárenství se odvíjí od uvedeného výčtu 

činností, nemusí se mu však rovnat, což vyplývá z celé řady rozhodnutí, ve kterých se ÚOHS 

oblasti plynárenství věnuje.237 

                                                      
235 Srov. § 3 odst. 1 EZ. 

236 Srov. rozhodnutí ÚOHS ze dne 10. 4. 2003, č. j. S 27/03-1180/03, ve věci E.ON AG, Ruhrgas AG (povolení 
spojení soutěžitelů). 

237 Otázku vymezení relevantního trhu v oblasti plynárenství ÚOHS řešil v následujících rozhodnutích: rozhodnutí 
ÚOHS ze dne 4. 7. 2000, č. j. S 27/00-1063/00-210, ve věci hlavní město Praha, RWE Energie Aktiengesellschaft, 
GESO Beteiligungs- und Beratungs- Aktiengesellschaft, Pražská energetika, a.s. (povolení spojení soutěžitelů), 
rozhodnutí ÚOHS ze dne 5. 10. 2000, č. j. S 48/00-1480/00-210, ve věci Plzeňská energetika a.s. (zneužití 
dominantního postavení; vynucování uzavření výlučných smluv na dodávky tepla, zemního plynu, vzdušných 
plynů, pitné, užitkové a průmyslové vody), rozhodnutí ÚOHS ze dne 2. 5. 2002, č. j. S 25/02-1649/02, ve věci 
RWE Gas AG, Transgas, a.s., Jihomoravská plynárenská, a.s., Severomoravská plynárenská, a.s., Severočeská 
plynárenská, a.s., Středočeská plynárenská, a.s., Západočeská plynárenská, a.s., Východočeská plynárenská, a.s. 
(povolení spojení soutěžitelů s podmínkami ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže), rozhodnutí 
předsedy ÚOHS ze dne 31. 10. 2002, č. j. R 19/2000, ve věci Plzeňská energetika a.s. (zneužití dominantního 
postavení; vynucování uzavření výlučných smluv na dodávky tepla, zemního plynu, vzdušných plynů, pitné, 
užitkové a průmyslové vody; prvoinstanční rozhodnutí zrušeno, správní řízení zastaveno), rozhodnutí ÚOHS 
ze dne 10. 12. 2002, č. j. S 145/02-4304/02, ve věci ČEZ, a. s., Severomoravská energetika, a.s., Středočeská 
energetická, a.s., Východočeská energetika, a.s., Severočeská energetika, a.s., Západočeská energetika, a.s. 
(povolení spojení soutěžitelů s podmínkami ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže), rozhodnutí 
předsedy ÚOHS ze dne 18. 3. 2003, č. j. R 77/2002, ve věci ČEZ, a. s., Středočeská energetická, a.s., 
Východočeská energetika, a.s., Severočeská energetika, a.s., Západočeská energetika, a.s., Severomoravská 
energetika, a.s. (povolení spojení soutěžitelů s podmínkami ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže), 
rozhodnutí ÚOHS ze dne 10. 4. 2003, č. j. S 27/03-1180/03, ve věci E.ON AG, Ruhrgas AG (povolení spojení 
soutěžitelů), rozhodnutí ÚOHS ze dne 30. 8. 2006, č. j. S 53/05-14253/06/610, ve věci RWE Transgas, a.s. 
(zneužití dominantního postavení; diskriminace vybraných provozovatelů regionálních distribučních soustav), 
rozhodnutí předsedy ÚOHS ze dne 12. 3. 2007, č. j. R 98/2006/01-05326/2007/300, ve věci RWE Transgas, a.s. 
(zneužití dominantního postavení; diskriminace vybraných provozovatelů regionálních distribučních soustav), 
rozhodnutí ÚOHS ze dne 24. 6. 2009, č. j. ÚOHS-S52/2009/DP-7933/2009/820, ve věci RWE Transgas, a.s. 
(zneužití dominantního postavení; stanovení nepřiměřeně vysokých záloh za dodávky zemního plynu), rozhodnutí 
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ÚOHS v rámci své rozhodovací praxe238 vymezuje v plynárenském sektoru 

následující oblasti: 

- „import zemního plynu do České republiky, 

- vyhledání a těžba zemního plynu, 

- velkoobchodní přeprava zemního plynu, 

- velkoobchodní prodej zemního plynu, 

- maloobchodní prodej zemního plynu, 

- skladování zemního plynu v podzemních zásobnících, 

- distribuce zemního plynu zákazníkům prostřednictvím lokálních distribučních 

sítí.“239 

Ohledně uvedeného výčtu zdůrazňuji, že se nejedná o přehled konkrétních relevantních 

trhů, ale pouze o přehled „oblastí“ spadajících do plynárenského odvětví. Lze se domnívat, 

že případně konkrétně vymezený relevantní trh bude dané oblasti odpovídat, s ohledem 

na absentující konkrétní rozhodnutí ÚOHS to však nelze tvrdit s jistotou. Sestavení komplexního 

výčtu relevantních trhů pro oblast plynárenství je tudíž v tomto smyslu problematické. 

Oproti elektroenergetice je rozhodovací praxe ÚOHS týkající se plynárenství méně 

početná, a hlavně, předmětná rozhodnutí zřídkakdy obsahují substantivní odůvodnění, 

event. jsou pro tyto účely použitelná pouze přiměřeně, jelikož byla vydána před dokončením 

liberalizace plynárenství. 

Z uvedeného důvodu je o to více žádoucí překlenovat případné mezery nebo nejasnosti 

ohledně okruhu a způsobu vymezení plynárenských relevantních trhů odkazem na závěry 

obsažené v rozhodnutích Evropské komise.240 Takto doplněný okruh rozhodnutí dle mého 

názoru umožňuje sestavit komplexní obraz o relevantních trzích v tomto sektoru s nezbytnou 

mírou garance jeho správnosti, resp. případné budoucí aplikovatelnosti. 

                                                      

ÚOHS ze dne 18. 6. 2012, č. j. ÚOHS-S492/2011/KS-11155/2012/840/LBř, ve věci ČEZ, a. s., Energotrans, a.s. 
(povolení spojení soutěžitelů), rozhodnutí ÚOHS ze dne 7. 7. 2016, č. j. ÚOHS-S0438/2016/KS-
28103/2016/840/LBř, ve věci BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., RIGHT POWER, a.s. (povolení spojení 
soutěžitelů), rozhodnutí ÚOHS ze dne 21. 12. 2015, č. j. ÚOHS-S0830/2015/KS-45620/2015/840/JMě, ve věci 
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., Europe Easy Energy a.s. (povolení spojení soutěžitelů), rozhodnutí ÚOHS 
ze dne 14. 12. 2016, č. j. ÚOHS-S0713/2016/KS-49166/2016/840/ASm, ve věci BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., 
X Energie, s.r.o. (povolení spojení soutěžitelů). 

238 Ibid. 

239 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 24. 6. 2009, č. j. ÚOHS-S52/2009/DP-7933/2009/820, ve věci RWE Transgas, a.s. 
(zneužití dominantního postavení; stanovení nepřiměřeně vysokých záloh za dodávky zemního plynu). 

240 Těch je v porovnání s elektroenergetikou taktéž výrazně menší počet. 
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Nejvíce rozhodnutí ÚOHS i Evropské komise z oblasti plynárenství se týká relevantního 

trhu v oblasti maloobchodních dodávek zemního plynu konečným zákazníkům. Evropská komise 

jej označuje jako the retail supply of gas nebo jako gas supply to end customers.241 Rozhodnutí 

týkající se ostatních plynárenských relevantních trhů jsou raritní. 

ÚOHS ani Evropská komise v rámci odůvodnění svých rozhodnutí z oblasti plynárenství 

před samotným určením relevantních trhů v konkrétním případě neuvádějí celkový přehled 

relevantních trhů, které je možné v této oblasti obecně vymezit, což bylo typické pro rozhodnutí 

týkající se elektroenergetiky. Výjimkou je rozhodnutí Evropské komise z roku 2012, 

které pro oblast plynárenství vymezuje následující relevantní trhy: 

- „exploration/production of oil and natural gas, 

- gas wholesale supplies […], 

- gas transmission (via high pressure systems), 

- gas distribution (via low pressure systems), 

- gas storage, 

- gas trading, 

- gas (retail) supply, comprising several separate markets.“242 

Ohledně uvedeného výčtu je nezbytné upozornit, že některá novější rozhodnutí Evropské 

komise vymezují v sektoru plynárenství trhy jiné, resp. jinak označené.243 

Oproti elektroenergetice zde tudíž přetrvává vyšší míra rizika, že nad rámec uvedeného 

výčtu bude v tomto sektoru soutěžním úřadem určen případný další relevantní trh, který doposud 

v rámci jeho úvah zmíněn nebyl, event. že bude vymezen jiným způsobem, než do té doby 

obecně vymezovaná související „oblast“.244 

                                                      
241 Rozhodnutí Evropské komise ze dne 21. 10. 2009, č. j. COMP/M.5649, ve věci RREEF FUND, ENDESA, UFG, 

SAGGAS (povolení spojení soutěžitelů). 

242 Rozhodnutí Evropské komise ze dne 16. 5. 2012, č. j. COMP/M.6477, ve věci BP, CHEVRON, ENI, SONANGO, 
TOTAL, JV (povolení spojení soutěžitelů). Další výjimkou je novější rozhodnutí Evropské komise ze dne 
25. 6. 2014, č. j. COMP/M.7137, ve věci EDF, DALKIA EN FRANCE (povolení spojení soutěžitelů). Vedle 
citovaného rozhodnutí se lze setkat s dalšími rozhodnutími Evropské komise, která obsahují obdobný výčet, 
nespecifikují však, že se jedná o relevantní trhy, ale hovoří obecně o „oblastech“, viz Rozhodnutí Evropské komise 
ze dne 21. 10. 2009, č. j. COMP/M.5649, ve věci RREEF FUND, ENDESA, UFG, SAGGAS (povolení spojení 
soutěžitelů). 

243 Lze se setkat s označením the market for downstream wholesale supply of gas nebo the market for upstream 
wholesale supply of gas, viz rozhodnutí Evropské komise ze dne 19. 11. 2013, č. j. COMP/M.6984, ve věci EPH, 
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA (povolení spojení soutěžitelů) aj., v podrobnostech viz kapitola 3.3.8. 

244 Na rozdíl od Evropské komise ÚOHS ani v rámci obecných úvah nezmiňuje oblast odpovídající the market 
for infrastructure operations for gas imports, resp. je ve vztahu k této oblasti velmi pochybné, že by ji bylo možné 
považovat za ekvivalent zmiňované oblasti „importu zemního plynu do České republiky“. ÚOHS se konkrétněji 
nevěnuje ani oblasti gas trading. Nadto, na rozdíl od elektroenergetiky, ÚOHS v rozhodnutích týkajících se 
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V porovnání s elektroenergetikou je dalším rozdílem týkajícím se rozhodovací praxe 

soutěžních úřadů jejich častější vzájemná odlišnost. Zatímco v oblasti elektroenergetiky byly 

závěry ÚOHS a Evropské komise v zásadě plně kompatibilní, v oblasti plynárenství 

se při vzájemné komparaci přístupů ÚOHS a Evropské komise lze častěji setkat s potenciálními 

diskrepancemi. Těmto odlišnostem se věnuji při charakteristice jednotlivých relevantních trhů 

v následujících kapitolách.245 

3.3.2. Relevantní trhy L gas a H gas 

Jako jeden z patrných rozdílů v rámci evropského kontextu vnímám to, že ÚOHS 

nerozlišuje relevantní trhy L gas (low calorific value gas) a H gas (high calorific value gas). 

Naproti tomu Evropská komise v návaznosti na skutkové okolnosti posuzovaných případů 

v rámci jednotlivých relevantních plynárenských trhů246 případně vymezuje další dva samostatné 

relevantní trhy podle toho, jakého typu plynu se týkají. V tomto smyslu rozlišuje, zda se jedná 

o relevantní trh související s typem L gas nebo typem H gas. 247  

Jedná se o dva druhy zemního plynu různé úrovně jakosti. H gas neboli „H plyn“ 

či vysokokalorický plyn má vyšší výhřevnost,248 pochází převážně z Ruska a Norska 

a je dodáván na většině evropského území, včetně České republiky. Oproti němu L gas, „L plyn“ 

či nízkokalorický plyn, má výhřevnost nižší,249 pochází převážně z Nizozemí a Německa 

a je dodáván pouze ve vybraných částech Evropy. 

                                                      

plynárenství vůbec nezmiňuje OTE, a.s., který je operátorem trhu nejen s elektřinou, ale též s plynem, a dle mého 
názoru má tudíž v tomto smyslu neopominutelnou roli. 

245 Pro vyloučení pochybností podotýkám, že předmětné upozornění na odlišnosti nezpochybňuje správnost 
dotčených rozhodnutí ÚOHS ve věci samé. V této souvislosti se lze důvodně domnívat, že limitovaná exaktnost 
či úplná absence konkrétního vymezení vybraných relevantních trhů nebyla v návaznosti na skutkové okolnosti 
posuzovaných případů vadou rozhodnutí. 

246 Zejména v oblasti maloobchodních dodávek zemního plynu, tj. relevantních (sub)trhů rozlišovaných dle kategorií 
zákazníků. 

247 Srov. rozhodnutí Evropské komise ze dne 14. 11. 2006, č. j. COMP/M.4180, ve věci GAZ DE FRANCE, SUEZ 
(podmíněné povolení spojení soutěžitelů) nebo novější rozhodnutí Evropské komise ze dne 25. 6. 2014, 
č. j. COMP/M.7137, ve věci EDF, DALKIA EN FRANCE (povolení spojení soutěžitelů): „Dans le domaine 
du gaz, la Commission distingue traditionnellement, de l’amont à l’aval, les activités d’exploration/production, 
de vente en gros, de transport, de stockage, de négoce et de fourniture de gaz. Par ailleurs, au sein du marché 
de la fourniture de gaz, la Commission a distingué: (i) la fourniture de gaz aux grands clients industriels, 
(ii) la fourniture de gaz aux petits clients industriels et commerciaux, (iii) la fourniture de gaz aux centrales 
électriques fonctionnant à partir de gaz, (iv) la fourniture de gaz aux revendeurs intermédiaires (entreprises 
locales de distribution) et (v) la fourniture de gaz aux consommateurs résidentiels. La Commission a aussi 
notamment considéré que, pour chaque marché concerné, il convenait d’opérer une distinction en fonction du type 
de gaz: le gaz H (haut pouvoir calorifique) et le gaz L (faible pouvoir calorifique).“ 

248 „Nominal calorific value of 11.63 kWh/m³(n).“ 

249 „Nominal calorific value of 9.769 kWh/m³(n).“ 
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Evropská komise otázku samostatného vymezení relevantních trhů pro tyto dva typy 

plynu hodnotila následovně: 

„L gas and H gas require the use of separate delivery infrastructures, 

both for transmission and for storage, that are not interchangeable. 

The Commission’s market survey clarified that L gas and H gas do not have 

the same characteristics or properties and that certain manufacturing processes, 

in particular in the chemical industry, require the use of H gas. Facilities 

designed for L gas cannot process H gas, and vice versa, without expensive prior 

modification of the combustion systems. Moreover, regarding the customers 

connected to the distribution network, the decision to switch from one type of gas 

to another is not up to the final customers, because that would suppose that 

their distribution network manager made the decision to supply the entire network 

with the new type of gas. Regarding the ability to substitute one gas for another, 

it has already been said that major investments would be necessary to convert 

H gas into L gas (and vice versa) and to modify the facilities of final customers. 

This greatly reduces the substitutability of both supply and demand.”250 

Relevantní trhy tudíž vymezila pro každý z těchto typů samostatně, což odůvodnila jejich 

vzájemnou nezastupitelností s ohledem na rozdílnost nezbytné infrastruktury (jak přepravní, 

tak skladovací), rozdílné možnosti a způsoby využití, a nepřiměřeně vysoké switching costs 

v případě jejich záměny. Při formulaci tohoto závěru využila tzv. SSNIP test, který byl popsán 

v kapitole 2.1. Ten potvrzuje, že vysokokalorický a nízkokalorický plyn nelze z pohledu 

spotřebitele považovat za vzájemně zastupitelný: 

„L gas and H gas are interchangeable to a limited degree only and […] 

competition and access possibilities on the two markets are substantially different. 

Using the ‘small but significant non transitory increase in price’ (SSNIP) test, 

the study confirms that the substitution costs on the demand side would 

be prohibitive. For industrial customers, the costs consist of installing new 

pipelines, and for distribution networks, of inspecting and adapting facilities. 

Regarding substitution costs on the supply side, the study notes the high operating 

                                                      
250 Rozhodnutí Evropské komise ze dne 14. 11. 2006, č. j. COMP/M.4180, ve věci GAZ DE FRANCE, SUEZ 

(podmíněné povolení spojení soutěžitelů). 
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costs of the conversion plants and the absence of sufficient substitutability 

on the supply side.“251  

ÚOHS v žádném ze svých rozhodnutí tuto nutnost ani samotnou skutečnost případného 

rozlišování typů plynu nezmiňuje. Veškerá jeho rozhodnutí se týkají zemního plynu, jehož bližší 

charakteristiku a možné dělení neuvádí. Nezabývá se ani otázkou vztahu a případné 

zastupitelnosti jednotlivých druhů plynů, tak jak je vyjmenovává energetický zákon.252 

Zkoumáním případné vzájemné zastupitelnosti energetických médií napříč energetickými 

sektory se přitom zabýval detailně a opakovaně.253 

Je vysoce pravděpodobné, že ÚOHS uvedené rozlišování dvou typů zemního plynu 

nereflektuje z toho důvodu, že (zdánlivě) není pro český trh relevantní.254 Domnívám se však, 

že by se měl v návaznosti na existující rozhodovací praxi Evropské komise s touto otázkou 

v odůvodnění svých rozhodnutí vypořádat. Per analogiam, při vymezování jednotlivých 

relevantních trhů pro uhlí hnědé a pro uhlí černé rovněž zkoumá vzájemnou zastupitelnost 

jednotlivých typů uhlí, byť je v rámci konkrétního posuzovaného případu dotčen pouze jeden 

z nich. 

Nadto, dodávky zmíněných rozdílných typů plynů jsou uskutečňovány v řadě evropských 

ekonomik, například ve Francii, Belgii, a též v sousedním státě České republiky, Německu. 

Pro soutěžitele působící v oblasti plynárenství je přitom typické, že jsou nadnárodními 

skupinami podnikajícími ve více zemích, což platí i o Skupině RWE působící na českém trhu.255 

Nelze přitom opominout, že Evropská komise alespoň hypoteticky připouští ohledně některých 

relevantních trhů v plynárenství širší než národní geografické vymezení (viz dále). Kombinace 

těchto skutečností může dle mého názoru vést k tomu, že případné rozlišování relevantních trhů 

dle typu L gas nebo H gas může mít dopad též na český trh a na rozhodovací praxi ÚOHS. Nelze 

proto vyloučit, že ÚOHS začne popsané členění relevantních trhů L gas a H gas přijaté 

Evropskou komisí taktéž reflektovat. 

Pro úplnost doplňuji, že v jediném svém rozhodnutí ÚOHS uvádí vedle plynu zemního 

též „plyn vzdušný“. Jedná se o rozhodnutí z roku 2000, v rámci kterého rozhodoval o případném 
                                                      
251 Ibid. 

252 Jedná se o „zemní plyn, koksárenský plyn čistý, degazační a generátorový plyn, biometan, propan, butan a jejich 
směsi, pokud nejsou používány pro pohon motorových vozidel“ (viz § 2 odst. 2 písm. b) bod 9 EZ). 

253 V podrobnostech viz kapitola 3.1. 

254 Srov. SCHINDLER, 2015. 

255 Její mateřská společnost sídlí v Německu a působí na tamním plynárenském trhu, kde je dodáván jak „L“, 
tak „H“ zemní plyn. 
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zneužití dominantního postavení společností Plzeňská energetika a.s. při jednání vůči svým 

odběratelům (společnostem ŠKODA, KOVÁRNY, Plzeň, s.r.o., a ŠKODA, HUTĚ, 

Plzeň, s. r. o.).256 V daném případě vymezil vedle relevantního trhu dodávek zemního plynu 

právě relevantní trh dodávek vzdušného plynu. Jakákoli bližší charakteristika daného 

relevantního trhu či samotného produktu však v rozhodnutí absentuje. 

Dále je v rámci rozhodnutí ÚOHS zmíněn energoplyn, což je jeden z vedlejších 

energetických produktů, a spadá tudíž pod relevantní trh dodávek vedlejších energetických 

produktů (v podrobnostech viz kapitola 3.6.).257  

3.3.3. Import zemního plynu, vyhledávání a těžba, velkoobchodní prodej 

Import zemního plynu, jeho vyhledávání a těžba, a následný velkoobchodní prodej jsou 

tři oblasti, ohledně nichž není postaveno najisto, zda tvoří samostatné relevantní trhy 

či zda společně tvoří jeden relevantní trh. Rozhodnutí ÚOHS, která by se těchto oblastí 

bezprostředně dotýkala, je jen velmi omezené množství. V rámci následujícího odůvodnění 

se pokusím dovodit, zda má jejich rozlišování ve vztahu k vymezení konkrétního relevantního 

trhu opodstatnění či nikoli. 

V této věci se nabízí komparace s konkrétně vymezenými relevantními trhy v oblasti 

elektroenergetiky. Všechny zde nadepsané činnosti jsou ve vztahu k elektřině zahrnuty 

do jednoho společného relevantního trhu, tj. relevantního trhu výroby a velkoobchodu 

s elektrickou energií. Pod tento relevantní trh spadá též import elektřiny, což ÚOHS opakovaně 

a výslovně potvrzuje.258 

Per analogiam se pro oblast plynárenství nabízí přijmout obdobný závěr, tzn. vymezit 

„relevantní trh výroby (těžby) a velkoobchodu se zemním plynem“, který by zahrnoval též dovoz 

zemního plynu. Jelikož příslušná rozhodovací praxe ÚOHS absentuje, je za účelem 

kvalifikovaného odhadnutí její případné budoucí podoby žádoucí zkoumat, zda existují důvody, 

které by uvedené analogické vymezení relevantního trhu vylučovaly. 

Jedním ze základních rozdílů samotných energetických médií je, že zemní plyn lze 

na rozdíl od elektřiny efektivně skladovat.259 S tím nepřímo souvisí i problematičtější řízení 

                                                      
256 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 5. 10. 2000, č. j. S 48/00-1480/00-210, ve věci Plzeňská energetika a.s. (zneužití 

dominantního postavení; vynucování uzavření výlučných smluv na dodávky tepla, zemního plynu, vzdušných 
plynů, pitné, užitkové a průmyslové vody). 

257 Ohledně dalších způsobů členění plynu a související charakteristiky viz BUDÍN, 2015. 

258 V podrobnostech viz kapitola 3.3.3. 

259 Pro tuto oblast vymezuje samostatný relevantní trh (v podrobnostech viz kapitola 3.3.7.). 
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elektrizační soustavy v porovnání s plynárenstvím, tj. komplikovanější vyrovnávání výkyvů její 

výroby a spotřeby za účelem předejití blackoutu260 a zajištění kvality dodávek elektřiny. 

V souvislosti s řešenou problematikou je zásadním rozdílem mezi elektroenergetikou 

a plynárenstvím také zcela opačný poměr objemu dovozu k tuzemské výrobě. Zatímco elektřina 

spotřebovaná na území České republiky je téměř ze sta procent vyráběna na území České 

republiky, objem spotřebovávaného zemního plynu je téměř ze sta procent dovážen ze zahraničí 

a jeho domácí produkce je v tomto smyslu téměř zanedbatelná. 

Tyto skutečnosti však dle mého názoru nemají vliv na posouzení zastupitelnosti 

produktů, jak na straně poptávkové, tak nabídkové, ani na případná jiná kritéria, která jsou 

pro vymezení relevantního trhu určující. Z tohoto důvodu nevnímám uvedený rozdíl jako důvod 

vylučující analogické vymezení. 

Pro elektřinu i plyn je naopak shodné to, že jsou pro jejich výrobu a dovoz nezbytné 

různé licence. V případě výroby se jedná o licenci na výrobu elektřiny či plynu, v případě 

dovozu o licenci na obchod s elektřinou či plynem. Lze tudíž potvrdit, že ani rozdílnost 

nezbytných licencí pro výrobu zemního plynu a pro jeho dovoz není důvodem pro samostatné 

vymezení těchto relevantních trhů. 

Ani ostatní zvažované skutečnosti či rozdíly mezi elektroenergetikou a plynárenstvím 

dle mého názoru nevedou k závěru, že by analogické vymezení relevantního trhu v oblasti 

plynárenství nebylo možné. V neposlední řadě je však žádoucí zkoumat samotná rozhodnutí 

ÚOHS, byť značně limitovaného rozsahu a staršího data vydání.  

ÚOHS v rozhodnutí z roku 2003261 výslovně a konkrétně vymezil „relevantní trh těžby 

(výroby) zemního plynu“, tj. bez zahrnutí „velkoobchodu“ či „dovozu“ do jeho názvu. Navzdory 

tomuto zvolenému pojmenování se domnívá, že předmětný trh věcně zahrnoval nejen výrobu, 

ale též velkoobchod se zemním plynem, včetně dovozu. Dle mého názoru je totiž nutné zohlednit 

též textaci bezprostředně navazující charakteristiky tohoto relevantního trhu, kterou ÚOHS sám 

uvádí.262 V rámci ní zmiňuje jak dovoz, tak související velkoobchodní smluvní vztah, aniž 

                                                      
260 V elektroenergetice je tudíž vymezen samostatný relevantní trh poskytování podpůrných služeb elektrizační 

soustavy, viz kapitola 3.2.7. Oproti elektroenergetice je v plynárenství taktéž rozlišována vnitrostátní přeprava 
od přepravy tranzitní, podrobněji viz kapitola 3.3.4. De facto se však obě tyto činnosti provádějí prostřednictvím 
společné infrastruktury. 

261 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 10. 4. 2003, č. j. S 27/03-1180/03, ve věci E.ON AG, Ruhrgas AG (povolení spojení 
soutěžitelů). 

262 Ibid: „Z důvodu malých zásob zemního plynu v nalezištích v České republice je naprostá většina zemního plynu 
dovážena, a to zejména ze států bývalého Sovětského svazu, a dále pak z nalezišť v Severním moři. Dovoz zemního 
plynu zajišťuje na základě dlouhodobých smluv pouze společnost Transgas, a.s., která se tak v současné době 
podílí na zajištění zemního plynu pro konečnou spotřebu v České republice.“ 
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by tyto činnosti vymezoval do samostatných relevantních trhů, byť jsou právě ony pro posouzení 

daného případu rozhodné. Nadto, s ohledem na skutečnost, že účastník předmětného řízení sám 

zemní plyn v České republice nevyráběl, event. pouze v zanedbatelném objemu, nemohla být 

činnost spočívající pouze ve výrobě zemního plynu sama o sobě pro dané rozhodnutí určující. 

Jsem toho názoru, že v daném případě nebyl uvedený relevantní trh vymezen, 

resp. pojmenován jako „relevantní trh těžby (výroby) zemního plynu“ s cílem samostatně oddělit 

činnost výroby od činnosti velkoobchodu, včetně jeho dovozu, ale že se v tomto smyslu jednalo 

o terminologickou nepřesnost, resp. diskrepanci ve vztahu ke způsobu vymezení obdobného 

relevantního trhu v oblasti elektroenergetiky.263 

Udržitelnost vysloveného názoru je nutné podrobit též komparaci s rozhodovací praxí 

Evropské komise. V této souvislosti by mohlo být důvodně namítáno, že Evropská komise 

v minulosti pro oblast plynárenství samostatně vymezila relevantní trh výroby a relevantní trh 

velkoobchodu.264 V rámci novějších rozhodnutí265 se však objevuje vymezení jiné, a to 

the market for downstream wholesale supply of gas a the market for upstream wholesale supply 

of gas, který zahrnuje i výrobu zemního plynu.266 Dané rozdělení vnímám tak, že „upstream trh“ 

                                                      
263 Obdobně viz rozhodnutí ÚOHS ze dne 2. 5. 2002, č. j. S 25/02-1649/02, ve věci RWE Gas AG, Transgas, a.s., 

Jihomoravská plynárenská, a.s., Severomoravská plynárenská, a.s., Severočeská plynárenská, a.s., 
Středočeská plynárenská, a.s., Západočeská plynárenská, a.s., Východočeská plynárenská, a.s. (povolení spojení 
soutěžitelů s podmínkami ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže), rozhodnutí předsedy ÚOHS ze dne 
12. 3. 2007, č. j. R 98/2006/01-05326/2007/300, ve věci RWE Transgas, a.s. (zneužití dominantního postavení; 
diskriminace vybraných provozovatelů regionálních distribučních soustav), ve kterém byl vymezen relevantní trh 
jako „velkoobchodní trh dodávek zemního plynu určeného pro kategorii oprávněných zákazníků“ (podrobněji 
viz dále) a vyjádření ÚOHS obsažené v jeho Informačním listu z roku 2009, ve kterém používá označení 
„velkoobchodní trh dodávek zemního plynu“, a doplňuje k němu, že „společnost RWE Transgas, která 
je nejvýznamnějším dovozcem zemního plynu do České republiky, zaujímá obdobné postaveni rovněž na trhu 
velkoobchodních dodávek zemního plynu.“ (Informační list listopad 2009 – Energetika. In Uohs.cz [online]. 
[cit. 2018-09-01]. Dostupné z: https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/informacni-listy.html). Dle mého 
názoru se v této souvislosti jedná pouze o obecné označení dané oblasti, nikoli o „návod“, jak vymezovat 
konkrétní relevantní trh.  

264 Konkrétně the production and exploration for natural gas a gas wholesale supply viz rozhodnutí Evropské 
komise ze dne 21. 10. 2009, č. j. COMP/M.5649, ve věci RREEF FUND, ENDESA, UFG, SAGGAS (povolení 
spojení soutěžitelů). 

265 Viz rozhodnutí Evropské komise ze dne 19. 11. 2013, č. j. COMP/M.6984, ve věci EPH, 
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA (povolení spojení soutěžitelů).  

266 Srov. Rozhodnutí Evropské komise ze dne 19. 11. 2013, č. j. COMP/M.6984, ve věci EPH, 
STREDOSLOVENSKA ENERGETIKA (povolení spojení soutěžitelů): „[I]n previous Commission precedents, 
the market for downstream wholesale supply of gas (comprising the activity whereby wholesalers procure gas 
from producers for resale to other wholesalers or downstream distributors) has been considered a separate 
market from the market for the upstream wholesale supply of gas (comprising the development, production 
and upstream supply of gas to large importers/wholesalers). As to the geographic scope, the market 
for the downstream wholesale supply of gas is generally delineated along existing (regional) grid areas. More 
recently, the Commission has also considered a 'market area' as well as a national delineation.“ Bližší 
charakteristika rovněž viz rozhodnutí Evropské komise ze dne 13. 6. 2014, č. j. COMP/M.7228, ve věci 

 



73 

zahrnuje tranzitní obchodování se zemním plynem, tj. jeho těžbu, zpracování a přeshraniční 

dovoz,267 a „downstream trh“ označuje velkoobchod mezi dovozcem a dalšími tuzemskými 

obchodníky. Z uvedeného vyplývá, že Evropská komise zvolila jiný přístup v porovnání s výše 

uvedeným názorem a též v porovnání s přístupem ÚOHS.268 

V této souvislosti lze vycházet z předpokladu, že se ÚOHS nebude v rámci svých 

nadcházejících rozhodnutí od rozhodovací praxe Evropské komise vzdalovat, ba právě naopak. 

Dle mého názoru to však nutně neznamená neudržitelnost výše navrhovaného způsobu vymezení 

jednoho společného relevantního trhu pro všechny tři nadepsané oblasti (tj. výrobu, dovoz, 

velkoobchod). S ohledem na téměř zanedbatelný objem výroby zemního plynu v České republice 

je totiž pravděpodobné, že toto rozlišování dvou samostatných relevantních trhů dle „upstream 

a downstream kritéria“ nebude v návaznosti na konkrétní okolnosti posuzovaných případů 

v rámci českého tržního prostředí nezbytné.  

Evropská komise volí v porovnání s elektroenergetikou jiný způsob vymezení těchto 

relevantních trhů z toho důvodu, že pro plynárenství je typické přeshraniční obchodování, 

tj. import a export zemního plynu, a tudíž těmto činnostem vymezuje samostatný relevantní trh. 

Dalším rozdílem je, že vytěžený plyn je na rozdíl od vyrobené elektřiny nezbytné upravovat 

ve speciálních zařízeních před tím, než je využitelný pro velkoobchodní trh. Z uvedeného 

důvodu vymezuje Evropská komise pro tyto činnosti samostatné relevantní trhy, což je typické 

pro takové geografické relevantní trhy, resp. státy, které mají významná naleziště zemního plynu 

a jsou jeho exportéry.269 

Vrátím-li se zpět od rozhodnutí Evropské komise k analýze dosavadní rozhodovací praxe 

ÚOHS, je ohledně tří nadepsaných oblastí, tj. importu zemního plynu do České republiky, 

vyhledávání a těžby zemního plynu, a oblasti velkoobchodního prodeje zemního plynu, možné 

společně uvést následující charakteristiku, která je v předmětných rozhodnutích obsažena.270 

                                                      

CENTRICA, BORD GAIS ENERGY (povolení spojení soutěžitelů) nebo rozhodnutí Evropské komise ze dne 
10. 3. 2017, č. j. COMP/M.7936, ve věci PETROL, GEOPLIN (povolení spojení soutěžitelů). 

267 Z geografického hlediska je vymezen „přinejmenším jako trh národní“. 

268 V podrobnostech viz kapitola 3.3.8. 

269 V podrobnostech viz kapitola 3.3.8. 

270 Srov. rozhodnutí ÚOHS ze dne 30. 8. 2006, č. j. S 53/05-14253/06/610, ve věci RWE Transgas, a.s. (zneužití 
dominantního postavení; diskriminace vybraných provozovatelů regionálních distribučních soustav), rozhodnutí 
předsedy ÚOHS ze dne 12. 3. 2007, č. j. R 98/2006/01-05326/2007/300, ve věci RWE Transgas, a.s. (zneužití 
dominantního postavení; diskriminace vybraných provozovatelů regionálních distribučních soustav), rozhodnutí 
ÚOHS ze dne 24. 6. 2009, č. j. ÚOHS-S52/2009/DP-7933/2009/820, ve věci RWE Transgas, a.s. (zneužití 
dominantního postavení; stanovení nepřiměřeně vysokých záloh za dodávky zemního plynu). 
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Tento relevantní trh je z geografického hlediska trhem národním, jelikož „na území České 

republiky [lze] podnikat toliko za podmínek stanovených energetickým zákonem na základě 

udělených licencí, a tyto jsou odlišné od podmínek působení v jiných státech, byť se jedná 

o členské státy EU.“271 

Ohledně srovnání tuzemské výroby a dovozu zemního plynu uvedl ÚOHS v roce 2006 

následující: 

„V oblasti plynárenství se jedná o trh, který je téměř stoprocentně závislý 

na cizích zdrojích. Vlastní zdroje zemního plynu v České republice tvoří méně 

než 1 % domácí spotřeby. Jedná se především o těžbu zemního plynu na jižní 

Moravě a o tzv. degazační plyn z černouhelných dolů na severní Moravě. 

Z hlediska zdrojů je tak pro Českou republiku rozhodující import. Zemní plyn je 

na základě dlouhodobých kontraktů dovážen převážnou většinu [sic]z Ruska 

a menší měrou z Norska. Dodávky zemního plynu do České republiky zajišťuje 

RWE Transgas.“272 

Jak potvrzuje citované rozhodnutí, celý plynárenský trh je závislý na importu zemního 

plynu. Před liberalizací plynárenství273 platil princip, že byl dovezený zemní plyn dodáván 

konečným zákazníkům prostřednictvím tehdejších provozovatelů regionálních plynárenských 

distribučních soustav, kteří byli nejen držiteli licence na distribuci zemního plynu, ale též držiteli 

licence na obchod se zemním plynem. Velkoobchod zemního plynu tudíž spočíval v jeho prodeji 

a nákupu mezi jeho dovozcem a obchodníky se zemním plynem. Provozovatelé regionálních 

plynárenských distribučních soustav v pozici obchodníků pak na maloobchodní úrovni prodávali 

zemní plyn konečnému zákazníkovi.274 

Po liberalizaci plynárenství provozovatelé regionálních plynárenských distribučních 

soustav v takovéto pozici obchodníků již nepůsobí. Platí zde obdobný princip, který byl popsán 

v sektoru elektroenergetiky v souvislosti s tzv. REAS.275  

                                                      
271 Rozhodnutí předsedy ÚOHS ze dne 12. 3. 2007, č. j. R 98/2006/01-05326/2007/300, ve věci RWE Transgas, a.s. 

(zneužití dominantního postavení; diskriminace vybraných provozovatelů regionálních distribučních soustav). 

272 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 30. 8. 2006, č. j. S 53/05-14253/06/610, ve věci RWE Transgas, a.s. (zneužití 
dominantního postavení; diskriminace vybraných provozovatelů regionálních distribučních soustav). 

273 V podrobnostech viz kapitola 3.3.6. 

274 Srov. rozhodnutí ÚOHS ze dne 30. 8. 2006, č. j. S 53/05-14253/06/610, ve věci RWE Transgas, a.s. (zneužití 
dominantního postavení; diskriminace vybraných provozovatelů regionálních distribučních soustav). 

275 Viz kapitola 3.2.5. 
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Nad rámec charakteristiky obsažené v dotčených rozhodnutích ÚOHS se ohledně 

aktuální situace na trhu nabízí doplnit, že „v roce 2017 skončil dvacetiletý kontrakt na dovoz 

norského plynu. V posledních letech se však norský plyn podílel na dovozu již pouze minimálními 

objemy a pro dodavatele se stalo výhodnější nakupovat plyn pro ČR na evropských burzách.“276 

Domácí výroba zemního plynu se v současné době pohybuje okolo dvou procent. Jednou 

ze společností, která jej v České republice těží, je společnost MND a.s. patřící do Investiční 

skupiny KKCG. Nejvýznamnějším dovozcem zemního plynu, který má na tomto relevantním 

trhu dominantní postavení, je společnost RWE Supply & Trading CZ, a.s.277 

3.3.4. Relevantní trh přepravy zemního plynu 

Oproti oblastem popisovaným v kapitole 3.3.3. byl relevantní trh přepravy zemního plynu 

konkrétně vymezen v rámci několika rozhodnutí ÚOHS.278 Způsob jeho vymezování 

a charakterizování lze dle mého názoru označit za ustálený a v tomto smyslu o něm nevznikají 

pochybnosti. 

Držitelem výlučné licence na provozování přepravní soustavy zemního plynu, a tudíž 

monopolistou na tomto relevantním trhu, je společnost NET4GAS, s.r.o., patřící do Skupiny 

NET4GAS Holdings, která spadá do konsorcia Allianz Capital Partners a Borealis Infrastructure. 

Společnost NET4GAS, s.r.o., původně patřila do Skupiny RWE a její předchozí firma byla RWE 

Transgas Net, s.r.o.279 V souvislosti s unbundlingem v oblasti plynárenství a navazujícími 

požadavky týkajícími se oddělení strategie značky apod. začala používat současné znění firmy, 

tj. NET4GAS, s.r.o.280 

                                                      
276 Zdroje plynu pro ČR. In Ote-cr.cz [online]. [cit. 2018-09-01]. Dostupné z: http://www.ote-cr.cz/statistika/ 

dlouhodoba-rovnovaha-plyn/zdroje-plynu-pro-cr/4-zdroje-plynu-pro-cr. 

277 V citovaných rozhodnutích ÚOHS je uváděna pod dřívější firmou, tj. RWE Transgas, a.s. 

278 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 30. 8. 2006, č. j. S 53/05-14253/06/610, ve věci RWE Transgas, a.s. (zneužití 
dominantního postavení; diskriminace vybraných provozovatelů regionálních distribučních soustav) nebo 
rozhodnutí předsedy ÚOHS ze dne 12. 3. 2007, č. j. R 98/2006/01-05326/2007/300, ve věci RWE Transgas, a.s. 
(zneužití dominantního postavení; diskriminace vybraných provozovatelů regionálních distribučních soustav). 

279 Společnost se ve zde citovaných rozhodnutích ÚOHS v návaznost na rok jejich vydání objevuje 
pod touto firmou. 

280 V podrobnostech viz Historie. In Net4gas.cz [online]. [cit. 2018-09-01]. Dostupné z: 
https://www.net4gas.cz/cz/o-spolecnosti/historie/. 
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Obdobně jako v elektroenergetice je relevantní trh přepravy zemního plynu 

z geografického hlediska vymezen územím České republiky: 

 „Co se týká trhu přepravy zemního plynu, územní vymezení je dáno umístěním 

přepravní soustavy, tj. územím obsaženém v licenci na přepravu plynu výlučně 

vydanou pro celé uzení České republiky. Z tohoto hlediska je tak geografické 

vymezení trhu přepravy zemního plynu definováno územím České republiky, 

na kterém jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišné 

od okolních území.“281  

Jeho věcné vymezení se odvíjí od definice přepravy plynu, resp. přepravní soustavy: 

„Přeprava plynu je uskutečňována prostřednictvím přepravní soustavy, kterou 

tvoří vzájemně propojený soubor velmi vysokotlakých a vysokotlakých plynovodů, 

kompresních stanic a souvisejících technologických objektů, včetně systémů řídicí 

a zabezpečovací techniky a zařízení k přenosu informací pro činnosti výpočetní 

techniky a informačních systémů, propojený s plynárenskými soustavami 

v zahraničí, na kterém zajišťuje přepravu plynu držitel licence na přepravu plynu; 

přepravní soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu.“282 

Jelikož provozovatel přepravní soustavy zajišťuje jak domácí přepravu zemního plynu, 

tak přepravu tranzitní,283 tzn. nejen pro odběratele v České republice, ale též pro odběratele 

zahraniční, zabýval se ÚOHS v minulosti otázkou, zda by v rámci tohoto relevantního trhu 

neměly být vymezeny dva samostatné (sub)trhy. 

                                                      
281 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 30. 8. 2006, č. j. S 53/05-14253/06/610, ve věci RWE Transgas, a.s. (zneužití 

dominantního postavení; diskriminace vybraných provozovatelů regionálních distribučních soustav). 

282 Ibid. Zákonná definice přepravní soustavy byla v mezidobí novelizována. Nyní mj. neobsahuje spojení „velmi 
vysokotlakými“, ale pouze „vysokotlakými“ srov. § 2 odst. 2 písm. b) bod 14 EZ. Dané spojení nadále používá 
při charakteristice tohoto relevantního trhu Evropská komise. 

283 Viz rozhodnutí ÚOHS ze dne 30. 8. 2006, č. j. S 53/05-14253/06/610, ve věci RWE Transgas, a.s. (zneužití 
dominantního postavení; diskriminace vybraných provozovatelů regionálních distribučních soustav): 
„[p]řes území České republiky vede ‚tranzitní plynovod‘ spojující ruská těžební pole s odběrateli na západě. Česká 
republika je tak důležitou spojnicí mezi východní Evropou, Ruskem a západní Evropou (Německo, Francie); 
tranzitní soustava je jen z části využívána pro domácí přepravu.“ 
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Ačkoli si byl vědom odlišností mezi vnitrostátní a tranzitní přepravou, s odkazem na to, 

že se obě tyto činnosti provádějí prostřednictvím jediné infrastruktury, rozhodl se dva samostatné 

(sub)trhy nevymezit.284 S tímto závěrem lze souhlasit, přičemž k této otázce přistupuje obdobně 

též Evropská komise.285 

Ve vztahu k relevantnímu trhu přepravy zemního plynu jsem nenarazila na diskrepance 

mezi rozhodovací praxí ÚOHS a Evropskou komisí, která pro tento relevantní trh zvolila 

označení the market for transmission (via high pressure systems) of gas.286 

3.3.5. Relevantní trh distribuce zemního plynu 

Jedna z hlavních odlišností v porovnání s relevantním trhem přepravy zemního plynu 

spočívá v tom, že relevantní trh distribuce zemního plynu není z geografického hlediska 

vymezen jako trh národní, nýbrž regionální. Obdobný princip platí rovněž v elektroenergetice.287 

Naopak, pro oba relevantní trhy shodně platí, že patří mezi síťová odvětví a jejich 

geografické vymezení se odvíjí od umístění technické sítě, resp. od území, které je v licenci 

pro tuto činnost vymezeno. Dalším shodným atributem je, že držitelé licencí na distribuci 

zemního plynu mají na daných relevantních trzích přirozeně monopolní postavení. V neposlední 

řadě lze jako další ze společných prvků uvést, že i ohledně tohoto relevantního trhu 

lze rozhodovací praxi ÚOHS i Evropské komise považovat za ustálenou.288 

                                                      
284 Nutno však podotknout, že finální způsob tohoto vymezení neměl vliv na posouzení věci samé, jelikož jeden 

a tentýž soutěžitel, účastník řízení, byl na obou případných (sub)trzích v monopolním postavení. 

285 Rozhodnutí Evropské komise ze dne 19. 11. 2013, č. j. COMP/M.6984, ve věci EPH, STREDOSLOVENSKA 
ENERGETIKA (povolení spojení soutěžitelů). 

286 Srov. in ibid.: „TSOs offer physical gas transportation services to gas wholesale suppliers that aim to resell their 
gas either to other gas wholesalers, to distributors, or to large industrial customers that are directly connected 
to the gas transmission network. The Commission has consistently considered gas networks as natural 
monopolies. As to the geographic scope, the market is generally taken to be national. However, the region covered 
by the physical infrastructure grid constitutes the narrowest possible delineation of the geographic market.“ 

287 V podrobnostech viz kapitola 3.2.4. 

288 Tomuto relevantnímu trhu se věnuje rozhodnutí ÚOHS ze dne 30. 8. 2006, č. j. S 53/05-14253/06/610, ve věci 
RWE Transgas, a.s. (zneužití dominantního postavení; diskriminace vybraných provozovatelů regionálních 
distribučních soustav), rozhodnutí předsedy ÚOHS ze dne 12. 3. 2007, č. j. R 98/2006/01-05326/2007/300, ve věci 
RWE Transgas, a.s. (zneužití dominantního postavení; diskriminace vybraných provozovatelů regionálních 
distribučních soustav), rozhodnutí Evropské komise ze dne 21. 12. 2005, č. j. COMP/M.3696, ve věci E.ON, MOL 
(podmíněné povolení spojení soutěžitelů), rozhodnutí Evropské komise ze dne 24. 8. 2011, č. j. COMP/M.6302, 
ve věci F2J, AXA FUNDS, G6 RETE GAS (povolení spojení soutěžitelů), rozhodnutí Evropské komise ze dne 
14. 11. 2006, č. j. COMP/M.4180, ve věci GAZ DE FRANCE, SUEZ (podmíněné povolení spojení soutěžitelů). 
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Distribucí zemního plynu se rozumí „přeprava zemního plynu místními nebo oblastními 

potrubními sítěmi s cílem jeho dodávek zákazníkům, avšak s vyloučením dodávek samotných“.289 

Distribuce plynu probíhá prostřednictvím distribuční sítě, jejíž definice je obsažena 

v energetickém zákoně,290 na který lze rovněž odkázat ohledně vymezení povinností jejího 

provozovatele a souvisejících charakteristik.291 K tomu doplňuji, že oproti přepravě zemního 

plynu nemusí být soutěžitel, který provozuje zařízení tvořící distribuční soustavu, jejich 

vlastníkem.292  

Na území České republiky se nachází celkem osm regionálních distribučních soustav, 

které jsou provozovány některým ze tří českých regionálních distributorů. Jedná se o společnosti 

E.ON Distribuce, a.s., GasNet, s.r.o., a Pražská plynárenská Distribuce, a.s. Ačkoli to ÚOHS 

výslovně nezmiňuje, obdobně jako v elektroenergetice je nutné rozlišovat distribuční soustavy 

regionální a lokální.293 

V rámci komparace rozhodovací praxe ÚOHS a Evropské komise jsem narazila pouze 

na jednu odlišnost. Evropská komise charakterizuje tento relevantní trh jako „distribuci zemního 

plynu prostřednictvím nízkotlakých a středotlakých plynovodů“, tj. the distribution of natural 

gas through low- and medium-pressure pipeline networks,294 zatímco ze zákonné definice 

distribuční soustavy vyplývá, že je tvořena též vysokotlakými plynovody, které však Evropská 

komise spojuje výhradně s relevantním trhem přepravy zemního plynu, a na tomto rozdílu 

předmětné rozlišování zakládá. 

                                                      
289 Článek 2 odst. 5. Směrnice 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. 

290 Viz § 2 odst. 2 písm. b) bod 1 EZ: „[V]zájemně propojený soubor vysokotlakých, středotlakých a nízkotlakých 
plynovodů, plynovodních přípojek ve vlastnictví provozovatele distribuční soustavy a souvisejících 
technologických objektů, včetně systému řídicí a zabezpečovací techniky a zařízení k převodu informací 
pro činnosti výpočetní techniky a informačních systémů, který není přímo propojen s kompresními stanicemi 
a na kterém zajišťuje distribuci plynu držitel licence na distribuci plynu; distribuční soustava je zřizována 
a provozována ve veřejném zájmu.“ 

291 V podrobnostech k charakteristice tohoto relevantního trhu a na něm působících soutěžitelům viz Roční zpráva 
o provozu plynárenské soustavy ČR za rok 2017. In Eru.cz [online]. [cit. 2018-09-01]. 
Dostupné z: http://www.eru.cz/documents/10540/462888/Zprava_o_provozu_PS_2017.pdf/ada790aa-2387-4705-
8ee2-57fad4ca2b9c. 

292 S výjimkou plynovodních přípojek. V podrobnostech viz EICHLEROVÁ et al., 2016, § 2 odst. 2 písm. b) bod 1. 

293 Provozovatelem lokální distribuční soustavy je například společnost Green Gas DPB, a.s. 

294 Srov. Rozhodnutí Evropské komise ze dne 16. 3. 2017, č. j. COMP/M.8358, ve věci MACQUARIE, NATIONAL 
GRID, GAS DISTRIBUTION BUSINESS OF NATIONAL GRID (povolení spojení soutěžitelů): „The Commission 
has previously identified the distribution of natural gas through low- and medium-pressure pipeline networks as 
a relevant product market. The geographic market has been defined as the territory covered by each distribution 
grid. The distribution of gas constitutes a natural monopoly given that the distribution grid cannot be duplicated 
in any economically viable manner.“ Obdobně rozhodnutí Evropské komise ze dne 10. 3. 2017, 
č. j. COMP/M.7936, ve věci PETROL, GEOPLIN (povolení spojení soutěžitelů). 
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Domnívám se však, že se jedná pouze o formální, terminologickou, nikoli věcnou 

odchylku, která nemá na výsledné vymezení těchto relevantních trhů vliv. Ta je dle mého názoru 

odrazem rozdílných definic distribučních soustav obsažených právních úpravách jednotlivých 

členských států,295 jelikož tento pojem není definován ve zmiňované směrnici.296 Dá se z ní však 

dovodit jeden z definičních znaků, že prostřednictvím distribuční soustavy je zajišťována 

distribuce plynu držitelem licence na distribuci plynu.297 Nad rámec kritérií obsažených 

v národní právní úpravě298 tudíž může být univerzálním vodítkem pro rozlišení přepravní 

a distribuční soustavy znění jednotlivých licencí a rozsah zařízení v nich uvedený. 

3.3.6. Relevantní trh maloobchodních dodávek zemního plynu 

Relevantním trhem maloobchodních dodávek zemního plynu se ÚOHS v rámci 

své novodobé rozhodovací praxe zabýval několikrát.299 Ačkoli v nejaktuálnějších rozhodnutích 

předmětný relevantní trh finálně nevymezil, jeho související charakteristiku včetně 

geografického vymezení uvádí napříč svými rozhodnutími neměnně a konzistentně. 

V souvislosti s tímto relevantním trhem ÚOHS opakovaně připouští možnost jeho členění 

na další samostatné (sub)trhy a uvádí, že v rámci oblasti maloobchodních dodávek zemního 

plynu spotřebitelům by bylo možné rozlišovat dodávky podle jednotlivých kategorií konečných 

zákazníků na: 

- dodávky zemního plynu velkoodběratelům, 

- dodávky zemního plynu středním odběratelům, 

- dodávky zemního plynu maloodběratelům a  

- dodávky zemního plynu domácnostem.300 

                                                      
295 Srov. § 2 písm. c) bod 5 zákona č. 251/2012 Z. z., o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

ve znění pozdějších předpisů: „[D]istribučnou sieťou plynárenské rozvodné zariadenie na časti vymedzeného 
územia vrátane vysokotlakových plynovodov, ktoré slúžia primárne na dopravu plynu na časti vymedzeného 
územia, okrem plynovodov, ktoré sú súčasťou iných sietí.“ 

296 Směrnice 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, která definuje pojem „distribuce“ 
a „provozovatel distribuční soustavy“, nikoli distribuční soustavu samotnou. 

297 EICHLEROVÁ et al., 2016, § 2 odst. 2 písm. b) bod 1. 

298 V podrobnostech in ibid. 

299 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 14. 12. 2016, č. j. ÚOHS-S0713/2016/KS-49166/2016/840/ASm, ve věci 
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., X Energie, s.r.o. (povolení spojení soutěžitelů), rozhodnutí ÚOHS ze dne 
7. 7. 2016, č. j. ÚOHS-S0438/2016/KS-28103/2016/840/LBř, ve věci BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., 
RIGHT POWER, a.s. (povolení spojení soutěžitelů) aj. 

300 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 14. 12. 2016, č. j. ÚOHS-S0713/2016/KS-49166/2016/840/ASm, ve věci 
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., X Energie, s.r.o. (povolení spojení soutěžitelů). 
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Ohledně geografického hlediska ÚOHS uvádí, že tento relevantní trh i jeho jednotlivé, 

v úvahu přicházející (sub)trhy, lze vymezit územím České republiky. 

ÚOHS v rozhodnutí z roku 2009301 samostatně vymezil „relevantní trh maloobchodních 

dodávek zemního plynu zákazníkům z kategorie maloodběr a domácnosti“, což odpovídá výše 

uvedenému obecnému východisku o vymezování případných (sub)trhů, a zároveň to nevylučuje 

možnost budoucího rozdělení tohoto relevantního trhu na další dva (sub)trhy, tj. samostatně 

pro kategorii maloodběratelů a pro kategorii domácností. 

Otázkou možného odlišení těchto dvou samostatných relevantních trhů se ÚOHS 

v uvedeném rozhodnutí taktéž zabýval, přičemž mezi skutečnostmi svědčícími pro jejich 

oddělení zmínil odlišnost právní formy zákazníků, pravděpodobnou odlišnost pružnosti reakce 

zákazníků na jednotkové změny cen zemního plynu nebo jeho případných substitutů, odlišný 

účel využití dodávek a problematiku daně z přidané hodnoty. Relevantní trh nakonec vymezil 

pro obě kategorie společně, jak bylo uvedeno, avšak z toho důvodu, že případné samostatné 

vymezení nemělo v návaznosti na skutkové okolnosti vliv na posouzení věci samé. 

Opodstatněním společného vymezení byla rovněž skutečnost, že pro obě kategorie zákazníků 

platil stejný ceník, metodika stanovení ceny i způsob hrazení dodávek formou záloh. 

V daném případě ÚOHS rozhodoval o případném zneužití dominantního postavení 

společností RWE Transgas, a.s.302 Existenci jejího dominantního postavení dovodil s odkazem 

na to, že navzdory liberalizaci právní303 neproběhla v dané oblasti plynárenství liberalizace 

faktická.304 Vedle toho zmínil dvě překážky vstupu na tento trh, které platí dodnes. 

První z nich, méně podstatná, je povahy právní. Jedná se o povinnost získat licenci 

na obchod se zemním plynem. Druhá z nich je povahy faktické a spočívá v problematičnosti 

uspokojení značně kolísavé poptávky po zemním plynu v průběhu roku. Ta se odvíjí od období 

topných sezón v návaznosti na výkyvy teplot. Daný problém je překonatelný buď využíváním 

podzemních zásobníků, nebo sjednáním flexibilních smluv na odběr zemního plynu od dovozce. 

Uvedené možnosti však byly za tehdejší situace na trhu pro případné alternativní dodavatele 

zemního plynu značně limitované, až nedostupné. 

                                                      
301 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 24. 6. 2009, č. j. ÚOHS-S52/2009/DP-7933/2009/820, ve věci RWE Transgas, a.s. 

(zneužití dominantního postavení; stanovení nepřiměřeně vysokých záloh za dodávky zemního plynu). 

302 Ibid. 

303 V roce 2007 byl proveden právní unbundling, tzn. distribuční společnosti byly právně vyčleněny z regionálních 
plynárenských společností. 

304 Naprostá většina zákazníků tudíž nadále odebírala zemní plyn od dodavatele z původního regionálního (sub)trhu. 
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Podívám-li se předmětnou optikou na současnou situaci na trhu maloobchodních dodávek 

zemního plynu koncovým zákazníkům, lze konstatovat, že v mezidobí „faktická liberalizace“ 

značně pokročila. Nyní na daném trhu v různé míře působí desítky alternativních dodavatelů,305 

jejichž tržní pozice významně posílila na úkor „původních dominantů“.306 Navzdory 

této skutečnosti má příslušná společnost ze Skupiny RWE307 na tomto relevantním trhu nadále 

jednoznačně nejsilnější postavení. Méně jasný, nicméně stále pravděpodobný, je závěr o jejím 

případném postavení dominantním, který se může lišit též ve vztahu k jednotlivým výše 

uvedeným relevantním (sub)trhům, což obdobně platí pro Skupinu ČEZ na maloobchodním 

elektroenergetickém trhu.308 

Na základě údajů o podílech dodavatelů na počtu odběrných míst, které každoročně 

v rámci své zprávy zveřejňuje OTE,309 lze učinit hrubý odhad ohledně celkového tržního podílu 

Skupiny RWE, konkrétně společnosti innogy Energie, s.r.o., na tomto relevantním trhu.310 

Domnívám se, že stále přesahuje hranici čtyřiceti procent. Druhý největší soutěžitel na tomto 

relevantním trhu, ČEZ Prodej, a.s., dosahuje tržního podílu necelých patnácti procent, následuje 

společnost Pražská plynárenská, a.s., s cca třinácti procenty. 

Při použití zmíněných vstupních údajů pro účely dovození velikosti tržních podílů 

soutěžitelů působících na tomto relevantním trhu lze dospět k závěru, že se stále jedná o vysoce 

koncentrovaný trh, jelikož takto odhadovaná hodnota HHI přesahuje hranici 2000 bodů. 

Změny trhu vyvolané jeho liberalizací jsou reflektovány též v rozhodnutích ÚOHS, což je 

patrné nejen na vymezení tohoto relevantního trhu z hlediska věcného, ale též geografického. 

Původně byl tento trh geograficky vymezován jako „užší než národní“. V souvislosti s tehdy 

                                                      
305 Jejich aktuální výčet viz Počty OPM dodavatelů. In Ote-cr.cz [online]. [cit. 2018-09-01]. 

Dostupné z: http://www.ote-cr.cz/statistika/mesicni-zprava-plyn/pocty-opm-dodavatelu. 

306 Ve smyslu „místně dominantních dodavatelů“ patřících do stejné skupiny jako distribuční společnost na daném 
území (tj. Skupina E.ON v Jihočeském kraji, Pražská plynárenská pro Hl. město Prahu a Říčany, Skupina RWE 
pro zbylé území České republiky). V roce 2010 činil počet změn dodavatelů plynu méně než dvacet tisíc ročně, 
zatímco o dva roky později se jednalo o zhruba devítinásobek (od té doby lze však sledovat klesající tendenci) 
viz MOLEK, 2015. 

307 Konkrétně společnost innogy Energie, s.r.o. 

308 V podrobnostech viz kapitola 3.2.5. 

309 Konkrétně obrázek č. 45 viz Roční zpráva o trhu s elektřinou a plynem v ČR v roce 2017. In Ote-cr.cz [online]. 
[cit. 2018-09-01]. Dostupné z: http://www.ote-cr.cz/o-spolecnosti/soubory-vyrocni-zprava-ote/rocni-zprava-
2017.pdf/view?searchterm=dovoz. 

310 S výhradou o případné neúplnosti vstupních údajů in ibid. 
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probíhající liberalizací jej ÚOHS v dříve citovaném rozhodnutí z roku 2009 vymezil 

alternativně311 a v rámci své současné rozhodovací praxe jej vymezuje jako trh národní. 

Vrátím-li se ohledně rozhodovací praxe ÚOHS ještě více do minulosti, do období, 

kdy probíhala zmíněná liberalizace právní, tj. od 1. 1. 2005 do 1. 1. 2007, bylo na daném 

relevantním trhu z věcného hlediska možné vymezit další dva samostatné (sub)trhy. 

Na obdobném principu jako v oblasti elektroenergetiky312 byly v souladu s tehdejší právní 

úpravou energetického zákona313 rozlišovány dvě kategorie zákazníků, a to zákazníci chránění 

a zákazníci oprávnění. Navíc, pro oblasti plynárenství ÚOHS výslovně uvedl, že předmětné 

vymezení dvou samostatných (sub)trhů dle kategorií zákazníků je nutné aplikovat nejen 

na úrovni maloobchodních dodávek zemního plynu, ale též na úrovni jeho velkoobchodu.314 

Za současného stavu nemá předmětné členění opodstatnění a pro vymezení relevantních 

trhů v oblasti maloobchodních dodávek zemního plynu konečným zákazníkům se využívá pouze 

dříve zmíněné dělení dle kategorie zákazníků (tj. velkoodběratelé, střední odběratelé, 

maloodběratelé a domácnosti). 

Uvedený princip vymezování jednotlivých (sub)trhů dlouhodobě používá i Evropská 

komise, samotná kategorizace zákazníků se však mírně liší. V této oblasti, kterou označuje jako 

the retail supply of gas, konkrétně vymezila následující (sub)trhy: 

- „gas fired electricity plants; 

- large industrial customers; 

- small industrial and commercial customers; and 

- households.“315 

                                                      
311 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 24. 6. 2009, č. j. ÚOHS-S52/2009/DP-7933/2009/820, ve věci RWE Transgas, a.s. 

(zneužití dominantního postavení; stanovení nepřiměřeně vysokých záloh za dodávky zemního plynu): 
„Relevantním trhem z hlediska geografického je tak alternativně území České republiky či regiony, na nichž 
se nacházejí distribuční sítě příslušných regionálních distribučních společností.“ 

312 V podrobnostech viz kapitola 3.2.5. 

313 V podrobnostech viz § 55 odst. 3 tehdy účinného znění energetického zákona a rozhodnutí ÚOHS ze dne 
30. 8. 2006, č. j. S 53/05-14253/06/610, ve věci RWE Transgas, a.s. (zneužití dominantního postavení; 
diskriminace vybraných provozovatelů regionálních distribučních soustav). 

314 Tento závěr odůvodnil tím, že cena zemního plynu pro oprávněné zákazníky podléhala regulaci ze strany ERÚ 
již na velkoobchodní úrovni trhu, stejně tak cena za jeho uskladnění. V tomto smyslu se jednalo o dodávky 
vzájemně nezastupitelné. Mezi dalšími důvody zmínil možnost oprávněných zákazníků samostatně poptávat 
službu uskladnění či přepravy zemního plynu, zatímco chránění zákazníci měli možnost poptávat pouze 
tzv. sdružené dodávky zemního plynu. Srov. rozhodnutí předsedy ÚOHS ze dne 12. 3. 2007, č. j. R 98/2006/01-
05326/2007/300, ve věci RWE Transgas, a.s. (zneužití dominantního postavení; diskriminace vybraných 
provozovatelů regionálních distribučních soustav). 

315 Rozhodnutí Evropské komise ze dne 10. 3. 2017, č. j. COMP/M.7936, ve věci PETROL, GEOPLIN (povolení 
spojení soutěžitelů) nebo rozhodnutí Evropské komise ze dne 16. 6. 2010, č. j. COMP/M.5740, ve věci 
GAZPROM, A2A, JV (povolení spojení soutěžitelů). 
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Z uvedeného výčtu vyplývá, že Evropská komise nevymezuje „relevantní 

trh maloobchodních dodávek zemního plynu zákazníkům z kategorie střední odběratelé“, 

a naopak vymezuje samostatný relevantní trh pro kategorii elektráren spalujících zemní plyn, 

tzn. vyčleňuje je samostatně z kategorie velkoodběratelů.316Tato odlišnost je způsobena tím, 

že ÚOHS vychází z české právní úpravy, konkrétně z prováděcího předpisu k energetickému 

zákonu,317 který obsahuje předmětnou kategorizaci zákazníků.318 

Jak bylo poukázáno výše, v přístupech ÚOHS a Evropské komise k věcnému vymezení 

tohoto relevantního trhu a jeho (sub)trhů jsou patrné odlišnosti. Naopak zcela shodné pojetí obou 

soutěžních úřadů lze pozorovat ohledně geografického vymezení těchto (sub)trhů. Každý z nich 

je dle rozhodovací praxe ÚOHS i Evropské komise vymezován jako trh národní.319 

3.3.7. Relevantní trh uskladňování zemního plynu 

Uskladňování zemního plynu je další z licencovaných činností v plynárenství. Jak bylo 

uvedeno dříve, zemní plyn je možné na rozdíl od elektřiny i tepla efektivně skladovat. 

To je uskutečňováno prostřednictvím podzemních zásobníků, jejichž definice je obsažena 

v energetickém zákoně320 a jejichž zřizování a provozování je prováděno ve veřejném zájmu.  

Jak uvádí ÚOHS, hlavním účelem uskladňování zemního plynu je vyrovnávání výkyvů 

na straně poptávky, které se odvíjí od využívání zemního plynu pro otopové účely. 

V zásobnících jsou uskladňovány přebytky produkce, resp. dovozu zemního plynu v létě, 

za účelem pokrytí zvýšené poptávky v období topné sezóny v zimních měsících. 

Relevantní trh uskladňování zemního plynu je geograficky vymezen územím 

České  republiky, jelikož na tomto území jsou podmínky dostatečně homogenní a odlišné 

                                                      
316 Srov. rozhodnutí Evropské komise ze dne 11. 7. 2006, č. j. COMP/M.4238, ve věci E.ON, 

PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ (povolení spojení soutěžitelů). 

317 Viz Příloha č. 16 vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů. 

318 Daná kategorizace je v českém energetickém prostředí používána dlouhodobě. Pro názornost v této souvislosti 
doplňuji údaje ke spotřebě zemního plynu jednotlivými kategoriemi zákazníků: „Z pohledu spotřeby plynu 
podle kategorií zákazníků v roce 2017 dosáhla největšího podílu na celkové spotřebě plynu jako vždy kategorie 
velkoodběru 45,1 %, následovaná kategorií domácnosti 28,5 %, maloodběru 14,5 % a středního odběru 10,6 %.“ 
(Roční zpráva o provozu plynárenské soustavy ČR za rok 2017. In Eru.cz [online]. [cit. 2018-09-01]. 
Dostupné z: http://www.eru.cz/documents/10540/462888/Zprava_o_provozu_PS_2017.pdf/ada790aa-2387-4705-
8ee2-57fad4ca2b9c). Z této zprávy vyplývá, že ERÚ vedle uvedených kategorií zákazníků eviduje samostatně 
též objem spotřebovaný elektrárnami spalujícími zemní plyn, tj. kategorii, kterou samostatně vymezuje v rámci 
své rozhodovací praxe Evropská komise. 

319 Viz rozhodnutí Evropské komise ze dne 11. 4. 2011, č. j. COMP/M.6068, ve věci ENI, ACEGASAPS, JV 
(povolení spojení soutěžitelů) a rozhodnutí Evropské komise ze dne 19. 12. 2003, č. j. COMP/M.3230, ve věci 
STATOIL, BP, SONATRACH, IN SALAH JV (povolení spojení soutěžitelů). 

320 Viz § 2 odst. 2 písm. b) bod 13 EZ. 
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od okolního území. V jednom ze svých rozhodnutí se ÚOHS v návaznosti na námitku účastníka 

řízení detailně zabýval možností případného širšího geografického vymezení. Tuto možnost však 

po provedeném zhodnocení zamítl. V návaznosti na důvody a skutečnosti uvedené 

v předmětném rozhodnutí321 se nedomnívám, že tento postoj v rámci své nadcházející 

rozhodovací praxe změní. 

Účastník řízení, kterým byl tehdejší dominant na tomto trhu, tj. RWE Transgas, a.s., 

se snažil docílit širšího geografického vymezení. Svoji argumentaci vystavěl na tom, 

že v České republice nejsou k dispozici dostatečné skladovací kapacity, a je tudíž nutné využívat 

tyto služby též v zahraniční, konkrétně na Slovensku a v Německu. ÚOHS uvedený závěr 

nepřijal s odkazem na dvě skutečnosti. Zaprvé, rozdílnost právních úprav, konkrétně rozdílný 

přístup regulátorů, odlišnost podmínek provozování soustav apod. Zadruhé, zahraniční 

zásobníky jsou připojeny na jinou přepravní soustavu. Pro účely dovozu plynu, který je v nich 

uskladněn, je proto nezbytné zajistit přepravní kapacity, což vede k vyšší nákladovosti. 

RWE Transgas, a.s., se v rámci daného řízení snažil docílit širšího vymezení relevantního 

trhu též z věcného hlediska. Uváděl, že pro pokrytí sezónních výkyvů existují i jiné možnosti 

než uskladňování zemního plynu v podzemních zásobnících, a to virtuální swapy a též 

strukturované nákupní a prodejní smlouvy umožňující identifikovat přebytečné kapacity. 

V reakci na tento argument ÚOHS mj. uvedl, že uvedené nástroje sice suplují předmětnou 

funkci, ale pouze ve velmi omezené míře, jelikož „v podmínkách České republiky existuje 

faktická nemožnost upravit strukturu portfolia odběrových smluv tak, aby mohly být služby 

poskytované podzemními zásobníky zcela nebo v podstatné míře nahrazeny.“322 

ÚOHS proto uzavřel, že „nelze hovořit o takové míře zastupitelnosti, 

která by opravňovala […] k přijetí závěru o existenci relevantního trhu, v jehož rámci by kromě 

služby skladování byly zahrnuty i virtuální swapy a ‚vhodný způsob řízení portfolia smluv 

se zákazníky‘.“323  

V rámci daného rozhodnutí z roku 2007 ÚOHS detailně popsal též faktickou tržní situaci, 

včetně uvedení počtu zásobníků a vyjmenování ostatních soutěžitelů působících na relevantním 

                                                      
321 Srov. rozhodnutí ÚOHS ze dne 30. 8. 2006, č. j. S 53/05-14253/06/610, ve věci RWE Transgas, a.s. (zneužití 

dominantního postavení; diskriminace vybraných provozovatelů regionálních distribučních soustav) a navazující 
rozhodnutí předsedy ÚOHS ze dne 12. 3. 2007, č. j. R 98/2006/01-05326/2007/300, ve věci RWE Transgas, a.s. 
(zneužití dominantního postavení; diskriminace vybraných provozovatelů regionálních distribučních soustav). 

322 Rozhodnutí předsedy ÚOHS ze dne 12. 3. 2007, č. j. R 98/2006/01-05326/2007/300, ve věci RWE Transgas, a.s. 
(zneužití dominantního postavení; diskriminace vybraných provozovatelů regionálních distribučních soustav). 

323 Ibid. 
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trhu uskladňování zemního plynu.324 V této souvislosti vyslovil závěr, který má dle mého názoru 

pro (skutečné) geografické vymezení tohoto trhu významnou relevanci. Uvedl, že podzemní 

zásobník zemního plynu umístěný v Dolních Bojanovicích je výhradně využíván pro potřeby 

plynárenství Slovenské republiky, funguje jako celní sklad a je napojen výhradně na slovenskou 

plynárenskou soustavu. V návaznosti na tuto skutečnost předmětný zásobník nezahrnul 

do vymezeného relevantního trhu.325 

Jelikož se Dolní Bojanovice nacházejí na území České republiky, představuje vyslovený 

závěr ÚOHS dle mého názoru rozpor, resp. korektiv ve vztahu k výše uvedenému geografickému 

vymezení tohoto relevantního trhu. Domnívám se, že je žádoucí, aby na něj bylo ze strany 

ÚOHS v budoucích rozhodnutích výslovně upozorňováno, jelikož se jedná o skutečnost, 

která může mít dopad na určení výše tržních podílů dotčených soutěžitelů, a tudíž 

i na rozhodnutí ve věci samé. 

V této souvislosti je možné dovodit, že pokud by byl takovýto „celní“ podzemní zásobník 

vybudován v zahraničí výhradně pro potřeby České republiky, pravděpodobně by byl zahrnut 

do geografického vymezení českého relevantního trhu, a tudíž by se v tomto smyslu jednalo 

o další případný korektiv jeho dosavadního vymezení. 

S odkazem na výše uvedené se domnívám, že rozhodujícím kritériem pro geografické 

vymezení tohoto relevantního trhu není „území České republiky“, ale skutečnost, že je daný 

zásobník napojen na českou přepravní soustavu, byť s umístěním v zahraničí. Per analogiam 

z toho plyne korektiv rovněž ve vztahu ke geografickému vymezení relevantnímu trhu přepravy, 

příp. distribuce zemního plynu.326 

Vrátím-li se k popisu faktické situace na tomto relevantním trhu, na území 

České republiky se nachází celkem devět podzemních zásobníků zemního plynu. Aktuálně 

                                                      
324 Ibid: „RWE Transgas v rámci licence provozuje na území České republiky šest podzemních zásobníků plynu 

v lokalitách Dolní Dunajovice, Tvrdonice, Štramberk, Lobodice, Třanovice a Háje. MND a.s. provozují jeden 
podzemní zásobník plynu Uhřice, jehož kompletní kapacita je výlučně využívána RWE Transgas. 
SPP Bohemia, a.s., je majitelem a provozovatelem podzemního zásobníku plynu Dolní Bojanovice, který je plně 
používán pro potřeby plynárenství Slovenské republiky a funguje jako celní sklad; z tohoto důvodu tak není 
propojen s plynárenskou soustavou České republiky. Režim vtláčení a těžby je řízen ve spolupráci dispečinku 
Slovenského plynárenského priemyslu Bratislava ve smyslu uzavřené smlouvy o skladování. Z výše uvedeného 
tak vyplývá, že uvedený zásobník není možné využívat pro potřeby českého trhu a Úřad jeho skladovací kapacity 
tak nezahrnul do vymezeného trhu.“ 

325 Rozhodnutí předsedy ÚOHS ze dne 12. 3. 2007, č. j. R 98/2006/01-05326/2007/300, ve věci RWE Transgas, a.s. 
(zneužití dominantního postavení; diskriminace vybraných provozovatelů regionálních distribučních soustav). 

326 Obdobné nepřesnosti lze pozorovat též v oblasti elektroenergetiky. Dopouští se jich sám zákonodárce, 
viz EICHLEROVÁ et al., 2016, § 2 odst. 2 písm. a) bod 4: „Územně je pak elektrizační soustava vymezena 
teritoriem České republiky, čímž [zákonodárce]opomíjí přeshraniční propojovací profily s elektrizačními 
soustavami sousedních států.“ ÚOHS se s nastolenou otázkou v odůvodnění svých rozhodnutí nevypořádává. 
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na něm působí čtyři, event. tři soutěžitelé.327 Dominantní postavení zaujímá společnost 

ze Skupiny RWE, innogy Gas Storage, s.r.o., která provozuje šest podzemních zásobníků 

plynu.328 Dalšími držiteli licence na uskladňování zemního plynu v České republice jsou 

společnosti MND Gas Storage a.s.,329 Moravia Gas Storage a.s.330 a SPP Storage, s.r.o., 

která provozuje zmiňovaný podzemní zásobník Dolní Bojanovice.331 

3.3.8. Ostatní relevantní trhy v plynárenství 

Nad rámec výše uvedených relevantních trhů vymezených ÚOHS definuje Evropská 

komise v oblasti plynárenství trhy další. Na tuto skutečnost je žádoucí alespoň v souhrnu 

upozornit, jelikož nelze vyloučit, že ÚOHS z této rozhodovací praxi vyjde, pokud to budou 

skutkové okolnosti v budoucnu posuzovaných případů vyžadovat. 

Evropská komise například samostatně vymezuje the market for infrastructure operations 

for gas imports.332 V souvisejících rozhodnutích týkajících se tohoto relevantního trhu 

„provozování infrastruktury pro dovoz plynu“ Evropská komise doplňuje jeho dělení na případné 

další (sub)trhy: 

- „regasification services, 

- the interconnection points with the international gas pipelines, 

- underground gas storage.“333 

V návaznosti na vymezení tohoto relevantního trhu a jeho případných (sub)trhů vyvstává 

otázka ohledně možných překryvů ve vztahu k velkoobchodu se zemním plynem, do kterého byl 

import zemního plynu zahrnován, nebo ve vztahu k samostatnému relevantnímu trhu 

                                                      
327 Viz problematika zásobníku v Dolních Bojanovicích. 

328 Dolní Dunajovice, Tvrdonice, Štramberk, Lobodice, Třanovice a Háje. V podrobnostech viz Podzemní zásobníky 
plynu innogy Gas Storage. In Innogy-gasstorage.cz [online]. [cit. 2018-09-01]. Dostupné z: https://www.innogy-
gasstorage.cz/cs/mapa-zasobniku/. 

329 Tato společnost provozuje podzemní zásobník Uhřice, příp. Uhřice Jih. 

330 Moravia Gas Storage a.s. provozuje podzemní zásobník Dambořice 

331 Viz Čtvrtletní zpráva o provozu plynárenské soustavy ČR – I. čtvrtletí 2018. In Eru.cz [online]. [cit. 2018-09-01]. 
Dostupné z: http://www.eru.cz/documents/10540/4315248/Zprava_plyn_CR_Q1_2018.pdf/e68df29a-a632-4a6d-
b5a5-ad5cd1de2410. V této zprávě je uveden též podzemní zásobník v Dolních Bojanovicích bez ohledu 
na výhradu viz výše (tj. že dle ÚOHS není součástí plynárenské soustavy České republiky). 

332 Rozhodnutí Evropské komise ze dne 21. 10. 2009, č. j. COMP/M.5649, ve věci RREEF FUND, ENDESA, UFG, 
SAGGAS (povolení spojení soutěžitelů). 

333 Rozhodnutí Evropské komise ze dne 21. 9. 2010, č. j. COMP/M.5944, ve věci OSAKA, UFG, 
INFRASTRUCTURE ARZAK, SAGGAS (povolení spojení soutěžitelů). 
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uskladňování zemního plynu, jelikož tato činnost se (duplicitně) objevuje 

též mezi zde vyjmenovanými (sub)trhy – underground gas storage.334 

Problematice plynárenských relevantních trhů vymezených Evropskou komisí se věnují 

Sandberg a Davies335 a upozorňují, že v oblasti plynárenství rozlišuje upstream a downstream 

aktivity.336  

„The upstream gas sector involves four types of commercial activities: 

- exploration, the finding of new reserves, 

- the development of those reserves (gas platforms, upstream pipelines 

or terminals), 

- the production and sales upstream from transmission level, 

the commercial exploitation of those reserves […] and 

- the offshore transportation and processing.“337 

Zde je patrná rozdílnost přístupů Evropské komise a ÚOHS, který předmětné dělení 

těchto činností a relevantních trhů ve svých rozhodnutích neuvádí. Jak bylo zmíněno v kapitole 

3.3.3., nelze se domnívat, že tato odlišnost představuje vadu jeho dotčených rozhodnutí. 

Je opodstatněna rozdílností tržních podmínek na jednotlivých národních trzích. Jelikož 

Česká republika není významným producentem a exportérem zemního plynu, nemělo předmětné 

rozlišování upstream aktivit v rámci soutěžních případů, které ÚOHS posuzoval, význam. Nelze 

opominout, že uvedené odlišnosti existují v samotné rozhodovací praxi Evropské komise, 

která je ovlivněna specifickými charakteristikami jednotlivých národních trhů.338 

Další samostatný relevantní trh, který Evropská komise v rámci své rozhodovací praxe 

vymezuje, se týká obchodování, resp. tradingu se zemním plynem, tj. the market for trading 

on the hub.339 ÚOHS se této činnosti doposud samostatně nevěnoval a vnímal ji jako součást 

                                                      
334 Tuto otázku si dovolím ponechat otevřenou, jelikož jde nad rámec cílů této práce, a hlavně, související závěry 

je nezbytné činit ve vztahu ke konkrétním skutkovým okolnostem jednotlivých posuzovaných případů, které 
se mohou napříč evropskými trhy lišit, přičemž v dosavadních rozhodnutích ÚOHS tato otázka řešena nebyla. 

335 Sandberg a Davies in HANCHER et al., 2016, s. 105 a násl. 

336 Srov. kapitola 3.3.3. 

337 HANCHER et al., 2016, s. 105. 

338 Od čehož se odvíjí i dříve uvedené, specifické vymezení relevantních trhů the market for infrastructure 
operations for gas imports apod. V podrobnostech HANCHER et al., 2016, s. 105 a násl. 

339 „A gas-trading hub is a liquidity instrument that provides services to facilitate exchanges between actors 
on a market. Schematically, a hub facilitates trade between gas buyers and sellers, enabling them to find, 
in the short term, sufficient volumes of supplies or to sell excess capacity.“ (Rozhodnutí Evropské komise ze dne 
14. 11. 2006, č. j. COMP/M.4180, ve věci GAZ DE FRANCE, SUEZ [podmíněné povolení spojení soutěžitelů]). 
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velkoobchodu, na rozdíl od elektroenergetiky.340 Jak uvádí sama Evropská komise, v rámci 

své rozhodovací praxe aplikuje přístupy oba, a to dle skutkových okolností konkrétně 

posuzované věci. V některých případech tudíž podřazuje trading pod velkoobchod a relevantní 

trh vymezuje jako wholesale Supply (and Trading) of Gas, v jiných jej vymezuje samostatně, 

jako „wholesale trading of gas on the […] gas hub“341. Ve vztahu k budoucí rozhodovací praxi 

ÚOHS je dle mého názoru možné predikovat obdobný způsob vymezování. 

3.4. Teplárenství 

3.4.1. Souhrnná charakteristika 

Před tím, než přistoupím k analýze samotných rozhodnutí ÚOHS týkajících 

se teplárenství, je ohledně tohoto energetického odvětví nutné upozornit na vybraná významná 

specifika. 

Při porovnání fyzikálních vlastností energetických médií je oproti elektroenergetice 

a plynárenství podstatným rozdílem nemožnost přepravovat teplo na velké vzdálenosti.342 

Tato skutečnost je určující pro vymezení teplárenských relevantních trhů z hlediska 

geografického, které jsou tudíž považovány za (úzce) lokální. Jejich geografické vymezení 

zpravidla odpovídá území jednotlivých měst, event. jejich částí. 

Další podstatný rozdíl je povahy právní. Oproti elektroenergetice a plynárenství není 

pro sektor teplárenství stanoven požadavek unbundlingu. Na účastníky trhu s teplem 

se nevztahuje povinnost právního nebo vlastnického oddělení činností. Jednotlivé vertikálně 

navazující činnosti, tj. výrobu, distribuci a dodávky, je oprávněn realizovat jeden a tentýž 

soutěžitel, což má v rozhodovací praxi ÚOHS vliv na vymezení předmětného relevantního trhu 

z hlediska věcného. 

Ve vztahu k uvedeným vertikálně navazujícím činnostem doplňuji, že s ohledem 

na zmíněnou lokálnost teplárenských trhů neexistuje na rozdíl od elektroenergetiky 

a plynárenství otevřený trh s komoditou a neexistuje osoba obchodníka s tepelnou energií.343 

                                                      
340 V podrobnostech viz kapitola 3.2.6. 

341 Srov. rozhodnutí Evropské komise ze dne 13. 6. 2014, č. j. COMP/M.7228, ve věci CENTRICA, BORD GAIS 
ENERGY (povolení spojení soutěžitelů). 

342 Teplo je přepravováno maximálně v řádu desítek kilometrů. 

343 V podrobnostech viz EICHLEROVÁ et al., 2016, § 76 odst. 1: „Při koupi tepelné energie si nelze jako 
u elektřiny nebo plynu vybírat z celé škály možností nabízených různými obchodníky. V daném místě je zásadně jen 
jedna osoba, od níž lze tepelnou energii koupit, a tou je provozovatel zařízení, k němuž je objekt odběratele 
připojen nebo může být připojen. Existují lokality, v nichž soustava zásobování tepelnou energií je v různých 
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3.4.2. Souhrnné vymezení relevantních trhů a vyvstávající otázky 

Navzdory tomu, že se největší počet rozhodnutí ÚOHS z oblasti energetiky týká právě 

teplárenství,344 je velmi problematické identifikovat nosný a jednotný přístup ÚOHS 

při vymezování relevantních trhů v tomto sektoru. 

                                                      

částech provozována různými provozovateli a kde zájemci o dodávku tepelné energie teoreticky vzniká možnost 
vybrat si, koho z provozovatelů požádá o připojení a dodávku tepelné energie. Jde ale o zcela výjimečnou situaci.“ 

344 Otázku vymezení relevantního trhu v oblasti teplárenství ÚOHS řešil v následujících rozhodnutích: rozhodnutí 
ÚOHS ze dne 27. 4. 1999, č. j. S 18/99-773/99-210, ve věci Moravskoslezské teplárny a.s., OLTERM & TD 
Olomouc, a.s. (povolení spojení soutěžitelů), rozhodnutí ÚOHS ze dne 14. 1. 2000, č. j. S 115/99-50/00-210, 
ve věci ENERGETIKA INVEST s.r.o., Teplárna Tábor, a.s. (povolení spojení soutěžitelů), rozhodnutí ÚOHS 
ze dne 3. 6. 2000, č. j. S 40/00-1070/00-210, ve věci Cinergy Global Resources 1 B.V., Energetika Chropyně, a.s. 
(povolení spojení soutěžitelů), rozhodnutí ÚOHS ze dne 19. 6. 2000, č. j. S 32/00-990/00-210, ve věci Cinergy 
Global One, Inc., CZECHPOL ENERGY spol. s r.o. (povolení spojení soutěžitelů), rozhodnutí ÚOHS ze dne 
5. 10. 2000, č. j. S 48/00-1480/00-210, ve věci Plzeňská energetika a.s. (zneužití dominantního postavení; 
vynucování uzavření výlučných smluv na dodávky tepla, zemního plynu, vzdušných plynů, pitné, užitkové 
a průmyslové vody), rozhodnutí ÚOHS ze dne 9. 11. 2001, č. j. S 117/01-OF, ve věci MVV EPS s.r.o., Teplárny 
Brno Holdings Limited (povolení spojení soutěžitelů), rozhodnutí ÚOHS ze dne 15. 11. 2001, č. j. S 53/01-
2158/01, ve věci Severočeská energetika, a.s., Dalkia International S.A. (povolení spojení soutěžitelů), rozhodnutí 
ÚOHS ze dne 2. 7. 2002, č. j. S 123/02-2288/02, ve věci Dalkia Morava, a.s., TONAK a.s. (povolení spojení 
soutěžitelů), rozhodnutí předsedy ÚOHS ze dne 31. 10. 2002, č. j. R 19/2000, ve věci Plzeňská energetika a.s. 
(zneužití dominantního postavení; vynucování uzavření výlučných smluv na dodávky tepla, zemního plynu, 
vzdušných plynů, pitné, užitkové a průmyslové vody; prvoinstanční rozhodnutí zrušeno, správní řízení zastaveno), 
rozhodnutí ÚOHS ze dne 15. 11. 2002, č. j. S 207/02-3878/02, ve věci MANUSTE s.r.o., Frantschach Energo a.s. 
(povolení spojení soutěžitelů), rozhodnutí ÚOHS ze dne 16. 12. 2002, č. j. S 147/02-4363/02, ve věci Dalkia 
Moarava, a.s., Zásobování teplem Ostrava, a.s. (povolení spojení soutěžitelů), rozhodnutí ÚOHS ze dne 
19. 12. 2002, č. j. S 221/02-4382/02, ve věci Západočeská energetika, a.s., Plzeňská teplárenská, a.s., Plzeňská 
energetika a.s. (povolení spojení soutěžitelů), rozhodnutí ÚOHS ze dne 12. 5. 2003, č. j. S 52/03-1610/03, ve věci 
ČEZ, a. s., Harpen ČR, s.r.o. (povolení spojení soutěžitelů), rozhodnutí ÚOHS ze dne 7. 8. 2003, S 119/03-
2952/03, ve věci E.ON Czech Holding AG, EBO Czech Investment Liited, ČEZ, a. s. (povolení spojení 
soutěžitelů), rozhodnutí ÚOHS ze dne 9. 9. 2004, č. j. S 115/04-5000/04-ORP, ve věci Teplárenská společnost 
Hlinsko, spol. s r.o. (zneužití dominantního postavení; přerušení dodávek tepla), rozhodnutí předsedy ÚOHS 
ze dne 19. 8. 2005, č. j. R 47/2004, ve věci Teplárenská společnost Hlinsko, spol. s r.o. (zneužití dominantního 
postavení; přerušení dodávek tepla; potvrzení prvoinstančního rozhodnutí), rozhodnutí ÚOHS ze dne 1. 12. 2005, 
č. j. S 50/05-6370/05-SOHS, ve věci Atel Bohemia, s.r.o., MORAVSKÉ TEPLÁRNY, a.s. (povolení spojení 
soutěžitelů), rozhodnutí ÚOHS ze dne 21. 8. 2006, č. j. S 210/06-14550/06/620, ve věci E.ON Energie, a.s., 
Synergoinvest A.S., Teplárna Otrokovice a.s. (povolení spojení soutěžitelů), rozhodnutí ÚOHS ze dne 
13. 12. 2006, č. j. S 330/06-21995/06-610, ve věci ENERGIE Holding a.s., United Energy, a.s. (povolení spojení 
soutěžitelů), rozhodnutí ÚOHS ze dne 22. 1. 2007, č. j. S 407/06-1373/07/610, ve věci Dalkia Česká republika, 
a.s., Elektrárna Kolín a.s. (povolení spojení soutěžitelů), rozhodnutí ÚOHS ze dne 26. 1. 2007, č. j. S 410/06-
1918/07/610, ve věci ČEZ, a. s., Teplárenská, a.s. (povolení spojení soutěžitelů), rozhodnutí ÚOHS ze dne 
25. 3. 2008, č. j. S 081/2008/KS-06187/2008/840, ve věci Czech Energy Holding, a.s.; J&T Private Equity B.V. 
(povolení spojení soutěžitelů), rozhodnutí ÚOHS ze dne 29. 4. 2009, č. j. ÚOHS-S72/2009/KS-4931/2009/840, 
ve věci ČEZ Teplárenská, a.s., MARTIA a.s. (povolení spojení soutěžitelů), rozhodnutí ÚOHS ze dne 20. 5. 2010, 
č. j. ÚOHS-S094/2010/KS-7194/2010/840/RPl, ve věci Energetický a průmyslový holding, a.s., EAST BOHEMIA 
ENERGY HOLDING LTD. (povolení spojení soutěžitelů), rozhodnutí ÚOHS ze dne 5. 11. 2009, č. j. ÚOHS-
S189/2009/KS-14222/2009/840, ve věci LIBUTE INVESTMENTS Ltd., International Power Opatovice, a.s. 
(povolení spojení soutěžitelů), rozhodnutí ÚOHS ze dne 4. 5. 2010, č. j. ÚOHS-S093/2010/KS-
5822/2010/840/DVá, ve věci ČEZ, a. s., Dalkia Ústí nad Labem, a.s. (povolení spojení soutěžitelů), rozhodnutí 
ÚOHS ze dne 20. 6. 2011, č. j. ÚOHS-S154/2011/KS-9607/2011/840/DVá, ve věci MVV Energie CZ a.s., 
TERMIZO a.s. (povolení spojení soutěžitelů), rozhodnutí ÚOHS ze dne 18. 6. 2012, č. j. ÚOHS-S492/2011/KS-
11155/2012/840/LBř, ve věci ČEZ, a. s., Energotrans, a.s. (povolení spojení soutěžitelů), rozhodnutí ÚOHS 
ze dne 14. 1. 2013, č. j. ÚOHS-S754/2012/KS-799/2013/840/ASm, ve věci United Energy, a.s., 
PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. (povolení spojení soutěžitelů), rozhodnutí ÚOHS ze dne 27. 5. 2013, č. j. ÚOHS-
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Uvedené tvrzení lze demonstrovat prostřednictvím následujícího výčtu různých označení 

relevantních trhů, které ÚOHS bez souvisejícího bližšího zdůvodnění v rámci svých 

rozhodnutí použil: 

- „trh výroby a distribuce dálkového tepla vyrobeného v teplárnách, blokových 

kotelnách a tepelných zdrojích průmyslových podniků“,345 

- „trh dodávek dálkového tepla“,346 

- „trh tepla (v horké vodě a v páře)“,347 

- „trh centralizovaného zásobování teplem“,348 

- „trh výroby a distribuce tepelné energie“,349 

- „trh výroby tepla pro soustavu centralizovaného zásobování teplem,“350 

- „trh dodávek tepelné energie“.351 

V rozhodnutí z roku 2002 ÚOHS použil ve vztahu k téže posuzované činnosti různá 

označení, tj. „trh výroby a rozvodů tepla“, „trh zásobování tepelnou energií prostřednictvím 

                                                      

S196/2013/KS-9749/2013/840/RPl, ve věci Litvínovská uhelná a.s., Elektrárna Chvaletice a.s. (povolení spojení 
soutěžitelů), rozhodnutí ÚOHS ze dne 10. 5. 2016, č. j. ÚOHS-S0884/2015/KS-19651/2016/840/ASm, ve věci 
HALTIXAR LTD, Severní energetická a.s. (povolení spojení soutěžitelů), rozhodnutí ÚOHS ze dne 20. 5. 2016, 
č. j. ÚOHS-S0263/2016/KS-21746/2016/840/MWi, ve věci Veolia Energie ČR, a.s., Pražská teplárenská LPZ, a.s. 
(povolení spojení soutěžitelů), rozhodnutí ÚOHS ze dne 13. 11. 2016, č. j. ÚOHS-S0711/2016/KS-
47546/2016/840/LBř, ve věci Elektrárna Tisová, a.s., ČEZ Teplárenská, a.s. (povolení spojení soutěžitelů), 
rozhodnutí ÚOHS ze dne 2. 5. 2017, č. j. ÚOHS-S0125/2017/KS-13822/2017/840/DUl, ve věci 
EP Industries, a. s., SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE, a. s. (povolení spojení soutěžitelů). 

345 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 27. 4. 1999. č. j. S 18/99-773/99-210, ve věci Moravskoslezské teplárny a.s., OLTERM 
& TD Olomouc, a.s. (povolení spojení soutěžitelů). K uvedenému vymezení ÚOHS navíc výslovně doplnil, 
že relevantní trh v této souvislosti nelze obecně vymezit jako „relevantních trh tepla“. 

346 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 14. 1. 2000, č. j. S 115/99-50/00-210, ve věci ENERGETIKA INVEST s.r.o., 
Teplárna Tábor, a.s. (povolení spojení soutěžitelů), rozhodnutí ÚOHS ze dne 19. 6. 2000, č. j. S 32/00-990/00-
210, ve věci Cinergy Global One, Inc., CZECHPOL ENERGY spol. s r.o. (povolení spojení soutěžitelů), 
rozhodnutí ÚOHS ze dne 3. 6. 2000, č. j. S 40/00-1070/00-210, ve věci Cinergy Global Resources 1 B.V., 
Energetika Chropyně, a.s. (povolení spojení soutěžitelů), rozhodnutí ÚOHS ze dne 19. 12. 2000, č. j. S 221/02-
4382/02, ve věci Západočeská energetika, a.s., Plzeňská teplárenská, a.s., Plzeňská energetika a.s. 
(povolení spojení soutěžitelů).  

347 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 5. 10. 2000, č. j. S 48/00-1480/00-210, ve věci Plzeňská energetika a.s. 
(zneužití dominantního postavení; vynucování uzavření výlučných smluv na dodávky tepla, zemního plynu, 
vzdušných plynů, pitné, užitkové a průmyslové vody). 

348 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 9. 11. 2001, č. j. S 117/01-OF, ve věci MVV EPS s.r.o., Teplárny Brno Holdings 
Limited (povolení spojení soutěžitelů). 

349 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 15. 11. 2001, č. j. S 53/01-2158/01, ve věci Severočeská energetika, a.s., 
Dalkia International S.A. (povolení spojení soutěžitelů). 

350 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 2. 7. 2002, č. j. č. j. S 123/02-2288/02, ve věci Dalkia Morava, a.s., TONAK a.s. 
(povolení spojení soutěžitelů). 

351 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 9. 9. 2004, č. j. S 115/04-5000/04-ORP, ve věci Teplárenská společnost 
Hlinsko, spol. s r.o. (zneužití dominantního postavení; přerušení dodávek tepla). 
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centrální soustavy“ a „oblast výroby a distribuce tepelné energie […] vyráběného v teplárnách, 

blokových kotelnách a tepelných zdrojích průmyslových podniků“.352 

V roce 2010 ve svém rozhodnutí vysvětlil, že ve své předchozí rozhodovací praxi 

vymezil související trh z hlediska věcného jako „relevantní trh dálkového (centralizovaného) 

zásobování teplem“.353 V rozhodnutí z roku 2012 pak v této souvislosti použil označení 

„centralizované zásobování tepelnou energií (výroba a dodávky tepelné energie)“.354 

Po provedené analýze předmětných rozhodnutí se jeví jako pravděpodobné, že v rámci 

své rozhodovací praxe používal ÚOHS většinu výše uvedených označení relevantního trhu 

jako synonyma, a že po věcné stránce tudíž v zásadě vymezoval jeden a tentýž relevantní trh, 

tj. relevantní trh centralizovaného zásobování tepelnou energií.355 Ten odlišuje od individuálních 

dodávek tepla z decentralizovaného zdroje (z domovních kotelen).356 Takovéto označení použil 

v rozhodnutí z roku 2016.357 

Na rozdíl od rozhodnutí týkajících se elektroenergetiky nebo plynárenství ÚOHS 

v citovaných rozhodnutích nevysvětluje základní vazby a principy fungování teplárenských trhů 

za účelem ukotvení svých úvah. V souvislosti s výše uvedeným výčtem proto nadále přetrvávají 

pochybnosti o tom, zda ilustrovaná odlišnost skutečně představuje pouze terminologickou 

nepřesnost, a není k ní tudíž formální ani věcný důvod, nebo zda má své věcné odůvodnění, 

a v rámci teplárenství lze v tomto smyslu z věcného hlediska rozlišovat více samostatných 

relevantních trhů. 

S odkazem na požadavek transparentnosti, právní jistoty a předvídatelnosti správních 

rozhodnutí osobně považuji daný přístup s ohledem na zmíněnou neurčitost a nesrozumitelnost 

za nedostačující, a vnímám jako žádoucí, aby se s nastolenou otázkou ÚOHS 

ve svých nadcházejících rozhodnutích nebo případných metodických dokumentech vypořádal. 

                                                      
352 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 15. 11. 2002, č. j. 3878/02, ve věci MANUSTE s.r.o., Frantschach Energo a.s. 

(povolení spojení soutěžitelů). 

353 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 4. 5. 2010, č. j. ÚOHS-S093/2010/KS-5822/2010/840/DVÁ, ve věci ČEZ, a. s., Dalkia 
Ústí nad Labem, a.s. (povolení spojení soutěžitelů). 

354 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 18. 6. 2012, č. j. ÚOHS-S492/2011/KS-11155/2012/840/LBř, ve věci ČEZ, a. s., 
Energotrans, a.s. (povolení spojení soutěžitelů). 

355 Z hlediska věcného, nikoli geografického. 

356 Rozhodnutí ÚOHS se decentralizovaných dodávek tepla netýkají a tento případný samostatný relevantní trh 
ve svých rozhodnutích nezmiňuje. 

357 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 10. 5. 2016, č. j. ÚOHS-S0884/2015/KS-19651/2016/840/ASm, ve věci 
HALTIXAR LTD, Severní energetická a.s. (povolení spojení soutěžitelů). 
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Před tím, než ÚOHS danou věc případně postaví najisto, vycházím na základě analýzy 

citovaných rozhodnutí z výše uvedené hypotézy, že rozdílná označení relevantních trhů ÚOHS 

používal jako synonyma, a že po věcné stránce v oblasti teplárenství doposud vymezil pouze 

jeden a tentýž relevantní trh, který v této práci označuji jako relevantní trh centralizovaného 

zásobování tepelnou energií. K této hypotéze připojuji tři výhrady. 

Zaprvé, soustava zásobování tepelnou energií je technickou infrastrukturou, 

která umožňuje dodávky tepelné energie nejen pro účely vytápění, ale též chlazení, ohřevu teplé 

vody a pro jiné technologické účely.358 Jinými slovy, dodávka tepelné energie není omezena 

pouze na dodávku tepla, ale zahrnuje též dodávky chladu, včetně dodávky teplé (dříve užitkové) 

vody nebo páry pro technologické procesy, u nichž striktně vzato není dodáváno jen teplo, 

ale i voda o určité teplotě nebo pára o určité teplotě.359 Nelze tudíž vyloučit, že ÚOHS 

při rozdílném používání pojmů „teplo“360 a „tepelná energie“361 v názvu vymezených 

relevantních trhů poukazoval právě na tuto odlišnost, a že věcné vymezení relevantních trhů 

nelze v tomto smyslu považovat za totožné, jelikož „tepelná energie“ je pojmově širším 

označením.362 

Zadruhé, tepelné sítě, které jsou jednou z komponent rozvodných tepelných zařízení, 

lze třídit podle teplonosné látky, která je používána pro dopravu tepelné energie, na parovodní, 

horkovodní a teplovodní.363 Zároveň se lze setkat s dělením tepelných sítí na primární 

a sekundární rozvody.364 V této souvislosti opět nelze vyloučit, že ÚOHS předmětné dělení 

reflektoval při věcném vymezení relevantních trhů prostřednictvím jejich rozdílného 

                                                      
358 Srov. § 2 odst. 2 písm. c) bod 14 EZ a EICHLEROVÁ et al., 2016, § 76 odst. 1. 

359 V podrobnostech viz EICHLEROVÁ et al., 2016, § 2 odst. 2 písm. c) bod 3. 

360 Viz rozhodnutí ÚOHS ze dne 5. 10. 2000, č. j. S 48/00-1480/00-210, ve věci Plzeňská energetika a.s. (zneužití 
dominantního postavení; vynucování uzavření výlučných smluv na dodávky tepla, zemního plynu, vzdušných 
plynů, pitné, užitkové a průmyslové vody): „[T]rh tepla (v horké vodě a v páře)“. 

361 Viz rozhodnutí ÚOHS ze dne 9. 9. 2004, č. j. S 115/04-5000/04-ORP, ve věci Teplárenská společnost Hlinsko, 
spol. s r.o. (zneužití dominantního postavení; přerušení dodávek tepla): „[T]rh dodávek tepelné energie“. 

362 K rozlišování primárních rozvodů tepla na horkovodní a parní viz SZABO, 2015. 

363 V parovodní tepelné síti je teplonosným médiem vodní pára, v horkovodní tepelné síti je teplonosným médiem 
voda o teplotě nad 110 °C a v teplovodní tepelné síti je teplonosným médiem voda o teplotě do 110 °C 
(viz EICHLEROVÁ et al., 2016, § 2 odst. 2 písm. c) bod 11). 

364 Předmětné dělení se používá u starších rozvodných tepelných zařízení, ve kterých primární rozvody používají 
jako teplonosnou látku páru a sekundární rozvody jako teplonosnou látku teplou nebo horkou vodu 
(viz EICHLEROVÁ et al., 2016, § 2 odst. 2 písm. c) bod 11). K předmětnému rozlišení v podrobnostech 
viz SZABO, 2015, který zmiňuje trend, že jsou parní rozvody z důvodu vysokých technických ztrát nahrazovány 
rozvody horkovodními. 
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terminologického označení.365 Případné související odůvodnění potvrzující nebo vyvracející 

tuto hypotézu však v dotčených rozhodnutích absentuje.  

Zatřetí, „[t]epelnou energii […] dodává přímo provozovatel zdroje tepelné energie 

z důvodu, že je výrobcem, je-li odběratel napojen přímo ke zdroji tepelné energie, anebo 

provozovatel rozvodného tepelného zařízení z důvodu, že je distributorem tepelné energie, je-li 

odběratel napojen k rozvodnému tepelnému zařízení. S kategorií obchodník teplárenství vůbec 

nepočítá.“366 S odkazem na předmětné rozlišení subjektů dodávajících teplo konečnému 

spotřebiteli na výrobce a distributora se nabízí otázka, zda tuto rozdílnost ÚOHS případně 

reflektoval s odkazem na rozdílnost podmínek v konkrétně posuzovaných případech právě 

formou různého označování věcných relevantních trhů, tj. „trh výroby a distribuce tepelné 

energie“,367 vs. „trh výroby tepla pro soustavu centralizovaného zásobování teplem“.368 Jak jsem 

však uvedla výše, dle mého názoru není možné, s odkazem na neurčitost či absenci souvisejícího 

odůvodnění ÚOHS, ohledně dané otázky přijmout jednoznačný závěr. Po provedené analýze 

se mi jeví jako více pravděpodobné, že ÚOHS dané rozlišování vertikálně navazujících činností 

pro účely vymezení samostatných relevantních trhů neuplatňuje.369 

Za účelem ozřejmění této problematiky se nelze opřít o rozhodovací praxi Evropské 

komise, jelikož je značně limitovaná v návaznosti na lokální charakter těchto relevantních trhů 

a z toho plynoucí limitované přeshraniční dodávky tepla. Evropská komise se oproti národním 

soutěžním úřadům nemusí detailně vypořádávat s vymezením relevantních trhů v oblasti 

teplárenství a ve svých rozhodnutích ustáleně používá označení „trh dálkového zásobování 

teplem“, tj. provision of district heat.370 

                                                      
365 Například při vymezení „trh[u] tepla (v horké vodě a v páře)“ viz rozhodnutí ÚOHS ze dne 5. 10. 2000, 
č. j. S 48/00-1480/00-210, ve věci Plzeňská energetika a.s. (zneužití dominantního postavení; vynucování uzavření 
výlučných smluv na dodávky tepla, zemního plynu, vzdušných plynů, pitné, užitkové a průmyslové vody). 

366 Ibid. 

367 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 15. 11. 2001, č. j. S 53/01-2158/01, ve věci Severočeská energetika, a.s., 
Dalkia International S.A. (povolení spojení soutěžitelů). 

368 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 2. 7. 2002, č. j. č. j. S 123/02-2288/02, ve věci Dalkia Morava, a.s., TONAK a.s. 
(povolení spojení soutěžitelů). 

369 Ke stejnému závěru dochází SZABO, 2015. 

370 Viz rozhodnutí Evropské komise dotýkající se českého tržního prostředí, tj. rozhodnutí Evropské komise ze dne 
6. 10. 2009, č. j. COMP/M.5365, ve věci IPO, ENBW, PRAHA, PT (povolení spojení soutěžitelů), a rozhodnutí 
Evropské komise ze dne 12. 5. 2010, č. j. COMP/M.5793, ve věci DALKIA CZ, NWR ENERGY (povolení spojení 
soutěžitelů). 
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Za účelem objasnění principu fungování teplárenského trhu je v prvé řadě nutné uvést, 

že teplo je konečným zákazníkům dodáváno v zásadě třemi způsoby: 

- z centrálního zdroje tepla,371 

- z blokové kotelny,372 

- z domovní kotelny (tj. individuální decentralizovaný zdroj tepla).373 

Za centralizované zásobování teplem se označuje nejen první, ale též druhý z uvedených 

způsobů, jelikož v rámci obou z nich dochází k výrobě tepla z centrálního zdroje. Teplo 

je následně distribuováno do jednotlivých objektů spotřeby rozvodným tepelným zařízením.374  

Szabo uvádí, že bez ohledu na to, kterým ze tří uvedených způsobů je teplo ke konečným 

zákazníkům dodáváno, jedná se stále o jeden a tentýž produkt, a není tudíž důvod rozlišovat 

relevantní trh centralizovaných vs. decentralizovaných dodávek.375 Naopak ÚOHS 

toto diferencuje za použití označení „trh centralizovaného (dálkového) zásobování tepelnou 

energií“ (viz výše). 

Samostatné vymezení relevantního trhu centralizovaného (dálkového) zásobování 

tepelnou energií, tj. jeho odlišení od zásobování z individuálních decentralizovaných zdrojů 

tepla, ÚOHS v rámci svých rozhodnutí zdůvodňuje opakovaně. Argumentuje, že náhrada 

                                                      
371 V tomto systému je teplo vyráběno z jednoho nebo vícero tepelných zdrojů. Držitel či držitelé licencí na výrobu 

tepelné energie, kterými jsou v tomto případě teplárenské podniky, dodávají teplo do rozvodné tepelné sítě. Držitel 
licence na rozvod tepelné energie vystupuje v pozici odběratele tepla. 

372 SZABO, 2015: „Výrobu tepelné energie v systému zásobování teplem z blokové kotelny zajišťuje zpravidla jediný 
zdroj tepla. Produkce tepla je dodávána z výrobny tepla do sekundárních rozvodů tepla, odkud se distribuuje 
a dodává zákazníkovi. Zákazník je oprávněn poskytnout a rozúčtovat odebranou tepelnou energii jiným osobám. 
Právních vztahů při dodávce tepla z blokové kotelny se obvykle účastní pouze dva subjekty – podnikatel s tepelnou 
energií, který teplo současně vyrábí, rozvádí a dodává, a zákazníci. Zásobování teplem z blokové kotelny lze proto 
v zásadě charakterizovat jako působení vertikálně integrovaného podniku na trzích výroby, rozvodu dodávky tepla 
zákazníkům na maloobchodním trhu s tepelnou energií.“ 

373 SZABO, 2015: „Domovní kotelna může být umístěna v objektu nebo mimo objekt, k jehož zásobování tepelnou 
energií slouží. Dodávka tepla se realizuje bez použití rozvodného tepelného zařízení. Na odběrné místo na výstupu 
ze zdroje navazuje odběrné tepelné zařízení. V systému zásobování teplem z domovní kotelny vykonává činnost 
výrobce a dodavatele tepla jedna osoba. Vyrobené teplo dodává přímo ze zdroje zákazníkovi na maloobchodním 
trhu. V současnosti si zajišťuje výrobu (a dodávku) tepla osoba, která jinak vystupuje v pozici zákazníka, čím dál 
častěji ve vlastní režii. Produkce tepla z domovní kotelny se v uvedeném případě umisťuje na maloobchodní trh 
s teplem.“ 

374 SZABO, 2015. V této souvislosti zmiňuje další způsob rozlišení, ohledně kterého uvádí, že tepelnou energii lze 
vyrábět buď samostatně (ve výtopnách), nebo v režimu společné výroby elektřiny a tepla kogenerací 
(v teplárnách). Kogenerace přitom dokáže ušetřit podstatnou část paliva oproti oddělené výrobě elektřiny a tepla. 
Úspora se pohybuje v rozmezí 15 až 40 %.  

375 SZABO, 2015. 
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dodávek tepla ze systému zásobování teplem z centralizovaného zdroje je spojena s překonáním 

značných finančních a časových bariér.376 

S touto argumentací se Szabo neztotožňuje a uvádí, že „rozlišování tepelné energie 

vyrobené centrálními nebo decentrálními zdroji na odlišné výrobkově relevantní trhy 

je analogicky k trhu s elektrickou energií neudržitelné“.377 Argumentuje přitom tím, 

že „elektrická energie vyrobená fotovoltaickými panely umístěnými na střešní konstrukci 

rodinného domu je zastupitelná s elektrickou energií vyrobenou v elektrárně velkého 

instalovaného výkonu. Nebýt odlišných fyzikálních vlastností tepelné energie, které omezují 

její dodávky na velké vzdálenosti, představuje teplo bez ohledu na místo výroby z ekonomického 

hlediska komoditu, s níž lze volně obchodovat.“378 

Ohledně nastoleného rozporu se přikláním k názoru ÚOHS. I když lze elektřinu 

vyrobenou způsobem, který uvádí Szabo, nahradit dodávkami z elektrárny, nelze 

tuto zastupitelnost posuzovat jednostranně, což Szabo činí. Nezbytným předpokladem správnosti 

jeho hypotézy je napojení odběrného místa na „centralizovanou“ elektrizační soustavu. 

Tento  předpoklad však opomíjí. V opačném případě by nebylo možné „elektrickou energii 

vyrobenou v elektrárně velkého instalovaného výkonu“ dodat do odběrného místa, přičemž nelze 

předpokládat, že by dodávky elektřiny vyrobené výhradně „fotovoltaickými panely umístěnými 

na střešní konstrukci rodinného domu“ plně uspokojily potřeby zákazníka s ohledem na jejich 

výkyvy. 

Dle mého názoru nelze elektřinu vyráběnou „centralizovaným“ vs. „decentralizovaným“ 

způsobem považovat za vzájemně zastupitelnou. Per analogiam totéž platí i o dodávkách tepelné 

energie, a v této věci je proto nezbytné rozlišovat samostatný relevantní trh centralizovaného 

zásobování tepelnou energií, což ÚOHS (správně) činí. 

Pro tento závěr svědčí též metoda zohledňující tzv. switching costs.379 Existence těchto 

souvisejících nákladů hraje klíčovou roli při zkoumání zastupitelnosti jak na straně poptávky, 

tak nabídky. Dle mého názoru by ani při aplikaci tzv. SSNIP testu380 nebylo dovozeno, 

                                                      
376 Jako příklad časových bariér uvádí ÚOHS projektování, územní a stavební řízení, výběr dodavatelů, stavbu 

a montáž, kolaudaci, zkušení provoz aj. 

377 SZABO, 2015. 

378 Ibid. 

379 V podrobnostech viz kapitola 2.2. 

380 V podrobnostech viz kapitola 2.1. 
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že by spotřebitelé či soutěžitelé při zohlednění těchto souvisejících nákladů změnili 

decentralizovaný způsob dodávek tepla za centralizovaný a naopak. 

V neposlední řadě daný závěr ÚOHS, tj. nezahrnutí decentralizovaných dodávek tepla 

do předmětného relevantního trhu, reflektuje tzv. podmíněnost zastupitelnosti časem. Jak bylo 

uvedeno v kapitole 2.2., Neruda v této souvislosti zmiňuje právě příklad týkající se různých 

způsobů vytápění domu.381 

Szabo rozhodnutím ÚOHS rovněž vytýká, že v nich nejsou rozlišovány samostatné 

relevantní trhy podle vertikálně navazujících činností, což je dle něj chybné nejen ve vztahu 

k jejich vymezení věcnému, ale též geografickému.382 Szabo konkrétně v oblasti teplárenství 

rozlišuje až pět věcně relevantní trhů, tři velkoobchodní a dva maloobchodní: 

- velkoobchodní trh dodávek tepla primárního řádu,383 

- velkoobchodní trh dodávek tepla sekundárního řádu,384 

- velkoobchodní trh dodávek tepla terciálního řádu,385 

- maloobchodní trh maloobchodu [sic],386 

- maloobchodní trh velkoobchodu [sic].387 

                                                      
381 Ačkoli zastupitelnost jednotlivých energetických médií může existovat před zvolením jednoho z nich, 

tj. v období stavby domu, předmětná zastupitelnost následně zaniká vzhledem k vysokým nákladům případné 
změny systému vytápění. Energetická média proto nelze považovat za vzájemně zastupitelná, tvořící společný 
relevantní trh, což dle mého názoru platí i pro centralizovaný a decentralizovaný způsob zásobování tepelnou 
energií. 

382 Srov. SZABO, 2015. Zároveň zmiňuje důvodnost případného rozlišování velkoobchodního a maloobchodního 
trhu dodávek tepla. Toto rozlišení zakládá na vyšší schopnosti velkých zákazníků dodavatele tepla změnit. Vedle 
toho vnímá jako žádoucí rozlišovat další (sub)trhy dle konkrétních částí rozvodného zařízení, tj. primárního, 
sekundárního a terciálního velkoobchodního řádu, což by mělo vliv taktéž na geografické vymezení dotčených 
relevantních (sub)trhů. 

383 Srov. SZABO, 2015. Výrobce tepla zde vystupuje ve vztahu k držiteli licence na rozvod tepla tepelným 
napáječem v pozici dodavatele. 

384 SZABO, 2015: „Držitel licence na rozvod tepla tepelným napáječem vystupuje ve vztahu k držiteli licence 
na rozvod tepla primárním rozvodem tepla v pozici dodavatele tepla. Dodávka se realizuje na trhu 
velkoobchodních dodávek tepla sekundárního řádu.“ 

385 SZABO, 2015: „Dodávka tepla ke konečné spotřebě se realizuje ve většině případů ze strany držitele licence 
na rozvod tepla sekundárními rozvody tepla. Uvedený subjekt nakupuje tepelnou energii od držitele licence 
na rozvod tepla primárními rozvody tepla na velkoobchodním trhu dodávek tepla terciárního řádu. Následně 
dodává teplo zákazníkům na maloobchodním trhu s teplem závislosti na odebíraném množství tepelné energie lze 
tento trh dále členit na maloobchodní trh maloobchodu a maloobchodní trh velkoobchodu.“ 

386 SZABO, 2015: „Maloobchodního trhu s tepelnou energií se účastní zejména držitel licence na rozvod tepla, který 
provozuje technicky nejnižší stupeň rozvodného tepelného zařízení. Držitel licence na rozvod tepelné energie 
sekundárními rozvody tepla odebranou tepelnou energii rozvádí a dodává zákazníkovi. Zákazník má právo 
poskytovat odebranou tepelnou energii jiné osobě. Náklady na nákup tepelné energie na tyto osoby rozúčtuje. 
Právní vztahy mezi držitelem licence na rozvod tepla sekundárním rozvodem tepla zákazníkem představují 
maloobchodní trh s tepelnou energií.“ 

387 Srov. SZABO, 2015. 
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Ohledně tohoto výčtu upřesňuji, že dle mého názoru uvedené trhy označují komplexně 

dodávky tepelné energie, nikoli pouze tepla. Zároveň se domnívám, že správné označení 

maloobchodních trhů, které Szabo uvádí, má znít „maloobchodní trh maloodběratelů“ 

a „maloobchodní trh velkoodběrů, nikoli „maloobchodní trh maloobchodu“ a „maloobchodní 

trh velkoobchodu“. Domnívám se tak s odkazem na to, že Szabo zmiňuje jako kritérium jejich 

odlišení velikost odebíraného množství energie, přičemž spojení „maloobchodní 

trh velkoobchodu“ považuji za nonsense.  

Jak bylo uvedeno, ÚOHS vyjmenovaných pět trhů samostatně nevymezuje. Vertikálně 

navazující činnosti souhrnně subsumuje pod jeden relevantní trh. Na rozdíl od Szaba nepovažuji 

uvedený přístup ÚOHS za nutně chybný, mj. s odkazem na rozhodovací praxi Evropské komise. 

Evropská komise se omezuje na obecné vymezení relevantního trhu centralizovaných 

dodávek tepelné energie, jelikož jeho případné detailnější vymezení není s ohledem na okruh 

případů, které posuzuje, nezbytné.388 Jak uvádí Szabo, tento její přístup lze s ohledem 

na  procesní ekonomii aprobovat. Jelikož se téměř všechna rozhodnutí ÚOHS v tomto sektoru 

rovněž týkají spojování soutěžitelů, lze si dle mého názoru s analogickým obecným vymezením 

dotčeného relevantního trhu v zásadě vystačit. Pokud by bylo v návaznosti na okolnosti 

konkrétně posuzovaného případu žádoucí přistoupit k vymezení dalších (sub)trhů, lze očekávat, 

že by tak ÚOHS učinil, což ostatně sám naznačuje v jednom ze svých nejnovějších rozhodnutí 

z této oblasti: 

 „[L]ze v souladu s ustálenou rozhodovací praxí Úřadu za relevantní výrobkový 

trh považovat trh centralizovaného zásobování tepelnou energií, který je odlišný 

od dalších způsobů vytápění, např. vytápění tuhými palivy, plynem 

nebo elektřinou. Současně, s ohledem na skutečnost, že vertikálně navazující 

oblastí na činnost společnosti […] je samostatná výroba tepelné energie a nikoli 

dodávky tepla konečným spotřebitelům, bylo by možné uvažovat i o samostatném 

produktovém relevantním trhu výroby tepelné energie. S ohledem na skutečnost, 

že spojení nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže při žádné v úvahu 

připadající definici relevantního trhu, není v posuzovaném případě nezbytné 

vymezovat relevantní produktový trh s konečnou platností.“389 

                                                      
388 V tomto sektoru se její pravomoc vztahuje výhradně na posuzování případů spojení soutěžitelů, nikoli zneužití 

dominance a protisoutěžních dohod. 

389 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 2. 5. 2017, č. j. ÚOHS-S0125/2017/KS-13822/2017/840/DUl, ve věci 
EP Industries, a. s., SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE, a. s. (povolení spojení soutěžitelů). 
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Citovanému odůvodnění se nabízí vytknout, že v souvislosti s vymezením relevantního 

trhu centralizovaného zásobování tepelnou energií zkoumá případnou zastupitelnost pouze 

ve vztahu k ostatním způsobům vytápění, což evokuje, že ÚOHS v této souvislosti opomíjí, 

že dodávky tepelné energie nejsou omezeny pouze na dodávky tepla, tj. neslouží pouze pro účel 

vytápění, ale zahrnují též dodávky chladu, včetně dodávky teplé (dříve užitkové) vody nebo páry 

pro technologické procesy. 

V tomto ohledu však jeho argumentaci považuji za dostačující s ohledem na to, 

že pro vymezení společného relevantního trhu více rozdílných produktů nebo služeb je určujícím 

kritériem jejich úplná nikoli pouze částečná zastupitelnost. Pokud ÚOHS s odkazem na svoji 

předchozí rozhodovací praxi zdůvodnil, že jednotlivé způsoby vytápění nelze považovat 

za vzájemně zastupitelné, znamená to, že požadavek úplné zastupitelnosti není splněn, a je tudíž 

možné přijmout závěr o vymezení předmětného relevantního trhu i ve vztahu k ostatním typům 

dodávek tepelné energie. 

 Jelikož jednotlivé typy dodávek tepelné energie samy slouží různým účelům, nelze 

dle mého názoru vyloučit, že ÚOHS v budoucnu přistoupí k vymezení jejich samostatných 

relevantních trhů (tj. tepla, chladu, teplé vody nebo páry pro technologické procesy), 

neboli k vymezení až čtyř samostatných relevantních (sub)trhů v rámci relevantního 

trhu centralizovaného zásobování tepelnou energií. 

3.4.3. Relevantní trh centralizovaného zásobování tepelnou energií  

V rámci charakteristiky relevantního trhu centralizovaného zásobování tepelnou energií 

nezbývá než znovu upozornit na mezery a nejasnosti, které v této souvislosti v dosavadní 

rozhodovací praxi ÚOHS vyvstaly.390 Jak bylo vysvětleno výše, předmětný relevantní trh nese 

v rozhodovací praxi ÚOHS různá označení. Zároveň nelze vyloučit, že ÚOHS v rámci něj 

v budoucnu vymezí další (sub)trhy pro jednotlivé vertikálně navazující činnosti. 

V této souvislosti konkrétně zmiňuje případné budoucí vymezení samostatného „relevantního 

trhu výroby tepelné energie“.391 

                                                      
390 V podrobnostech viz kapitola 3.4.2. 

391 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 2. 5. 2017, č. j. ÚOHS-S0125/2017/KS-13822/2017/840/DUl, ve věci 
EP Industries, a. s., SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE, a. s. (povolení spojení soutěžitelů). 
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Jak bylo vysvětleno v předchozí kapitole, pod relevantní trh centralizovaného zásobování 

tepelnou energií ÚOHS nezahrnuje dodávky tepelné energie z individuálních decentralizovaných 

zdrojů tepla, tj. z domovních kotelen, a tento relevantní trh charakterizuje následovně: 

„Oblast výroby, rozvodu a dodávek tepla je specifická s ohledem na síťový 

charakter uvedeného odvětví, jež je vázáno na pevnou rozvodnou síť v určité 

lokalitě. Tato síť obecně představuje daný geografický relevantní trh, neboť 

vzhledem k nepropojenosti rozvodných sítí jednotlivých měst nelze spatřovat 

v oblasti dodávek tepla konkurenční prostředí v tom smyslu, že by teplo vyrobené 

ve vzájemně nepropojených rozvodných soustavách si mohlo konkurovat 

při dodávkách pro konečné spotřebitele v jiném městě či obci.“392 

Z geografického hlediska tudíž vymezuje relevantní trh centralizovaného zásobování 

tepelnou energií jako lokální. Ve svých rozhodnutích jej geograficky vymezuje územím obce 

nebo jeho částí, resp. umístněním rozvodné sítě, která se na takovém území nachází.393 

„Geograficky je tento trh vymezen územím pokrytým rozvodným systémem, 

tj. primární potrubní sítí, kterou je tepelná energie vyprodukovaná v centrálním 

místě rozváděna do předávacích stanic a navazující sekundární sítí, kterou je 

tepelná energie dopravována odběratelům.“394 

Pro tento relevantní trh je charakteristická diskonektivita a lokální roztříštěnost, 

jež neumožňuje provozování jednotného celonárodního trhu s touto službou.395 Tento závěr 

konkrétně pro český trh potvrdila rovněž Evropská komise.396 

                                                      
392 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 29. 4. 2009, č. j. ÚOHS-S72/2009/KS-4931/2009/840, ve věci ČEZ Teplárenská, a.s., 

MARTIA a.s. (povolení spojení soutěžitelů). 

393 Srov. rozhodnutí ÚOHS ze dne 20. 6. 2011, č. j. ÚOHS-S154/2011/KS-9607/2011/840/DVá, ve věci 
MVV Energie CZ a.s., TERMIZO a.s. (povolení spojení soutěžitelů): „Relevantní geografický trh je v tomto 
případě tvořen rozvodnou sítí na území města Liberec, jež je vlastněna a provozována společností 
Teplárna Liberec.“ 

394 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 20. 5. 2010, č. j. ÚOHS-S094/2010/KS-7194/2010/840/RPl, ve věci 
Energetický a průmyslový holding, a.s., EAST BOHEMIA ENERGY HOLDING LTD. (povolení spojení 
soutěžitelů). 

395 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 16. 12. 2002, č. j. S 147/02-4363/02, ve věci Dalkia Moarava, a.s., 
Zásobování teplem Ostrava, a.s. (povolení spojení soutěžitelů). 

396 Viz rozhodnutí Evropské komise ze dne 11. 7. 2006, č. j. COMP/M.4238, ve věci E.ON, 
PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ (povolení spojení soutěžitelů): „With reference to the past practice of the Commission 
the parties argue that the provision of district heat can be regarded as a separate product market. As regards 
the geographic scope of the market, the parties argue that district heat is distributed over separate networks 
owned by the local distributor and that different networks cover different geographic areas and cannot 
be connected to each other. Therefore, according to the parties, the geographic market is local, and limited 
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Vedle věcného a geografického vymezení relevantního trhu centralizovaného zásobování 

tepelnou energií se ÚOHS vyjádřil též k míře jeho koncentrace a označil jej za přirozeně 

monopolní: 

„Pro jednotlivé lokální trhy centralizovaného vytápění teplem je příznačná 

existence či vytváření lokálních přirozených monopolů a zvýšená ochrana 

odběratelů ze strany […] ERÚ, když cena za dodávané teplo je ze strany ERÚ 

věcně usměrňovaná.“397 

Závěrem charakteristiky relevantního trhu centralizovaného zásobování tepelnou energií 

zopakuji svůj názor, že ÚOHS v oblasti teplárenství rezignuje na poskytnutí komplexního 

vysvětlení fungování tohoto sektoru, resp. na komplexní vysvětlení, z jakých východisek 

při vymezení tohoto relevantního trhu vychází. Daná východiska by měl v rámci svých 

odůvodnění výslovně konfrontovat nejen ve vztahu k dotčeným ustanovením energetického, 

ale rovněž ve vztahu ke svým předchozím rozhodnutím, a vypořádat případné odlišnosti. 

V této souvislosti bych očekávala, že ÚOHS v rámci charakteristiky tohoto relevantního 

trhu alespoň zmíní tzv. kontraktační povinnost, kterou mají soutěžitelé působící na tomto 

relevantním trhu, jelikož se dle mého názoru jedná o jednu ze skutečností, která určuje jeho 

podstatu.398 

ÚOHS neuvádí ani okruh soutěžitelů, kteří na tomto relevantním trhu mohou obecně 

vystupovat, a neanalyzuje soutěžní vazby, které mezi nimi případně vznikají. ÚOHS nezmiňuje, 

že oproti elektroenergetice a plynárenství není možné, aby dodavatelem tepelné energie byla 

osoba čistě v postavení obchodníka. 

Byť se jedná o skutečnost, na které musí své soutěžněprávní úvahy zakládat, ÚOHS 

neuvádí, ani prostým odkazem na příslušné ustanovení energetického zákona, že je vyloučeno, 

aby výrobce dodával tepelnou energii přes rozvodné tepelné zařízení jiného držitele licence, 

                                                      

to the city or part of the city covered by the relevant district heating network. This delineation of the market was 
largely confirmed by the market investigation.“ 

397 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 18. 6. 2012, č. j. ÚOHS-S492/2011/KS-11155/2012/840/LBř, ve věci ČEZ, a. s., 
Energotrans, a.s. (povolení spojení soutěžitelů). 

398 Srov. EICHLEROVÁ et al., 2016, § 76 odst. 1: „Kontraktační povinnost nevzniká držitelům licence na výrobu 
tepelné energie nebo rozvod tepelné energie jen vůči zákazníkům, ale i vůči jiným distributorům tepelné energie. 
Výrobci tepelné energie vzniká povinnost uzavřít smlouvu o dodávce tepelné energie s distributorem tepelné 
energie, není-li soustava zásobování tepelnou energií provozována jediným provozovatelem, ale více 
provozovateli.“ 
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jelikož sektorová úprava neumožňuje, aby rozvod tepelné energie spočíval pouze v zajištění 

dopravy, transformace a akumulace bez zajištění vlastní dodávky.399 

Jak bylo uvedeno výše, ÚOHS opakovaně konstatuje, že pro tento trh je příznačná 

existence lokálních monopolů. Monopolní postavení přitom znamená, že na trhu působí pouze 

jeden soutěžitel, což ve vztahu k relevantnímu trhu centralizovaného zásobování tepelnou energií 

nepochybně nelze považovat za absolutně splněné, s čímž se ÚOHS rovněž nevypořádává. 

V této souvislosti se nabízí hypotéza, že odůvodnění rozhodnutí ÚOHS nejsou „precizní“ 

právě v sektoru teplárenství z toho důvodu, že ohledně způsobu vymezení a charakteristiky 

relevantních trhů v elektroenergetice, plynárenství, v oblasti uhlí, vedlejších energetických 

produktů a emisních povolenek má možnost se „inspirovat“ zněním souvisejících rozhodnutí 

Evropské komise. V oblasti teplárenství má však Evropská komise limitované pravomoci,400 

což se projevuje ve stručnosti a obecnosti jejích odůvodnění. Přístup národních soutěžních úřadů 

však takto omezen není, a nelze tudíž aprobovat lakonická odůvodnění jejich rozhodnutí. 

3.5. Uhlí 

3.5.1. Souhrnná charakteristika 

ÚOHS se relevantními trhy uhlí zabýval v celé řadě svých rozhodnutí.401 

Byť v souvislosti s nimi vyvstává celá řada otázek,402 v porovnání s rozhodnutími z oblasti 

                                                      
399 Viz EICHLEROVÁ et al., 2016, § 2 odst. 2 písm. c) bodu 2. 

400 Viz kapitola 3.4.1. 

401 Otázku vymezení relevantního trhu uhlí ÚOHS řešil v následujících rozhodnutích: rozhodnutí ÚOHS ze dne 
3. 12. 1999, č. j. S 91/99-220/3244, ve věci INVESTENERGY SA, Mostecká uhelná společnost, a.s. (povolení 
spojení soutěžitelů), rozhodnutí ÚOHS ze dne 17. 1. 2000, č. j. S 105/99-100/00-210, ve věci ČEZ, a. s. (zneužití 
dominantního postavení; diskriminace dodavatele hnědého uhlí), rozhodnutí ÚOHS ze dne 3. 5. 2004, 
č. j. S 64/04-1884/04, ve věci Sokolovská těžební, a.s., Sokolovská uhelná, a.s. (povolení spojení soutěžitelů), 
rozhodnutí ÚOHS ze dne 24. 11. 2005, č. j. S 46/05-184/05-SOHS II, ve věci ČEZ, a. s., Severočeské doly a.s. 
(povolení spojení soutěžitelů), rozhodnutí ÚOHS ze dne 24. 3. 2006, č. j. S 65/06-5479/06-610, ve věci 
WEGLOKOKS S.A., Polské uhlí, a.s. (povolení spojení soutěžitelů), rozhodnutí ÚOHS ze dne 20. 12. 2006, 
č. j. S 273/06-21087/06/610, ve věci ČEZ, a. s. (zneužití dominantního postavení; diskriminace dodavatele 
hnědého uhlí), rozhodnutí ÚOHS ze dne 28. 4. 2009, č. j. ÚOHS-S282/2008/DP-4232/2009/820, ve věci ČEZ, a. s. 
(zneužití dominantního postavení; uplatňování rozdílných podmínek vůči dodavatelům hnědého energetického 
uhlí), rozhodnutí ÚOHS ze dne 10. 12. 2009, č. j. ÚOHS-S069/2008/DP-15868/2009/820, ve věci 
Czech Coal Services a.s. (zneužití dominantního postavení; cenová diskriminace a omezení dodávek hnědého 
energetického uhlí), rozhodnutí ÚOHS ze dne 18. 6. 2012, č. j. ÚOHS-S492/2011/KS-11155/2012/840/LBř, 
ve věci ČEZ, a. s., Energotrans, a.s. (povolení spojení soutěžitelů), rozhodnutí ÚOHS ze dne 27. 5. 2013, 
č. j. ÚOHS-S196/2013/KS-9749/2013/840/RPl, ve věci Litvínovská uhelná a.s., Elektrárna Chvaletice a.s. 
(povolení spojení soutěžitelů), rozhodnutí ÚOHS ze dne 10. 5. 2016, č. j. ÚOHS-S0884/2015/KS-
19651/2016/840/Asm, ve věci HALTIXAR LTD, Severní energetická a.s. (povolení spojení soutěžitelů), rozhodnutí 
ÚOHS ze dne 13. 11. 2016, č. j. ÚOHS-S0711/2016/KS-47546/2016/840/LBř, ve věci Elektrárna Tisová, a.s., 
ČEZ Teplárenská, a.s. (povolení spojení soutěžitelů). 

402 V podrobnostech viz kapitola 3.5.3. 
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teplárenství ÚOHS v odůvodněních týkajících se trhů s uhlím pečlivěji vysvětluje, z jakých 

východisek při formulaci svých závěrů vychází. Důkladně se věnuje zkoumání zastupitelnosti 

jednotlivých typů uhlí403 i charakteristice uhlí obecně: 

„Uhlí obecně je fosilním palivem s vysokým obsahem uhlíku, jehož množství 

se pohybuje mezi 30 až 98 %. Dalšími složkami uhlí jsou vodík, kyslík a malé 

množství dusíku, síry a dalších složek. Uhlí také obsahuje různé množství vody 

a anorganických látek, které zůstávají jako odpad po spálení. Různé druhy uhlí 

v členění podle jeho složení slouží pro různé účely. Dle obsahu vlhkosti 

a energetického obsahu se uhlí předně dělí na hnědé a černé. Odborná literatura 

však dále rozlišuje palivo, které se svými vlastnostmi vzdáleně blíží hnědému uhlí, 

tzv. lignit […] či tzv. antracit […].“ 404 

„Při samotné přeměně rostlinné hmoty na nerost (mj. i uhlí) lze sledovat plynulou 

posloupnost od původního biologického materiálu s nízkým obsahem uhlíku, 

vysokým podílem příměsi až po materiál s prakticky stoprocentním obsahem 

uhlíku v podobě grafitu. Posloupnost přeměny lze popsat následovně: dřevo – 

rašelina – lignit (nejmladší hnědé uhlí) – hnědé uhlí – černé uhlí – antracit – 

grafit (tuha).“405 

ÚOHS při vymezení relevantních trhů uhlí reflektuje rozlišování jednotlivých typů uhlí 

dle chemického složení a fyzikálních vlastností, od kterých se odvíjejí rozdílné způsoby 

jeho zpracování či využívání.406 Jedná se o následující typy uhlí:407 

- lignit (podíl uhlíku 30–50 %, výhřevnost cca 13 MJ/kg), 

- hnědé uhlí (podíl uhlíku 50–80 %, výhřevnost 15 až 20 MJ/kg),  

- černé uhlí (podíl uhlíku 80–90 %, výhřevnost 18 až 30 MJ/kg), 

- antracit (podíl uhlíku více než 90 %, výhřevnost 26 až 30 MJ/kg).408 

                                                      
403 V podrobnostech viz kapitola 3.5.2. 

404 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 10. 12. 2009, č. j. ÚOHS-S069/2008/DP-15868/2009/820, ve věci 
Czech Coal Services a.s. (zneužití dominantního postavení; cenová diskriminace a omezení dodávek hnědého 
energetického uhlí). 

405 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 10. 12. 2009, č. j. ÚOHS-S069/2008/DP-15868/2009/820, ve věci 
Czech Coal Services a.s. (zneužití dominantního postavení; cenová diskriminace a omezení dodávek hnědého 
energetického uhlí). 

406 Ibid. 

407 Kritériem jejich rozlišení je obsah uhlíku a výhřevnost. Tyto veličiny jsou přímo úměrné, tzn. čím více uhlíku, 
tím vyšší výhřevnosti a z toho plynoucí tzn. „vyšší kvalita či lepší využitelnost“ v energetice. 
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Naprostá většina rozhodnutí ÚOHS z této oblasti se věnuje relevantním trhům hnědého 

uhlí. Ostatním typům uhlí se ÚOHS věnuje pouze v souvislosti se zkoumáním zastupitelnosti 

právě hnědého uhlí,409 v rámci toho uvádí jejich charakteristiku včetně způsobu využívání.410 

Před tím, než přistoupím k charakteristice jednotlivých relevantních trhů uhlí, je namístě 

připomenout intra-enterprise doktrínu,411 která byla zmíněna již v kapitole 1.2., jelikož 

její aplikace má obzvláště v tomto sektoru zásadní dopad na výpočet výše tržních podílů 

soutěžitelů působících na dotčených relevantních trzích. Z ní plyne, že vymezení relevantního 

trhu z věcného hlediska zahrnuje dodávky na volném trhu, tzv. merchant market, a naopak 

vylučuje dodávky v rámci vertikálně integrovaného soutěžitele, tzv. in-house dodávky, typicky 

v rámci jednoho koncernu. 

Význam této doktríny lze demonstrovat na následujícím příkladu. Jednoznačně největším 

producentem hnědého energetického uhlí v České republice je Skupina ČEZ, konkrétně 

společnost Severočeské doly a.s. Mohl by se proto nabízet závěr, že na relevantním trhu dodávek 

hnědého energetického uhlí (na jeho nabídkové straně)412 zaujímá dominantní postavení. 

Avšak tento závěr by byl chybný, jelikož by opomíjel intra-enterprise doktrínu. 

Skupina ČEZ spotřebuje více než osmdesát procent své celkového těžby hnědého 

energetického uhlí pro vlastní činnost. Předmětnou část tudíž nelze zahrnout do výpočtu výše 

jejího tržního podílu, byť k těmto dodávkám dochází mezi dvěma samostatnými právními 

subjekty (mezi společností Severočeské doly a.s. a společností ČEZ, a. s.). Ve výsledku 

je proto Skupina ČEZ nejmenším hráčem na tomto trhu, konkrétně na jeho nabídkové straně.413 

                                                      
408 Koks není považován za druh uhlí, jelikož vzniká jiným procesem (v podrobnostech viz kapitola 3.1.). 

409 Vyjma jednoho rozhodnutí, tj. rozhodnutí ÚOHS ze dne 24. 3. 2006, č. j. S 65/06-5479/06-610, ve věci 
WEGLOKOKS S.A., Polské uhlí, a.s. (povolení spojení soutěžitelů), které se zaměřuje na relevantní trhy černého 
uhlí. Související pasáž odůvodnění je však zcela minimalistická. 

410 S výjimkou antracitu, jehož bližší charakteristika v odůvodněních absentuje, a tudíž se mu ani v této práci blíže 
nevěnuji. 

411 „Podle intra-enterprise doktríny se za soutěžitele považuje ekonomická jednotka vykonávající hospodářskou 
činnost, a to bez ohledu na její právní formu či způsob financování. Taková ekonomická jednotka může být tvořena 
několika fyzickými či právnickými osobami, přičemž je klíčové, že její jednotlivé složky vystupují na trhu jako 
jedna ekonomická jednotka. Důsledkem tohoto pojetí je to, že jednání uvnitř takové ekonomické jednotky, i když 
by se jednalo o jednání mezi samostatnými subjekty práva, nemá z pohledu soutěžního práva význam. Z pohledu 
dodávek zboží mezi jednotlivými společnostmi téže ekonomické jednotky (soutěžitele) tak platí, že tyto nejsou 
umísťovány na volný trh, a nelze je tak považovat za součást tohoto volného trhu).“ (Rozhodnutí ÚOHS 
ze dne 10. 5. 2016, č. j. ÚOHS-S0884/2015/KS-19651/2016/840/ASm, ve věci HALTIXAR LTD, 
Severní energetická a.s. [povolení spojení soutěžitelů]). 

412 V podrobnostech viz kapitola 3.5.4. 

413 V podrobnostech viz rozhodnutí ÚOHS ze dne 18. 6. 2012, č. j. ÚOHS-S492/2011/KS-11155/2012/840/LBř, 
ve věci ČEZ, a. s., Energotrans, a.s. (povolení spojení soutěžitelů). 
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Předmětnou metodu je nutné aplikovat i ve vztahu k ostatním producentům hnědého 

energetického uhlí v České republice, jelikož není výjimkou, že mezi aktiva jedné podnikatelské 

skupiny působící v energetice patří jak doly, tak elektrárny, teplárny či jiná zařízení, v nichž jsou 

vytěžené komodity spalovány. Takovým příkladem je Skupina Czech Coal nebo Skupina 

Sokolovská uhelná. 

V neposlední řadě se v rámci souhrnné charakteristiky trhů s uhlím nabízí podtrhnout 

význam české produkce v evropském kontextu, kterou ve svých rozhodnutích zmiňuje 

i Evropská komise: 

„Czech Republic and Poland are also the main producers of hard coal, and 

thermal coal, in the EU. Together, they account for 80% of the EEA production 

of thermal coal and 100% in the CEE.“414 

3.5.2. Zastupitelnost uhlí 

Při vymezování relevantních trhů hnědého uhlí ÚOHS několikrát zkoumal 

jeho případnou zastupitelnost jiným energetickým médiem.415 Analyzoval rovněž vzájemnou 

zastupitelnost jednotlivých typů uhlí416 a dospěl k závěru, že je nezbytné pro každý z nich 

vymezit samostatný relevantní trh,417 což je závěr souladný s rozhodovací praxí Evropské 

komise.418 

Ohledně zastupitelnosti hnědého uhlí lignitem419 ÚOHS uvedl, že ačkoli může být lignit 

poptáván obdobnou kategorií zákazníků, tj. velkoodběrateli, především pro výrobu elektřiny 

a tepla, je nezbytné mít pro jeho využití speciální spalovací zařízení, a nelze ho tudíž obecně 

považovat za substitut hnědého uhlí. V dané souvislosti zmínil, že je cena lignitu oproti hnědému 

uhlí v přepočtu na gigajoule spalitelného tepla vyšší a že lignit vůbec nevstupuje na volný trh, 

                                                      
414 Rozhodnutí Evropské komise ze dne 6. 12. 2017, č. j. COMP/M.8687, ve věci PRISKO, OKD NASTUPNICKA 

(povolení spojení soutěžitelů). 

415 V podrobnostech viz kapitola 3.1. 

416 Zastupitelnost lignitu, hnědého uhlí, černého uhlí a antracitu. 

417 Viz rozhodnutí ÚOHS ze dne 10. 12. 2009, č. j. ÚOHS-S069/2008/DP-15868/2009/820, ve věci 
Czech Coal Services a.s. (zneužití dominantního postavení; cenová diskriminace a omezení dodávek hnědého 
energetického uhlí), rozhodnutí ÚOHS ze dne 10. 5. 2016, č. j. ÚOHS-S0884/2015/KS-19651/2016/840/Asm, 
ve věci HALTIXAR LTD, Severní energetická a.s. (povolení spojení soutěžitelů). 

418 Viz rozhodnutí Evropské komise ze dne 27. 6. 1994, č. j. COMP/IV/M.402, ve věci POWERGEN, NRG, 
ENERGY, MORRISON KNUDSEN, MIBRAG (povolení spojení soutěžitelů). 

419 Lignit je geologicky mladší nízkoenergetické fosilní palivo blízké hnědému uhlí. 
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jelikož je naprostá většina jeho produkce dlouhodobě vázána pro společnost ČEZ, a. s., a pouze 

nepatrný objem je exportován na Slovensko.420 

ÚOHS rovněž zkoumal vzájemnou zastupitelnost hnědého a černého uhlí, jelikož 

oba tyto typy uhlí mohou sloužit k výrobě elektřiny v uhelných elektrárnách. ÚOHS 

v této souvislosti dovodil, že tyto typy uhlí zastupitelné nejsou vzhledem k odlišnosti technologie 

spalovacího procesu, jejíž případná změna vyvolává nepřiměřeně vysoké switching costs.421 

K tomu doplnil, že je hnědé uhlí charakterizováno nižší výhřevností na jednotku hmotnosti 

oproti uhlí černému, což vede k vysokému poměru dopravních nákladů vůči celkovým nákladům 

na jeho pořízení. Hnědé uhlí určené pro výrobu elektřiny v elektrárnách se proto zpravidla 

přepravuje pouze na krátké vzdálenosti. Za tím účelem jsou elektrárny pro jeho spalování 

situovány v blízkosti pánevních oblastí.422 

Co se týče zastupitelnosti hnědého uhlí různých producentů, tj. hnědého uhlí různých 

fyzikálních parametrů, zejména hnědého uhlí energetického, je nutné vycházet z konkrétních 

okolností posuzovaného případu. Z citovaného rozhodnutí423 je patrné, že se ÚOHS 

v této souvislosti zaměřil nejen na parametry technické, ale též na parametry „subjektivní“, 

tj. týkající se konkrétní situace na trhu, včetně finanční situace dotčených soutěžitelů.424 

                                                      
420 Odkázal zároveň na rozhodovací praxi Evropské komise, která relevantní trh lignitu z geografického hlediska 

vymezuje okruhem maximálně padesáti kilometrů, jelikož jeho přeprava na větší vzdálenosti není ekonomická. 
V podrobnostech viz rozhodnutí ÚOHS ze dne 10. 12. 2009, č. j. ÚOHS-S069/2008/DP-15868/2009/820, ve věci 
Czech Coal Services a.s. (zneužití dominantního postavení; cenová diskriminace a omezení dodávek hnědého 
energetického uhlí). 

421 K tomuto závěru doplnil: „Přímá soutěž mezi oběma druhy uhlí je možná pouze v případě, že se oba typy uhlí 
nacházejí v sousední těžební oblasti a při zvažování výstavby nových elektráren, což působí na soutěž mezi hnědým 
a černým uhlím pouze zprostředkovaně.“ (Rozhodnutí ÚOHS ze dne 10. 12. 2009, č. j. ÚOHS-S069/2008/DP-
15868/2009/820, ve věci Czech Coal Services a.s. [zneužití dominantního postavení; cenová diskriminace 
a omezení dodávek hnědého energetického uhlí]). 

422 V České republice se nacházejí dvě hnědouhelné pánve pod Krušnými horami, tj. Mostecká uhelná pánev 
a Sokolovská uhelná pánev. V Mostecké uhelné pánvi těží hnědé uhlí společnosti ze Skupiny ČEZ a Skupiny 
Czech Coal, v Sokolovské uhelné pánvi těží společnost ze Skupiny Sokolovská uhelná. Dále se v České republice 
nachází černouhelné pánve, a to v ostravsko-karvinském regionu, kde černé uhlí těží společnost ze Skupiny OKD. 

423 Viz rozhodnutí ÚOHS ze dne 10. 12. 2009, č. j. ÚOHS-S069/2008/DP-15868/2009/820, ve věci 
Czech Coal Services a.s. (zneužití dominantního postavení; cenová diskriminace a omezení dodávek hnědého 
energetického uhlí). 

424 V této souvislosti zkoumal zastupitelnost jak z hlediska poptávky, tak nabídky (v podrobnostech viz kapitola 
2.2.). Konkrétně byla zkoumána finanční situace a investiční plány konkurenta za účelem zjištění toho, zda je 
pro něj úhrada switching costs překážkou pro případnou změnu dodavatele uhlí: „Finanční síla celé skupiny J&T 
a dlouhodobost celé investice umožňující rozpuštění nákladů do více let jsou dostatečným signálem, že uvedená 
investice nepředstavuje pro společnost UE nepřekonatelnou bariéru a další druhy hnědého energetického uhlí tak 
lze považovat za substituty. S ohledem na tuto skutečnost Úřad pro účely tohoto řízení vymezil jako věcně 
relevantní trh hnědého energetického uhlí.“ (Rozhodnutí ÚOHS ze dne 10. 12. 2009, č. j. ÚOHS-S069/2008/DP-
15868/2009/820, ve věci Czech Coal Services a.s. [zneužití dominantního postavení; cenová diskriminace 
a omezení dodávek hnědého energetického uhlí]). 
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Ohledně kritéria homogenity produktu v této souvislosti připomínám, že jednotlivé druhy 

hnědého energetického uhlí se liší dle svých parametrů, tj. obsahem vody, výhřevností, 

množstvím síry, popela atd. Nelze tudíž automaticky uzavřít, že hnědé energetické uhlí různých 

producentů je vždy vzájemně zastupitelné. 

ÚOHS v rámci doposud posuzovaných případů dospěl k závěru, že zastupitelnost tohoto 

typu uhlí různých producentů v zásadě možná je, ale je omezená, v návaznosti na finanční 

a časové náklady.425 U podstatné části „velkých“ zařízení, které tuto komoditu využívají, jsou 

totiž technické parametry jejich kotlů nastaveny tak, že jsou dočasně schopny spalovat jen určitý 

konkrétní typ hnědého energetického uhlí od konkrétního dodavatele. 

V návaznosti na zmíněnou investiční náročnost případné změny dodavatele uhlí 

je pro tuto oblast typická dlouhodobost spolupráce soutěžitelů z nabídkové a poptávkové strany 

a k přechodu od zvoleného dodavatele k jinému dochází zcela výjimečně. Elasticita těchto trhů 

je tudíž minimální.  

Co se týče otázky zastupitelnosti hnědého uhlí antracitem, což je nejkvalitnější typ uhlí 

z hlediska výhřevnosti, ÚOHS se jí v rámci svých rozhodnutí blíže nevěnoval, a minori ad maius 

lze však dovodit, že hnědé uhlí antracitem zastupitelné není, jelikož není zastupitelné 

ani lignitem, který je mu ohledně složení a možností využití nejblíže. 

V návaznosti na citovaná rozhodnutí týkající se vymezení trhů hnědého a černého uhlí lze 

analogicky předpokládat, že ani černé uhlí či lignit obecně není možné považovat za zastupitelné 

antracitem. Nicméně ÚOHS se této otázce výslovně nevěnoval. 

Závěrem této kapitoly shrnuji, že je ohledně dodávek uhlí možné vymezit minimálně 

čtyři relevantní trhy, jelikož jsou rozlišovány čtyři typy uhlí, které jsou v zásadě vzájemně 

nezastupitelné. Nadto, jak bude popsáno v následující kapitole, pro některé typy uhlí 

je vymezováno vícero samostatných relevantních (sub)trhů. 

3.5.3. Souhrnné vymezení relevantních trhů a vyvstávající otázky 

Před tím, než vyjmenuji jednotlivé relevantní trhy s uhlím tak, jak je výslovně vymezil 

ÚOHS, je nezbytné upozornit, že předmětný výčet nemůže být odtržen od následně uvedeného 

kontextu. Tuto skutečnost zdůrazňuji z toho důvodu, že v návaznosti na provedenou analýzu 

dotčených rozhodnutí ÚOHS nepovažuji tam obsažená vymezení relevantních trhů za plně 

konzistentní, event. zobecnitelná. Ohledně vybraných relevantních trhů jsou používána různá 

                                                      
425 Substituci lze zpravidla realizovat v horizontu jednoho roku až dvou let. 
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označení, a to nikoli pouze z formálního či terminologického hlediska. Následně uvedený výčet 

(tučně psaný) vychází ze znění nejaktuálnějších a zároveň nejčetnějších rozhodnutí, přičemž 

zmiňované diskrepance jsou v rámci předmětného výčtu naznačeny a v následujících pasážích 

blíže popsány. 

ÚOHS z věcného hlediska vymezil následující relevantní trhy uhlí: 

- „relevantní trh dodávek hnědého energetického uhlí“426 – event. místo něj další 

dva (sub)trhy: „trh dodávek uhlí pro elektrárny (jedná se o tzv. topnou směs)“, 

tj. uhlí sloužící pro výrobu elektřiny, a „trh dodávek uhlí pro velké průmyslové 

podniky (kotelny) a teplárny (jedná se o tzv. průmyslovou směs, zpravidla 

tzv. prachové uhlí)“,427 tj. uhlí sloužící pro lokální vytápění; 

- „relevantní trh dodávek hnědého tříděného uhlí“428 – event. místo něj 

„trh dodávek uhlí do komunální sféry, obyvatelstvu a malým průmyslovým 

podnikům (zpravidla se jedná o uhlí tříděné)“;429 

- „relevantní trh velkoobchodního prodeje černého energetického uhlí“;430 

- „relevantní trh velkoobchodního prodeje černého koksovatelného uhlí“;431 

                                                      
426 Rozhodnutí ve věci zneužití dominance: rozhodnutí ÚOHS ze dne 10. 12. 2009, č. j. ÚOHS-S069/2008/DP-

15868/2009/820, ve věci Czech Coal Services a.s. (zneužití dominantního postavení; cenová diskriminace 
a omezení dodávek hnědého energetického uhlí) aj.; rozhodnutí ve věci spojování soutěžitelů: rozhodnutí ÚOHS 
ze dne 10. 5. 2016, č. j. ÚOHS-S0884/2015/KS-19651/2016/840/ASm, ve věci HALTIXAR LTD, 
Severní energetická a.s. (povolení spojení soutěžitelů) aj. 

427 Rozhodnutí ve věci zneužití dominance: rozhodnutí ÚOHS ze dne 17. 1. 2000, č. j. S 105/99-100/00-210, ve věci 
ČEZ, a. s. (zneužití dominantního postavení; diskriminace dodavatele hnědého uhlí) a rozhodnutí ÚOHS ze dne 
20. 12. 2006, č. j. S 273/06-21087/06/610, ve věci ČEZ, a. s. (zneužití dominantního postavení; diskriminace 
dodavatele hnědého uhlí); rozhodnutí ve věci spojování soutěžitelů: rozhodnutí ÚOHS ze dne 3. 5. 2004, 
č. j. S 64/04-1884/04, ve věci Sokolovská těžební, a.s., Sokolovská uhelná, a.s. (povolení spojení soutěžitelů). 

428 Rozhodnutí ve věci zneužití dominance: rozhodnutí ÚOHS ze dne 10. 12. 2009, č. j. ÚOHS-S069/2008/DP-
15868/2009/820, ve věci Czech Coal Services a.s. (zneužití dominantního postavení; cenová diskriminace 
a omezení dodávek hnědého energetického uhlí) aj.; rozhodnutí ve věci spojování soutěžitelů: rozhodnutí ÚOHS 
ze dne 10. 5. 2016, č. j. ÚOHS-S0884/2015/KS-19651/2016/840/ASm, ve věci HALTIXAR LTD, 
Severní energetická a.s. (povolení spojení soutěžitelů) aj. 

429 Rozhodnutí ve věci zneužití dominance: rozhodnutí ÚOHS ze dne 17. 1. 2000, č. j. S 105/99-100/00-210, ve věci 
ČEZ, a. s. (zneužití dominantního postavení; diskriminace dodavatele hnědého uhlí) a rozhodnutí ÚOHS ze dne 
20. 12. 2006, č. j. S 273/06-21087/06/610, ve věci ČEZ, a. s. (zneužití dominantního postavení; diskriminace 
dodavatele hnědého uhlí); rozhodnutí ve věci spojování soutěžitelů: rozhodnutí ÚOHS ze dne 3. 5. 2004, 
č. j. S 64/04-1884/04, ve věci Sokolovská těžební, a.s., Sokolovská uhelná, a.s. (povolení spojení soutěžitelů). 

430 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 24. 3. 2006, č. j. S 65/06-5479/06-610, ve věci WEGLOKOKS S.A., Polské uhlí, a.s. 
(povolení spojení soutěžitelů). 

431 Ibid. 
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- (oblast maloobchodního prodeje černého uhlí); 

- (oblast dodávek hnědouhelných briket); 

- (oblast dodávek lignitu);432 

- (oblast dodávek antracitu). 

Pro všechny zde uvedené relevantní trhy platí, že jsou z geografického hlediska 

vymezeny územím České republiky.433 ÚOHS odůvodnil takovéto geografické vymezení tím, 

že je komodita v rámci celé České republiky obchodována za homogenních podmínek. Tento 

závěr je ve všech jeho rozhodnutích týkajících se uhlí uváděn konzistentně.434 

Jak jsem dříve upozornila, konzistentní dle mého názoru naopak není způsob vymezování 

relevantního trhu z hlediska věcného. V některých svých rozhodnutích ÚOHS ohledně hnědého 

uhlí rozlišuje relevantní trhy dva, a to relevantní trh „dodávek hnědého energetického uhlí“ 

a „dodávek hnědého tříděného uhlí“, v jiných naopak rozlišuje trhy tři:435 

„S ohledem na různé koncové uživatele, rozdíly ve výrobě, v kvalitě (výhřevnosti), 

různé způsoby zásobování konkrétních zákazníků a rozdílné ceny je třeba celkový 

trh s hnědým uhlím dále rozdělit na tři subtrhy. Jedním z takto vyčleněných 

samostatných trhů je trh dodávek uhlí pro elektrárny (jedná se o tzv. topnou 

směs), dále pak trh dodávek pro velké průmyslové podniky a teplárny 
                                                      
432 V této oblasti byl Evropskou komisí vymezen relevantních trh the supply of (raw) lignite. V návaznosti 

na skutkové okolnosti doposud posuzovaných případů nebylo nezbytné zabývat se otázkou, zda v rámci tohoto 
trhu existují další (sub)trhy (viz rozhodnutí Evropské komise ze dne 22. 9. 2016, č. j. COMP/M.8056, ve věci 
EPH, PPF INVESTMENTS, VATTENFALL GENERATION, VATTENFALL MINING [povolení spojení 
soutěžitelů]). Ohledně dotčené rozhodovací praxe Evropské komise je však namístě upozornit na výkladové 
problémy, které v této oblasti vznikají (v návaznosti na nejednotnost rozlišování jednotlivých typů uhlí 
z fyzikálního hlediska i na odlišnosti lingvistické). Evropská komise nepoužívá pro označení černého vs. hnědého 
uhlí a lignitu pojmy black coal a brown coal, ale používá (souhrnně) označení hard coal (které dělí na sub-
bituminous coal, bituminous coal a anthracite) a vedle toho označení lignite. Je tudíž nezbytné pečlivě zkoumat 
kontext daných rozhodnutí (tj. význam pojmu lignite a hard coal), přičemž není výjimkou, že otázku bližšího 
vymezení nechává Evropská komise v návaznosti na skutkové okolnosti případu otevřenou – viz rozhodnutí 
Evropské komise ze dne 6. 12. 2017, č. j. COMP/M.8687, ve věci PRISKO, OKD NASTUPNICKA (povolení 
spojení soutěžitelů): „OKD's activities are concentrated in the production and sale of hard coal (also referred 
to as black coal). Hard coal is a solid fuel used (i) to produce iron and steel (metallurgical coal) and 
(ii) for the generation of electricity and heat (thermal coal). Hard coal encompasses all types of coal irrespective 
of geological properties (anthracite, bituminous and sub-bituminous) except lignite (also known as ‘brown coal‘) 
which constitutes a distinct market.“ 

433 U výše vyjmenovaných relevantních trhů to ÚOHS uvedl výslovně. Pokud by výše uvedené oblasti byly 
označeny za relevantních trhy, bylo by ve vztahu k nim možné vyvodit obdobný závěr per analogiam. 

434 Dle mého názoru se však vůči zvolenému geografickému vymezení relevantního trhu nabízí výhrady, 
v podrobnostech viz kapitoly 3.5.5., 3.5.6.,3.5.8. a 3.5.9. 

435 Konkrétně „trh dodávek uhlí pro elektrárny (jedná se o tzv. topnou směs)“, „trh dodávek uhlí pro velké 
průmyslové podniky (kotelny) a teplárny (jedná se o tzv. průmyslovou směs, zpravidla tzv. prachové uhlí)“ a „trh 
dodávek uhlí do komunální sféry, obyvatelstvu a malým průmyslovým podnikům (zpravidla se jedná o uhlí 
tříděné)“. 
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(zpravidla se jedná o tzv. prachové uhlí) a konečně trh dodávek do komunální 

sféry, obyvatelstvu a malým průmyslovým podnikům (zpravidla se jedná o uhlí 

tříděné).“436 

Analyzovala jsem příčinu demonstrované rozdílnosti. V této souvislosti se nabízelo 

vícero legitimních příčin, poněvadž důvody pro zvolení odlišného konceptu výsledného 

vymezení relevantního trhu obecně existovat mohou.437 

Zaprvé, takovýmto důvodem může být rozdílnost posuzovaných skutkových podstat. 

Jinými slovy, soutěžní úřad může zvolit odlišný způsob vymezení relevantního trhu 

při posuzování protisoutěžní dohody, zneužití dominance nebo spojení soutěžitelů. Jak však 

plyne z poznámek pod čarou k výše uvedenému výčtu citovaných rozhodnutí, toto klíčem 

vyvstalé rozdílnosti nebylo, jelikož ÚOHS používá vzájemně odlišná vymezení napříč těmito 

skutkovými podstatami. 

Zadruhé, klíčem není ani rozdílnost skutkových okolností jednotlivých posuzovaných 

případů, jelikož „méně detailní“ rozlišování pouze dvou trhů ÚOHS použil v případech, 

ve kterých zároveň detailně analyzoval fungování trhu dodávek hnědého uhlí, jelikož mohlo mít 

vliv na rozhodnutí ve věci samé. Nelze tudíž dojít ani k tomu závěru, že dané koncepty byly 

používány podle toho, zda vyvstávalo riziko narušení hospodářské soutěže, a bylo tudíž nutné 

                                                      
436 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 17. 1. 2000, č. j. S 105/99-100/00-210, ve věci ČEZ, a. s. (zneužití dominantního 

postavení; diskriminace dodavatele hnědého uhlí). V rámci tohoto rozhodnutí ÚOHS ohledně daného způsobu 
členění rovněž odkázal na rozhodovací praxi Evropské komise, konkrétně na rozhodnutí Evropské komise ze dne 
28. 2. 1996, č. j. COMP/IV/ECSC.1147, ve věci RUHRKOHLE HANDEL, RAAB KARCHER KOHLE (povolení 
spojení soutěžitelů). Jsem toho názoru, že z citovaného rozhodnutí Evropské komise předmětné vymezení 
relevantních trhů nevyplývá. Bez významu dle mého názoru není, že se předmětné rozhodnutí netýká výhradně 
trhu hnědého uhlí, ale též uhlí černého (hard coal and hard coal products – hard coal briquettes and coal coke, 
neboli „uhlí, produkty z uhlí, jako jsou brikety a koks“, přičemž koks je vyráběn pouze z uhlí černého), z čehož 
vyplývá i tam uvedené jiné členění jeho zákazníků (v této souvislosti rozhodnutí zmiňuje ocelářství, ve kterém se 
černé uhlí hojně využívá, na rozdíl od uhlí hnědého). Ohledně různých skupin zákazníků a z toho plynoucího 
vymezení relevantních trhů uvedla Evropská komise v daném rozhodnutí následující: „THE RELEVANT MARKET 
1. The product markets […] sell hard coal and hard coal products (hard coal briquettes and coal coke) 
to industrial users (the electricity industry, steelmakers and other industrial enterprises), domestic consumers 
and small businesses. […] demand side: On the demand side in the case of hard coal and hard coal products 
(hereinafter called 'hard coal`), it can first of all be said in general terms that there is a market for the sale of hard 
coal to industrial users. Owing to the different end uses, different subsidy provisions for certain categories of user, 
and hence markedly different prices, the market should, however, be further subdivided into sales to the electricity 
industry (power station coal or steam coal), steelmakers (coking coal and blast furnace coke) and other industrial 
users. The last-named category covers primarily the sugar, cement and paper industries and purchases mainly 
steam coal to produce process heat.“ Z uvedeného dle mého názoru plyne, že ÚOHS odkazoval na toto rozhodnutí 
v tom smyslu, že se inspiroval kritérii pro vymezení relevantních trhů – tj. rozdílnost zákazníků, ceny atd., nikoli 
že převzal samotné výsledné vymezení relevantních trhů, které používá Evropská komise. 

437 V podrobnostech viz kapitoly 2.1. a 2.2. 
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vymezit související relevantní trhy úžeji (tj. v počtu tří), nebo naopak toto riziko nevznikalo, 

a bylo tudíž dostačující obecnější vymezení v podobě dvou samostatných relevantních trhů. 

Zatřetí, v úvahu přichází kritérium časové, jelikož jednotlivá rozhodnutí od sebe dělí 

až dvacet let. Nabízí se vysvětlení, že se za poměrně dlouhé období rozhodovací praxe ÚOHS 

buď změnily podmínky na trhu takovým způsobem, že vyvolaly potřebu změnit předchozí 

způsob vymezení dotčených relevantních trhů nebo že se v mezidobí vyvinul názor ÚOHS 

například vlivem rozhodovací praxe Evropské komise. Ani tato příčina však ze zkoumaných 

rozhodnutí nevyplývá. Situace na trhu se v tomto ohledu nezměnila, jelikož původní principy 

rozlišování dodávek, skupin odběratelů a způsobů zpracování hnědého uhlí zůstávají nezměněny. 

Variantu názorového vývoje ÚOHS v průběhu času je nutno taktéž vyloučit, jelikož datování 

odlišného vymezování v tomto smyslu nekoresponduje.  

S odkazem na výše uvedené musím konstatovat, že logický klíč řešící nastolenou otázku 

absentuje. Bylo tudíž nutné si pro účely této práce zvolit jeden z přístupů ÚOHS, který bude 

považován za výchozí. Byť je „bezpečnější“ vycházet z nejmenšího možného vymezení 

relevantního trhu, tzn. upřednostnit koncept rozlišování tří trhů, v návaznosti na to, že dané 

rozlišení bylo naposledy zmíněno v rozhodnutí z roku 2006, a navíc bylo obsaženo pouze 

ve třech rozhodnutích, oproti devíti rozhodnutím rozlišujícím pouze dva relevantní trhy, zvolila 

jsem tento posledně jmenovaný koncept, tj. rozlišení dvou relevantních trhů, konkrétně 

„relevantního trhu dodávek hnědého energetického uhlí“ a „relevantního trhu dodávek hnědého 

tříděného uhlí“. 

Pro úplnost doplňuji, že jedno z rozhodnutí ÚOHS zmiňuje koncepty oba, ale neobsahuje 

v tomto smyslu žádné bližší zdůvodnění jejich paralelního používání: 

„S ohledem na různé koncové uživatele, rozdíly ve výrobě, v kvalitě (výhřevnosti), 

různé způsoby zásobování konkrétních zákazníků a rozdílné ceny je možné 

v oblasti hnědého uhlí vyčlenit několik trhů. Jedná se zejména o rozlišení hnědého 

uhlí na energetické a tříděné. […] Pro úplnost je nutno konstatovat, že i trh 

energetického uhlí lze dále členit, a to na uhlí určené pro výrobu elektrické 

energie a na uhlí určené pro teplárny a velké průmyslové kotelny. […] Tříděné 

uhlí […] je určeno maloodběratelům, spotřebitelům a malým průmyslovým 

podnikům, jedná se tedy o uhlí převážně pro komunální účely.“438 

                                                      
438 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 3. 5. 2004, č. j. S 64/04-1884/04, ve věci Sokolovská těžební, a.s., 

Sokolovská uhelná, a.s. (povolení spojení soutěžitelů). 
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Byť z uvedené citace plyne popsaná provázanost obou konceptů, tzn. že trh energetického 

uhlí lze rozdělit na další dva (sub)trhy, jak jsem naznačila již ve výčtu v úvodní části 

této kapitoly, zbylá dotčená rozhodnutí k tomuto jednoznačnému závěru nevedou.439 Nutno 

též podotknout, že pokud v jiných oblastech440 přicházelo v úvahu vymezení případných dalších 

relevantních (sub)trhů, zmínil ÚOHS tuto možnost výslovně, a nevznikaly tudíž 

výše demonstrované nejasnosti. 

Pouze pro úplnost doplňuji, že v rozhodnutí z roku 1999 týkajícím se Mostecké uhelné 

společnosti, a.s.,441 což byl tehdejší druhý největší producent hnědého uhlí v České republice, 

použil ÚOHS zcela obecné vymezení, a to „relevantní trh hnědého uhlí“. Jelikož však 

při posuzovaném spojení soutěžitelů nevznikaly obavy z možného narušení hospodářské soutěže 

na daném trhu, poněvadž se jednalo o spojení konglomerátní, nebylo nutné v této souvislosti 

provádět bližší analýzu a přistoupit k soudobému užšímu vymezování relevantních trhů.  

Přejdu-li od uhlí hnědého k relevantním trhům černého uhlí, vznikají ohledně 

konzistentnosti jejich věcného vymezení rovněž pochybnosti, avšak nikoli tak výrazné, 

jako v případě uhlí hnědého, ale (pravděpodobně) pouze terminologické. 

S ohledem na stručnost odůvodnění z předmětného rozhodnutí442 nevyplývá, 

proč v názvu relevantního trhu ÚOHS v konkrétním případě použil výraz „velkoobchodní 

prodej“, tj. relevantní trh velkoobchodního prodeje černého energetického/koksovatelného uhlí, 

namísto označení „dodávek“, jak ustáleně činí při vymezování relevantního trhu hnědého uhlí. 

Nabízí se vysvětlení, že se černé uhlí pro maloobchodní prodej zpravidla nevyužívá 

a že záměrem ÚOHS bylo tuto skutečnost zvoleným rozdílným označením zdůraznit. 

Pro vyloučení vzniklých pochybností měl takovýto případný závěr náležitě zdůvodnit, jelikož 

nastolená otázka může mít význam nikoli pouze formální, ale též věcný, pokud pro předmětné 

odlišení existoval důvod jiný než výše nabídnutý. 

                                                      
439 Viz dříve citované znění odůvodnění rozhodnutí ÚOHS ze dne 17. 1. 2000, č. j. S 105/99-100/00-210, ve věci 
ČEZ, a. s. (zneužití dominantního postavení; diskriminace dodavatele hnědého uhlí), tj. „trh dodávek 
do komunální sféry, obyvatelstvu a malým průmyslovým podnikům (zpravidla se jedná o uhlí tříděné)“. Použití 
výrazu „zpravidla“ evokuje, že mezi označení relevantní trh „dodávek hnědého tříděného uhlí“ a relevantní trh 
„dodávek do komunální sféry, obyvatelstvu a malým průmyslovým podnikům“ nelze dosadit rovnítko. 

440 Například v elektroenergetice viz kapitola 3.2.5. nebo v plynárenství viz kapitola 3.3.6. 

441 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 3. 12. 1999, č. j. S 91/99-220/3244, ve věci INVESTENERGY SA, 
Mostecká uhelná společnost, a.s. (povolení spojení soutěžitelů). 

442 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 24. 3. 2006, č. j. S 65/06-5479/06-610, ve věci WEGLOKOKS S.A., Polské uhlí, a.s. 
(povolení spojení soutěžitelů). 
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Takovýmto důvodem mohla být odlišnost skutkových okolností konkrétního 

posuzovaného případu. Nelze proto vyloučit, že ÚOHS použil označení „velkoobchodní prodej“ 

s cílem odlišit v rámci celkových dodávek černého uhlí právě trh „velkoobchodního prodeje“ 

od případně existujícího trhu „maloobchodního prodeje“ nebo jiného. Tato varianta 

by znamenala rozdělení trhů s černým uhlím na další relevantní (sub)trhy. 

Tento druhý závěr, tj. existenci dalších relevantních trhů černého uhlí, by bylo možné 

případně dovodit s odkazem na dříve citované rozhodnutí,443 ve kterém Evropská komise 

mezi skupinami odběratelů (černého) uhlí uvedla též domestic consumers and small businesses, 

tzn. nikoli pouze velkoobchodní odběratele. Bližší specifikace případného relevantního trhu však 

v daném rozhodnutí absentuje z důvodu chybějící pravomoci Evropské komise v této oblasti 

rozhodovat v návaznosti na tehdy účinné znění primárního práva Evropských společenství.444 

Z výše uvedených důvodů proto přetrvává nejistota ohledně možného vymezení případných 

dalších relevantních (sub)trhů černého uhlí. 

Poslední zmínkou týkající se samotného znění úvodního výčtu relevantních trhů 

je upozornění na jedno z rozhodnutí ÚOHS obsahující charakteristiku briket, což je produkt 

vyráběný z uhlí. 

„[H]nědé uhlí těžené společností Sokolovská uhelná dosahuje takové kvality, že je 

používáno k výrobě hnědouhelných briket, které společnost Sokolovská uhelná 

vyrábí v České republice jako jediná. V oblasti energetického uhlí v České 

republice dosahuje […] %, v oblasti tříděného uhlí dosahuje […] % a v oblasti 

hnědouhelných briket dosahuje, jak již bylo naznačeno výše, podílu 100 %.“445 

Uvedená citace naznačuje, že ÚOHS předpokládá existenci dalšího trhu, 

a to hnědouhelných briket. Pro účely předmětného správního řízení však nebylo nutné vymezit 

relevantní trhy v této oblasti s konečnou platností, a ÚOHS tudíž ponechal tuto otázku 

otevřenou. 

                                                      
443 Rozhodnutí Evropské komise ze dne 28. 2. 1996, č. j. COMP/IV/ECSC.1147, ve věci RUHRKOHLE HANDEL, 

RAAB KARCHER KOHLE (povolení spojení soutěžitelů). 

444 Viz článek 80 Smlouvy o založení Evropského společenství uhlí a oceli ze dne 18. 4. 1951 - „domestic consumer 
and small business sector does not come under the ECSC Treaty“. V podrobnostech viz Rozhodnutí 
Evropské komise ze dne 28. 2. 1996, č. j. COMP/IV/ECSC.1147, ve věci RUHRKOHLE HANDEL, 
RAAB KARCHER KOHLE (povolení spojení soutěžitelů). 

445 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 3. 5. 2004, č. j. S 64/04-1884/04, ve věci Sokolovská těžební, a.s., 
Sokolovská uhelná, a.s. (povolení spojení soutěžitelů). 
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Před tím, než přistoupím k charakteristice jednotlivých relevantních trhů, které ÚOHS 

vymezil výslovně, je namístě zmínit důvod, pro který jsem do výčtu relevantních trhů v úvodu 

této kapitoly zahrnula též další dvě „oblasti“, tj. dodávky lignitu a dodávky antracitu.446 Ačkoli 

předmětné oblasti ÚOHS za samostatné relevantní trhy neoznačil, zahrnuji je do výčtu s cílem 

zřetelně ilustrovat jejich oddělení od zbylých, konkrétně vymezených relevantních trhů.447 

3.5.4. Relevantní trh dodávek hnědého energetického uhlí 

Hnědé energetické uhlí je hnědé uhlí o prachové zrnitosti 0 až 40 mm. Na rozdíl 

od hnědého uhlí tříděného se využívá především v tepelných elektrárnách, teplárnách a velkých 

průmyslových kotelnách. K otázce zastupitelnosti energetického a tříděného hnědého uhlí uvedl 

ÚOHS následující: 

„Hnědé uhlí se používá převážně v elektrárnách a teplárnách k výrobě elektrické 

energie, tepla a technologické páry, dále ve výtopnách, blokových a domovních 

kotelnách, případně pro individuální zdroje tepla. Dosavadní rozhodovací praxe 

Úřadu […] vymezuje v oblasti hnědého uhlí z pohledu věcného samostatný 

relevantní trh hnědého energetického uhlí, když tuto kategorii uhlí odlišuje 

od kategorie hnědého tříděného uhlí, a to vzhledem k odlišnosti koncových 

uživatelů těchto dvou produktových skupin, rozdílům v jejich výrobě, v kvalitě 

(výhřevnosti), různým způsobům zásobování konkrétních zákazníků a jejich 

rozdílným cenám.“448 

Jak bylo uvedeno v kapitole 3.5.2., ÚOHS nepovažuje z výše citovaných důvodů hnědé 

uhlí energetické a tříděné za vzájemně zastupitelné, a proto vymezuje samostatný relevantní 

trh dodávek hnědého energetického uhlí. 

V souvislosti s tímto trhem dále zdůrazňuje rozlišování jeho nabídkové a poptávkové 

strany, tj. stranu prodeje hnědého energetického uhlí a stranu odběru hnědého energetického uhlí. 

Tržní podíly jednotlivých soutěžitelů jsou vypočítávány pro každou z těchto stran zvlášť. 

Jak bylo vysvětleno v kapitole 3.5.1., Skupina ČEZ je z tohoto důvodu na nabídkové straně 

předmětného relevantního trhu nejmenším soutěžitelem, a naopak na poptávkové straně 

soutěžitelem s dominantním postavením. 
                                                      
446 Důvodům vymezení „oblasti maloobchodního prodeje černého uhlí“ jsem se věnovala výše. 

447 V podrobnostech viz kapitola 3.5.2. 

448 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 10. 5. 2016, č. j. ÚOHS-S0884/2015/KS-19651/2016/840/ASm, ve věci 
HALTIXAR LTD, Severní energetická a.s. (povolení spojení soutěžitelů). 
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3.5.5. Relevantní trh dodávek hnědého tříděného uhlí 

Hnědé tříděné uhlí má vyšší prachovou zrnitosti než hnědé energetické uhlí. Hnědé 

tříděné uhlí lze dále typizovat dle jeho zrnitosti na typ „kostka“ (zrnitosti 40 až 100 mm), 

„ořech o1“ (zrnitost 20 až 40 mm) a „ořech o2“ (zrnitost 10 až 25 mm). V souvislosti s těmito 

typy se však další relevantní (sub)trhy nevymezují, resp. ÚOHS tak doposud neučinil, ani tuto 

možnost nenaznačil (v rámci pravomocně skončených řízení).449 

Odběrateli tohoto uhlí jsou maloodběratelé a malé průmyslové podniky. Na rozdíl 

od hnědého energetického uhlí se proto jedná o uhlí, které je využíváno převážně pro komunální 

účely, tj. pro domácnosti, školy, úřady, nemocnice aj.450 

Ohledně věcného i geografického vymezení relevantního trhu dodávek hnědého tříděného 

uhlí je nezbytné upozornit na probíhající řízení vedené proti společnosti Severočeské doly a.s., 

v rámci kterého předseda ÚOHS v návaznosti na podaný rozklad zrušil předcházející 

prvoinstanční správní rozhodnutí.451 Předseda ÚOHS v této souvislosti uvedl, že se ÚOHS 

ve zrušeném rozhodnutí nedostatečně vypořádal s otázkou věcného vymezení relevantního trhu 

dodávek hnědého tříděného uhlí, jelikož nelze vyloučit, že byl předmětný trh z věcného hlediska 

vymezen příliš úzce.452 Zároveň spatřil pochybení při vymezování tohoto relevantního trhu 

z hlediska geografického, jelikož nebyla dostatečně zkoumána možnost přeshraniční přepravy 

hnědého tříděného uhlí, a tudíž nebylo dostatečně zdůvodněno omezení tohoto relevantního trhu 

pouze na území České republiky. 

Jak bylo zmíněno, uvedené řízení není pravomocně skončeno, a jeho výsledek ani finální 

vymezení dotčeného relevantního trhu nelze předjímat. Rozhodnutí předsedy ÚOHS 

však naznačuje, že je s ohledem na integraci trhů v rámci EU možné očekávat, či dokonce 

již pozorovat trend případného širšího než národního geografického vymezování vybraných 

relevantních trhů.453 

                                                      
449 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 24. 11. 2005, č. j. S 46/05-184/05-SOHS II, ve věci ČEZ, a. s., Severočeské doly a.s. 

(povolení spojení soutěžitelů). 

450 Ibid. 

451 Předseda ÚOHS svým rozhodnutím ze dne 5. 6. 2018, č. j. ÚOHS-R0009/2017/HS-16569/2018/310/MHf, 
ve věci Severočeské doly a.s. (protisoutěžní dohoda; zákaz reexportu hnědého tříděného uhlí) zrušil rozhodnutí 
prvostupňové, tj. rozhodnutí ÚOHS ze dne 21. 12. 2016, č. j. ÚOHS-S337/2014/KD-50026/2016/820/TPi, 
jehož znění není veřejně dostupné. 

452 V odůvodnění zrušeného rozhodnutí bylo v této souvislosti uvedeno, že relevantní trh dodávek hnědého 
tříděného uhlí netvoří společný trh s černým tříděným uhlím a s dřevěnými briketami, jelikož se cenové výkyvy 
hnědého tříděného uhlí zdají být nezávislé na cenových výkyvech uvedených komodit a vykazují jen malou míru 
reakce na mnohem silnější cenové výkyvy hnědouhelných briket, koksu či palivového dříví.  

453 V podrobnostech viz kapitola 3.5.9. 
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3.5.6. Relevantní trh velkoobchodního prodeje černého energetického uhlí 

Jak bylo vysvětleno v kapitole 3.5.2., černé energetické uhlí a hnědé energetické uhlí 

nelze považovat za vzájemně zastupitelné, vyjma situace, kdy je zvažována výstavba nové 

elektrárny v oblasti, kde se nacházejí oba tyto typy uhlí. Později jejich vzájemná substituce 

možná není z důvodu nepřiměřeně vysokých switching costs, podmíněnosti zastupitelnosti 

časem aj.454 

Černé energetické uhlí má vyšší výhřevnost na jednotku hmotnosti oproti hnědému 

energetickému uhlí, z ekonomického hlediska je tudíž reálné dopravovat ho na delší vzdálenosti. 

Za účelem úspory nákladů spojených s přepravou i ve vztahu k této komoditě platí, že elektrárny, 

v nichž se spaluje, jsou zpravidla situovány v blízkosti jejích nalezišť, konkrétně 

v černouhelných pánevních oblastech v ostravsko-karvinském regionu. 

ÚOHS v jediném rozhodnutí, kterým byl tento relevantní trh vymezen,455 jeho bližší 

charakteristiku neuvedl. Zmínil pouze, že na tomto trhu působili oba tehdy se spojující 

soutěžitelé, tj. Polské uhlí, a.s., a WĘGLOKOKS S.A., a že je z geografického hlediska vymezen 

územím České republiky. 

V této souvislosti dle mého názoru opět vyvstává otázka, která je v porovnání 

s relevantním trhem hnědého energetického uhlí ještě palčivější, zda by neměl být relevantní trh 

velkoobchodního prodeje černého energetického uhlí z geografického hlediska vymezen šířeji. 

Ohledně černého energetického uhlí totiž platí zmíněná transportovatelnost na větší vzdálenosti, 

oproti uhlí hnědému, což se projevuje ve vysokých objemech přeshraničního obchodování 

s touto komoditou v řádu desítek procent celkové domácí produkce.456 

Ačkoli se možnosti širšího vymezení relevantního trhu hnědého energetického uhlí 

ÚOHS věnoval opakovaně, byť byl jeho export a import pouze v řádu jednotek procent, 

v souvislosti s černým energetickým uhlím si tuto otázku nepoložil. Možnost širšího 

geografického vymezení tohoto relevantního trhu přitom uvádí sama Evropská komise.457 V této 

práci se jí blíže věnuji v kapitole 3.5.9. 

                                                      
454 V podrobnostech viz kapitola 2.2. 

455 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 24. 3. 2006, č. j. S 65/06-5479/06-610, ve věci WEGLOKOKS S.A., Polské uhlí, a.s. 
(povolení spojení soutěžitelů). 

456 Srov. kapitola 3.5.9. 

457 V podrobnostech viz kapitola 3.5.8. 
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3.5.7. Relevantní trh velkoobchodního prodeje černého koksovatelného uhlí 

Relevantní trh velkoobchodního prodeje černého koksovatelného uhlí458 ÚOHS rovněž 

vymezil pouze v jednom svém rozhodnutí.459 Jedná se o stejné rozhodnutí, kterým vymezil 

relevantní trh velkoobchodního prodeje černého energetického uhlí. Opětovně v něm absentovala 

charakteristika relevantního trhu. ÚOHS v rámci popisu tržní situace velkoobchodního prodeje 

černého koksovatelného uhlí pouze uvedl, že vedle soutěžitele Polské uhlí, a.s., působí na daném 

relevantním trhu společnost OKD, a.s., a že žádný další soutěžitel na tomto trhu nepůsobí. 

ÚOHS ohledně geografického vymezení tohoto relevantního trhu izolovaně konstatoval, 

že je určeno územím České republiky,460 aniž by tento závěr argumentačně podpořil. Jelikož 

posuzoval horizontální spojení soutěžitelů, z nichž oba měli na předmětných relevantních trzích 

silné tržní postavení, je uvedený přístup zarážející, ne-li vadný. Této problematice se proto blíže 

věnuji v samostatné kapitole 3.5.9.  

Ohledně samotného produktu, tj. černého koksovatelného uhlí, ÚOHS uvádí, že se jedná 

o nízkopopelové nízkosirnaté černé uhlí, které je v návaznosti na své chemické složení 

a fyzikální vlastnosti vhodné pro výrobu koksu. 

Koks je využíván například v metalurgii. Je vyráběn v peci, s omezeným přístupem 

kyslíku při teplotách kolem 1000 °C, čímž jsou odstraněny jeho prchavé složky. Uvedený postup 

se používá z toho důvodu, že takto vyrobený koks má výbornou výhřevnost. 

3.5.8. Rozhodovací praxe Evropské komise 

Při komparaci závěrů ÚOHS a Evropské komise ohledně způsobu vymezování 

relevantních trhů uhlí jsem neidentifikovala zjevné diskrepance. Oproti jiným energetickým 

sektorům ÚOHS při vymezování trhů s uhlím na rozhodnutí EK zpravidla neodkazuje.461 

V této souvislosti je nezbytné připomenout rozdílnost rámce, ze kterého posouzení 

ÚOHS a Evropské komise vychází, a to jak ve smyslu lingvistickém (problematičnost překladu), 

                                                      
458 K problematice zvoleného výslovného označení relevantního trhu velkoobchodního prodeje černého 

koksovatelného uhlí jako „velkoobchodního“ viz kapitola 3.5.3. 

459 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 24. 3. 2006, č. j. S 65/06-5479/06-610, ve věci WEGLOKOKS S.A., Polské uhlí, a.s. 
(povolení spojení soutěžitelů). 

460 Ibid. 

461 Výjimkou je rozhodnutí vydané již v roce 2000, konkrétně rozhodnutí ÚOHS ze dne 17. 1. 2000, č. j. S 105/99-
100/00-210, ve věci ČEZ, a. s. (zneužití dominantního postavení; diskriminace dodavatele hnědého uhlí), 
ve kterém ÚOHS v této souvislosti odkázal na rozhodnutí Evropské komise ze dne 28. 2. 1996, 
č. j. COMP/IV/ECSC.1147, ve věci RUHRKOHLE HANDEL, RAAB KARCHER KOHLE (povolení spojení 
soutěžitelů), v podrobnostech viz kapitola 3.5.3. 
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tak technickém, tj. rozdílnost stupnice pro odlišení jednotlivých druhů uhlí, což se pochopitelně 

promítá v samotném vymezování relevantních trhů.462 Zároveň je nutné podotknout, 

že je rozhodovací praxe Evropské komise v této oblasti poměrně limitovaná, přičemž není 

výjimkou, že Evropská komise nechává otázku finálního vymezení relevantního trhu otevřenou. 

Evropská komise rozlišuje dva samostatné trhy uhlí,463 thermal coal market 

a metallurgical coal market (also referred to as coking coal).464 K tomu doplňuje, že se v rámci 

thermal coal market nabízí vymezit případné další tři (sub)trhy dle chemického složení uhlí 

(anthracite, bituminous coal nebo subbituminous coal). V této souvislosti dodává, že coking coal 

je vždy typem bituminous, zatímco thermal coal může být představováno kterýmkoli 

ze tří uvedených typů. Otázku finálního vymezení případných (sub)trhů však v rámci doposud 

řešených případů nechala otevřenou.465 Totéž platí i o případném dalším relevantním trhu uhlí, 

kterým je tzv. „PCI trh“.466 

Ohledně pojmového spárování výše citovaných relevantních trhů vymezovaných 

Evropskou komisí s relevantními trhy českými se domnívám, že coking coal market 

lze přiměřeně považovat za „relevantní trh velkoobchodních dodávek černého koksovatelného 

uhlí“. Trh thermal coal market považuji za „relevantní trh energetického uhlí (jak hnědého, 

tak černého)“. Evropská komise ve svých rozhodnutích nezmiňuje „relevantní trh tříděného 

                                                      
462 V podrobnostech viz kapitola 3.5.3. 

463 K relevantnímu trhu lignitu viz dále. 

464 Viz rozhodnutí Evropské komise ze dne 6. 12. 2017, č. j. COMP/M.8687, ve věci PRISKO, OKD 
NASTUPNICKA (povolení spojení soutěžitelů): „[W]ithin hard coal the Commission has consistently defined 
separate markets for (i) thermal coal and (ii) metallurgical coal (also referred to as coking coal) in view 
of the characteristics required depending on the end use: thermal coal for producing electricity and heat 
and metallurgical coal for the steel industry. […] thermal coal and coking coal belong to different product 
markets and are not substitutable. More precisely, due to their different calorific values and other characteristics 
they are each suitable for different purposes and the customers' equipment is adapted to either one or the other 
and cannot be used interchangeably. […] hard coal and lignite belong to separate markets […] thermal coal 
is used for power generation while metallurgical coal, understood mainly as coking coal, is used to make steel 
for its caking properties. They have explained that coking coal has substantially higher monetary value because 
of those properties that render it suitable for the metallurgical industry. Both types of coal are not substitutable.“ 
Obdobně rozhodnutí Evropské komise ze dne 17. 11. 1999, č. j. COMP/ECSC.1316, ve věci RAG, BURTON 
(povolení spojení soutěžitelů), rozhodnutí Evropské komise ze dne 20. 7. 2000, č. j. COMP/ECSC.1331, ve věci 
ANGLO AMERICAN, SHELL COAL (povolení spojení soutěžitelů), rozhodnutí Evropské komise ze dne 
14. 6. 2001, č. j. COMP/M.2413, ve věci BHP, BILLITON (povolení spojení soutěžitelů) nebo rozhodnutí 
Evropské komise ze dne 22. 11. 2012, č. j. COMP/M.6541, ve věci GLENCORE, XSTRATA (podmíněné povolení 
spojení soutěžitelů). 

465 Ibid. 

466 Srov. rozhodnutí Evropské komise ze dne 6. 12. 2017, č. j. COMP/M.8687, ve věci PRISKO, 
OKD NASTUPNICKA (povolení spojení soutěžitelů). Uhlí může být rozmělněno a vstřikováno přímo do dna 
vysoké pece jako částečná náhrada koksu při výrobě oceli. Tento postup nese označení Pulverized Coal Injection 
(PCI). 
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uhlí“, jelikož ve vztahu k tomuto maloobchodnímu trhu, na kterém je dodáváno uhlí 

pro komunální účely, nemá dle zakládacích smluv věcnou působnost. Ekvivalence vymezení 

relevantních trhů týkajících se lignite,467 lignitu, a anthracite, antracitu, je s ohledem 

na jazykovou podobnost na první pohled patrná. 

V neposlední řadě ohledně rozhodovací praxe Evropské komise týkající se trhů s uhlím 

upozorňuji, že v minulosti vymezila přímořský trh (černého) uhlí, tj. seaborne market for coal, 

jako celosvětový, vzhledem k nízkým nákladům na přepravu po moři.468 Ve vztahu k českým 

podmínkám v této souvislosti výslovně doplnila, že dané geografické vymezení relevantního trhu 

nelze aplikovat, jelikož v České republice není námořní přeprava k transportu uhlí využívána.469 

Evropská komise v daném rozhodnutí z konce roku 2017470 nechala otázku finálního 

geografického vymezení relevantního trhu černého energetického uhlí otevřenou, ohledně jeho 

možné podoby však zmínila, že může být vymezen územím střední a východní Evropy, případně 

též Ruska, a že nejužším možným vymezením je území České republiky a Polska. Jedná se tedy 

o širší vymezení, než které uvádí ÚOHS, a lze očekávat, že by se v tomto směru mohla 

rozhodovací praxe ÚOHS v budoucnu vyvinout.  

3.5.9. Problematika vymezení relevantních trhů z geografického hlediska 

ÚOHS vymezuje všechny relevantní trhy s uhlím z geografického hlediska jako národní. 

Jak jsem opakovaně naznačovala v předchozích kapitolách,471 o správnosti takového přístupu 

zásadně pochybuji, a to ze dvou důvodů. 

Zaprvé, Evropská komise ve svém rozhodnutí472 výslovně uvedla, že Skupina OKD 

prodává většinu své produkce černého uhlí v České republice, Polsku, Slovensku, Rakousku 

a Německu, a v omezeném množství na Balkánském poloostrově. Dle mého názoru tudíž nelze 

souhlasit se závěrem ÚOHS, že dodávky OKD jsou v zásadě omezeny jen na území 

                                                      
467 Viz rozhodnutí Evropské komise ze dne 22. 9. 2016, č. j. COMP/M.8056, ve věci EPH, PPF INVESTMENTS, 

VATTENFALL GENERATION, VATTENFALL MINING (povolení spojení soutěžitelů). 

468 Srov. rozhodnutí Evropské komise ze dne 6. 12. 2017, č. j. COMP/M.8687, ve věci PRISKO, 
OKD NASTUPNICKA (povolení spojení soutěžitelů). 

469 Ibid. 

470 Ibid. 

471 Viz kapitoly 3.5.3., 3.5.5., 3.5.6. a 3.5.8. 

472 Viz rozhodnutí Evropské komise ze dne 6. 12. 2017, č. j. COMP/M.8687, ve věci PRISKO, 
OKD NASTUPNICKA (povolení spojení soutěžitelů). 
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České republiky.473 Jelikož je OKD v České republice hlavním, ne-li jediným producentem 

černého koksovatelného uhlí,474 domnívám se, že by geografické vymezení relevantního trhu 

velkoobchodního prodeje tohoto produktu nemělo být omezeno územím České republiky. 

Zadruhé, porovnáním objemů přeshraničně obchodovaného vs. v tuzemsku 

vyprodukovaného černého koksovatelného uhlí lze prokázat, že tento trh není fakticky omezen 

hranicemi České republiky. Za rok 2017 bylo v České republice vytěženo 2 937 tisíc tun černého 

koksovatelného uhlí, 1 871 tisíc tun bylo exportováno a 1 447 tisíc tun importováno.475 Objem 

přeshraničního obchodu s touto komoditou tudíž převyšuje objem samotné domácí produkce. 

Ačkoli uvedený ukazatel není výhradním kritériem pro geografické vymezení relevantního trhu, 

je kritériem neopominutelným, a nelze proto připustit, aby v této souvislosti zůstalo 

argumentačně nevypořádáno. Jelikož byl posuzován případ nikoli konglomerátního, ale dokonce 

horizontálního spojení soutěžitelů, je tento nedostatek o to více palčivý.476 

Nadto, ÚOHS se otázkou případného širšího geografického vymezení relevantního trhu 

velkoobchodního prodeje černého koksovatelného/energetického uhlí vůbec nezabýval, přitom 

ve vztahu k relevantnímu trhu hnědého energetického uhlí ji pokládal a zkoumal opakovaně. 

Domnívám se, že opodstatněnější by byl přístup spíše opačný, jelikož přeshraniční dovoz 

a vývoz hnědého uhlí se pohybuje maximálně v řádu jednotek procent477 a zároveň je hnědé uhlí 

přepravováno na výrazně kratší vzdálenosti oproti uhlí černému.478 Sama Evropská komise 

přitom trhy s černým uhlím vymezuje šířeji než jako národní, a ve vztahu k místnímu trhu 

s černým uhlím výslovně uvedla, že je tvořen minimálně územím Polska a České republiky.479  

                                                      
473 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 24. 3. 2006, č. j. S 65/06-5479/06-610, ve věci WEGLOKOKS S.A., Polské uhlí, a.s. 

(povolení spojení soutěžitelů). 

474 Ibid. 

475 Srov. Energetická statistika: Uhlí, koks a brikety v České republice. In. Mpo.cz [online]. [cit 2018-01-01]. 
Dostupné z: https://www.mpo.cz/assets/cz/energetika/statistika/tuha-paliva/2018/5/Mesicni-statistika-uhli-
2018_1.pdf. 

476 Viz rozhodnutí ÚOHS ze dne 24. 3. 2006, č. j. S 65/06-5479/06-610, ve věci WEGLOKOKS S.A., 
Polské uhlí, a.s. (povolení spojení soutěžitelů). Nutno doplnit, že v období posuzování spojení soutěžitelů objem 
přeshraničního obchodu černého koksovatelného uhlí nepřevyšoval objem domácí produkce, dosahoval jeho 
poloviny, což lze rovněž považovat za skutečnost, se kterou se měl ÚOHS vypořádat (viz Energetická statistika: 
Uhlí, koks a brikety v České republice. In. Mpo.cz [online]. [cit 2018-01-01]. Dostupné z: 
https://www.mpo.cz/assets/cz/energetika/statistika/tuha-paliva/2018/5/Mesicni-statistika-uhli-2018_1.pdf.) 

477 Srov. Energetická statistika: Uhlí, koks a brikety v České republice. In. Mpo.cz [online]. [cit 2018-01-01]. 
Dostupné z: https://www.mpo.cz/assets/cz/energetika/statistika/tuha-paliva/2018/5/Mesicni-statistika-uhli-
2018_1.pdf. 

478 Tím však nerozporuji nezbytnost zkoumat otázku případného širšího geografického vymezení trhů s hnědým 
uhlím.  

479 V podrobnostech viz kapitola 3.5.8. 
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Jak jsem zmínila, ÚOHS se otázkou širšího geografického vymezení zabýval (alespoň) 

ve vztahu k relevantnímu trhu hnědého energetického uhlí, nicméně uzavřel, že se nadále jedná 

o trh národní,480 navzdory tomu, že bral za prokázané, že jsou elektrárny stavěny v blízkosti 

pánevních oblastí, které se nacházejí v pohraničí,481 tzn. bral v potaz kritérium „geografické 

blízkosti soutěžitelů“.482 

Jako hlavní důvod svého závěru uvedl, že komodita je v rámci tuzemského trhu 

obchodována za homogenních podmínek a že dovozy ze sousedních států je třeba považovat 

spíše za potenciální konkurenci tuzemských producentů hnědého energetického uhlí. Za jedno 

z rozhodujících kritérií v této souvislosti označil cíle národohospodářské politiky sousedních 

států: 

„Z hlediska geografického vzal Úřad dále v potaz, že s hnědým uhlím se vzhledem 

k vysokým přepravním nákladům v obecné rovině přeshraničně téměř 

neobchoduje. Současně však nelze pominout, že doly na hnědé uhlí těžené 

účastníkem řízení se nachází u hranic České republiky s Polskem a SRN. 

Při posuzování tohoto zdánlivého rozporu vzal Úřad primárně v úvahu 

skutečnost, že v poměrně nedávné minulosti bylo národohospodářskou politikou 

každého státu zabezpečit své hnědouhelné spotřebiče, pokud možno, palivem 

těženým na území vlastního státu.“483 

Další skutečností, o kterou ÚOHS opřel svůj závěr, je „dlouhodobost obvyklé spolupráce 

těžebních společností a větších spotřebitelů hnědého uhlí […] U hnědého energetického uhlí je 

obvykle uváděna ekonomičnost dopravy několik set (cca 200 až 300) kilometrů.“484 

Tato argumentace dle mého názoru evokuje, že by geografické vymezení nemělo být vázáno 

                                                      
480 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 15. 12. 2009, č. j. ÚOHS-S069/2008/DP-15868/2009/820, ve věci 

Czech Coal Services a.s. (zneužití dominantního postavení; cenová diskriminace a omezení dodávek hnědého 
energetického uhlí). 

481 Výjimkou je Elektrárna Chvaletice nebo Elektrárna Hodonín, ve které se však primárně spaluje lignit, jehož 
naleziště se nachází nedaleko. 

482 V podrobnostech viz kapitola 2.3.: „Chování soutěžitele nelze posuzovat pouze vzhledem k ‚výrobkově blízkým‘ 
soutěžitelům, nýbrž i vzhledem ke ‚geograficky blízkým‘ soutěžitelům.“ (NERUDA, 2006, § 2 odst. 2). 

483 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 15. 12. 2009, č. j. ÚOHS-S069/2008/DP-15868/2009/820, ve věci 
Czech Coal Services a.s. (zneužití dominantního postavení; cenová diskriminace a omezení dodávek hnědého 
energetického uhlí). 

484 Ibid. Uvedenou argumentaci rozvádí následovně: „Tyto historické důvody, dlouhodobost spolupráce i určitá 
investiční náročnost při záměru změnit dodavatele hnědého energetického uhlí a spalovat tak kvalitativně odlišné 
uhlí mají i v současnosti dopad na přeshraniční obchod mezi jednotlivými státy. Tyto shora popsané skutečnosti 
významně ovlivňují z geografického hlediska odlišitelnost jednotlivých národních trhů.“ 
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na státní území, ale na perimetr, jehož středem bude konkrétní pánevní oblast. Tento přístup 

přitom zmiňuje sám ÚOHS ve vztahu k lignitu, jelikož ekonomičnost dopravy je u něj ještě nižší. 

ÚOHS rovněž argumentoval rozhodovací praxí Evropské komise. Ve starších 

rozhodnutích Evropská komise skutečně vymezovala tyto trhy jako trhy národní, nicméně 

v návaznosti na změnu situace na trhu, rozvoj mezinárodního obchodu, harmonizaci a unifikaci 

právní úpravy širokého okruhu souvisejících oblastí, technologickou standardizaci, globalizaci 

atd., se její závěry v tomto smyslu vyvinuly, jak bylo ilustrováno výše. 

V neposlední řadě při analyzování udržitelnosti názoru ÚOHS o uvedeném geografickém 

vymezení relevantního trhu dodávek hnědého energetického odkazuji na rozsudek Nejvyššího 

správního soudu z roku 2013, který k této problematice uvedl následující: 

„[N]elze než opětovně souhlasit s krajským soudem, že samotná skutečnost, 

že určitý objem hnědouhelné produkce byl do zahraničí vyvezen, svědčí o tom, 

že vyšší náklady na dopravu zboží mohly být kompenzovány vyšší cenou nabízenou 

za hnědouhelná paliva na zahraničních trzích. Vyšší přepravní náklady 

sice nepochybně mohly být faktorem ovlivňujícím rozhodování dodavatelů 

o vývozu hnědouhelné produkce do zahraničí, nicméně nelze pominout, 

že tyto náklady nejsou jedinou položkou, která rozhoduje o výhodnosti 

či případném zisku z takto obchodovaného zboží. Nelze proto přijmout tvrzení, 

že vysoké přepravní náklady představují nepřekonatelnou barieru, která fakticky 

vylučuje jakýkoliv obchod se zahraničím. Tomu nasvědčuje i skutečnost, 

že k vývozům hnědouhelného paliva v posuzovaném období (ačkoliv se jednalo 

pouze o malou část celkové produkce), skutečně docházelo a nelze proto mít za to, 

že zde objektivně neexistovaly podmínky pro uskutečňování mezinárodního 

obchodu s touto komoditou.“485 

 Ačkoli citované rozhodnutí, kterým bylo zrušeno předcházející rozhodnutí ÚOHS,486 

výslovně neuvádí, že je dotčený relevantní trh z geografického hlediska širší než národní, 

dle mého názoru potvrzuje výhrady, které jsem vůči předmětnému vymezení prezentovala výše. 

                                                      
485 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 12. 2013, č. j. 5 Afs 3/2012-131, ve věci Sokolovská uhelná, 

právní nástupce, a.s., ÚOHS (zrušení rozhodnutí ÚOHS ve věci protisoutěžních dohod Sokolovské uhelné 
s distributory a odběrateli o zákazu exportu uhlí). 

486 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 8. 1. 2010, č. j. ÚOHS-S355/2007/KD-357/2010/820/HKa, ve věci Sokolovská uhelná, 
právní nástupce, a.s. (protisoutěžní dohody Sokolovské uhelné s distributory a odběrateli o zákazu exportu uhlí). 
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Ohledně této problematiky uzavírám, že analyzovaný závěr ÚOHS o národním 

geografickém vymezení relevantního trhu dodávek hnědého energetického uhlí nutně 

nehodnotím jako chybný, byť má podstatné slabiny, na které jsem výše poukázala. Jako chybné 

naopak hodnotím to, že ÚOHS obdobnou analýzu neprovedl ve vztahu k relevantnímu trhu 

velkoobchodního prodeje černého koksovatelného uhlí, ohledně kterého jsou skutečnosti 

svědčící pro širší geografické vymezení ještě palčivější. 

3.6. Vedlejší energetické produkty 

3.6.1. Souhrnná charakteristika 

ÚOHS ve své rozhodovací praxi vymezuje samostatný relevantní trh dodávek vedlejších 

energetických produktů.487 Jedná se o dodávky takových produktů, které vznikají při výrobě 

tepelné a elektrické energie spalováním uhlí.488 

Charakteristika předmětného relevantního trhu obsažená v dosavadních rozhodnutích 

ÚOHS je pouze heslovitá. Proto vnímám jako žádoucí připojit vysvětlení problematiky 

fungování tohoto trhu. 

Rozhodnutím ÚOHS lze konkrétně vytknout, že jejich odůvodnění odpovídajícím 

způsobem nepopisují podstatu nakládání s vedlejšími energetickými produkty. Pro podpoření 

vysloveného názoru odkazuji na rozhodnutí týkající se jiných energetických sektorů, konkrétně 

elektroenergetiky a plynárenství. ÚOHS ve svých rozhodnutích detailně charakterizuje vybrané 

elektroenergetické i plynárenské relevantní trhy, byť se lze při analýze vazeb vznikajících 

na těchto trzích opřít rovněž o speciální právní úpravu obsaženou v energetickém zákoně. 

Podnikání týkající se dodávek vedlejších energetických produktů, stejně jako dodávek uhlí, 

však takovouto speciální právní úpravu nemá, což vytváří nejistotu a případné nejasnosti ohledně 

charakteristiky vymezených relevantních trhů. Je žádoucí, aby tyto pochybnosti byly překlenuty 

právě o to detailnějším odůvodněním soutěžního úřadu. Dosavadní rozhodnutí ÚOHS týkající se 

                                                      
487 Otázku vymezení relevantního trhu vedlejších energetických produktů ÚOHS řešil v následujících rozhodnutích: 

rozhodnutí ÚOHS ze dne 27. 5. 2013, č. j. ÚOHS-S196/2013/KS-9749/2013/840/RPl, ve věci Litvínovská uhelná 
a.s., Elektrárna Chvaletice a.s. (povolení spojení soutěžitelů), rozhodnutí ÚOHS ze dne 3. 5. 2004, č. j. S 64/04-
1884/04, ve věci Sokolovská těžební, a.s., Sokolovská uhelná, a.s. (povolení spojení soutěžitelů), rozhodnutí 
ÚOHS ze dne 10. 5. 2016, č. j. ÚOHS-S0884/2015/KS-19651/2016/840/ASm, ve věci HALTIXAR LTD, Severní 
energetická a.s. (povolení spojení soutěžitelů), rozhodnutí ÚOHS ze dne 13. 11. 2016, č. j. ÚOHS-
S0711/2016/KS-47546/2016/840/LBř, ve věci Elektrárna Tisová, a.s., ČEZ Teplárenská, a.s. (povolení spojení 
soutěžitelů). 

488 Ibid. 
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relevantního trhu dodávek vedlejších energetických produktů jsou však spíše zkratkovitá 

a k ozřejmění problematiky tudíž přispívají pouze omezeně. 

Primárně je žádoucí upřesnit, že ÚOHS podřazuje pod tento relevantní trh 

(pravděpodobně) pouze ty vedlejší energetické produkty, které jsou registrované489 

nebo certifikované490. Tato skutečnost může mít dle mého názoru zásadní dopad na výpočet 

tržních podílů jednotlivých soutěžitelů, a tudíž na rozhodnutí ve věci samé. 

Vedlejší energetické produkty jsou tuhé materiály vznikající při výrobě elektrické 

a tepelné energie způsobem spalování tuhých paliv v elektrárnách a teplárnách nebo během 

procesu odsíření spalin. Jejich produkce je nevyhnutelná, protože vznikají v důsledku plnění 

opatření na ochranu ovzduší.491 

Pokud výrobce nemá pro vyprodukovaný objem vedlejších energetických produktů 

odběratele, nakládá s daným produktem jako s odpadem492. Byť se z hlediska složení jedná 

o jeden a tentýž produkt, na relevantní trh vedlejších energetických produktů v takovém případě 

nevstupuje. Určující je zde rozhodnutí jeho producenta, v jakém ze dvou zmíněných režimů bude 

s dotčenými vedlejšími energetickými produkty nakládat. Buď může tuto dodávku po splnění 

právních náležitostí poskytnout na trh, nebo bude s tímto produktem nakládat jako s odpadem 

a daný objem produkce nebude pro relevantní trh využitelný. 

Tato skutečnost demonstruje, že k vymezení relevantních trhů nelze přistupovat 

automatizovaně a že je nezbytné pečlivě analyzovat, kterou z metod vyjmenovaných v kapitole 

2.1. aplikovat a z jakých kritérií přitom vycházet.  

ÚOHS ve svých odůvodněních neupřesňuje, z jakých hodnot při výpočtu velikosti tržních 

podílů na tomto relevantním trhu vychází a zda při výpočtu celkového objemu vedlejších 

energetických produktů dodávaných na relevantní trh abstrahuje právě od vedlejších 

energetických produktů považovaných za odpad (tj. necertifikovaných či neregistrovaných). 

                                                      
489 Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2016 o registraci, hodnocení, 

povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 
1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, 
směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES. 

490 Dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, 
a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 kterým se stanoví 
harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. 

491 Srov. ORLÍKOVÁ, 2015. 

492 Dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Takový odpad je obvykle odstraňován uložením ve formě hydrosměsi na odkaliště. 
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V minulosti přitom bylo s vedlejšími energetickými produkty nakládáno výhradně 

jako s odpadem. Až legislativní a tržní vývoj umožnil jejich využití uvedeným způsobem. 

Tato skutečnost se skrytě odráží též v rozhodovací praxi ÚOHS, kdy relevantní trh dodávek 

vedlejších energetických produktů ÚOHS (bez vysvětlení souvislostí) poprvé zmiňuje 

až ve svém rozhodnutí z roku 2013. 

Mezi jednotlivými druhy vedlejších energetických produktů ÚOHS bez bližšího 

zdůvodnění vyjmenovává popílek, strusku, energosádrovec, stabilizát a přírodní sádrovec. 

V této souvislosti pouze zmiňuje hypotetickou možnost členění tohoto relevantního trhu na další 

samostatné (sub)trhy dle uvedených typů těchto produktů. V návaznosti na okolnosti 

posuzovaných případů však k užšímu vymezení relevantního trhu doposud nepřistoupil. 

Ohledně případného budoucího vývoje způsobu vymezení relevantního trhu dodávek 

vedlejších energetických produktů ÚOHS taktéž uvedl, že by za případný další samostatný 

(sub)trh mohly být považovány dodávky karbochemických produktů nebo energoplynu. Mezi 

karbochemické produkty patří generátorový hnědouhelný dehet, fenolový koncentrát a surový 

lehký olej. Jedná se rovněž o vedlejší energetické produkty. Na rozdíl od dříve uvedených 

však mohou vznikat též jiným technologickým způsobem než jako vedlejší produkt při spalování 

tuhých paliv v elektrárnách nebo teplárnách. Mohou být cíleně vyráběny k tomu určenými 

specializovanými chemickými závody. Pokud vznikají pouze jako vedlejší produkt, mají výrazně 

nižší kvalitu a jejich odbyt je proto problematický.493 

Karbochemické produkty je možné využít na výrobu výše zmiňovaného energoplynu, 

který je využíván jako vsázka do paroplynových elektráren. K internímu využití 

karbochemických produktů právě pro tento účel přistoupila společnost Sokolovská uhelná, a.s., 

v roce 2004.494 

V této souvislosti se nabízí otázka, zda by případný (sub)trh s karbochemickými produkty 

neměl být členěn na další dva (sub)trhy v návaznosti na zmíněný rozdílný způsob jejich výroby. 

Odpovědí je, že nikoli. Způsob výroby totiž není kritériem, které by bylo pro definování 

relevantního trhu rozhodné. Jak bylo v předchozích kapitolách zmíněno, při vymezení 

jednotlivých relevantních trhů s elektřinou taktéž není rozlišováno, zda byla elektřina vyrobena 

v hnědouhelné elektrárně či zda pochází z obnovitelných zdrojů. Klíčové je naopak hledisko 

uspokojení potřeb zákazníka. Relevantní trhy je nutné vymezovat samostatně, pokud 

                                                      
493 V podrobnostech viz rozhodnutí ÚOHS ze dne 3. 5. 2004, č. j. S 64/04-1884/04, ve věci Sokolovská těžební, a.s., 

Sokolovská uhelná, a.s. (povolení spojení soutěžitelů). 

494 Ibid. 
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se v důsledku odlišných způsobů výroby jedná o rozdílné produkty. Produkty jsou odlišitelné, 

pokud slouží rozdílným účelům, uspokojují různé potřeby, a nejsou tudíž z pohledu zákazníka 

vzájemně plně zastupitelné. Taková situace nastává u jednotlivých druhů uhlí, jak bylo 

vysvětleno v kapitole 3.5. 

Ohledně karbochemických produktů se na základě informací uvedených v dotčených 

rozhodnutích ÚOHS domnívám, že by rozlišování dalších (sub)trhů dle způsobu jejich výroby 

nemělo opodstatnění, jelikož tyto produkty vždy slouží stejnému účelu, byť jsou rozdílné kvality. 

Na rozdíl od uhlí vede zmíněná rozdílnost kvality u karbochemických produktů vznikajících 

jako vedlejší energetický produkt „pouze“ k vyšší nákladovosti jejich využívání a nikoli 

k odlišnému způsobu jejich využití. Případné rozlišování „relevantního trhu dodávek 

karbochemických produktů vznikajících jako vedlejší energetický produkt“ a „relevantního trhu 

dodávek karbochemických produktů cíleně vyráběných“ by tudíž nemělo své opodstatnění. 

Pro vyloučení pochybností opakuji, že v rámci své dosavadní rozhodovací praxe ÚOHS 

k žádnému z dříve zmiňovaných způsobů případného užšího věcného vymezení nepřistoupil, 

a v této oblasti tudíž vymezuje pouze jeden relevantní trh, který označuje jako relevantní 

trh dodávek vedlejších energetických produktů.  

3.6.2. Relevantní trh dodávek vedlejších energetických produktů 

Vedlejší energetické produkty lze dodávat do velkých vzdáleností od místa jejich vzniku 

(elektráren či tepláren). Relevantní trh dodávek vedlejších energetických produktů je proto 

z geografického hlediska vymezen jako národní. 

Jak bylo vysvětleno v úvodu této práce, v návaznosti na způsob vzniku vedlejších 

energetických produktů lze tento relevantní trh dle mého názoru považovat za jeden z trhů 

spadajících do oblasti energetiky. Vedlejší energetické produkty vznikají v elektrárnách 

a teplárnách při spalováním uhlí. Jejich producentem jsou tudíž výhradně provozovatelé těchto 

výrobních zdrojů,495 kteří vystupují na nabídkové straně tohoto trhu. Silně dominantní postavení 

zde zaujímá Skupina ČEZ jakožto nejvýznamnější výrobce elektrické energie v České republice. 

Její tržní podíl činí cca 75 %,496 z čehož plyne, že se jedná o trh vysoce koncentrovaný. 

                                                      
495 Vyjma cíleně vyráběných karbochemických produktů (viz vysvětlení výše). 

496 V podrobnostech viz rozhodnutí ÚOHS ze dne 27. 5. 2013, č. j. ÚOHS-S196/2013/KS-9749/2013/840/RPl, 
ve věci Litvínovská uhelná a.s., Elektrárna Chvaletice a.s. (povolení spojení soutěžitelů), rozhodnutí ÚOHS 
ze dne 10. 5. 2016, č. j. ÚOHS-S0884/2015/KS-19651/2016/840/ASm, ve věci HALTIXAR LTD, 
Severní energetická a.s. (povolení spojení soutěžitelů). Dalšími subjekty působícími na tomto trhu jsou 
Severní energetická a.s. s tržním podílem nižším než 15 %, Elektrárna Chvaletice a.s. s cca 5–10% tržním podílem 
a celá řada dalších. 
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Poptávkovou stranu tvoří soutěžitelé působící v oblasti stavitelství, kde jsou vedlejší 

energetické produkty převážně využívány, a to jako materiál pro základy staveb železnic a silnic, 

pro úpravy terénů, krajin apod. 

3.7. Emisní povolenky 

3.7.1. Souhrnná charakteristika 

ÚOHS v souladu s rozhodovací praxí Evropské komise vymezuje samostatný relevantní 

trh obchodování s emisními povolenkami.497 Dosavadní rozhodovací praxe ÚOHS z oblasti 

energetiky obsahuje pouze dvě rozhodnutí týkající se tohoto relevantního trhu.498 Obě z těchto 

rozhodnutí byla vydána ve věci povolení spojení soutěžitelů. V návaznosti na nízké tržní podíly 

spojujících se soutěžitelů na daném relevantním trhu ÚOHS neprováděl detailnější ekonomickou 

ani právní analýzu. Odůvodnění jeho rozhodnutí neobsahuje bližší vysvětlení podstaty fungování 

tohoto trhu.499 

Emisní povolenky (EU Allowances, dále také „EUA“) jsou obchodovány v rámci 

Evropského systému obchodování s emisemi skleníkových plynů (European Union Greenhouse 

Gas Emission Trading Scheme, dále také „EU ETS“). Jedná se o nástroj motivující ke snižování 

emisí skleníkových plynů, zejména oxidu uhličitého – CO2. Tento systém byl vytvořen 

Evropskou unií v roce 2005 za účelem naplnění jejích závazků plynoucích 

z Kjótského protokolu.500 

Právní úprava EU ETS je vystavěna na směrnici o vytvoření systému pro obchodování 

s povolenkami na emise skleníkových plynů,501 která byla do českého právního řádu 

                                                      
497 Otázku vymezení relevantního trhu emisních povolenek řešil v rozhodnutí ÚOHS ze dne 18. 6. 2012, č. j. ÚOHS-

S492/2011/KS-11155/2012/840/LBř, ve věci ČEZ, a. s., Energotrans, a.s. (povolení spojení soutěžitelů) 
a rozhodnutí ÚOHS ze dne 20. 5. 2016, č. j. ÚOHS-S0263/2016/KS-21746/2016/840/MWi, ve věci 
Veolia Energie ČR, a.s., Pražská teplárenská LPZ, a.s. (povolení spojení soutěžitelů). 

498 V podrobnostech viz dále. 

499 V podrobnostech viz kapitola 3.7.2. 

500 Kjótský protokol k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu byl přijat v roce 1997 (viz Kjótský protokol 
k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu. In Mzp.cz [online]. [cit. 2018-09-01]. 
Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/kjotsky_protokol.). Vybrané země se v něm zavázaly v rámci prvního 
kontrolního období, tj. 2008–2012, snížit emise skleníkových plynu nejméně o 5,2 % ve srovnání se stavem v roce 
1990. V roce 2012 byl schválen dodatek, tzv. „Dodatek 1“, kterým bylo potvrzeno pokračování Protokolu a jeho 
druhé kontrolní období, tj. 2013–2020, pro které se EU a všechny její členské státy zavázaly snížit do roku 2020 
emise skleníkových plynů o 20 % v porovnání s rokem 1990. 

501 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému 
pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES. 
In: EUR-lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit. 2018-09-01]. 
Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/. 
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implementována zákonem č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise 

skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů. 

Je nutné zdůraznit, že emisní povolenky nejsou využívány pouze v oblasti energetiky. 

Tento nástroj je uplatňován v celé řadě dalších sektorů generujících emise CO2. Konkrétně 

v oblasti výroby oceli a železa, cementu a vápna nebo celulózy a papíru, dále též v chemickém 

průmyslu, sklokeramickém průmyslu, v rafinériích či v oblasti letecké přepravy.502 

EU ETS zahrnuje přes jedenáct tisíc zařízení patřících provozovatelům z výše 

vyjmenovaných oblastí a pokrývá zhruba dvě miliardy tun emisí CO2 ročně. Uvedení 

provozovatelé monitorují své emise CO2, každoročně je vykazují určenému orgánu státní 

správy503 a vyřazují za ně příslušný počet emisních povolenek. Emisní povolenky nejsou 

inkorporovány ve hmotném nosiči, existují a pohybují se na účtech v rejstříku povolenek, 

jehož národním správcem v České republice je OTE, a.s.504 

Určený počet emisních povolenek je provozovatelům přidělen bezplatně. V případě jejich 

nedostatku mají též možnost si je koupit na trhu nebo v aukci. Pokud naopak redukují své emise 

skleníkových plynů, mají možnost uspořené emisní povolenky či jiné emisní kredity505 prodat. 

Tím se dostávám zpět k otázce vymezení relevantního trhu. 

Emisní povolenky jsou obchodovány za tržní ceny.506 Obchodovat mezi sebou mohou 

státy Dodatku 1 Kjótského protokolu v rámci flexibilního mechanismu Mezinárodního emisního 

obchodování (International Emission Trading, dále také „IET“), přičemž největším systémem 

emisního obchodování je právě výše představovaný EU ETS. 

3.7.2. Relevantní trh obchodování s emisními povolenkami 

Jak bylo zmíněno, ÚOHS se tomuto relevantnímu trhu v rámci svých rozhodnutí věnoval 

dvakrát, a to v roce 2012 a 2016. V obou z nich velmi stručně: 

                                                      
502 Navzdory tomu jsem považovala za přínosné zařadit relevantní trh obchodování s emisními povolenkami 

do této práce z důvodů uvedených v úvodní kapitole. 

503 V České republice plní tuto roli Ministerstvo životního prostředí 

504 Blíže k problematice EUA a EU ETS viz Emisní obchodování. In Mzp.cz [online]. [cit. 2018-09-01]. Dostupné z: 
https://www.mzp.cz/cz/emisni_obchodovani. 

505 Vysvětlení podstaty emisních kreditů viz dále. 

506 Cena EUA dosáhla svého maxima v dubnu 2006 (32 EUR). V průběhu roku 2012 se naopak propadla 
na minimum (2,5 EUR), což vedlo téměř ke kolapsu celého systému a k následným, stále pokračujícím, 
iniciativám o jeho zefektivnění. Na dvojcifernou hodnotu se cena EUA vrátila poprvé v únoru 2018, přičemž růst 
její tržní hodnoty pokračoval po celou první polovinu roku 2018. 
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„Obchodování s emisními povolenkami (CO2) je v rozhodovací praxi 

Evropské komise považováno za samostatný věcně relevantní trh, přičemž tento 

trh zahrnuje zejména emisní povolenky Evropské unie […] vydávané v rámci 

Evropského systému obchodování s emisními povolenkami (EU Emission 

Trading Scheme – ‚EU ETS‘).“507 

V rámci předmětného rozhodnutí ohodnotil velikost tržního podílu společnosti ČEZ, a. s. 

(což byl z hlediska obratu větší ze spojujících se soutěžitelů působících na daném trhu s tržním 

podílem v rozmezí 0–5 %). Ačkoli vycházel ze situace z roku 2010, lze se domnívat, že takto 

nepatrný tržní podíl na dotčeném relevantním trhu zaujímá společnost ČEZ, a. s., i dnes, 

byť se jedná o dominantního výrobce elektrické energie na českém trhu, a tudíž o jednoho 

z největších soutěžitelů využívajících EU ETS v České republice.508 

Výše uvedený příklad demonstruje, že je tento relevantní trh vysoce dekoncentrovaný. 

V tomto smyslu lze relevantní trh obchodování s emisními povolenkami považovat za nejvíce 

konkurenční ze všech dříve uvedených energetických trhů. Na tomto relevantním trhu vystupuje 

největší počet soutěžitelů, a žádný z nich nedisponuje významně vyšším tržním podílem. Je tomu 

tak v návaznosti na dvě skutečnosti, přičemž obě z nich jsou v porovnání s ostatními 

energetickými relevantními trhy unikátní. 

Zaprvé, tento relevantní trh je z geografického hlediska vymezen šířeji než územím 

jednotlivých členských států, konkrétně celým územím Evropské unie. Zadruhé, jak již bylo 

zmíněno, z věcného hlediska není tento relevantní trh omezen pouze na energetiku, ale má 

přesah též do dalších sektorů. Z uvedeného plyne, že na tomto trhu vystupuje podstatně 

více subjektů. I jinak „velcí“ soutěžitelé na něm tudíž vykazují pouze nepatrný tržní podíl. 

Evropská komise ve svých rozhodnutích opakovaně naráží na provázanost obchodování 

s emisními povolenkami a emisními certifikáty (Certified Emission Reductions).509 Emisní 

certifikáty jsou na rozdíl od emisních povolenek obchodovány v rámci širšího mechanismu. 

Jedná se o mechanismus Mezinárodního emisního obchodování (IET), který byl zmíněn 

                                                      
507 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 18. 6. 2012, č. j. ÚOHS-S492/2011/KS-11155/2012/840/LBř, ve věci ČEZ, a. s., 

Energotrans, a.s. (povolení spojení soutěžitelů). 

508 Potřeba využívání EUA je odvozena od skladby jeho výrobního portfolia, které je ze značné části tvořeno 
hnědouhelnými elektrárnami, jejichž provoz je a byl (před realizací souvisejících technologických úprav) spojen 
s vysokými emisemi CO2. 

509 Rozhodnutí Evropské komise ze dne 22. 12. 2008, č. j. COMP/M.5224, ve věci EDF, BRITISH ENERGY 
(povolení spojení soutěžitelů pod podmínkou splnění závazků), rozhodnutí Evropské komise ze dne 12. 5. 2010, 
č. j. COMP/M.5793, ve věci DALKIA CZ, NWR ENERGY (povolení spojení soutěžitelů). 
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již v předchozí podkapitole. IET je mechanismem globálním a EU ETS je pouze 

jeho „podmnožinou“. Na rozdíl od EU ETS tudíž není omezen hranicemi Evropské unie. 

Evropská komise v rámci odůvodnění svých rozhodnutí naznačila, že by bylo možné 

relevantní trh týkající se primárně obchodování s emisními povolenkami případně rozšířit 

též o obchodování s těmito emisními certifikáty. Jelikož posouzení nebylo určující 

pro rozhodnutí ve věci samé, ponechala tuto otázku otevřenou.510 

Dotčená rozhodnutí Evropské komise se týkala spojení soutěžitelů. Absenci finálního 

posouzení dané problematiky přitom nevnímám jako jejich vadu. Jak jsem demonstrovala výše, 

v rámci EU ETS jsou tržní podíly zúčastněných soutěžitelů nepatrné a případná spojení 

soutěžitelů na tomto relevantním trhu tudíž nepředstavují riziko nepřiměřené koncentrace tržní 

síly a možného narušení hospodářské soutěže. 

A minori ad maius lze ve vztahu k IET dovodit, že dané riziko bude ještě násobně nižší. 

Obchodování s emisními certifikáty se oproti obchodování s emisními povolenkami účastní 

několikanásobně vyšší počet soutěžitelů, jelikož emisní certifikáty nejsou obchodovány pouze 

na úrovni evropské, ale globální. V tomto smyslu by byly tržní podíly dotčených soutěžitelů ještě 

nižší, a z hlediska případného narušení hospodářské soutěže tudíž nevzbuzující obavy. V souladu 

se zásadou de minimis proto Evropská komise v této souvislosti neprovádí substantivní analýzu. 

Otázka, zda obchodování s emisními povolenkami a s emisními certifikáty tvoří jeden 

společný relevantní trh nebo zda se jedná o samostatné relevantní trhy, proto zůstává nadále 

otevřena. Domnívám se, že zůstane nezodpovězena i do budoucna, jelikož v konkrétních 

případech, které bude Evropská komise posuzovat, nenastanou takové skutkové okolnosti, které 

by její objasnění vyžadovaly. Pro účely povolení spojení soutěžitelů není předmětná analýza 

nezbytná, jak bylo vysvětleno výše. Posuzování zneužití dominance na tomto relevantním trhu 

nepřichází v úvahu s ohledem na nízké tržní podíly zúčastněných soutěžitelů a ze stejného 

důvodu lze jen stěží připustit možnost existence protisoutěžní dohody. 

 Jsem toho názoru, že rozřešení této problematiky ze strany soutěžních úřadů nelze 

z uvedených důvodů očekávat. Končíc tuto kapitolu si však dovolím nabídnout závěr svůj. 

Domnívám se, že by pro emisní povolenky a emisní certifikáty měly být vymezeny 

dva samostatné relevantní trhy. Byť oba nástroje uspokojují stejnou potřebu a jsou v tomto 

ohledu zastupitelné, mají rozdílné geografické vymezení. Relevantní trh obchodování s emisními 

povolenkami je nezbytné z geografického hlediska vymezit územím Evropské unie a relevantní 

                                                      
510 Pro vyloučení pochybností doplňuji, že ÚOHS tuto problematiku ve svých rozhodnutích vůbec nezmiňuje. 
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trh obchodování s emisními certifikáty je z geografického hlediska trhem celosvětovým. 

Dle mého názoru je předmětná skutečnost pro vymezení relevantního trhu v tomto případě 

rozhodující. Per analogiam, ve vztahu k relevantnímu trhu distribuce elektrické energie jsou 

taktéž rozlišovány samostatné relevantní trhy dle toho, zda se jedná o distribuční soustavu 

regionální nebo lokální. Určujícím kritériem je zde rozdílné geografické vymezení, 

byť je v rámci samostatných relevantních trhů uspokojována stejná potřeba.511 

3.8. Shrnutí 

Pro účely poskytnutí komplexního výčtu relevantních trhů v energetice vymezených 

ÚOHS lze vyjít z názvů příslušných kapitol třetí části této práce. V rámci některých z nich 

však ÚOHS vymezuje další (sub)trhy, viz relevantní trh podpůrných služeb elektrizační 

soustavy, nebo toto vymezení naznačuje, což se týká zejména maloobchodních dodávek 

elektřiny i plynu, teplárenství a vedlejších energetických produktů. Zbylé relevantní trhy 

lze považovat za „finálně“ vymezené, i když ve vztahu k některým z nich je dle mého názoru 

žádoucí vyjasnit jejich skutečné hranice, což se týká teplárenství, trhů s uhlím a velkoobchodu 

s plynem. 

Ohledně komparace relevantních trhů napříč odvětvími dle vertikálně navazujících 

činností lze shrnout, že v oblasti elektroenergetiky a plynárenství jsou rozlišovány samostatné 

relevantní trhy pro jejich výrobu (resp. těžbu a import) a velkoobchod, přenos či přepravu, 

distribuci a maloobchod. Kromě toho jsou vymezeny relevantní trhy, jejichž existence se odvíjí 

od specifických fyzikálních vlastností dotčených energetických médií, konkrétně relevantní trh 

poskytování podpůrných služeb elektrizační soustavy a relevantní trh uskladňování zemního 

plynu. V teplárenství pro jednotlivé vertikálně navazující činnosti samostatné relevantní trhy 

doposud vymezeny nebyly, nelze to však vyloučit ve vztahu k budoucí rozhodovací praxi 

ÚOHS. 

Relevantní trhy emisních povolenek ani vedlejších energetických produktů z podstaty 

věci takto členěny nejsou, ohledně druhého ze jmenovaných však přichází v úvahu případné 

užší vymezení dle jednotlivých druhů vedlejších energetických produktů, což je typické 

pro relevantní trhy uhlí. Evropská komise, na rozdíl od ÚOHS, rozlišuje též dvě skupiny 

relevantních trhů podle typu zemního plynu. 

                                                      
511 V podrobnostech viz kapitola 3.2.4. 
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Z geografického hlediska je většina relevantních trhů v energetice vymezena 

jako národní. Nejúžeji je vymezen relevantní trh centralizovaného zásobování tepelnou energií. 

Relevantní trhy distribuce elektřiny a zemního plynu jsou vymezovány jako trhy regionální, 

event. lokální. Geograficky nejrozsáhlejší je relevantní trh obchodování s emisními 

povolenkami, který je rozsáhlý i věcně, jelikož přesahuje oblast energetiky. Geograficky šířeji, 

než jako národní, jsou vymezovány vybrané relevantní trhy s uhlím, avšak pouze v rozhodovací 

praxi Evropské komise, nikoli ÚOHS. 

Nejméně koncentrovaným je relevantní trh obchodování s emisními povolenkami, 

což je dáno jeho věcným i geografickým rozsahem. V energetice je naopak celá řada vysoce 

koncentrovaných či dokonce přirozeně monopolních relevantních trhů, což se odvíjí 

od provozování essential facilities v oblasti elektroenergetiky a plynárenství, 

konkrétně přenosové, přepravní a distribuční soustavy. Přirozeně monopolním je též relevantní 

trh poskytování podpůrných služeb elektrizační soustavy a lokální monopoly nejsou výjimkou 

ani v oblasti teplárenství. 

Ohledně tržní pozice jednotlivých soutěžitelů lze shrnout, že v elektroenergetice, včetně 

trhů s uhlím i s vedlejšími energetickými produkty působí na většině relevantních trhů s různě 

silnou tržní pozicí Skupina ČEZ, v plynárenství Skupina RWE. V teplárenství dané zobecnění 

není možné učinit, s ohledem na lokální roztříštěnost jednotlivých relevantních trhů. 

Na relevantním trhu obchodování s emisními povolenkami nikdo ze zúčastněných soutěžitelů 

nedosahuje významnějšího tržního podílu. 

Ohledně shrnutí a zhodnocení samotné rozhodovací praxe ÚOHS uzavírám, že ÚOHS 

vymezuje relevantní trhy v zásadě konzistentně a souladně s rozhodovací praxí Evropské 

komise. Odlišnou optikou než ona, však nahlíží na relevantní trhy uhlí. Na rozdíl od ÚOHS 

navíc Evropská komise vymezuje samostatné skupiny relevantních trhů dle typů zemního plynu. 

Jelikož toto rozlišování není ve vztahu k českému prostředí nevyhnutelné, nelze tento rozdíl 

považovat za diskrepanci. Obdobný závěr však nelze přijmout ohledně geografického vymezení 

trhů s uhlím, předně geografického vymezení relevantního trhu velkoobchodního prodeje 

černého koksovatelného uhlí, jehož zdůvodnění ze strany ÚOHS považuji za nedostačující. 

Mimoto, jako neurčitý vnímám způsob, kterým ÚOHS vymezuje věcné relevantní trhy v oblasti 

teplárenství. Prostor pro překlenutí pochybností dle mého názoru vyvstává též ohledně vymezení 

relevantních trhů týkajících se velkoobchodních činností (včetně výroby, příp. těžby, i importu) 

a tradingu, jak v oblasti elektroenergetiky, tak plynárenství. 
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Závěr 

Vymezení relevantního trhu z hlediska věcného a geografického determinuje téměř každé 

meritorní rozhodnutí ve věci protisoutěžních dohod, zneužívání dominance nebo spojování 

soutěžitelů. Je určující pro posouzení, zda lze konkrétní tržní jednání soutěžitele 

ze soutěžněprávního hlediska aprobovat nebo reprobovat. Klíčové je pojímání relevantního trhu 

národním soutěžním úřadem, který má širokou míru diskrece při aplikaci § 2 odst. 2 ZOHS, 

ve kterém je zákonná definice relevantního trhu obsažena. 

Z uvedených důvodů se práce zaměřila na rozhodovací praxi ÚOHS, konkrétně v oblasti 

energetiky, pod kterou subsumuje elektroenergetiku, plynárenství, teplárenství, trhy s uhlím, 

vedlejšími energetickými produkty a emisními povolenkami. 

Práce si vytkla za cíl vytvořit ucelené pojednání o problematice vymezení relevantních 

trhů v energetice na pozadí analýzy a následné syntézy veškerých veřejně dostupných rozhodnutí 

ÚOHS a vybraných rozhodnutí Evropské komise týkajících se energetiky, při využití 

souvisejících pramenů. Práce si nenárokovala vytvoření vyčerpávajícího výkladu zvoleného 

tématu, ale nabídnutí uceleného systému, ve kterém by mohly být jednotlivé instituty dále 

zkoumány. Systému, který by odborné veřejnosti i jednotlivým soutěžitelům přiblížil judikatorní, 

legislativní, doktrinální i didaktické uchopení tohoto tématu. 

 Jak bylo v práci opakovaně demonstrováno, vymezení relevantního trhu je náročnou 

ekonomicko-právní disciplínou. Předpokladem jeho správnosti je nejen právní a ekonomická 

erudice, ale rovněž detailní znalost principů fungování konkrétních trhů, dodavatelsko-

odběratelských vztahů a jejich vzájemných vazeb napříč různými trhy. V opačném případě hrozí 

jejich nepochopení a následná chybná aplikace metodologických přístupů, která vyústí ve vadné 

vymezení relevantního trhu soutěžním úřadem v konkrétním případě. 

Pozice soutěžitelů je v této souvislosti ještě ztížena. Oproti soutěžním úřadům nejsou 

vybaveni pravomocemi, které by jim umožňovaly opatřovat si informace o situaci na trhu 

pro účely provedení soutěžněprávní analýzy vymezující relevantní trhy, na kterých působí.512 

V tomto ohledu jsou odkázáni na rozhodovací praxi soutěžního úřadu, na kvalitu jeho 

odůvodnění a objasnění východisek, o které své závěry týkající se vymezení relevantních trhů 

opírá. 

 Pokud si soutěžitelé nepokládají otázku, na jakých relevantních trzích působí, vystavují 

se riziku dovození svého případného protisoutěžního jednání, jelikož nemohou s jistotou 
                                                      
512 Naopak vyžadování si takovýchto informací od ostatních účastníků trhu by v krajním případě mohlo 

být posuzováno jako protisoutěžní dohoda v podobě zakázané výměny informací. 
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vyhodnotit limity dovolenosti jejich tržního jednání. Na trhu přitom jednají zpravidla „dravě“, 

k čemuž je nutí konkurenční tlak. Nepřiměřená opatrnost může znamenat jejich znevýhodnění 

a v krajním případě odchod z trhu, což by vedlo k jeho koncentraci, tj. k důsledku opačnému 

než kýženému z hlediska ochrany hospodářské soutěže. 

S odkazem na předkládanou práci jsem přesvědčena, že je možné, a dokonce žádoucí, 

aby soutěžní úřady v tomto ohledu podaly soutěžitelům pomocnou ruku a v zájmu 

transparentnosti a ochrany hospodářské soutěže samotné vydefinovaly prostřednictvím 

soft law513 jimi obvykle vymezované relevantní trhy v jednotlivých hospodářských sektorech. 

Přitom nezpochybňuji, že vzniknuvší přehled má svá inherentní omezení, a nelze jej aplikovat 

automatizovaně. Je nutné zohlednit konkrétní okolnosti posuzovaných případů a z toho 

eventuálně plynoucí korektivy dle doktrinálních metod.514 

Ačkoli „trh vymezený pro jeden účel nemusí být pro jiné o nic víc vhodnější než zubní 

vrtačka pro těžbu uhlí nebo hornická sbíječka pro zubařství“,515 po provedené analýze dotčených 

rozhodnutí ÚOHS z oblasti energetiky docházím k závěru, že v nich obsažená zdůvodnění 

týkající se vymezení a charakteristiky jednotlivých relevantních trhů lze s vybranými výhradami 

obecně považovat za komplexní, ustálená a vnitřně konzistentní, tj. umožňující provedenou 

analytickou systematizaci a generalizaci v podobě prezentovaného přehledu relevantních trhů 

v energetice. 

Převážná část rozhodnutí ÚOHS v oblasti energetiky byla vydána ve věci povolení 

spojení soutěžitelů. Byť může být při posuzování protisoutěžních dohod nebo zneužití 

dominantního postavení opodstatněné vymezit relevantní trh odlišně za účelem předejití 

tzv. „celofánového omylu“,516 v analyzovaných rozhodnutích jsem předmětné odlišení 

nedetekovala. 

Za použití metody abstrakce lze v této souvislosti shrnout, že vymezení relevantních trhů 

z hlediska věcného zpravidla odpovídá vymezení licencovaných činností dle energetického 

                                                      
513 ÚOHS soft law nezřídka kdy využívá pro ozřejmění své aplikační praxe týkající se celé řady soutěžněprávních 

institutů, viz Oznámení k náležitostem návrhu na povolení spojení soutěžitelů, Oznámení o přednotifikačních 
kontaktech, Oznámení o výpočtu obratu, Oznámení o konceptu spojení soutěžitelů a další, viz Guidelines 
ke spojování soutěžitelů. In Úohs.cz [online]. [cit. 2018-09-01]. Dostupné z: http://www.uohs.cz/cs/hospodarska-
soutez/spojovani-soutezitelu/guidelines-ke-spojeni-soutezitelu.html. 

514 Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 12. 2013, č. j. 5 Afs 3/2012-131, ve věci 
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., ÚOHS (zrušení rozhodnutí ÚOHS ve věci protisoutěžních dohod 
Sokolovské uhelné s distributory a odběrateli o zákazu exportu uhlí). 

515 G. J. Werden, antitrustové oddělení ministerstva spravedlnosti USA, in NERUDA, 2004, s. 447. 

516 V podrobnostech viz kapitola 2.1. 
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zákona, což je zvláštní sektorový zákon upravující vybrané neživnostenské formy podnikání. 

Geografické vymezení zpravidla odpovídá území určenému příslušnou licencí udělovanou 

Energetickým regulačním úřadem. 

Z hlediska budoucího vývoje rozhodovací praxe ÚOHS i Evropské komise lze ve vztahu 

k vybraným relevantním trhům očekávat jejich případné užší vymezení z hlediska věcného 

(typicky v oblasti maloobchodu s elektřinou a plynem) a z hlediska geografického naopak 

vymezení širší, tj. nad rámec dosavadního vymezení národního (v oblastech výroby 

a velkoobchodu vybraných energetických médií). Přitom se jeví jako pravděpodobné, že ÚOHS 

bude následovat trendy, které určí Evropská komise. 

Dosavadní vývoj rozhodovací praxe ÚOHS byl odrazem liberalizace sektoru 

elektroenergetiky a plynárenství a harmonizace či unifikace právní úpravy energetických trhů 

v rámci celé Evropské unie, která bude nadále v tomto ohledu hrát stěžejní roli, stejně tak jako 

technický pokrok a globalizace. 

Co se týče porovnání dosavadních závěrů ÚOHS a Evropské komise ohledně vymezení 

a charakteristiky jednotlivých relevantních trhů v oblasti energetiky, obecně je lze považovat 

za souladné, přičemž dílčí odlišnosti vyvstávají ve vztahu k vymezení relevantních trhů 

týkajících se velkoobchodních činností a trhů s uhlím. S opakovaným upozorněním 

na požadavek zohlednění konkrétních okolností posuzovaného případu lze uzavřít, 

že identifikovaná rozdílnost nutně nepředstavuje případnou diskrepanci. 

Přístupu ÚOHS lze však vytknout, že výsledné vymezení relevantního trhu v konkrétních 

případech nekonfrontuje či neukotvuje ve vztahu k závěrům své předchozí rozhodovací praxe 

a ve vztahu k ostatním relevantním trhům daného odvětví. Výjimkou jsou v zásadě pouze 

rozhodnutí týkající se elektroenergetiky. V rozhodnutích z oblasti teplárenství vede namítaná 

absence až k neurčitosti a roztříštěnosti závěrů v nich obsažených.  

„Správní orgán je nepochybně povinen dbát, aby při rozhodování skutkově 

shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly, jak mu 

to ostatně ukládá ustanovení § 2 odst. 4 správního řádu. Není-li v obdobných 

věcech rozhodnuto bez vážných důvodů obdobně, může jít vskutku o porušení 

principů legitimního očekávání, předvídatelnosti práva a ochrany oprávněné 

důvěry v právo.“517 

                                                      
517 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 12. 2013, č. j. 5 Afs 3/2012-131, ve věci 

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., ÚOHS (zrušení rozhodnutí ÚOHS ve věci protisoutěžních dohod 
Sokolovské uhelné s distributory a odběrateli o zákazu exportu uhlí). 
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Jak potvrzuje soudní judikatura, s ohledem na právní jistotu soutěžitelů, jako adresátů 

soutěžněprávních norem, a zejména na požadavek předvídatelnosti práva, je žádoucí, 

aby se ÚOHS s odhalenými potenciálními diskrepancemi vypořádal, ať již formou 

substantivního odůvodnění v dotčeném rozhodnutí nebo výše navrhovanou formou soft law. 

Jsem toho názoru, že ÚOHS má prezentovat východiska, kterými se při svých úvahách 

řídí, shrnout základní charakteristiku vymezených relevantních trhů s odkazem na příslušná 

ustanovení sektorové regulace, vypořádat prezentované závěry ve vztahu ke svým dosavadním 

souvisejícím rozhodnutím a nastínit případný budoucí vývoj svého přístupu. Byť absence 

takového zdůvodnění nemusí nutně představovat vadu rozhodnutí ve věci samé, může vést 

k neopodstatněnému znesnadňování pozice soutěžitelů, aniž by přispívala k ochraně hospodářské 

soutěže a k dosažení spotřebitelského blahobytu, což má být cílem soutěžních úřadů a soutěžního 

práva samého. O alespoň částečné překlenutí vyvstalé mezery usilovala tato práce. 
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Seznam zkratek 

 

 

ERÚ Energetický regulační úřad 

EUA Emisní povolenky 

EU ETS Evropský systém obchodování s emisemi skleníkových plynů 

EZ Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), 

ve znění pozdějších předpisů 

HHI Herfindahl-Hirschman index 

IET Mezinárodní emisní obchodování 

PXE Power Exchange Central Europe 

REAS Regionální provozovatel distribuční soustavy 

ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

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

zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) 
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Relevantní trhy v energetice (v rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže), abstra kt a kl íčová s lova v české m ja zyce 

Abstrakt 

Cílem této rigorózní práce je analyzovat problematiku vymezování relevantních trhů 

v energetice. Konkrétně určit, jaké relevantní trhy byly v tomto sektoru vymezeny Úřadem 

pro ochranu hospodářské soutěže, příp. Evropskou komisí. Důvodem pro zvolení tohoto tématu 

byla absence jeho předchozího komplexního zpracování navzdory jeho nezpochybnitelnému 

významu jak pro soutěžitele, tak pro samotnou hospodářskou soutěž. Vymezení relevantního 

trhu je nezbytným předpokladem pro vydání rozhodnutí soutěžním úřadem ve věci samé 

(při posuzování spojení soutěžitelů, zneužití dominantního postavení i protisoutěžní dohody). 

Rigorózní práce je rozdělena do tří částí, které se věnují různým aspektům identifikování 

relevantních trhů v energetice. První, úvodní část, je věnována vymezení rozsahu zkoumané 

problematiky a základnímu objasnění terminologie používané při jejím zpracování, tj. pojmům 

hospodářská soutěž, soutěžitel a energetika. 

Druhá část blíže zkoumá metodologii vymezování relevantních trhů. Tato část se skládá 

z pěti kapitol. První z nich se zaměřuje na definici relevantního trhu a jeho význam. Kapitola 

druhá až čtvrtá pojednávají o jednotlivých rovinách vymezování relevantního trhu, tj. o hledisku 

věcném, geografickém a časovém. Poslední kapitola této části se věnuje tomu, jak k dané 

problematice přistupuje ÚOHS. 

Třetí část je vystavěna na samotné rozhodovací praxi ÚOHS věnující se předmětnému 

tématu. Je rozdělena do několika kapitol obsahujících komplexní přehled relevantních trhů 

dle jednotlivých oblastí, které pod energetiku přímo spadají nebo s tímto sektorem úzce souvisí 

(tj. elektroenergetika, plynárenství, teplárenství, uhlí, vedlejší energetické produkty a emisní 

povolenky). Kapitoly jsou rozděleny do několika sekcí, ve kterých jsou předmětné relevantní 

trhy blíže zkoumány, tzn. je hodnocena a komparována rozhodovací praxe ÚOHS a Evropské 

komise a je předvídán její případný budoucí vývoj v rámci nadcházejících rozhodnutí soutěžních 

případů. 

 

Klíčová slova: relevantní trh; hospodářská soutěž; energetika; 

elektroenergetika; plynárenství; teplárenství; trh s uhlím 
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Relevant markets in the energy sector (in decision-making practice 
of the Office for the Protection of Competition), abstra kt a klíčová  slov a v a nglic ké m jazyce 

Abstract 

The purpose of my thesis is to analyze the issue of relevant markets delineation in energy 

sector. More precisely, to determine which relevant markets have been identified in this sector 

by the Czech Office for the Protection of Competition, eventually by the European Commission. 

The reason for my research derives from absence of any comprehensive study dealing 

with the subject matter, despite its essential importance both for competitors and competition 

itself. To identify relevant markets is a prerequisite for ruling competition cases by antimonopoly 

authorities (while assessing concentration of undertakings, abuse of a dominant position 

or anticompetitive agreements). 

The thesis is composed of three parts, each of them dealing with different aspects 

of relevant markets delineation. Part One is introductory and defines scope and basic 

terminology used in the thesis: competition, competitors and energy. 

Part Two examines more closely methodology of identifying relevant markets. This part 

consists of five chapters. Chapter One focuses on relevant market definition and its importance. 

Chapters Two to Four deal with different perspectives of its delineation, i.e. product, geographic 

and time dimension. Chapter five looks at Czech antimonopoly authority approach to the topic. 

Part Three is based on decision practice of the Czech Office for the Protection 

of Competition regarding the subject matter. This part is composed of several chapters providing 

complex summary of relevant markets sorted by separate energy sector areas, as well as other 

closely related markets (electricity sector, gas sector, heating sector, coal, secondary energy 

products and EU emission allowances). Chapters are subdivided into several sections 

in order to investigate the issue more closely, i.e. to compare and evaluate findings 

of Czech Office for the Protection of Competition and European Commission, to assess them 

and to anticipate prospecting conception within upcoming decisions in competition cases. 

 

Keywords: Relevant Market; Competition; Energy; Electricity Sector; 

Gas Sector; Heating Sector; Coal Market 


