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Úvod 

V roce 2019 bylo v České republice spotřebováno 61.125 GWh elektřiny, 

8.565 milionů m3 zemního plynu a bylo vyrobeno 160.595 TJ tepla. Podle informací 

Evropské komise tvoří energetika okolo 3 % HDP České republiky a funkční energetický 

sektor je nezbytným předpokladem pro fungování všech ostatních hospodářských odvětví. 

V užším slova smyslu se energetika zabývá získáváním, přeměnou a distribucí energií. 

V celospolečenském kontextu ale zahrnuje i další otázky, související například s ochranou 

životního prostředí nebo využitím jaderné energie. Energetika a s ní související vztahy jsou 

předmětem úpravy energetického práva. 

Energetické právo není snadné definovat. Jde o relativně mladou právní disciplínu, která 

vznikla v důsledku technologického pokroku v průběhu posledního století. Jako příklad 

technologického pokroku lze uvést skutečnost, že odběratel dnes již nemusí být pouze 

pasivním příjemcem elektřiny, ale může tvořit energii vlastní a posílat ji zpět do distribuční 

soustavy. Dokonce až v roce 2017 energetické právo získalo svoji samostatnou sekci na 

každoroční konferenci pořádané významnou vědeckou společností The Society of Legal 

Scholars, ačkoliv v roce 2017 to byl již její 108. ročník. Z toho je zjevné velmi úzké 

propojení mezi technologickým pokrokem a obsahem energetického práva, které musí být 

schopno na pokrok pružně reagovat. Zároveň musí poskytovat stabilní právní prostředí pro 

kvalitní rozvoj tohoto extrémně významného průmyslového odvětví, jehož vývoj může mít 

nedozírný dopad na ekonomiku a životní prostředí. V tomto smyslu lze zjednodušeně 

uzavřít, že energetické právo upravuje práva a povinnosti související s energetickými zdroji 

v průběhu celého cyklu jejich využití člověkem, od jejich těžby až po případné uložení 

některých druhů odpadů.  

Pramenem energetického práva je široká škála právních předpisů, které jsou primárně 

řazeny do práva správního, ale zároveň mají velký vliv i na soukromoprávní poměry, a tak 

se uplatní i předpisy z jiných právních oborů (například v úpravě vlastnictví energetických 

zařízení, ochraně životního prostředí nebo při uzavírání smluv o dodávkách elektřiny). 

Současně je energetické právo České republiky propojeno i s energetickým právem 

Evropské unie, a proto je nutné české energetické právo vykládat a aplikovat s ohledem na 

evropské právo a jeho principy. V roce 2016, kdy Evropská komise zveřejnila seznam 

platné sekundární legislativy v oblasti energetiky, bylo na tomto seznamu celkem 258 

položek, což ukazuje, jak významné postavení energetika v Evropské unií má a jak detailně 

je upravena.  
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Oblast energetiky a energetického práva je natolik rozsáhlá, že by bylo jen stěží možné 

zabývat se všemi jejími aspekty v rozsahu několika desítek stran. Z tohoto důvodu se tato 

práce zaměří pouze na některé dílčí otázky, které rozebere v celkem třech částech. V první 

z nich se čtenář postupně seznámí s kontextem právní úpravy energetiky na úrovni 

mezinárodní, evropské a národní, v další části potom s obsahem správy v jednotlivých 

energetických odvětvích, a nakonec s právními nástroji, jež se v energetice uplatňují. 

Ačkoliv největší pozornost bude věnována úpravě v Energetickém zákoně, bude zmíněna i 

právní úprava v dalších předpisech, ať již v legislativě z dílny Evropské unie, v dalších 

zákonech nebo podzákonných předpisech.1 U vybraných institutů bude navíc provedena i 

komparace se zahraničními právními úpravami. 

Energetika je průmyslové odvětví, které má klíčový význam pro národní hospodářství 

a bezpečnost. První část této práce se ale nebude zabývat jen úpravou národní, ale také 

mezinárodní a evropskou. Měla by nastínit základní pilíře úpravy na jednotlivých úrovních 

a vymezit důvody, které vedly k jejich přijetí. V kontextu českého právního prostředí si 

práce klade za cíl rozebrat Energetický zákon jako páteřní předpis energetického práva 

a postupně analyzovat relevantní instituty energetického práva. Současně by práce měla 

upozornit na situace, kdy některé procesy probíhají nejen na úrovní národní, ale i jiné. 

V neposlední řadě by se tato část měla věnovat i cílům, které si energetické právo klade a 

vzhledem k jeho globálnímu rozměru by se měla okrajově zaměřit i na možné působení 

energetického práva na ostatní oblasti života, především na životní prostředí, kterému by 

měla být věnována prioritní ochrana. Na základě stanovených kritérii by zároveň tato část 

měla dát odpověď na otázku, zda lze energetické právo považovat za samostatné právní 

odvětví.  

Esenciální částí této práce bude část druhá, která má za cíl především analyzovat právní 

úpravu podnikání v energetických odvětvích dle Energetického zákona. V této části budou 

vymezeny jednotlivé subjekty působící na trhu s elektřinou, plynem a tepelnou energií 

včetně toho, za jakých podmínek mohou tyto subjekty podnikat, jakým způsobem proběhla 

na trhu s elektřinou a plynem liberalizace, jak jsou na těchto trzích tvořeny ceny 

energetických komodit a komparace cenové regulace se zahraničím. Dále bude rovněž 

přiblíženo postavení podnikatelů podnikajících na trhu s ropou a ropnými produkty 

v oblasti dopravy v České republice. Důvodem pro zařazení podnikání na trhu s ropou do 

 
1 Například Směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou, Směrnice o společných pravidlech pro 

vnitřní trh se zemním plynem, Zákon o hospodaření s energií, Vyhláška o výstavbě výrobny elektřiny a další. 
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této práce je skutečnost, že sektor dopravy je podobně jako energetika nezbytný k zajištění 

fungování ostatních hospodářských odvětví a 92 % z celkové spotřeby ropy v České 

republice je využito právě v něm. Současně sektor dopravy tvoří zhruba 6 % HDP v České 

republice.  

Třetí část této práce bude analyzovat přímé a nepřímé nástroje, které mají souvislost 

s podnikatelským prostředím v české energetice a ovlivňují jej. Z rozsahových důvodu se 

práce bude věnovat především administrativním nástrojům, okrajově se ale bude zabývat i 

některými nástroji ekonomickými a koncepčními. Největší pozornost bude věnována 

administrativním nástrojům ve formě správních rozhodnutí, které jsou nezbytným 

předpokladem výkonu podnikatelské činnosti dle Energetického zákona, a práce porovná i 

úpravu těchto institutů s úpravami v zahraničí. Dále budou v této části budou rozebrány i 

některé administrativní nástroje ve formě povolení či zákazů, a způsob, jakým mohou tyto 

nástroje ovlivňovat subjekty podnikající v energetických odvětvích za předpokladu, že 

samy nejsou adresáty povinností v nich vymezených. Současně se tato kapitola bude 

okrajově zabývat i některými ekonomickými nástroji, které jsou založeny na ekonomické 

stimulaci a v neposlední řadě by tato část měla definovat politické směřování energetiky a 

strategické cíle, jež jsou především předmětem nástrojů koncepčních.  
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1. Právní regulace energetiky 

1.1. Mezinárodní kontext právní regulace energetiky  

Energetika svým významem přesahuje národní rozměr, a proto se v této oblasti postupně 

vyvíjí spolupráce i na mezinárodní úrovni. Spolupráce směřuje k vytvoření základních 

principů, jejichž účelem je nejen usnadnit investice, ale také zajistit udržitelný rozvoj a 

ochranu životního prostředí. Státy ke spolupráci motivuje především význam energetiky 

pro národní hospodářství a bezpečnost. Významným nástrojem podporujícím 

systematickou spolupráci států v oblasti energetiky je iniciace energetické charty (Energy 

Charter process), která měla původně za cíl napomoct Svazu sovětských socialistických 

republik a zemím východní Evropy k začlenění na evropský a světový energetický trh a 

podpořit budoucí spolupráci mezi Východem a Západem. Výsledek celé iniciativy ale 

značně přesáhl její původní záměr.  

Prvním významným dokumentem v rámci iniciace energetické charty je Evropská 

energetická charta (European Energy Charter, „EEC“). Proces jejího vzniku úzce souvisí 

s koncem studené války. Na zasedání v Dublinu roce 1990 Evropská rada pozitivně 

hodnotila vývoj situace ve střední a východní Evropě a vyjádřila zájem na ekonomických a 

politických reformách prováděných ve Svazu sovětských socialistických republik pod 

vedením prezidenta Gorbačova. Kromě možnosti poskytnutí úvěrů a podpory pro budoucí 

strukturální reformy vznesl nizozemský předseda vlády Ruud Lubbers i návrh na založení 

Evropského energetického společenství (European Energy Network)2, které mělo směřovat 

ke spolupráci za účelem podpory hospodářského růstu a zajištění bezpečných dodávek. Na 

výzvu Evropské rady se Komise Evropských společenství zabývala otázkou, jak 

nejefektivněji nastavit vzájemnou spolupráci mezi jednotlivými státy a výsledkem bylo 

přijetí EEC v prosinci roku 1991 na konferenci v Haagu pod názvem “Závěrečný dokument 

Haagské konference o Evropské energetické chartě“.3 Cílem dokumentu bylo přispět k 

ekonomické spolupráci v Evropě a urychlit obnovu hospodářství v rámci Svazu sovětských 

socialistických republik a východní Evropy.4 Včetně Čadské republiky a Nigerijské 

federativní republiky, které přistoupily v roce 2015, má EEC v současnosti šedesát šest 

signatářů a obsahuje základní principy mezinárodní spolupráce v oblasti energetiky týkající 

 
2 European Council. The European Council [Dublin Summit 1990], 25-26 June 1990. [online] Dostupné z: 

http://aei.pitt.edu/1401/1/Dublin_june_1990.pdf [cit. 2019-10-09] s.13. 
3 The International Energy Charter. The Energy Charter Process. [online] Dostupné z: 

https://www.energycharter.org/process/overview/ [cit. 2019-10-09]. 
4 VÍCHA, Ondřej. Základy horního a energetického práva. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, ISBN 

978-80-7478-919-9. s. 91.  

http://aei.pitt.edu/1401/1/Dublin_june_1990.pdf
https://www.energycharter.org/process/overview/
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se například liberalizace obchodování s energiemi, přístupu k energetickým zdrojům nebo 

přístupu na trh.5 Zároveň zavazuje státy k podpoře rozvoje v oblasti energetického trhu, 

který má být založen na principu nediskriminace a na tržně orientovaných cenách spolu se 

závazkem ke sjednání základní dohody a protokolů, sama EEC ale nemá normativní 

charakter.6  

Dále byla v rámci iniciace energetické charty dne 16. dubna 1994 v Lisabonu přijata 

Základní dohoda, později nazvána Dohoda k energetické chartě (Energy Charter Treaty, 

„ECT“) a spolu s ní i Protokol k energetické chartě o energetické účinnosti a souvisejících 

ekologických hlediscích (Energy Charter protocol on energy efficieny and related 

environmental aspects). Na rozdíl od EEC má ECT normativní obsah a je právně závazná. 

K dnešnímu dni k ní přistoupilo padesát pět státu a mezinárodních organizací (včetně 

Evropské unie, „EU“) a je sledována i nemalým počtem pozorovatelů. ECT vytváří kromě 

právního režimu v oblasti energetiky také vlastní systém orgánů. Nejvyšším orgánem je 

Konference energetické charty, jejímž členem jsou všichni signatáři ECT a v rámci České 

republiky („ČR“) kooperaci s Konferencí energetické charty i dalšími orgány energetických 

chart  zabezpečuje Ministerstvo průmyslu a obchodu („MPO“).7 Jménem ČR byla ECT 

podepsána dne 8. června 1995 a ačkoliv vstoupila v platnost až 16. dubna 1998, již ode dne 

podpisu byla ECT předběžně prováděna dle jejího článku 45 odst. 1.8 Na základě zásad 

stanovených v EEC směřuje ECT ke stabilní spolupráci v oblasti energetiky a dle vládního 

návrhu, kterým byla ECT předložena Poslanecké sněmovně k vyslovení souhlasu, jsou 

smluvní strany vázány čtyřmi základními principy, kterými jsou (i) přístup cizích 

provozovatelů k energetickým zdrojům na principu národního zacházení; (ii) i nečleni 

Všeobecné dohody o clech a obchodu („GATT“) jsou v oblasti přístupu na energetické trhy 

povinni respektovat pravidla GATT; (iii) svobodný tranzit energetických materiálů a 

produktů a (iv) řešení sporů v rámci mezinárodní arbitráže.9  

Celá část III. ECT se zaměřuje na ochranu investic a podpisem ECT státy zaručily, že 

ve věcech ochrany investic nebudou zacházet s cizími investory méně příznivě než 

 
5 The International Energy Charter. The European Energy Charter [online]. Dostupné z: 

https://energycharter.org/process/european-energy-charter-1991/ [cit. 2019-10-12]. 

6 Konsolidované znění EEC [online]. 2016. Dostupné z: 

https://energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Legal/ECTC-en.pdf  [cit. 1019-10-18]. 
7 Ministerstvo průmyslu a obchodu. Energetika [online]. 2019, Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/energetika/ 

[cit. 1019-10-18]. 
8 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody k Energetické chartě č. 372/1999 Sb., částka 112, 

s. 7730. 
9 Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu 

Dohoda k energetické chartě, podepsaná dne 8. června 1995 v Lisabonu. Sněmovní tisk č. 1970. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/eknih/1993ps/tisky/t197000a.htm [cit. 2019-10-20]. 

https://energycharter.org/process/european-energy-charter-1991/
https://energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Legal/ECTC-en.pdf
https://www.mpo.cz/cz/energetika/
http://www.psp.cz/eknih/1993ps/tisky/t197000a.htm
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vyžaduje mezinárodní právo. Současně s tím státy přijaly závazek, že do roku 1998 bude 

ukončena příprava nové verze textu, zaručující zahraničním investorům již ochranu 

založenou na principu národního zacházení (National Treatment). Současně tito zahraniční 

investoři mohou na svrchovaném území ČR budovat energetická díla i díla související 

s jejich provozem, a to jak na bázi tuzemského, tak i dovezeného primárního zdroje (např. 

jaderného paliva) a pro tyto účely má také ČR povinnost zajistit volné převody plateb ve 

volně směnitelných měnách. Od přijetí ECT se princip národního zacházení uplatní na 

tranzit energetického materiálu, a to bez ohledu na jeho vlastnictví a původ. ČR je tak 

povinna poskytnout existující tranzitní zařízení pro tranzit elektřiny a plynu, není ale 

povinna budovat nová tranzitní zařízení či je z tohoto důvodu rekonstruovat. V rámci 

energetických procesů je třeba zajistit vznik tržně orientovaných cen, což je jako jeden ze 

základních principů zakotveno již v EEC. V neposlední řádě podpisem ECT vzniká i 

závazek ČR ke snižování energetické náročnosti české ekonomiky. Již v době podpisu ECT 

neexistovaly v právním řádu ČR závažnější konflikty, které by byly na překážku její 

aplikaci.10  

Následně byla v nizozemském Haagu v roce 2015 sedmdesáti dvěma státy přijata a 

podepsána Mezinárodní energetická charta (The International Energy Charter, „IEC“), 

která směřuje k zefektivnění spolupráce mezi jednotlivými signatáři, obzvlášť mezi státy 

tranzitními, produkujícími a dovážejícími. Reaguje i na vzniklé „trilemma“ mezi stále se 

zvyšujícím zájmem o ochranu životního prostředí na straně jedné a zájmem na energetické 

bezpečnosti a ekonomickém rozvoji na stranách dalších. IEC reflektuje výzvy, které 

v oblasti energetiky přineslo nové tisíciletí po tom, co byla přijata ECT. Má širší 

mezinárodní působnost, podporuje aktivní přístup pozorovatelů a napomáhá prosazování 

principů EEC i napříč nečlenskými státy. Nicméně jde pouze o politickou deklaraci a projev 

politické vůle, nikoliv o právně závazný dokument.11   

Sama ECT nebyla od doby svého přijetí zásadně revidována, a tím již v některých 

oblastech neodpovídá současným normám.12 Z tohoto důvodu Rada EU pověřila v červenci 

2019 Evropskou komisi k jednání o její modernizaci. Modernizovaná verze ECT by měla 

 
10 Ibid. 
11 The International Energy Charter [online]. Dostupné z: 

https://energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Legal/ECTC-en.pdf [cit. 2019-10-19]. 
12 Evropská komise. Doporučení pro rozhodnutí rady, který se povoluje zahájit jednání o modernizaci Smlouvy o 

energetické chartě [online]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/CS/COM-2019-231-

F1-CS-MAIN-PART-1.PDF  [cit. 2019-10-19]. 

https://energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Legal/ECTC-en.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/CS/COM-2019-231-F1-CS-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/CS/COM-2019-231-F1-CS-MAIN-PART-1.PDF
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reflektovat cíle týkající se udržitelného rozvoje, životního prostředí, usnadnění investic a 

jejich ochranu, tedy oblastí, ve kterých se nejčastěji vyskytují problémy.13  

Vliv na české energetické právo nemají pouze dokumenty přijaté v rámci iniciace 

energetické charty. Dalším zdrojem je například Rámcová úmluva Organizace spojených 

národů o změně klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change“, 

„UNFCCC“) z roku 1992, která si klade za cíl snížit emise skleníkových plynů a tím 

stabilizovat jejich koncentraci v atmosféře. Dále Kjótský protokol k UNFCCC, který 

upřesnil závazky z UNFCCC a mechanismy k jejich dosažení, Dohoda o mezinárodním 

energetickém programu nebo Implementační dohoda o programu výzkumu a vývoje úspor 

energie v budovách a komunálních systémech. V této souvislosti ČR plní své závazky 

vzniklé na základě jí přijatých mezinárodních dokumentů. Spolupráci na úseku energetiky 

zabezpečuje vůči orgánům EU, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a 

Energetické charty MPO. 

1.2. Evropský kontext právní regulace energetiky a Evropská energetická politika 

Právo EU je od vstupu ČR do EU součástí českého právního řádu a samostatný výklad 

o jeho obsahu v souvislosti s energetikou se proto jeví zbytečným. I přesto ale stojí za 

zmínku některé milníky, které ovlivnily podobu evropského, a tedy i českého energetického 

práva. Opatření a plány přijímané na evropské půdě souvisí zejména s energetickou 

bezpečností a zvyšující se závislostí evropského kontinentu na energiích, jež jsou do Evropy 

importovány především z nečlenských států, dále také s globálním oteplováním a 

klimatickými změnami obecně.14 Závislost na importu z nečlenských zemí je předmětem 

mnohých energetických rozhodnutí v EU. Nebezpečí je spatřováno v tom, že do EU je 

importováno 53% spotřebované energie, a dokonce šest členských států je při dovozu plynu 

plně závislých na jediném dodavateli. Ještě výraznější je závislost na dovozu v oblasti 

dopravy, kde doprava v EU je z 94 % závislá na ropných produktech, které jsou z 90 % do 

EU importovány z mimo evropských států. Podobně motivovaná jsou i opatření přijatá 

s cílem ovlivnit cenovou hladinu energie v EU. Dle informací zveřejněných Evropskou 

 
13 Rada EU. Tisková zpráva „Rada přijala směrnice pro jednání o modernizaci Smlouvy o energetické chartě“ 

[online]. Dostupné z: https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2019/07/15/council-adopts-

negotiation-directives-for-modernisation-of-energy-charter-treaty/  [cit. 2019-10-19]. 
14 Vyjmenované body zároveň stojí na předních příčkách v seznamu argumentů pro vytvoření nízkoenergetické 

ekonomiky v EU. 

https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2019/07/15/council-adopts-negotiation-directives-for-modernisation-of-energy-charter-treaty/
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2019/07/15/council-adopts-negotiation-directives-for-modernisation-of-energy-charter-treaty/
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radou jsou v EU ceny elektřiny o 30 % a ceny plynu o více než 100 % vyšší než ve 

Spojených státech Amerických.  

Snaha o kooperaci na úseku energetiky není na evropském území novinkou. Ačkoliv 

EU formálně vznikla na základě Maastrichtské smlouvy v roce 1993, základem její 

existence jsou tři organizace vzniklé již o několik dekád dříve. Těmi jsou Evropské 

společenství uhlí a oceli („ESUO“), Evropské společenství pro atomovou energii 

(„EURATOM“) a Evropské hospodářské společenství. Záměrem ESUO bylo vytvořit 

společný trhu pro obchod s uhlím a ocelí a tím zabránit konfliktu mezi Francií a Německem. 

Později založená EURATOM měla zabezpečit i kontrolu nad energií jadernou. Dohromady 

měly tyto organizace upevnit kooperaci na poli energetiky a tím i zajistit mír v Evropě po 

druhé světové válce. Ačkoliv energetika byla klíčovým sektorem již v Evropském 

společenství, základ společné energetické politiky najdeme až v Rezoluci Rady Evropských 

Společenství z roku 1986. Ta se zabývá obecnými cíli na poli energetiky do roku 1995.15 

V roce 1995 následovalo vydání Bílé knihy – Energetická politika pro Evropskou Unii 

(„Bílá kniha“), která potvrdila existenci vzájemné závislosti mezi Evropou a jejími 

primárními dodavateli a zvyšující se spotřebu energie v Evropě a obsahovala návrhy na 

další postup. Dle Bílé knihy má energetická politika přispívat k naplňování obecných cílů 

společenství, kterými jsou ekonomický růst, tvorba pracovních míst a prosperita. S ohledem 

na obecně vytyčené cíle se pro oblast energetiky jeví jako nejzásadnější celková 

konkurenceschopnost, bezpečné dodávky energie a ochrana životního prostředí.16 17 Za 

problematické v oblasti energetiky považovala Bílá kniha neexistenci úpravy energetické 

politiky v primárním právu EU. Na základě akčního plánu obsaženého v Bílé knize byl mezi 

lety 1996 a 1998 přijat první liberalizační balíček pro elektroenergetiku a plynárenství, který 

zavedl účetní a manažerský unbundling (tj. oddělení). Některé nedostatky, jež se nepodařilo 

odfiltrovat prvním energetickým balíčkem, měly být odstraněny druhým liberalizačním 

balíčkem, který zavedl i právní unbundling a v pořadí třetí liberalizační balíček z roku 2007 

vedl k vytvoření vnitřního trhu na úseku energetiky. 

 
15 Rada Evropských Společenství. Rezoluce Rady Evropských Společenství ze dne 16. září 1986 [online]. Dostupné 

z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31986Y0925(01)&from=EN [cit. 2019-10-

25]. 
16 Commission of the European Communities. White paper: An Energy Policy for the European Union [online]. 

Brussels, COM (95) 682 final. Dostupné z: https://www.euroskop.cz/gallery/96/29026-energeticka_politika.pdf  

[cit. 2020-2-2]. odst. 46. 
17 ČERNOCH, Filip a ZAPLETALOVÁ, Veronika. Energetická politika Evropské unie [online]. Brno: Munipress, 

2014. Dostupné z: http://www.opvk.fss.muni.cz/ensec/uploads/P2_energeticka-politika-EU.pdf  [cit. 2020-2-2]. 

ISBN 978-80-210-6676-2. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31986Y0925(01)&from=EN
https://www.euroskop.cz/gallery/96/29026-energeticka_politika.pdf
http://www.opvk.fss.muni.cz/ensec/uploads/P2_energeticka-politika-EU.pdf
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V roce 2006 byla předložena Zelená kniha – Evropská strategie pro udržitelnou, 

konkurenceschopnou energii a pro zabezpečení dodávek energetických zdrojů („Zelená 

kniha“), která měla za cíl znovu odstartovat konzultace o palčivých tématech na úrovni 

EU.18 Ačkoliv v roce 2006 evropský energetický trh zahrnoval více než 450 milionů 

spotřebitelů, což jej činilo druhým největším světovým trhem s energií, stále absentovala 

úprava energetiky na úrovni primárního práva. Evropská komise proto vyjádřila potřebu 

nahradit dvacet pět jednotlivých energetických politik jednotnou evropskou energetickou 

politikou a vytvořit evropskou energetickou strategii.19 Zelená kniha specifikovala 

(i) konkurenceschopnost a vnitřní trh s energií; (ii) zabezpečení dodávek; (iii) diverzifikaci 

zdrojů; (iv) udržitelný rozvoj a boj proti klimatickým změnám; (v) podporu inovací, 

technologie a výzkumu a (vi) vnější energetickou politiku, jako šest problematických 

oblastí, na jejichž zajištění je třeba cílit.20 

I přes příznivé reakce jednotlivých členských států nedošlo na summitu Evropské rady 

k přenesení pravomocí na poli energetiky a jednání nevedlo k zamýšleným výsledkům. To 

muže souviset i s tím, že intenzita zájmu o energetickou legislativu měla v průběhu času 

kolísavou tendenci a impulsem byly například události týkající se ohrožení dodávek paliv 

nebo ozbrojené konflikty v klíčových oblastech.21 Přelomový byl až summit Evropské rady 

v březnu 2007, jemuž následovalo přijetí akčního plánu pro energetickou politiku. Tento 

akční plán reflektoval závěry summitu, závěry jednání konajících se v měsících jemu 

následujících a současně reflektoval soubor poznatků ze Zelené knihy. Následně vedl 

k přijetí tzv. třetího liberalizačního balíčku a klimaticko-energetického balíčku. 

Udržitelnost, konkurenceschopnost a zabezpečení dodávek energetických zdrojů jsou 

základní cíle, které mají v energetické politice EU klíčový význam i nadále a našly své 

místo i v dalších energetických iniciativách EU. 

Až do přijetí Lisabonské smlouvy primární právo EU obsahovalo zmínky pouze o 

úzkých sektorových oblastech energetiky, jimiž byla například úprava transevropských sítí. 

Obecná úprava energetiky a energetické politiky se na úrovni primárního práva poprvé 

objevila ve Smlouvě o fungování Evropské unie („TFEU“) v článcích 4 a 194. Dle článku 

 
18 Commission of the European Communities. Green paper – A European Strategy for Sustainable, Competitive 

and Secure Energy [online]. Dostupné z: 

https://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com2006_105_en.pdf [cit. 2020-2-2]. s. 4. 
19 Ibid.  
20 Ibid. 
21 Potřebu legislativní úpravy za účelem zajištění energetické bezpečnosti demonstruje přerušení dodávek plynu, 

kterému v letech 2007 a 2009 čelila Evropská unie následkem sporů mezi Ukrajinou a Ruskou federací, hovoří se 

o tzv. Rusko-Ukrajinské plynové krizi.  

https://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com2006_105_en.pdf
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4 TFEU patří energetika mezi sdílené kompetence. Sdílené kompetence jsou takové, které 

„členské státy vykonávají v takovém rozsahu, v jakém je EU nevykonává anebo se rozhodla 

svou pravomoc přestat vykonávat“.22 V souladu s principem subsidiarity v těchto oblastech 

EU jedná pouze v tom rozsahu, v jakém zamýšleného cíle nemůže být dosaženo na úrovni 

členských států. Článkem 194 TFEU byla energetice vytvořena vlastní kapitola v níž jsou 

zakotveny cíle na úseku energetiky, a to 

(i) zajistit fungování trhu s energií;  

(ii) zajistit bezpečnost dodávek energie;  

(iii) podporovat energetickou účinnost a úspory energie a  

(iv) podporovat propojení energetických sítí.  

I přestože Lisabonská smlouva zařadila energetiku mezi sdílené kompetence a věnovala 

jí vlastní stručnou hlavu XXI., prakticky Lisabonská smlouva nepřinesla do výkonu 

působnosti v oblasti energetiky mnoho změn. Třetí liberalizační balíček nebo energeticko-

klimatický balíček demonstrují, jak silné pravomoci EU držela již před Lisabonskou 

smlouvou v návaznosti na pravomoci v oblasti společného trhu, vnějších energetických 

vztahů a záležitostí životního prostředí.23 Inovaci přinesl přelomový článek 122 TFEU, 

který pro případy problémů s dodávkami energie deklaruje reciproční pomoc mezi 

členskými státy. Právním základem energetické politiky v EU jsou kromě článku 194 TFEU 

například ustanovení týkající se vnitřního trhu s energií (čl. 114 TFEU), vnější energetické 

politiky (čl. 216 TFEU a následující) nebo právě ustanovení týkající se zabezpečení 

dodávek (čl. 122 TFEU). Důraz kladený na energetickou bezpečnost, diverzifikaci 

dodavatelů energie a tras pro jejich dovoz, společně se zvýšením energetické soběstačnosti 

členských zemí se projevil i v přijímané sekundární legislativě, například nařízením 

Evropského Parlamentu a Rady č. 994/2010, o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek 

zemního plynu, které zavedlo povinnost vytvářet zásoby zemního plynu. 

Energetika a její právní úprava podléhají neustálému vývoji. Jde o neustále se opakující 

proces, v němž se dlouhodobé plány průběžně aktualizují dle současného stavu i prognózy 

do budoucna. V listopadu 2010 Evropská komise představila dokument Energie 2020: 

 
22 TFEU, čl. 2.  
23 ČERNOCH, Filip a ZAPLETALOVÁ, Veronika. Energetická politika Evropské unie [online]. Brno: Munipress, 

2014. Dostupné z: http://www.opvk.fss.muni.cz/ensec/uploads/P2_energeticka-politika-EU.pdf  [cit. 2020-2-2]. 

ISBN 978-80-210-6676-2.  s. 32. 

http://www.opvk.fss.muni.cz/ensec/uploads/P2_energeticka-politika-EU.pdf
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Strategie pro konkurenceschopnou, udržitelnou a bezpečnou energetiku.24 Ambiciózní plán 

představil základních pět priorit v energetice a k jejich naplnění v následujících měsících 

představil jednotlivé legislativní návrhy. V roce 2015 byla Evropskou komisí přijata 

opatření pro energetickou unii, v jejímž rámci by měly být zajištěny hlavní tři hlavní cíle 

představené již v Zelené knize a jimiž jsou udržitelnost, konkurenceschopnost a 

zabezpečení dodávek energetických zdrojů. Tyto hlavní cíle by měly být zabezpečeny 

prostřednictvím (i) energetické bezpečnosti, solidarity a důvěry; (ii) integrovaného 

vnitřního trhu s energií; (iii) energetické účinnosti, která by měla přispět ke snížení 

poptávky po energii; (iv) dekarbonizace ekonomiky a (v) výzkumu, inovace a 

konkurenceschopnosti.25  

Vzhledem k tomu, že právo EU je součástí českého právního řádu, je detailnější výklad 

týkající se současné právní úpravy energetického práva v rámci EU v souvislostech této 

práce nadbytečný.  

1.3. Právní regulace energetiky v České republice 

1.3.1. Kontext právní regulace energetiky v České republice 

Až do roku 1995 byla energetická odvětví regulována v zákoně č. 79/1957 Sb., o výrobě, 

rozvodu a spotřebě elektřiny, zákoně č. 67/1960 Sb., o výrobě, rozvodu a využití topných 

plynů, zákoně č. 89/1987 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě tepla a v mnoha dalších 

podzákonných předpisech. Zatímco na úrovni evropské lze pozorovat snahu o vytvoření 

konkurenčního prostředí již od 80. let dvacátého století, pro ČR byl v tomto smyslu 

přelomový rok 1989, kdy po pádu komunistického režimu musela reagovat na zavedení 

tržního hospodářství. ČR se zařadila mezi země s konsolidovanou demokracií a současně 

se samostatně začaly vyvíjet i jednotlivé veřejné politiky a mezi nimi i politika 

energetická.26 Energetická politika patří k nejdůležitějším politikám státu a vzhledem 

k úzkému propojení s politikou hospodářskou je k jejímu naplňování možné používat stejné 

nástroje.27 Oblast energetiky obecně podléhá vyšší právní regulaci, protože síťová odvětví 

 
24 European Commission. Energy 2020: A strategy for competitive, sustainable and secure energy [online]. 

Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0639:FIN:En:PDF 

[cit. 2019-10-26]. 
25 European Commission. Energy Union Factsheet [online]. Dostupný z: https://europa.eu/rapid/press-

release_MEMO-15-4485_en.htm [cit. 2019-10-26]. 
26 Freedomhouse. Nations in Transit 2018 – Czech republic. [online]. Dostupné z:  

https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2018/czech-republic [cit.2019-10-28] 
27 MUSIL, Petr.  Globální energetický problém a hospodářská politika – se zaměřením na obnovitelné zdroje. 

Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2009, ISBN 978-80-7400-112-3. s. 144. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0639:FIN:En:PDF
https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4485_en.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4485_en.htm
https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2018/czech-republic
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jsou typicky spojena s monopolem a nedostatečnou konkurencí, které je nutné právně 

ošetřit.  

Již v roce 1992 byla usnesením vlády č. 112 schválena první Státní energetická politika 

a v roce 1994 byl přijat základní předpis na úseku energetiky, jímž se stal zákon 

č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o Státní energetické inspekci („Zákon o podmínkách podnikání“), který nabyl 

účinnosti 1. ledna 1995 a jako jeden z prvních předpisů u nás upravoval podnikání 

v jednotlivém sektoru odlišně od obecné úpravy. 28 Nová právní úprava reagovala na odklon 

od centrálního hospodářství a zavedení hospodářství tržního. Společně s demokratickými 

změnami ve společnosti bylo zapotřebí zajistit privatizaci a možnost vstupu 

podnikatelských subjektů do odvětví, jež dosud byla výhradním státním monopolem.29 

Cílem úpravy bylo například definovat podmínky pro vstup podnikatelských subjektů, 

zajistit úpravu, jež je v souladu s EEC, zajistit, že zřizování a provozování energetických 

děl se bude dít ve veřejném zájmu a definovat mimořádné situace.  

1.3.2. Energetický zákon 

V průběhu účinnosti Zákona o podmínkách podnikání bylo zřejmé, že úprava některých 

institutů neodpovídá aktuálním potřebám. Nedostatky se týkaly například ochrany 

spotřebitele v souvislosti s ukončením činnosti autorizované osoby, nemožností uložit 

sankce za některé delikty nebo neadekvátní úpravy vztahů mezi autorizovanými osobami 

navzájem. Současně bylo nutné zajistit soulad energetické legislativy ČR s předpisy EU. 

Zákon o podmínkách podnikání byl proto záhy nahrazen zákonem č. 458/2000 Sb., o 

podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů („Energetický zákon“). Z důvodu plánovaného vstupu České republiky 

do EU byl dokonce návrh Energetického zákona předložen s ročním předstihem oproti 

původně plánovanému termínu30  a Energetický zákon byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 

29. prosince 2000 s velmi krátkou legisvakanční lhůtou pouhých dvou dní a účinností od 1. 

ledna 2001.  

Energetický zákon je páteřním předpisem energetického práva a jeho předmětem je 

úprava podmínek podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích. Obsahuje 

 
28 Současně Zákon o podmínkách podnikání poprvé obsahoval úpravu tří energetických odvětví v jednom právním 

předpise. 
29 Vláda. Důvodová zpráva k Zákonu o podmínkách podnikání, č. 222/1994 Dz. 
30 Vláda. Důvodová zpráva k Energetickému zákonu, č. 458/2000 Dz. Obecná část. 
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ucelenou úpravu podnikání v odvětví elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství včetně 

souvisejících práv a povinností fyzických a právnických osob.31 Již v návrhu Energetického 

zákona byla zapracována úprava ze Směrnice 96/92/EC, o společných pravidlech vnitřního 

trhu s elektřinou, Směrnice 98/30/EC, o společných pravidlech vnitřního trhu se zemním 

plynem a ECT. V návaznosti na evropskou legislativu byl Energetickým zákonem zřízen 

Energetický regulační úřad („ERU“) jako další ústřední orgán státní správy a byly zavedeny 

instituty operátora trhu, oprávněného zákazníka, provozovatele přepravní soustavy a 

distribuční soustavy. Dále zákon přispěl ke zvýšení ochrany životního prostředí a 

k zabezpečení udržitelného rozvoje v odvětví energetiky. 

Nezbytným předpokladem pro zapojení do evropského energetického trhu bylo dle 

evropské legislativy otevření trhu s elektřinou a plynem a na státy byl kladen požadavek 

absolutního právního, funkčního a účetního oddělení provozovatelů přepravních či 

přenosových soustav od provozovatelů soustav distribučních. Cílem těchto opatření mělo 

být zajištění nediskriminačního přístupu k páteřním soustavám, nikoli ale oddělení 

vlastnické.32 Otevření trhu v praxi znamená, že si odběratelé elektrické energie či plynu 

mohou sami vybrat svého dodavatele. Novela č. 278/2003 Sb. upravila harmonogram 

postupného otvírání trhu s elektřinou tak, že etapu liberalizace pro podnikatelskou sféru 

urychlila o jeden rok a vedla k úplnému otevření trhu s elektřinou.33 Trh s elektřinou byl 

otevírán postupně od roku 2002 a k jeho 100% otevření došlo v roce 2006, čímž ČR 

předběhla tempo otevírání trhu stanovené legislativou EU.34 Složitější byla situace na trhu 

s plynem, kde byly uzavřeny dlouhodobé smlouvy na import zemního plynu se státním 

podnikem Transgas a původně se proto měl trh s plynem otevírat pouze částečně ve třech 

krocích postupně v letech 2005 až 2007.35 V důsledku přijetí Směrnice 2003/55/EC, o 

vnitřním trhu s plynem musel být ale Energetický zákon znovu novelizován a v roce 2007 

došlo k úplnému otevření trhu se zemním plynem.36 Energetický zákon byl celkem třicetkrát 

novelizován a poslední platná novela nabyde účinnosti 1. ledna 2022.  

  

 
31 Energetický zákon, § 1. 
32 Směrnice 2003/54/ES o vnitřním trhu s elektřinou. Důvod č. 8. 
33 Vláda. Důvodová zpráva k zákonu č. 278/2003 Sb., kterým se mění Energetický zákon, č. 278/2003 Dz.  
34 Vláda. Důvodová zpráva k Energetickému zákonu, č. 458/2000 Dz. 
35 Energetický zákon ve znění do 30. prosince 2004, § 55. 
36 KRČOVÁ, Martina. Liberalizace a postavení zákazníka v plynárenství [online]. 2017, Dostupné z: 

https://www.energetikainfo.cz/a2r2f  [cit. 2020-2-6]. 

https://www.energetikainfo.cz/a2r2f
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1.3.3. Systematika Energetického zákona a základní pojmy  

Energetický zákon je členěn do celkem šesti části. Nejrozsáhlejší je první část, která 

obsahuje podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích a je 

rozdělena do pěti hlav. Obecné části úpravy je věnována hlava I., tedy § § 1 až 20a v nichž 

je vymezen předmět úpravy a nejdůležitější pojmy. Ohniskem této hlavy jsou § § 4 až 14, 

které upravují řízení, v jehož rámci je vydávána licence k provozování podnikatelské 

činnosti v energetických odvětvích. Ve zbylých ustanoveních se hlava I. věnuje výkonu 

státní správy. Hlava II. obsahuje zvláštní část úpravy a je rozdělena do tří dílů, v nichž 

postupně obsahuje úpravu podmínek podnikání na trhu s elektřinou, plynem a tepelnou 

energií. Hlava III. se týká správních deliktů a stanovuje sankce, které je možné za porušení 

Energetického zákona uložit. Hlava IV., týkající se dozoru nad podnikáním v energetických 

odvětvích, byla zrušena s účinností od 1. ledna 2016 a V. hlava obsahuje společná, 

přechodná a závěrečná ustanovení. Ve zbylých částech Energetický zákon obsahuje výčet 

změněných zákonů a jeho účinnost.  

Energetické právo upravuje procesy související s výrobou a distribucí elektrické 

energie, plynu a tepla. Energetický zákon nejenže upravuje tyto procesy, ale v úvodních 

paragrafech také definuje základní pojmy s těmito procesy související. Zákon nevymezuje 

v úvodních ani dalších ustanoveních účel úpravy a pro jeho pochopení je nutné vycházet 

nejen z textace Energetického zákona, ale i jiných právních přepisů, právních zásad a 

principů.37 Zvláštní význam má povinnost státu dbát o šetrné využívání přírodních zdrojů a 

ochranu přírodního bohatství stanovená Ústavou ČR.38  

Pojmem, který se svým významem jeví jako zásadní a zároveň není Energetickým 

zákonem definován, je pojem „energie“. Z právního pohledu je energie věcí v právním 

smyslu, když Občanský zákoník definuje věc jako „vše, co je rozdílné od osoby a slouží 

potřebě lidí“.39 Zákonná definice Občanského zákoníku je naplněna, jsou-li kumulativně 

splněny tři podmínky – rozdílnost od osoby, užitečnost („slouží potřebě lidí“) a zároveň 

ovladatelnost.  Z tohoto pohledu je hmotnou věcí i ovladatelná přírodní síla za předpokladu, 

že je možné ji spočítat, a tedy i majetkově ohodnotit.40 V technickém slova smyslu jde ale 

o fyzikální veličinu, která vyjadřuje schopnost hmoty konat práci. V souvislosti 

 
37 ZDVIHAL, Zdeněk. § 1 [Předmět úpravy]. In: ZDVIHAL, Zdeněk, SVĚRÁKOVÁ, Jana, MED, Jakub, 

OSADSKÁ, Jana, BLAŽEK, Kamil, FORÝTEK, Michal, SELUCKÁ, Markéta. Energetický zákon. 1. vydání. 

Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2019. s. 1. 
38Ústava ČR. Čl. 7. 
39 Občanský zákoník, § 489.  
40 Občanský zákoník, § 497. 
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s Energetickým zákonem je relevantní typizování energie dle zdroje, jenž ji vydává a druhu 

síly, jež působí. Dle zdroje lze energii dělit například na vodní, větrnou nebo jadernou a dle 

síly která působí například na energii elektrickou nebo tepelnou.  

Klíčový význam má pro energetické právo vymezení infrastruktury a pojmy přenosová 

soustava, přepravní soustava a soustava zásobování tepelnou energií. Páteřní soustavou pro 

přenos elektřiny je soustava přenosová, která slouží k rozvodu elektřiny vyrobené ve 

velkých elektrárnách. Vznik prvních přenosových soustav byl spojen s potřebou přenosu 

elektrické energie na velké vzdálenosti, což bylo nezbytné od prvního desetiletí minulého 

století, kdy byly zakládány první veřejné elektrárny. Na území České republiky se nachází 

přenosová soustava o celkové délce 5 728 km o různém přenosovém napětí a je 

provozována výhradně akciovou společností ČEPS na základě licence na přenos elektřiny 

dle Energetického zákona.41 Na soustavy sousedních států je česká přenosová soustava 

napojena přeshraničním vedením a je také součástí mezinárodní soustavy evropské.42 

Negativním důsledkem přeshraničního propojení přenosových soustav je skutečnost, že i 

poruchy jenž nastanou v relativně vzdálených oblastech mohou významně ovlivnit události 

v jiné propojené přenosové soustavě. Existenci přeshraničního propojení přenosových 

soustav odráží přijatá Směrnice č. 2005/89/ES, o opatřeních pro zabezpečení dodávek 

elektřiny a investic do infrastruktury, která zdůrazňuje potřebu vzájemné spolupráce jejich 

provozovatelů.43 Ke konečným spotřebitelům se elektrická energie dostává prostřednictvím 

distribučních soustav, které jsou připojeny na soustavu přenosovou. V oblasti plynárenství 

je páteřní soustavou soustava přepravní a rozumí se jí více než 3800 km plynovodů, které 

jsou provozovány společností NET4GAS, která drží výlučnou licenci pro přepravu plynu.44  

Na přepravní soustavu je skrze předávací stanice připojena soustava distribuční, jejímž 

prostřednictvím je zemní plyn dopravován k zákazníkům a do podzemních zásobníků. V 

důsledku Směrnice 2009/72/ES, o vnitřním trhu s elektřinou a Směrnice 2009/73/ES, o 

vnitřním trhu s plynem bylo nutné provést vlastnické oddělení provozovatelů páteřních 

soustav, což se v plynárenství stalo prostřednictvím varianty zřízení nezávislého 

provozovatele přepravní soustavy a v elektroenergetice prostřednictvím plného 

vlastnického oddělení. 

 
41 ČEPS. Zajímavá čísla [online]. Dostupné z: https://www.ceps.cz/cs/zajimava-cisla [cit.2020-2-6]. 
42 ČEPS. Technická infrastruktura [online]. Dostupné z: https://www.ceps.cz/cs/technicka-infrastruktura 

[cit.2020-2-6]. 
43 Vláda. Důvodová zpráva k zákonu č. 211/2011 Sb., kterým se mění Energetický zákon, č. 211/2011 Dz. 
44 Net4gas. Přepravní soustava [online]. Dostupné z: https://www.net4gas.cz/cz/prepravni-soustava/ 

[cit. 2020-2-8] 

https://www.ceps.cz/cs/zajimava-cisla
https://www.ceps.cz/cs/technicka-infrastruktura
https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgeyv6mrrge
https://www.net4gas.cz/cz/prepravni-soustava/
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Pro oblast teplárenství zákonodárce definoval nadřazený pojem „soustava zásobování 

tepelnou energií“ („SZTE“). Taková soustava zahrnuje vzájemně propojené zdroje tepelné 

energie a rozvodné tepelné zařízení, pokud je jejím prostřednictvím dodávána tepelná 

energie pro vytápění, chlazení, ohřev vody nebo technologické procesy a je provozována 

na základě jednotlivých licencí na výrobu tepelné energie a na její rozvod.45  Fungování 

SZTE spočívá ve výrobě tepelné energie ve zdroji a následném rozvodu této energie ze 

zdroje do místa spotřeby prostřednictvím této soustavy. SZTE může být označena i jako 

centralizované zásobování teplem v kontrastu se zásobováním decentralizovaným, kdy je 

zdroj výroby tepelné energie umístěn přímo v objektu, v němž probíhá spotřeba.46 

Rozvodné tepelné zařízení je paralelou distribuční soustavy v elektroenergetice nebo 

plynárenství a je tvořeno tepelnými sítěmi, předávacími stanicemi a tepelnými přípojkami. 

Tepelná energie může být v rámci tepelné sítě dopravována prostřednictvím páry, teplé 

nebo horké vody a dle tohoto dělení můžeme hovořit o tepelné síti parní, teplovodní anebo 

horkovodní.47 Tepelná přípojka je potom ta část sítě, jenž dodává tepelnou energii jednomu 

konkrétnímu objektu. Předávací stanice přizpůsobuje vlastnosti vody nebo páry pro další 

použití, například předávací stanice, která mění teplotu a tlak vody při jejím přechodu 

z tepelné sítě do tepelné přípojky a tím umožní využití tepelné energie v objektu spotřeby. 

Dle Energetického zákona je předmětem podnikání v energetických odvětvích výroba 

elektřiny, její přenos, distribuce a obchod s elektřinou, činnost operátora trhu, výroba plynu, 

jeho přeprava, distribuce, uskladňování a obchod s plynem, výroba tepelné energie a její 

rozvod.48 Všechny tyto činnosti jsou zabezpečovány prostřednictvím energetických 

zařízení. Ačkoliv jde o ustálený pojem, který se nejednou objevuje i v Energetickém 

zákoně, jeho legální definici Energetický zákon neobsahuje. Jednu z možných definic ve 

svém článku poskytl Szabo, když uvedl, že energetické zařízení je „samostatné funkční 

zařízení nebo funkční celek individuálních energetických zařízení na přeměnu, 

transformaci, připojení, přenos, přepravu, rozvod, distribuci nebo dodávku energie, které 

je prvkem elektrizační soustavy, plynárenské soustavy nebo rozvodného tepelného zařízení 

provozovaného poskytovatelem energetických služeb“.49 Například v elektroenergetice jsou 

 
45 Energetický zákon, § 2 odst. 2 písm. c. 
46 Pražská teplárenská. Energetický slovníček [online]. Dostupné z: https://www.ptas.cz/energeticky-slovnicek/ 

[cit. 2020-2-8]. 
47 Ibid. 
48 Energetický zákon, § 3 odst. 1. 
49 SZABO, Viktor. Vlastnictví energetických zařízení. Revue pro právo a technologie [online]. 2013, č. 7, 

s. 52-110. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/4372 [cit. 2019-10-27]. 

https://www.ptas.cz/energeticky-slovnicek/
https://journals.muni.cz/revue/article/view/4372
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energetickými zařízeními jednotlivé výrobny elektřiny, které přeměňují různé formy 

energie na elektřinu.50 Vlastnictví energetických zařízení je částečně řešeno v § 509 

Občanského zákoníku, který uvádí výjimku ze zásady superficies solo cedit tak, že uvedená 

zásada se nevztahuje na případ liniových staveb, mezi které patří energetická vedení a jiné 

předměty, které ze své povahy pravidelně zasahují více pozemků.51 V odvětví energetiky 

se tato zásada tedy nevztahuje zejména na elektrické kabely či plynové potrubí.52  

1.4. Cíle na úseku energetiky  

Energetika a především energetické zdroje se pohybují v popředí zájmů mezinárodních 

organizací, států i samotných občanů. V evropském prostředí základní vymezení cílů 

poskytuje TFEU, v jejímž článku 194 stojí, že politika EU v oblasti energetiky má za cíl 

zajistit fungování trhu s energií, bezpečnost dodávek energie v EU, podporovat 

energetickou účinnost a úspory energie a podporovat propojení energetických sítí. Tyto cíle 

mají být naplňovány s ohledem na životní prostředí a fungování vnitřního trhu v rámci EU. 

Národní předpisy odráží energetické cíle vytyčené na úrovni EU a na tuzemské úrovni jsou 

vymezeny především ve Státní energetické koncepci ČR. V té je stanoveno, že jejím 

hlavním posláním je zajistit spolehlivé a bezpečné zásobování energiemi, kterými jsou 

zajištěny potřeby obyvatelstva a celé ekonomiky ve státě. Současně musí být zásobování 

šetrné k životnímu prostředí, dodávky musí být poskytovány za standardních podmínek a 

za konkurenceschopné a akceptovatelné ceny.53 Také musí být zajištěno stabilní a 

předvídatelné prostředí pro podnikání, účinné fungování státní správy a dostačující 

infrastruktura.54 Za krizových situacích musí být zabezpečeno zásobování, které zajistí 

přežití obyvatel a fungování nejvýznamnějších složek státu.55 Lze vyvodit, že strategickými 

cíli jsou energetická bezpečnost, konkurenceschopnost a udržitelnost. Dále musí být 

zajištěno stabilní podnikatelské prostředí a plán zajištění energetických dodávek i za 

krizových situací. 

 
50 Energetický zákon, § 2 odst. 2 písm. a) bod 18. 
51 Liniová stavba je obecný pojem využívaný ve stavebním právu a představuje takovou stavbu, u které převládá 

jeden rozměr nad ostatními. 
52 KABELKOVÁ, Eva. Věcná břemena v novém občanském zákoníku. Komentář § 1257-1308. Praha: 

Nakladatelství C.H. Beck, 2013. ISBN: 978-80-7400-461-2. s. 117. 
53  MPO. Státní energetická koncepce ČR [online]. Dostupné z: 

https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/52841/60959/636207/priloha006.pdf [cit. 2020-5-9]. 
54 MPO. Zpráva o plnění nástrojů Státní energetické koncepce ČR do roku 2019 [online]. Dostupné z: 

https://www.mpo.cz/assets/cz/energetika/statni-energeticka-politika/2020/1/Zprava-o-plneni-nastroju-SEK-do-

roku-2019.pdf [cit. 2020-5-10]. 
55 MPO. Státní energetická koncepce ČR [online]. Dostupné z: 

https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/52841/60959/636207/priloha006.pdf [cit. 2020-5-9]. 

https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/52841/60959/636207/priloha006.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/energetika/statni-energeticka-politika/2020/1/Zprava-o-plneni-nastroju-SEK-do-roku-2019.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/energetika/statni-energeticka-politika/2020/1/Zprava-o-plneni-nastroju-SEK-do-roku-2019.pdf
https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/52841/60959/636207/priloha006.pdf
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Jak bylo řečeno, jedním z cílů na úseku energetiky je zajištění energetické bezpečnosti. 

Obsah energetické bezpečnosti se mění v závislosti na subjektu, který ji definuje a odvíjí se 

od odlišných vstupních podmínek. Signifikantně se bude lišit pohled na věc u státu který 

produkuje značný objem energetických surovin, oproti státu, který je na dodávkách těchto 

surovin závislý, popřípadě spotřebitele. Z toho je zřejmé, že vymezit energetickou 

bezpečnost jako termín obecně použitelný je v podstatě nemožné. Definici nabídla po 

ropných šocích v 70. a 80. letech minulého století Mezinárodní energetická agentura a 

definovala ji jako „přístup k dostatečnému množství spolehlivé energie za přijatelnou cenu 

a s ohledem na životní prostředí“.  Tato definice energetické bezpečnosti v podstatě 

obsahuje všechny strategické cíle vymezené v ČR, a ačkoliv již plně neodpovídá 

aktuálnímu stavu vývoje, je stále nejčastěji přijímanou.56 Vzhledem k tomu, že na 

evropském kontinentu se především projevuje obava ze závislosti na importu energetických 

surovin a rizik s tím spojených,57 je za hodno v našich podmínkách rozšířit definici 

vymezením Evropské komise, která energetickou bezpečnost spojuje právě se snížením 

rizik v souvislosti se závislostí na importu energetických surovin.58 Stejný pohled na 

vymezení energetické bezpečnosti zastává i majorita členských států.59  

Tento přístup vychází z toho, že konzumentské státy čelí nebezpečí výpadku dodávek 

energetických zdrojů ze zahraničí a často nejsou schopny tyto výpadky samy substituovat. 

Zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek je přitom esenciální podstatou energetické 

bezpečnosti. V tomto smyslu energetická bezpečnost spočívá v zajištění dostatečného 

množství energetických surovin za přijatelnou cenu. Dostatečné množství za běžného 

provozu je takové, které zajistí fungování všech subjektů a v krizových situacích takové, 

při němž se nezhorší životní úroveň a nedojde k ohrožení zdraví lidí.60 V souvislosti 

s importem jde o zajištění diverzifikace energetických zdrojů, zdrojových teritorií a 

rozložení přepravních cest.61 Zároveň ale ani úplná nezávislost na importu energetických 

zdrojů nemusí sama o sobě zajistit energetickou bezpečnost a naopak i energetickou 

závislost lze hodnotit pozitivně za předpokladu, že závislost mezi producentem a 

 
56 BINHACK, Petr a TICHÝ, Lukáš. Energetická bezpečnost ČR a budoucnost energetické politiky EU. Ústav 

mezinárodních vztahů, 2011. ISBN 978-80-87558-02-7. s. 12. 
57  Obava je především z přerušení energetických dodávek, která může plynout z nekvalitní energetické 

infrastruktury anebo může být i prostředkem ke tvorbě politického tlaku.   
58 European Commission. Green paper – towards a European strategy for the security of energy supply. 2000. 
59 MPO. Východiska ke koncepci surovinové a energetické bezpečnosti České republiky [online]. 2010, Dostupné 

z: https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/44988/50560/583032/priloha001.pdf [cit. 2020-3-5].  
60 MPO. Východiska ke koncepci surovinové a energetické bezpečnosti ČR [online]. Dostupné z: 

https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/44988/50560/583032/priloha001.pdf [cit. 2020-5-10]. s.3. 
61 Ibid. 

https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/44988/50560/583032/priloha001.pdf
https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/44988/50560/583032/priloha001.pdf
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konzumentem je vzájemná.62 V rámci státu potom musí být zajištěna způsobilá 

infrastruktura včetně obsluhy a ideálně také tvorba energetických zásob.63 Na národní 

úrovni je energetická bezpečnost zajišťována mimo jiné stanovením podmínek podnikání 

pro subjekty podnikající v energetice a zajištěním jejich dodržování, současně s ochranou 

energetické infrastruktury.64 

Zatímco v konzumentských státech se řeší otázka diverzifikace zdrojových teritorií, 

v producentských státech je palčivějším tématem, zda činnosti výroby a distribuce mají být 

zakomponovány v hospodaření státu anebo mají být zajišťovány soukromými subjekty.65 

Producentské státy logicky nemusí čelit nebezpečí výpadků dodávek energetických surovin, 

v posledních letech se ale například potýkají s nebezpečím kybernetických útoků na 

energetickou kritickou infrastrukturu.66 67 Producentské státy proto spíše cílí na existenci 

stabilních trhů, ochranu kritické infrastruktury, příznivou politickou situaci a prostor pro 

odbyt. 

Dalším cílem v energetice je udržitelnost, která úzce souvisí se stavem životního 

prostředí. Energetika je s ochrannou životního prostředí spjata především prostřednictvím 

povinnosti snižovat emise skleníkových plynů a zvyšovat energetickou účinnost. Potřeba 

šetrného zacházení s životním prostředím vyplývá z evropské legislativy i našeho ústavního 

pořádku, když Ústava ČR stanovuje, že ČR dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a 

ochranu přírodního bohatství.68 Energetická účinnost zjednodušeně představuje situaci, kdy 

k provedení stejného úkolu je spotřebováno méně energie a tím se předchází plýtvání 

energií a snižuje se energetická spotřeba.69 Ke zvýšení energetické účinnosti dochází 

prostřednictvím snižování energetické náročnosti budov a spotřebičů, využitím 

 
62 FAY, Susan. REIERTSEN, Sigve. "Oil actually". Chinese and U.S. energy security policies in the Caspian 

Region [online]. 2007. Dostupné z: https://munin.uit.no/handle/10037/993 [cit. 2020-5-9]. s. 24. 
63 V našich podmínkách například prostřednictvím zásobníků zemního plynu. 
64 Například prostřednictvím ochranných pásem. 
65 Jsou-li totiž spravovány státem, víceméně to znamená, že získané finance jsou následně státem využívání 

k financování státní politiky a nemusí být takový tlak na investice do dalšího rozvoje energetických soustav, což 

může spolehlivé a kvalitní dodávky ohrozit. 
66 Prvním příkladem kybernetického útoku na kritickou infrastrukturu a exemplární ukázkou je počítačový červ 

Stuxnet, který v roce 2010 zaútočil na Iránské zařízení na obohacování uranu. Červ byl do vnitřní sítě zařízení 

pravděpodobně vnesen na USB disku a prostřednictvím změny rychlosti rotoru poškodil zhruba jeden tisíc 

centrifug. Výsledkem útoku bylo zpomalení procesu obohacování uranu a ve finále i zdržení výroby jaderné zbraně 

Iránem. 
67 LIPOVSKY, Robert. Seven years after Stuxnet: Industrial systems security once again in the spotlight [online]. 

Dostupné z: https://www.welivesecurity.com/2017/06/16/seven-years-stuxnet-industrial-systems-security-

spotlight/  [cit. 2020-5-9].  
68 Ústava ČR, čl. 7. 
69 Environmental and Energy Study Institute. Energy Efficiency [online]. Dostupné z: 

https://www.eesi.org/topics/energy-efficiency/description [cit. 2020-5-9]. 

https://munin.uit.no/handle/10037/993
https://www.welivesecurity.com/2017/06/16/seven-years-stuxnet-industrial-systems-security-spotlight/
https://www.welivesecurity.com/2017/06/16/seven-years-stuxnet-industrial-systems-security-spotlight/
https://www.eesi.org/topics/energy-efficiency/description
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kombinované výroby elektřiny a tepla, stanovením minimální účinnosti užití energie ve 

výrobnách elektřiny nebo tepelné energie70, uplatňováním komunitního designu při 

územním plánování71 nebo inovací dopravních prostředků. Vyšší energetická účinnost má 

za následek i nižší energetickou závislost státu a tím posiluje energetickou bezpečnost. 

Současně je zvýšením energetické účinnosti dosaženo i snížení emisí skleníkových plynů. 

Jednotlivé cíle jsou reflektovány v různých zákonech napříč právním řádem. 

V souvislosti s udržitelností je řada nástrojů sloužících ke zvyšování energetické účinnosti 

zakotvena v zákoně č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií („Zákon o hospodaření 

s energií“) a v navazujících podzákonných předpisech a svojí povahou se řadí především 

mezi nástroje administrativní. Na snižování emisí skleníkových plynů se podílí například 

systém obchodování s emisními povolenkami, který je upraven v zákoně č. 383/2012 Sb., 

o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a jde o nástroj 

ekonomický. Emise skleníkových plynů nepřímo ovlivňuje například i povinnost 

označování energetickými štítky a s tím spojené snižování spotřeby energií. Energetickou 

bezpečnost označuje jako prioritu Státní energetická koncepce ČR a v podmínkách ČR ji 

reflektuje celý právní řád v čele s Energetickým zákonem. Konkurenceschopné ceny 

v rámci republiky jsou zajišťovány prostřednictvím cenové regulace a právní úpravu 

najdeme v zákoně č. 526/1990 Sb., o cenách („Zákon o cenách“) a navazujících 

podzákonných předpisech. Přijatelné ceny ale musí zajišťovat celá právní úprava, což 

potvrzuje i přijetí zákona č. 165/2012, o podporovaných zdrojích energie a o změně 

některých zákonů („Zákon o podporovaných zdrojích energie“), který měl zajistit, že 

spotřebitel neponese plné náklady podpory vyplacené výrobcům energie z podporovaných 

zdrojů. Stabilní podnikatelské prostředí zajišťuje celý právní řád a spočívá mimo jiné 

v existenci stálých podmínek pro podnikání nebo předvídatelných podmínkách finanční 

podpory. Blíže k problematice právní úpravy jednotlivých nástrojů využívaných na úseku 

energetiky v části třetí.   

1.5. Energetické právo jako samostatné právní odvětví 

Současná podoba energetického práva je výsledkem technologického a ekonomického 

vývoje 20. století. Heffron a Talus rozlišují celkem pět fází vývoje energetického práva 

 
70 Vyhláška MPO č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné 

energie. 
71  Jde o navržení modelu komunální výstavby, která poskytuje bezpečný prostor pro dopravování na kole, pěšky 

nebo hromadnou dopravou. 
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v návaznosti na vyvíjející se předmět jeho zájmu.72 Měnící se předmět zájmu se projevuje 

prostřednictvím přijímáním nové energetické legislativy. Až do první poloviny 20. století 

byla předmětem zájmu bezpečnost, a přijímaná legislativa z velké části souvisela právě se 

zdravím a bezpečností pracovní síly.73 V tomto smyslu energetická politika i dnes reaguje 

na nehody v energetickém sektoru, v posledním desetiletí například na nehodu v atomové 

elektrárně Fukushima.74 Druhá fáze spočívala ve snaze o zajištění energetických zdrojů a 

byla například jedním z hnacích motorů při vzniku Evropského společenství uhlí a oceli. 

Předmětem zájmu třetí vývojové fáze energetického práva byla ekonomická stránka 

existence energetických trhů a projevovala se již ve druhé polovině 20. století snahou o 

liberalizaci energetických trhů a vytvoření konkurenčního prostředí. Třetí fáze, spojená se 

svobodným energetickým trhem, byla částečně neúspěšná, a její neúspěch naopak vedl po 

roce 2000 k fází čtvrté, jež je spojena s rozvojem energetické infrastruktury. Společně s tím 

nastal ve státních politikách odklon od ideji volného energetického trhu zpět ke státní 

regulaci některých sektorů energetického trhu a investic. V posledních deseti letech se začal 

rozšiřovat pojem energetické spravedlnosti, která označuje pátou a zatím poslední fázi 

vývoje energetického práva. Energetické právo usměrněné dle cílů energetické 

spravedlnosti by mělo zajistit udržitelné řízení energetických zdrojů, snížit znečištění, snížit 

ceny energií, zefektivnit soutěž, zajistit účinnější provoz energetických zařízení a 

podporovat technologický vývoj.75 Není vyloučeno, že se v budoucnu k páté fázi přidají i 

vývojové fáze další, protože energetické právo musí držet krok s technickým pokrokem, 

stavem životního prostředí i lidskou společností. Nová vývojová fáze se projevuje vývojem 

energeticích cílů státu a na ně navazujícími principy, se kterými je nově vznikající právo v 

souladu.76 

Právě stále se vyvíjející obsah energetického práva je jedním z důvodu komplikovanosti 

jeho vymezení. Vzhledem ke složitosti problematiky autorka předestírá, že v kontextu této 

práce pracuje s vymezením energetického práva jako souboru obecně závazných pravidel, 

 
72 HEFFRON, Raphael, TALUS, Kim. The evolution of energy law and energy jurisprudence: Insight for energy 

analysts and researchers. Energy Research & Social Science, Vol. 19, 2016, s. 1-10. 
73 Na našem území šlo například o zákon č. 145/1920 Sb., o hornických rozhodčích soudech, zákon č. 242/1924 

Sb., o pojištění a báňských bratrských pokladnách nebo zákon č. 178/1934, o báňské inspekci.  
74 DAVIES, Lincoln. Beyond Fukushima: Disasters, Nuclear Energy, and Energy Law [online]. BYU Law Review, 

vol. 2011, Issue 6, s. 1937–1990. Dostupné z: https://digitalcommons.law.byu.edu/lawreview/vol2011/iss6/5 

[cit. 2020-6-7]. 
75 HEFFRON, Raphael, TALUS, Kim. The evolution of energy law and energy jurisprudence: Insight for energy 

analysts and researchers. Energy Research & Social Science, Vol. 19, 2016, s. 1-10. 
76 FLEMING, Ruven. The „Trias“: A New Methodology for Energy Law. European Energy and Environmental 

Law Review, October 2019, s.164-175. 

https://digitalcommons.law.byu.edu/lawreview/vol2011/iss6/5
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která upravují práva a povinnosti související s energetickými zdroji v průběhu celého 

životního cyklu energie.77 Životním cyklem se rozumí proces těžby, následné zpracování 

vytěženého materiálu, provoz nezbytných zařízení a zajištění dodávek, spotřeba 

energetických zdrojů a následné naložení se vzniklými odpady.78 

Protože energetické právo reaguje na rychlý technologický vývoj, je v tomto kontextu 

na místě zamyslet se i nad otázkou, zda již energetické právo nelze, i s ohledem na jeho 

význam, považovat za samostatné právní odvětví. Právní odvětví je jednou ze skladebních 

částí práva a je projevem jeho vnitřní diferencovanosti.79 O kritériích oddělujících 

jednotlivá právní odvětví se vedly teoretické rozpravy především v bývalých 

socialistických státech a nevedly k jednoznačnému a obecně přijímanému řešení.80 

Prakticky má diferenciace právních odvětví význam především pro účely výuky práva, pro 

vypracování tematicky ucelených publikací a pro kodifikaci konkrétního právního odvětví 

do jednoho právního předpisu. Odlišování samostatných právních odvětví reflektuje 

především specifický předmět jejich právní úpravy.81 K tomuto základnímu kritériu 

přistupuje i metoda právní regulace a společenská akceptace daného odvětví, která souvisí 

i s právní tradicí.82 Dle názoru autorky má pro vymezení limitů konkrétního samostatného 

právního odvětví význam i systémová soudržnost s dalšími právními odvětvími.  

Samostatné právní odvětví je vymezeno především předmětem, který upravuje. Jeho 

charakter musí být totiž odlišný od charaktdmětu jiných právních odvětví. Do předmětu 

energetického práva je zahrnuta úprava související se všemi energetickými zdroji a energií 

v souvislosti s těžbou, zpracováním vytěženého materiálu, provozem energetických a 

dalších zařízení a zajištěním dodávek, spotřebou a nakládáním s odpady. Účelem regulace 

je zajištění bezpečného a spolehlivého zásobování energiemi, které zajistí potřeby 

obyvatelstva a celé ekonomiky ve státě s ohledem na životní prostředí. Tyto dodávky musí 

být poskytovány za standardních podmínek a za konkurenceschopné a akceptovatelné 

 
77 HEFFRON, Raphael, TALUS, Kim. The evolution of energy law and energy jurisprudence: Insight for energy 

analysts and researchers. Energy Research & Social Science, Vol. 19, 2016, s. 1-10. 
78 United States Environmental Protection Agency. Climate and life cycle of stuff. Dostupné z: 

https://archive.epa.gov/epa/climatechange/climate-change-and-waste.html [cit. 2020-6-6]. 
79 VEČEŘA, Miloš, GERLOCH, Aleš, BERAN, Karel, RUDENKO, Slavomír. Všeobecná teorie práva. Plzeň: 

Aleš Čeněk, 2017, ISBN 978-80-7380-645-3. s. 152. 
80 KNAPP, Viktor. Teorie práva. Praha: C.H.Beck, 1995, ISBN 80-7179-028-1. s. 69. 
81 VEČEŘA, Miloš, GERLOCH, Aleš, BERAN, Karel, RUDENKO, Slavomír. Všeobecná teorie práva. Plzeň: 

Aleš Čeněk, 2017, ISBN 978-80-7380-645-3. s. 152. 
82 Ibid. 

https://archive.epa.gov/epa/climatechange/climate-change-and-waste.html
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ceny.83 Za tímto účelem energetické právo normuje práva a povinnosti zúčastněných 

subjektů i související procesy.84 Z tohoto pohledu lze uzavřít, že předmět energetického 

práva je vskutku odlišný od předmětu jiných právních odvětví, a dokonce je možné jej 

rozdělit i do jistých sub-oblastí, které již čelily snaze o vydělení z energetického práva, 

například lex petrolia (zaměřeno na plyn a ropu) nebo lex mineralia (zaměřeno obecně na 

těžbu).85 Současně ale řada norem, jenž se předmětem řadí do energetického práva, je 

prakticky řazena i do práva životního prostředí, například Zákon o ochraně ovzduší nebo 

Zákon o podporovaných zdrojích energie.  

Metoda právní regulace vymezuje způsob, jakým právo působí na vymezené právní 

vztahy a kritériem je míra účasti subjektu právního vztahu na jeho vzniku a tvorbě jeho 

obsahu. Regulace může být prováděna prostředky soukromoprávními nebo 

veřejnoprávními. V rámci metody soukromoprávní jsou subjekty v rovném postavení a za 

základní právní nástroj je považována smlouva.86 Naproti tomu v rámci metody 

veřejnoprávní funguje nadřízenost a podřízenost účastníků, kdy nadřízení účastníci mají 

způsobilost autoritativně rozhodovat o právech a povinnostech druhé strany.87 Státní správa 

v energetice je vykonávána subjekty v nadřazeném postavení a v těchto vztazích panuje 

nerovnoměrné rozložení práv, pravomocí a povinností, protože majorita práv naleží 

nadřazeným subjektům, vykonávajícím státní správu. Nadřazený subjekt je nadán 

rozhodovací pravomocí, kdy může rozhodovat o právech a povinnostech dalších subjektů. 

Jde například o nenárokové rozhodnutí o udělení státní autorizace pro výstavbu výrobny 

elektřiny nebo vybraného plynového zařízení. Současně ale energetické právo jako celek 

není omezeno jen na tyto vztahy. V rámci energetiky se ale v hojné míře vyskytují i vztahy, 

v nichž jsou subjekty v rovném postavení, jde například o dodavatele plynu a jeho 

odběratele, a řešení těchto vztahů poskytuje společně s energetickým právem i právo 

občanské. Například smlouvy mezi účastníky trhu s plynem upravuje sice Energetický 

zákon v § 72, zároveň se ale uplatní i Občanský zákoník, který stanovuje, že na ovladatelné 

a obchodovatelné přírodní síly se přiměřeně použijí ustanovení o věcech movitých.88 

 
83 MPO. Státní energetická koncepce ČR. Dostupné z: 

https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/52841/60959/636207/priloha006.pdf [cit. 2020-5-9]. 
84 Není ale možné určit přesný počet subjektů, které této regulaci podléhají (například množství objektů s vlastní 

fotovoltaickou elektrárnou). 
85 MARTIN, Timothy. Lex Petrolea in international law. Dostupné z: http://timmartin.ca/  [cit. 2020-6-12]. 
86 HURDÍK, Jan. Metoda právní regulace. In: HENDRYCH, Dušan, BĚLINA, Miroslav, FIALA, Josef, ŠÁMAL, 

Pavel, ŠTURMA, Pavel, ŠTENGLOVÁ, Ivana, KARFÍKOVÁ, Marie. Právnický slovník. 3. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2009. 
87 Ibid.  
88 Občanský zákoník, § 497. 

https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/52841/60959/636207/priloha006.pdf
http://timmartin.ca/
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Uplatní se i ustanovení o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je 

pravidelná opakovaná dodávka zboží, ve lhůtě čtrnácti dnů89 nebo nutnost písemné žádosti 

spotřebitele pro započetí dodávek ve lhůtě pro odstoupení.90 Lze uzavřít, že metoda právní 

regulace v rámci energetického práva je smíšená. 

Metoda právní regulace je i jedním z rozlišovacích znaků rozdělení práva na veřejné a 

soukromé. Vzhledem k tomu, že ne všechny vztahy v rámci energetického práva jsou 

založeny na nerovném postavení subjektů, nelze jednoznačnou příslušnost k jednomu 

podsystému dovodit nejen z metody právní regulace, ale ani prostřednictvím teorie 

subordinační, ani organické. Současně ale je patrný veřejný zájem na řádném fungování 

energetického sektoru, protože je nezbytný pro fungování státu a lze přiznat příslušnost 

k veřejnému právu prostřednictvím teorie zájmu. Příslušnost k veřejnému právu je také 

možné dovodit z charakteru právní úpravy, protože pravidla jsou stanovena kogentně a je 

mocensky dohlíženo na jejich dodržování. Energetickým zákonem a další energetickou 

legislativou zákonodárce podrobil energetiku regulaci ze strany státu a s ohledem na 

požadavky na ochranu života, zdraví, energetické bezpečnosti a dalších strategických cílů 

vymezil práva a povinnosti zúčastněných subjektů. Z pohledu tradičního dělení římského 

práva lze proto uzavřít, že energetické právo je hraničním právním odvětvím, které zasahuje 

do práva veřejného i soukromého.91 Soukromoprávní vztahy jsou předmětem především 

soukromoprávní regulace, ale subjekty musí plnit i povinnosti uložené jim veřejnoprávními 

předpisy.92 Otázka příslušnosti k veřejnému nebo soukromému právu je ale otázkou právní 

teorie, která má usnadnit pochopení navazujících právních institutů a pro existenci 

samostatného právního odvětví není rozhodující, viz například odvětví práva životního 

prostředí které také zasahuje do práva soukromého i veřejného. 

Systémová soudržnost norem reprezentuje vzájemné vztahy norem v rámci určité 

výseče právního řádu a jejich vztah k normám dalších právních odvětví. Stejně jako všechna 

ostatní právní odvětví, i energetické právo musí být v souladu s právem ústavním a platí, že 

státní moc lze uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby stanovenými zákonem. 

 
89 Občanský zákoník, § 1829. 
90 Občanský zákoník, § 1823. 
91 Srov. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. As 4/2009–67, ze dne 11.6.2009, který vymezuje, že vlivem 

veřejnoprávní úpravy vznikl vztah mezi původce odpadu a státem veřejnoprávní vztah a státní orgán je nadán 

oprávněním vrchnostensky rozhodovat. Tento původce odpadu musí dodržovat relevantní povinnosti stanovené 

mu veřejnoprávním předpisem i za předpokladu, že vstupuje do soukromoprávních vztahů s dalšími osobami. 

V daném případě například původce odpadu měl povinnost dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně 

některých zákonů, zjistit, zda osoba, které odpady předává, je k převzetí oprávněna dle tohoto zákona. 
92 Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky č.j. 25 Cdo 3009/2017-282, ze dne 13.12.2018. 



25 

 

Ústavní právo obsahuje obecné zásady a principy platné pro celý právní řád a nová regulace 

přijatá v oblasti energetického práva musí být v souladu s ústavními cíli státu93, mezi které 

patří například ochrana životního prostředí. Vazba na zákony z oblasti ochrany životního 

prostředí je nepřehlédnutelná a nejenže je upravena v rámci aktualizované Státní 

energetické koncepce z roku 2015, ale výslovně na ni upozorňuje i dokument Státní 

energetická koncepce České republiky schválený v roce 2004.94 Kromě práva životního 

prostředí je ale energetické právo propojeno i s právem správním. Správní právo upravuje 

výkon veřejné správy a použije se proto subsidiárně i na úpravu energetického práva, které 

kromě podmínek podnikání a dalších činností vymezuje právě výkon veřejné správy v této 

oblasti a s tím spojená práva a povinnosti fyzických a právnických osob.95 Projevem této 

úzké provázanosti je například certifikační řízení, vymezené v § 2 odst. 1 bod c. 

Energetického zákona, které je správním řízením.96 Samotná skutečnost, že certifikační 

řízení je řízením správním, ale nevypovídá o příslušnosti celé oblasti ke správnímu právu, 

podobně jako je tomu například v oblasti finančního práva, které je samostatným právním 

odvětvím, i když daňové řízení je správním řízením svého druhu.97 Jak bylo zmíněno, na 

vztahy v rámci energetického práva se použije i úprava práva občanského. Kromě toho, že 

energetické právo využívá instituty občanského práva, například když pracuje s pojmem 

„fyzická osoba“ nebo „právnická osoba, tak se jím řídí i některé konkrétní právní vztahy, 

založené například na smlouvě o dodávce energie. Dále se pro účely energetického práva 

uplatní i úprava § 2925 Občanského zákoníku, který upravuje náhradu škody způsobené 

provozem zvlášť nebezpečným, za který jsou typicky považovány i například provoz 

elektrárny, plynárny nebo provoz, kde je využívána jaderná energie.98 Okrajově je 

 
93 HESSE, Konrad. Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland. Heidelberg: C.F. Müller 

1999, s.28, ISBN: 3-8114-7499-5. 
94 Vláda. Státní energetická koncepce České republiky schválena usnesením vlády České republiky č. 211 ze dne 

10. března 2004 [online]. Dostupné z: https://www.mpo.cz/dokument5903.html  [cit. 2020-6-12]. 
95 HENDRYCH, Dušan. Oddíl 1. Pojem, předmět a systém. In: STAŠA, Josef, PRÁŠKOVÁ, Helena, POMAHAČ, 

Richard, ČEBIŠOVÁ, Taisia, KOPECKÝ, Martin. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: Nakladatelství 

C. H. Beck, 2016, s. 9. 
96 ZDVIHAL, Zdeněk, MED, Jakub, OSADSKÁ, Jana. § 2 [Vymezení pojmů]. In: ZDVIHAL, Zdeněk, 

SVĚRÁKOVÁ, Jana, MED, Jakub, OSADSKÁ, Jana, BLAŽEK, Kamil, FORÝTEK, Michal, SELUCKÁ, 

Markéta. Energetický zákon. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2019, s. 18. 
97 RADVAN, Michal. Je berní právo samostatným odvětvím práva? [online] Brno: Právnická fakulta Masarykovy 

univerzity, 2008. Dostupné z: https://www.law.muni.cz/sborniky/dp08/files/pdf/financ/radvan.pdf [cit. 2020-6-6]. 
98 BEZOUŠKA, Petr. § 2925 [Škoda způsobená provozem zvlášť nebezpečným]. In: HULMÁK, Milan, 

BEDNÁŘ, Václav, BEZOUŠKA, Petr, BOHMAN, Ludvík, DOBROVOLNÁ, Eva, DOLEŽAL, Tomáš, ELEK, 

Štefan, HANDLAR, Jiří, HAVEL, Bohumil, HORÁK, Pavel, CHALOUPKOVÁ, Helena, KABELKOVÁ, Eva, 

KASÍK, Petr, KOTÁSEK, Josef, LIŠKA, Petr, MACEK, Jiří, ONDREJOVÁ, Dana, PETROV, Jan, PIHERA, 

Vlastimil, SEDLÁČEK, Dušan, SEDLÁČEK, Pavel, SELUCKÁ, Markéta, SIMON, Pavel, SVOBODA, Lukáš, 

TRUBAČ, Ondřej, VÍTOVÁ, Blanka, WAWERKOVÁ, Magdalena. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. 

Zvláštní část (§ 2055–3014). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 1605. 

https://www.mpo.cz/dokument5903.html
https://www.law.muni.cz/sborniky/dp08/files/pdf/financ/radvan.pdf
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energetické právo provázáno i s jinými právními odvětvími. Vazba na obchodní právo se 

projevuje při vymezení povinností ve vztahu k obchodním korporacím, například když 

zasahuje do vlastnické struktury vlastnickým oddělením a omezuje v tomto směru smluvní 

volnost. S finančním právem je provázáno především prostřednictvím veřejnoprávní 

povinnosti platit tzv. energetické daně. Vazbu na trestní právo lze nalézt v § 276 Trestního 

zákoníku, který definuje trestný čin „Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného 

zařízení“, kterým se dle § 132 Trestního zákoníku rozumí i zařízení energetické. Dále je 

samozřejmě energetické právo ČR propojeno i s energetickým právem EU, a proto je nutné 

české energetické právo vykládat a aplikovat s ohledem na evropské právo a jeho principy. 

V roce 2016, kdy Evropská komise zveřejnila seznam platné sekundární legislativy 

v oblasti energetiky, bylo na tomto seznamu celkem 258 položek, což ukazuje, jak 

významné postavení energetika v Evropské unií má a jak detailně je upravena. Lze tedy 

pozorovat systematickou provázanost energetického práva skoro se všemi právními 

odvětvími.99 

V rámci vnitřní systematické soudržnosti energetického práva je otázkou, zda v jeho 

rámci existují i jeho vlastní principy, které představují východiska tohoto právního odvětví. 

V rámci energetického práva se uplatní principy vyvinuté v rámci práva ochrany životního 

prostředí a klíčový význam mají princip předběžné opatrnosti, zásada znečišťovatel platí, 

zásada udržitelného rozvoje, zásada účasti veřejnosti a zásada nápravy u zdroje.100 

Například ještě po nehodě vrtné plošiny Deepwater Horizon v Mexickém zálivu v roce 

2010 soudy neřešily celou katastrofu s odvoláním na principy nebo teorii energetického 

práva, ale tzv. tort law, což je právní oblast, jenž se zabývá kompenzací za škody způsobené 

na zdraví, bezpečí, majetku, životním prostředí a dalších zájmech.101 V posledních deseti 

letech byly ale v souvislosti s pátou vývojovou fází energetického práva vymezeny některé 

obecné principy, související s energetickou spravedlností. Mezi tyto principy patří praktická 

dostupnost energetických zdrojů, dostupnost cenová, řádný proces energetického životního 

cyklu, transparentnost a přičitatelnost, udržitelnost, mezigenerační solidarita a odpovědnost 

všech národů.102 Energetické právo se neustále rozvíjí, dle názoru autorky se proto výčet 

 
99 Provázanost není například s právem sociálního zabezpečení. 
100 FLEMING, Ruven. The „Trias“: A New Methodology for Energy Law. European Energy and Environmental 

Law Review, October 2019, s. 164-175. 
101 HEFFRON, Raphael.The Global Future of Energy Law. International Energy Law Review [online]. 2016, s. 

290-295. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/311913288_The_Global_Future_of_Energy_Law 

[cit. 2020-6-7].  
102 HEFFRON, Raphael, TALUS, Kim. The evolution of energy law and energy jurisprudence: Insight for energy 

analysts and researchers. Energy Research & Social Science, Vol. 19, 2016, s. 1-10. 

https://www.researchgate.net/publication/311913288_The_Global_Future_of_Energy_Law
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právních principů vlastních energetickému právu bude nadále rozrůstat, již nyní lze ale 

pozorovat vnitřní provázanost energetického práva prostřednictvím principu prozatím 

platných. 

Poslední podmínka týkající se společenské akceptace konkrétního právního odvětví ze 

strany odborné veřejnosti souvisí i s právní tradicí a například způsobem jeho výuky. Dle 

názoru autorky v podmínkách ČR k naplnění této podmínky pro oblast energetického práva 

zatím nedošlo, ačkoliv roste jeho význam a je možné, že vzhledem ke sklonu práva k další 

fragmentaci, k jejímu naplnění dojde. Z uvedeného výkladu je ale zřejmé, že energetické 

právo má velmi specifický předmět regulace odlišný od ostatních odvětví veřejného i 

soukromého práva. Dále, že metoda právní regulace je diferenciovaná a odvíjí se od 

konkrétního právního vztahu. Vzhledem k dlouhodobé tradici energetického práva a jeho 

neustále rostoucímu významu nejen v ČR, ale i v Evropě a zbytku světa, je nepochybné, že 

si zaslouží i společenskou akceptaci. Proto dojde-li k jeho společenské akceptaci, dle názoru 

autorky tím budou splněna všechna odvětvová kritéria a energetické právo bude moci být 

považováno za samostatné právní odvětví. 
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2. Obsah správy v energetických odvětvích 

2.1. Podnikání v energetických odvětvích dle Energetického zákona 

Pojem „podnikání“ není v současnosti právní úpravou definován. Definici můžeme 

vyčíst nepřímo z definice podnikatele zakotvené v § 420 odst. 1 občanského zákoníku, který 

říká že ten, „kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost 

živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem 

dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele“. Úprava podmínek 

podnikání v energetických odvětvích patří do věcné působnosti Energetického zákona, 

který zapracovává i relevantní právní předpisy EU, jenž energetická odvětví významnou 

měrou ovlivňují a směřují k vytvoření konkurenčního tržního prostředí v této oblasti.103 Pro 

účely podnikání dle Energetického zákona se energetickými odvětvími rozumí 

elektroenergetika, plynárenství a teplárenství. Obecně mezi činnosti provozované 

v energetice patří výroba energií (elektrické, plynu nebo energie tepelné), činnosti 

infrastrukturní, obchod s energiemi a činnost operátora trhu. Zároveň se ale zvláštní úprava 

činností v energetických odvětvích nevztahuje pouze na činnosti podnikatelské, ale i na 

činnosti, které takový charakter nemají. Předmět podnikání v energetických odvětvích dle 

§ 3 odst. 1 Energetického zákona je totožný s negativním vymezením podnikání 

v energetických odvětvích v zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

(„Živnostenský zákon“), který stanovuje, že výroba elektřiny, výroba plynu, přenos 

elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny, distribuce plynu, uskladňování plynu, 

obchod s elektřinou, obchod s plynem, výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, 

které podléhají licenci podle zvláštního právního předpisu, nejsou živností.104 Podnikání 

v energetických odvětvích a jeho podmínky jsou upraveny ve zvláštních sektorových 

zákonech především s ohledem na význam energetických odvětví pro národní hospodářství 

a obyvatelstvo a také pro zvláštní fyzikální podstatu energetických medií.105 

Zvláštní význam  pro národní hospodářství a obyvatelstvo státu mají podnikatelské 

aktivity na úseku energetiky proto, že jejich účelem je zajištění plynulých a kvalitních 

dodávek elektřiny, plynu a tepla za přijatelnou cenu, spolehlivě, bezpečně a zároveň 

ohleduplně vůči životnímu prostředí.106 Význam těchto aktivit se projevuje i v tom, že 

 
103 Energetický zákon, § 1. 
104 Živnostenský zákon, § 3 odst. 3. 
105 Vláda. Důvodová zpráva k návrhu Energetického zákona, č. 458/2000 Dz. Zvláštní část, k § 1.  
106 Vláda. Důvodová zpráva k návrhu Energetického zákona, č. 458/2000 Dz. Zvláštní část, k § 3. 
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přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce plynu, uskladňování plynu, výroba a rozvod 

tepelné energie se uskutečňují ve veřejném zájmu, který je spolu se zákonným titulem a 

náhradou předpokladem pro nucené omezení vlastnického práva či vyvlastnění.107 Ústavní 

základ a výčet těchto podmínek poskytuje čl. 11 usnesení předsednictva České národní rady 

č. 2/1993 Sb. o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku 

České republiky („LZPS“). Energetický zákon je jedním ze zvláštních zákonů, který tímto 

stanovuje účel vyvlastnění a výslovně určuje, že vyjmenované aktivity jsou prováděny 

veřejném ve zájmu. 

Přistoupení České republiky do EU a naše účast v tomto společenství přispěly k vyššímu 

důrazu na postupnou liberalizaci energetických odvětví. Postup liberalizace se lišil v rámci 

jednotlivých energetických odvětvích a bude o nich pojednáno zvlášť v dalších kapitolách. 

Obecným účelem ve všech odvětvích ale bylo vytvoření konkurenčního prostředí a tím i 

snížení ceny pro odběratele.108 

2.1.1. Podnikání na trhu s elektřinou 

Elektřina je energetická komodita, jejíž fyzikální podstatou je elektrická energie. 

Předmětem obchodování na trhu s elektřinou je dodávka elektřiny na základě předem 

uzavřené smlouvy. Trh s elektřinou zahrnuje výrobu elektřiny, její přenos, distribuci, 

obchod a činnost operátora trhu. Z důvodu existence síťových monopolů a obecně významu 

elektroenergetiky pro stát trhu s elektřinou tradičně vládly stát a vertikálně členěné podniky. 

Existence monopolu byla zároveň spojena se špatnou kvalitou poskytovaných služeb, 

neefektivitou a zvyšujícím se množstvím peněz proudících do elektroenergetiky 

z veřejného rozpočtu. Vydáním Energetického zákona započala v České republice na 

přelomu tisíciletí liberalizace energetického trhu, jejímž účelem a také výsledkem bylo u 

činností, které to umožňují, vytvořit prostředí s tržní konkurenci a rozbití energetických 

monopolů. V současné době je český trh s elektřinou nejen liberalizovaný, ale také 

propojený s trhem evropským.  

S ohledem na existenci přirozených monopolů, na trhu s elektřinou nadále rozlišujeme 

činnosti regulované a neregulované. Rozlišovacím kritériem je, zda daná oblast může být 

liberalizována, tedy zda pro danou činnost může prakticky existovat konkurenční prostředí. 

Dle tohoto hlediska se mezi činnosti regulované řadí činnost provozovatele přenosové 

 
107 Energetický zákon, § 3 odst. 2. 
108 Souviselo s tím, že v Evropě byly mnohem vyšší ceny za energie než např. v USA nebo Austrálii.  
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soustavy, činnost distribuční a činnosti zajišťující stabilitu systému. Tyto monopolní 

činnosti musí být odděleny od činnosti neregulovaných. Neregulovanými činnostmi jsou 

výroba elektřiny a obchod s ní. K výkonu všech těchto podnikatelských činností dle 

Energetického zákona musí účastník splnit zákonné podmínky.  

Účastníky trhu jsou výrobci elektřiny, provozovatel přenosové soustavy, provozovatel 

distribuční soustavy, operátor trhu, obchodníci s elektřinou a zákazníci.109 Registrací u OTE 

se výrobce elektřiny, provozovatel přenosové a distribuční soustavy a obchodník 

s elektřinou stává registrovaným účastníkem trhu.110  

Prvním článkem v řetězci je výrobce elektřiny. Činnost výrobce elektřiny není 

regulovaná a může ji vykonávat každý, komu ERU udělí licenci. Splňuje-li výrobce 

podmínky pro připojení do distribuční či přenosové soustavy, má také právo na připojení 

svého zařízení k této soustavě.111 Žadatel o licenci musí zaplatit správní poplatek 1.000,- Kč 

a splní-li další podmínky dle § 5 Energetického zákona, ERU mu udělí licenci na dobu 

nejdéle 25 let.112 Jde-li o výrobnu elektřiny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 

1 MW a více, výše správního poplatku za žádost činí 10.000,- Kč a navíc musí výrobci 

MPO udělit státní autorizaci.113  

Vyrobená elektřina se k zákazníkovi dopravuje prostřednictvím přenosové soustavy a 

soustav distribučních. Rozdíl spočívá v tom, že distribuční soustava se skládá ze vzájemně 

propojeného souboru vedení o napětí 110 kV, zatímco přenosová soustava se skládá ze 

vzájemně propojeného souboru vedení o napětí 110 kV a vyšším.114 Současně distribuční 

soustava slouží k distribuci elektřiny pouze lokálně, na území vymezeném v udělené 

licenci. Provoz přenosové a distribuční soustavy jsou monopolními ze samé podstaty, kdy 

vybudování analogické soustavy je velmi nákladné a nerentabilní vzhledem k existenci 

stávající soustavy. Licenci na přenos elektřiny udělil ERU společnosti ČEPS a.s., („ČEPS“) 

která je výhradním provozovatelem přenosové soustavy na území ČR.115  Licence je 

udělena na dobu neurčitou a žádost o ni je spojena se správním poplatkem ve výši 

10.000,- Kč.  ČEPS zajišťuje provoz přenosové soustavy, přeshraniční přenos, přiděluje 

přenosové kapacity na základě aukce, poskytuje přenosové služby a neustále zajišťuje 

 
109 Energetický zákon, § 22. 
110 Registrace musí proběhnout do 30 dní od udělení licence.  
111 Energetický zákon, § 23 odst. 1 písm. a). 
112 Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, Příloha. 
113 Energetický zákon, § 30a. 
114 Energetický zákon, § 2 odst. 2. 
115 ČEPS. O společnosti ČEPS a.s. [online]. Dostupné z: https://www.ceps.cz/cs/o-spolecnosti [cit. 2020-3-28]. 

https://www.ceps.cz/cs/o-spolecnosti
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rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektřiny.116 ČEPS také dlouhodobě spolupracuje 

s provozovateli distribučních soustav a společně zajišťují bezpečný a spolehlivý provoz 

elektrizační soustavy. Licenci k činnosti provozovatele distribuční soustavy k dnešnímu dni 

drží celkem 254 subjektů.117 Licence je také udělena na dobu neurčitou a výše správního 

poplatku činí 1.000,- Kč nebo 10.000,- Kč v závislosti na přenosové kapacitě distribuční 

soustavy.118 Regulace přenosové a distribuční činnosti se projevuje cenovou regulací, kdy 

ERU vypočítává distribuční sazby, které za odebranou elektřinu zákazník platí v návaznosti 

na množství odebrané elektřiny a velikost jističe. Pokud je k distribuční soustavě 

provozovatele připojeno více než 90.000 odběrných míst zákazníků, nesmí tento 

provozovatel souběžně držet licenci na výrobu elektřiny, přenos elektřiny, obchod 

s elektřinou nebo plynem.119 Licencovaný subjekt musel tuto povinnost splnit nejpozději ke 

dni 31. prosince 2006 a nesplnil-li ji, licence na ostatní vyjmenované činnosti mu k 

1. lednu 2007 ex lege zanikly.120 Toto ustanovení je projevem právního unbundlingu a 

vychází z čl. 15 Směrnice 2003/54/ES, o vnitřním trhu s elektřinou. 

Pro přístup k sítím se uplatňuje tzv. regulovaný121 přístup třetích stran k sítím (third 

party access), na jehož základě musí provozovatel monopolního infrastrukturního zařízení 

umožnit přístup i jiným osobám než svým vlastním zákazníkům. Na připojení k přenosové 

či distribuční soustavě má právo každý, kdo podá žádost, splňuje podmínky připojení a 

obchodní podmínky. Výjimkou, kdy by této žádosti nemuselo být vyhověno ani za splnění 

stanovených předpokladů je situace, kdy zařízení pro přenos či distribuci nemá dostatečnou 

kapacitu anebo je ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu soustavy. Za účelem zajištění 

spolehlivého a bezpečného fungování elektrizační soustavy, mají ČEPS a provozovatelé 

distribučních soustav poměrně silné postavení. To se projevilo například v roce 2010, kdy 

nebyly k elektrizační soustavě připojeny nové fotovoltaické a větrné elektrárny právě na 

základě nedostatečné kapacity elektrizační soustavy jako celku.122  

Dalším subjektem je obchodník s elektřinou. Činnost obchodníka s elektřinou je 

činností neregulovanou, podobně jako činnost výrobce elektřiny. Žadatel o licenci hradí 

 
116 Ibid. 
117 ERU. Přehled údajů o licencích udělených ERU [online]. Dostupné z: http://www.eru.cz/cs/vyhledavac-licenci 

[cit. 2020-3-28]. 
118 Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, Příloha 
119 Energetický zákon, § 25 odst. 2.  
120 Energetický zákon, § 24 odst. 3 ve znění do 3. července 2009.  
121 „Regulovaný“ protože ceny jsou regulovány a vyhlašovány předem. 
122 ČEPS: Pohled společnosti ČEPS na fenomén fotovoltaiky. Nejčastěji kladené dotazy [online]. Dostupné z: 

http://karlik555.wz.cz/nyx/Pohled_spolecnosti_CEPS_na_fotovaltaiku_k_23_2.pdf [cit. 2020-3-28]. 

http://www.eru.cz/cs/vyhledavac-licenci
http://karlik555.wz.cz/nyx/Pohled_spolecnosti_CEPS_na_fotovaltaiku_k_23_2.pdf
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správní poplatek ve výši 100.000,- Kč123 a licence je mu udělena na 5 let. Podstatou činnosti 

obchodníka s elektřinou je nákup elektřiny od jejího výrobce či jiného obchodníka a její 

prodej jiným účastníkům. Zatímco příslušnost k distribuční soustavě závisí na poloze 

odběrného místa a zákazník si tedy nemůže zvolit jiného distributora elektřiny, volba 

obchodníka je v gesci zákazníka a může svého dodavatele libovolně měnit.  

Na straně zákaznické došlo k úplnému otevření trhu s elektřinou 1. ledna 2006, kdy se 

oprávněným zákazníkem stali všichni koneční zákazníci, včetně domácností.124 Všichni 

zákazníci, bez ohledu na velikost odběru nebo další kritéria, mají na trhu s elektřinou stejná 

práva. Mohou si sami zvolit svého dodavatele, mají právo na připojení svého odběrného 

zařízení k elektrizační soustavě a právo nakupovat elektřinu od výrobců nebo obchodníků 

s elektřinou. Ačkoliv již od roku 2006 jsou všichni zákazníci oprávněni změnit dodavatele 

elektřiny, přístup zákazníků k tomuto kroku byl zpočátku vlažný. Počet změn dodavatele 

stoupal postupně, společně s rostoucím počtem alternativních dodavatelů a zjednodušením 

formálního procesu změny. První zlom zaznamenal OTE v roce 2012, kdy byla změna 

dodavatele zaznamenána u celkem 473.128 odběrných a předávacích míst. Od roku 2012 

cena elektřiny postupně klesala až do roku 2017, kdy opětovně zaznamenala nárůst a tuto 

křivku kopíroval i počet změn dodavatelů elektřiny, který se v roce 2018 vyšplhal na 

rekordních 570.511 odběrných a předávacích míst (viz Příloha č. 1).125 Dohled nad 

dodržováním práv zákazníků provádí ERU.  

Zákazník se o své spotřebě nerozhoduje dopředu, ale až v okamžiku spotřeby. Z důvodu 

zachování kvality dodávek je třeba zajistit, že výroba a spotřeba jsou vzájemně vyrovnané 

a z praktických důvodů se tato rovnováha zajišťuje především na straně výrobní. Strana 

výrobní se přizpůsobuje očekávané spotřebě dle smluv o dodávce uzavřených mezi 

účastníky. Vzhledem k tomu, že elektřinu stále nelze efektivně akumulovat, a vzhledem ke 

způsobu a rychlosti dopravy elektřiny sítí, musí být v okamžiku vyrobení elektřiny stejné 

množství elektřiny spotřebováno, jinak by v síti elektřina chyběla anebo naopak 

přebývala.126 Ex post účastníci s OTE vypořádají odchylku mezi spotřebou očekávanou a 

skutečnou. Pro tuto situaci může účastník uzavřít smlouvu s tzv. subjektem zúčtování, na 

 
123 Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, Příloha. 
124 Oprávněným zákazníkem byla dle § 2 (2) 16. Energetického zákona ve znění do 3. července 2009 taková osoba, 

která měla přístup k přenosové a distribuční soustavě za účelem volby dodavatele elektřiny. 
125 OTE: Statistika – Změny dodavatele [online]. Dostupné z: https://www.ote-cr.cz/cs/statistika/mesicni-zprava-

elektrina/zmeny-dodavatele?date=2019-01-01 [cit. 2020-4-7]. 
126 Asociace energetických manažerů. Úvod do liberalizované energetiky: Trh s elektřinou [online]. 2016. 

Dostupné z: https://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/kniha-trh-s-elektrinou.pdf 

[cit. 2020-3-28]. ISBN 978-80-260-9212-4. s. 14. 

https://www.ote-cr.cz/cs/statistika/mesicni-zprava-elektrina/zmeny-dodavatele?date=2019-01-01
https://www.ote-cr.cz/cs/statistika/mesicni-zprava-elektrina/zmeny-dodavatele?date=2019-01-01
https://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/kniha-trh-s-elektrinou.pdf
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jejímž základě odpovědnost ponese subjekt zúčtování namísto účastníka samého. Subjekt 

zúčtování uzavře smlouvu o zúčtování s OTE a na základě této smlouvy OTE pro subjekt 

zúčtování vyhodnotí, zúčtuje a vypořádá odchylky.127 

Zřízením ČEPS byla splněna podmínka vlastnického unbundlingu, kdy ČEPS je 

vlastnicky oddělen od výrobců a obchodníků s elektřinou. Vlastnickým oddělením a 

akcionářskou strukturou musí být zajištěna nezávislost ČEPS na výrobě elektřiny a plynu 

nebo na obchodu s těmito komoditami.128 Proces právního i vlastnického unbundlingu byl 

úspěšně dokončen v roce 2006, tedy dokonce dříve, než bylo stanoveno legislativou EU, a 

umožnil třetím subjektům přístup k sítím. Dle několika ukazatelů, které sestavil Michael 

Politt,129 lze v ČR pozitivně hodnotit dopad na konkurenci na trhu, regulaci provozních 

pravidel a cenu130 i přesto, že cena elektřiny, především kvůli stoupající poptávce po ní a 

podílu obnovitelných zdrojů, neklesla. Negativním dopadem je specializace společností na 

úkor ztráty synergie.131  

2.1.2. Podnikání na trhu s plynem  

Trh s plynem zahrnuje jeho výrobu, přepravu, distribuci, uskladňování a obchod. 

Plynem se podle Energetického zákona rozumí nejen zemní plyn, ale také plyn čistý 

koksárenský, degazační a generátorový, biometan, propan, butan a jejich směsi, nejsou-li 

užity jako palivo pro motorová vozidla (dále „plyn“).132 V současné době je plynofikováno 

90 % obcí nad 2 000 obyvatel a 50 % obcí nad 500 obyvatel.133 V devadesátých letech 

probíhala v ČR plošná plynofikace, v jejímž rámci byly plynofikovány i oblasti, v nichž byl 

odběr plynu minimální nebo vůbec žádný. Počet nevyužitých plynových přípojek postupně 

klesá, tak jak se na pozemcích s nevyužitou přípojkou buduje nová výstavba nebo se 

 
127 OTE. Smlouva o zúčtování odchylek [online]. Dostupné z: https://www.ote-cr.cz/cs/registrace-a-

smlouvy/smluvni-vztahy-elektrina/files_typove_smlouvy/a-smlouva-o-zuctovani-odchylek-bez-dph.pdf. 

[cit. 2020-3-28]. čl. 3. 
128 Energetický zákon, § 24a odst.1. 
129 POLLITT, Michael. The arguments for and against ownership unbundling of energy transmission networks 

[online]. 2008. Energy Policy, Elsevier, vol. 36, str 704-713. Dostupné z: 

https://www.repository.cam.ac.uk/bitstream/handle/1810/194717/0737%26EPRG0714.pdf?sequence=1&isAllo

wed=y [cit. 2020-3-29]. 
130 VONDRÁČEK Milan, SKUČEK Tomáš. Náklady unbundlingu v energetice: konkurenční prostředí ve 

prospěch zákazníka, nebo příliš drahý experiment? [online] 2007. Dostupné z: 

https://www.vse.cz/eam/download.php?lang=cs&jnl=eam&pdf=102.pdf [cit. 2020-3-20]. 
131 DE NOOIJ, Michiel a BAARSMA, Barbara a KOSTER, Weero. Divide and rule. The economic and legal 

implications of the proposed ownership unbundling of distribution and supply companies in the Dutch electricity 

sector. 2007, Energy Policy, vol. 35 (3), s. 1785–1794. 
132 Energetický zákon, § 2 b) 9. 
133 Asociace energetických manažerů. Úvod do liberalizované energetiky: Trh s plynem [online]. 2015. Dostupné 

z: https://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/kniha-trh-s-plynem.pdf [cit. 2020-4-1]. 

ISBN 978-80-260-9211-7. s. 23. 

https://www.ote-cr.cz/cs/registrace-a-smlouvy/smluvni-vztahy-elektrina/files_typove_smlouvy/a-smlouva-o-zuctovani-odchylek-bez-dph.pdf
https://www.ote-cr.cz/cs/registrace-a-smlouvy/smluvni-vztahy-elektrina/files_typove_smlouvy/a-smlouva-o-zuctovani-odchylek-bez-dph.pdf
https://www.repository.cam.ac.uk/bitstream/handle/1810/194717/0737%26EPRG0714.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.repository.cam.ac.uk/bitstream/handle/1810/194717/0737%26EPRG0714.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.vse.cz/eam/download.php?lang=cs&jnl=eam&pdf=102.pdf
https://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/kniha-trh-s-plynem.pdf
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začínají používat ve výstavbě stávající, například v důsledku kotlíkových dotací. Vlivem 

těchto změn klesl počet nevyužitých přípojek na 350 000 v roce 2015, na začátku roku 2019 

to bylo 300 000 nevyužitých přípojek a jen společnost GasNet v průběhu roku 2019 

připojila skoro 10 000 z nich. S ohledem na tento vývoj se dá předpokládat, že počet 

nevyužitých přípojek bude nadále klesat i přesto, že v posledních letech převládla poptávka 

po elektřině nad poptávkou po plynu. V plynárenství se využívají především zemní plyn, 

svítiplyn, propan-butan a bioplyn. V ČR je v současnosti v rámci plynárenské soustavy 

distribuován výhradně zemní plyn, předcházelo mu ale využívání svítiplynu, jehož výroba 

byla v ČR ukončena až v roce 1996. 

Podobně jako elektroenergetika, i plynárenství bylo v minulosti považováno za 

přirozený monopol, což je pro síťová odvětví typické. Na území ČR byla do konce roku 

1993 výhradním dodavatelem plynu společnost Transgas a ještě v roce 1997 všechen 

importovaný plyn pocházel z Ruské federace. V současné době pochází z Ruské federace 

zhruba 60 % importovaného zemního plynu.134 V Evropské unii docházelo k rozvolňování 

plynárenského monopolu postupně od přijetí prvního liberalizačního balíčku v roce 1998. 

Dle Energetického zákona v jeho prvním znění účinném do 30. prosince 2004 měl být trh 

s plynem vzhledem k dlouhodobým závazkům státního podniku Transgas otevírán ve dvou 

etapách tak, že v roce 2008 měl být trh otevřen pouze z 33 %. Změnu harmonogramu 

otevírání trhu přinesl druhý energetický balíček, který změnil rozsah otevření na celých 

100 %. Otevírání trhu s plynem nakonec probíhalo v ČR postupně mezi lety 2005 a 2007 a 

k úplnému otevření trhu s plynem pro všechny oprávněné zákazníky včetně domácností 

došlo již 1. ledna 2007.135 Fakticky se trh otevřel až o tři měsíce později, když 

k 1. dubnu 2007 bylo zrušeno omezení výše cen ze strany ERU. Proces liberalizace byl 

spojen s oddělením obchodu s plynem od jeho přepravy a distribuce, díky čemuž mohou 

s plynem obchodovat i takoví obchodníci, kteří nemají vlastní distribuční soustavu. 

Podmínkou existence volného trhu s plynem je nediskriminační přístup k sítím. V současné 

úpravě se v plynárenství, stejně jako v elektroenergetice, uplatňuje právo přístupu třetích 

stran, které umožňuje všem účastníkům trhu s plynem přístup k přepravní soustavě, 

distribučním soustavám, zásobníkům plynu a těžebním plynovodům za rovných 

 
134 European Commission. Energy Union Factsheet Czech republic. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/energy-union-factsheet-czech-republic_en.pdf 

[cit. 2020-5-12]. s. 4.  
135 Vláda. Důvodová zpráva k zákonu č. 670/2004 Sb., kterým se mění Energetický zákon, č. 670/2004 Dz.  

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/energy-union-factsheet-czech-republic_en.pdf
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podmínek.136 Prostředkem k dosažení nediskriminačního tržního prostředí je v první řadě 

vlastnický unbundling, který zabezpečuje neexistenci střetu zájmů. Výsledkem je, že 

podnikatelský subjekt nemůže držet licence na více než jednu podnikatelskou činnosti dle 

§ 3 odst. 1 Energetického zákona. Totožná osoba nemůže ani vykonávat práva současně 

nad přepravní soustavou nebo jejím provozovatelem a zároveň nad výrobní či 

dodavatelskou společností.137 Právní úprava kalkuluje s předpokladem, že zásah do 

nezávislosti síťových operátorů a operátora trhu může vést k negativním, především 

cenovým, následkům pro konečné zákazníky i pro další soutěžitele na trhu. V současné 

době je plynárenský trh v ČR plně liberalizován. Zajímavostí je, že podle Mezinárodní 

energetické agentury se český trh se zemním plynem řadí mezi pět nejvíc 

konkurenceschopných na světě.138 

Účastníky trhu s plynem jsou výrobci plynu, provozovatel přepravní soustavy, 

provozovatelé distribučních soustav, provozovatelé zásobníků plynu, obchodníci s plynem, 

zákazníci a operátor trhu. Zatímco u provozovatele přepravní soustavy a operátora trhu se 

předpokládá existence pouze jednoho subjektu, ostatních účastníků může být neomezené 

množství, splní-li zákonné podmínky. Registrací u OTE se výrobce plynu, provozovatel 

přepravní a distribuční soustavy a obchodník s plynem stává registrovaným účastníkem 

trhu. 

Prvním článkem celého řetězce je výrobce, což je osoba, jež provozuje výrobnu plynu. 

Výrobnou plynu se rozumí zařízení, jehož prostřednictvím se těží či vyrábí plyn anebo 

terminál zkapalnělého zemního plynu.139 Licenci na výrobu plynu ERU udělí na dobu 

maximálně 25 let a výše správního poplatku spojeného s podáním žádosti o licenci činí 

1.000,- Kč nebo 10.000,- Kč v závislosti na výši instalovaného výkonu výrobního zařízení.  

Zároveň k výstavbě výrobny plynu musí žadateli udělit státní autorizaci MPO.140 Některé 

druhy plynů je třeba před jejich dálkovou dopravou upravit na takovou jakost, aby bylo 

 
136 BLAŽEK, Kamil, FORÝTEK, Michal. § 56 [Účastníci trhu s plynem]. In: ZDVIHAL, Zdeněk, SVĚRÁKOVÁ, 

Jana, MED, Jakub, OSADSKÁ, Jana, BLAŽEK, Kamil, FORÝTEK, Michal, SELUCKÁ, Markéta. Energetický 

zákon. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2019, s. 959. 
137 Směrnice 2009/73/ES, o vnitřním trh s plynem, bod (8). 
138 International Energy Agency. Energy Policies of IEA Countries: Czech Republic 2016 Review [online]. 

Dostupné z: https://www.iea.org/reports/energy-policies-of-iea-countries-czech-republic-2016-review [cit. 2020-

5-12]. 
139 Energetický zákon, § 2 odst. 2 b) 26. 
140 Vyhláška č. 452/2012 Sb., o náležitostech žádosti o udělení, změnu, prodloužení a zrušení autorizace na 

výstavbu vybraných plynových zařízení včetně vzorů žádostí a podmínkách pro posuzování těchto žádostí, Příloha 

č. 5. 

https://www.iea.org/reports/energy-policies-of-iea-countries-czech-republic-2016-review
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možné plyn distribuovat konečným zákazníkům.141 Následně se plyn prostřednictvím 

těžebního plynovodu dopraví k přepravní nebo distribuční soustavě. Výrobce plynu má 

právo na faktické připojení a přístup svého výrobního zařízení nebo těžebního plynovodu 

k zásobníku plynu, přepravní a distribuční soustavě. Připojení se děje na základě uzavření 

smlouvy o připojení, k jejímuž uzavření musí žadatel podat žádost u provozovatele 

přepravní soustavy. Vzhledem k tomu, že produkce zemního plynu z ložisek na území ČR 

pokryje spotřebu jen v rámci jednotek procent, je většina spotřeby v ČR kryta importem ze 

zahraničí (především z Ruska, Kazachstánu a severní Afriky).142 

Provozovatelem přepravní soustavy je osoba, která zajišťuje přepravu zemního plynu, 

provozuje, udržuje a rozvíjí přepravní soustavu v technickém smyslu tak, aby byla schopna 

plnit svůj účel.143 Zároveň zajišťuje bezpečnost, spolehlivost a účinnost jejího fungování. 

Provozovatel přepravní soustavy společně s provozovateli distribučních soustav jsou 

síťovými operátory a obě tyto činnosti patří mezi přirozené monopoly. V ČR činnosti 

provozovatele přepravní soustavy zajišťuje společnost NET4GAS, která zvolila model 

nezávislého provozovatele přepravní soustavy a je výhradním držitelem licence pro 

přepravu zemního plynu. Licence pro provozovatele přepravní soustavy je udělena ERU na 

základě žádosti na dobu neurčitou a správní poplatek spojený s žádosti činí 10.000,- Kč. 

Současná licence pro NET4GAS nabyla právní moci 2. září 2017 a je udělena na dobu 

neurčitou.144  

Prostřednictvím přepravní soustavy směřuje zemní plyn buď do distribučních soustav 

nebo v případě nízké spotřeby do plynových zásobníků. Provozovatelé distribučních 

soustav uzavřením smlouvy o distribuci plynu převezmou závazek k převzetí plynu na 

vstupu distribuční soustavy a jeho předání na výstupu, včetně měření množství předaného 

v odběrném místě. Smlouvu o distribuci plynu může s distributorem uzavřít obchodník 

s plynem, zákazník, výrobce, subjekt zúčtování u přeshraničních plynovodů a distributor u 

navazující distribuční soustavy.145 Energetický zákon v § 59a zakotvil pro provozovatele 

 
141 Úprava se týká především o plynů, které jsou získávány těžbou, a proto musí být např. odstraněny některé 

příměsi nebo nečistoty (typicky jde právě o zemní plyn). 
142 Česká geologická služba. Surovinové zdroje České republiky 2019 [online]. Dostupné z: 

http://www.geology.cz/extranet/publikace/online/surovinove-zdroje/surovinove-zdroje-ceske-republiky-

2019.pdf, [cit. 2020-4-4]. 
143 Směrnice 2009/73/ES, o vnitřním trh s plynem. 
144 ERU. Informace o držitelích – přeprava plynu [online]. Dostupné z: http://www.eru.cz/cs/licence/informace-

o-drzitelich [cit. 2020-4-4]. 
145 Asociace energetických manažerů. Úvod do liberalizované energetiky: Trh s plynem [online]. 2015. Dostupné 

z: https://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/kniha-trh-s-plynem.pdf [cit. 2020-4-1]. 

ISBN 978-80-260-9211-7. s. 185. 

http://www.geology.cz/extranet/publikace/online/surovinove-zdroje/surovinove-zdroje-ceske-republiky-2019.pdf
http://www.geology.cz/extranet/publikace/online/surovinove-zdroje/surovinove-zdroje-ceske-republiky-2019.pdf
http://www.eru.cz/cs/licence/informace-o-drzitelich
http://www.eru.cz/cs/licence/informace-o-drzitelich
https://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/kniha-trh-s-plynem.pdf
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distribučních soustav, kteří jsou součástí vertikálně integrovaného plynárenského 

podnikatele, povinnost právního a manažerského oddělení, když vymezil, že provozovatelé 

distribučních soustav musí být od 1. ledna 2007 nezávislí ve své právní formě, otázkách 

organizace a rozhodování. 

Zásobníky plynu slouží k vyrovnání zvýšené sezónní spotřeby. Zatímco dodávky 

zemního plynu ze zahraničí jsou v průběhu roku relativně konstantní, spotřeba zemního 

plynu se v zimních měsících více než ztrojnásobuje oproti měsícům letním.146 Využití 

zásobníků plynu umožňuje maximálně využít potenciál plynárenské soustavy. V letních 

měsících s nízkou spotřebou zemního plynu se importovaný plyn ukládá do zásobníků, 

z nichž se v průběhu zimních měsíců znovu vytěžuje a spotřebovává. Tento model dovozu 

zároveň snižuje cenu zemního plynu, kdy není třeba zemní plyn draze nakupovat v době 

jeho zvýšené spotřeby na spotovém trhu.147 Plynové zásobníky mohou být vytvořeny 

v prostorech uvolněných vytěžením ložisek ropy nebo zemního plynu a při vtláčení 

zemního plynu do těchto ložisek se plyn navrací do prostor odkud již v minulosti byl 

vytěžen. Dále může být plyn takto uložen v podzemních zásobnících vody nebo například 

v původních solných nebo uhelných dolech. Díky procesu liberalizace mohou být zásoby 

plynu uskladněné i na území jiného státu EU. Licenci na uskladňování plynu uděluje ERU 

na dobu neurčitou. 

Licence na obchod s plynem je udělována na pět let a dle přehledu ERU ji drží celkem 

242 subjektům.148  Obchodníci s plynem jsou účastníci, kteří nakupují plyn na burze a tento 

plyn jako komoditu přeprodávají dalším subjektům se ziskem, který spočívá v neregulované 

části ceny. Rozdíl mezi distributorem a obchodníkem spočívá v tom, že distributor 

obstarává transport plynu na určitém území a zákazník jej nemůže změnit. Obchodník se 

zemním plynem prodává zákazníkovi zemní plyn jako komoditu a každý zákazník si může 

vybrat jiného obchodníka a uzavřít s ním smlouvu a distributor musí tento plyn 

prostřednictvím distribuční soustavy přepravit.  

Všichni zákazníci jsou od 1. ledna 2007 oprávněni změnit svého dodavatele. Největší 

zájem o změnu dodavatele byl v roce 2011, kdy byla zaregistrována změna dodavatele u 

 
146 ERU. Roční zpráva o provozu plynárenské soustavy ČR za rok 2018 [online]. Dostupné z: 

http://www.eru.cz/documents/10540/4583836/Rocni_zprava_provoz_PS_2018.PDF/1769375b-23dc-4cad-9d42-

3eca054c3375 [cit. 2020-4-5]. 
147 HROZEK, Dian. Zásobníky plynu v České republice [online]. Dostupné z: 

https://oenergetice.cz/plyn/zasobniky-plynu-v-cr [cit. 2020-4-5]. 
148 ERU. Přehled údajů o licencích udělených ERU ke dni 5.4.2020 [online]. Dostupné z:  

http://www.eru.cz/cs/vyhledavac-licenci [cit. 2020-4-6]. 

http://www.eru.cz/documents/10540/4583836/Rocni_zprava_provoz_PS_2018.PDF/1769375b-23dc-4cad-9d42-3eca054c3375
http://www.eru.cz/documents/10540/4583836/Rocni_zprava_provoz_PS_2018.PDF/1769375b-23dc-4cad-9d42-3eca054c3375
https://oenergetice.cz/plyn/zasobniky-plynu-v-cr
http://www.eru.cz/cs/vyhledavac-licenci


38 

 

celkem 361.941 odběrných a předávacích míst.149 V průběhu času je zřejmý i vývoj ve 

složení změn, zatímco v prvních letech od otevření trhu byl zřejmý odliv zákazníků od 

dominantních dodavatelů k těm alternativním, od roku 2013 se někteří vrací zpět k těm 

dominantním (viz Příloha č. 2). Pro neinformované zákazníky může být argumentem pro 

zvolení dominantního dodavatele strach ze zániku zvoleného alternativního dodavatele, a 

tedy zajištění bezpečnosti dodávek, ačkoliv tato situace je v Energetickém zákoně ošetřena 

prostřednictvím institutu dodavatele poslední instance. Nejvýznamnějším důvodem ke 

změně dodavatele ale zůstává cena dodávek, a právě zdražování plynu i elektřiny vedlo 

k opětovnému zvýšení změn dodavatelů v roce 2018, kdy změnilo dodavatele celkem 

263.425 odběrných a předávacích míst, což bylo nejvíc od roku 2011. 

2.1.3. Podnikání na trhu s tepelnou energií 

Podnikání na trhu s tepelnou energií je v Energetickém zákoně upraveno kvůli úzkému 

vztahu teplárenství k elektroenergetice, vlivu na životní prostředí a existenci monopolů.150 

Podstatnou odlišností trhu s tepelnou energií od trhu s plynem nebo elektřinou je absence 

úpravy na úrovní evropského práva a absence s tím související liberalizace. Úprava 

podnikání na trhu s tepelnou energií je plně v rukou národních regulátorů. Reálně by ani 

nebylo možné na trhu s tepelnou energií uplatnit požadavek liberalizace, který se uplatňuje 

na trhu s elektřinou a plynem, vzhledem k tomu, že teplonosné médium v průběhu přenosu 

postupně snižuje svoji teplotu a není proto prakticky možné provozovat celorepublikovou 

rozvodnou síť s tepelnou energií.151 I přesto je teplárenství dotčeno evropskou legislativou, 

a to především s ohledem na požadavky uhlíkové neutrality. Ve 21. století je zřejmý sklon 

k ekologizaci a racionalizaci, které se projevují snižující se spotřebou tepelné energie. 

Racionalizace je zřejmá i na straně samotných odběratelů, kteří věnují zvýšenou pozornost 

své spotřebě a snižují ji, například prostřednictvím efektivního zateplení vytápěných 

objektů. Svůj vliv na snižující se množství odebraného tepla mají také mírnější zimy a 

snižující se spotřeba průmyslového sektoru. 

Předmětem podnikání v teplárenství je výroba tepelné energie a její rozvod. Základními 

typy subjektů v teplárenství dle výčtu podnikatelských činností jsou výrobce tepelné 

 
149 OTE. Statistika – Změny dodavatele [online]. Dostupné z: https://www.ote-cr.cz/cs/statistika/mesicni-zprava-

plyn/zmeny-dodavatele?date=2011-01-01 [cit. 2020-4-6]. 
150 Vláda. Důvodová k návrhu Energetického zákona, č. 458/2000 Dz. 
151 Moje energie. Teplárenství – Obchod a Trh [online]. Dostupné z: http://www.mojeenergie.cz/cz/teplarenstvi-

obchod-a-trh [cit. 2020-4-21]. 

https://www.ote-cr.cz/cs/statistika/mesicni-zprava-plyn/zmeny-dodavatele?date=2011-01-01
https://www.ote-cr.cz/cs/statistika/mesicni-zprava-plyn/zmeny-dodavatele?date=2011-01-01
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energie, provozovatel rozvodného tepelného zařízení („RTZ“) a odběratel.152 Zároveň 

zákon pracuje s pojmem „dodavatel“, kterým může být přímo výrobce tepelné energie, 

pokud odběratel odebírá tepelnou energií přímo z výrobny anebo je dodavatelem 

provozovatel RTZ, pokud odebírá odběratel od něj. Vzhledem k neexistenci povinnosti 

vlastnického unbundlingu je na teplárenském trhu možná i třetí možnost, a tedy že 

dodavatelem je osoba, která současně drží licenci na výrobu tepelné energie i licenci na její 

rozvod. Zároveň na trhu s tepelnou energií jiný subjekt kromě výrobce tepelné energie nebo 

provozovatele RTZ nemůže fungovat jako dodavatel, a proto na trhu s tepelnou energií 

neoperují obchodníci. Je-li to technický možné, musí držitel licence na výrobu nebo rozvod 

tepelné energie uzavřít smlouvu o dodávce tepelné energie s každým, kdo o to požádá.153 

Oproti ostatním energetickým odvětvím jsou v teplárenství zjevné také značné cenové 

rozdíly mezi jednotlivými dodavateli, protože do konečné ceny tepelné energie mohou být 

zahrnuty náklady na emisní povolenky, odpisy majetku, investice do sítě, režijní a další 

náklady.154 Ačkoliv je vyrovnaní cen na teplárenském trhu žádoucí, zvýšené ceny u 

některých dodavatelů jsou nezbytné vzhledem k vyšším nákladům údržby zastaralého 

zařízení a jeho modernizaci. 

Licenci na výrobu tepelné energie uděluje ERU nejdéle na dobu 25 let a k dnešnímu dni 

ji drží 659 subjektů.155 Činnost spočívá ve výrobě tepla a teplé užitkové vody pro odběratele 

a správní poplatek za vyřízení žádosti v činí 1.000,- Kč.156 Výroba tepelné energie může 

probíhat buď v teplárně anebo ve výtopně. Rozlišení závisí na tom, zda daný komplex 

zařízení slouží pouze k výrobě tepelné energie, tedy výtopna, anebo funguje tzv. 

kogeneračně a současně zde dochází k výrobě tepelné energie i elektřiny, a potom hovoříme 

o teplárně.157 Kogenerace je proces, v jehož rámci dochází ke kombinované výrobě 

elektřiny a tepla.158 Kombinovaná výroba elektřiny a tepla je nejen ekologičtější, ale také 

snižuje ceny za tepelnou energii pro koncové odběratele. Zároveň je prokázáno, že tím 

dochází k zhruba o 30 % lepšímu využití zdrojů. K zajištění stabilních dodávek tepelné 

 
152 MED, Jakub. § 76 [Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie]. In: ZDVIHAL, Zdeněk, SVĚRÁKOVÁ, 

Jana, MED, Jakub, OSADSKÁ, Jana, BLAŽEK, Kamil, FORÝTEK, Michal, SELUCKÁ, Markéta. Energetický 

zákon. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2019. s. 1448. 
153 Energetický zákon, § 76 odst. 1.  
154 ERU. Cenová rozhodnutí [online]. Dostupné z: https://www.eru.cz/teplo/cenova-rozhodnuti [cit. 2020-4-21]. 
155 ERU. Přehled údajů o licencích udělených ERU [online]. Dostupné z http://www.eru.cz/cs/vyhledavac-licenci 

[cit. 2020-4-20]. 
156 Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, Příloha. 
157  Teplárny Brno. Slovníček pojmů [online]. Dostupné z: https://www.teplarny.cz/slovnicek-pojmu. 

[cit. 2020-4-20]. 
158 Teplárny Brno. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla [online]. Dostupné z: https://www.teplarny.cz/elektrina 

[cit. 2020-4-20].  
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energie je možné tuto energii ukládat v akumulátorech tepla, což je zřejmá výhoda oproti 

výrobě elektřiny, u které akumulace ve velkém množství není možná. Zdrojem pro výrobu 

tepelné energie je na našem území především hnědé uhlí, zemní plyn a na lokální úrovni i 

obnovitelné zdroje.159  

Následně je tepelná energie rozváděna prostřednictvím RTZ. Licenci na rozvod tepelné 

energie uděluje ERU na dobu neurčitou a k dnešnímu dni ji drží celkem 646 subjektů.160 

Výše správního poplatku se odvíjí od přenosové kapacity RTZ a činí buď 1.000,- Kč nebo 

10.000,- Kč. Celková délka rozvodné sítě v ČR je zhruba 10 000 km161 a pokrývá 40 % 

domácností a 70 % všech bytů v bytových domech.162 Odběratel má často možnost připojit 

se pouze k jediné rozvodné síti tepelné energie, a proto na tomto trhu existují přirozené 

monopoly.163 Za těchto podmínek je konkurencí centralizované výroby tepelné energie 

pouze výroba decentralizovaná, která je nezávislá na topné sezóně, protože vytápěný objekt 

má svůj vlastní zdroj tepla a teplé vody (například plynový kotel nebo kotel na spalování 

dříví). Centralizované zdroje mají ale vyšší účinnost a tím jsou i šetrnější vůči životnímu 

prostředí. Rozvod tepelné energie z centralizovaného zdroje je uskutečňován ve formě páry, 

horké nebo teplé vody.164 Nižší teplota vody umožňuje přímé napojení na vytápěný objekt, 

v ostatních případech je před vstupem teplonosného média do objektu nutno upravit jeho 

teplotu v předávací stanici tak, aby nepřesahovala 95° C. 

Odběratelem mohou být průmyslové objekty i domácnosti. V objektech je nainstalována 

domovní předávací stanice, ve které dochází k předání tepelné energie. Množství 

odebraného tepla se měří pomocí kalorimetru a v případě objektu s více bytovými 

jednotkami se odebrané teplo platí poměrně i s ohledem na polohu bytové jednotky a 

velikost podlahové plochy jednotky.165 Kompletní pravidla pro rozúčtování nákladů na 

tepelnou energii jsou upravena ve vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 269/2015 Sb. 

 
159 MPO. Závěry pracovní komise pro teplárenství [online]. Dostupné z: 

https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/43671/48998/575647/priloha001.pdf [cit. 2020-4-21]. 
160 ERU. Přehled údajů o licencích udělených ERU [online]. Dostupný z http://www.eru.cz/cs/vyhledavac-licenci 

[cit. 2020-4-20]. 
161 O Energetice. Jak funguje soustava centrálního zásobování teplem v ČR? [online]. Dostupné z: 

https://oenergetice.cz/teplarenstvi/jak-funguje-soustava-centralniho-zasobovani-teplem-v-cr [cit. 2020-4-21]. 
162 KOZELSKÝ, Tomáš. NOVÁK, Radek. Special report – Teplárenství v ČR [online]. Dostupné z: 

https://www.csas.cz/content/dam/cz/csas/www_csas_cz/dokumenty/analyzy/Tepl%C3%A1renstv%C3%AD%20

v%20%C4%8CR_2018_10_public.pdf [cit. 2020-4-22]. 
163 Tepelná energie může být z výrobního zařízení distribuována jen na omezenou vzdálenost a budování dalšího 

výrobního zařízení pro stejnou oblast je v mnoha případech ekonomicky ztrátové. 
164 Maximální teplota páry je 240 °C, horké vody 180 °C a teplé vody 110 °C.  
165 Vzhledem k fyzikálním vlastnostem tepla, které se šíří z prostředí s nižší teplotou do prostředí s vyšší, a to i 

mezi bytovými jednotkami.   

https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/43671/48998/575647/priloha001.pdf
http://www.eru.cz/cs/vyhledavac-licenci
https://oenergetice.cz/teplarenstvi/jak-funguje-soustava-centralniho-zasobovani-teplem-v-cr
https://www.csas.cz/content/dam/cz/csas/www_csas_cz/dokumenty/analyzy/Tepl%C3%A1renstv%C3%AD%20v%20%C4%8CR_2018_10_public.pdf
https://www.csas.cz/content/dam/cz/csas/www_csas_cz/dokumenty/analyzy/Tepl%C3%A1renstv%C3%AD%20v%20%C4%8CR_2018_10_public.pdf


41 

 

Cena za tepelnou energii je sice regulována dle Zákona o cenách, ale dodavatel do ní může 

zahrnout i náklady vymezené v Cenových rozhodnutích ERU. Z tohoto důvodu se cena 

tepla může pro jednotlivé odběratele lišit i o desítky procent.166  

Dle Energetického zákona mají všichni výrobci a dodavatelé tepelné energie povinnost 

zajistit spolehlivé a bezpečné dodávky. Toto pravidlo se týká především zajištění tepelné 

energie pro domácnosti v bytech, které jsou na centrálním zásobování teplem a ústředním 

vytápění naprosto závislé.167 Vzhledem k existenci přirozeného monopolu v oblasti 

rozvodu tepelné energie se na trhu s tepelnou energií neuplatňuje institut dodavatele 

poslední instance, který se uplatní na trhu s elektřinou a plynem. Smyslem specifikace 

podmínek pro výkon licencované činnosti v teplárenství je zajištění bezporuchových 

dodávek tepelné energie.  

2.2. Cenová regulace  

Liberalizace cen v roce 1990 znamenala odklon od centrálně stanovených cen pro celou 

republiku a obnovení rovnováhy nabídky a poptávky. Zatímco do roku 1990 bylo jen zhruba 

10 % cen na trhu tvořeno svobodně, od roku 1991 už to bylo zhruba 85 % HDP a v roce 

2018 bylo celých 95 % HDP tvořeno svobodně účastníky trhu.168 Dle LZPS ochraňuje ČR 

vlastnické právo všech osob a zároveň vlastnické právo všech osob má stejný zákonný 

obsah a ochranu.169 Součástí vlastnického práva je i právo s danou věcí disponovat, tedy 

převést danou věc za smluvně sjednanou cenu, převést bezplatně anebo nepřevést vůbec. 

Svobodná tvorba cen je chráněna i na úrovní evropského práva a zásahy do cen mohou být 

hodnoceny jako porušení zákazu uplatnit opatření s rovnocenným účinkem jako opatření 

kvantitativní dle čl. 34 a 35 TFEU.170 V průběhu let Evropský soudní dvůr vymezil důvody, 

které opravňují k užití tzv. nerozdílně aplikovatelných opatření, a patří mezi ně i ochrana 

spotřebitele, je-li opatření proporcionální.171  

 
166 ERU. Přehled cen tepelné energie v členění podle cenových lokalit [online]. Dostupné z: 

http://www.eru.cz/cs/teplo/statistika/prehled-cen-tepelne-energie-v-cleneni-podle-cenovych-lokalit 

[cit. 2020-4-21]. 
167 Vláda. Důvodová zpráva k návrhu Energetického zákona, č. 458/2000 Dz. 
168 Ministerstvo financí České republiky („MFČR“). Základní informace o cenové regulaci a kontrole [online]. 

Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/cenova-regulace-a-kontrola/zakladni-informace 

[cit. 2020-4-25]. 
169 LZPS, čl. 11. 
170 BĚLOHLÁVEK, Alexander. Cenová regulace ve světle tuzemské a mezinárodní úpravy a komunitárních 

standardů. Právní rozhledy. 2007, č. 1, s. II. 
171 BERNARD, Catherine, PEERS, Steve. European Union Law. Oxford: Oxford University Press, 2017, 

ISBN: 9780198789130.  

http://www.eru.cz/cs/teplo/statistika/prehled-cen-tepelne-energie-v-cleneni-podle-cenovych-lokalit
https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/cenova-regulace-a-kontrola/zakladni-informace
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Cenová regulace je jedním ze způsobů, jak stát může ovlivňovat trh a může spočívat 

v určení ceny, určení mezí, v jejichž rámci může být cena sjednána, usměrňování výše cen 

nebo určení postupu jejich sjednání.172 V praxi se prosazují především úředně stanovené 

ceny a věcné usměrňování cen.173 Cenová regulace představuje výjimku z ius dispodendi, 

tedy práva nakládat s věcí dle své vůle a ze své podstaty je její použití možné jen 

v mimořádných případech.174 Postupně se cenová regulace zúžila na relativně úzkou výseč 

odvětví, mezi nimiž zůstala z části i odvětví energetická. Síťový charakter energetických 

odvětví představuje překážku vstupu na konkrétní trh a zabraňuje vybudování konkurenční 

infrastruktury, protože investice do stavby konkurenční sítě by byla velmi nákladná a 

utlumila by efekt úspor z rozsahu. Cenovou regulací ERU vyvažuje existenci takto 

vzniklých přirozených monopolů v síťových odvětvích a tím ochraňuje spravedlivou 

hospodářskou soutěž a chrání oprávněné zájmy zákazníků.175 

ERU vykonává cenovou regulaci v energetických odvětvích dle Energetického zákona, 

tedy v plynárenství, elektroenergetice a teplárenství. ERU řídí prostřednictvím úředně 

stanovených minimálních, pevných a maximálních cen cenu elektřiny, prostřednictvím 

pevných a maximálních cen cenu zemního plynu a prostřednictvím věcného usměrňování 

cen cenu tepelné energie.176  ERU má povinnost regulovat cenu za služby přenosové a 

distribuční soustavy, systémové služby, činnost operátora trhu včetně poplatku za činnost 

ERU a složku ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie 

v elektroenergetice, dále cenu za služby přepravní či distribuční soustavy, činnost operátora 

trhu včetně poplatku za činnost ERU v plynárenství („související služby“), ceny za elektřinu 

a plyn dodaný dodavatelem poslední instance a v neposlední řadě má povinnost věcně 

usměrňovat ceny tepelné energie.177 Takto regulované ceny musí pokrývat ekonomicky 

oprávněné náklady, které zabezpečí spolehlivý, bezpečný a efektivní výkon licencované 

činnosti, rovněž musí pokrývat odpisy, přiměřený zisk a oprávněné náklady na 

zintenzivnění energetické účinnosti při provozu přenosové, přepravní a distribuční 

soustavy.178 Nadto je ERU oprávněn rozhodnout na návrh provozovatele přepravní soustavy 

 
172 Zákon o cenách, § 3.  
173 MFČR. Rozsah cenové regulace [online]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/cenova-

regulace-a-kontrola/rozsah-cenove-regulace  [cit. 2020-4-26]. 
174 Srov. Pl. ÚS 24/99. 
175 Energetický zákon, § 17 odst. 4. 
176 MFČR. Rozsah cenové regulace [online]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/cenova-

regulace-a-kontrola/rozsah-cenove-regulace  [cit. 2020-4-26]. 
177 Energetický zákon, § 17 odst. 11. 
178 Energetický zákon, § 19 odst.  1. 

https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/cenova-regulace-a-kontrola/rozsah-cenove-regulace
https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/cenova-regulace-a-kontrola/rozsah-cenove-regulace
https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/cenova-regulace-a-kontrola/rozsah-cenove-regulace
https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/cenova-regulace-a-kontrola/rozsah-cenove-regulace
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o jiném způsobu tvorby ceny za mezinárodní přepravu plynu založeném na tržním 

způsobu.179  

Regulaci cen provádí ERU formou cenových rozhodnutí na základě Energetického 

zákona, Zákona o cenách a Zákona o podporovaných zdrojích energie. Proces tvorby 

cenových rozhodnutí umožňuje osobám, které mohou být tímto rozhodnutím přímo 

dotčeny, konzultovat jejich obsah. ERU vypracuje v souladu se zásadami cenové regulace 

návrh cenového rozhodnutí, a ten uveřejní na diskusním místě umožňujícím dálkový 

přístup.180 Každý, jehož oprávněné zájmy mohou být cenovým opatřením přímo dotčeny, 

může do 15 dnů od zveřejnění k danému návrhu podat odůvodněné připomínky.181 Lhůta 

může být z důvodu hrozícího nebezpečí z prodlení zkrácena až na 5 pracovních dní.182 

S připomínkami, které splňují požadavky Energetického zákona, se ERU vypořádá do 

30 dní od uplynutí lhůty k podání připomínek a výsledek uveřejní způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. ERU může zohlednit podané připomínky a zveřejněný návrh upravit a 

došlo-li by tím k podstatné změně původního návrhu, může opět zahájit konzultační proces 

a v jeho rámci znovu přijímat připomínky oprávněných osob. Cenová rozhodnutí musí ERU 

vydat pro oblast elektroenergetiky a plynárenství do 30. listopadu a pro oblast teplárenství 

do 30. září roku předcházejícího kalendářnímu roku, pro který rozhodnutí regulované ceny 

určuje.183 V mimořádných situacích ERU operativně vyhodnocuje požadavky všech 

účastníků trhu a upravuje cenová rozhodnutí i v průběhu roku.184 Proces  konzultací 

zajišťuje transparentní průběh projednávání cenových rozhodnutí, ve kterém ERU musí 

obhajovat svůj postup a návrhy.185 

Cena dodávky elektřiny i plynu se skládá z části regulované a části neregulované. 

V elektroenergetice regulovaná část ceny představuje cenu za zajišťování přenosu a 

distribuce elektřiny a dalších souvisejících služeb. Hospodářské výsledky těchto subjektů 

jsou přímo ovlivněny cenovými rozhodnutími ERU. Neregulovanou složkou je cena silové 

elektřiny nabízená obchodníky s elektřinou a jejími výrobci, určena v jejich cenících. Na 

 
179 Energetický zákon, § 17 odst. 11. 
180 Energetický zákon, § 17e odst. 3.  
181 Uplatní-li připomínky osoba, jejímž oprávněné zájmy nemohou být dotčeny, nebo nejsou-li odůvodněné anebo 

jsou podány po uplynutí lhůty,  
182 Srov. veřejný konzultační proces k návrhům cenových rozhodnutí pro elektroenergetiku pro rok 2020 [online]. 

Dostupný z: https://www.eru.cz/cs/-/verejny-konzultacni-proces-k-navrhum-cenovych-rozhodnuti-pro-

elektroenergetiku-pro-rok-2020 [cit. 2020-4-26]. 
183 Energetický zákon, § 17e (12). 
184 ERU. Cenová rozhodnutí ERÚ umožní pružně měnit rezervovanou kapacitu [online]. Dostupné z: 

https://www.eru.cz/cs/-/cenova-rozhodnuti-eru-umozni-pruzne-menit-rezervovanou-kapacitu [cit. 2020-4-26].  
185 Vláda. Důvodová zpráva k zákonu č. 211/2011 Sb., kterým se mění Energetický zákon, č. 211/2011 Dz. 

https://www.eru.cz/cs/-/verejny-konzultacni-proces-k-navrhum-cenovych-rozhodnuti-pro-elektroenergetiku-pro-rok-2020
https://www.eru.cz/cs/-/verejny-konzultacni-proces-k-navrhum-cenovych-rozhodnuti-pro-elektroenergetiku-pro-rok-2020
https://www.eru.cz/cs/-/cenova-rozhodnuti-eru-umozni-pruzne-menit-rezervovanou-kapacitu
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rozdíl od předchozí skupiny, výrobci elektřiny a obchodníci působí v běžném tržím 

prostředí a ceny za své služby si určují sami, bez vlivu ERU.  Pro srovnání, v roce 2019 

byla cena za dodávku elektřiny pro domácnosti tvořena z 45,58 % cenou silové elektřiny 

včetně stálého platu a zbytek ceny tvořila část regulovaná, tedy z 0,80 % cena za činnost 

operátora trhu, 2,15 % cena za systémové služby, 13,35 % cena na podporu elektřiny 

z podporovaných zdrojů a 38,12 % činila cena za zajišťování distribuce.186 187 Zatímco 

regulovaná složka ceny za dodávku elektřiny zůstává pro zákazníka neměnná, změnou 

dodavatele mohou zákazníci ovlivnit částku placenou za neregulovanou část ceny. Podobně 

jako v elektroenergetice, v plynárenství je regulovaná část ceny složena z ceny služeb 

přepravy plynu, distribučních soustav a činnosti operátora trhu. Cena nabízeného plynu, 

určená jednotlivými dodavateli plynu bez vlivu ERU, je složkou neregulovanou. V roce 

2019 tvořila neregulovaná složka ceny plynu pro domácnosti 75,35 % ceny. Zbývající část 

ceny byla tvořena 23,17 % cenou distribuce, 1,42 % cenou přepravy a 0,06 % cenou služeb 

operátora trhu.188 Výši ceny za distribuci ovlivňuje i množství odebraného média, jehož 

spotřeba v posledních letech v plynárenství klesá v souvislostí s mírnými zimami, čímž se 

cena za distribuci zvyšuje.189 

Odlišné úpravě podléhá trh teplárenský, kde se na rozdíl od elektroenergetiky a 

plynárenství neuplatnila liberalizace trhu. Cena tepelné energie je věcně usměrňována ze 

strany ERU a regulaci nepodléhají jednotlivé části ceny, ale cena komodity jako celku.190 

Cenová rozhodnutí k cenám tepelné energie stanovují podmínky pro určení ceny komodity, 

postup při její kalkulaci a způsob sjednání. Do ceny tepelné energie mohou být započítány 

jen ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a daň z přidané hodnoty.191 Přílohy 

cenových rozhodnutí obsahují ekonomicky oprávněné náklady a přiměřený zisk, postup při 

změně výpočtu ceny v průběhu regulovaného roku a způsob výpočtu společných nákladů 

 
186 ERU. Tisková zpráva: ERÚ zveřejnil regulované ceny v elektroenergetice a plynárenství pro rok 2019 [online]. 

Dostupné z: https://www.eru.cz/-/regulovane_ceny_2019 [cit. 2020-6-17]. 
187 Ještě v roce 2017 byla cena za dodávku elektřiny tvořena z 50,67 % cenou silové elektřiny a zbytek ceny tvořila 

část regulovaná, tedy z 0,47 % cena za činnost operátora trhu, 3,25 % cena za systémové služby, 3,29 % cena na 

podporu elektřiny z podporovaných zdrojů a 42,32 % činila cena za zajišťování distribuce. Zřetelný je především 

procentuální nárůst části ceny na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů.  
188 ERU. Tisková zpráva: ERÚ zveřejnil regulované ceny v elektroenergetice a plynárenství pro rok 2019 [online]. 

Dostupné z: https://www.eru.cz/-/regulovane_ceny_2019 [cit. 2020-6-17]. 
189 Například ještě v roce 2017 tvořila cena distribuce 20,07 %. 
190 MED, Jakub. § 19a [Regulace cen]. In: ZDVIHAL, Zdeněk, SVĚRÁKOVÁ, Jana, MED, Jakub, OSADSKÁ, 

Jana, BLAŽEK, Kamil, FORÝTEK, Michal, SELUCKÁ, Markéta. Energetický zákon. 1. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2019, s. 484. 
191 ERU. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2013 ze dne 1. listopadu 2013, k cenám tepelné 

energie ve znění pozdějších cenových rozhodnutí, čl. 1. 

https://www.eru.cz/-/regulovane_ceny_2019
https://www.eru.cz/-/regulovane_ceny_2019
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při kogeneračním způsobu výroby tepla.192 Důležitou roli při výpočtu ceny tepelné energie 

hrají emisní povolenky, které jsou dle cenového rozhodnutí ERU č. 2/2013 ze dne 

1. listopadu 2013, k cenám tepelné energie, ekonomicky oprávněným nákladem. Pokud 

dodavatel provede v kalendářním roce nákup emisních povolenek, může ho jako 

ekonomicky oprávněný náklad ocenit nejvýše průměrnou cenou za daný rok.193 Cena 

emisních povolenek od okamžiku jejich zavedení v roce 2005 postupně stoupá a v roce 

2019 odpovídala průměrná cena emisní povolenky částce 607,45 Kč/t CO2.
194

    

Zákon o cenách nevymezuje, v jaké právní formě mají být rozhodnutí cenových orgánů 

vydávána. V činnosti správních orgánů dokonce nepanuje shoda ani na jejich jednotném 

označení, a proto se v praxi můžeme kromě označení rozhodnutí setkat i s předpisem,195 

výměrem196 nebo nařízením197.  Stejně tak ani Energetický zákon neobsahuje určení právní 

formy cenového rozhodnutí a přitom určení právní formy aktu je významné například pro 

možnost využití soudního přezkumu. Právní forma cenových rozhodnutí na úseku 

energetiky byla posuzována v rámci různých soudních rozhodnutích odlišně. Zpočátku jako 

individuální správní akt, později jako akt normativní povahy, ale nakonec Ústavní soud 

ustálil svoji právní kvalifikaci a judikoval, že v případě cenového rozhodnutí jde o 

podzákonný právní předpis.198 Ústavní soud dovodil, že cenová rozhodnutí naplňují 

formální i materiální znaky právního předpisu.199 Formálním znakem se rozumí postup dle 

čl. 79 odst. 3 Ústavy ČR, který stanovuje, že jiné správní úřady mohou vydávat právní 

předpisy na základě zákona a v jeho mezích, tedy secundum et intra legem. V tomto případě 

jsou rozhodnutí cenového orgánů, tedy ERU, vydávána na základě zmocnění v Zákoně o 

 
192 ERU. Cena tepelné energie a její regulace [online]. Dostupné z: 

https://www.eru.cz/documents/10540/462920/02_Cena_tepelne_energie_a_jeji_regulace.pdf/a9bb159c-cdbe-

40d8-9b55-58539e82f949 [cit. 2020-4-28]. 
193 Částka 607,45 Kč/t CO2 jako průměrná cena emisní povolenky v roce 2019 je určena jako vážený průměr všech 

obchodů provedených na spotovém trhu na burze European Energy Exchange, která byla zvolena pro obchodování 

s emisními povolenkami. 
194 ERU. Průměrná cena emisní povolenky pro rok 2019 [online]. Dostupné z: 

http://www.eru.cz/documents/10540/462920/prum_cena_emis_povol_2019/e181af89-1afc-4fb1-946d-

4f8cf5acbab7 [cit. 2020-4-28]. 
195 Např. 1/2019/FAR Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. prosince 2018, o regulaci cen léčivých 

přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely.  
196 Např. Výměr MFČR č. 04/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF 

č. 01/2020. 
197 Např. Nařízení vlády č. 202/2020 Sb. ze dne 23. dubna 2020, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného 

z bytů. 
198 OSADSKÁ, Jana, HANDRLICA, Jakub. Přezkum cenových rozhodnutí v energetických odvětvích. Právní 

rozhledy. 2017, č. 22, s. 793-799.  
199 Usnesení Ústavního soudu ze dne 21. 2. 2002, sp. zn. IV. ÚS 50/02. 

https://www.eru.cz/documents/10540/462920/02_Cena_tepelne_energie_a_jeji_regulace.pdf/a9bb159c-cdbe-40d8-9b55-58539e82f949
https://www.eru.cz/documents/10540/462920/02_Cena_tepelne_energie_a_jeji_regulace.pdf/a9bb159c-cdbe-40d8-9b55-58539e82f949
http://www.eru.cz/documents/10540/462920/prum_cena_emis_povol_2019/e181af89-1afc-4fb1-946d-4f8cf5acbab7
http://www.eru.cz/documents/10540/462920/prum_cena_emis_povol_2019/e181af89-1afc-4fb1-946d-4f8cf5acbab7
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cenách.200 Materiálními znaky se potom rozumí jeho regulativnost, právní závaznost, 

obecnost a vynutitelnost státní mocí.201  

Cenová rozhodnutí mohou být relativně pohotově měněna ERU,202 protože platí obecné 

pravidlo, že ten, kdo vydá právní předpis, jej může také zrušit nebo změnit.203 Neplatí to ale 

napříč mocí výkonnou, protože vláda a orgány veřejné správy jsou vázány celým právním 

řádem a musí aplikovat právní předpisy jakékoliv právní síly. Zrušit takové právní předpisy 

mohou pouze, obsahuje-li k tomu zákon výslovné zmocnění.204 Jako normativní právní akty 

nejsou cenová rozhodnutí přezkoumatelná ve správním soudnictví a ani v civilním 

soudnictví se osoby nemohou domáhat zrušení podzákonného právního předpisu. Ačkoliv 

soudy nemohou tyto právní předpisy zrušit, s ohledem výklad čl. 95 odst. 1 Ústavy ČR 

mohou daný právní předpis v konkrétní projednávané věci nepoužít.205 Proti normativnímu 

aktu ale není ochrana ve správním soudnictví možná, a proto by pro uplatnění daného 

ustanovení muselo existovat konkrétní rozhodnutí, kterého ale pro aplikaci cenových 

rozhodnutí není třeba a z tohoto důvodu se čl. 95 odst. 1 v této věci neuplatní.206 Jediným 

soudem, oprávněným ke zrušení právního předpisu nebo jeho jednotlivého ustanovení pro 

rozpor se zákonem nebo ústavním pořádkem, je Ústavní soud.207 Návrh na zrušení 

cenového rozhodnutí jako normativního aktu může podat například vláda nebo skupina 

poslanců.208 Fyzické a právnické osoby tento návrh mohou opět podat pouze spolu s ústavní 

stížnosti směřované proti rozhodnutí, jimž byly dotčeny a zároveň tímto rozhodnutím byl 

konkrétní právní předpis aplikován.209 Právní úprava tedy poskytuje ochranu proti 

rozhodnutím, jimiž je konkrétní podzákonný právní předpis aplikován, neposkytuje ale 

fyzickým a právnickým osobám ochranu pro případy, kdy sám podzákonný právní předpis 

dává vzniknout právům a povinnostem a jediným, kdo jej může zrušit či změnit, tedy 

v podstatě zůstává ten, kdo je vydal, v případě cenových rozhodnutí tedy ERU. 

 
200 Nález Ústavního soudu ze dne 17. 2. 1999, sp. zn. II. ÚS 53/97. 
201  Usnesení Ústavního soudu ze dne 21. 2. 2002, sp. zn. IV. ÚS 50/02. 
202 Projevem je vydání cenového rozhodnutí ERU č. 2/2020 ze dne 23. dubna 2020, kterým se mění cenové 

rozhodnutí ERU č. 5/2019 ze dne 26. listopadu 2019 v souvislosti s pandemií onemocnění Covid-19.  
203 MIKULE, Vladimír, KOPECKÝ, Martin. Kapitola XL [Ochrana před nezákonnými právními předpisy a 

nezákonnými stavovskými a obdobnými předpisy]. In: STAŠA, Josef, PRÁŠKOVÁ, Helena, POMAHAČ, 

Richard, ČEBIŠOVÁ, Taisia, KOPECKÝ, Martin. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: Nakladatelství 

C. H. Beck, 2016, s. 473. 
204 Ibid, s. 474. 
205 Ibid, s. 476. 
206 OSADSKÁ, Jana. Právní aspekty cenové regulace v odvětví elektroenergetiky a plynárenství [online]. Praha, 

2016. Rigorózní práce (JUDr.). Karlova univerzita v Praze, právnická fakulta. s.137. 
207 Ústava ČR, čl. 87 (1) b). 
208 Zákon č. 182/2003 Sb., o Ústavním soudu, § 64 odst. 2.  
209 Zákon č. 182/1003 Sb., o Ústavním soudu, § 72 a § 74. 
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Komparace s německou a slovenskou právní úpravou 

Podobně jako v ČR zajišťuje cenovou regulaci v energetických odvětvích ERU, na trhu 

Spolkové republiky Německo („Německo“) zajišťuje cenovou regulaci elektřiny a plynu 

Federální agentura pro sítě elektřiny, plynu, telekomunikací, pošt a železnic 

(Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen 

„Federální agentura“) společně s regulačními orgány jednotlivých spolkových zemí.210 

V Německu je využívána k regulaci metoda tzv. revenue cap regulation, prostřednictvím 

které je stanoven nejvyšší přípustný výnos.211 212 Prakticky to funguje tak, že před každým 

pětiletým regulačním obdobím regulační orgán stanoví individuálně pro každého 

provozovatele sítě tzv. základní úroveň nákladů, vypočtenou dle jeho skutečných nákladů 

na základě poslední účetní závěrky za celý účetní rok.213 Následně dle základní úrovně 

nákladů regulační orgán správním aktem pro každého provozovatele sítě stanoví limit 

maximálních výnosů. 

Výsledná cena elektřiny i plynu je v Německu složena ze tří hlavních složek. První 

složkou je cena elektřiny nebo plynu a náklady na jejich distribuci. První složka je složkou 

konkurenční, protože její výše se může u různých dodavatelů měnit.214 Dalšími složkami 

jsou poplatky za používání sítě a státem nařízené cenové složky (například daně). Ty mohou 

být stanoveny například zákonem a zůstávají bez ohledu na zvoleného dodavatele neměnné, 

ačkoliv výše síťových poplatků se může měnit v závislosti na konkrétní lokaci. 

Konkurenční podíl ceny zemního plynu pro domácnosti činil v roce 2017 v Německu 

48,8 % (pro srovnání v ČR v roce 2017 tvořila neregulovaná složka ceny plynu pro 

domácnosti 78,13 %). Síťový poplatek společně s náklady na měření a fakturaci činil 

24,9 % a cenová složka stanovena státem činila 26,3 %.215  V roce 2017 byla průměrná cena 

zemního plynu v Německu 6,07 centu za kWh a z toho 2,96 centu tvořil konkurenční 

 
210 Bundesnetzagentur. General information on energy regulation [online]. Dostupné z: 

https://www.bundesnetzagentur.de/EN/Areas/Energy/Companies/GeneralInformationOnEnergyRegulation/Gene

ralInformationEnergyReg_node.html [cit. 2020-6-17]. 
211 JAMISON, Mark. Annotated reading list for a body of knowledge of infrastructure regulation. Public Utility 

Research Center University of Florida, 2008. Dostupné z: 

https://www.researchgate.net/profile/Sanford_Berg/publication/253433808_Annotated_reading_list_for_the_bod

y_of_knowledge_on_infrastructure_regulation/links/0a85e53b4205b397c1000000/Annotated-reading-list-for-

the-body-of-knowledge-on-infrastructure-regulation.pdf [cit. 2020-6-17]. s. 15. 
212 Motivační metoda revenue cap je využívána i v ČR s drobnými odchylkami u konkrétních parametrů. 
213 Bundesnetzagentur. The main tools of incentive regulation in Germany [online]. Dostupné z 

https://www.bundesnetzagentur.de/EN/Areas/Energy/Companies/GeneralInformationOnEnergyRegulation/Incen

tiveRegulation/Tools/IncentReg_Tools-node.html [cit. 2020-6-17]. 
214 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Das Gaspreis [online]. Dostupné z: 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/gaspreise-bestandteile.html [cit. 2020-6-17]. 
215 Ibid. 

https://www.bundesnetzagentur.de/EN/Areas/Energy/Companies/GeneralInformationOnEnergyRegulation/GeneralInformationEnergyReg_node.html
https://www.bundesnetzagentur.de/EN/Areas/Energy/Companies/GeneralInformationOnEnergyRegulation/GeneralInformationEnergyReg_node.html
https://www.researchgate.net/profile/Sanford_Berg/publication/253433808_Annotated_reading_list_for_the_body_of_knowledge_on_infrastructure_regulation/links/0a85e53b4205b397c1000000/Annotated-reading-list-for-the-body-of-knowledge-on-infrastructure-regulation.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Sanford_Berg/publication/253433808_Annotated_reading_list_for_the_body_of_knowledge_on_infrastructure_regulation/links/0a85e53b4205b397c1000000/Annotated-reading-list-for-the-body-of-knowledge-on-infrastructure-regulation.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Sanford_Berg/publication/253433808_Annotated_reading_list_for_the_body_of_knowledge_on_infrastructure_regulation/links/0a85e53b4205b397c1000000/Annotated-reading-list-for-the-body-of-knowledge-on-infrastructure-regulation.pdf
https://www.bundesnetzagentur.de/EN/Areas/Energy/Companies/GeneralInformationOnEnergyRegulation/IncentiveRegulation/Tools/IncentReg_Tools-node.html
https://www.bundesnetzagentur.de/EN/Areas/Energy/Companies/GeneralInformationOnEnergyRegulation/IncentiveRegulation/Tools/IncentReg_Tools-node.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/gaspreise-bestandteile.html
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podíl.216 V elektroenergetice byl konkurenční podíl ceny nižší a v roce 2018 dosahoval 

pouhých 22 %, zatímco v ČR činila neregulovaná složka ceny elektřiny v roce 2018 

43,31 %. Síťové poplatky tvořily v Německu v roce 2018 24 % ceny elektřiny a státem 

nařízená cenová složka tvořila 54 % (daně, příplatek dle zákona o obnovitelných zdrojích217 

a další poplatky).218 Oproti ČR cenu elektřiny v Německu výrazněji ovlivňuje výše poplatku 

na obnovitelné zdroje energie, protože zatímco v ČR v roce 2019 tvořila složka ceny na 

podporu elektřiny z podporovaných zdrojů 13,35 % ceny, v Německu to v roce 2018 bylo 

již 22,7 % ceny. V této oblasti lze v Německu očekávat další vývoj, protože elektřina 

z obnovitelných zdrojů by zde měla do roku 2050 tvořit 80 % celkové hrubé spotřeby 

elektřiny. 

Cena za dálkové vytápění je v Německu složena ze dvou základních složek. První 

složkou je tzv. základní cena (Grundpreis, „základní cena“). Jde o fixní částku, která 

zahrnuje náklady na výstavbu, údržbu a opravy distribuční sítě a další investice. Platí se 

ročně a většinou je závislá na tzv. připojeném zatížení (Anschlusswert), které je stanoveno 

smluvně.219 Druhou složkou je tzv. cena práce (Arbeitspreis), která se odvíjí od množství 

spotřebovaného tepla. Někteří dodavatelé si účtují i třetí složku, kterou je cena měření a 

fakturace a je již částečně zahrnuta v základní ceně.220 Ani v Německu se na trhu s teplem 

neuplatnila liberalizace a stále v této oblasti existují monopoly, protože poskytovatelé tepla 

bývají i vlastníky rozvodných sítí a často také jediným dodavatelem tepla v oblasti. 

Teplárenství spadá společně s elektroenergetikou a plynárenstvím pod úpravu § 29 Zákona 

proti omezování hospodářské soutěže (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen),221  

která stanovuje, že společnost nesmí zneužít svého dominantního postavení k tomu, aby 

účtovala poplatky pro spotřebitele méně příznivé než jiné společnosti na srovnatelných 

 
216 Ibid.  
217 Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (tj. Zákon o obnovitelných zdrojích) ze dne 21. července 2014 

(BGBl. I S. 1066).  
218 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Preise – Der Strompreis [online]. Dostupné z: 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Textsammlungen/Energie/strompreise.html?cms_artId=214528  

[cit. 2020-6-17]. 
219 Bundeskartellamt. Sektoruntersuchung Fernwärme [online]. Dostupné z: 

https://www.bundeskartellamt.de/DE/Wirtschaftsbereiche/Sektoruntersuchungen/Sektoruntersuchungen_artikel-

2-neu.html  [cit. 2020-6-18]. s. 50. 
220 Erdgas. Fernwärme: kostengünstiger Komfort aus dem Kraftwerk [online]. Dostupné z: 

https://www.erdgas.info/energie/preisvergleich-energie/preisstabile-

fernwaerme/#:~:text=Die%20Kosten%20f%C3%BCr%20Fernw%C3%A4rme%20setzen,genannt)%20wird%20

der%20W%C3%A4rmeverbrauch%20abgerechnet. [cit. 2020-6-17]. 
221 Bundeskartellamt. Sektoruntersuchung Fernwärme [online]. Dostupné z: 

https://www.bundeskartellamt.de/DE/Wirtschaftsbereiche/Sektoruntersuchungen/Sektoruntersuchungen_artikel-

2-neu.html  [cit. 2020-6-18]. s. 112. 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Textsammlungen/Energie/strompreise.html?cms_artId=214528
https://www.bundeskartellamt.de/DE/Wirtschaftsbereiche/Sektoruntersuchungen/Sektoruntersuchungen_artikel-2-neu.html
https://www.bundeskartellamt.de/DE/Wirtschaftsbereiche/Sektoruntersuchungen/Sektoruntersuchungen_artikel-2-neu.html
https://www.erdgas.info/energie/preisvergleich-energie/preisstabile-fernwaerme/#:~:text=Die%20Kosten%20f%C3%BCr%20Fernw%C3%A4rme%20setzen,genannt)%20wird%20der%20W%C3%A4rmeverbrauch%20abgerechnet.
https://www.erdgas.info/energie/preisvergleich-energie/preisstabile-fernwaerme/#:~:text=Die%20Kosten%20f%C3%BCr%20Fernw%C3%A4rme%20setzen,genannt)%20wird%20der%20W%C3%A4rmeverbrauch%20abgerechnet.
https://www.erdgas.info/energie/preisvergleich-energie/preisstabile-fernwaerme/#:~:text=Die%20Kosten%20f%C3%BCr%20Fernw%C3%A4rme%20setzen,genannt)%20wird%20der%20W%C3%A4rmeverbrauch%20abgerechnet.
https://www.bundeskartellamt.de/DE/Wirtschaftsbereiche/Sektoruntersuchungen/Sektoruntersuchungen_artikel-2-neu.html
https://www.bundeskartellamt.de/DE/Wirtschaftsbereiche/Sektoruntersuchungen/Sektoruntersuchungen_artikel-2-neu.html
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trzích, pokud to není objektivně odůvodněno a také si nesmí účtovat poplatky, které 

nepřiměřeně převyšují náklady.222 Cenovou kontrolu v teplárenství223 vykonává Federální 

kartelový úřad (Bundeskartellamt) a vedle něj i šestnáct spolkových úřadů, které se zabývají 

těmi případy, které svým rozsahem nepřesahují zájmy konkrétní spolkové země. Federální 

kartelový úřad posuzuje, zda jsou stanovené ceny přemrštěné s ohledem na individuální 

podmínky u každého dodavatele, protože vyšší cenu komodity mohou odůvodňovat 

rozdílné podmínky související například s výrobní nebo distribuční strukturou. 

Podobně ve Slovenské republice („Slovensko“) cenovou regulaci v elektroenergetice, 

plynárenství a v tepelné energetice vykonává Úřad pro regulaci síťových odvětví (Úrad pre 

reguláciu sieťových odvetví, „Úřad“). Při regulaci uplatňuje metodu tzv. price cap 

regulation, při které regulační orgán stanoví cenový strop a regulovaný subjekt může 

dosáhnout vyššího zisku snížením svých nákladů.224 Proces vydání cenového rozhodnutí 

začíná tím, že konkrétní regulovaný subjekt doručí Úřadu návrh ceny elektřiny, plynu, tepla 

a s nimi souvisejících činnosti. Úřad v cenovém řízení návrh buď schválí nebo cenu určí 

vydáním cenového rozhodnutí ve formě správního aktu, proti kterému se regulovaný 

subjekt může odvolat ve lhůtě čtyřiceti dnů od jeho oznámení.225 Regulační období je, stejně 

jako v ČR a Německu, pětileté a podrobnosti jsou stanoveny prováděcími právními 

předpisy Úřadu, které stanovují rozsah regulace v jednotlivých energetických odvětvích. 

V současné době úpravu obsahují vyhláška č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová 

regulácia v elektroenergetike, vyhláška č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová 

regulácia v plynárenstve a vyhláška č. 248/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová 

regulácia v tepelnej energetike.  

Podstatným rozdílem mezi ČR a porovnávanými zahraničními úpravami je skutečnost, 

že v ČR jsou cenová rozhodnutí vydávána formou právního předpisu, zatímco 

 
222 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen ze dne 26.8.1998 (BGBl. I S. 1067). 
223 Federální kartelový úřad a spolkové úřady se zabývají omezením hospodářské soutěže ve všech oblastech, 

postavení teplárenského průmyslu je ale specifické právě nedostatečnou nebo dokonce neexistující konkurencí. 
224 Výsledná cena elektřiny je složena z celkem čtyř složek. První složkou je cena za samotnou dodávku elektřiny, 

která se skládá z pravidelné platby za jedno odběrné místo (maximální výška této části je 0,65 euro za měsíc) a 

ceny za odebranou elektřinu. První složka je jedinou konkurenční. Dalšími složkami jsou cena za přístup do 

distribuční soustavy, cenová složka regulovaná Úřadem (sem patří například tarif za systémové služby) a státem 

nařízená cenová složka (do které patří daň z přidané hodnoty a odvod do Národního jaderného fondu (Národný 

jadrový fond). Cena plynu je určována prostřednictvím maximální ceny plynu, která se skládá z fixní měsíční 

sazby dle zvoleného tarifu a sazby za odebraný plyn. Podobně i maximální cena tepelné energie se skládá z fixní 

složky, která odráží fixní náklady společnosti, a variabilní složky, která odráží množství skutečně odebraného 

tepla. 
225 Zákon č. 250/2012 Z.z., o regulácii v sieťových odvetviach, § 18 odst. 1.  
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v porovnávaných úpravách je cenová regulace prováděna individuálně prostřednictvím 

správních aktů. 

2.3. Trh s ropou a ropnými produkty  

Podobně jako zemní plyn, i ropa je energetickou surovinou nezbytnou pro náš 

každodenní život, a to především v dopravě. V ČR je celkem registrovaných více než 

8 milionů vozidel a z nich skoro 6 milionů činí osobní auta, která z velké části pro svůj 

pohon využívají ropné produkty a jsou tak procentuálně největším konzumentem ropy v 

ČR. Trh s ropou a podnikání na něm nepochybně patří do tématiky energetického práva a 

v kontextu této práce rozebereme některé podmínky pro podnikání v oblasti distribuce ropy 

a ropných produktů pro účely dopravy, pro kterou jsou dodávky ropy klíčové. 

Ropa a ropné produkty představují zhruba 20 % energetického mixu ČR a jsou z tohoto 

hlediska poměrně významným zdrojem primární energie. Na území bývalého 

Československa má těžba ropy svoji tradici už více než 100 let. Těžba prvního ložiska 

započala již v roce 1914 a od té doby množství vytěžené ropy stoupá. Před rokem 1989 se 

množství vytěžené ropy v tuzemsku pohybovalo okolo 50.000 tun ročně. Po revoluci čísla 

postupně stoupala až do roku 2003, kdy těžba dosáhla svého maxima – 317.000 tun ročně 

a od roku 2006 zase postupně klesá.226 I v letech, kdy těžba v ČR dosahovala svého maxima, 

šlo o pouhé jednotky procent celkové spotřeby v ČR, na jejíž pokrytí se každoročně již od 

roku 2005 importuje v průměru kolem 7.500 tun ropy.227  Z celkového množství ropy 

spotřebované v tuzemsku v letech 2016 a 2017 skoro 92 % bylo spotřebováno v sektoru 

dopravy, 5 % v zemědělství a lesnictví a zanedbatelné množství v decentralizovaném 

teplárenství a sektoru služeb.  

Trh s ropou zahrnuje její těžbu, přepravu, zpracování, distribuci a obchod. Těžby ropy 

se dotýká zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství („Horní zákon“), 

který zařazuje všechny druhy ropy mezi vyhrazené nerosty228 a zákon č. 158/2000, 

o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi 

pravomoci státu a o změně některých zákonů. Na rozdíl od energetických odvětví dle 

 
226 MPO. Zpráva o vývoji energetiky v oblasti ropy a ropných produktů za roky 2017 a 2018 [online]. Dostupné 

z: https://www.mpo.cz/cz/energetika/strategicke-a-koncepcni-dokumenty/zprava-o-vyvoji-energetickeho-

sektoru-v-oblasti-ropy-a-ropnych-produktu-za-roky-2017-a-2018--248105/ [cit. 2020-4-23]. s 20. 
227 Ibid. s 24. 
228 Mezi vyhrazené nerosty dle Horního zákona patří i všechny druhy hořlavého zemního plynu i uhlí.   

https://www.mpo.cz/cz/energetika/strategicke-a-koncepcni-dokumenty/zprava-o-vyvoji-energetickeho-sektoru-v-oblasti-ropy-a-ropnych-produktu-za-roky-2017-a-2018--248105/
https://www.mpo.cz/cz/energetika/strategicke-a-koncepcni-dokumenty/zprava-o-vyvoji-energetickeho-sektoru-v-oblasti-ropy-a-ropnych-produktu-za-roky-2017-a-2018--248105/
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Energetického zákona nevznikají při přepravě ropy přirozené monopoly, které jsou spojeny 

se síťovým charakterem přenosu média v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství.    

Vzhledem k tomu, že více než 90 % ropy a ropných produktů spotřebovaných v ČR jsou 

využity v dopravě, je většina ropných produktů pohonnou hmotou dle zákona 

č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně 

některých souvisejících zákonů („Zákon o pohonných hmotách“). Zákon stanovuje pravidla 

důležitá pro zpracování ropy a obchod s ní, neboť společně s dalšími předpisy definuje 

závazná pravidla týkající se kvality a obsahu pohonných hmot, která přispějí i ke 

spravedlivé hospodářské soutěži.229 Tyto pohonné hmoty musí splňovat podmínky jakosti 

a v případě motorových benzínu a nafty musí být zpřístupněna i informace o obsahu 

biopaliv.230 Řada právních norem upravuje podmínky provozování čerpacích stanic, které 

mají zajistit ochranu života osob, jejich zdraví, majetku i ochranu životního prostředí. 

S ohledem na uvedené důvody je úplatný i bezúplatný výdej pohonných hmot pro silniční 

stroje (zpravidla do palivové nádrže) možný pouze na čerpacích stanicích splňujících 

zákonné podmínky. Provozovatel čerpací stanice pohonných hmot není distributorem 

pohonných hmot dle Zákona pohonných hmotách a k provozování činnosti musí získat 

živnostenské oprávnění na živnost volnou. Efektivní kontrolu plnění stanovených 

podmínek provádí především stavební úřady prostřednictví územního, stavebního, 

kolaudačního řízení a v rámci stavebního dohledu.  

Vedle provozovatele čerpacích stanic figuruje na trhu s pohonnými hmotami ještě 

distributor pohonných hmot, který je oprávněn prodávat pohonné hmoty s výjimkou prodeje 

z čerpacích stanic. Distributor pohonných hmot musí podat žádost o vydání koncese ke 

koncesované živnosti Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot.231 

Živnostenský úřad předloží žádost s nezbytnými podklady celnímu úřadu, který ve svém 

stanovisku uvede, zda žadatel o oprávnění, jeho statutární orgán a odpovědný zástupce 

splňují podmínku spolehlivosti.232 O kladném vyřízení žádosti živnostenský úřad vydává 

rozhodnutí.233 Distributor navíc potom, co získá rozhodnutí o udělení koncese, musí podat 

přihlášku k registraci u celního úřadu. Pokud distributor splňuje podmínky bezdlužnosti, 

 
229  Vláda. Důvodová zpráva k zákonu o pohonných hmotách, č. 311/2006 Dz. 
230 Zákon o pohonných hmotách, § 3. 
231 Živnostenský zákon, Příloha č. 3. 
232 Pokud tyto osoby podmínku spolehlivosti splňují, vydá celní úřad souhlasné stanovisko. V opačném případě 

vydá nesouhlasné stanovisko s odůvodněním. 
233 Vláda. Důvodová zpráva k zákonu č. 234/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných 

hmotách, č. 234/2013 Dz. 



52 

 

absence zákazu znemožňujícího mu výkon činnosti, neexistence úpadkové situace a 

poskytne kauci ve stanovené výši, má distributor pohonných hmot právní nárok na to, aby 

jej celní úřad rozhodnutím zaregistroval do Registru distributorů pohonných hmot a udělil 

mu registrační číslo.234 K dnešnímu dni je na českém trhu 131 registrovaných distributorů 

pohonných hmot.235 236 Splní-li distributor tyto formální podmínky, je oprávněn prodávat 

na území ČR pohonné hmoty.  

V souvislosti s ropnou bezpečností v ČR drží Správa státních hmotných rezerv v rámci 

hmotných rezerv nouzové zásoby ropy a ropných produktů. Výše objemu nouzových zásob 

musí dle Zákona o nouzových zásobách ropy237 a evropských směrnic odpovídat minimálně 

výši 90denního čistého dovozu. Průměrná denní spotřeba je v ČR zhruba 25.000 tun ropy238 

a ačkoliv to odporuje evropské legislativě, ČR již od roku 2017 má nouzové zásoby na 

zhruba 87 dní.239 ČR nevlastní žádné skladovací kapacity ropy a zásobníky si pronajímá 

např. v Nelahozevsi nebo má věcné břemeno ke skladování nouzových zásob ve vyřazených 

skladovacích kapacitách ČERO, do kterých ČR investovala.240  

  

 
234 Zákon o pohonných hmotách, § 6k. 
235 Celní správa České republiky. Seznam distributorů pohonných hmot [online]. Dostupné z: 

https://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/spdInternet.aspx [cit. 2020-4-23]. 
236 Jejich počet se rapidně snížil z původních téměř 1950 na méně než 200 vlivem novely Zákona o pohonných 

hmotách, kterou se mimo jiné mělo předejít krácení DPH u pohonných hmot a na jejímž základě museli distributoři 

složit kauci ve výši 20.000.000,- Kč. 
237 Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých 

souvisejících zákonů („Zákon o nouzových zásobách ropy“). 
238 ŠVAGR, Pavel. Správa státních hmotných rezerv – Výjezdní zasedání HV PSP ČR 25.dubna 2018 [online]. 

Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=145567 [cit. 2020-4-24]. s 21. 
239 V návaznosti na pandemii onemocnění COVID-19 rapidně klesla spotřeba ropy v ČR, a dle vyjádření mluvčí 

MPO se tím objem nouzových zásob přiblíží k jejich povinné výši.  
240 Vláda. Důvodová zpráva k zákonu č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy. 

https://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/spdInternet.aspx
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=145567


53 

 

3. Nástroje právní regulace v energetických odvětvích 

3.1. Klasifikace nástrojů využívaných na úseku energetiky 

V energetickém právu figurují především nástroje administrativní, ekonomické a 

koncepční.241 Z hlediska výkonu státní správy jsou významné především nástroje 

administrativní, které jsou založeny na donucovací pravomoci orgánů státní správy. Jde o 

nástroje přímého působení, které svému adresátovi nedávají možnost volby a přímo jej 

zavazují k požadovanému chování. Naopak typickým nástrojem nepřímého působení jsou 

nástroje ekonomické, které svému adresátovi dávají možnost volby. Energetická odvětví 

ovlivňuje také množství nástrojů přijatých v oblasti ochrany životního prostředí. 242  

Na rozdíl od administrativních nástrojů, ekonomické nástroje nejsou založeny na 

přímém mocenském donucení, ale na ekonomické kalkulaci.243 Právní řád vymezí žádoucí 

chování a jeho cíle a k jejich naplňování adresáta motivuje finančně, buď pozitivně 

(prostřednictvím dotací, subvencí, daňových úlev a dalších) nebo i negativně 

(prostřednictvím daní, poplatků a dalších). Nežádoucím způsobem se ve výsledku adresáti 

chovají jen do té míry, do které je to ekonomicky výhodné. Současně ekonomické nástroje 

musí být vhodně nastaveny tak, aby plnily zamýšlený účel a neohrožovaly fungování celého 

systému. To lze snadno demonstrovat na příkladu zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby 

elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, který byl v roce 2012 nahrazen Zákonem o 

podporovaných zdrojích energie. Již úprava z roku 2005 podporovala výrobu elektřiny 

z obnovitelných zdrojů, kdy provozovatelé přenosové a distribučních soustav měli nejen 

povinnost připojit výrobce podporované energie k soustavě, ale také jimi vyrobenou 

elektřinu vykoupit za pevně stanovenou cenu (vyšší než tržní) a tuto elektřinu využít na 

krytí ztrát.244  Masivní podpora zapříčinila vysoký nárust investic do elektráren 

využívajících obnovitelné zdroje a s tím i stoupající produkci podporované elektřiny. Pokud 

by nebyla původní úprava nahrazena a tento trend by pokračoval, stoupající podpora a 

náklady provozovatelů sítí na vyrovnání zvětšujících se odchylek by vedly 

k nepřiměřenému růstu cen pro zákazníky.245  V reakci na tento stav byl proto přijat Zákon 

o podporovaných zdrojích energie, který změnil způsob podpory elektřiny z obnovitelných 

 
241 VÍCHA, ONDŘEJ. Základy horního a energetického práva. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, s. 120. 
242 DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2010. 

ISBN 978-80-7400-338-7, s. 40. 
243 SOUKOPOVÁ, Jana a kol. Ekonomika životního prostředí. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 181. 
244 Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, § 4. 
245 Vláda. Důvodová zpráva k zákonu č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých 

zákonů, č. 165/2012 Dz. 
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zdrojů a výkup elektřiny z obnovitelných zdrojů je nyní orientován spíše na podporu formou 

zelených bonusů, zatímco pevné výkupní ceny se uplatní pouze pro výrobny elektřiny 

s malým instalovaným výkonem.246 Vysokou podporu Zákon o podporovaných zdrojích 

energie kompenzuje odvodem za elektřinu vyrobenou ze slunečního záření tak, aby 

konečný zákazník nenesl plné náklady vyplácených podpor. Dalšími pozitivními 

ekonomickými nástroji jsou například podpora vysokoúčinné kombinované výroby 

elektřiny a tepla, výroby tepla z obnovitelných zdrojů nebo výroby elektřiny z druhotných 

zdrojů. Oproti tomu negativním ekonomickým nástrojem jsou tzv. energetické daně, což je 

pojem, kterým bývají označovány daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, daň 

z pevných paliv a daň z elektřiny. Společně plní funkci stimulační, když směřují ke 

snižování spotřeby fosilních paliv, a také funkci fiskální.247 

Dalším ekonomickým nástrojem, který se vztahuje i na podnikání v energetických 

odvětvích, jsou emisní povolenky, jejichž primárním cílem je především ekonomicky 

stimulovat podniky k redukci emisí skleníkových plynů. Obchodování s emisními 

povolenkami obsahuje jak pozitivní, tak i negativní stimulaci. V rámci EU funguje 

Evropský systém obchodování s emisemi („ETS“) a každému státu je přidělen určitý počet 

emisních povolenek, které jsou následně státem rozděleny mezi jednotlivé původce emisí. 

Ti mohou produkovat emise a využít svoje emisní povolenky anebo šetrnější činností snížit 

množství vyprodukovaných emisí a přebytečné emisní povolenky prodat. Podstatou je, že 

ten, pro koho jsou náklady na snížení emisí skleníkových plynů nižší než cena emisní 

povolenky, tyto emise sníží spíš, než aby nakupoval emisní povolenky. Případně své 

povolenky dokonce prodává. Tržními mechanismy tedy emisní povolenky vedou subjekty 

k ekologičtějšímu chování. Cena emisních povolenek od doby jejich zavedení stoupla na 

více než pětinásobek, díky čemuž emisní povolenky ještě lépe plní svůj účel.248 Dalšími 

ekonomickými nástroji, které jsou přijaty v oblasti ochrany životního prostředí a současně 

se vztahují na subjekty podnikající v energetice, jsou například poplatky za znečišťování 

životního prostředí nebo za využívání přírodních zdrojů.249 

 
246 Podstatným rozdílem mezi zeleným bonusem a výkupní cenou je skutečnost, že při podpoře formou zeleného 

bonusu si výrobce musí sám najít odběratele a ten elektřinu vykupuje za smluvenou cenou. Zatímco pevně 

stanovenou výkupní cenu vyplácí výrobci operátor trhu. 
247 Ministerstvo životního prostředí. Daně [online]. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/dane [cit. 2020-5-20]. 
248 Na druhou stranu je náklad na nákup emisních povolenek také oprávněným nákladem, který je započitatelný 

do ceny tepelné energie a vzhledem k tomu, že v ČR zhruba 60 % dodávek tepla pochází z hnědého nebo černého 

uhlí, tak je možné, že se stoupající cenou emisních povolenek se cena tepla pro českého spotřebitele stane 

neúnosnou. 
249 VÍCHA, ONDŘEJ. Základy horního a energetického práva. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, s. 133. 

https://www.mzp.cz/cz/dane
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Jednotlivé cíle a nástroje, kterými bude těchto cílů dosaženo, jsou vymezeny v rámci 

koncepčních nástrojů. V kontextu nakládání s energií jsou cíle státu související s trvale 

udržitelným rozvojem, bezpečností dodávek, konkurenceschopností a sociální přijatelností 

obsaženy ve Státní energetické koncepci.250 Státní energetickou koncepci schvaluje vláda 

na dobu dvaceti pěti let, MPO minimálně jednou za pět let vyhodnocuje její naplňování a 

případně vládě navrhuje její aktualizaci. Státní energetická koncepce je závazná pro výkon 

státní správy v oblasti nakládání s energií251 a na jejím základě jsou cíle a zásady pro 

nakládání s energií konkretizovány pro jednotlivé kraje v Územních energetických 

koncepcích shodně přijímaných na období dvaceti pěti let.252 Cíle pro využívání 

obnovitelných zdrojů při výrobě energie jsou obsaženy v Národním akčním plánu České 

republiky pro energii z obnovitelných zdrojů, který stanovuje i povinný podíl energie 

z obnovitelných zdrojů v dopravě.253 Ustanovení o koncepčních nástrojích obsahuje i 

Energetický zákon, například když stanovuje povinnost provozovateli přepravní soustavy 

vypracovat každý rok desetiletý plán rozvoje a v něm analyzovat stávající stav a na jeho 

základě vymezit plán rozvoje a plánované investiční záměry.  

Vzhledem k rozsahové limitaci se tato práce v následujícím textu zaměří pouze na 

administrativní nástroje dle Energetického zákona, které jsou nejúžeji spjaty s podnikáním 

v energetických odvětvích, a dále také některé administrativní nástroje dle Zákona o 

hospodaření energií. 

3.2.Administrativní nástroje 

Administrativní nástroje jsou takové, kterými zákonodárce určuje žádoucí chování a 

jeho naplňování následně i vymáhá (tzv. command and control systém). Mezi 

administrativní nástroje využívané na úseku energetického práva patří především vydávání 

správních rozhodnutí pro subjekty podnikající v energetických odvětvích (například 

licence, certifikát nezávislosti nebo autorizace na výstavbu výroben elektřiny nebo 

některých plynových zařízení), dále stanovení povinností, zákazů a omezení. 

  

 
250 Zákon o hospodaření energií, § 3. 
251 Zákon o hospodaření energií, § 3. 
252 Zákon o hospodaření energií, § 4. 
253 Zákon podporovaných zdrojích energie, § 3. 



56 

 

3.2.1. Správní rozhodnutí na úseku energetického práva 

3.2.1.1. Licence 

Typickým správním rozhodnutím v oblasti energetických odvětví je vydání licence dle 

Energetického zákona. Licence představuje veřejné subjektivní právo, dává svému držiteli 

oprávnění k výkonu určité činnosti a současně reprezentuje státní souhlas s tímto výkonem. 

Licence se neuděluje pouze k činnosti podnikatelské, ale i k provozu specifického zařízení, 

pokud není využíváno za účelem podnikání (např. fotovoltaická elektrárna na rodinném 

domě) anebo k činnosti nepodnikatelské (např. operátor trhu). Zařízeními, která nejsou 

využívána za účelem podnikání, a přesto je k jejich provozu třeba licence, jsou taková, která 

jsou určena pro vlastní spotřebu zákazníka a jde o výrobnu elektřiny s instalovaným 

výkonem nad 10 kW, která je připojena k přenosové či distribuční soustavě anebo jde o 

výrobnu elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kW včetně, pokud má držitel licence ve 

stejném odběrném místě připojenou i jinou výrobnu elektřiny.254 Skutečnost, že licence dle 

Energetického zákona není automaticky spojena s podnikatelskou činností potvrzuje i to, 

že jejími držiteli jsou i společenství vlastníků jednotek.255 Z uvedeného plyne, že licenci je 

nezbytné získat pro takovou nepodnikatelskou činnost konkrétní osoby, která je způsobilá 

ovlivnit fungování distribuční či přenosové soustavy.  

Na druhou stranu, Energetický zákon obsahuje i seznam činností pro které není licence 

požadována vůbec. Jde o obchod, výrobu, distribuci a uskladňování některých druhů 

plynů,256 nejde-li o distribuci potrubními systémy, ke kterým je připojeno více než padesát 

odběratelů; dále o výrobu tepelné energie pouze pro jeden objekt jednoho zákazníka anebo 

využití elektřiny při provozu dobíjecí stanice podle zákona o pohonných hmotách.257 

V těchto situacích musí být osoba provozující činnost držitelem živnostenského oprávnění 

dle Živnostenského zákona. Na obchod, výrobu, distribuci a uskladňování některých druhů 

plynů, nejde-li o distribuci potrubními systémy, ke kterým je připojeno více než padesát 

odběratelů, je třeba být držitelem živnostenského oprávnění na řemeslnou živnost „Montáž, 

opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny“. Pokud by nebyla 

splněna podmínka, že je připojeno méně než padesát odběratelů, tak musí mít provozovatel 

činnosti licenci dle Energetického zákona. Účelem tohoto ustanovení je usnadnění 

 
254 Energetický zákon, § 3 odst. 3.  
255 Společenství vlastníků jednotek dle § 1194 Občanského zákoníku nesmí podnikat, ani se podílet na podnikání 

jiné osoby. 
256 Konkrétně jde o koksárenský plyn čistý, degazační a generátorový plyn, biometan, propan, butan a jejich směsi. 
257 Energetický zákon, § 3 odst. 4.  
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podnikatelské činnosti menších obcí.258 V případě výroby tepelné energie pro jeden objekt 

jednoho zákazníka musí osoba být držitelem živnostenského oprávnění pro živnost 

koncesovanou „Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie“ anebo pro živnost volnou, 

v závislosti na výkonu zdroje tepelné energie.259 Provozování dobíjecí stanice bude 

zpravidla provozováno jako podnikání, a proto provozovatel této činnosti bude muset být 

držitelem živnostenského oprávnění na živnost volnou. Další výjimky z povinnosti držet 

licenci obsahují kromě § 3 odst. 4 Energetického zákona také § 5 odst. 9 a § 7a, které se 

týkají provozování zařízení za účelem ověření jeho technických předpokladů anebo uznání 

oprávnění osoby, které oprávnění k obchodování s elektřinou nebo plynem udělil příslušný 

orgán jiného členského státu EU. 

Licenci uděluje ERU na základě písemné žádosti. Splňuje-li žadatel všechny podmínky 

pro její udělení dle § 5 Energetického zákona, ERU mu licenci udělí.260 Mezi podmínky pro 

udělení licence patří plná svéprávnost, bezúhonnost a odborná způsobilost žadatele či 

odpovědného zástupce. Současně musí žadatel o licenci prokázat, že splňuje finanční a 

technické předpoklady k zabezpečení výkonu licencované činnosti a musí doložit 

vlastnické nebo užívací právo k energetickému zařízení, není-li vlastníkem, musí doložit i 

souhlas vlastníka. Je-li žadatelem o licenci právnická osoba, musí povinnost plné 

svéprávnosti a bezúhonnosti splňovat členové statutárního orgánu. Pro splnění podmínky 

odborné způsobilosti musí být právnické osobě ustanoven odpovědný zástupce.261  

Co se týče jednotlivých podmínek, tak nedostatek bezúhonnosti nelze zhojit. Nesplnění 

podmínky odborné způsobilosti lze zhojit jmenováním odpovědného zástupce, případně 

v některých situacích nemusí být podmínka odborné způsobilosti splněna vůbec.262 Zhojení 

nesplnění podmínky plné svéprávnosti Energetický zákon neupravuje, ale dle stanoviska 

vlády k novele Živnostenského zákona by omezenou svéprávnost u podnikatele mělo řešit 

jmenování opatrovníka, který splňuje zákonem stanovené předpoklady pro výkon konkrétní 

činnosti.263 Ale stejně jako Energetický zákon, ani Živnostenský zákon neupravuje 

možnost, kdy by opatrovník pokračoval ve výkonu podnikatelské činnosti. Absence tohoto 

 
258 Vláda. Důvodová zpráva k zákonu č. 158/2009 Sb., kterým se mění Energetický zákon, č. 158/2009 Dz. 
259 EICHLEROVÁ, Kateřina. § 3 [Podnikání v energetických odvětvích]. In: EICHLEROVÁ, Kateřina, 

HANDRLICA, Jakub, JASENSKÝ, Martin, KOŘÁN, Jan, KOŠŤÁL, Vratislav, PLÁŠILOVÁ, Doubravka, 

ZÁKOUCKÝ, Petr. Energetický zákon. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Wolters Kluwer, 2016. s. 72. 
260 Energetický zákon, § 8 odst. 1.  
261 Energetický zákon, § 5 odst. 2. 
262 Odbornou způsobilost není třeba dokazovat jde-li o výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů do instalovaného 

výkonu 20kW. 
263 Vláda. Důvodová zpráva k zákonu č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 

rekodifikace soukromého práva, č. 303/2013 Dz. Část pátá, bod 13. 
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institutu je jedním z nedostatků současné právní úpravy a de lege ferenda je žádoucí, aby 

byl v budoucnu doplněn. Za splnění podmínek vymezených v § 33 Občanského zákoníku 

by podnikatelskou činnost v Energetických odvětvích pravděpodobně mohl splňovat i 

nezletilý.264 Eichlerová se v komentáři k Energetickému zákonu zabývá i otázkou, zda 

podmínka plné svéprávnosti musí být naplněna i v případě, že členem statutárního orgánu 

právnické osoby je jiná právnická osoba a dochází k závěru, že toto ustanovení je ve vztahu 

k právnické osobě jako členu statutárního orgánu obsoletní. 265 Podmínku bezúhonnosti a 

svéprávnosti by dle § 46 Zákona o obchodních korporacích musel splňovat zástupce 

obchodní korporace, jmenované členem takového statutárního orgánu. Na ostatní právnické 

osoby by se tato podmínka neuplatnila a musely by splnit pouze podmínku svéprávnosti dle 

Občanského zákoníku.266 

Finančními předpoklady se podle zákona rozumí schopnost finančně zabezpečit 

provozování činnosti a zabezpečit závazky po dobu pěti let a dále absence kvalifikované 

úpadkové situace a bezdlužnost.267 Pro tyto účely musí žadatel prokázat objem dostupných 

finančních prostředků, daňovou evidenci nebo záznam o příjmech a výdajích nebo poslední 

účetní závěrku a také podnikatelský plán.268 Podnikatelský plán nemusí předkládat žadatel 

o licenci na obchod s elektřinou nebo plynem. Finanční předpoklady nemusí prokazovat 

žadatel o licenci na výrobu elektřiny, pokud instalovaný výkon výrobny elektřiny bude nižší 

než 200 kW anebo žadatel o licenci na výrobu tepelné energie, pokud instalovaný výkon 

zdroje tepelné energie bude nižší než 1 MW. Technické předpoklady dokazuje žadatel o 

licenci k činnosti, k jejímuž výkonu je třeba energetického zařízení. Technické předpoklady 

jsou splněny, je-li osvědčena bezpečnost zařízení v rozsahu požadovaným Energetickým 

zákonem a podzákonným předpisem. Z toho též vyplývá, že technické předpoklady nemusí 

splňovat žadatel o licenci k činnosti obchodování nebo o licenci pro činnost operátora trhu. 

Samotné oprávnění k výkonu činnosti specifikované v licenci vzniká nejdříve v den, 

kdy rozhodnutí o udělení licence nabyde právní moc. Rozhodnutí nabyde právní moci po 

marném uplynutí 15denní lhůty pro podání rozkladu anebo dříve, vzdá-li se žadatel práva 

na podání rozkladu. V případě, že si žadatel vyzvedne rozhodnutí o udělení žádosti osobně, 

 
264 EICHLEROVÁ, Kateřina. § 3 [Podmínky udělení licence]. In: EICHLEROVÁ, Kateřina, HANDRLICA, 

Jakub, JASENSKÝ, Martin, KOŘÁN, Jan, KOŠŤÁL, Vratislav, PLÁŠILOVÁ, Doubravka, ZÁKOUCKÝ, Petr. 

Energetický zákon. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Wolters Kluwer, 2016. s. 90. 
265 Ibid. s. 94. 
266 Ibid. 
267 Energetický zákon, § 5 odst. 6. 
268 Energetický zákon § 5 odst. 7 a Vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v 

energetických odvětvích, § 2. 
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může se současně vzdát práva na podání rozkladu a příslušná oprávněná osoba mu na jeho 

žádost na originál listiny vyznačí právní moc.269 Za osobu držící licenci pro obchod 

s elektřinou nebo plynem dle Energetického zákona je považována i osoba, která drží 

takovou licenci dle právních předpisů jiného členského státu EU. Podmínkou je písemná 

žádost ERU o uznání takového oprávnění a kladné vyřízení žádosti. 

Je-li licence rozhodnutím udělena, obsahuje rozhodnutí o licenci také dobu, na kterou 

je licence udělena. Diferenciaci délky doby, na kterou může být licence udělena obsahuje 

Energetický zákon v § 4, který současně stanovuje, že licence může být udělena jen na 

takovou dobu, na kterou žadatel doloží vlastnické či užívací právo k energetickému 

zařízení, nepřesahuje-li dobu stanovenou v § 4 Energetického zákona. V prvním znění 

zákona účinného do roku 2004 byla licence pro výrobu elektřiny, výrobu plynu, přenos 

elektřiny, přenos plynu, distribuci elektřiny, distribuci plynu, uskladňování plynu, výrobu 

tepelné energie a rozvod tepelné energie udělována na dobu určitou, a to nejméně na 25 

let.270 Zákonodárce zde zavedl poskytování licencí na velmi dlouhé časové období omezené 

dolní hranicí 25 let s ohledem na vysoké vstupní a provozní náklady i následnou návratnost 

vložených investic.271 V některých případech ale například žadatel mohl vyhovět 

stanoveným podmínkám pouze na kratší časové období (např. měl nezbytné energetické 

zařízení v nájmu pouze na dobu kratší), a proto vůbec neměl zájem o udělení licence na tak 

dlouhé časové období. Toto zjištění bylo zohledněno v novele 670/2004 Sb.272, která 

zakotvila, že pro všechny tyto činnosti je možno udělit licenci na dobu nepřesahující 25 let. 

Z jednotné úpravy byly následně vyjmuty činnosti spočívající v přenosu elektřiny, přepravě 

plynu, distribuci elektřiny, distribuci plynu, uskladňování plynu, rozvodu tepelné energie a 

činnost operátora trhu („infrastrukturní činnosti“), a v současné době se pro ně po vzoru 

zahraničních úprav uděluje licence na dobu neurčitou bez spodního či horního limitu. 

Důvodem je to, že k zabezpečení infrastrukturních činností je potřebný vysoký finanční 

kapitál, díky licenci na dobu neurčitou se zlepšuje hodnocení ratingových agentur a 

následně se zlevňuje možnost získání kapitálu pro investiční záměry.273 Stropní limit 25 let 

byl do dnešní doby zachován jen pro výrobu elektřiny, plynu a tepelné energie.274 Délka 

 
269 ERU. Udělení licence [online]. Dostupné z: http://www.eru.cz/udeleni-licence [cit. 2020-5-22]. 
270 Energetický zákon ve znění do 30.12.2004, § 4 odst. 1. 
271 Vláda. Důvodová zpráva k návrhu Zákona o podmínkách podnikání, č. 222/1994 Dz. 
272 Zákon č. 670/2004 Sb., kterým se mění zákon Energetický zákon. 
273 Důvodová zpráva k zákonu č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon Energetický zákon a další související 

zákony. Zvláštní část, k bodům 27 až 29. 
274 Energetický zákon, § 4. 

http://www.eru.cz/udeleni-licence
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doby, na kterou jsou udělovány licence na obchod s elektřinou a obchod s plynem, zůstala 

od roku 2001 nezměněna a jsou udělovány na 5 let. 

Od 6 měsíců do 90 dnů před uplynutím doby, na kterou byla licence na obchod udělena 

může její držitel požádat o její prodloužení.275 Nepodá-li licencovaný subjekt ve stanovené 

době žádost anebo je-li žádost zamítnuta, licence uplynutím doby platnosti zaniká. Tento 

postup snižuje administrativní zátěž na straně ERU, protože pokud provozovatel činnosti 

danou činnost již nevykonává, pravděpodobně nepožádá o prodloužení stávající licence a 

licence automaticky zanikne ze zákona. U ostatních druhů licencí není časové rozmezí pro 

podání žádosti stanoveno, měla by ale být podána s dostatečným předstihem před uplynutím 

doby její platnosti. Licence může zaniknout i na základě rozhodnutí ERU, například pokud 

subjekt již nesplňuje podmínky potřebné pro její udělení. Dále může licence zaniknout 

například v důsledku soudního rozhodnutí, smrti fyzické anebo zánikem, popř. přeměnou 

právnické osoby.276 

Komparace s německou a slovenskou právní úpravou 

Ve Spolkové republice Německo upravuje energetický průmysl Zákon o dodávce 

elektřiny a plynu (Gesetz über die Elektrizitäts und Gasversorgung, „EnWG“) ze dne 

7. července 2005 (BGBl. I S. 1970, 3621). Na rozdíl od právní úpravy české a slovenské, 

německá úprava je diferenciovaná, a i systémově velmi odlišná. K provozu výrobny 

elektřiny nebo plynu nestanovují ustanovení německého energetického práva žádné zvláštní 

požadavky, musí ale být dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti budov a ochrany 

životního prostředí.277 Dále musí takový provozovatel dodržovat požadavky technických 

bezpečnostních předpisů vydaných průmyslovými sdruženími.278 Jinak může každý podnik, 

který plánuje provozovat výrobu nebo dodávku energie, svobodně vybudovat elektrárnu 

nebo síťové vedení. Výstavba výrobny elektřiny ale musí být povolena v rámci 

povolovacího procesu dle Federálního zákona o kontrole imisí (Bundes-

Immissionsschutzgesetz, „Federální zákon o kontrole imisí“) ze dne 17. května 2013 

(BGBl. I S. 1274). Výstavba a provoz jaderné elektrárny musí být navíc povoleny v rámci 

zvláštního povolovacího řízení dle Zákona o mírovém využívání jaderné energie a ochraně 

 
275 Energetický zákon, § 9 odst. 6. 
276 Energetický zákon, § 10. 
277 SCHOLZ, Ulrich, ANTE, Johann. Electricity regulation in Germany: overview [online]. Dostupné z: 

https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/5-524-

0808?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1 [cit. 2020-6-14]. 
278 Dle EnWG jde o Der Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V. (tj. Asociace 

elektrotechnických elektronických informačních technologií e.V.) 

https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/5-524-0808?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/5-524-0808?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1
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před jeho nebezpečím (Gesetz über die friedliche Verwendung der Kernenergie und den 

Schutz gegen ihre Gefahren) ze dne 23. prosince 1959 (BGBl. I S. 814). Navíc 

provozovatelé zařízení na výrobu energie s kapacitou 10 MW nebo vyšší musí nejpozději 

dvanáct měsíců před plánovaným ukončením činnosti informovat příslušného 

provozovatelé přenosové soustavy a Federální agenturu. Má-li zařízení kapacitu vyšší než 

50 MW a bylo-li označeno Federální agenturou jako důležité pro provoz systému nesmí 

ukončit svoji činnost po dobu až dvaceti čtyř měsíců.279 

Stejně tak ani dodavatelé nebo obchodníci s energií nepotřebují zvláštní licenci. Na 

druhou stranu energetické společnosti, které přímo nebo nepřímo zásobují energiemi 

domácnosti, musí informovat regulační orgán o zahájení své činnosti, jakož i o jejím 

ukončení nebo o změnách dotýkajících se společnosti.280 Nadto musí být při oznámení 

zahájení činnosti prokázána existence personální složky, technické a ekonomické 

předpoklady a spolehlivost řízení.281 Pokud by zákonné podmínky nebyly splněny, 

regulační orgán může kdykoliv výkon činnosti zakázat. Regulačním orgánem je dle § 54 

odst. 1 EnWG Federální agentura anebo dle § 54 odst. 2 EnWG orgán spolkové země, 

pokud jde o energetické společnosti, k jejichž distribuční síti je připojeno méně než 100.000 

zákazníků. 

Zahájení provozu sítí dle EnWG musí jejímu provozovateli schválit příslušný orgán, 

který musí povolení udělit do šesti měsíců od podání žádosti.282 Příslušný orgán i výše 

poplatku za rozhodnutí dle § 4 EnWG jsou určeny státním právem pro každou spolkovou 

zemi individuálně.283 284 Žadatel musí podat k příslušnému orgánu neformální žádost, která 

obsahuje informace o tom, pro jakou oblast o povolení žádá; zda jde o distribuční, 

přenosovou nebo přepravní síť; zda jde o dodávky koncovým zákazníkům; počet 

připojených objektů a elektráren; její vstupní a výstupní body; ustanovení o odchylkách; 

 
279 EnWG § 13b. 
280 EnWG, § 5. 
281 EnWG, § 5. 
282 EnWG, § 4 odst. 1. 
283 Například pro spolkovou zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko je dle Nařízení určující odpovědné orgány 

dle EnWG (Landesverordnung zur Bestimmung der zuständigen Behörden nach dem Energiewirtschaftsrecht) 

příslušné ministerstvo hospodářství. 
284 Například pro spolkovou zemi Bádensko-Württembersko je dle Vyhlášky Ministerstva životního prostředí o 

stanovení sazeb za veřejné služby státních orgánů ve své podnikatelské oblasti (Verordnung des 

Umweltministeriums über die Festsetzung der Gebührensätze für öffentliche Leistungen der staatlichen Behörden 

in seinem Geschäftsbereich) ze dne 3. března 2017 odst. 14.1., stanovena poplatková povinnost v rozmezí od 300 

do 1.000 EUR. 
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opatření jež jsou přijeta k odstranění závad a doklady o ekonomické kapacitě žadatele.285 

K této žádosti musí žadatel přiložit i další dokumenty,  například společenskou smlouvu, 

výpis z obchodního rejstříku, doklad o shodě s obecně uznávanými technologickými 

pravidly Asociace elektrotechniky, elektronických informačních technologií a Německé 

asociace pro plyn a vodu nebo jména obchodních a technických manažerů včetně jejich 

kvalifikace a životopisů.286 Této žádosti nemusí příslušný orgán vyhovět, pokud žadatel 

nemá dlouhodobě personální, technickou a ekonomickou kapacitu k zajištění provozu sítě 

nebo nesplňuje podmínku spolehlivosti.287  

Dálkové vytápění je v Německu regulováno na úrovni jednotlivých spolkových zemí, 

proto není upraveno zákonem na celostátní úrovni. Zákonem o údržbě, modernizaci a 

rozšíření kogenerace (Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der 

Kraft-Wärme-Kopplung, „Zákon o kogeneraci“) ze dne 21. prosince 2015 (BGBl. I S. 1719) 

je ale podpořena výroba tepla kogeneračně. Provozovatelé nových, modernizovaných nebo 

dodatečně vybavených systémů kombinované výroby elektřiny a tepla mohou žádat o 

výplatu doplatku za elektřinu vyrobenou kogeneračně pouze za předpokladu, že je zařízení 

schváleno Spolkovým úřadem pro hospodářství a kontrolu vývozu (Bundesamt für 

Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle), který kontroluje splnění požadavků dle § 6 odst. 1 a 2 

Zákona o kogeneraci. Pokud provozovatel zařízení nemá v úmyslu žádat o doplatky za 

vyrobenou elektřinu, o schválení Spolkového úřadu pro hospodářství a kontrolu vývozu 

žádat nemusí.  

Podobně jako v ČR, i na Slovensku je možné podnikat v energetických odvětvích jen 

na základě povolení (povolenia). Povolení vydává Úřad dle zákona č. 251/2012 Z.z., 

o energetike („Zákon o energetice“).288 Povolení je nutno držet pro výkon činnosti výroby, 

přenosu, distribuce a dodávek elektřiny, výroby, přepravy, distribuce, uskladňování a 

dodávek plynu, činnost organizátora krátkodobého trhu s elektřinou  a dále také na činnost 

provozování potrubí na přepravu pohonných látek, potrubí na přepravu ropy, zařízení na 

plnění tlakových nádob a zařízení na rozvod zkapalněného plynného uhlovodíku.289 

 
285 Serviceportal Baden-Württemberg. Energieversorgung-Genehmigung des Netzbetriebs (Land) beantragen 

[online]. Dostupné z: https://www.service-bw.de/leistung/-

/sbw/Energieversorgung++Genehmigung+des+Netzbetriebs++Land-1906-leistung-0#sb-id-toc-block4 

[cit. 2020-6-14]. 
286 Ibid. 
287 EnWG, § 4 odst. 2. 
288 Úřad začal na Slovensku fungovat již v roce 2001, tedy před přijetím Zákona o energetice v roce 2004, zatímco 

v ČR byl ERU zřízen až přijetím Energetického zákona.  
289 Zákon o energetice, § 6 odst. 2. 

https://www.service-bw.de/leistung/-/sbw/Energieversorgung++Genehmigung+des+Netzbetriebs++Land-1906-leistung-0#sb-id-toc-block4
https://www.service-bw.de/leistung/-/sbw/Energieversorgung++Genehmigung+des+Netzbetriebs++Land-1906-leistung-0#sb-id-toc-block4
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V odvětví tepelné energetiky je povolení nutné pro činnosti výroby tepla, výroby a rozvodu 

tepla nebo rozvodu tepla pro odběratele anebo pro konečného spotřebitele.290 Na rozdíl od 

Energetického zákona tedy Zákon o energetice obsahuje i úpravu povolení pro provoz 

potrubí na přepravu pohonných látek, přepravu ropy, plnění tlakových nádob a rozvod 

zkapalněného plynného uhlovodíku. Na rozdíl od ČR, úpravu teplárenství na Slovensku 

neobsahuje Zákon o energetice, ale s ohledem na složitost problematiky a rozsah 

přijímaných změn ji slovenský zákonodárce vložil do Zákona o tepelné energetice. V jiných 

aspektech má ale Zákon o energetice širší působnost než jeho česká obdoba. 

Pro udělení povolení dle Zákona o energetice musí žadatel splňovat v podstatě shodné 

podmínky jako dle Energetického zákona. Odlišností je, že žadateli musí být v době podání 

žádosti nejméně 21 let, musí mít pobyt na Slovensku nebo ve státě který je smluvní stranou 

Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Naopak zákon nestanovuje povinnost 

prokázat finanční předpoklady. Pokud žadatel splňuje podmínky stanovené v § 7 Zákona o 

energetice anebo splní podmínky pro výkon na základě povolení z jiného státu, jenž je 

smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, Úřad povolení udělí. Další 

odlišností je, že na rozdíl od Energetického zákona, který diferencuje dobu, na kterou se 

licence pro jednotlivé činnosti uděluje, dle Zákona o energetice se povolení pro všechny 

činnosti uděluje na dobu neurčitou, není-li v žádosti uvedeno jinak.291 Povolení na dobu 

neurčitou se udělují i pro podnikání v teplárenství. Česká úprava licence a slovenská úprava 

povolení obsahují podobný katalog práv a dle obou je například možné odstranit stromy a 

jiné porosty, pokud tak po vyzvání neučinil sám vlastník a je-li jimi ohroženo provozování 

energetických zařízení.292 Lze konstatovat, že úprava povolení dle Zákona o energetice je 

principiálně totožná s úpravou licence v Energetickém zákoně. 

3.2.1.2. Certifikát nezávislosti 

Jak bylo řečeno v předchozích kapitolách, energetická odvětví jsou typická vznikem 

síťových monopolů. Cílem právní úpravy v této oblasti není zamezit jejich existenci, ale 

zmírnit jejich dopady na hospodářskou soutěž. V tomto smyslu je nástrojem k posílení 

hospodářské soutěže tzv. unbundling (tj. oddělení) v rámci postupné liberalizace 

energetických trhů. Cílem bylo především zvýšit transparentnost při přístupu k sítím, 

 
290 Zákon č. 657/2004 Z.z., o tepelnej energetike („Zákon o tepelné energetice“), § 1 ve spojení s § 5. 
291 Zákon o tepelné energetice, § 6 odst. 3. 
292 Zákon o energetice, § 11 odst. 1. 
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zabránit diskriminaci a stanovování vyšších plateb za přístup k sítím pro konkurenční 

subjekty. 

V EU proces liberalizace probíhá postupně prostřednictvím přijímaní jednotlivých 

liberalizačních balíčku. Již druhý liberalizační balíček zavedl pro subjekty vykonávající 

činnost distribuční či přenosovou právní, účetní a funkční unbundling a měl být 

transponován do 1. července 2004. Právní unbundling měl zabránit výkonu vyjmenovaných 

činností v rámci jednoho subjektu. Některé dotčené subjekty situaci vyřešily vytvořením 

vertikálně členěných podniků, což ale nevedlo k nezávislosti subjektů zajišťujících 

monopolní činnosti. Následně v roce 2007 Evropská Komise prováděla sektorové šetření v 

jehož průběhu bylo zjištěno, že druhý energetický balíček nevedl k žádoucímu výsledku a 

přijatá opatření tedy nebyla dostatečná.293 Objevil se sice i názor, že sektorové šetření bylo 

unáhlené, protože některé státy nestihly ve stanoveném čase pravidla druhého 

energetického balíčku implementovat,294 ale Evropská komise argumentovala, že státy 

implementovaly pouze minimální požadavky, které se z hlediska zamýšleného cíle jevily 

nedostatečnými a ani s delším časovým odstupem by tedy sektorové šetření nepřineslo 

uspokojivé výsledky.  

V reakci na nedostatky zjištěné při sektorovém šetření byl přijat v roce 2009 třetí 

liberalizační balíček,295 který stanovil povinnost vlastnického oddělení pro provozovatele 

přenosové a přepravní soustavy od jejich uživatelů za současné neexistence střetu zájmů 

mezi nimi. Byla to reakce na situace, kdy provozovatel přenosové či přepravní soustavy byl 

zároveň dodavatelem elektřiny nebo plynu a v důsledku nedostatečné hospodářské soutěže 

docházelo k diskriminaci jiných dodavatelů. Certifikát nezávislosti vychází z třetího 

liberalizačního balíčku a jeho udělením je formálně stvrzeno splnění podmínek 

vlastnického oddělení (ownership unbundling) provozovatele přenosové a přepravní 

soustavy. Smyslem zavedení vlastnického unbundligu byla snaha o oddělení neregulované 

licencované činnosti od těch regulovaných a dále snaha o zajištění liberalizovaného trhu 

 
293 Evropská komise. Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Perspektivy vnitřního trhu se zemním 

plynem a elektřinou [online]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52006DC0841&from=cs [cit. 2020-3-20]. 
294 BRABCOVÁ, Lucie. Vlastnický unbundling jako nástroj liberalizace evropských energetických trhů. Ostrava: 

Key Publishing, 2009. ISBN 978-80-87255-22-3. s. 40.  
295 Konkrétně čl. 10 Směrnice 2009/72/ES, o vnitřním trhu s elektřinou, čl. 10 Směrnice 2009/73/ES, o vnitřním 

trhu s plynem a čl. 3 Nařízení 714/2009, o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou a 

další. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52006DC0841&from=cs
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52006DC0841&from=cs


65 

 

bez diskriminačního přístupu.296 Oddělení monopolních činností má za následek zkvalitnění 

hospodářské soutěže a posílení konkurenčního prostředí. Argumentem proti zavádění 

vlastnického unbundlingu byly jeho vysoké náklady, které byly zjevné již z příkladu 

Německa a Velké Británie.   

Směrnice 2009/72/EC, o vnitřním trhu s elektřinou a Směrnice 2009/73/EC, o vnitřním 

trhu s plynem upravují tři základní modely, jejichž prostřednictvím mohou jednotlivé 

členské státy oddělení vlastnictví zajistit. Jsou jimi model plného vlastnického oddělení (full 

ownership unbundling model, „FOU“), nezávislého systémového operátora (independent 

systém operator, „ISO“) a nezávislého provozovatele přepravní soustavy (independent 

transmission operator, „ITO“). V prvním z výše uvedených modelů, tedy plném 

vlastnickém oddělení, jsou vlastnicky odděleni dodavatelé (ať plynu nebo elektřiny) od 

provozovatelů soustav. Mezi těmito subjekty či jejich vlastníky neexistuje vlastnické 

propojení ani možnost kontroly a celý systém vede k nezávislosti provozovatele soustavy 

na jiných subjektech, což mu umožňuje řídit konkrétní soustavu v její vlastní prospěch bez 

snahy přinést prospěch některému z dodavatelů. Zbylé dva modely jsou z hlediska právní 

úpravy alternativou upřednostňovaného modelu FOU. V českém právním prostředí není 

model ISO připuštěn v oblasti plynárenství ani v oblasti elektroenergetiky. Model ITO je 

z historických důvodů připuštěn v plynárenství a zvolila si jej pro zajištění nezávislosti 

společnost NET4GAS, výhradní provozovatel přepravní soustavy v ČR.297 Uplatnění 

modelu ITO umožňuje fungování vertikálně integrovaného podniku, jehož součástí je i 

provozovatel přepravní soustavy, pokud jako takový působil již 3. září 2009298 a za 

předpokladu že provozovatelem přepravní soustavy je společnost ve formě akciové 

společnosti nebo společnosti s ručením omezeným dle Zákona o obchodních korporacích, 

splňující přísné podmínky dle § 58b Energetického zákona. 

Detailní výčet podmínek, jenž je nutno splnit pro udělení certifikátu, popř. pro jeho 

nezrušení, obsahuje Energetický zákon v § 24a odst. 2 pro přenosovou soustavu a v §§ 58a 

až 58n pro přepravní soustavu. Mezi nimi je například povinnost, aby provozovatel 

přenosové soustavy byl jejím vlastníkem, absence přímé a nepřímé kontroly nad 

provozovatelem přenosové soustavy ze strany vymezených subjektů a další. Podmínky 

 
296 BRABCOVÁ, Lucie. Vlastnický unbundling jako nástroj liberalizace evropských energetických trhů. Ostrava: 

Key Publishing, 2009. ISBN 978-80-87255-22-3. s. 28. 
297 ERU. Rozhodnutí o udělení certifikátu nezávislosti ze dne 28. ledna 2013 [online]. Dostupné z:  

https://www.eru.cz/documents/10540/467136/NET4GAS_certifikace.pdf/536bb466-921d-4642-9299-

69e34bcc22c9 [cit. 2020-4-4]. 
298 Směrnice 2009/73/ES o vnitřním trhu s plynem, (14). 

https://www.eru.cz/documents/10540/467136/NET4GAS_certifikace.pdf/536bb466-921d-4642-9299-69e34bcc22c9
https://www.eru.cz/documents/10540/467136/NET4GAS_certifikace.pdf/536bb466-921d-4642-9299-69e34bcc22c9


66 

 

vlastnického oddělení musí být splněny po celou dobu provozování činnosti. Provozovatel 

přepravní a přenosové soustavy má povinnost oznámit ERU všechny změny, o kterých se 

dozví a v jejichž důsledku přestane splňovat některou podmínku nezávislosti. Pokud 

provozovatel ERU takovou změnu oznámí a ERU tuto skutečnost neshledá důvodnou pro 

zahájení certifikačního řízení, do 30 dní to oznámí Evropské komisi. V opačném případě 

může být certifikát ze strany ERU zrušen. 

Certifikace se zahajuje na písemný návrh provozovatele přenosové nebo přepravní 

soustavy, nebo osoby která má v plánu ji provozovat a ověřuje, že tato osoba bude činnost 

vykonávat nezávisle na osobách, které vyrábějí či dodávají elektřinu nebo plyn.299 ERU 

může zahájit certifikaci ex offo, pokud existuje důvodné podezření, že provozovatel 

přenosové nebo přepravní soustavy přestal splňovat podmínky pro jeho udělení anebo na 

základě podnětu Evropské komise. 300 Pokud ERU shledá, že je důvodné řízení zahájit, 

vyhotoví koncept výrokové části rozhodnutí s odůvodněním. Tento koncept vyhotoví 

nejpozději do čtyř měsíců od zahájení řízení a oznámí jej účastníkovi, jenž se k němu může 

vyjádřit. Následně oznámí koncept Evropské komisi.  Pokud v řízení zahájeném na žádost 

ERU v zákonné lhůtě nevyhotoví koncept výrokové části rozhodnutí, platí, že žadatel 

podmínky pro udělení certifikátu splňuje až do okamžiku vydání rozhodnutí. Pokud ERU 

nevyhotoví koncept výrokové části rozhodnutí v zákonné lhůtě v rámci řízení zahájeném 

z moci úřední, potom platí, že nebyly prokázány důvody pro zrušení certifikátu. Certifikační 

proces na úrovni ERU je upraven v čl. 10b a čl. 10c Energetického zákona. 

Certifikační proces před Evropskou komisí není upraven v Energetickém zákoně, ale 

úpravu najdeme v evropské legislativě. Evropská komise posuzuje soulad skutkového a 

právního stavu s podmínkami stanovenými v dotčených směrnicích a vydává své 

stanovisko do dvou měsíců od doručení rozhodnutí národního regulátora. Může zároveň 

požádat o vyjádření Agenturu EU pro spolupráci energetických regulačních orgánů, čímž 

se lhůta pro celý proces před Evropskou komisí může prodloužit až o dva měsíce, tedy 

celkově na čtyři měsíce.301 Nevydá-li Evropská komise stanovisko ve lhůtě, platí, že nemá 

vůči konceptu rozhodnutí námitek. Evropská komise v celém procesu zajišťuje shodnou 

aplikaci stanovených pravidel napříč celou EU,302 a proto ERU musí co nejlépe vyhovět 

 
299 BLAŽEK, Kamil, FORÝTEK, Michal. § 10a [Držitel certifikátu]. In: ZDVIHAL, Zdeněk, SVĚRÁKOVÁ, 

Jana, MED, Jakub, OSADSKÁ, Jana, BLAŽEK, Kamil, FORÝTEK, Michal, SELUCKÁ, Markéta. Energetický 

zákon. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2019, s. 221. 
300 Energetický zákon, § 10b. 
301 Směrnice 2009/72/ES o vnitřním trhu s elektřinou. Čl. 11 bod 6.  
302 Směrnice 2009/72/ES o vnitřním trhu s elektřinou. Bod (25).  
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jejímu stanovisku. Finální rozhodnutí musí ERU vydat nejpozději do dvou měsíců od 

doručení stanoviska.303 

Komparace s německou a slovenskou právní úpravou 

Obdobnou úpravu obsahuje i německý EnWG, který ve své části druhé upravuje režim 

vlastnického unbundligu přepravních a přenosových soustav (německé 

Transportnetzbetreiber zahrnuje jak provozovatele přepravní (tj. Fernleitungsnetzen), tak i 

přenosové (tj. Übertragungsnetzen) soustavy). Preferovaným modelem oddělení je 

v Německu ITO, ačkoliv některé společnosti si zvolili i model FOU.304 Model ISO není 

v Německu, stejně jako v ČR, využit vůbec.305 Certifikát o splnění požadavků unbundlingu 

uděluje v Německu Federální agentura. V souvislosti s provozovateli přepravních a 

přenosových soustav je situace v Německu od ČR odlišná především rozlohou země a 

rozdělením trhu. V Německu totiž působí celkem čtyři provozovatelé přenosových soustav 

(EnBW Transportnetze, Tennet TSO, Amprion a 50Hertz) a dvanáct provozovatelů 

přepravních soustav (Gas Connect Austria GmbH, TAG GmbH a další).306 

Obdobně jsou pravidla transponována i do slovenského právního řádu. Právní úprava je 

obsažena nejen v Zákoně o energetice, ale také v zákoně č. 250/2012 Z. z., o regulácii v 

sieťových odvetviach a certifikaci zde uděluje na základě písemné žádosti Úřad. Pro 

oddělení činnosti výrobní a dodavatelské se v elektroenergetice shodně uplatňuje model 

FOU, v plynárenství je umožněn model FOU, ISO i ITO.307 V současné době drží certifikaci 

na Slovensku celkem dva subjekty, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., která 

je výhradním provozovatelem přenosové soustavy a společnost Eustream, a.s., která je 

výhradním provozovatelem přepravní sítě a vztahují se na ní podmínky modelu ITO.308 Pro 

udělení certifikace musí navrhovatel splnit podmínky nezávislosti dle Zákona o energetice 

a společně s návrhem předložit Úřadu i přílohy v souladu s vyhláškou Úřadu 

č. 347/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o návrhu na vydanie rozhodnutia o 

 
303 Ibid. čl. 11 bod 8. 
304 SCHOLZ, Ulrich, ANTE, Johann. Electricity regulation in Germany: overview [online]. Dostupné z: 

https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/5-524-

0808?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1 [cit. 2020-6-14]. 
305 Bundesnetzagentur. Unbundling models in the EU and certification of TSOs in Germany [online]. Dostupné z: 

https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/40770749-0a94-c65a-1b02-5c7a9ec3aa58 [cit. 2020-6-15]. s. 21. 
306 European network of transmission systém operators for gas. Members [online]. Dostupné z: 

https://www.entsog.eu/members [cit. 2020-6-15]. 
307 Vlada. Dôvodová správa k návrhu zákona č. 251/2012 Z. z., o energetike a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 
308 Úřad. Rozhodnutie o udelení cetifikacie společnosti eustream, a.s. [online] Dostupné z: 

http://www.urso.gov.sk/?q=content/rozhodnutia-udelenie-certifikacie [cit. 2020-6-4]. 

https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/5-524-0808?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/5-524-0808?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1
https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/40770749-0a94-c65a-1b02-5c7a9ec3aa58
https://www.entsog.eu/members
http://www.urso.gov.sk/?q=content/rozhodnutia-udelenie-certifikacie


68 

 

certifikácii a zoznam dokumentov, ktoré sa k návrhu dokladajú. Vzhledem k tomu, že 

podmínky udělení certifikace vyplývají z evropské legislativy, lze shrnout, že úpravy 

slovenská i německá odpovídají požadavkům práva EU a současně jsou i principiálně 

totožné s úpravou v ČR.  

3.2.1.3. Státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny a vybraných plynových 

zařízení („autorizace“) 

Podstatou autorizace je vyslovení souhlasu s plánovanou výstavbou výrobny elektřiny 

nebo vybraných plynových zařízení ze strany MPO. V Energetickém zákoně je autorizace 

s jistými změnami zakotvena již od roku 2001. Existence povolovacího řízení byla 

nezbytným krokem k harmonizaci energetického práva s předpisy EU a jejím účelem bylo 

zabezpečit efektivní a hospodárný rozvoj energetických soustav.309 Podstatou evropské 

úpravy je, že členské státy musí před zahájením výstavby nové výrobní kapacity vést pro 

tuto výstavbu povolovací řízení a k udělení autorizace zvolit objektivní, transparentní a 

nediskriminační kritéria.310 V odvětví plynárenství je autorizace nezbytná pro výstavbu 

přímých plynovodů, zásobníků plynu, plynovodů spojujících plynárenskou soustavu se 

zahraničními plynárenskými soustavami, plynovodů o tlakové úrovni vyšší než 0,4 MPa a 

výroben plynu („vybraná plynová zařízení“).311 312 V elektroenergetice byla až do roku 

2009 nutná autorizace pro výstavbu přímého vedení a výroben elektřiny o celkovém 

instalovaném výkonu 30 MW a vyšším. S účinností od července 2009 byly zrušeny § § 33–

42 upravující autorizace pro výstavbu výroben elektřiny a přímého vedení, a nahrazeny 

úpravou v § 30a týkajících se autorizace pouze pro výrobny elektřiny. Nová úprava rozšířila 

okruh výroben elektřiny, na které se nutná autorizace vztahuje tím, že snížila hranici 

elektrického výkonu a ta v současné době činí 1 MW.313 K 1. dubnu 2020 MPO udělilo 

celkem 383 autorizací k výstavbě výroben elektřiny, jen 134 z nich má instalovaný výkon 

vyšší nebo rovný 1 MW a zbylých 249 podalo žádost o autorizaci před 1. lednem 2016, kdy 

 
309 Vláda. Důvodová zpráva k zákonu č. 211/2011 Sb., kterým se mění Energetický zákon a další související 

zákony, č. 211/2011 Dz. 
310 Směrnice 2009/72/ES, o vnitřním trhu s elektřinou, čl. 7 bod 1. 
311 Energetický zákon, § 67 odst. 2. 
312 Směrnice 2009/73/ES, o vnitřním trhu s plynem nestanovuje povinnost vést povolovací řízení, jako to dělá 

Směrnice 2009/72/ES o vnitřním trhu s elektřinou, ale stanovuje, že je-li pro výstavbu nebo provoz plynárenského 

zařízení třeba povolení, musí členským státem stanoven cíl a nediskriminační kritéria, které má podnik žádající o 

povolení splnit. 
313 Elektrický výkon má klíčový význam pro povolovací řízení, neboť výrobny s výkonem nižším než 1 MW mu 

nepodléhají. Další hranicí je výkon vyšší než 100 MW, který zmiňuje Energetický zákon v § 30d nebo zákon č. 

183/2006, o územním plánování a stavebním řádu v § 16 (2) d), kde je stanoveno, že pro výrobny elektřiny o 

celkovém instalovaném výkonu 100 MW a vyšším vykonává působnost stavebního úřadu MPO. 
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autorizace musela být udělena pro výstavbu všech výroben elektřiny s instalovaným 

výkonem vyšším nebo rovným 100 kW.314 

Účelem autorizace je ohodnotit vliv na provoz energetických soustav a jiné veřejné 

zájmy prostřednictvím stanovených kritérií, a tak regulovat vstup do daného odvětví. Dle 

evropské legislativy musí státy při volbě těchto kritérií zohlednit mimo jiné bezpečnost 

energetických soustav a zařízení, energetickou účinnost, ochranu veřejného zdraví nebo 

životního prostředí.315  

Bližší úpravu povolovacího řízení obsahují vyhláška č. 387/2012 Sb., o státní autorizaci 

na výstavbu výrobny elektřiny („Vyhláška o výstavbě výrobny elektřiny“) a vyhláška 

č. 452/2012 Sb., o náležitostech žádosti o udělení, změnu, prodloužení a zrušení autorizace 

na výstavbu vybraných plynových zařízení včetně vzorů žádostí a podmínkách pro 

posuzování těchto žádostí („Vyhláška o výstavbě plynových zařízení“). MPO rozhoduje 

pouze na základě žádosti, kterou žadatel musí podat písemně pro každé zařízení zvlášť. 

Vzory žádostí jsou přílohami dotčených vyhlášek a v případě výroben elektřiny mají žádosti 

formulářovou formu.  V případě vybraných plynových zařízení je nutno podat žádost nejen 

při výstavbě nového zařízení, ale i při rekonstrukci stávajícího, zvyšuje-li se rekonstrukcí 

jeho kapacita. Současně je autorizace pro vybraná plynová zařízení udělována pouze na 

dobu určitou,316 a proto musí držitel autorizace nejméně šest měsíců před skončením její 

platnosti podat žádost o její prodloužení.317 Vzor této žádosti Vyhláška o výstavbě 

plynových zařízení ve svých přílohách neobsahuje. Řízení o udělení autorizace je zahájeno 

dnem, kdy žádost dojde MPO.   

Energetický zákon přímo obsahuje kritéria pro posuzování žádosti o autorizaci 

k výstavbě výrobny elektřiny a další hlediska obsahuje i Vyhláška o výstavbě výrobny 

elektřiny, která především konkretizuje úpravu v Energetickém zákoně (například 

v návaznosti na státní energetickou koncepci).318 Co zákon na rozdíl od vyhlášky 

v souvislosti s výstavbou výroben elektřiny nezmiňuje, je ověřování finanční situace 

žadatele. Ačkoliv současná zákonná úprava tuto povinnost nestanovuje, do konce roku 2015 

 
314 MPO. Seznam vydaných platných rozhodnutí o udělení státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny [online]. 

Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/ministerstvo/aplikace-zakona-c-106-1999-sb/informace-

zverejnovane-podle-paragrafu-5-odstavec-3-zakona/seznam-vydanych-platnych-rozhodnuti-o-udeleni-statni-

autorizace-na-vystavbu-vyrobny-elektriny--253777/ [cit. 2020-5-6]. 
315 Směrnice 2009/72/ES, o vnitřním trhu s elektřinou, čl. 7 písm. 2. 
316 Dle § 67 odst. 3 Energetického zákona na dobu maximálně 5 let. 
317 Energetický zákon, § 67 odst. 3. 
318 Kritéria zvolená pro posuzování žádosti k výstavbě výrobny elektřiny zohledňují zájmy stanovené v článku 7 

Směrnice 2009/72/ES, o vnitřním trhu s elektřinou.  

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/ministerstvo/aplikace-zakona-c-106-1999-sb/informace-zverejnovane-podle-paragrafu-5-odstavec-3-zakona/seznam-vydanych-platnych-rozhodnuti-o-udeleni-statni-autorizace-na-vystavbu-vyrobny-elektriny--253777/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/ministerstvo/aplikace-zakona-c-106-1999-sb/informace-zverejnovane-podle-paragrafu-5-odstavec-3-zakona/seznam-vydanych-platnych-rozhodnuti-o-udeleni-statni-autorizace-na-vystavbu-vyrobny-elektriny--253777/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/ministerstvo/aplikace-zakona-c-106-1999-sb/informace-zverejnovane-podle-paragrafu-5-odstavec-3-zakona/seznam-vydanych-platnych-rozhodnuti-o-udeleni-statni-autorizace-na-vystavbu-vyrobny-elektriny--253777/
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zákonná úprava obsahovala informaci o tom, že finančními předpoklady se rozumí 

schopnost zajistit výstavbu a prokazovaly se prostřednictvím obchodního majetku, objemu 

dostupných finančních prostředků a účetní závěrkou.319 Za účelem snížení byrokratické 

zátěže byla povinnost prokazovat finanční předpoklady s účinností od 1. ledna 2016 

zrušena.320 Na úrovni prováděcího předpisu ale ustanovení o ověření finančních 

předpokladů zůstalo a k žádosti o udělení autorizace se přikládají doklady ve stejném 

rozsahu (tzn. informace obchodním majetku, objemu dostupných finančních prostředků a 

účetní závěrka).321 Potřeba ověřit splnění finančních předpokladů je logická, neboť neměl-

li by žadatel nezbytné finanční prostředky pro zajištění výstavby, vedení celého procesu 

povolovacího řízení by nemělo smysl.322  Ve stejném rozsahu se prokazují finanční 

předpoklady i pro výstavbu vybraných plynových zařízení. Na rozdíl od úpravy autorizace 

pro výstavbu výrobny elektřiny, ustanovení upravující autorizaci pro výstavbu vybraných 

plynových zařízení obsahuje povinnost předložit doklady prokazující finanční předpoklady 

explicitně a další rozbor se zde proto jeví zbytečným. Finanční předpoklady žadatele řadí 

mezi hodnocená kritéria i Vyhláška o výstavbě plynových zařízení. Kromě toho mezi ně 

řadí i soulad s územní energetickou koncepcí, efektivnost navržené výstavby, vliv na 

bezpečnost a spolehlivost provozu plynové soustavy a další hlediska.323 

Finálním výstupem povolovacího řízení je správní rozhodnutí, kterým je udělena 

autorizace anebo kterým se žádost s detailním odůvodněním zamítá.324 Je-li autorizace 

udělena, nenahrazuje rozhodnutí nezbytná pro výstavbu dle jiných zákonů a žadatel musí 

stále získat i územní rozhodnutí nebo souhlas,325 či dle okolností posouzení vlivu záměru 

na životní prostředí.326 Autorizace udělená k výstavbě výrobny elektřiny může být za 

předpokladu splnění podmínek v § 30a odst. 3 a § 30b a současného udělení souhlasu ze 

strany MPO převedena na třetí osobu.327 Oproti tomu autorizace udělená k výstavbě 

 
319 Energetický zákon ve znění do 31.prosince 2015, § 30b. 
320 Vláda. Důvodová zpráva k zákonu č. 131/2015 Sb., kterým se mění Energetický zákon a další související 

zákony, č. 131/2015 Dz, k bodům 205 až 212. 
321 Vyhláška o výstavbě výrobny elektřiny, Příloha č. 1 vzor žádosti o udělení autorizace. s. 4. 
322 ZDVIHAL, Zdeněk. § 30a [Výstavba výrobny elektřiny]. In: ZDVIHAL, Zdeněk, SVĚRÁKOVÁ, Jana, MED, 

Jakub, OSADSKÁ, Jana, BLAŽEK, Kamil, FORÝTEK, Michal, SELUCKÁ, Markéta. Energetický zákon. 1. 

vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2019, s. 770. 
323 Vyhláška o výstavbě vybraných plynových zařízení, § 3. 
324 Odůvodnění hraje důležitou roli vzhledem k možnosti správního uvážení MPO a umožňuje efektivní přezkum 

správního rozhodnutí. 
325 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, § 76. 
326 ZDVIHAL, Zdeněk. § 30a [Výstavba výrobny elektřiny]. In: ZDVIHAL, Zdeněk, SVĚRÁKOVÁ, Jana, MED, 

Jakub, OSADSKÁ, Jana, BLAŽEK, Kamil, FORÝTEK, Michal, SELUCKÁ, Markéta. Energetický zákon. 1. 

vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2019. s. 770. 
327 Energetický zákon, § 30a odst.4. 



71 

 

vybraných plynových zařízení je ze zákona nepřenosná.328 Není-li autorizace udělena, může 

žadatel do 15 dnů od oznámení rozhodnutí proti němu podat rozklad. 

Zákon v ustanoveních týkajících se výstavby výrobny elektřiny explicitně nestanovuje, 

zda na udělení autorizace má žadatel právní nárok. Ačkoliv někteří autoři vyvozují 

z absence výslovné úpravy, že jde o rozhodnutí nárokové,329 důvodová zpráva k zákonu 

č. 131/2015, kterým se mění Energetický zákon, říká, že na rozdíl například od licence o 

rozhodnutí nárokové nejde.330 Autorka se proto kloní k názoru, že vzhledem k regulační 

funkci celého povolovacího řízení, jde o rozhodnutí nenárokové. Současně je zde ale i tlak 

na existenci konkurenčního prostředí a diverzifikaci v oblasti výroby energie, a proto pro 

zajištění vyšší právní jistoty by bylo de lege ferenda vhodné, aby zákonodárce zavedl 

autorizaci jako nenárokové rozhodnutí výslovně, podobně jako tak učinil ve vztahu 

k vybraným plynovým zařízením.331 V důsledku nenárokovosti rozhodnutí o autorizaci má 

MPO možnost uvážit, zda žadateli autorizaci k výstavbě výrobny elektřiny nebo vybraných 

plynových zařízení udělí či nikoliv a i pokud žadatel splní všechny zákonné podmínky, 

autorizace mu ze strany MPO nemusí být udělena. 

MPO vede evidenci udělených autorizací k výstavbě výroben elektřiny i vybraných 

plynových zařízení včetně jejich změn. Dojde-li ke změně některého údaje uvedeného 

v žádosti, musí o tom držitel autorizace bezodkladně informovat MPO, které na základě této 

informace rozhodne o změně rozhodnutí ex offo.332 Obdobně Energetický zákon zakotvuje 

oznamovací povinnost držitele autorizace i při změně jiných závažných údajů vztahujících 

se k autorizaci. Neoznámením změny některého údaje uvedeného v žádosti nebo 

neoznámením jiných závažných skutečností vztahujících se k autorizaci se držitel 

autorizace dopouští přestupku dle § 91 odst. 2 písm. f) v případě výrobny elektřiny nebo dle 

§ 91 odst. 6 bod písm. h) v případě vybraných plynových zařízení a může jim za to být 

uložena pokuta 50.000.000,- Kč nebo 1 % z čistého obratu dosaženého držitelem licence za 

poslední ukončené účetní období.333 

  

 
328 Energetický zákon, § 67 odst. 3. 
329 HANDRLICA, Jakub. § 30 a [Výstavba výrobny elektřiny]. In: EICHLEROVÁ, Kateřina, HANDRLICA, 

Jakub, JASENSKÝ, Martin, KOŘÁN, Jan, KOŠŤÁL, Vratislav, PLÁŠILOVÁ, Doubravka, ZÁKOUCKÝ, Petr. 

Energetický zákon. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Wolters Kluwer, 2016. s. 595. 
330 Vláda. Důvodová zpráva k zákonu č. 131/2015 Sb., kterým se mění Energetický zákon a další související 

zákony, č. 131/2015 Dz, k bodům 205 až 212. 
331 Energetický zákon, § 67 odst. 4. 
332 Energetický zákon, § 30c odst. 2 a 3, § 47 odst. 8 a 9. 
333 Energetický zákon, § 91 odst. 14 písm. b).  
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Komparace s německou a slovenskou právní úpravou 

Obdobu povolovacího řízení o udělení státní autorizace obsahuje v německých 

podmínkách Federální zákon o kontrole imisí, který v § 4 a násl. obsahuje úpravu tzv. 

instalace vyžadující schválení (Genehmigungsbedürftige Anlagen).334 Jde o povolovací 

řízení pro výstavbu a provoz zařízení, které jsou způsobilé negativně ovlivňovat životní 

prostředí, širokou veřejnost nebo sousedství. Čtvrté nařízení k provedení spolkového 

zákona o kontrole imisí (Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes) ze dne 2. května 2013 (BGBl. I 2017, 1443–1465) stanovuje, že 

mezi taková zařízení patří mimo jiné právě zařízení na výrobu elektřiny, páry, horké vody, 

technologického tepla nebo ohřátého výfukového plynu pomocí paliv ve spalovacím 

zařízení.335 Příkladem takových zařízení jsou právě elektrárny, tepelné elektrárny nebo 

teplárny s různými typy zdrojů (uhlí, koks, uhelné brikety, plynná paliva a další). Výstavba 

zařízení může být schválena pouze za předpokladu, že je zajištěno splnění podmínek dle 

Federálního zákona o kontrole imisí a také dalších veřejnoprávních předpisů,336 kterými 

jsou například předpisy stavebního práva, zákona o ochraně přírody, zákona o odpadech, 

zákona o ochraně vod a půdy jakožto i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.337 

Současně s tím nesmí být plánovaná výstavba a provoz v rozporu s požadavky na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci.338 Na rozdíl od úpravy v ČR se ale povolovací řízení 

netýká plynových zařízení, pro kterou povinnost existence povolovacího řízení nestanovuje 

ani Směrnice 2009/73/ES, o vnitřním trhu s plynem. 

Na Slovensku lze provádět stavbu energetického zařízení jen na základě osvědčení na 

výstavbu energetického zařízení (osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia, 

„osvědčení“) dle Zákona o energetice. Energetickým zařízením se pro tyto účely rozumí 

elektroenergetické zařízení, plynárenské zařízení, potrubí na přepravu pohonných látek 

anebo na přepravu ropy a zařízení na rozvod zkapalněného plynného uhlovodíku.339 Na 

rozdíl od české úpravy, která v elektroenergetice vztahuje povinnost autorizace pouze na 

výstavbu výroben elektřiny, slovenská úprava povinnost vztahuje i na zařízení sloužící 

k připojení, přenosu distribuci nebo dodávkám elektřiny. Současně ale slovenská úprava 

 
334 Federální zákon o kontrole imisí, § 4 odst. 1.  
335 Čtvrté nařízení k provedení spolkového zákona o kontrole imisí, bod 1.1. 
336 Federální zákon o kontrole imisí, § 6 odst. 1. 
337 KOBER, Detlef. Konsistente Schutzgutbehandlung in Zulassungsverfahren. Kassel: Kassel university press 

GmbH, 2015, ISBN: 978-3-86219-984-6. s. 225. 
338 Federální zákon o kontrole imisí, § 6 odst. 1. 
339 Zákon o energetice, § 12. 
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shodně s českou vztahuje povinnost autorizace jen na zařízení s celkovým instalovaným 

výkonem vyšším než 1 MW.340 Plynárenským zařízením se v Zákoně o energetice rozumí 

zařízení určené k přepravě plynu, distribuci plynu, uskladňování plynu, jeho zkapalňování 

včetně zařízení potřebného na poskytování podpůrných služeb, zařízení potřebné na 

zabezpečení přístupu a provozování sítě a přímý plynovod. Slovenská úprava tedy navíc 

vyžaduje osvědčení i pro stavbu zařízení na zkapalňování plynu včetně zařízení potřebného 

na poskytování podpůrných služeb a na zabezpečení přístupu a provozování sítě. Navíc na 

rozdíl od české úpravy nelimituje nutnost autorizace jen na plynovody o tlakové úrovni 

vyšší než 0,4 MPa. Zákon o energetice výslovně stanovuje, že pro zařízení na výrobu plynu 

se nutnost udělení osvědčení na výstavbu energetického zařízení nevztahuje, stejně jako je 

to v ČR.  

Žadatel o udělení osvědčení musí podat písemnou žádost, která mimo jiné musí 

obsahovat investiční záměr žadatele a stanoviska k jednotlivým bodům investičního záměru 

od provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy, ke které bude připojeno 

elektroenergetické zařízení; provozovatele přepravní nebo distribuční sítě, ke které bude 

připojeno plynárenské zařízení; provozovatele distribuční sítě, ke které bude připojeno 

zařízení na rozvod zkapalněného uhlovodíku nebo provozovatele potrubí na přepravu 

pohonných látek či ropy, ke kterému má byt připojeno další potrubí. Pokud žádost splňuje 

všechny stanovené podmínky a je v souladu s energetickou politikou schválenou vládou 

Slovenské republiky, Ministerstvo hospodářství Slovenské republiky (Ministerstvo 

hospodárstva SK) vydá osvědčení ve lhůtě maximálně 90 dní od podání žádosti, jinak 

žádost zamítne.341 

3.2.2. Stanovení povinností na úseku energetického práva 

Povinnosti, zákazy a omezení související s energetikou jsou vymezeny v různých 

zákonech tvořících energetické právo v ČR. Energetický zákon systematicky stanovuje 

práva a povinnosti jednotlivým subjektům působícím v energetických odvětvích. Jde 

například o povinnosti týkající se kvality dodávaného média pro výrobce elektřiny,342 

povinnosti výrobce plynu vyhlašovat stav nouze v rámci výrobny plynu a těžebních 

plynovodů343 nebo povinnost provozovatele přepravní soustavy připojit k ní každého, kdo 

 
340 U výroby elektřiny ze sluneční energie slovenský zákonodárce tuto povinnost stanovuje od celkového 

instalovaného výkonu vyššího než 500 kW. 
341 Zákon o energetice, § 12 odst. 7. 
342 Energetický zákon, § 23 odst. 2. 
343 Energetický zákon, § 57 odst. 8. 
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o to požádá a splňuje zákonné podmínky.344 Jde tedy o povinnosti stanovené výrobcům, 

provozovatelům přepravních, přenosových a distribučních soustav, obchodníkům a dalším 

subjektům. Tato úprava není obsažena jen v Energetickém zákoně, ale například i v Zákoně 

o hospodaření s energií nebo v Zákoně o nouzových zásobách ropy. Konkrétní povinnosti 

mohou být stanoveny v daném zákoně anebo ve správním rozhodnutí vydaném na jeho 

základě. 

Na podnikatelské subjekty v energetických odvětvích a na energetiku obecně mají vliv 

i opatření, jejichž primárním účelem je ochrana životního prostředí. Jejich cílem je často 

zvýšení energetické účinnosti a tím i snížení celkové spotřeby energie. Tyto nástroje sice 

nejsou cíleny konkrétně na subjekty podnikající v energetice, ale i přesto je ovlivňují, a to 

především schopností snížit jejich hospodářské výsledky. Zákon o hospodaření s energií, 

který navazuje na Energetický zákon a je součástí koncepce energetického zákonodárství, 

vnáší do energetických odvětví další povinnosti.345 Tento zákon mimo jiné upravuje některé 

prostředky směřující k zajištění šetrnějšího a hospodárnějšího užívání energie při používání 

výrobků spojených se spotřebou energie („výrobky“). Mezi takové prostředky patří 

povinnost označování výrobků energetickými štítky, stanovení požadavků na ekodesign 

výrobků, provádění energetických auditů, snižování energetické náročnosti budov a 

využívání kombinované výroby elektřiny a tepla.  

Příkladem nástroje ve formě povinnosti, která je primárně určena k ochraně životního 

prostředí, zároveň ale ovlivňuje i podnikající subjekty v energetice, jsou energetické štítky. 

Energetické štítky poskytují spotřebitelům informaci o energetické účinnosti vybraných 

elektrických spotřebičů napříč celou Evropskou unií, a i v některých nečlenských zemích.346 

Jejich účelem je usnadnit spotřebitelům výběr energeticky šetrnějších zařízení a tím zároveň 

snižovat spotřebu energetických zdrojů, čímž nepřímo ovlivňují i subjekty podnikající 

v energetických odvětvích. Energetické štítky (European Union energy label) byly 

zavedeny na úrovni evropského práva směrnicí Rady 92/75/EHS ze dne 22. září 1992 o 

uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích spotřebičů pro 

domácnost a v normalizovaných informacích o výrobku, která se vztahovala na domácí 

spotřebiče vymezené v čl. 1 směrnice, mezi které patřily například automatické pračky, 

 
344 Energetický zákon, § 58 odst. 8. 
345 Vláda. Důvodová zpráva k návrhu Zákona o hospodaření energií, č. 406/2000 Dz. 
346 European Commission. Impacts of the EU’s Ecodesign and Energy/Tyre Labelling Legislation on Third 

Jurisdictions [online]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/201404_ieel_third_jurisdictions.pdf [cit. 2020-5-04]. s. 2. 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/201404_ieel_third_jurisdictions.pdf
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myčky na nádobí nebo elektrické chladničky a mrazničky.  Prostřednictvím energetických 

štítků měla směrnice napomoct racionálnímu využití energie a přispět ke snižování 

znečištěni životního prostředí. Uvedená směrnice byla v roce 2010 přepracována a 

nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, o uvádění spotřeby 

energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a 

v normalizovaných informacích o výrobku („Směrnice 2010“) a nakonec nahrazena 

nařízením Evropského parlamentu a Rady 2017/1369, kterým se stanoví rámec pro 

označování energetickými štítky („Nařízení 2017“). Smyslem aktualizace úpravy 

energetických štítků bylo dále zlepšovat energetickou účinnost v návaznosti na 

technologický pokrok a ještě více podnítit inovace a rozvoj v této oblasti. Zlepšení 

energetické účinnosti má význam i pro snížení poptávky po energiích, což je klíčový bod 

energetické a klimatické politiky EU. 

Na úrovní tuzemského práva jsou povinnosti související s energetickými štítky 

upraveny vyhláškou MPO č. 319/2019 Sb., o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků 

spojených se spotřebou energie („Vyhláška o štítkování a ekodesignu“), která provádí 

§ 8 Zákona o hospodaření s energií o energetických štítcích. V současnosti se úprava 

vztahuje na všechny výrobky, jejichž provoz může mít dopad na spotřebu energie a jiné 

potenciální zdroje. Podzákonná úprava se postupně zjednodušuje a současně platná 

Vyhláška o štítkování a ekodesignu upravuje konkrétní obsahové náležitosti energetických 

štítků, informačních listů a technické dokumentace pouze pro kombinované pračky se 

sušičkou. Oproti tomu v předchozí podzákonné úpravě označování energetickými štítky 

byly v přílohách detailně vymezeny informace, které musí obsahovat energetický štítek i 

další dokumenty pro každý jednotlivý výrobek zvlášť.347 

Zároveň se rozrůstá i množství výrobků, které musí být energetickým štítkem označeny. 

Zatímco z počátku to byly pouze domácí spotřebiče, postupně byla povinnost zavedena 

například i pro televizory,348 pneumatiky349 nebo vysavače.350 Evropská úprava rozděluje 

 
347 Vyhláška tak reagovala na odlišnou charakteristiku jednotlivých spotřebičů a informace, které je charakterizují 

(například množství spotřebované vody a účinnost odstřeďování jsou důležité pro zájemce o koupi automatické 

pračky, nikoli ale pro zájemce o koupi elektrické trouby). 
348 Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2010 ze dne 28. září 2010, kterým se doplňuje směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích 

televizních přijímačů.  
349 Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1222/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o označování pneumatik 

s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry.  
350 Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 665/2013 ze dne 3. května 2013, kterým se doplňuje směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích 

vysavačů.  
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výrobky spojené se spotřebou energie pro účely označení energetickými štítky do celkem 

15 kategorií a podoba jednotlivých energetických štítků a detailní informace jsou obsaženy 

v přímo aplikovatelné úpravě EU.351 Současně mohou povinné subjekty využít generátor 

energetických štítků provozovaný Evropskou komisí.352 

Povinnými subjekty jsou výrobce usazený v EU, autorizovaný zástupce prodejce 

z nečlenského státu a dovozce, kteří musí pro dotčené spotřebiče zajistit energetický štítek 

a zveřejnit technickou dokumentaci a oboje poskytnout zdarma prodejcům, kteří mohou 

nabízet dotčené zboží pouze, pokud je viditelně označené štítkem splňující všechny 

podmínky plynoucí z dotčené legislativy. 

Podstatou energetických štítků je, že obsahují přesné a srovnatelné informace o 

energetické spotřebě výrobků, ale i o dalších parametrech v závislosti na vlastnostech 

výrobků. Nejvíce patrným prvkem energetického štítku je zařazení výrobku do energetické 

třídy. Stupnice energetických tříd je rozdělena od A+++ do G, kdy třída A+++ označuje 

nejúspornější výrobky a třída G výrobky nejméně úsporné.353 Jejich prostřednictvím mohou 

zákazníci snáze porovnat energetickou účinnost jednotlivých výrobků a upřednostnit ten 

úspornější. Předpokladem je, že tímto způsobem se sníží poptávka po méně úsporných 

výrobcích, čímž výrobci přistoupí k výrobě šetrnějších produktů.  

Široká škála energetických tříd postupem času v podstatě ztratila na významu. Ačkoliv 

zpočátku byla většina výrobků zařazena v nejnižších energetických třídách, díky 

neustálému technologickému pokroku se nové modely výrobků postupem času přesunuly 

do vyšších energetických tříd a pro některé skupiny výrobků zůstaly nejnižší energetické 

třídy úplně prázdné. Z pohledu roku 1992 je toto skvělý výsledek, ale současně se tím stává 

aktuální označení pro zákazníka matoucí, protože ten, ačkoliv si kupuje výrobek 

v energetické třídě A++ a má za to, že jde o jeden z nejúčinnějších výrobků na trhu. Opak 

je pravdou a v rámci standardů může jít o výrobek průměrný.354 První kroky ke zlepšení 

v této oblasti již byly učiněny a od roku 2021 bude pro celkem 6 skupin spotřebičů355 

existovat označení s využitím pouze tříd od A do G bez přidaných znamének. Zpřísní se 

 
351 Například podoba energetického štítku pro ledničky a mrazničky je obsažena v příloze III. Nařízení komise 

v přenesené pravomoci (EU) 2019/2016 ze dne 11. března 2019, kterým se doplňuje Nařízení 2017. 
352 European Commission. Energy Label Generator [online]. Dostupný z: https://ec.europa.eu/energy/eepf-labels/ 

[cit. 2020-5-04]. 
353 Třídy A+, A++ a A+++ byly zavedeny až směrnicí 2010 a jsou v současnosti pro zákazníka nejvíc matoucí. 
354 European Commission. New energy efficiency labels explained [online]. Dostupné z: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_19_1596  [cit. 2020-5-5]. 
355 Myčky nádobí, pračky a pračky se sušičkou, chladničky a vinotéky, svítidla, elektronické displeje a komerční 

chladící zařízení. 

https://ec.europa.eu/energy/eepf-labels/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_19_1596
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kritéria pro zařazování těchto spotřebičů a ty se tak mohou posunout z nejvyšší třídy do 

některé z nižších. Nejvyšší třídy A a B budou vyhrazeny pro nejšetrnější spotřebiče. Díky 

tomuto posunu se nejvyšší třídy uvolní pro nejúčinnější spotřebiče a bude prostor pro 

zvýraznění energetické účinnosti nových technologií. Bylo by ale vhodné, aby nová úprava 

byla brzy rozšířena i na další výrobky, protože pokud si zákazník bude od března 2021 

kupovat samostatnou pračku a sušičku prádla, bude každý z výrobků podléhat jiné úpravě 

energetických štítků. 

Podobně jako energetické štítky, i požadavky ekodesignu mají vést k rozšíření 

používání nejúčinnějších technologií. Design, v obecném slova smyslu, zahrnuje proces 

vytváření návrhu výrobku a jeho výroby. Pro dodržení požadavků na ekodesign musí tvůrce 

při designování konkrétního výrobku dodržet vedle obecných kritérií356 i další kritéria 

související s negativními dopady výrobku na životní prostředí. Nejde o vliv na životní 

prostředí jen při procesu jeho výroby nebo recyklace, ale v průběhu celého jeho životního 

cyklu.357 Výčet výrobků spojených se spotřebou energie včetně konkrétních požadavků na 

ně stanoví přímo použitelné předpisy EU.358 Například nařízení Komise 617/2013359  

obsahuje v příloze č. II požadavky ekodesignu pro počítače a počítačové servery včetně 

harmonogramu pro jeho uplatnění a v příloze III způsob měření a ověřování shody pro účely 

dohledu. Nařízení především stanovuje požadavky týkající se spotřeby, které se upravují 

s ohledem na hardware zařízení, například zvyšuje dovolenou spotřebu s každou dodanou 

samostatnou grafickou či televizní kartou, televizním tunerem apod. Stanovuje pravidla i 

pro režim spánku, vypnutý stav nebo účinnost napájecího zdroje. Do 31.prosince 2019 

obsahovala výčet výrobku, na které se ekodesign uplatní, Vyhláška o energetickém 

štítkování a ekodesignu výrobků, ale od 1. ledna 2020 je nutné výčet výrobků hledat přímo 

v legislativě EU. Stejně tak parametry ekodesignu jsou v přímo použitelné legislativě EU 

pro každý konkrétní druh výrobků zvlášť.  

Na podobném principu funguje i snižování energetické náročnosti budov.  Na přijetí 

tohoto opatření má vliv i skutečnost, že budovy se na spotřebě primárních zdrojů podílejí 

zhruba třetinou.360  Energetická náročnost budov se prokazuje prostřednictvím Průkazu 

 
356 Například bezpečnosti nebo estetičnosti. 
357 Zákon o hospodaření energií, § 2 odst. 2 bod c. 
358 Přehled platných předpisů je zveřejněný na internetových stránkách MPO. Dostupné z: 

https://www.mpo.cz/dokument158127.html [cit. 2020-5-17]. 
359 Nařízení Komise (EU) č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign počítačů a počítačových serverů.  
360 HUDCOVÁ, Lenka a kol. Energetická náročnost budov [online]. EkoWATT, centrum pro obnovitelné zdroje 

a úspory energie. Praha, 2009. Dostupné z: https://www.mpo-

https://www.mpo.cz/dokument158127.html
https://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/Brozura_Energeticka_narocnost_budov.pdf
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energetické náročnosti, který by měl poskytovat pravdivé informace o energetické 

náročnosti budovy a prostřednictvím energetických tříd od A do G umožnit i srovnání 

budov na trhu. Od roku 2009 musí mít energetický průkaz každá novostavba a od roku 2013 

se povinnost vztahuje i na všechny již existující stavby, které procházejí větší změnou 

(taková změna, která se dotýká více než 25% celkové plochy obálky budovy). Dále také na 

budovy vlastněné a užívané orgánem veřejné moci, domy určené k prodeji či pronájmu 

nebo byty určené k prodeji. Ukazatele energetické náročnosti jsou vyjmenovány ve 

vyhlášce č. 87/2013, o energetické náročnosti budov („Vyhláška o energetické náročnosti 

budov“), která zapracovává i příslušné předpisy EU.361 Řadí se mezi ně celková primární 

energie za rok, energie spotřebovaná na vytápění, klimatizaci, na ohřev teplé vody nebo 

například osvětlení.362 Od 1. ledna 2020 musí všechny budovy, pro které je podána žádost 

o stavební povolení, splňovat standardy budovy s téměř nulovou spotřebou energie dle 

Směrnice o energetické náročnosti budov. Nejedná se o razantní rozdíl oproti standardu 

povinnému do konce roku 2019, přesto tato změna příznivě ovlivní životní prostředí a 

v konečném důsledku i peněženky uživatelů. Z uvedených příkladů je více než zřejmé, že i 

instituty upravené v právních předpisech odlišných od Energetického zákona jsou 

důležitým zdrojem energetického práva, a to nejen v ČR.     

 
efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/Brozura_Energeticka_narocnost_budov.pdf 

[cit. 2020-5-17]. 
361 Konkrétně zapracovává Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o 

energetické náročnosti budov („Směrnice o energetické náročnosti budov“) a dále Nařízení Komise č. 244/2012 

ze dne 16. ledna 2012, kterým se Směrnice o energetické náročnosti budov doplňuje. 
362 Vyhláška o energetické náročnosti budov, § 3. 

https://www.mpo-efekt.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/Brozura_Energeticka_narocnost_budov.pdf
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Závěr 

V kontextu této diplomové práce se energetickým právem rozumí soubor obecně 

závazných pravidel, která upravují práva a povinnosti související s energetickými zdroji 

v průběhu celého životního cyklu energie. Tato práce nabízí veřejnoprávní pohled 

především na část cyklu začínající produkcí energetických komodit až po jejich spotřebu. 

Za hlavní předmět zájmu je v této práci považováno podnikání v energetických odvětvích 

dle Energetického zákona. Cílem bylo podat celistvý obraz o jednotlivých subjektech 

podnikajících v energetických odvětvích, o jejich právech a povinnostech, o nástrojích 

využívaných k jejich regulaci a následně provést komparaci s vybranými zahraničními 

právními úpravami. Energetické právo reaguje na postupný technologický vývoj, a proto i 

autorka při tvorbě této práce analyzovala nejen současnou českou právní úpravu, ale i její 

změny v průběhu času. Zároveň k její tvorbě využila kromě právních předpisů také 

publikovanou odbornou literaturu, odborné články a informace zveřejněné orgány státní 

správy nebo samotnými subjekty, jež podléhají regulaci. Kromě toho autorka využila i řadu 

zahraničních pramenů, nejen za účelem komparace ale například i pro zodpovězení 

některých teoretických otázek. 

Páteřním předpisem českého energetického práva je Energetický zákon, do kterého se 

promítají i prameny práva přijaté na úrovni mezinárodní a evropské. První část této práce 

se proto zabývá systematikou Energetického zákona a vymezuje terminologii, jejíž znalost 

je nezbytným předpokladem pro pochopení analýzy obsažené v dalších částech této práce. 

Navíc tato část reflektuje cíle, které jsou za priority považovány na úrovni mezinárodní, 

evropské i české a vzájemně se prolínají. Dále v této části práce autorka provedla analýzu 

postavení energetického práva v dnešním systému práva a hodnotila, zda lze energetické 

právo s ohledem na technologický a právní vývoj považovat za samostatné právní odvětví. 

Pro řešení této otázky se autorka zabývala historickým vývojem energetického práva a 

následně hodnotila naplnění několika definičních kritérií vymezujících jednotlivá právní 

odvětví. V tomto smyslu se autorka zaměřila na předmět právní úpravy, metodu právní 

regulace a společenskou akceptaci daného odvětví. Navíc nastínila i vazby energetického 

práva na ostatní odvětví práva a vnitřní vazby v rámci energetického práva samotného. 

Autorka dospěla k názoru, že energetické právo má specifický předmět právní úpravy a 

smíšenou metodu právní regulace, zatím ale nedošlo k jeho akceptaci odbornou veřejností. 

Vzhledem ke sklonu práva k další fragmentaci se ale autorka domnívá, že pokud dojde ke 

společenské akceptaci energetického práva odbornou veřejností, budou naplněna všechna 
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odvětvová kritéria a energetické právo bude moci být považováno za samostatné právní 

odvětví.  

Druhá část této práce se zaměřuje na obsah správy v energetických odvětvích. 

Energetickými odvětvími dle Energetického zákona se rozumí odvětví elektroenergetiky, 

plynárenství a teplárenství, které nepodléhají obecné úpravě Živnostenského zákona, ale 

právě zvláštní sektorové úpravě v Energetickém zákoně. Předmětem podnikání 

v energetických odvětvích je výroba elektřiny, její přenos, distribuce a obchod s elektřinou, 

činnost operátora trhu, výroba plynu, jeho přeprava, distribuce, uskladňování a obchod 

s plynem, výroba tepelné energie a její rozvod. Účastníky trhu s elektřinou a plynem jsou 

jejich výrobci, provozovatelé přenosové a přepravní soustavy, provozovatelé distribučních 

soustav, operátor trhu, obchodníci s elektřinou a plynem a v neposlední řadě i zákazníci. 

V elektroenergetice i plynárenství se pro přístup k sítím uplatňuje tzv. regulovaný přístup 

třetích stran a s jistými výjimkami platí, že provozovatel infrastrukturního zařízení musí 

umožnit přístup k sítím i jiným osobám než svým zákazníkům. 

Současně na trhu s elektřinou a plynem došlo k postupnému otevření trhu. Trh 

s elektřinou byl trh úplně otevřen 1. ledna 2006. Trh s plynem měl být dle Energetického 

zákona ve znění účinném do 30. prosince 2004 do roku 2008 otevřen pouze ze 33 %, 

vzhledem k dlouhodobým smlouvám na dodávky plynu. Změnu ale přinesl druhý 

energetický balíček a v jeho důsledku byl trh s plynem nakonec plně otevřen jen o rok 

později než trh s elektřinou, tedy 1. ledna 2007 a oprávněným zákazníkem na trhu 

s elektřinou i plynem se stali všichni koneční zákazníci, včetně domácností. Autorka se 

proto domnívá, že liberalizace energetických odvětvích byla úspěšná a měla pozitivní vliv 

na konkurenci na trhu i cenu energetických komodit. Toto tvrzení potvrzuje i zpráva 

Mezinárodní energetické agentury, která řadí český energetický trh se zemním plynem mezi 

pět nejvíce konkurenceschopných na světe.   

Ačkoliv i podnikání na trhu s tepelnou energií je upraveno v Energetickém zákoně, 

situace na tomto trhu je v mnoha ohledech velmi odlišná. Trh s tepelnou energií není 

upraven na úrovní evropského práva a nedošlo zde, na rozdíl od trhu s elektřinou nebo 

plynem, k liberalizaci. Je to praktickým důsledkem fyzikálních vlastností teplonosného 

média, které v průběhu přenosu postupně snižuje svoji teplotu, a proto je možné jej 

prostřednictvím rozvodného tepelného zařízení přenést jen na omezenou vzdálenost a není 

prakticky možné provozovat celorepublikovou rozvodnou síť s tepelnou energií. Na trhu 

s tepelnou energií vystupují výrobce tepelné energie, provozovatel tepelného zařízení a 
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odběratel. Dodavatelem tepelné energie může být držitel licence na výrobu tepelné energie, 

držitel licence na její rozvod anebo, vzhledem k neexistenci liberalizace v této oblasti, 

držitel obou licencí.  

Činnosti v energetických odvětvích lze zjednodušeně rozdělit do dvou kategorii, a to na 

činnosti regulované a neregulované. Rozlišovacím kritériem je, zda pro danou činnost může 

prakticky existovat konkurenční prostředí. Tomuto dělení odpovídá i způsob tvorby cen 

elektřiny a plynu, která je tvořena částí regulovanou a částí neregulovanou. ERU reguluje 

prostřednictvím úředně stanovených minimálních, pevných a maximálních cen cenu 

elektřiny a prostřednictvím pevných a maximálních cen cenu zemního plynu. Oproti tomu 

trh s tepelnou energií neprošel liberalizací, a proto cena tepelné energie podléhá regulaci 

jako celek a je věcně usměrňovaná ERU. Současně mohou být do ceny tepelné energie 

započítány i ekonomicky oprávněné náklady, a proto se cena tepelné energie může 

v různých lokalitách zásadně lišit.  

Cenová rozhodnutí, prostřednictvím kterých ERU vykonává cenovou regulaci, jsou 

vydávána ve formě podzákonných právních předpisů a v případě potřeby mohou být 

pohotově měněna i v průběhu regulovaného roku. Pro srovnání, dle úpravy slovenské i 

německé reguluje příslušný regulační orgán ceny energetických komodit prostřednictvím 

správních aktů pro konkrétní subjekty individuálně. Pro srovnání výše cen energetických 

komodit autorka porovnala statistické údaje Eurostatu, ze kterých vyplývá, že ceny 

elektřiny v Německu jsou zhruba o jednu třetinu vyšší než v ČR. Příčinou je pravděpodobně 

vyšší podíl regulované složky ceny, která v německých podmínkách dosahuje skoro 80 % 

a obsahuje procentuálně vyšší poplatky na obnovitelné zdroje energie. Oproti tomu cena 

elektřiny na Slovensku a ceny zemního plynu v obou porovnávaných zemích jsou s cenami 

v ČR srovnatelné.  

Vedle podnikání v energetických odvětvích dle Energetického zákona, autorka provedla 

i analýzu podnikání na trhu s ropou a ropnými produkty a za tímto účelem se zabývala 

veřejnoprávní úpravou činnosti provozovatele čerpací stanice pohonných hmot a 

distributora pohonných hmot. Provozovatel čerpací stanice pohonných hmot i distributor 

pohonných hmot vydávají nebo prodávají pohonné hmoty, kterými se rozumí ropné 

produkty určené pro spotřebu v dopravě. Výdej pohonné hmoty pro silniční stroje je možný 

pouze na čerpacích stanicích pohonných hmot a její provozovatel potřebuje k výkonu 

činnosti živnostenské oprávnění k živnosti volné, zatímco činnost distributora pohonných 
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hmot je možno vykonávat pouze na základě koncese „Výroba a zpracování paliv a maziv a 

distribuce pohonných hmot“. 

V poslední části této práce autorka provedla analýzu administrativních nástrojů 

využívaných v energetických odvětvích.  Především se zaměřila na licenci, certifikát 

nezávislosti a státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny a vybraných plynových 

zařízení, které mají pro subjekty podnikající v energetických odvětvích dle Energetického 

zákona zásadní význam.  

Licenci uděluje ERU nejen k výkonu činnosti podnikatelské, ale i k provozu 

specifického zařízení, pokud není využíváno za účelem podnikání anebo k činnosti 

nepodnikatelské. Pro udělení licence musí žadatel splňovat podmínky plné svéprávnosti, 

bezúhonnosti a odborné způsobilosti. Navíc musí splňovat i finanční předpoklady a pokud 

není vlastníkem energetického zařízení, tak musí doložit vlastníkův souhlas. Doba, na 

kterou je licence udělována, se postupně měnila a v současnosti je licence na výrobu 

elektřiny, plynu a tepelné energie udělována na 25 let; licence na obchod s elektřinou a 

plynem je udělována na dobu 5 let a pro činnosti přenosu elektřiny, přepravu plynu, 

distribuci elektřiny, distribuci plynu, uskladňování plynu, rozvod tepelné energie a činnost 

operátora trhu je licence udělována na dobu neurčitou. Energetický zákon obsahuje i výčet 

činností, pro které není třeba licenci držet vůbec a v těchto případech musí být podnikající 

subjekt držitelem živnostenského oprávněné dle Živnostenského zákona.  

Dle německé právní úpravy musí výstavba výrobny elektřiny projít povolovacím 

procesem dle Federálního zákona o kontrole imisí. Na rozdíl od české úpravy, německá 

úprava nestanovuje k provozu výrobny elektřiny ani plynu žádné zvláštní požadavky, ale 

musí být dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti budov, ochrany životního prostředí a 

požadavky technických bezpečnostních předpisů vydaných průmyslovými sdruženími. 

Podobně ani dodavatelé a obchodníci s energiemi nepotřebují zvláštní licenci. O schválení 

Spolkového úřadu pro hospodářství a kontrolu vývozu ale musí žádat ten, kdo má v úmyslu 

žádat o doplatky za elektřinu vyrobenou kogeneračním způsobem v teplárně. Zahájení 

provozu přepravní, přenosové nebo distribuční sítě musí schválit orgán příslušný dle 

státního práva jednotlivých spolkových zemí. Obdobou licence je ve slovenské právní 

úpravě povolení. Úprava povolení je velmi podobná české úpravě, ale stanovuje širší okruh 

subjektů, které mají povinnost jej držet. Navíc tuto povinnost stanovuje také pro 

provozovatele potrubí pro přepravu pohonných látek nebo ropy. Dalším drobným rozdílem 

je věková hranice, kdy dle slovenské úpravy musí být žadatel starší dvaceti jedna let. Lze 
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uzavřít, že oproti slovenské úpravě, která je obsahově velmi podobná úpravě české, 

německá úprava je systémově odlišná.  

Dalším nástrojem je certifikát nezávislosti, který ověřuje, zda provozovatelé přenosové 

a přepravní soustavy splňují podmínky nezávislosti stanovené Energetickým zákonem, 

resp. legislativou EU. Certifikační proces probíhá v první fázi před ERU, který vyhotoví 

koncept výrokové části rozhodnutí s odůvodněním, a následně před Evropskou komisí, 

která vydá stanovisko. Úprava unbundlingu i certifikačního řízení vychází z evropské 

legislativy a je proto v obou porovnávaných zemích obdobná.   

Státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny a vybraných plynových zařízení 

reguluje vstup do energetických odvětví a hodnotí vliv daného zařízení na provoz 

energetické soustavy a jiné veřejné zájmy. Autorka zde dospěla k závěru, že jde o 

rozhodnutí nenárokové, ačkoliv tak zákon pro výstavbu výrobny elektřiny výslovně 

nestanovuje. V německých podmínkách obdobu povolovacího řízení o udělení státní 

autorizace pro výstavbu výrobny elektřiny obsahuje Federální zákon o kontrole imisí, který 

se ale nevztahuje na zařízení plynová. Naopak slovenská úprava aplikuje povinnost držet 

osvědčení na výstavbu energetického zařízení na širší výseč zařízení a jde například i o 

potrubí na přepravu pohonných látek, potrubí na přepravu ropy nebo zařízení sloužící 

k připojení, přenosu distribuci nebo dodávkám elektřiny.  

Současně na subjekty podnikající v energetice působí i některé ekonomické nástroje, 

například systém obchodování s emisními povolenkami nebo zelené bonusy na elektřinu 

z obnovitelných zdrojů. Mezi administrativní nástroje, které primárně směřují k ochraně 

životního prostředí, ale nepřímo se dotýkají i subjektů podnikajících v energetických 

odvětvích, patří také označování výrobků energetickými štítky, stanovení požadavků na 

ekodesign výrobků nebo snižování energetické náročnosti budov.  

Na samý závěr si autorka dovoluje vyslovit přesvědčení, že předložená diplomová práce 

splňuje stanovené cíle a podává celistvý obraz o jednotlivých subjektech podnikajících v 

energetických odvětvích a o nástrojích využívaných k regulaci činností v energetickém 

sektoru, včetně komparace se zahraniční právní úpravou.  
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3.2. Evropské právo 
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Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 665/2013 ze dne 3. května 2013, kterým 
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Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES ze dne 26. června 2003 o společných 
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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 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické 

náročnosti budov 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 244/2012 ze dne 16. ledna 2012, kterým 

se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti 



 

budov stanovením srovnávacího metodického rámce pro výpočet nákladově optimálních 

úrovní minimálních požadavků na energetickou náročnost budov a prvků budov 

Smlouva o fungování Evropské unie (Konsolidované znění) 

3.3. Právní předpisy České republiky 

3.3.1. Ústavní zákony 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 

Usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních 

práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky 

3.3.2. Zákony 

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách 

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

Zákon č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energických 

odvětvích a o Státní energetické inspekci 

Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně 

některých souvisejících zákonů 

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů 

Zákon č. 182/1003 Sb., o Ústavním soudu 

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 

Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o 

změně některých souvisejících zákonů 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

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

 



 

3.3.3. Podzákonné právní předpisy  

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2013 ze dne 1. listopadu 2013, k 

cenám tepelné energie ve znění pozdějších cenových rozhodnutí 

Vyhláška č. 442/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování energetických 

spotřebičů energetickými štítky a zpracování technické dokumentace, jakož i minimální 

účinnost užití energie pro elektrické spotřebiče uváděné na trh 

Vyhláška č. 387/2012 Sb., o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny 

Vyhláška č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě 

elektřiny a tepelné energie 

Vyhláška č. 452/2012 Sb., o náležitostech žádosti o udělení, změnu, prodloužení a zrušení 

autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení včetně vzorů žádostí a podmínkách 

pro posuzování těchto žádostí 

Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov 

Vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických 

odvětvích 

3.4. Zahraniční právní předpisy  

Bundes-Immissionsschutzgesetz ze dne 17. května 2013 (BGBl. I S. 1274) 

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen ze dne 26.8.1998 (BGBl. I S. 1067) 

Gesetz über die Elektrizitäts und Gasversorgung ze dne 7. července 2005 (BGBl. I S. 1970, 

3621).   

Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien ze dne 21. července 2014 (BGBl. I S. 1066) 

Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung 

ze dne 21. prosince 2015 (BGBl. I S. 1719) 

Gesetz über die friedliche Verwendung der Kernenergie und den Schutz gegen ihre 

Gefahren ze dne 23. prosince 1959 (BGBl. I S. 814). 

Zákon č. 251/2012 Z.z., o energetike 

Zákon č. 250/2012 Z.z., o regulácii v sieťových odvetviach 

Zákon č. 657/2004 Z.z., o tepelnej energetike 



 

4. Ostatní zdroje:  

Bundeskartellamt. Sektoruntersuchung Fernwärme [online]. Dostupné z: 

https://www.bundeskartellamt.de/DE/Wirtschaftsbereiche/Sektoruntersuchungen/Sektorun

tersuchungen_artikel-2-neu.html [cit. 2020-6-18] 

Commission of the European Communities White paper: An Energy Policy for the 

European Union. Brussels, COM (95) 682 final 

Commission of the European Communities. Green paper – A European Strategy for 

Sustainable, Competitive and Secure Energy. Brussels, COM (2006) 105 final 

ERU. Zásady cenové regulace pro období 2016-2018 pro odvětví elektroenergetiky, 

plynárenství a pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství s prodlouženou 

účinností do 31. prosince 2020 

European Commission. Energy 2020: A strategy for competitive, sustainable and secure 

energy 

European Commission: Green paper – towards a European stratégy for the security of 

energy supply. 2000 

Ministerstvo průmyslu a obchodu. Státní energetická koncepce ČR 

Ministerstvo průmyslu a obchodu. Východiska ke koncepci surovinové a energetické 

bezpečnosti České republiky, 2010 

Ministerstvo průmyslu a obchodu. Zpráva o plnění nástrojů Státní energetické koncepce ČR 

do roku 2019 

OSADSKÁ, Jana. Právní aspekty cenové regulace v odvětví elektroenergetiky a 

plynárenství [online]. Praha, 2016. Rigorózní práce (JUDr.). Univerzita Karlova, Právnická 

fakulta, Katedra správního práva. 

Rezoluce Rady Evropských Společenství ze dne 16. září 1986 (86/C 241/01) 

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody k Energetické chartě č. 372/1999 

Sb., částka 112, s. 7730.  

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody k Energetické chartě č. 372/1999 

Sb., částka 112 

https://www.bundeskartellamt.de/DE/Wirtschaftsbereiche/Sektoruntersuchungen/Sektoruntersuchungen_artikel-2-neu.html
https://www.bundeskartellamt.de/DE/Wirtschaftsbereiche/Sektoruntersuchungen/Sektoruntersuchungen_artikel-2-neu.html


 

Vláda. Dôvodová správa k návrhu zákona o tepelnej energetike a o zmene a doplnení 

zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov.  

Vláda. Důvodová zpráva k návrhu zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), č. 458/2000 

Dz, sněmovní tisk 535/0 

Vláda. Důvodová zpráva k zákonu č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., 

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, č. 131/2015 Dz, 

sněmovní tisk 351/0 

Vláda. Důvodová zpráva k zákonu č. 158/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., 

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých 

zákonů, č. 158/2009 Dz, sněmovní tisk 566/0 

Vláda. Důvodová zpráva k zákonu č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a o 

změně některých zákonů, č. 165/2012 Dz, sněmovní tisk 369/0 

Vláda. Důvodová zpráva k zákonu č. 211/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., 

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související 
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státní správy v energických odvětvích a o Státní energetické inspekci, č. 222/1994 Dz 

Vláda. Důvodová zpráva k zákonu č. 234/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., 

o pohonných hmotách, č. 234/2013 Dz, sněmovní tisk 883/0 

Vláda. Důvodová zpráva k zákonu č. 278/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., 

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, č. 278/2003 Dz, 

sněmovní tisk 153/0  

Vláda. Důvodová zpráva k zákonu č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v 

souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, č. 303/2013 Dz, sněmovní tisk 930/0 



 

Vláda. Důvodová zpráva k zákonu č. 311/2006 Sb. o pohonných hmotách a čerpacích 

stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů, č. 311/2006 Dz, 

sněmoví tisk 1173/0 

Vláda. Důvodová zpráva k zákonu č. 670/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., 

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, č. 670/2004 Dz, 

sněmovní tisk 641/0  

Vláda. Důvodová zpráva k zákonu č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, sněmovní 

tisk 154/0 

Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k 

vyslovení souhlasu Dohoda k energetické chartě, podepsaná dne 8.června 1995 v Lisabonu, 

sněmovní tisk č. 1970.  

5. Judikatura:  

Usnesení Ústavního soudu ze dne 21. 2. 2002, sp. zn. IV. ÚS 50/02 

Nález Ústavního soudu ze dne 17. 2. 1999, sp. zn. II. ÚS 53/97 
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Příloha č. 1 

 

 

Zdroj: Data OTE – Změny dodavatele elektřiny. 
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Příloha č. 2 

 

 

Zdroj: Data OTE – Změny dodavatele plynu. 
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Energetické právo České republiky 

Abstrakt  

Tato diplomová práce se věnuje energetickému právu České republiky a jejím hlavním 

účelem je analyzovat veřejnoprávní úpravu podnikání v energetických odvětvích dle 

Energetického zákona. Práce rovněž reflektuje relevantní úpravu obsaženou v jiných 

zákonech, podzákonných předpisech, legislativě Evropské unie anebo některých 

mezinárodních smlouvách a vliv této úpravy na subjekty podnikající v energetických 

odvětvích. Za tímto účelem práce rozlišuje jednotlivé subjekty podnikající na trhu 

(i) s elektřinou, (ii) s plynem a (iii) s tepelnou energií. Vymezuje, jaké předpoklady musí 

jednotlivé subjekty splňovat pro výkon činnosti a jaké povinnosti jim energetické právo 

ukládá. V této souvislosti práce detailně rozebírá nástroje právní regulace využívané na 

úseku energetiky; zejména se jedná o licenci, certifikát nezávislosti a státní autorizaci na 

výstavbu výrobny elektřiny a vybraných plynových zařízení. Nadto jsou v diplomové práci 

tyto právní nástroje komparovány se zahraničními právními úpravami, konkrétně 

s úpravami Slovenské republiky a Spolkové republiky Německo, které jsou České republice 

hospodářsky velmi blízké. Energetické právo České a Slovenské republiky navíc prošlo 

podobným historickým vývojem. Kromě toho se práce okrajově věnuje i některým 

povinnostem stanoveným na úseku energetického práva, nástrojům ekonomickým a 

koncepčním. Současně se práce věnuje i otázce tvorby cen energetických komodit a její 

regulaci ze strany Energetického regulačního úřadu. Způsob této regulace následně 

komparuje s regulací tvorby cen ve Slovenské republice a ve Spolkové republice Německo. 

Navíc vymezuje i některé podmínky podnikání pro subjekty působící na trhu s ropou a 

ropnými produkty pro účely dopravy. Diplomová práce obsahuje i úvahu nad otázkou, zda 

lze energetické právo vzhledem k technologickému a právnímu rozvoji posledních 

desetiletí považovat za samostatné právní odvětví.  

 

Klíčová slova: energetické právo, podnikání v energetických odvětvích, veřejnoprávní 

úprava podnikání 

 

  



 

Energy law of the Czech Republic 

Abstract 

The diploma thesis is devoted to the Energy law of the Czech Republic and its main purpose 

is to analyse the regulation of enterprise in the energy sectors under public law. The thesis 

concentrates mostly on the regulation under the Energy act, but it also reflects relevant 

regulation contained in other statutes, regulations, European Union legislation or 

international agreements. The thesis also reflects the consequences of the stated regulation 

for the enterprises performing business activities in the energy sector. For this purpose, the 

thesis distinguishes between various entities operating on the market with (i) electricity, 

(ii) gas and (iii) heating. Besides it also defines what preconditions individual subjects must 

meet to perform the activities in energy sector and what obligations the energy law imposes 

on them. In this context the thesis concentrates on the instruments of legal regulation used 

in this field, especially the licence, the certificate of independence and the state 

authorization for the construction of the power stations or some gas facilities. Moreover, 

the thesis compares stated legal tools with legal tools used abroad; in particular with legal 

tools used in the Slovak Republic and the Federal Republic of Germany that were chosen 

because of their economic proximity to the Czech Republic. Also, the energy law of the 

Slovak Republic has undergone a similar historical development. In addition, the thesis 

marginally addresses some legal instruments in the form of legal obligations determined for 

the entities operating in the energy sector, and also some economic and conceptual 

instruments. At the same time the thesis deals with the issue of the price control in the 

energy sector and also with the authority of the Energy Regulatory Office in this field. 

Subsequently the thesis compares the method of price control used in the Czech Republic 

with the methods used in the Slovak Republic and the Federal Republic of Germany. 

Furthermore, the thesis defines certain preconditions the individual subjects must meet to 

perform the business activities in the oil market or petroleum products market. Finally, it 

also contains a thought on whether the energy law could be - in the light of technological 

and legal developments in recent decades - considered a separate branch of law.  

 

 Key words: energy law, enterprise in the energy sector, regulation of business under public 

law 

 


