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1.  Úvodem do problematiky (veřejno)právní regulace 

 

Středobodem zájmu předkládané disertační práce je jednak prolínání, a jednak konkrétní 

projevové formy veřejného zájmu do právní úpravy sektorů elektroenergetiky, plynárenství a 

teplárenství v energetickém zákoně jako zásadním právním předpisu pro podnikání v těchto 

energetických sektorech, a to ve vazbě na tzv. třetí liberalizační balíček Evropské unie z roku 

2009, z nějž současná dikce energetického zákona výhradně vychází.1 V textu této práci se 

tedy zaměřím nejprve na vymezení obsahu pojmu „veřejný zájem“, posléze přistoupím k jeho 

identifikace a analýze jeho projevových forem v rámci textace energetického zákona, a to ve 

směru k podnikatelům v energetice, kteří jsou právě v souladu s ním buď zatěžovány 

specifickými povinnostmi, nebo naopak získávají zvláštní právě, nezřídka označení jako 

veřejnoprávní oprávnění,2 čili oprávnění, jejichž výkon znamená hájení existujícího veřejného 

zájmu. Pro správnou interpretaci energetického zákona je tak mimo jiné třeba dostatečně 

intenzivně vnímat kategorii veřejného zájmu, poměřovat jeho účel se zájmy soukromými, 

typicky na dosažení zisku, resp. na realizaci vlastnického práva, případně též vážit, který 

z předmětných veřejných zájmů má za daných konkrétních okolností nabýt převahu, resp. 

dosáhnout jejich kloubení při zachování podstaty veřejně chráněného zájmu v energetických 

odvětvích. Veřejný zájem se tak v tomto svém rozměru otevírá též v poloze důležitého 

interpretačního hlediska, zejména při použití logického a teleologického výkladu. 

   Výběr energetického zákona byl ve vztahu k této disertační práci podmíněn i nikoliv 

nezanedbatelnou skutečností, že do něj vstupuje v různé intenzitě a mísení hned několik 

různých zájmů veřejné povahy, ať již jde o zájem na ochraně slabší strany, konkrétně 

spotřebitele v energetice, nebo o zájem na ochraně hospodářské soutěže, který do značné míry 

koreluje s ochranou spotřebitele, neboť právě právní normy na ochranu hospodářské soutěže 

v konci sledují zájem na nejnižších možných cenách pramenících právě z ochrany co nejširší 

konkurence, neboli účinné hospodářské soutěže,3 resp. z regulační limitace přirozených tržně 

 
1 Tato práce interpretuje energetický zákon perspektivou tzv. třetího energetického balíčku EU, neboť Česká 

republika jeho stávající právní úpravu ve vztahu k elektroenergetice dosud nepřizpůsobila znění tzv. Zimního 

energetického balíčku v rozsahu jej tvořících směrnic, u nichž již marně uplynula lhůta k transpozici. 

V závěrečných pasážích této práce se nicméně problematice změn přinášených touto evropskou právní úpravou 

věnuji, abych korigoval a do nového legislativního kontextu (jenž bohužel k okamžiku finalizace této práce není 

předložen alespoň v předloze nového zákonného znění) vetknul výsledky této práce s určitým inspirativním 

potenciálem pro tvůrce nové právní úpravy energetického zákona. 
2 Termín „veřejnoprávní oprávnění“ používá Nejvyšší soud např. v rozsudcích ze dne 2. 7. 2009, sp. zn. 30 Cdo 

3096/2007, a ze dne 12. 11. 2013, sp. zn. 28 Cdo 809/2013. 
3 Účinná hospodářská soutěž je právní doktrínou vnímána tak, že jde o takovou soutěž, která přináší největší 

přínosy z hlediska spotřebitelského blahobytu. Blíže viz např. MUNKOVÁ, J., KINDL, J., SVOBODA, P. 

Soutěžní právo. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 32–35 a 126. 
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dominantních poskytovatelů. Právě ti jsou pro energetiku v poloze provozovatelů technické 

infrastruktury naprosto typičtí, čili bez jimi provozované infrastruktury nelze vůbec hovořit o 

trhu. I proto lze předpokládat jejich právní usměrnění dvěma směry – ať již z důvodu 

zamezování zneužívání přirozeně monopolního postavení, tak na druhou stranu i jejich 

pozitivní regulaci umožňující jim nerušeně provozovat technickou infrastrukturu. Zatímco 

první z nich již předpokládá, že poskytovatel kapacitních (energetických transportních) služeb 

v energetice působí na funkčním trhu, který by neměl svým podnikatelským jednáním 

deformovat, druhá regulace míří vůbec k samotnému založení existence tržní infrastruktury, 

bez níž by se hospodářská soutěž v energetice nemohla vůbec vyskytovat.  

   Veřejným zájmem v energetice se však do značné míry stává i „povýšený“ soukromý zájem 

některých podnikatelů v energetice, a to zejména na spravedlivé cenové regulaci v případě 

těch tržních subjektů, které nemají svobodu volné cenové politiky a naopak se musí 

podřizovat úředně stanovovaným cenám regulačního orgánu v energetice. Veřejný zájem 

pramení rovněž z potřeby chránit zdravé, chcete-li udržitelné, životní prostředí, veřejné 

zdraví, neřku-li životy, ale také z potřeby zajištění dodávek povahy univerzální služby 

uspokojující například nutnost zajištění tepelného komfortu obyvatelstva v zimní (topné) 

sezóně. 

   Cílem této disertační práce je přitom nejen samotná identifikace předmětného veřejného 

zájmu, který je začasté dovedně skryt ve formálním pramenném textu objektivního práva, ale 

také jeho interpretační kontextové odhalení ve vazbě na takto odhalenou podstatu, v níž 

předmětný veřejný zájem spočívá. 

  Rovněž z textu energetického zákona lze po jeho zájmově přiléhavé interpretaci vyvozovat 

přiměřenost, nebo naopak excesivnost a neúčelnost zaváděných veřejnoprávních oprávnění a 

povinností, která buď ke kýženému ochrannému cíli vedou, anebo nikoliv, a v takovém, na 

druhém místě uvedeném případě představují jen jakýsi samoúčel bez větší regulatorní odezvy 

v ovlivňování chování účastníků trhu s elektřinou nebo plynem. V tomto směru se tedy 

v dalším textu rovněž zaměřím na hodnocení vhodnosti, potažmo též efektivnosti zavedené 

veřejnoprávní regulace, na její silné stránky, ale především zdůrazním slabiny, které 

potřebnost regulace snižují, zpochybňují, či dokonce zcela potírají. V některých případech i 

s doprovodem úvah de lege ferenda, a to především s odkazem na celkovou rekodifikaci 

„energetického“ práva, před kterou nyní stojí (nejen) energetický zákon ve světle nově přijaté 

evropské právní úpravy tzv. zimního energetického balíčku, byť tento postihl v první řadě 



 
 

7 
 

sektor elektroenergetiky.4 V této celistvosti myšlenkové posloupnosti hodnocení stavu 

energetického zákona de lege lata, potažmo též de lege aplicata, na škále od účelných a 

cílově trefných veřejnoprávních zásahů až po ty, které je možné vyhodnotit jako zbytné. 

Tímto tedy nastavuji rámec, jímž by se tato práce měla právě na příkladu regulace podnikání 

v energetice zabývat. 

   V první řadě je pro potřebu uchopení této práce vymezit pojetí samotného termínu „veřejný 

zájem“. Úhelným kamenem veřejnoprávní formy regulace právem je totiž právě pojetí 

veřejného zájmu. Ve zcela obecné rovině se jedná o vskutku primárně filozofický konstrukt, 

jehož jádro spočívá v určení, že zájem na určitém stavu, regulací sledovaném, se odvíjí od 

jeho sdílení v nadosobním, neindividuálním měřítku, čili ze strany relevantní části veřejnosti. 

Odůvodnění pojmu veřejného zájmu tedy leží mimo dosah práva, tedy v jeho materiálních 

pramenech, konkrétně pak ve filozofii, která rozeznává, že některé zájmy jsou spjaté výhradně 

jen s osobou jednotlivce, zatímco zájmy jiné jsou jimi sdíleny s cílem dosažení obecného 

blaha v poloze dobra, z něhož těží společnost jako celek. Mnohdy bývá ovšem 

nejproblematičtějším momentem tohoto rozlišení v konkrétním případě právě vážení, zdali ten 

který zájem má širší dopad k předem vymezené skupině obyvatel, nebo je stavěn čistě jen na 

podporu konkrétního subjektu. A tak je tomu zejména tehdy, má-li k tomuto vážení 

přistupovat například správní soud, aby jej následně obhájil v odůvodnění svých rozhodnutí. 

Vyvěrání veřejného zájmu je pak v mnohém spojeno nikoliv v první řadě se státem, nýbrž, 

obecněji vyjádřeno, v přímé souvislosti s politickým společenstvím lidí, jejž jej legitimuje 

s cílem dosahování svých cílů. Je to právě politické společenství, které vždy produkuje 

specifický okruh veřejných zájmů, a to velmi dynamicky, čili s ohledem na nejrůznější vnitřní 

i vnější okolnosti s jediným základním účelem – zachovat společnou existenci lidí a jejich 

prosperitu. Je pravdou, že někdy se veřejný zájem točí kolem života a životních podmínek 

jednotlivce, jako tomu je u působení lidských práv a svobod. Ovšem ve většině případů je 

veřejný zájem naopak podmíněn právním omezením jednotlivce ve prospěch celku, když 

tento odůvodňuje hospodářská prosperita, intelektuální bohatství a rozmanitost, důstojnost, 

spravedlnost nebo životní štěstí. Každý stát je tak předurčen k zastupování zájmů celé 

společnosti, k jejímuž prospěchu byl stvořen. V konci tak kterýkoliv stát vykonává své 

 
4 Tzv. Zimní energetický balíček tvoří zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944 ze dne 

5. června 2019, o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o změně směrnice 2012/27/EU, dále 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/941 ze dne 5. června 2019 o rizikové připravenosti v odvětví 

elektroenergetiky a o zrušení směrnice 2005/89/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/942 ze 

dne 5. června 2019, kterým se zřizuje Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních úřadů a 

v neposlední řadě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/943 ze dne 5. června 2019 o vnitřním trhu 

s elektřinou. 
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veřejné funkce v tom smyslu, že tím současně slouží korespondujícímu politickému 

společenství, a nikoliv naopak.5  

  Veřejný zájem tak jednoznačně spočívá v dosahování obecného blaha v poloze péče o 

společnost jako celek skrze zlepšování sociálních podmínek svých členů. Základní odpovědí 

státu na bazální požadavek politického společenství, které jej stvořilo, pak musí být 

reprezentací zájmu téhož společenství prostřednictvím formálních pramenů práva, ať již 

abstraktně v rámci samotné normotvorby, tak následně, v relaci k řádnému výkonu diskreční 

pravomoci v případech aplikační činnosti jeho orgánů v jednotlivých konkrétních případech.  

Každému státu tak přísluší hájit zájem politického společenství a chránit společně naléhavě 

vnímaná práva, aby tak zajistil jeho rozvoj jako celku, nikoliv aby podporoval nesprávně a 

divergentně působící sobectví a partikularismus jen určité konkrétní části společenství, která 

zpětně společný zájem torpéduje proti jeho samotné podstatě. Jinými slovy řečeno 

v korespondujících kategoriích morálky, společným zájmem nemůže být shledáváno jinak 

lidsky přirozené úsilí individua o (nelegitimní) osobní obohacení, které je tak třeba vnímat 

jako něco celospolečensky nespravedlivého, jako podobu skutečného zla destruujícího 

jakékoliv společenství v důsledku jeho bazálního popření jako takového. Sobecké síly zla tedy 

likvidují každé úsilí udržet jednotu politického společenství tím, že obětují společné potřeby a 

hodnoty, resp. na ně navázaný veřejný zájem, aby upřednostňovaly jednotlivce a jeho zájem 

před zájmem celku. 

   Veřejný zájem je v právním řádu konstruován jako neurčitý pojem, jenž je třeba konkrétním 

obsahem naplnit, potažmo definovat, ve vazbě na konkrétní okolnosti případu. Tím, kdo jej 

naplňuje, je přitom orgán aplikace práva jako orgán veřejné správy. Ve většině případů je 

naplnění veřejného zájmu výrazem pro převahu vlivu sociálního okolí na jednotlivce v jeho 

zájmech soukromých, občas se však veřejný zájem reflektuje v samotném specifickém 

soukromém zájmu jednotlivce, jenž je však v relaci k ostatním zájmům v zájmu celku po 

právu hájen. Častěji však dochází k situaci, že takový soukromý zájem jednotlivce nemůže 

v konkurenci s veřejným zájmem obstát. Vymáhání práva ze strany orgánů veřejné správy je 

tak podmiňováno oním již výše zmiňovaným vážením zájmu jednotlivce a zájmu celku 

s cílem nalézání odpovídajícího odůvodněného řešení, jsoucího v souladu s právem. Definice 

veřejného zájmu stricto sensu je tak možná skrze neustálé napětí bující mezi zájmem celého 

společenství proti zájmu konkrétního člověka či soukromoprávní korporace. Není ovšem 

vyloučeno, že v konkrétním případě bude orgánem veřejné správy shledán jako veřejný též 

 
5 Viz MARITAIN, J. Člověk a stát. Praha: Triáda, 2007, str. 16. 
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např. zájem developerské obchodní společnosti, která usiluje o umístění stavby činžovního 

domu do území, pročež se snaží docílit vydání územního povolení.     

     Proměnný a dynamický vzájemný vztah mezi soukromým a veřejným zájmem ve shora 

naposledy nastíněném smyslu v mnoha případech vede i k tomu, že je orgán veřejné správy 

donucen rozhodovat mezi svou povahou soukromými zájmy, přičemž jen jeden z nich v dané 

situaci může převážit ten druhý, a tak se prokázat, že naplňuje potřebné parametry pro to, aby 

byl v právě v takové konkrétní věci shledán zájmem veřejným. V takovém případě lze hovořit 

i o veřejném zájmu existujícím na horizontální úrovni mezi dvěma soutěžícími, vzájemně 

rozpornými soukromými zájmy. Rovněž u takového rozhodování je tedy třeba klást důraz na 

samotné vážení obou konfliktních, svou povahou soukromých zájmů tak, aby byl 

vyselektován ten, jenž ústí do společensky únosného řešení, odzračujícího se náležitě 

v odůvodnění posléze přijímaného správního nebo soudního rozhodnutí.  

   Tak kupříkladu v podmínkách územního plánování a stavebního řádu stojí za zmínku 

vzájemně řevnivé zájmy stavebníka jako vlastníka předmětného pozemku, na němž má být 

umístěna a postavena stavba na straně jedné, a na straně druhé zájem společenství na veřejně 

hajitelném využití půdy, které neporušuje chráněné celospolečenské zájmy z perspektivy 

ochrany životního prostředí, kulturních či hospodářských hodnot území. Takto definovaná 

tenze mezi soukromým a veřejným zájmem spočívá ve vzájemně kompromisním provazování 

soukromé iniciativy se širšími souvislostmi zájmu celku v rámci vedeného územního a 

stavebního řízení, přičemž přidanou hodnotou má být vyšší kvalita takové soukromé 

iniciativy, spravedlnost a demokratičnost, či otevřenost rozhodování orgánů veřejné správy 

při umisťování i budování staveb v území. Z těchto důvodů jsou tato řízení široce otevřená 

účastenství veřejnosti, ostatně ze stejných participačních, ale i kontrolních důvodů jako je 

realizováno ústavněprávně chráněné právo na svobodný přístup k informacím, týkající se 

výkonu veřejné správy. Díky těmto systémovým rozhraním civilizovaného střetu může být 

setrvalé napětí mezi soukromými a veřejnými zájmy legitimně rozvíjeno při zajištění hlubších 

a cílených veřejných diskuzí, které současně preventivně brání pozdějšímu zvrtnutí se 

v soudní či jiné spory.6 

   Formálně uznaný veřejný zájem v kontrapozici s pouhým zájmem soukromým tak vytváří 

skutečný rámec pro výkon a vymáhání práv jednotlivce v konkrétních případech, protože 

společnost je tvořena společenstvím sdílejícím tytéž hodnoty. V důsledku této premisy 

 
6 Srovnej též HEMMING, G. Revisiting the Ideologies of Planning Law: Private Property, Public Interest and 

Public Participation in the Legal Framework of England and Wales. K dispozici na: http://e-space.mmu.ac.uk, 

stav ke dni 15. 12. 2020. 

http://e-space.mmu.ac.uk/
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veřejný zájem po vertikální ose dominuje a předurčuje souladnost soukromého zájmu s ním 

samým na základě úspěšně provedeného testu. Nutnou podmínkou pro takové úspěšné 

vyhovění testu veřejného zájmu však je, že relevantní soukromý zájem nepodrývá funkčnost 

společnosti a jejích hodnot chráněných v rámci právního řádu. 

   Právě cíleností na ochranu veřejného zájmu nad všudypřítomnými a mnohdy 

kontradiktorními zájmy soukromými je poznamenána samotná existence veřejnoprávní 

regulace, čili legislativně vyjádřené snahy státu (či nadstátní mezinárodní organizace, typicky 

Evropské unie) o usměrňování lidského chování pro dosahování obecného blaha, čili chránění 

sociálně konvergujících zájmů celku nad partikulárními zájmy jednotlivců majícími 

pravidelně společensky divergentní povahu. 

    

2.   Část první: Obecně k vazbám soukromého a veřejného práva v energetice a veřejný 

zájem v energetice na příkladu vyvlastňování 

 

Jádrem právní úpravy ve vztahu k veřejnému charakteru právní regulace představuje pojem 

veřejný zájem, jenž byl vysokými soudy,7 ostatně stejně jako předtím právní doktrínou, 

rozklíčován jako neurčitý právní pojem. Právní řád z důvodu jejich požadované a chtěné 

neurčitosti, či obsahové a rozsahové nenaplněnosti, takové pojmy nepodrobuje bližšímu 

definičnímu určení, potažmo nedodává slovně konkrétně vyjádřenou definici například na 

zákonné úrovni. Tento pojem ovšem poznamenává jakékoliv zasahování veřejné moci do 

soukromí jednotlivce a při náležité aplikaci veškerému konání orgánů veřejné správy dodává 

takovým úkonům punc legitimity adekvátní převahy zájmu celku nad zájmem konkrétního 

jednotlivce, jenž témuž zájmu vstoupil do cesty. Prostupuje tedy jakoukoli veřejnoprávní 

regulací, nicméně jeho konkrétní obsah, rozsah a vyznění je třeba identifikovat na bázi 

jednotlivostí a okolností každého konkrétního případu. Jeho aplikační hledání a nacházení je 

tak v rukách orgánů veřejné moci k tomu vybavených příslušností v poloze kompetence se té 

které problematice věcně věnovat, a pravomocí, která představuje soubor nástrojů, čili 

konkrétních oprávnění nastavených k reálnému provedení kompetenčně minimálně zákonem 

přiznanému okruhu činností, ať se jedná o sekundární legislativní pravomoc k vydávání 

podzákonných právních předpisů, rozhodování o oprávnění podnikat, mimosoudní řešení 

sporů anebo správní trestání přestupců. Při všech těchto činnostech musí v první řadě ERÚ, 

 
7 K tomu srov. např. nálezy Ústavního soudu ze dne 12. 10. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 4/94, ze dne 28. 6. 2005, sp. zn. 

Pl. ÚS 24/04, a ze dne 17. 3. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 24/08, nebo rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 

10. 2003, č. j. 2 As 11/2003–164, ze dne 24. 3. 2005, č. j. 5 As 11/2003–66, a ze dne 10. 5. 2013, č. j. 6 As 

65/2012–161. 



 
 

11 
 

potažmo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, nejprve ztotožnit, případně 

deklarovat, kýžený veřejný zájem a následně jej řádně při této své mocenské činnosti řádně 

zohlednit.8   

   V případě, jestliže se v konkrétní věci objeví veřejných zájmů vícero, je nutné přistupovat 

k jejich vzájemnému vážení, jakož i ke zjištění pozice, v níž se jeden k druhému nacházejí, 

čili zjištění, zdali pluralitně zjevivší se veřejné zájmy působí v dané věci koncentricky, nebo 

setrvávají v kontrapozici, tedy vzájemném střetu, což je zejména případ, kdy je proti sobě 

postaven veřejně (ústavně a celospolečensky) chráněný individuální (soukromý) zájem 

jednotlivce oproti veřejnému zájmu společnosti jako celku nebo jeho podstatné části. Nastane-

li poslední z uvedených situací, pak je nutné přistupovat k aplikaci testu přiměřenosti zásahu, 

v němž je třeba v první řadě vážit, zda je veřejného zájmu dosaženo vhodně, tj. naplněním 

sledovaného cíle, a dále pak, je-li takový zásah potřebný, čili není-li možno veřejně 

sledovaného zájmu dosáhnout jinak, a konečně zdali není závažnost následku zásahu ve 

prospěch veřejného zájmu větší nežli závažnost zásahu ve prospěch (rovněž veřejně, neřku-li 

ústavně) chráněného práva jednotlivce.9 K této premise je ovšem třeba zároveň poznamenat, 

že přítomnost soukromého zájmu nepředpokládá za všech okolností protikladnou existenci 

zájmu veřejného.10 Zájem veřejný se tak v určité konstelaci, kdy soukromý zájem nenaráží na 

právní limity chráněného obecného blaha, identifikuje jako zájem, proti jehož uplatnění není 

v právu žádných námitek. Naopak, za uplatnění takového soukromého zájmu se staví právní 

úprava v poloze garantované svobody konání individua, čili zákonné licence jednotlivce, 

pročež je zapotřebí na takový soukromý zájem zároveň hledět jako na zájem v daném případě 

veřejný, tedy chránící základní práva a svobody, neboť nic nebrání průchodu jeho uplatnění 

pořadem práva a v zájmu celku je samotné zachování podstaty těchto základních práv.  

   Zákonodárce, resp. již ústavodárce, tak oproštěním sebe sama od definičního určení pojmu 

veřejného zájmu vytvořil především správním orgánům potřebný prostor k odbornému 

zhodnocení skutkových okolností nastalého případu, je-li a případně do jaké míry v daném 

případě veřejný zájem podpořen, zachován, či narušen. Klíč k takovému hodnocení 

v záležitostech správního práva tedy odpovědně a v poloze povinnosti drží právě ten příslušný 

orgán veřejné správy, který v konkrétních souvislostech takto nastalého případu aplikuje 

 
8 Viz také BAŽIL, Z. Neurčité právní pojmy a uvážení při aplikaci norem správního práva (se zvláštním 

zřetelem na judikaturu bývalého čsl. Nejvyššího správního soudu). 1. vydání. Praha: Karolinum, 1993, s. 32 a 

násl. 
9 Viz zejména nález Ústavního soudu ze dne 12. 10. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 4/94. 
10 K tomu srov. přednášku Roberta Uerpmanna-Wittzacka nazvanou Veřejný zájem jako klíčový pojem či 

prázdná floskule, přednesenou dne 3. 10. 2019 na föru Centra právní komparatistiky Právnické fakulty 

Univerzity Karlovy, a v německém originále dostupnou na www.gesetze-im-internet.de/bgb. 
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právo, nikoliv tedy zákonodárce, nebo soud.11 Veřejný zájem tak předchází a prorůstá 

vlastním odborným hodnocením orgánu veřejné moci se zřetelem k aktuálním okolnostem 

konkrétního případu, které přinesla obchodní a jiná praxe ze strany adresátů zákonem 

stanovených práv a povinností v poloze jakéhosi objektivním právem poskytovaného 

životního prostoru. Veřejný zájem ve zcela konkrétní věci tak není určován zákonodárcem, 

byť především pro oblast podnikání v energetice, a to zejména v souvislosti s budováním a 

údržbou technické energetické infrastruktury, je třeba vnímat, že veřejný zájem normován být 

může, ovšem toliko zastřešujícím způsobem pro případy jednoho a téhož druhu.12 Tak ostatně 

výslovně činí i energetický zákon ve svém ustanovení § 3 odst. 2, v němž deklaruje, že mj. 

přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny a plynu a uskladňování plynu se 

uskutečňuje ve veřejném zájmu.  

   Energetický zákon sám o sobě představuje důkaz o živém prorůstání soukromého práva do 

primárně zamýšlené veřejnoprávní regulace vztahů v energetických sektorech tak, aby bylo 

zajištěno jejich náležité fungování, bez distorzí jakékoliv povahy. Není totiž ani podle 

judikatury Nejvyššího správního soudu13 předpisem výlučně obsahujícím veřejnoprávní 

normy. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem úpravy energetického zákona jsou podmínky 

podnikání, výkon státní správy a regulace v energetických odvětvích, jakož i práva a 

povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojených, energetický zákon tak obsahuje 

normy jak povahy veřejnoprávní (vrchnostenský výkon státní správy), tak i 

soukromoprávního naturelu (horizontálně působící podmínky podnikání). Rozhodujícím 

kritériem pro rozlišení, o jaký vztah se jedná, je přitom podle Nejvyššího správního soudu 

metoda úpravy, tedy zdali jde o úpravu vztahů postavených na rovnosti, tj. vztahy mezi 

držiteli licencí a jejich zákazníky, nebo o vztahy ryze vrchnostenského charakteru, kam patří 

např. rozhodování ve věcech udělení, změn či zrušení licencí, při němž ERÚ jako orgán státní 

správy zastává vrchnostenské postavení. A právě oběma těmito metodami právní úpravy 

energetický zákon přiznaně disponuje, když se jeho předmět úpravy netýká jen nastavení 

podmínek podnikání v energetice, ale rovněž tak stanovení tomu odpovídajícího výkonu státní 

správy.14 Na druhou stranu lze ovšem pro kompletnost pohledu dodat, že celá právní úprava 

energetického zákona jako taková, ať je ovládána veřejnoprávní, či soukromoprávní metodou 

právní regulace, představuje reflexi veřejného zájmu na zdárném fungování společenských 

 
11 K tomu srov. též HENDRYCH, D. a kol. Právnický slovník. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 517–518. 
12 STAŠA, J. K některým veřejnoprávním a soukromoprávním aspektům podnikání. Správní právo, roč. 44, č. 1 – 

2, 2011, s. 94–95. 
13 rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 10. 2004, č. j. 7 As 58/2003-104 
14 Viz k tomu § 1 energetického zákona, který takovou regulaci provádí v návaznosti na evropskou právní úpravu 

elektroenergetiky a plynárenství. 
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vztahů, které pravidelně vznikají, mění se a zanikají v souvislosti s dodávkou elektřiny a 

plynu v nejširším (nikoliv třeba jen smluvním) smyslu slova. Vystupuje tak jako oblast 

zvláštního zájmu ochrany určitých zájmů, specificky existujících v elektroenergetice a 

plynárenství, a to nad rámec právní úpravy hlavního civilistického kodexu – občanského 

zákoníku, jenž vhodně doplňuje, upřesňuje a v některých směrech třeba popírá zcela zvláštní 

právní úpravou. 

  Co konkrétně ovšem vyjadřuje pojem veřejného zájmu v energetických sektorech, tedy 

v elektroenergetice a plynárenství? V čem obsahově tkví podstata takového veřejného zájmu, 

jenž se následně promítá do mnoha regulatorních nástrojů energetického zákona, které 

zasahují do života podnikatelských subjektů působících v těchto energetických sektorech 

v tom směru, že je omezují v jejich svobodě jednání vůči sobě samým mezi sebou, vůči 

zákazníkům, ale třeba i vůči vlastníkům nemovitostí, nikoliv efemérně dotčeným existující či 

teprve budovanou energetickou infrastrukturou?  

   Energetický zákon15 tak v první řadě a relativně nejzásadněji zasahuje autonomně od 

stavebního zákona do práva vlastnit majetek (konkrétně stavby, pozemky a zařízení) v tom 

směru, že umožňuje zvláštním titulem vyvlastnit nebo nuceně omezit vlastnické právo k nim 

tak, jak tento institut na ústavněprávní rovině zakotvuje článek 11 odst. 4 Listiny. Může se tak 

stát jen za účelem provádění stavby sloužící k vyvedení výkonu z kvalifikovaně dostatečně 

velké výrobny elektřiny s dalšími parametrickými atributy rovněž pro tento účel stanovenými 

energetickým zákonem.16 Kromě specificky určených výroben elektřiny se tento 

vyvlastňovací titul ovšem váže ke stavbám, které tvoří součásti17 přenosové soustavy, 

přepravní soustavy, distribučních soustav v elektroenergetice a plynárenství, jakož i 

zásobníků plynu. Pro úspěšnou realizaci tohoto vyvlastňovacího titulu je tak citovaným 

ustanovením energetického zákona druhově předurčeno, že vyvlastnit lze pro druhově 

deklarovaný veřejný zájem spočívající v předpokladu, že právě tato infrastrukturní 

energetická zařízení jsou, resp. budou, bezpodmínečně spjata se zajištěním bezpečného a 

spolehlivého zásobování obyvatelstva i podnikatelských subjektů energií, ať již ve formě 

elektrické energie, anebo spočívající v dodávce plynu, a to jako funkční součásti příslušné 

 
15 Jedná se o § 3 odst. 2 věty druhé energetického zákona. 
16 V této souvislosti je třeba upozornit na § 2 odst. 2 č. 18 energetického zákona, který veřejný zájem na provozu 

výrobny elektřiny vymezuje hranicí celkového instalovaného výkonu 100 MW a více a potenciálem poskytování 

podpůrných služeb k zajištění provozu elektrizační soustavy jako celku. 
17 Pojem součást v zákonem použitém smyslu nelze vykládat za použití definice součásti věci tak, jak ji stanoví v 

§ 505 občanského zákoníku. Součást některé z energetických soustav je tak třeba vnímat v širším funkčním 

kontextu, protože energetické soustavy se svou povahou nejvíce blíží definice věci hromadné ve smyslu § 501 

občanského zákoníku – součást soustavy je tak v tomto smyslu označit za jednotlivou věc – předmět, která je s ní 

v agregovaném působení všech částí celku funkčně spjata. 
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energetické infrastruktury povahy páteřních či distribučních soustav v elektroenergetice a 

plynárenství. Nutně tak musí být ve vyvlastňovacím řízení prokázáno, že budovaná stavba má 

být funkční součástí některé z vyjmenovaných soustav v energetice, součástí zásobníku plynu 

nebo má sloužit k vyvedení výkonu (vývodová vedení, provozně s vývodovým vedením 

propojená rozvodna) z kvalifikované výrobny elektřiny, která dosahuje zákonem stanovených 

parametrů pro svůj provoz ve veřejném zájmu.  

   Předmětné ustanovení je přitom třeba k provozovatelům jiné než výrobní infrastruktury číst 

a interpretovat v přímé vazbě na § 3 odst. 2 větu první energetického zákona, zatímco ve 

vztahu ke kvalifikovaným výrobnám elektřiny se textace energetického zákona postavila 

poněkud macešštěji a málo logicky, když je v odkazovaném ustanovení přímo neuvedla 

v jejich celistvosti a ve vazbě na určení kvalifikovaných výroben elektřiny18. Z téhož důvodu 

tedy není obecně pod tento vyvlastňovací důvod podřaditelná stavba kupříkladu samotného 

výrobního bloku výrobny elektřiny, zatímco ta část výrobny elektřiny, která tvoří vývodové 

vedení, druhově pod tento vyvlastňovací důvod spadá. Smysl a účel tohoto ustanovení si tedy 

nelze vykládat jinak, nežli že jedinou problematickou budovaných částí oněch 

kvalifikovaných výroben elektřiny jsou vývodová vedení, což ukazuje určitou kurióznost 

objektu právní úpravy energetického zákona, která vcelku specificky historicky tento důvod 

k vyvlastnění pozemků obstarávala v zásadě jen ve vztahu k pozemkům, která měla přetnout 

vývodová vedení z velké výrobny elektřiny. V souladu s potřebou restriktivního výkladu 

veřejnoprávních zákonných omezení tak není podle názoru autora této práce pod vývodová 

vedení podřaditelná, např. rozvodna na takové vývodové vedení navazující, není-li ovšem 

současně funkční součástí přilehlé přenosové nebo distribuční soustavy, ke které je taková 

výrobna elektřiny připojována, ovšem již s vykrytím vyvlastňovacího titulu odlišného 

provozovatele, nikoliv identického s provozovatelem budované výrobny. De lege ferenda by 

tedy v naznačených souvislostech bylo vhodné zřizování i provozování byť kvalifikovaných 

výroben elektřiny ve veřejném zájmu vypustit a vývodová vedení tomuto režimu přizpůsobit 

jenom tehdy, pokud by byla součástí přilehlých energetických soustav, majících vlastního, 

tržně nezávislého provozovatele.  

   Další veřejnoprávní omezení ve prospěch provozovatelů veřejně nezastupitelné (nebo jen 

stěží zastupitelné) energetické infrastruktury k transportu směrem od výroby ke spotřebě 

energetických médií, ovšem poněkud méně intenzivní povahy, obsahují navazující ustanovení 

zvláštní části energetického zákona, která se týkají nakládání s cizími nemovitostmi. 

 
18 Ve znění § 2 odst. 2 č. 18 energetického zákona je třeba upozornit na to, že zřizování a provozování 

kvalifikovaných výroben elektřiny jako celků, a nikoliv po částech, se děje ve veřejném zájmu. 
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Energetický zákon v rámci katalogů práv a povinností jednotlivých provozovatelů 

elektroenergetické a plynárenské infrastruktury ve své zvláštní části předpokládá, že tito 

infrastrukturní podnikatelé jsou oprávněni využívat s ohledem na potřebu obsluhy (v nejširším 

slova smyslu) svých provozních zařízení cizí pozemky, po kterých se musí pohybovat jeho 

zaměstnanci či jeho jménem, na jeho účet a odpovědnost jiné zmocněné osoby. V zásadě lze 

rozlišit dvě základní situace, s nimiž energetický zákon pojí rozdílné právní režimy.  

  Zatímco pro jednodušší alternativu zajištění vstupu a vjezdu na kterýkoliv (přístupový) cizí 

pozemek nezbytný ke zřizování, obnově nebo provozování příslušné energetické soustavy, 

resp. jejich prvků tvořených buď nadzemními (např. vedení nízkého napětí, transformátor, 

sloup či stožár vedení), nebo podzemními zařízeními (např. plynovodem) je provozovatelům 

udělováno veřejnoprávní oprávnění pro takový vstup či vjezd, má-li být přímo na konkrétním 

cizím pozemku trvale umisťováno zařízení, energetický zákon provozovatelům energetické 

infrastruktury sice uděluje právo zřizovat a provozovat na takových cizích pozemcích svá 

provozní zařízení, nicméně jen při splnění dalších dvou nezbytných podmínek. První z nich je 

v energetickém zákoně uváděna poněkud nadbytečně, a sice že předmětná zařízení musí být 

v území umisťována a stavebně povolována v souladu se stavebním zákonem. Druhou, 

nesporně výrazně zásadnější zákonnou podmínkou je, že si pro takový účel musí provozovatel 

s vlastníkem nemovitosti  zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti nebo její 

části, a to smluvně za jednorázovou náhradu.  

  Pochopitelně, hovoříme-li o právu provozovatele energetické infrastruktury zřizovat a 

provozovat na cizí nemovitosti zařízení příslušné soustavy, přetínat tyto nemovitosti 

vodiči a umísťovat v nich (podzemní elektrická) vedení, je zjevné, že v případě nedosažení 

dohody s vlastníkem nemovitosti lze toto oprávnění aktivovat jako vyvlastňovací titul ve 

smyslu již výše uváděného § 3 odst. 2 energetického zákona, tudíž lze právo vyvlastňovaného 

k jeho nemovitosti omezit, nebo zcela vyloučit, čili odejmout, v zahájeném vyvlastňovacím 

řízení. Energetický zákon na tomto místě nicméně opakovaně odkazuje co do splnění 

podmínek pro omezení19 vlastnického práva na zvláštní zákon (svou povahou nenormativní)20 

poznámkou pod čarou, jímž rozumí stavební zákon jako celek. V § 170 stavebního zákona 

 
19 Paradoxně zde zákon hovoří pouze o omezování, nikoliv také výslovně o odnímání vlastnického práva k cizím 

nemovitostem. V tomto místě se tedy také otevírá otázka, zdali lze buď použít logického výkladu ad minori a 

maius, a pod omezením vlastnického práva rozumět i jeho odnětí, anebo, vzhledem ke skutečnosti, že se 

v případě této právní úpravy pohybujeme na výsostném poli veřejného práva, v němž se uplatňuje princip 

enumerace veřejnoprávních pretenzí, nelze tento zákonný odkaz vztahovat také k odnímání vlastnického práva. 

Tak jak tak se zdá být tím evidentnější, že obě právní úpravy mohou zdárně koexistovat vedle sebe jako 

autonomní vymezení komplexního spektra vyvlastňovacích titulů pro umisťování technické infrastruktury 

v energetice na cizí nemovitosti. 
20 Srov. k tomu nález Ústavního soudu ze dne 30. 11. 1999, sp. zn. II. ÚS 485/98.  
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pak nalézáme k energetickému zákonu paralelní právní úpravu vyvlastňovacích důvodů 

(účelů vyvlastnění), a to mj. i pro veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické 

infrastruktury, u níž je navíc stanovena podmínka, že je jako taková vymezena ve vydané 

územně plánovací dokumentaci. Zdánlivé zmatení zákonodárce plynoucí z této „zdvojené“ 

právní úpravy konkurujících si zákonných vyvlastňovacích titulů lze však překonat výkladem, 

zvláště za situace, kdy je předmětná poznámka pod čarou v rámci energetického zákona 

činěna natolik obecně, že z ní není zřejmé, kterou pasáž či která ustanovení stavebního zákona 

byla míněna jako relevantní pro ono hledání dalších hmotněprávních podmínek pro 

omezování vlastnického práva podle „zvláštního“ zákona.  

   Lze tak za použití systematického výkladu a přednosti zvláštní právní úpravy, jíž nejméně 

co do právní úpravy důvodů (účelů) vyvlastnění v daném případě rozhodně není stavební 

zákon, nýbrž energetický zákon, uzavřít, že právní úprava vyvlastňovacího titulu podle § 3 

odst. 2 energetického zákona má autonomní charakter a přednost před právní úpravou 

vyvlastňovacích důvodů podle stavebního zákona. To však neznamená, že by nebylo možné 

za určitých konkrétních okolností přistoupit i v případě zřizování určitého energetického 

zařízení, které by nesplňovalo podmínky podle § 3 odst. 2 energetického zákona, k využití 

některého z vyvlastňovacích účelů stanovených právě stavebním zákonem. Proto by ovšem 

zákonodárce zcela jistě nečinil zrovna na těchto místech energetického zákona poznámkou 

pod čarou odkaz na celý stavební zákon, byť nelze asi vyloučit situaci, že cílem činěného 

odkazu na zvláštní zákon mohly být i procesněprávní podmínky pro omezování nebo 

odnímání vlastnického práva k cizím nemovitostem.21 V naposledy zmíněné souvislosti je 

ostatně zajímavý právě ten moment, že v § 170 odst. 3 stavební zákon (na nějž energetický 

zákon pochopitelně také odkazuje) předvídá pro omezování a odnímání vlastnického práva 

zvláštní správní řízení o vyvlastnění, které se ovšem řídí zvláštní právní úpravou zákona o 

vyvlastnění. Paradoxně tak do značné míry patrně narážíme na faktický další zákonný odkaz, 

jenž v procesních otázkách problematiky vyvlastňování plnohodnotně v normativních partiích 

znění stavebního zákona poukazuje na použití zákona o vyvlastnění. Vzato kolem dokola je 

nabíledni konstatování, že není radno význam předmětného odkazu k plnění podmínek podle 

zvláštního zákona, jenž nenormativně poukazuje na stavební zákon, výkladově přeceňovat.  

   V tomto směru se tak lze jednoznačně přiklonit k závěru, že obě zmiňované právní úpravy 

jsou způsobilé vedle sebe bezrozporně obstát s tím, že nejsou-li naplněny zákonné podmínky 

 
21 Obdobně K. Eichlerová In: EICHLEROVÁ, K., HANDRLICA, J., JASENSKÝ, M., KOŘÁN, J., KOŠŤÁL, 

V., PLÁŠILOVÁ, D., ZÁKOUCKÝ, P. Energetický zákon. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 67 – 

68. 
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vyvlastňovacího titulu podle § 3 odst. 2 energetického zákona, lze postupovat za využití 

některého z vyvlastňovacích titulů podle § 170 stavebního zákona, čili v řízení o vyvlastnění, 

vedeném pro ten, či onen vyvlastňovací titul, a doložit splnění ať jedním, nebo druhým 

zákonem stanovených hmotněprávních podmínek pro vyvlastnění práv k cizím nemovitostem. 

Je totiž značný rozdíl, staví-li například provozovatel přenosové nebo přepravní soustavy 

zařízení přenosové nebo přepravní soustavy, např. systémově provázané vedení nebo 

systémový plynovod, nebo je-li předmětem umisťovacího a stavebního záměru zařízení, které 

s provozem jimi řízených páteřních soustavy nesouvisí. Ve druhém zmíněném případě bude 

třeba pro takovou atypickou, nikoliv ovšem zcela vyloučenou, technickou infrastrukturu 

v případě nutnosti provádění vyvlastnění naplnit předpoklady stanovené pro něj právě stran 

stavebního zákona. 

  K vyvlastňovací problematice v energetice zbývá dodat, že jak v případě dobrovolného 

(smluvního), tak nuceného omezení vlastnického práva k nemovitosti za účelem zřízení a 

provozování příslušných partií energetické soustavy náleží ovšem omezovanému vlastníkovi 

náhrada, která je ex lege komponována jako jednorázová, tedy nikoliv jako pravidelná 

opakující se roční dávka. K její konkrétní podobě, čili zdali je náhrada poskytována 

naturálním protiplněním, případně směnou za jinou, adekvátní nemovitost, nebo naopak 

peněžitým plněním, lze doplnit, že jiné nežli peněžité protiplnění je možné nabízet a 

akceptovat ať již v případě (dobrovolného) sjednání dohody, tak v případě (nuceného) 

vyvlastnění, neboť zákon o vyvlastnění počítá sice primárně s peněžitými náhradami za 

omezení či odnětí vlastnického práva k nemovitosti, nicméně upravuje také možnost 

poskytnutí náhradního pozemku, ovšem jen pro případy odnětí, nikoliv tedy omezení 

vlastnického práva k nemovitosti.22 

 

3.   Část druhá: Energetický zákon z pohledu základní iniciační projekce veřejnoprávní 

regulace do soukromého práva (licenční a certifikační problematika) 

 

Regulace podnikání v energetice je v první řadě do energetického zákona promítnuta tím, že 

podnikat v energetických sektorech, mezi které patří kromě touto prací uchopovaných odvětví 

elektroenergetiky a plynárenství rovněž teplárenství,23 lze pouze na základě úředního 

 
22 Viz blíže § 10 a 11 zákona o vyvlastnění. 
23 Teplárenství nicméně vykazuje určití specifika daná především objektivní odlišností charakteru tohoto 

podnikání, které je sice také vázáno na dálkovou infrastrukturu – teplovodní dálkovody, nicméně pouze 

v lokálním a vzájemně nepropojeném rozsahu, netíží je tolik evropská právní regulace, neboť ta se ve velmi 

obdobném rozsahu soustředí na elektroenergetiku a plynárenství. Byť tak existují některé společné jmenovatele 
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povolení, souhlasu, čili licence. Kromě této iniciační formální podmínky dovolenosti 

podnikání v energetice však navíc pro provozovatele páteřních sítí v elektroenergetice a 

plynárenství energetický zákon zcela v souladu s požadavky Třetí směrnice, Třetí plynárenské 

směrnice i Druhého nařízení a Druhého plynárenského nařízení jakousi superlicenční 

proceduru certifikace nezávislosti těchto provozovatelů, v níž se odráží zájem na úředně 

ověřené existenci takových provozovatelů páteřních sítí, u nichž je kromě obecně nastavených 

licenčních předpokladů podnikání povahy technické či finanční rovněž nutno garantovaně 

ověřovat, že nejsou spjati se žádným relevantním tržním zájmem, který by mohl vést 

k narušení hospodářské soutěže v celém sektoru, navíc s reálným neblahým vlivem na 

přeshraniční obchodování s elektřinou a plynem v rámci vnitřního trhu Evropské unie.  

  Ratio této iniciačně uchopované problematiky potřebnosti veřejnoprávního přivolení 

k výkonu podnikatelské činnosti tak v první řadě představuje naplnění veřejného zájmu na 

zajištění bezpečného a spolehlivého zásobování energetickými médii, především pak 

elektřinou (pro svícení, topení a univerzální použití v domácnosti), ale také plynem (pro 

topení, vaření a ohřev vody obyvatelstvem). Subsumovaným veřejným zájmem lze pak 

v tomto rámci rozumět jednak z pohledu infrastrukturního činnosti výstavby (rozvoje), 

provozování a údržby funkční energetické dopravní infrastruktury, jednak z pohledu 

komoditního obchodování energií zachování a rozvoj tržního prostředí pro provádění 

komoditně determinovaných činností, jimiž je třeba rozumět především činnosti obchodu 

s elektřinou a s plynem, resp. zajištění potřebné výrobní kapacity, potažmo dostatečné 

přeshraniční importní kapacity, není-li dostatek domácích výrobních zdrojů, ať se jedná o 

důvody povahy objektivní (geologicky nedostatečná ložiska pro těžbu plynu, nedostatečné 

přírodní podmínky pro instalaci výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů, např. povahy 

geotermální, fotovoltaické/solární, větrné), anebo o důvody povahy subjektivní (momentální 

ekonomická nevýhodnost provozování konvenčních zdrojů pro výrobu elektřiny).  

   Právě licenčním řízením lze tuto iniciační lustraci vhodnosti subjektů usilujících o držbu 

příslušných licencí obstarat. Kromě zajištění bezúhonného fungování budoucího držitele 

licence tak k podmínkám odbornosti přistupují především podmínky dostatečných 

technických a finančních předpokladů výkonu licencované činnosti, protože jen tehdy lze 

zabezpečit řádné vykonávání činnosti podléhající předběžnému státnímu přivolení, pakliže je 

žadatel o licenci požadovaným způsobem finančně zabezpečený, resp., je-li výkon 

 
právní úpravy, bylo by lze de lege ferenda zvažovat vyčlenění sektoru teplárenství z rozsahu energetického 

zákona a věnovat mu vlastní právní úpravu, která by se mohla více blížit v mnoha směrech podobné právní 

úpravě vodárenského podnikání. 
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licencované činnosti bezpodmínečně spjat s provozem určitého technického (energetického) 

zařízení. Naposledy uvedené technické předpoklady jsou tedy z logiky věci fixovány toliko 

k těm činnostem, jejichž výkon váže na provozování infrastrukturních zařízení, tedy kromě 

provozovatelů soustav v elektroenergetice a plynárenství se jedná o provozování výroben 

elektřiny a plynu, jakož i o provozování zásobníků plynu, ať již tyto využívají geologické 

porézní struktury, nebo se jedná o superšpičkové zásobníky kavernového typu.   

   Bezlicenční, ovšem toliko dočasný, provoz umožňuje ustanovení § 5 odst. 9 energetického 

zákona jen těm výrobnám elektřiny nebo plynu (resp. i tepla), které je třeba před kolaudačním 

řízením podle stavebního zákona úspěšně vyzkoušet ve zkušebním provozu. Pro takový 

provoz ovšem energetický zákon předvídá nejen uzavření smlouvy o připojení, ale také 

zajištění odběru takto dočasně vyráběné elektřiny nebo vyráběného (těženého) plynu ze strany 

jiného účastníka trhu s elektřinou nebo plynem. 

   Ohledně všech provozovaných infrastrukturních energetických zařízení zároveň platí, že na 

každé výrobní, přenosové, přepravní nebo distribuční nebo uskladňovací zařízení lze zároveň 

vydat jen jednu licenci.24 Tudíž ani teoreticky nepřipadá do úvahy, že by na jednom zařízení 

provádělo licencovanou činnost vícero podnikatelských subjektů. Naopak z praxe ERÚ 

vyplývá, že jednotlivá provozovaná energetická zařízení jsou podřazována do jednotné 

licence na tu či onu licencovanou činnost, takže pod licenci na výrobu elektřiny jsou 

podřazována všechna jedním držitelem licence provozovaná energetická zařízení. To ovšem 

nevylučuje, aby jedno a totéž zařízení mohlo za určitých okolností, byť nikoliv ve zcela 

identickém rozsahu, sloužit výkonu více nežli jedné licencované činnosti, čili aby bylo 

podřazeno pod režim více nežli jedné, co do povahy odlišné činnosti, jako je tomu u zařízení 

sloužícímu alespoň v částech (nikoliv však technologicky zcela identicky) současně jak 

k výrobě elektřiny, tak k výrobě tepelné energie. Z tohoto výkladu tedy vyplývá, že jedno a 

totéž energetické zařízení smí být provozováno jen na základě jediné (jedinečné) licence 

svědčící jedinému subjektu. Zároveň však tím není vyloučeno, aby na jedno energetické 

zařízení byly vydány dvě co do druhu zcela rozdílné licence, nikoliv ovšem co do subjektu, 

jemuž jako oprávnění k podnikání svědčí, ale ve vztahu k jinakosti licencované podnikatelské 

činnosti, která je na něm prováděna. I díky této skutečnosti je třeba již nyní možné, aby na 

energetická zařízení sloužící jak výrobě elektřiny, tak výrobě tepelné energie, byly vydány 

dvě druhově odlišné licence vztahující se k jinému podnikatelsky vyráběnému energetickému 

médiu, v daném případě tedy vedle elektrické energie i dálkového tepla. V tomto směru je 

 
24 Viz výslovně § 8 odst. 3 energetického zákona. 
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tedy třeba interpretovat požadavek energetického zákona na to, aby na jedno energetické 

zařízení určitého technického a technologického určení byla vydána toliko jediná licence 

takovou činnost pokrývající. Umožňuje-li však téže zařízení v některých svých částech jej 

podnikatelsky provozovat i pro jinou podnikatelskou činnost podléhající státnímu souhlasu 

(licenci) v energetice, energetický zákon takovou možnost nezakazuje, čili ji povoluje a na 

jedno energetické zařízení jako určitý technologický celek, subsumující synchronní 

technologickou proveditelnost vícera licencovaných činností, je pak možno vydat dvě i více 

licencí.  

   To však neplatí bezvýjimečně. Z dalších ustanovení energetického zákona25 ve vztahu 

k některým licencovaným infrastrukturním (kapacitním) činnostem, resp. v relaci 

k operátorovi trhu, totiž vyplývá neslučitelnost jejich výkonu především s činnostmi povahy 

výrobně – komoditní. U operátora trhu je výluka souběhu se zřetelem k charakteru jím 

poskytovaných služeb na trzích s elektřinou a s plynem absolutní, neboť podle § 20a odst. 3 

energetického zákona operátor trhu nesmí být držitelem jakékoliv jiné licence udělované 

podle energetického zákona. U zařízení tvořících přenosovou, přepravní nebo distribuční 

soustavu provádět činnosti komoditní povahy, se výluka licenčního souběhu vztahuje pouze 

na výrobu elektřiny a plynu, resp. uskladňování plynu. Taktéž na týchž zařízeních povahy 

podzemních zásobníků plynu26 je vyloučen souběh licencovaných činností technologicky 

prováděné výroby (těžby) plynu se současně (a primárně) prováděnými činnostmi 

uskladňování plynu v rámci obchodního styku. Naopak dovolenost existence souběhu licencí, 

včetně těch komoditní povahy, lze ex lege vnímat jen u tzv. malých provozovatelů 

distribučních soustav, definovaných méně než 90 000 připojenými zákazníky, u nichž 

požadavek především na právní oddělení od komoditně podmíněných licencovaných činností 

energetický zákon výslovně popírá.27 Mezi tyto malé provozovatele distribučních soustav lze 

za současné situace na relevantních energetických trzích zásadně řadit především 

provozovatele lokálních distribučních soustav, které nejsou přímo připojeny k páteřním 

energetickým sítím, resp. nejsou v krajním případě s elektrizační a plynárenskou soustavou 

fyzicky propojeny vůbec. 

 
25 Tak je tomu u provozovatelů páteřních sítí v § 24a energetického zákona pro provozovatele přenosové 

soustavy, v § 58n energetického zákona pro vlastnicky odděleného provozovatele přepravní soustavy. Výluka 

souběhu licencí platí také pro provozovatele distribučních soustav, byť jen omezeně na ten který sektor (tedy 

nikoliv křížově) – k tomu viz § 25a odst. 1 a 7, resp. § 59a odst. 1 a 8 energetického zákona. 
26 Jedná se o vytěžená nebo těžená ropoplynová ložiska, kterou jsou využívána nejen k uskladňování plynu pro 

jiného, ale rovněž pro technologickou potřebu  
27 Viz k tomu úprava § 25a odst. 9 (pro elektroenergetiku) a § 59a odst. 10 (pro plynárenství) energetického 

zákona. 
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   Energetický zákon sám o sobě nepřináší vlastní definici podnikání, nicméně fakticky 

vymezuje obory činnosti, které je třeba za podnikání v energetice považovat. Činí tak již v § 3 

odst. 1 a v návaznosti na toto ustanovení posléze i v § 4 odst. 1 energetického zákona. 

Citovaná ustanovení zákona přinášejí základní rozlišení podnikatelských aktivit v energetice 

na ty, které se uskutečňují ve veřejném zájmu, čili podléhají mnohem rozsáhlejší a hlubší 

cenové i necenové regulaci, resp. jejich nositelé jsou kromě zvláštních zákonných povinností 

rovněž obdařeni mimořádnými oprávnění veřejnoprávní povahy. Mezi toto podnikání se tak 

řadí všechny transportně a infrastrukturně vázané aktivity, tedy přenos elektřiny, přeprava 

plynu, distribuce elektřiny a plynu a konečně do značné míry i uskladňování plynu.  

    Kromě nich do druhých, méně regulovaných podnikatelských činností v energetice patří 

všechny ostatní aktivity, zejména kombinované infrastrukturně – komoditní činnosti jako je 

výroba elektřiny a výroba (těžba) plynu, které ke své realizaci kromě obchodní části vyžadují 

především výrobní nebo těžební infrastrukturu, čistě komoditní činnosti obchodování 

s elektřinou a plynem a konečně činnosti operátora trhu jako technického garanta záchovného 

fungování tržního prostředí v infrastrukturním prostředí, které jsou v jiných členských zemích 

Evropské unie ve většině případů svěřeny provozovatelům páteřních soustav. V České 

republice tomu tak ovšem není, se zřejmým úmyslem si v případě privatizace provozovatelů 

páteřních sítí zachovat vliv na fungování trhu, protože v případě obchodní společnosti 

operátora trhu28 je předpokládána minimální dvoutřetinová účast státu na základním kapitálu 

zákonem dané právní formy akciové společnosti.29 Jedná se tak i v důsledku takto zákonem 

nastaveného majoritního společenského podílu o vcelku unikátní právnickou osobu, jíž může 

být jako jediné udělena teritoriálně výhradní licence pro činnosti operátora trhu.30 Nikdo jiný 

tak v tuzemsku tyto specifické činnosti zahrnující zejména organizování krátkodobých trhů 

s elektřinou a plynem, vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek subjektů zúčtování – 

účastníků trhu s elektřinou nebo plynem, resp. zajišťovat vyplácení podpory související 

s elektřinou vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie, nesmí sám provádět, či do jejich 

výkonu zasahovat.  

   Pozoruhodnou právní úpravu ovšem obsahuje § 3 odst. 3 věty druhé energetického zákona, 

protože v tomto ustanovení se nad rámec uvozujícího § 1 energetického zákona ve vztahu 

k předmětu právní úpravy stanoví, že podnikání v energetických odvětvích není jediným 

okruhem důvodů, pro něž by bylo třeba si licenci obstarat. Licence na výrobu elektřiny je totiž 

 
28 Jedná se o obchodní společnost OTE, a.s. 
29 Viz § 20a odst. 1 a 2 energetického zákona. 
30 K tomu srov. rovněž § 4 odst. 2 písm. c) energetického zákona. 
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vyžadována i pro případ, kdy předmětný subjekt elektřinu vyrábí ve výrobnách elektřiny 

s instalovaným výkonem nad 10 kW určených pro vlastní spotřebu zákazníka, které jsou 

připojeny k elektrizační soustavě, jakož i pro případ výroby elektřiny pro vlastní spotřebu 

zákazníka v menších výrobnách do 10 kW včetně instalovaného výkonu za předpokladu 

připojení další výrobny elektřiny do téhož odběrného místa. Účel takto vydávané licence není 

jasný a neodpovídá podnikatelsky založené koncepci energetického zákona, když k obstarání 

licence včetně splnění všech zákonem nastavených podmínek nutí rovněž subjekty, které se 

podnikání ve výrobě elektřiny vůbec nevěnují, tudíž provozují předmětné výrobny elektřiny 

nepodnikatelsky, typicky pro pokrytí své vlastní spotřeby.31  

   Tato nešťastná právní úprava se do energetického zákona dostala novelou č. 131/2015 Sb., 

přičemž naprosto fatálně a přitom neorganicky zasáhla do podnikatelského konceptu 

udělování licenci tak, jak jej upravoval od počátku své účinnosti energetický zákon. Před 

nabytím účinnosti shora odkazované novely energetického zákona přitom zcela jednoznačně 

platilo, že pro nepodnikatelské provozování výroben elektřiny nebylo udělení licence 

vyžadováno. V důsledku tohoto textově velmi neobratného a nekoncepčního zásahu tak 

museli nepodnikatelští provozovatelé všech větších výrobních zařízení elektřiny, resp. i těch 

menších, měli-li do jednoho odběrného místa vyústěnu více nežli jednu výrobnu elektřiny, 

byť obě pro krytí vlastní spotřeby, dodatečně po zajištění splnění všech zákonných podmínek 

provozování licencované činnosti výroby elektřiny požádat o licenci. Licence tak ztratila svou 

výhradně podnikatelskou povahu a stala se pro případy nepodnikatelského provozování 

výroben elektřiny příslušných parametrů jakýmsi povolením k provozování takto 

licencovaných zařízení. Fakticky tak nahradila autorizační proceduru, jejíž úspěšné provedení 

dříve energetický zákon jako předpoklad pro následný provoz předpokládal. Energetický 

zákon tak hrubě zasáhl do privátní sféry jednotlivců, čili do předmětných soukromých zájmů, 

aniž k tomu měl, ovšem kromě zároveň vedené (a poněkud populistické) kampaně za provoz 

malých výroben elektřiny pro samoodběr, reálný důvod.  

   Neorganičnost zahrnutí nepodnikatelského provozování výroben elektřiny na úroveň 

podnikání v energetice se přitom poměrně výrazně projevuje při výkladu § 11 odst. 1 

energetického zákona, v němž jsou držitelům licencí, a to pochopitelně bez jakéhokoliv 

dalšího rozlišení na podnikatelské a nepodnikatelské subjekty, předepisovány zcela konkrétní 

zákonné povinnosti, jež jsou však nepodnikatelskému charakteru takového provozování 

 
31 Srov. též J. Med In: ZDVIHAL, Z., SVĚRÁKOVÁ, J., MED, J., OSADSKÁ, J. a kol. Energetický zákon. 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, který v těchto souvislostech upozorňuje na „nestandardnost“ 

znění § 3 odst. 3 energetického zákona. 
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výroben elektřiny zcela cizí. Tak lze především vyjádřit pochybnosti nad tím, jak 

nepodnikatelské provozovatele výroben elektřiny reálně a vymahatelně zatížit povinností mít 

k dispozici k plnění svých práv a povinností potřebné lidské, technické a finanční zdroje, nebo 

jak lze po nich vynucovat povinnost nabízet zákazníkům (které objektivně nemá) možnost 

předávání informací o vyúčtování dodávek energie a souvisejících služeb v elektronické 

podobě, resp. týmž zákazníkům vyúčtovávat dodávku elektřiny a související službu 

v elektroenergetice. V naposledy uvedených souvislostech je totiž za výrobce a v objektivním 

slova smyslu zároveň zákazníka třeba považovat právě onoho provozovatele výrobny 

elektřiny – výroba i spotřeba nepodnikatelsky vyráběné elektřiny je totiž příčinně propojena 

s jednou a touž osobou, která ovšem sama k osobě nemá charakter zákazníka, neboť elektřinu 

pro své konečné užití u sebe sama nenakupuje. Tak by mohla činit jen ve vztahu k dalším, 

zásadně podnikatelským účastníkům trhu s elektřinou. Vhodnost takového veřejnoprávního 

zásahu zákonodárce je i z tohoto důvodu velmi diskutabilní, neboť zákonodárce předmětnou 

novelou nijak při definici zákonných práv a povinností nezohlednil nepodnikatelský charakter 

těchto atypických držitelů licencí na výrobu elektřiny. Zákonodárce se tak odchýlil od 

předmětu právní úpravy energetického zákona, jímž mělo být jen podnikání v energetice, a 

nikoliv jakákoli, byť hospodářsky podmíněná činnost v energetice.32  

   Předmětnou novelou energetického zákona se navíc dále rozvinuly pochybnosti povahy 

výkladové a aplikační, protože nadále není jasné, zdali se povinnost obstarat si licenci na 

provoz i velkých výrobních zařízení elektřiny zatěžuje rovněž ty jejich provozovatele, které si 

takto provozovanou výrobnou elektřiny nezajišťují svoji vlastní spotřebu, nýbrž elektřinu 

dodávají dalším subjektům, není vyloučeno, že i v rámci příslušného podnikatelského 

uskupení, aniž by generovali zisk, čili provádějí její prosté nákladové přeúčtování. Za 

takových okolností zcela jistě nedochází, a ani nemůže docházet, ke generování zisku, který je 

jedním z nutných, kumulativně splňovaných předpokladů naplněné zákonné definice 

podnikatele ve smyslu občanského zákoníku.33 Je proto více nežli zřejmé, že na takové 

provozovatele se zákonem činěné vymezení potřebnosti licence k nepodnikatelskému 

provozování výroben elektřiny nevztahuje. Opačný výklad by totiž dozajista kolidoval 

ústavněprávně zakotvené zákonné licenci každého činit to, co zákon nezakazuje,34 čili 

 
32 Podle § 1 platí, že energetický zákon upravuje jednak podmínky podnikání a výkon státní správy 

v energetických odvětvích, jakož i práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím, tj. s podnikáním 

v energetických odvětvích s výkonem státní správy spojených. 
33 Viz § 420 odst. 1 občanského zákoníku, podle něhož se za podnikatele považuje ten, kdo samostatně, na 

vlastní účet a odpovědnost, živnostenským či obdobným (např. licenčním) způsobem a se záměrem činit tak 

soustavně za účelem dosažení zisku vykonává výdělečnou činnost.  
34 Viz článek 2 odst. 4 Ústavy a článek 2 odst. 3 Listiny. 
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dodávat elektřinu bez nutnosti opatřit si současně na takové provozování výrobny elektřiny 

licenci svým odběratelům, kteří dodávajícímu subjektu negenerují zisk. Obdobně by opačný 

výklad popíral zásadu enumerace veřejnoprávních pretenzí35, v jejímž jádru tkví nutnost na 

zákonné úrovni stanovit případy, meze a způsoby uplatňování státní moci. Argument 

teleologií či logickým výkladem zákonné úpravy pro tento případ nemůže podle autora této 

práce překlenout zcela zjevnou mezeru právní úpravy, protože by tím nepřípustně rozšiřoval 

pole aktivního mocenského působení orgánů výkonu státní moci na úkor svobody konání 

jednotlivce. 

  Dalším nikoliv nevýznamným problémem současné právní úpravy licencování 

energetických podnikatelů je uzavřený výčet licencovaných podnikatelských aktivit, který 

však již zcela zřejmě neodpovídá skutečné potřebě trhu s elektřinou, v jehož rámci se objevují 

podnikatelsky samostatně (tj. nikoliv v rámci jiné licence) provozovaná zařízení na akumulaci 

elektřiny, typicky různé bateriové systémy. Jestliže tyto systémy převážně elektrolytického 

ukládání elektřiny za účelem zpožděné spotřeby neprovozuje výrobce elektřiny např. typicky 

jako součást fotovoltaických elektráren, anebo některý z provozovatelů přenosové nebo 

distribuční soustavy kupříkladu pro vyvažování jím provozované soustavy, vzniká otázka, o 

jakou licenci, resp. jestli vůbec o nějakou licenci může, natož je povinen k řádnému 

provozování žádat. Akumulace elektřiny má sice do jisté míry blízko k výrobě elektřiny, když 

zpětným odebíráním elektrické energie z lithio-iontové elektrolytu lze považovat za obdobu 

výroby a dodání elektřiny do elektrizační soustavy, nelze ovšem současně pominout, že 

v plynárenství je její obdoba podchycována zvláštní licencí na uskladňování plynu, tj. opět 

ukládání již vyrobeného (vytěženého) plynu.  

   Lze si tak jen stěží představit, že by na provozování akumulačních zařízení měla být 

udělována licence na výrobu elektřiny, pokud na uskladňování plynu není vydávána licence 

na výrobu plynu. Stejně tak je vyloučeno, aby v souladu s tím, co bylo výše řečeno k jednotě 

licence, mohla být v režimu licencované činnosti podnikatelsky odděleně od výrobny 

elektřiny (např. fotovoltaické elektrárny) provozována rovněž činnost uskladňování 

(akumulace) elektřiny v bateriových systémech, jinak s touto výrobnou elektřiny provozně 

související. 

    Není-li tedy v současné době výslovně energetickým zákonem stanovováno, že akumulace 

elektřiny není podnikatelskou činností podléhající udělení licence, pak nelze nežli dovodit, že 

by se tato podnikatelská činnost měla uskutečňovat na základě obecné právní úpravy 

 
35 Viz článek 2 odst. 3 Ústavy a článek 2 odst. 2 Listiny. 
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živnostenského podnikání.36 Tomu ostatně přisvědčuje znění negativního vymezení živnosti 

obsažené v § 3 odst. 3 písm. d) živnostenského zákona, v němž jsou z režimu živností 

vyloučeny jen stávající podnikatelské činnosti v energetice výslovně vymezené v § 4 odst. 1 

energetického zákona, pro které se udělují licence podle energetického zákona s vyloučením 

(obecné) právní úpravy živností. Vzhledem k tomu, že není možné poskytování akumulačních 

prostor k ukládání elektřiny využít žádnou z živností řemeslných, vázaných nebo 

koncesovaných, bude se jednat o živnost volnou, ať již pojmenovanou, půjde-li o pronájem 

(kapacity) a půjčování baterií jako věcí movitých, anebo věcí nemovitých, případně se jistě 

může jednat i o nepojmenovanou volnou živnost.37 Nemá smysl ovšem zakrývat, že díky 

tomuto začlenění předmětných podnikatelských aktivit pod rozsah živnostenského zákona 

zbavuje ERÚ pravomoci do těchto činností provozovatelů akumulačních zařízení jakkoli 

zasahovat, ať již ve vztahu k udělování licencí, vykonávání dozoru a kontroly, ukládání pokut 

nebo třeba rozhodování sporů mezi držiteli licencí. Vydání takové živnosti kromě toho není 

ani nijak spjato s prokazováním odborné způsobilosti osob jednajících za takového 

provozovatele akumulačních zařízení, jako je tomu v případech udělování licencí podle 

energetického zákona. 

   Licence podle energetického zákona vydává ERÚ, a to vždy na dobu neurčitou pro 

provozovatele infrastrukturních zařízení v energetice. Je následují licence udělované na dobu 

nejvýše 25 let pro provozovatele infrastrukturně – komoditních zařízení, tedy výroben 

elektřiny a výroben plynu, nejde-li ovšem o situaci, že takový žadatel o udělení licence doloží 

užívací právo k energetickému zařízení na dobu kratší 25 let. Jestliže energetický zákon na 

tomtéž místě hovoří rovněž o doložení časové omezenosti vlastnického práva, nelze význam 

tohoto poukazu brát za relevantní, protože vlastnické právo není svou povahou omezováno, 

resp. vylučováno časem.38 Pak se licence uděluje jen na tuto kratší dobu. Naopak toliko na 

dobu pouhých pěti let jsou udělovány licence na činnosti povahy obchodování 

s energetickými komoditami, čili s elektřinou a plynem. Byť § 4 odst. 3 odkazuje na celé 

znění svého odstavce 1, lze tedy toto ustanovení o zkrácení doby určité, na kterou se licence 

udělují, vztáhnout pouze k odstavci 1 písm. a), tedy k výrobním činnostem v energetice, 

nikoliv tedy na licence, u nichž je předpokládáno udělování na dobu neurčitou, protože právě 

 
36 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
37 Blíže viz příloha 4 živnostenského zákona, která upravuje 80 položek seznamu nominátně i nepojmenovaně 

určených volných živností, když přílohy 1 – 3 živnostenského zákona žádnou odpovídající náplň živnosti 

spočívající v podnikatelském využívání akumulační schopnosti bateriových a jiných akumulačních systémů 

neupravuje. 
38 Viz též komentář k § 4 in EICHLEROVÁ, K., HANDRLICA, J., JASENSKÝ, M., KOŘÁN, J., KOŠŤÁL, V., 

PLÁŠILOVÁ, D., ZÁKOUCKÝ, P. Energetický zákon. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 79 – 82. 
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dobu neurčitou (především pro její neurčitost) nelze považovat za dobu kratší, než na kterou 

je udělována licence. Obdobně nelze toto zkrácení doby, na kterou se uděluje licence, 

vztahovat ani ve vztahu k licencím na komoditní obchodování, protože ty pro změnu 

nepředpokládají relevanci jakéhokoliv energetického zařízení, k němuž mělo žadateli o licenci 

svědčit především užívací právo. 

    Zcela zvláštní kapitolu v případě provozovatelů páteřních soustav v elektroenergetice a 

plynárenství představuje institut certifikátu nezávislosti jako individuálního rozhodnutí ERÚ 

formálně potvrzujícího tržní nezávislost provozovatelů přenosové a přepravní soustavy. Vedle 

licence, kterou musí mít až na energetickým zákonem vyjmenované marginální výjimky39 

v zásadě každý podnikající subjekt v energetice, přistupuje jako další nezbytná podmínka 

provozování přenosové soustavy a přepravní soustavy povinnost obou páteřních 

provozovatelů soustav držet právě certifikát nezávislosti. Cílem je procesně formální, tj. 

certifikované prověření absence konfliktu zájmů mezi přirozenými monopoly obou páteřních 

soustav na straně jedné a obchodních zájmů ze strany uživatelů těchto sítí, tj. zejména 

obchodníků s elektřinou a plynem nebo výrobců elektřiny či plynu na straně druhé. Formálně 

vzato však udělení licence na přenos elektřiny, resp. licence na přepravu plynu, není vázáno 

na udělení certifikátu nezávislosti a naopak. Obě správní řízení o udělení, případně o zrušení 

licence na straně jedné a o udělení, resp. zrušení certifikátu nezávislosti jsou tedy 

z procesního pohledu na základě nerozporné textace energetického zákona oddělena.  

  Povinnost být držitelem certifikátu nezávislosti byla do českého právního řádu 

transponována v důsledku znění Třetí směrnice a Třetí plynárenské směrnice, která požadují 

formální osvědčení splnění podmínek nezávislosti. Podmínky nezávislosti, jež jsou 

v certifikaci vrchnostensky ověřovány a následně i formálně osvědčovány, jsou upraveny v § 

24a odst. 2 energetického zákona pro provozovatele přenosové soustavy a v § 58a – 58n 

energetického zákona pro provozovatele přepravní soustavy. Certifikační procedura v poloze 

správního řízení vedeného ERÚ je pak pouze zčásti upravena v § 10b, resp. 10c energetického 

zákona. Její část v rozsahu vydávání stanoviska Evropské komise se naopak řídí přímo 

aplikovatelnými procesními ustanoveními článků 3 Druhého nařízení a Druhého 

plynárenského nařízení.  

   Český zákonodárce z výběru z vícera evropským právem nastavených základních 

variantních modelů zajištění existence nezávislých provozovatelů přenosové soustavy pro 

elektroenergetiku vybral pro provozovatele přenosové soustavy pouze preferovanou možnost 

 
39 Viz § 3 odst. 3 a 4 energetického zákona. 
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vlastnického, či spíše společnického, oddělení činností provozu přenosové soustavy od 

komoditních podnikatelských aktivit. Naopak pro plynárenství byla umožněna existence nejen 

vlastnicky, či společnicky, odděleného provozovatele přepravní soustavy, nýbrž, a to 

z historických důvodů, v evropských očích vývojově méně vyzrálé varianty nezávislého 

provozovatele přepravní soustavy40. Ta stále buduje provozovatele přepravní soustavy jako 

majetkovou (společnickou) součást vertikálně integrovaného podnikatele čili jednoho 

podnikatelského seskupení, v rámci něhož jsou zároveň zachovávány i činnosti vázané 

k oběma relevantním komoditám – elektřině nebo plynu. V současné době však provozovatel 

přepravní soustavy splňuje podmínky nezávislosti na úrovni společnicky (vlastnicky) 

odděleného subjektu. Otázkou však zůstává, zdali v případě recertifikace provozovatele 

přepravní soustavy na evolučně vyšší formu nezávislého oddělení od tržních zájmů je po čase 

možné v důsledku změny majetkové struktury znovu žádat o certifikaci v právně 

nepreferovaném režimu nezávislého provozovatele (ITO). Kloním se k názoru, že v případě 

formálního splnění komplikovaných podmínek nastavených pro tuto variantu energetickým 

zákonem k zajištění nezávislosti takového provozovatele přepravní soustavy je v zásadě 

možné se z režimu vlastnicky (společnicky) odděleného provozovatele přepravní soustavy 

vrátit do režimu ITO, neboť ani samotná třetí směrnice pro plynárenství, ani energetický 

zákon takovou možnost nevylučuje. Obě evropské směrnice třetího liberalizačního balíčku 

totiž možnost volby totiž jenom rámcově fixují v čase hranicí dne 3. září 2009.  

   Každopádně však v současnosti není vyloučeno, že by provozovatel přepravní soustavy 

mohl splňovat rovněž podmínky pro vlastnické oddělení, nicméně je stále, tj. i po změně 

struktury svých společníků, certifikován jako nezávislý provozovatel soustavy (ITO).41 

Z energetického zákona přitom zároveň nelze vyvozovat povinnost provozovatele přepravní 

soustavy oznamovat, či dokonce žádat o vydání nového certifikátu nezávislosti, byť by došlo 

ke změně okolností povahy změny společné struktury v tom směru, že by zároveň mohl 

splňovat podmínky pro vydání certifikátu nezávislosti nejvyzrálejšího stupně vlastnického 

oddělení. V ustanovení § 10a energetický zákon totiž toliko podmiňuje provozování přepravní 

soustavy držbou certifikátu nezávislosti, který provozovatel přepravní soustavy již drží, a 

oznamovací povinnost provozovatele přepravní soustavy vůči ERÚ přitom svazuje jen ve 

 
40 Tzv. ITO (Independent Transmission Operator). 
41 Obchodní společnost NET4GAS, s.r.o., IČO: 27260364, se sídlem Praha 4, Nusle. Na Hřebenech II 1718/8, je 

držitelem licence na přepravu plynu. Její společnická struktura je tvořena jediným společníkem – společností 

NET4GAS Holdings, s.r.o. vlastněnou z jedné poloviny  jednak společností Allianz Infrastructure Czech HoldCo 

II S.a.r.l. a jednak z druhé poloviny společností Borealis Novus Patent B.V. Provozovatel přepravní soustavy tak 

na rozdíl od doby udělení certifikátu nezávislosti již není součástí původního vertikálně integrovaného 

plynárenského podnikatele německé skupiny RWE/Innogy. Více na www.net4gas.cz [online] [cit. 2020-12-28]. 

http://www.net4gas.cz/
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vazbě na každou změnu skutečnosti, o které se dozví a v důsledku které přestal splňovat 

některou z podmínek nezávislosti. Takovou změnou by ovšem zcela jistě nebyla bez dalšího 

jen pouhá změna společníků provozovatele přepravní soustavy.  

   Ostatně že se nejedná o povinnost provozovatele přepravní soustavy, výslovně deklaruje 

rovněž § 58a odst. 1 věty druhé energetického zákona, ve kterém se stanoví, že je právem (a 

nikoliv povinností) provozovatele přepravní soustavy postupovat podle § 58n energetického 

zákona, čili usilovat o docílení držby certifikátu nezávislosti v poloze vlastnického 

(společnického) oddělení.  

 

4.  Část třetí: Vybrané další veřejnoprávní prvky podnikání v energetickém zákoně 

 

Energetický zákon především právní úpravou § 11a poměrně razantně vystupuje na podporu 

ochrany spotřebitelské části trhu s elektřinou a trhu s plynem. Tu ovšem záhy doplňuje nejen 

ve vztahu mezi podnikatelským poskytovatelem služby či dodávky energie podstatně méně 

dobře informovanému a ekonomicky zcela nesrovnatelnému zákazníkovi v pozici 

spotřebitele, ale také ve vztahu mezi jednotlivými energetickými podnikateli. Tuto ochranu 

právní jistotě se v elektroenergetice (§ 50 energetického zákona) a v plynárenství (§ 72 

energetického zákona) snaží nastolit tak, aby bylo zjevné, od jaké míry je smluvní vztah 

způsobilý co do své určitosti (obligatorní náležitosti obsahu smlouvy), respektive 

prokazatelnosti své vlastní existence (obligatorní písemná forma). Právě pro tento účel tedy 

energetický zákon upravuje soubor povinných obsahových náležitostí určitých „typů“ smluv, 

které vymezuje předmětem plnění, aniž by ovšem zároveň rozšiřoval portfolio smluvních 

nominátů nastavených občanským zákoníkem pro doménu soukromoprávních vztahů.  

   Potřeba restriktivního výkladu veřejnoprávní regulace v tomto případě velí výkladovou 

umírněnost v tom smyslu, že energetický zákon, resp. zákonodárce, v jeho případě, neměl 

v úmyslu upravit nad rámec soukromoprávního instrumentária občanského zákoníku nové 

smluvní typy. O tom koneckonců nesvědčí toliko výslovná právní úprava § 96 odst. 5 

energetického zákona, která při uzavírání smluv v energetice odkazuje na právní úpravu již 

existujících smluvních typů občanského zákoníku,42 ale také znění důvodové zprávy k zákonu 

č 458/2000 Sb., které právě v případě zmíněných ustanovení § 50 a 72 energetického zákona 

hovoří jako o stanovení obsahových, resp. formálních náležitostí u vybraných kategorií 

 
42 Ustanovení § 96 odst. 5 energetického zákona nesprávně kromě občanského zákoníku odkazuje i na obchodní 

zákoník, který byl však s účinností k 1. 1. 2014 v důsledku provedené rekodifikace zrušen právě občanským 

zákoníkem. 
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smluv, vymezených typickým předmětem smlouvy (výslovně dodávka elektřinu nebo 

dodávka plynu). Tomuto výkladu koresponduje rovněž pravomoc ERÚ rozhodovat spory 

nejen o uzavření smluv podle tohoto zákona, ale také o jejich plnění, resp. spory o připojení 

nebo přístupu k jednotlivým soustavám v elektroenergetice a plynárenství (včetně zásobníků 

plynu), kterým ani v případě přístupu neodpovídá konkrétní předmět smluvního plnění smluv 

uzavíraných v režimu § 50 a 72 energetického zákona. Má-li tedy jinými slovy ERÚ 

přistoupit k plnohodnotné obsahové formulaci té které smlouvy, usnadňuje mu zákonná 

úprava v obou odkazovaných ustanoveních energetického zákona orientaci, které konkrétní 

smluvní náležitosti musí případně ve výrokové části správního rozhodnutí, jímž se takové 

sporné správní řízení končí, zohlednit. K oběma těmto doménám uplatňovaného veřejného 

zájmu stabilizujícího smluvní vazby v elektroenergetice a plynárenství se však v bližší míře 

detailu vrátím v níže navazujících podkapitolách 4.1 a 4.2.  

   Nežli však přikročím k podrobnějšímu uchopení obou výše zmiňovaných projevů veřejného 

zájmu v energetickém zákoně, zastavil bych se krátce u dalšího specifického právního 

institutu smluvní povahy s výrazným veřejně regulatorním prvkem, který vstupuje do 

komponování, potažmo obsahového naplňování smluvních vztahů v energetice ve vztahu 

k uživatelům technické infrastruktury v poloze nezbytného předpokladu zabezpečení dodávky 

energetických médií. Jedná se o řád provozování soustavy (largo sensu), ať je zákonem 

oslovenými provozovateli soustav v elektroenergetice (na rozdíl od plynárenství) zaužíván 

jako „pravidla provozování“ přenosové nebo distribuční soustavy, či opravdu jako řád stricto 

sensu.43 Obdobnému režimu podléhají rovněž obchodní podmínky operátora trhu.  

   Předmět řádů v elektroenergetice a plynárenství představuje hlavně tržně jednotící úprava 

podmínek poskytování tam vymezených sektorových služeb, technických podmínek připojení 

k jednotlivým soustavám a jejich užívání, jakož i vymezení požadavků provozní nebo 

bezpečnostní povahy, v plynárenství včetně stanovení parametrů kvality plynu, postupů při 

rezervaci kapacity soustav. Z obchodních podmínek operátora trhu lze zase vyčíst podmínky 

používání centrálního systému operátora trhu nebo postupy pro vyhodnocení a vypořádání 

odchylek, nebo pro organizaci a vypořádání krátkodobého trhu. V tomto směru tedy řády 

představují instrument podpory ochrany hospodářské soutěže na straně monopolních 

poskytovatelů předmětných služeb v energetice, a to na základě transparentnosti a cílené 

 
43 Provozovatel přenosové soustavy, zřetelně pod vlivem evropské právní úpravy energetik, zvolil pro svá 

pravidla provozování unijně komfortněji vnímaný pojem „kodex přenosové soustavy“, jenž se tak výrazně 

odlišuje od doslovného požadavku § 24 odst. 10 písm. f) energetického zákona, v němž se hovoří o tom, že 

provozovatel přenosové soustavy je povinen zpracovávat a zveřejňovat „Pravidla provozování přenosové 

soustavy“. Fakticitu předmětného rozporu, zdůrazněného zákonným použitím počátečního velkého písmene „P“, 

lze ověřit na následujícím odkazu: https://www.ceps.cz/cs/kodex-ps [online] [cit. 2021-06-10]. 

https://www.ceps.cz/cs/kodex-ps
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předvídatelnosti přístupu provozovatelů soustav a operátora trhu při poskytování jejich služeb. 

Účelem řádů tak zůstává na jedné straně nastolení právní jistoty pro obě smluvní strany 

předmětných smluvních vztahů, stejně jako zamezení subjektivně vázaného znevýhodňování 

uživatelů soustav.   

    Mířím především na hodnocení právní povahy řádů jako takových, přičemž se v rámci něho 

neztotožňuji se závěrem komentářové literatury,44 že řády „stojí na pomezí mezi kategoriemi 

právního předpisu a obecných obchodních podmínek“. Tím akcentuji hmotněprávní charakter 

a obsah řádů, spíše nežli procesní okolnosti jejich vzniku. Níže v textu se však zaměřím na 

obě zmiňované stránky řádů s tím, že nastíním, jak je také možné tento právní institut vnímat, 

potažmo zdali je veřejnoprávní regulace prostřednictvím nich realizovaná efektivní, čili plní-li 

řády také fakticky svojí roli pevného etalonu podmínek užívání přirozené monopolní 

infrastruktury v boji proti zneužívání takového postavení ze strany unikátních poskytovatelů 

služeb v energetice.  

   Bez významu pro předkládaný text přitom není ani konstatování, že jednotliví 

provozovatelé soustav v energetice, případně operátor trhu, nebyli zákonem, resp. 

rozhodnutím správního orgánu na základě něho, zrovna v souvislosti s předkládáním návrhů 

řádů ke schválení povoláni k výkonu veřejné moci delegováním působnosti a pravomoci jinak 

svědčící státnímu orgánu.45 Předkládání návrhu řádů jejich původci ke schválení ERÚ tedy 

nelze v žádném případě považovat za výkon veřejné moci osobami primárně soukromého 

práva, stěží se tak lze dopracovat závěru, že by řády měly mít veřejnoprávní povahu, byť se 

jen blížící právnímu předpisu. V tomto směru je tedy provozovatel předmětné soustavy 

zákonem „jen“ závazně vybízen k unifikaci smluvních podmínek využití své vlastní soustavy, 

přičemž důvodem pro takový postup je ochrana veřejného zájmu na rovnosti přístupu stran 

k jím poskytovaným službám a nastolení právní jistoty na obou stranách jimi dotčených 

smluvních vztahů.46 

    Původcem těchto dokumentů, které vstupují do vybraných smluvních vztahů v energetice, 

je zásadně provozovatel té které technické infrastruktury tvořící předmětnou soustavu 

v elektroenergetice nebo plynárenství nebo operátor trhu, jakkoliv z § 17 odst. 7 písm. g) 

energetického zákona vyplývá působnost ERÚ v případě absence potřebné aktivity na straně 

takového provozovatele řád provozování soustavy ve vzniklém vakuu stanovit namísto 

 
44   Blíže viz komentář k § 97a energetického zákona In: Zdvihal, Z., Svěráková, J., Med, J., Osadská, J. a kol. 

Energetický zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020. 
45   Srov. Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 72‒73. 
46   K odborné diskuzi vedené na téma jednání soukromých osob s důsledky ve sféře veřejného práva srov. 

Handrlica, J. (ed.) Veřejné právo a právo soukromé. Praha: Právnická fakulta UK, 2014, s. 111‒128. 
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příslušného provozovatele. Tento institut budí v současnosti ovšem značné rozpaky ohledně 

původu své vlastní závaznosti. Právě na tomto místě lze totiž narazit na zákonnou 

neujasněnost tohoto konceptu, neboť kupříkladu pro elektroenergetiku sám energetický zákon 

stanoví závaznost těchto řádů (resp. pravidel provozování) toliko pro příslušného zpracujícího 

provozovatele soustavy, zákazníky a obchodníky s elektřinou, nikoliv však již pro výrobce 

elektřiny nebo provozovatele dispečersky nadřízené, resp. podřízené infrastruktury, čili řádem 

je ex lege vázán při svých činnostech jen dotčený provozovatel, nikoliv však již provozovatel 

návazné technické (transportní) infrastruktury. Situaci interpretačně dále komplikuje 

navazující právní úprava, která toliko pro uzavírání smlouvy o poskytování služby přenosové 

soustavy jako svou obsahovou náležitost kromě jiného požaduje ujednání o závaznosti 

pravidel provozování přenosové soustavy.47  

   Vzniká tak legitimní otázka, zdali v případě, že by teoreticky přenosovou službu smluvně 

odebíral obchodník s elektřinou, má takové obligatorní smluvní ujednání o závaznosti 

pravidel provozování přenosové soustavy vůbec nějakou hodnotu, když závaznost konkrétně 

pro obchodníka s elektřinou je dána přímo ex lege.48 Zřejmě je tedy třeba přítomnost této 

obsahové náležitosti omezit jen na ty smlouvy s držiteli licencí, kteří nejsou předmětnou 

zákonnou povinností přímo obtěžkáni, tedy například na smlouvy s provozovateli 

regionálních distribučních soustav. Ti (vedle výrobců elektřiny ze zdrojů přímo připojených 

k přenosové soustavě) ovšem představují typického konzumenta služby přenosové soustavy, 

takže lze uzavřít, že předmětné ustanovení mělo být určeno právě jen jim, když v případě 

zákazníků a obchodníku s elektřinou je závaznost pravidel provozování přenosové soustavy 

dána zákonem. Obdobná právní úprava povinné smluvní náležitosti ovšem již nezatěžuje ani 

smlouvu o přeshraničním přenosu elektřiny, ale ani smlouvu týkající se zajištění služby 

distribuční soustavy. Vnitřní nekonzistentnost právní úpravy je tedy v tomto směru mnohem 

závažnější a hlubší, když tatáž provozovatelem stanovená pravidla nelze uplatnit u 

přeshraničních přenosů ani u poskytování služby distribuční soustavy pro subjekty, u nichž se 

neuplatňuje závaznost řádů ex lege. Bohužel ve směru ke smlouvám o zajištění služby 

přenosové soustavy je potřeba ujednávat závaznost pravidel provozování přenosové soustavy 

relativizována § 50 odst. 12 energetického zákona, jenž pro případ, že tato smlouva 

neobsahuje některou ze stanovených náležitostí, se považuje za platnou, pokud se zákazník 

nedovolá její neplatnosti. Koncept omezené relativní neplatnosti de facto znamená, vzhledem 

k situaci, že smlouvu o zajištění služby přenosové soustavy v potřebném rozsahu zajišťuje 

 
47 Viz § 50 odst. 4 věty druhé energetického zákona. 
48 Tuto povinnost obchodníka s elektřinou upravuje § 30 odst. 2 písm. a) energetického zákona. 
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v rozsahu kapacitní potřeby provozovatel regionální distribuční soustavy, že aktivace tohoto 

právního institutu prakticky nemůže vůbec nastat. Protože není nikoho, kdo by byl za dané 

situace oprávněn vznést námitku relativní neplatnosti vůči provozovateli přenosové soustavy.  

   V plynárenství vypadá situace v případě závaznosti řádů o trochu lépe, byť je navíc 

komplikována skutečností, že řád musí zpracovávat a po schválení ze strany ERÚ se jím řídit 

rovněž provozovatel zásobníku plynu. Ani v plynárenství není dána zákonem daná křížová 

závaznost řádů mezi jednotlivými provozovateli soustav a stejně jako v elektroenergetice se 

řády jednotlivých soustav (a zásobníku plynu) nemusí ze zákona řídit ani výrobce (plynu). Ex 

lege je navíc závaznost řádů na úrovni přepravní a distribuční soustavy předepsána jen 

zákazníkovi, nikoliv však již obchodníkovi s plynem (sic!). Zákazník v plynárenství ovšem 

zároveň není zatěžován povinností dodržovat řád provozovatele zásobníku plynu. Na rozdíl 

od elektroenergeticky je však v plynárenství výrazně konzistentněji jako obligatorní obsahová 

náležitost pro smlouvy, na základě nichž je poskytována přeprava plynu, distribuce plynu a 

uskladňování plynu, upraveno ujednání o závaznosti řádů provozovatelů příslušné technické 

infrastruktury. Jinak však i zde ve smyslu § 72 odst. 9 energetického zákona platí, že smlouvy 

o poskytnutí přepravy plynu a o zajištění služby distribuční soustavy opět může zákazník 

napadat námitkou relativní neplatnosti pro případ, pokud takové smlouvy neobsahují (i jen) 

některou ze stanovených obsahových náležitostí. Pravdou však i v těchto případech zůstává, 

že zákazník není nejtypičtější druhou smluvní stranou, která by smlouvy s tímto předmětem 

plnění uzavírala. Pokud tedy takové smlouvy jak v elektroenergetice, tak v plynárenství, 

uzavírají jiné osoby nežli zákazník, pak je s ohledem k logickému výkladu a maiori ad minus 

nutné interpretačně vyloučit možnost, že by jiné smluvní strany platilo, že smlouva není bez 

příslušné obsahové náležitosti platně uzavřena pro rozpor se zákonem, když koncept absolutní 

neplatnosti nebyl přijat ani pro zákazníka, tedy nejcitlivější a potenciálně nejzranitelnější 

článek dodavatelsko – odběratelského řetězce v energetice. 

  Asi nejparadoxněji ve výše naznačených souvislostech vyznívá posouzení závaznosti 

obchodních podmínek operátora trhu. Ve vztahu k nim totiž energetický zákon nestanoví ex 

lege závaznost vůči žádnému z účastníků trhu s elektřinou, ba ani žádnému z účastníků trhu 

s plynem. Nedosti toho, že v § 20a odst. 4 písm. j) energetický zákon navíc výslovně a 

nekonzistentně (oproti jiným, již zmíněným řádům) nezakotvuje závaznost obchodních 

podmínek ani pro jejich zpracovatele – operátora trhu. Ten má zákonem stanovenu povinnost 

je toliko zpracovávat a následně zveřejňovat. Je sice pravdou, že § 50 energetického zákona 

pro elektroenergetiku a § 72 energetického zákona pro plynárenství stanoví, že nedílnou 

součástí smlouvy o zúčtování regulační energie jsou obchodní podmínky operátora trhu, resp. 
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že pro smlouvy o zúčtování odchylek v elektroenergetice a plynárenství musí takové smlouvy 

obsahovat ujednání o závaznosti podmínek operátora trhu, pro ostatní smlouvy uzavírané 

typicky (druhově) operátorem trhu se však jeho obchodní podmínky nijak neuplatní. V této 

souvislosti zůstává také otázkou, proč zákonodárce zvolil jiný koncept závaznosti pro různá 

smluvní plnění. Zákonná textace „nedílnou součástí smlouvy (o zúčtování regulační energie) 

jsou obchodní podmínky operátora trhu“ vyznívá tak, že se smluvní strany těchto smluv o 

závaznosti obchodních podmínek operátora trhu domlouvat ve smlouvě nemusí, neboť 

závaznost je ex lege dána samotnou skutečností uzavření takové smlouvy mezi operátorem 

trhu a provozovatelem přenosové soustavy. 

     Z právě podaného lze tak učinit dílčí závěr, že v plynárenství je třeba usuzovat na primárně 

smluvní povahu závaznosti řádů, pouze v případě zákazníků jejich závaznost vyvěrá přímo ze 

zákona, a proto se jeví požadavek na obligatorní smluvní ujednání o závaznosti řádu 

v příslušné smlouvě pro tuto skupinu účastníků trhu s plynem zcela nadbytečný. 

V elektroenergetice je původ závaznosti pravidel provozování soustav také převážně 

ponechán na smluvní úpravě, ať již ji jako v případě smluv týkajících se zajišťování služby 

přenosové soustavy výslovně předpokládá energetický zákon, anebo ať zákon obligatorní 

záležitosti smluv na jiná plnění v energetice vůbec nezmiňuje. Okruh subjektů zavázaných 

pravidly provozování soustav ze zákona rozhojňují kromě zákazníka taktéž držitelé licence na 

obchod s elektřinou, pročež není nutné, aby s těmito subjekty i přes výslovnou právní úpravu 

na úrovni přenosu elektřiny byla obligatorně sjednávána závaznost pravidel provozování. 

V případě obchodních podmínek operátora trhu lze s ohledem na výše uváděnou omezenou 

zákonnou závaznost i jen pro operátora trhu, resp. s ohledem na právní úpravu obsahových 

náležitostí ohledně vybraných smluvních plnění v elektroenergetice a plynárenství 

konstatovat, že se v zásadě jedná o dokument smluvní povahy. Ostatně, této povaze přitakává 

již samotný název tohoto dokumentu – obchodní podmínky, který se běžně uplatňuje 

v soukromoprávních, smlouvou založených vztazích. 

   Pokud se zaměříme čistě na materiální povahu řádů, resp. pravidel provozování soustav, pak 

je třeba zdůraznit, že jde svou povahou z převážné části49 o úpravu obchodních a případně i 

technických podmínek provozování té které soustavy v elektroenergetice nebo plynárenství 

které jednotliví provozovatelé zpracují a předloží ke schválení ERÚ. Odsouhlasením ze strany 

regulačního úřadu získávají tyto podmínky provozování soustav potřebnou kvalifikovanou 

 
49 Např. pravidla provozování soustav v elektroenergetice kromě konkrétních ujednání povahy obchodních a 

technických podmínek obsahují rovněž ustanovení, která mají pro jejich uživatele informační a vysvětlující 

charakter. K tomu lze odkázat např. na zveřejněná pravidla provozování distribuční soustavy společnosti ČEZ 

Distribuce, a.s. - www.cezdistribuce.cz; [online] [cit. 2021-06-11]. 

http://www.cezdistribuce.cz/
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povahu původem soukromoprávního dokumentu opatřeného správním souhlasem na základě 

proběhlého správního řízení o schválení (resp. stanovení) řádu,50 které je zahajováno ze strany 

příslušného infrastrukturního držitele licence a s ním jediným jako účastníkem řízení také 

vedeno. K tomu je ovšem nutné uvést, že do tohoto správního řízení je formou podání 

odůvodněných připomínek umožňováno vstupovat každému, jehož oprávněné zájmy jsou 

schválením nebo stanovením zájmu přímo dotčeny. To se týká jak držitelů licencí, tak 

kategorie nelicencovaných subjektů účastnících se trhu s elektřinou nebo trhu s plynem, která 

je v současné době naplněna toliko zákazníky, a to po povinném zveřejnění návrhu řádu 

způsobem umožňujícím dálkový přístup. Připomínky řádem dotčených osob následně ERÚ 

vypořádává a ještě před tím, nežli přistoupí k vydání správního rozhodnutí ve věci, zveřejní 

ERÚ výsledek vypořádání připomínek, a to opět způsobem umožňující dálkový přístup. 

V případě závažnějších, slovy energetického zákona „podstatných“ změn návrhu řádu může 

ERÚ fakultativně rozhodnout o opakovaném předložení pozměněného řádu k připomínkám 

veřejnosti. 

    Účast správního orgánu vedoucího schvalovací řízení ohledně řádu fakticky v důsledku své 

procesní aktivity zmírňuje dopady provozovateli jednostranně stanovených řádů, když ERÚ je 

ve výše odkazovaném ustanovení dána pravomoc návrh řádu správním rozhodnutím schválit, 

není-li jeho návrh i) v rozporu s právními předpis a ii) nedojde-li jeho schválením k založení 

značné nerovnováhy v právech a povinnostech účastníků trhu; v opačném případně návrh 

řádu zamítne. Tím je procesně zmírňován jednostranný charakter stanovení některých 

smluvních podmínek technické a obchodní povahy, které by měly být pro každou dotčenou 

technickou infrastrukturu v energetice rovné, čili aby nedůvodně nezvýhodňovaly jen některé 

konkrétní uživatele předmětné technické infrastruktury v neprospěch jiných účastníků trhu 

s elektřinou nebo plynem. ERÚ tak namísto jednoho každého uživatele tzv. esenciální 

technické infrastruktury de facto supluje potenciální druhou smluvní stranu všech budoucích 

smluvních vztahů s příslušným provozovatelem soustav v elektroenergetice a plynárenství 

s cílem jednotného nastavení podmínek pro takového jednoho každého uživatele té které 

soustavy.  

   Opakuji tak, že se neztotožňuji se závěrem komentářové literatury,51 že řády se svou 

povahou jakkoliv blíží právnímu předpisu. Důvodem pro takové konstatování je jednak 

skutečnost, že schválený řád není výsledkem normotvorného procesu, nýbrž jen správního 

 
50 Schvalovací řízení a řízení o stanovení řádu je v rozsahu svých procesněprávních specifik od obecné právní 

úpravy správního řádu upraveno v § 97a energetického zákona.  
51 Blíže viz komentář k § 97a energetického zákona in ZDVIHAL, Z., SVĚRÁKOVÁ, J., MED, J., OSADSKÁ, 

J. a kol. Energetický zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020. 
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řízení v konkrétní věci, vedeného navíc zásadně na návrh, a je tak jen individuálně závazným 

správním rozhodnutím, jehož předmětem je schválení žadatelem předložených obchodních a 

technických podmínek souvisejících s připojením a přístupem k dotčené soustavě 

v elektroenergetice nebo plynárenství. Jednak není řád svou povahou ani obecně (normativně) 

závazný, když energetický zákon presumuje jen jeho individuální závaznost, resp. závaznost 

pro určitou (zásadně nelicencovanou) část trhu s elektřinou a trhu s plynem, logicky ovšem 

jen za situace, vstupuje-li takový převážně nelicencovaný účastník trhu s elektřinou nebo 

plynem do určitých smluvních vztahů s příslušným provozovatelem soustavy, byť i tehdy 

s omezeným dopadem do platnosti uzavřené smlouvy, jíž chybí předmětná obsahová 

náležitost, čili ujednání o závaznosti řádu. Závaznost řádu ani pro tuto část trhu s elektřinou 

nebo plynem tak nenastupuje automaticky. Neřku-li, jak bylo již výše uvedeno, že některé 

partie pravidel provozování soustavy ani neobsahují (právní) normy chování, nýbrž jen prosté 

informace bez regulatorního charakteru. 

    Vliv ERÚ na podobu obsahu řádu ovšem významněji roste v případě, že provozovatel 

soustavy v zákonem předvídaných případech52 návrh řádu v požadovaném znění vůbec 

nepředloží. Pro takovou situaci totiž § 97a energetického zákona počítá s řízením o stanovení 

řádu, které je zahajováno z moci úřední. Byť to energetický zákon výslovně nestanoví, lze 

z povahy věci předpokládat, že znění řádu zpracovává namísto příslušného provozovatele 

nebo operátora trhu ERÚ. Tento státní orgán, zároveň vedoucí správní řízení, je tedy i 

původcem samotného vstupu do správního řízení, který je následně, obdobně jako v případě 

vedení schvalovacího řízení, povinen zveřejnit nejméně na dobu deseti dnů způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. Zejména pro tento případ je však zapotřebí upozornit na 

skutečnost, že § 97a energetického zákona se k řízení o stanovení řádu staví spíše mezerovitě 

a textově nedůsledně, protože není zřejmé, jaká je následná procesní úloha, resp. jaká 

konkrétní procesní práva má dotčený provozovatel technické infrastruktury, jehož se 

stanovovaný řád týká. Na jednu stranu je příslušný provozovatel jediným účastníkem řízení, a 

má tedy právo vyjádřit se k podkladům řízení, na stranu druhou patrně dává předmětné 

ustanovení energetického zákona témuž provozovateli jako „každému, jehož oprávněné zájmy 

mohou být schválením nebo stanovením řádu přímo dotčeny“, právo vznést ke stanovenému 

řádu jím provozované soustavy právo uplatnit odůvodněné připomínky. Z titulu poměru 

zvláštního zákona (energetického zákona) a obecného právního předpisu o správním řízení 

(správního řádu) se kloním k názoru, že odkazované ustanovení energetického zákona dává 

 
52 Zejména v případě změny právní úpravy, která způsobí, že se řád dostane do rozporu s právními předpisy -  

srov. k tomu § 97a odst. 3 energetického zákona. 
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v tomto případě nad rámec jeho práv jako účastníka řízení rovněž právo vznášet odůvodněné 

připomínky ke stanovenému návrhu řádu provozování jeho soustavy a právo na to, aby byly 

následně tyto jeho připomínky vypořádány ze strany ERÚ. Ostatně této interpretaci je 

nakloněn i gramaticko-sémantický výklad § 97a odst. 7 energetického zákona, který účastníka 

řízení z uplatňování takových odůvodněných připomínek nijak nevylučuje. 

   Řády v energetice tak vystupují jako naprosto obvykle v obchodním styku uzavírané 

obchodní podmínky, tedy v podobě, jak s nimi na úrovni zákonné právní úpravy pracuje § 

1751 občanského zákoníku, aniž je však přímo definuje. Slouží tudíž k tomu, aby byla jejich 

prostřednictvím a odkazem na ně určena část obsahu smlouvy, která je z jakéhokoliv 

racionalizačního důvodu na straně smluvního poskytovatele vhodná k typizaci pravidel 

určených pro vztah s uživateli jeho služeb. Jedná se tudíž o tzv. nepřímá smluvní ujednání, 

která nejsou obsažena v samotném těle smlouvy, nýbrž v samostatném dokumentu, jak je 

označují zastánci formálního pojetí,53 anebo mohou být i součástí těla smlouvy, jedná-li se 

zároveň o standardizovaná (opakující se) smluvní ujednání, jak tento alternativní přístup 

zaujímají zastánci materiálního pojetí obchodních podmínek.54 Výslovnou definici 

obchodních podmínek nalezneme v článku  2.1.19  Principů mezinárodních obchodních smluv 

UNIDROIT,55 a to laděnou v tom smyslu, že ,,obchodními podmínkami rozumíme ustanovení, 

která jsou předem připravena jednou ze stran za účelem generálního a opakovaného použití a 

jsou použita bez projednání s druhou stranou“. Prakticky jsou 

tedy obchodní podmínky součástí smlouvy a smluvní strany se jimi musejí řídit. 56 Toto pojetí 

od určité míry převzala i domácí judikatura, použitelná i pro poměry po rekodifikaci 

soukromého práva.57 

   V případě řádů ve smyslu energetického zákona se však typicky jedná o samostatné 

dokumenty, které jsou do uzavíraných smluv zakomponovány buď na základě přímé 

(veřejnoprávní) povinnosti je v příslušném smluvním vztahu dodržovat, nebo je jejich 

závaznost dána až na základě adresného smluvního ujednání o závaznosti takových řádů. Na 

 
53 Blíže srov. J. Bejček In: BEJČEK, J., KOTÁSEK, J., PŘÍKAZSKÁ, M. a kol. Obchodní podmínky. Brno: 

Nakladatelství Masarykovy univerzity, 2016, s. 19–23. 
54 PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2019, komentář k § 1751 občanského zákoníku. 
55 UNIDROIT Principles on International Commercial Contracts 2010 [online]. International Institute for the 

Unification of Private Law (UNIDROIT), s. 66. Dostupné 

na: http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010-e.pdf, [cit. 

2021-06-15]. 
56Blíže viz J. Dohnal In: DOHNAL, J., GALVAS, M., OLIVA, J. Obchodní smlouvy. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2016, s. 56 a násl. 
57 Viz např. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 6. 1998, sp. zn. 5 Cmo 55/97, z něhož vyplývá závěr, že 

„(o)bchodní podmínky jsou součástí smluvního ujednání“. 

http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010-e.pdf
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charakteru zásadně smluvního původu řádů jako smluvních podmínek tedy nemůže ničeho 

změnit sama o sobě okolnost, že je ve správním řízení schvaluje, anebo stanovuje regulátor, 

konkrétně ERÚ, protože jejich závaznost je dána až vstupem toho kterého účastníka trhu 

s elektřinou nebo účastníka trhu s plynem do konkrétního smluvního vztahu s předmětným 

držitelem licence, jenž je poskytovatelem cíleného předmětu smluvního plnění. Účel takové 

veřejnoprávní ingerence energetického zákona do soukromoprávního institutu obchodních 

podmínek infrastrukturních držitelů licencí v energetice přitom představuje uspokojení 

veřejného zájmu na rovnosti, čili nediskriminaci uživatelů soustav ve vztahu k 

provozovatelům tržně unikátní infrastruktury, resp. k operátorovi trhu jako monopolnímu 

držiteli licence k některým činnostem na trhu s elektřinou a na trhu s plynem. Prostředníkem 

pro nastolení takové rovnosti má být přitom zákonný institut udělování souhlasu se zněním 

takových (technických a) obchodních podmínek poté, co ERÚ jejich obsah zákonným 

způsobem testuje s tím, že přihlíží i ke vzneseným odůvodněným připomínkám zúčastněné 

veřejnosti, jíž svědčí přímý zájem na podobě takových smluvních ujednání. 

  Závěrem je k právní úpravě řádů, především však k jejich závaznosti, namítnout, že není 

komponována nijak přiměřeně okolnostem a skutečné potřebě na ochraně cíleného veřejného 

zájmu na rovnosti přístupu k technické infrastruktuře v energetice. Zatímco procesněprávní 

úprava energetického zákona nejeví zásadnější výkladové problémy,58 hmotněprávní úprava 

závaznosti řádů je značně neefektivní a mezerovitá, neboť není ve výsledku nastavena 

jednoznačně pro všechny účastníky trhu s elektřinou nebo plynem. Energetický zákon tak volí 

poměrně nesourodou cestu kombinace jejich smluvní závaznosti a závaznosti plynoucí přímo 

ze zákona, a to rozdílně pro elektroenergetiku i plynárenství a zcela nedokonale i pro 

operátora trhu, jenž není dokonce, na rozdíl od ostatních provozovatelů a původců řádů, ani 

obtěžkán zákonnou povinností zpracované obchodní podmínky při výkonu své činnosti 

dodržovat. V tomto směru by si proto předmětná právní úprava zasluhovala de lege ferenda 

větší novelizační pozornosti jednak s cílem odstranění duplicit ohledně vyjasnění původu 

normativity předmětných obchodních podmínek, resp. v ideálním případě nastolení 

jednotného režimu ex lege závaznosti normativních částí těchto řádů, tj. bez dalšího 

začleňování příslušných smluvních ujednání o závaznosti předmětných řádů, které za určitých 

okolností konkrétní konstelace smluvních stran nemohou ani vést k napadení platnosti (bez 

 
58 Ovšem s výjimkou nedostatečně upravených specifik, či rozdílů, řízení o stanovení řádu ve vztahu ke 

schvalovacímu řízení, tj. pro situace, kdy je držitel licence procesně pasivní a do (prioritizovaného) 

schvalovacího řízení návrh řádu sám nepředloží. 
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nich) uzavřených smluv, resp. pouze k relativní neplatnosti uzavřené smlouvy (v případě 

zákazníků).  

 

4.1. Reflexe principů ochrany slabší strany, zejména ochrany spotřebitele v energetice – 

hmotněprávní a procesní záruky 

 

Podnikání v energetice pokrývající zejména elektroenergetiku a plynárenství je pro případ 

uzavírání právních (smluvních) vztahů na rozdíl od jiných odvětví výrazněji svázáno 

s veřejnoprávní regulací. Intenzita této zesílené regulatorní vazby zákonodárce je přitom dána 

několika faktory, které se zrovna a právě v energetice poměrně zásadně prolínají, případně též 

vzájemně prostupují jeden druhým. Tato kombinace specifických nemarginálních zájmů na 

řádném fungování těchto odvětví poznamenaných svou unikátností a hospodářskou 

významností zahrnuje jak aspekt zájmu na řádném chodu soustav, jež jsou v rukách 

přirozených monopolistů, vyloučení diskriminace a naopak nastolení tržní transparentnosti 

jako podmínky, bez níž trh není trhem. Liberální východiska tržní ekonomiky přitom 

zákonodárce uměle, čili regulatorně, dotváří určitým dorovnáváním tržních deficiencí daných 

informační a ekonomickou slabostí podstatné části odběratelů na poptávkové straně trhu, 

zejména pak spotřebitelské obce. Tak kromě zásadní právní úpravy energetického zákona do 

pravidel hry na energetických trzích vstupuje i zákon o ochraně spotřebitele potírající nekalé 

obchodní praktiky dodavatelů energie, jakož i zákon o ochraně hospodářské soutěže v poloze 

dalšího korektivu chování jak infrastrukturních podnikatelů provozujících elektroenergetické 

a plynárenské soustavy od páteřní až po lokální úroveň transportu energetických médií – 

přenosu a distribuce elektřiny a přepravy a distribuce plynu, tak podnikatelů svázaných 

komoditně s dodávkou elektřiny a plynu. V prvním případě zejména s cílem potření 

nežádoucího zneužívání dominance transportérů energetických médií provozujících 

energetickou infrastrukturu, ve druhém případě pak v první řadě ve jménu ochrany trhu před 

kartelovými dohodami a jiným koncertním chováním účastníků trhů s elektřinou a plynem. 

   Zásadním hmotněprávním instrumentem, jehož prostřednictvím tržní účastníci konkrétně 

fungují a uspokojují své protilehlé potřeby, je právní jednání směřující k uzavírání smluv. 

Smlouva je tak mimo jiné vývěrem subsumujícím či respektujícím ony veřejnoprávní aspekty, 

jež musí být primárně podnikatelskou, nabídkovou stranou prolnuty do jejího smluvního 

instrumentária s cílem dosažení nutné právní kompatibility, naplnění veřejného zájmu v 

každém konkrétním případě ve vztahu ke slabšímu kontrahentovi. Jestliže nejsou tyto 

předpoklady naplněny, je v některých případech nasnadě aktivace následných 
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veřejnoprávních sankcí v režimu výše zmiňovaných předpisů veřejného práva. Nicméně není 

tomu tak vždy, protože zejména ve smluvním právu je mnohdy vhodnější spolehnout se více 

na zavedené penalizační právní konstrukty soukromého práva, zejména pak občanského 

zákoníku, jakými jsou nicotnost nebo relativní neplatnost části či celého právního jednání.   

    V této části disertační práce bych se nicméně chtěl zabývat některými zvláštnostmi 

veřejnoprávního zásahu energetického zákona do smluvních vztahů, což je v současné situaci 

přípravy další novely energetického zákona navýsost aktuální téma, neboť se jí má opět 

zasáhnout s cílem posílení veřejného zájmu na ochraně malých odběratelů.  

    Na druhou stranu je třeba vnímat výkladově mnohdy ne zcela jednoznačně určitelný smysl 

a účel právní úpravy energetického zákona ve směru k tak závažnému momentu, jakým je 

právní postavení stran smluvních vztahů v energetice. Tyto právní vztahy jsou totiž poměrně 

zásadně ovlivňovány veřejným zájmem na zachování určité úrovně jejich standardu 

s pochopitelným cílem zabránit jeho nabízejícímu zneužití jeho výhodnějšího postavení, a to 

především vůči zranitelným zákazníkům. Z těchto důvodů je třeba, aby pro příslušné smluvní 

vztahy dodavatelé energetických médií, resp. poskytovatelé energetickým zákonem 

vyjmenovávaných služeb v energetice, vždy tyto aspekty brali v potaz a řádně je začleňovali 

do uzavíraných smluv, když na druhé smluvní straně vystupuje zranitelný zákazník. Na 

druhou stranu je pro tyto smluvní vztahy zásadní rovněž určení, zdali ten či onen zákazník 

požívá předmětné postavení kvalifikovaně slabší, čili zranitelné smluvní strany, a zdali je tedy 

pro takový případ na místě, aby se do předmětné smlouvy promítaly protekcionisticky 

založené povinné obsahové náležitosti, či nikoliv.  

     Do budoucna se rovněž jeví jako poměrně vhodné zvažovat některé změny právní úpravy 

s posíleným aspektem ve prospěch zranitelného zákazníka, a to s cílem vymítání již v zásadě 

typizovaných nekaloobchodních praktik některých dodavatelů. Právě zakotvení formálního 

požadavku na uzavírání písemných dodávkových smluv se zranitelnými zákazníky, jakož i 

stanovení přesnějších podmínek, za nichž je transparentněji uskutečňována dodávka poslední 

instance, patří mezi možné inspirační momenty pro zákonodárce v době, kdy je do 

legislativního procesu předkládána další novela energetického zákona, resp. věcný záměr 

zcela nového energetického kodexu.  

   Ještě nežli se ponořím do problematiky výše předesílaných záležitostí pozitivní 

hmotněprávní úpravy energetického zákona, krátce se zastavím u procesněprávního rozměru 

veřejnoprávní úpravy energetického zákona, který ve svém § 17 odst. 7 písm. e) přistupuje 

k výluce z pravomoci civilních soudů ve prospěch ERÚ ve zde vymezených záležitostech 

sporů, případně určovacích návrhů, jejichž stranou je spotřebitel. Jedná se o situace, kdy 
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spotřebitel59 sám navrhne ERÚ, aby buď rozhodl jeho spor s držitelem licence, tj. 

s podnikatelem v energetice, který mu dodává elektřinu, plyn nebo tepelnou energii o splnění 

povinnosti ze smlouvy, jejímž předmětem je dodávka nebo distribuce elektřiny, plynu nebo 

tepelné energie, nebo aby určil, zdali mezi spotřebitelem a předmětným držitelem licence 

vznikl, trvá nebo zanikl právní vztah, jehož předmětem je dodávka nebo distribuce mj. 

elektřiny nebo plynu, případně kdy takový právní vztah vznikl nebo zanikl. Ze zákonného 

znění je tedy zjevné, že spotřebitel se u ERÚ může jednak domáhat toho, aby tento správní 

orgán rozhodl vzniklý spor, jenž spočívá v tom, že podnikatelská (dodavatelská) smluvní 

strana neplní některou ze svých povinností, která tvoří předmětný smluvní vztah, jednak se 

může domáhat určení energetickým zákonem striktně vymezené skutečnosti existence, nebo 

neexistence právního (smluvního) vztahu mezi spotřebitelem a podnikatelem z dodávkových 

nebo distribučních smluv. Jiného určení se však před ERÚ zásadně spotřebitel dovolat 

nemůže, protože sám energetický zákon mu k tomu nedává pravomoc.  

    Předmětný závěr podporuje judikatura,60 jež spočívá na tezi, že stanovení pravomoci 

správního orgánu rozhodovat o soukromoprávních sporech je třeba vnímat jako výjimku 

z pravidla rozhodování obecných soudů, protože tyto výluky „odnímají soudům jejich 

nejvlastnější pravomoc – rozhodovat spory ze soukromoprávních vztahů v klasickém 

nalézacím řízení“. V této souvislosti lze také nepoměrně adresněji odkázat na recentní 

rozsudek Nejvyššího správního soudu,61 jenž konstatoval, že v případě, kdy se spotřebitel 

dovolával jiného nežli zákonem vymezeného určení, tj. existence, či neexistence právního 

vztahu, konkrétně určení existence, či neexistence práva nebo povinnosti z uzavřené 

dodávkové nebo distribuční smlouvy, nebyl k takovému určení energetickým zákonem 

povolán, čili ERÚ neměl pravomoc pro vydání meritorního rozhodnutí v takové věci.  

    Spotřebitel má tak procesně k dispozici za účelem hájení svého hmotněprávního postavení 

sice v první řadě ERÚ, nicméně toliko v omezeném rozsahu energetickým zákonem 

stanovené sporné a určovací agendy, jinak, pokud jsou splněny i další procesněprávní 

podmínky,62 se stále musí obracet na civilní soudy, zejména jedná-li se o určení existence, či 

 
59 Resp. též podnikající fyzická osoba. 
60 Zejména usnesení zvláštního senátu ze dne 13. 4. 2010, č. j. Konf. 108/2009–20. 
61 Jedná se o rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 4 2021, č. j. 9 As 97/2019–53, ve kterém soud 

rozhodoval o tom, zdali měl ERÚ pravomoc svým rozhodnutím určit, že spotřebitelka není povinna platit 

podnikateli deaktivační poplatek (smluvní pokutu) z uzavřené smlouvy o sdružené dodávce ve výši 12 100 Kč. 

K předmětnému rozsudku Nejvyššího správního soudu lze ovšem současně namítat, zdali byly v předmětné věci 

věcně příslušné rozhodovat správní soudy, neboť problematika rozhodování sporů a určovacích rozhodnutí 

z povahy věci nepodléhá následnému přezkumu správních soudů, nýbrž civilních soudů v režimu podle části V. 

občanského soudního řádu.  
62 Především u určovacích návrhů musí na straně navrhovatele existovat naléhavý právní zájem  k předmětnému 

určení. 
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neexistence některého svého práva nebo povinnosti ze smlouvy. Spotřebitelská regulatorní 

ochrana energetického zákona zde tedy dosahuje svých zřetelných procesněprávních hranic, 

když spotřebiteli neumožňuje se na ERÚ obracet ohledně rozhodnutí ve věci jakéhokoliv 

určovacího návrhu nad rámec samotné existence smluvního vztahu, což výrazně komplikuje 

situaci spotřebitele, jenž musí v případě každého určovacího návrhu pečlivě vážit, zdali má 

pravomoc o něm rozhodnout ERÚ, anebo obecný (civilní) soud, přičemž znění energetického 

zákona de lege lata nepřipouští i přes patrně jiné úmysly zákonodárce určovat ve prospěch 

spotřebitele i existenci, či neexistenci jednotlivých prvků tvořících obsah dodávkového nebo 

distribučního smluvního vztahu, čili určovat existenci práv a povinností z takových smluv, 

zejména zatěžují-li takové povinnosti pekuniárního charakteru proces ukončování 

předmětného smluvního vztahu v relaci k silnější, podnikatelské smluvní straně.  

 

4.1.1. Charakter smluv upravených energetickým zákonem a jejich veřejnoprávně 

podmíněné povinné obsahové náležitosti 

 

Energetický zákon představuje primárně veřejnoprávní předpis, nicméně v části věnované 

obsahovým náležitostem některých závazků, o jejichž předmětu plnění hovoří pro 

elektroenergetiku ustanovení § 50 energetického zákona, je použita metoda jeho právní 

úpravy soukromoprávní, založená na rovnosti smluvních stran – účastníků trhu s elektřinou63. 

Obdobou je právní úprava § 72 energetického zákona pro sektor plynárenství a pro účastníky 

trhu s plynem jako relevantních smluvních stran takto uzavíraných smluv.  

     Ač může být použité názvosloví energetického zákona v citovaných ustanoveních 

považováno za poněkud zavádějící, protože hovoří o smlouvách, a navozuje tak dojem, že 

paralelně k obecné soukromoprávní úpravě závazků stanoví určité zvláštní smluvní typy 

existující vedle obecné právní úpravy občanského zákoníku, je jeho cílem pro určitá 

typizovaná smluvní plnění na trhu s elektřinou jen závazně podchytit povinné obsahové 

náležitosti takových závazků, případně pak závazně ukotvit použití písemné formy pro jejich 

uzavírání. Cílem zákonodárce tak zcela jistě nebyla komplexní právní úprava specifických 

závazkových vztahů, což je zřejmé zejména z právní úpravy některých smluvních vztahů64, 

jejichž smluvní stranou je operátor trhu. Energetický zákon tak tedy sám nezavádí jakési nové 

smluvní typy, které by existovaly nezávisle na obecné právní úpravě závazků podle 

 
63 Viz též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 1. 2010, sp. zn. 25 Cdo 229/2008, nebo rozsudek Nejvyššího 

správního soudu ze dne 14. 10. 2004, č. j. 7 As 58/2003-104. 
64  Jedná se zejména o ty smluvní vztahy, které jsou upraveny § 50 odst. 7 – 9 energetického zákona. 
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občanského zákoníku, jakkoliv se lze setkat i s jinými názory na tuto problematiku.65 Tomuto 

výkladu jistě přisvědčuje i univerzalita a dostatečnou obecnost právní úpravy v mezidobí 

rekodifikovaného soukromého práva, v jehož kontextu je v neposlední řadě nutno vykládat 

chronologicky nepoměrně starší právní úpravu energetického zákona.  

    Úmysl zákonodárce vykládaný optikou nového občanského zákoníku tedy zcela zřejmě 

nespočíval ve snaze zakotvit samostatnou sadu smluvních typů. Jeho záměrem ohledně 

potřeby některé obsahové náležitosti závazně doplnit bylo například u všech smluv 

uzavíraných s provozovatelem přenosové nebo přepravní soustavy nebo provozovatelem 

distribuční soustavy jako přirozenými dominanty, resp. monopolisty, zabránění nerovnému 

zacházení s asymetricky situovanými účastníky trhu s elektřinou, kteří s nimi vstupují do 

smluvních vztahů. Energetický zákon proto pro jím vyjmenovávaná plnění, typická pro trh 

s elektřinou, stanoví nad rámec soukromoprávní úpravy povinné obsahové náležitosti, které 

musí mít smlouva zakládající předmětný závazek, ať se již jedná o jakýkoliv smluvní typ 

použitý podle občanského zákoníku. Tomu přisvědčuje i text § 96 odst. 5 energetického 

zákona, který předpokládá, že smlouvy upravené tímto zákonem se v ostatním řídí úpravou 

závazků a úpravou smluvních typů jim nejbližších podle občanského zákoníku. Pro každou 

smlouvu v energetickém zákoně je tedy předně třeba nalézat nejbližší smluvní typ podle 

občanského zákoníku.66 Právní úprava shora citovaných ustanovení je tedy v tomto místě bez 

ohledu na použitý smluvní typ, nevylučujíc zřejmě ani použití nepojmenované smlouvy, 

soustředěná toliko na vymezení předmětu závazku, typického plnění spočívajícího třeba 

v dodávce elektřiny nebo při připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě bez jakékoliv 

další ambice ke komplexnosti úpravy zvláštního smluvního typu. Ostatně taková snaha by ani 

neměla žádný zvláštní smysl nebo účel, neboť stávající arzenál smluvních typů daných 

soukromoprávní úpravou občanského zákoníku je v tomto ohledu naprosto dostačující.  

    Tento závěr, jak jsem již výše naznačil, je evidentní především u smluv sjednávaných 

operátorem trhu v elektroenergetice, které mnohde, například v případě smlouvy o přístupu na 

vyrovnávací trh s regulační energií, neobsahují ani oboustranně řádně vymezené základní 

smluvní povinnosti účastníka trhu s elektřinou. Obdobně problematicky výkladem zatížené 

ustanovení se váže příkladně i ke smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy 

v plynárenství podle § 72 odst. 6 energetického zákona, v jehož rámci je v druhé větě zákonný 

 
65 Zejména jak uvádí na str. 1045 a násl. EICHLEROVÁ, K., HANDRLICA, J., JASENSKÝ, M., KOŘÁN, J., 

KOŠŤÁL, V., PLÁŠILOVÁ, D., ZÁKOUCKÝ, P. Energetický zákon. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2016, s odkazem na dříve zveřejněné texty autora prof. JUDr. Josefa Bejčka.  
66 Zákonný odkaz na obchodní zákoník podle § 96 odst. 5 energetického zákona je s ohledem k rekodifikaci 

soukromého práva již zcela obsoletní. 
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text nesystémově narušen ustanovením o obchodníkovi s plynem, resp. o výrobci plynu 

s deklarací vážící se ke smlouvě o sdružených službách dodávky plynu. Ta je však již 

meritorně upravena odstavcem 2 citovaného ustanovení, předmětná zmínka tedy nedává 

dalšího smyslu, resp. nové hodnoty právní regulace. Tato zdánlivá zmatečnost zákonodárce 

nicméně poukazuje na snahu o kazuistické řešení problematiky nesouvisející s předmětem 

smlouvy, jíž má být upravena právě sdružená dodávka plynu, a je tak spíše projevem 

systematicky i jazykově nevhodně pojatého zpracování. 

 

4.1.2. Veřejnoprávní zásah energetického zákona na obranu slabší smluvní strany – 

asymetrická relativní neplatnost smlouvy 

 

     Energetický zákon k některým vybraným závazkům, jejichž předmětem je dodávka 

elektřiny nebo plynu, sdružená služba dodávka elektřiny nebo plynu, přenos elektřiny a 

distribuce elektřiny, přeprava, uskladňování a distribuce plynu a jejichž smluvní stranou je 

kvalifikovaný zákazník, umožňuje, aby se její případné neplatnosti mohl dovolat právě a jen 

zákazník. Ale jen pro případ, že neobsahuje některou ze stanovených povinných obsahových 

náležitostí, které jsou do právní úpravy začleněny právě s cílem ochrany onoho 

kvalifikovaného zákazníka před potenciální zvůlí presumovaně ekonomicky silnějšího 

poskytovatele služby, resp. dodavatele elektřiny nebo plynu. Tak je v § 50 odst. 12, resp. § 72 

odst. 9 energetického zákona nad rámec § 586 občanského zákoníku, nikoliv ovšem v rozporu 

s ním, konstruována v penalizační podobě zvláštní veřejnoprávní sankce v poloze asymetrické 

relativní neplatnosti pro případ absence některé z obsahových náležitostí předmětného 

závazku, jejímž cílem má být ochrana kvalifikovaných, a nikoliv všech zákazníků, čili 

v zásadě jen těch zákazníků, kteří jsou spotřebiteli, čili fyzické osoby nevykonávající 

podnikatelskou činnost, případně též dalších zranitelných zákazníků, pakliže je energetický 

zákon rozeznává. Právě pro ochranu onoho níže rozebíraného institutu zranitelného zákazníka 

například pro oblast elektroenergetiky ustanovení o obsahových náležitostech vybraných 

smluv podle odstavců 1 a 2 zahrnujících dodávkové smlouvy a odstavce 6, týkajících se 

služeb distribuční soustavy, výslovně a v návaznosti na znění přílohy č. 1 Třetí směrnice pro 

elektroenergetiku konkrétní obsahové náležitosti, které vždy musí obsahovat smlouva se 

spotřebitelem, jejímž předmětem je jednak dodávka elektřiny a jednak zajištění služby 

distribuční soustavy, nebo sdružená dodávka elektřiny, která zahrnuje obsahové náležitosti 

obou těchto smluv. Tyto smlouvy zranitelní zákazníci běžně uzavírají. Jiná situace panuje u 

obsahových náležitostí smlouvy o zajištění služby přenosové soustavy, kterou ovšem 
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zranitelní zákazníci uzavírat fakticky vůbec nemohou, protože zajištění služby přenosové 

soustavy ve vztahu k příslušné distribuční kapacitě toho kterého malého odběratele zajišťuje 

již provozovatel distribuční soustavy, tzn., že služba přenosové soustavy je zprostředkovávána 

buď prostřednictvím smluvního zabezpečení sdružené dodávky, anebo zajištěním služeb 

distribuční soustavy. Odkaz na odstavec 4 obsažený v odstavci 12 je tedy obsoletní, čemuž 

přisvědčuje i jednou z posledních novel energetického zákona odstraňovaná partie týkající se 

zvláštních obsahových náležitostí při uzavírání takového smluvního vztahu se zákazníkem.67 

    Ve výše rozehraných souvislostech definičního určení zranitelného zákazníka poměrně 

jasně hovoří inspirační zdroj shora citovaných ustanovení energetického zákona, jímž je 

příloha č. 1 Třetí směrnice, jakož i příloha č. 1 Třetí plynárenské směrnice, která v obou 

případech nese přiléhavý název „opatření na ochranu spotřebitele“, nikoliv jakéhokoliv 

zákazníka, jak by mohlo dále vyplývat z textů těchto příloh. Ve čl. 3 odst. 7 Třetí směrnice68 

se sice uvádí, že tato opatření mohou být rozšířena i na další zákazníky, nicméně toto 

beneficium nelze přiznat bez ohledu na charakter toho kterého odběratele, protože citované 

ustanovení Třetí směrnice hovoří pouze o tzv. zranitelných zákaznících. Tamtéž kromě 

zákazníků typu domácnost výslovně uvádí, že členský stát musí určit definici zranitelných 

zákazníků, což energetický zákon výslovně nečiní. Taková definice zranitelných zákazníků 

může, ale nemusí, vycházet z (nějak definované) intenzity hrozby energetické chudoby69. 

Vzhledem k tomu, že energetický zákon sám definičně pracuje pouze s pojmem „zákazník“, 

za něhož považuje prakticky všechny odběratele, mohlo by toto ustanovení budit dojem, že 

kterýkoliv zákazník je oprávněn využít práva napadnout platnost smlouvy s ohledem na 

absentující obsahovou náležitost smlouvy. Tak tomu ale není a s ohledem na citovanou 

směrnici, v níž nalezl své východisko úmysl zákonodárce, ani nemůže být. Ta totiž výslovně 

chrání pouze zákazníky typu spotřebitel, respektive další zákazníky, kteří jsou ovšem národní 

legislativou, v našem případě tedy energetickým zákonem, definováni s ohledem na svou 

zranitelnost, čili s ohledem na výrazně slabší postavení, které Třetí směrnice příkladmo vidí 

zejména v ekonomické rovině.  

    Na tomto místě lze ovšem zmínit § 11a odst. 1 energetického zákona, kde je pod zvláštní 

režim zostřené veřejnoprávní ochrany vtahován rovněž takový zákazník, v zásadě domácnosti 

 
67 Jinak ovšem v případě poskytnutí služby přepravy plynu ve smyslu § 72 odst. 5 energetického zákona, v tomto 

případě totiž nebyly z energetického zákona předmětné obsahové náležitosti ve prospěch zranitelného zákazníka 

odstraněny, byť není reálně pravděpodobné, že by se právě zranitelný zákazník stával smluvní stranou smlouvy o 

poskytování služby přepravy plynu. 
68 Resp. článek 3 odst. 3 Třetí plynárenské směrnice. 
69 Z anglického originálu energy poverty. 
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blízký malý podnikatel – drobný živnostník70, čili vlastně již nespotřebitel, jenž buď v 

elektroenergetice disponuje připojením na nízkonapěťovou síť, nebo je pro plynárenství 

definován určitým omezeným odběrem v plynárenství71, každopádně jej zákonodárce 

považuje za relevantně ohroženého energetickou chudobou. Patrně z tohoto důvodu je tudíž 

tato kategorie nespotřebitelských odběratelů v energetickém zákoně implicitně zvýhodňována 

a do skupiny zranitelných zákazníků zařazován rovněž těmito parametry nadaný 

podnikatelsky definovaný maloodběratel elektřiny a plynu, u něhož bude v některých 

případech složité rozlišovat, kde začíná a končí jeho odběr pro domácnost, případně naopak 

odběr energie pro podnikatelské účely. V důsledku tohoto zákonného založení zranitelného 

zákazníka je třeba konstrukt (asymetrické) relativní neplatnosti vztahovat tedy nejen 

k zákazníkovi typu spotřebitel72, ale i k maloodběrateli elektřiny a plynu ve smyslu § 11a 

odst. 1 energetického zákona. Rozhodně však nikoliv k jinému typu odběratele, byť 

nemajícímu charakter podnikatele, je-li zároveň právnickou osobou, zejména však nikoliv ve 

vztahu k ekonomicky silnému odběrateli.  

    Naposledy zmiňovaný ekonomicky silný odběratel, jenž postrádá rozměr vlastní 

zranitelnosti, nejenomže nebude mít pravidelně postavení slabší strany ve smyslu § 433 

občanského zákoníku, ale dokonce může mít postavení strany silnější, zejména ve stavu 

ekonomicky silného subjektu v rámci intenzivní hospodářské soutěže na trhu s dodávkou 

těchto energetických komodit (ekonomická převaha nad dodavatelem), nevylučujíc v to 

například i jeho současný statut držitele jiné licence (informační rovnováha s dodavatelem). 

Opačný výklad by se nepřístojně vymykal jak konceptu ochrany slabší strany, obecně 

upraveném v občanském zákoníku stejně, tak i principu rovnosti smluvních stran a principu 

ochrany dobré víry a právní jistoty upraveném tamtéž. Kromě toho by byl v rozporu se 

zněním shora citovaných evropských směrnic. Energetický zákon tedy toliko ve vztahu ke 

zranitelným zákazníkům, především pak spotřebitelů, ukazuje mírnější tvář a připouští 

neplatnost smluvního vztahu pouze k podnětu slabší strany v pozici malého či zranitelného 

odběratele, každopádně vždy elektřinu nebo plyn odebírající fyzické osoby, bez toho, aby 

totéž právo přiznávalo v zásadě ekonomicky i informačně lépe vybavenému dodavateli 

příslušného vybraného nepeněžitého plnění. 

    Na druhou stranu z energetického zákona ovšem plyne, že když závazky uzavírá zákazník 

v pozici nikoliv zranitelného odběratele, nebo pakliže se jedná o jiné smluvní závazky nežli 

 
70 Slovy energetického zákona „fyzická osoba“. 
71 Do 630 MWh ročního odběru plynu, viz § 11 a odst. 1 energetického zákona. 
72 energetický zákon bohužel ve svém § 11 odst. 1 spotřebitele poněkud nepřesně označuje jako „domácnost“, 

což však již dále ve svém textu nahrazuje standardním pojmem „zákazník v postavení spotřebitele“. 
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uvedené výslovně v odstavci bez rozlišování toho, kdo je na odběratelské smluvní straně 

předmětného závazku, pak je třeba ustanovení vykládat tak, že právo namítat relativní 

neplatnost předmětné smlouvy pro absenci některé z obsahových náležitostí předepsané 

energetickým zákonem přísluší kterékoliv smluvní straně73, jejíž zájem má být energetickým 

zákonem chráněn. V této situaci vyvstává také jediná udržitelná možnost výkladu ohledně 

platnosti uzavření takové smlouvy, když tato nerespektuje některou obsahovou náležitost pro 

takový závazek stanovenou energetickým zákonem. Takový závazek je tedy třeba považovat 

pouze za relativně, nikoliv absolutně neplatný podle § 586 občanského zákoníku, a to pro 

rozpor s energetickým zákonem. Nicméně v daném případě již energetický zákon námitku 

neplatnosti příslušné smlouvy nepřiznává výslovně jednostranně jen zákazníkovi (především 

typu spotřebitel), nýbrž tuto právní úpravu ponechává bez dalšího veřejnoprávně laděného 

regulatorního zásahu. Podle okolností případu tak bude možné, že chybějící obsahová 

náležitost může být v souladu se zněním občanského zákoníku určena jak k ochraně jedné, tak 

druhé smluvní strany, resp. obou smluvních stran. S námitkou neplatnosti tak může v daném 

případě disponovat i strana poskytovatelská, případně obě smluvní strany. 

     

4.1.3. Veřejnoprávní sankce absolutní neplatnosti v případě nedodržení formy smlouvy 

v energetice 

 

Legální konstrukce absolutní neplatnosti ve smyslu § 588 občanského zákoníku se podle 

přesvědčení autora použije v případě nedodržení písemné formy, kterou energetický zákon 

striktně stanoví pro některé závazky v elektroenergetice. Pokud bychom v případě nedodržení 

této kvalifikované formy přistoupili k jinému, mírnějšímu výkladu, popřeli bychom vůbec 

význam tohoto formálního požadavku, který sleduje zásadní veřejný zájem na 

transparentnosti a prokazatelnosti právního jednání v určitých právních vztazích 

v elektroenergetice založených smlouvami, a to zejména pro účely veřejnoprávního dohledu a 

usnadnění plnění důkazní povinnosti. A to bez ohledu na fakt, je-li na straně odběratelské o 

zranitelného zákazníka, či nikoliv. Neuzavření té či oné smlouvy obsahující předmětné plnění 

typicky v ústní formě by bylo ve zjevném, čili nepochybném, rozporu s veřejným zájmem 

(pořádkem), a kolidovalo by i se smyslem a účelem této zákonné úpravy. 

      Ve shora uvedených souvislostech je ovšem nabíledni de lege ferenda uvažovat o 

zakomponování určitých přísnějších formálních požadavků rovněž na ochranu spotřebitelů, 

 
73 Je zde tudíž zachována obecně symetricky nastavená konstrukce relativní neplatnosti. 
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resp. zranitelných zákazníků, kteří stále častěji čelí hrozbám živelního či náhodného uzavření 

smlouvy. Pro dodávkové smlouvy, alespoň pro zranitelné zákazníky, totiž dosud kupodivu 

energetický zákon požadavek písemné formy výslovně nestanoví, čímž ponechává v platnosti 

dopady obecné právní úpravy soukromého práva na uzavírání smluv i v energetických 

odvětvích. Přitom je zřejmé, že i v těchto případech uzavřených smluv existuje zájem na 

řádném plnění důkazní povinnosti na straně zranitelného zákazníka, zvláště pak pro případ 

jím iniciovaných sporů ve smyslu § 17 odst. 7 písm. c) energetického zákona. 

         I v případě smluv upravených energetickým zákonem se nicméně uplatní základní 

zásady posuzování jejich platnosti a neplatnosti, upravené občanským zákoníkem. I v oblasti 

energetiky platí, že povaze soukromého práva a rozumné potřebě odpovídá jako hlavní zásada 

pravidlo, že je namístě hledat spíše důvody pro platnost právního jednání než pro jeho 

neplatnost – na právní jednání je třeba spíše hledět jako na platné než jako na neplatné74. 

Uplatní se i preference částečné neplatnosti před neplatností úplnou podle § 576 občanského 

zákoníku a zásada, že způsobil-li někdo neplatnost právního jednání, nemá právo namítnout 

neplatnost nebo uplatnit z neplatného právního jednání pro sebe výhodu75. Také zde se uplatní 

zásada, že vadu spočívající v nedodržení formy lze zhojit, konvalidovat, tedy smluvní strany 

mohou vadu spočívající v nedostatku písemné formy dodatečně napravit tím, že obsah 

smlouvy dodatečně potvrdí v rámci písemného jednání76. Přitom právo na konvalidaci 

formální vady mají strany nejen v případě nedodržení formy smluvně sjednané, ale i v 

případech, v nichž nebyla dodržena forma právního jednání stanovená energetickým 

zákonem. 

 

4.1.4. Dodavatel poslední instance – mimosmluvní veřejnoprávní záruka zajištění 

kontinuity dodávek elektřiny a plynu  

 

Zcela krajní situaci mimořádnosti, jíž se energetický zákon zabývá ve svém § 12a, představuje 

další veřejnoprávní institut, s nímž zákonodárce vstupuje především na obranu pozic 

zranitelného zákazníka, byť alespoň pro elektroenergetiku nikoliv výhradně. Je jím dodavatel 

poslední instance jakožto garant dodávky elektřiny i zemního plynu po omezené časové 

období, než si dotčený zákazník po ztrátě dodavatelovy způsobilosti stačí nalézt nového 

dodavatele elektřiny nebo plynu. Podobně jako v případě asymetricky konstruované relativní 

 
74 Viz § 574 občanského zákoníku. 
75 Viz § 579 odst. 1 občanského zákoníku. 
76 viz § 582 odst. 1 občanského zákoníku. 
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neplatnosti energetický zákon pro kvalifikované případy selhání fungování dodavatele 

elektřiny či plynu, řádně zvoleného zranitelným zákazníkem, zaručuje dodávku 

prostřednictvím předem vybraného držitele licence na obchod s elektřinou a plynem s cílem 

zajištění nepřerušenosti dodávek. K tomu je ovšem třeba dodat, že s ohledem na požadavky 

Třetí směrnice se s dodavatelem poslední instance počítá, na rozdíl od plynárenství, pro 

všechny zákazníky, bez ohledu na velikost jejich odběru či připojení na příslušnou napěťovou 

hladinu.  Pro odběr plynu s touto formou zákonné ochrany může počítat pouze onen 

zranitelný zákazník do roční výše odběru 630 MWh.  

    Dodavatelem poslední instance přitom není jakýkoliv obchodník s elektřinou či plynem, 

nýbrž jen obchodník výkonem takové činnosti citovaným ustanovením energetického zákona 

výslovně pověřený, a to na základě jeho přítomné či minulé organizační vazby na regionálně a 

majetkově propojeného provozovatele distribuční soustavy77. Jen takový kvalifikovaný 

obchodník garantující dodávku elektřiny či plynu v důsledku selhání původně zákazníkem 

vybraného subjektu dodávky energie také podléhá věcnému usměrňování svých cen ze strany 

Energetického regulačního úřadu. Věcně cenově regulováni jsou pak historicky toliko ti 

obchodníci, kteří byli či jsou navázáni na provozovatele tzv. regionálních distribučních 

soustav, tedy těch, jež jsou přímo napojeny na přenosovou, případně přepravní soustavu.  

    Praxe nicméně ukazuje v mnoha případech, energetiku a konkrétně pak dodavatele poslední 

instance ani v tomto případě nevyjímaje, neuvěřitelně bujarou a pestrou tvář, teoretickým 

konceptem normotvůrce jen stěží kdykoliv předtím předvídatelnou. V poslední době se tak 

třeba na trzích s elektřinou a plynem objevují obchodníci s elektřinou i plynem, kteří v honbě 

za vyšším tržním podílem neváhají využívat velmi nestandardních nástrojů aplikace práva. 

Ukázkovým případem je situace, kdy obchodník počítá v rámci dodávky do odběrných míst 

koncových zákazníků jakýchsi sekundárních či podmaněných obchodníků, které pak 

v případě jejich ekonomických potíží neváhá v dodávce elektřiny či plynu dotčeným 

zákazníkům nahrazovat v dodávce energetických médií na základě nesprávné interpretace 

soukromoprávních zákonných norem použitím institutu nepřikázaného jednatelství. Čili 

v daném případě přímo bez uzavření jakékoliv smlouvy narušuje dosavadní smluvní vazbu s 

obchodníkem. Tento neotřelý nápad nicméně zcela zanedbává právě onen energetickým 

zákonem, čili veřejnoprávním předpisem, předpokládaný nástroj záruky nepřerušenosti 

dodávky pro všechny zákazníky bez výjimky, a tím je výše zmiňovaný institut dodavatele 

poslední instance ve smyslu § 12a energetického zákona.  

 
77 Viz blíže § 12a odst. 1 energetického zákona. 
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    Zrovna na tomto příkladu lze tedy velmi jednoduše demonstrovat veřejnoprávní aspekt, 

jenž do energetického podnikání vnáší energetický zákon. Namísto otevřené soutěže o 

dodavatele elektřiny či plynu pro mimořádné situace autoritativně předvídá zapojení jen 

jednoho, dopředu určeného obchodníka s elektřinou nebo plynem, jenž je na určitou 

omezenou dobu protikladem k tržnímu utkávání, a tak zastává v segmentu mimořádné 

dodávky elektřiny nebo plynu v zásadě monopolní pozici. Zákonodárce tudíž záměrně 

narušuje soutěžní prostředí ve prospěch garance veřejného zájmu na zajištění kontinuální 

dodávky energetických médií. Zájem na volné hospodářské soutěži tak ustupuje do pozadí 

s cílem zajištění fungování trhu i pro případy selhávání obchodních strategií některých 

obchodníků. Proto také nelze svémocně cestou soukromého práva tento veřejnoprávní prvek 

obcházet, či dokonce negovat vlastním iniciativním zapojením do řešení týchž selhání za 

použití instrumentů soukromého práva, jakým je i nepřikázané jednatelství k užitku jiné 

osoby.78 

   Energetickému zákonu zde lze ovšem zejména na úkor transparentnosti a právní jistoty 

mimořádně obsluhovaného zákazníka vytknout, že se dostatečně nezabývá parametry oné 

mimosmluvní (nebo zvláštní smluvní?) dodávky elektřiny nebo plynu dodavatelem poslední 

instance, resp. že neřeší, zdali dochází, či nedochází k přechodu části, či všech smluvních práv 

a povinností původního smluvního závazku z nezpůsobilého dodavatele elektřiny a plynu na 

dodavatele poslední instance. Přitom je naprosto zásadním východiskem, aby zákazník věděl, 

za jakých podmínek, zejména cenových, odebírá elektřinu nebo plyn od dodavatele poslední 

instance, a to i s navazující náležitou ekonomickou úvahou, v jakém časovém horizontu si 

obstará nového řádného dodavatele elektřiny nebo plynu. V tomto směru je tedy institut 

dodávky poslední instance zatížen pochybnostmi ohledně vlastních podmínek dodávky, a de 

lege ferenda by proto stálo za zvážení, zdali tento smluvní, nebo naopak mimosmluvní aspekt 

dodávky poslední instance výslovně v energetickém zákoně neozřejmit. Patrně 

nejelegantnějším řešením by přitom mohlo být zakotvení informační povinnosti dodavatele 

poslední instance vůči zákazníkovi o podmínkách mimosmluvní dodávky elektřiny nebo 

plynu s přihlédnutím k nikoliv nepodstatné skutečnosti, že k iniciaci tohoto institutu 

nedochází v důsledku dosažení smluvního konsenzu mezi dodavatelem poslední instance a 

zákazníkem postiženým potenciální nedodávkou energie, nýbrž v důsledku jiné právní 

skutečnosti, jíž je kvalifikovaná ztráta způsobilosti dosavadního obchodníka s elektřinou nebo 

plynem. 

 
78 Viz blíže § 3009 občanského zákoníku. 
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4.1.5. Procesněprávní záruky ochrany spotřebitele v energetice 

 

Rubem téže mince pro příznivější úpravu postavení spotřebitele v energetických sektorech 

oproti podnikatelským protějškům je zákonem předvídané procesní zvýhodnění spotřebitele 

v rozhodování sporů uvozených § 17 odst. 7 písm. e) energetického zákona. Právě v něm je 

upravena pravomoc Energetického regulačního úřadu rozhodovat na návrh spotřebitele79 dva 

typy sporů, resp. vést o takových sporech mezi spotřebitelem a konkrétním podnikatelem 

v energetice, zákonně označovaným jako držitel licence, sporné správní řízení. Prvním 

okruhem sporů představují ty, které vznikají ohledně splnění povinností ze smluv, jejichž 

předmětem je dodávka nebo distribuce elektřiny, plynu nebo tepelné energie. Druhým typem 

relevantní sporné spotřebitelské agendy regulátora jsou pak ty spory, v nichž jde o určení, 

zdali právní vztah mezi zákazníkem a držitelem licence, jehož předmětem je dodávka nebo 

distribuce elektřiny, plynu nebo tepelné energie, vznikl, trvá nebo zanikl, a kdy se tak stalo.  

   Pozoruhodná je přitom patrně jen nadbytečná zmínka zákonodárce obsažená v návětí 

citovaného ustanovení energetického zákona, že se v případě posuzování aktivní legitimace 

musí jednat o spotřebitele, který odebírá elektřinu, plyn nebo tepelnou energii (dálkové teplo) 

„pro spotřebu v domácnosti“. Spotřebitel má totiž své definiční zakotvení upraveno v § 419 

občanského zákoníku, přičemž tam není jeho postavení nijak odvozováno od současné 

existence jeho, či cizí, domácnosti.  

   Kromě toho domácnost není s nabytím účinnosti občanského zákoníku od 1. 1. 2014 nijak 

zákonem definována, a tak její vymezení zůstává na právní doktríně. Právě ta v těchto 

souvislostech hovoří o dvojím pojetí domácnosti – buď jako o společenství příbuzensky 

spřízněných osob, sdílejících určitý prostor za účelem společného soužití, tj. jako tzv. rodinná 

domácnost, anebo ve smyslu materiálním, tj. jako o zařízeném obydlí, přičemž vždy je třeba 

z kontextu vyčíst, kterou významovou dimenzi měl v tom kterém případě zákonodárce na 

mysli.80 Za daných okolností § 17 odst. 7 písm. e) energetického zákona je velmi 

komplikované na jeden z uvedených významů pojetí domácnosti jako převládající usuzovat, 

nicméně i se zřetelem na skutečnost, že v případě konkrétních odběrných míst se může jednat 

i o energetické zásobování jednočlenného domácnosti, ustupuje povaha domácnosti jako 

rodinného společenství zřejmě do pozadí, aby vynikl onen materiální substrát, který tvoří 

 
79 Kromě spotřebitele jsou stejným právem podání návrhu k energetickému regulačnímu úřadu na zahájení 

sporného správního řízení vybaveni rovněž fyzické osoby – podnikatelé. 
80 Viz důvodová zpráva k § 80 občanského zákoníku. 
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účelově determinované vybavení bytu nebo domu, v němž se v poloze prostého obyvatelného 

prostoru, čili obydlí, nachází. Účelem této zmínky zákonodárce tedy patrně měla být jen 

vazba spotřebitele na některé z jeho odběrných míst distribučně dodávaných energií. Nic více 

a nic méně. V opačném případě by bylo totiž nutné v případě každého zahajovaného sporu 

v rámci správního řízení vedeného před Energetickým regulačním úřadem prokazovat, ke 

spotřebě předmětného energetického média dochází právě a jen v domácnosti místa spotřeby, 

čili v místě, které alespoň potenciálně slouží jako obydlí rodinné (byť třeba i jednočlenné) 

domácnosti. Tuto potenciálně zužující podmínku určující aktivní legitimaci navíc 

interpretačně ani nepodporuje, resp. zpochybňuje, následně týmž ustanovením energetického 

zákona zmiňovaná aktivní legitimace podnikající fyzické osoby, u níž se již kupodivu o žádné 

vazbě na spotřebu v jakémkoliv místě výslovně nehovoří. V důsledku jiného výkladového 

přístupu bychom dospěli k nelogickému, neřku-li absurdnímu závěru, že zatímco podnikající 

fyzická osoba by mohla své spory předkládat bez ohledu na charakter místa spotřeby energie, 

u spotřebitele by bylo třeba zkoumat, zdali ke spotřebě v tom kterém případě sporu dochází 

v místě jeho trvalého, či přechodného obydlí, přičemž si lze představit, že spotřebitel může 

odebírat zákonem vyjmenovávaná energetická média i v prostorách od obydlí odlišných, 

typicky třeba v autonomních garážích, stodolách, vinných sklípcích, nepodnikatelsky 

využívaných dílnách apod.  

    Po překonání prvního interpretačního úskalí však v případě citovaného ustanovení 

energetického zákona, jenž má sloužit ochraně spotřebitele jako typické slabší strany 

smluvního vztahu, tedy jen jednoho z mnoha zákazníků obdobné povahy obsluhované jedním 

a týmž držitelem licence, ovšem čelíme hnedle dalším a nepoměrně složitějším výkladovým 

nejasnostem téhož ustanovení. Ty zasahují do nejasného vymezení rozsahu sporů, které měly 

být pro spotřebitele mimosoudně, čili rychleji, levněji a odborně blíže řešeny ze strany 

odborně nadaného správního orgánu.  Zatímco první okruh sporů řešitelných Energetickým 

regulačním úřadem tak zahrnuje návrhy o splnění povinnosti z uzavřené smlouvy, druhý 

okruh sporů spouští zásadně návrhy zákazníka na určení existence právního vztahu, čili ty 

návrhy, které cílí na vrchnostenskou deklaraci vzniku, trvání, či zániku smluvního vztahu. 

V případě vzniku a zániku smluvního vztahu pak navíc doplněno o přesné časové určení, kdy 

posuzovaný smluvní vztah vznikl, nebo zanikl. Samotné trvání nelze z povahy věci takto 

časově určit, neboť nekoresponduje jednorázově určitelnému výsledku působení předmětné 

právní skutečnosti jej vyvolávající, nýbrž souvisí s intervalově vymezitelným právním 

následkem, či intervalem mezi počátkem a koncem právní existence konkrétního právního 

vztahu.  Společným jmenovatelem obou shora uvedených druhů právně relevantních sporů je 
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pak předmět uzavřených smluv, jejž představuje dodávka nebo distribuce elektřiny, plynu 

nebo tepelné energie. Za Achillovu patu tohoto zdánlivě bezproblémového ustanovení lze 

v rámci rozhodovací praxe Energetického regulačního úřadu označit především neutuchající 

snahu zákaznické obce (a tomu odpovídající aktivismus regulátora) usilovat touto cestou o 

rozhodování těch sporů, které jsou sice zahajovány určovacími návrhy, ovšem nikoliv ve 

vztahu k deklaraci existence smluvního vztahu, nýbrž v relaci k autoritativní konstataci trvání 

určitých práv, ať mají smluvní původ na straně zákazníka, anebo na straně dotčeného držitele 

licence. Bylo by proti smyslu a účelu předmětného ustanovení energetického zákona, kdyby 

mělo být vykládáno tak, že dává v zásadě generální pravomoc k rozhodování veškerých 

spotřebitelských smluv v energetických odvětvích, když jeho samotný text stanoví jen 

výjimky z obecné pravomoci soudů rozhodovat spory ze smluv. Právě z rozhodovací praxe 

Energetického regulačního úřadu ovšem plyne spíše opak, když se regulátor prozatím i 

v tomto směru staví na stranu zákaznické obce a rozhoduje například spory, v nichž jde mezi 

spotřebitelem a držitelem licence o určení, zdali držitel licence má, nebo nemá, právo na 

zaplacení smluvní pokuty. Spotřebitelské návrhy na zahájení takových sporných řízení tedy 

pravidelně vycházejí z toho, že regulátor disponuje pravomocí k takovému rozhodování. 

Dosavadní postoj regulátora zároveň dosud nepřezkoumal soud, který by tak konstatoval 

nedostatek pravomoci Energetického regulačního úřadu, potažmo nicotnost takových co do 

výroku jiných nežli zákonem vymezených určovacích rozhodnutí, a proto lze tento exces 

z pravomoci pouze teoreticky předvídat. 

  Z právě uvedeného je tedy možné vyvozovat, že ochrana spotřebitelů a malých zákazníků při 

odběru elektřiny, plynu a dálkového tepla je zákonem zásadně omezována na právo 

zákaznické strany dodávkové či distribuční smlouvy procesně požadovat buď jen, aby držitel 

licence plnil své smluvní povinnosti, ať již spočívají v konání (facere), dávání (dare), 

nekonání (omitere) nebo strpění určitého stavu (pati), anebo požadovat určení existence, či 

neexistence smluvního vztahu. Tyto zákonné okruhy sporů nelze přitom v neprospěch držitelů 

licencí rozšiřovat o další typy, zejména pak ty, které spočívají v deklaraci existence určitých 

smluvních povinností na straně držitele licence, aniž je zároveň zákazníkem požadováno 

jejich plnění. Jinými slovy řečeno, Energetický regulační úřad může posuzovat existenci té 

které smluvní povinnosti pouze na základě a v rámci návrhu zákazníka na rozhodnutí sporu o 

splnění povinnosti ze smlouvy, přičemž výsledek takového posouzení se odráží do výroku, 

jenž se vždy týká povinností nesených držitelem licence, nikoliv však zákazníkem.  

   Pakliže by zásadně spotřebitelsky definovaný zákazník přistupoval k popírání plnění svých 

vlastních smluvních povinností vůči držiteli licence, nedává mu energetický zákon žádný 
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specifický ochranný nástroj v poloze zvláštních procesních práv mířící k 

výhodnějšímu vymáhání jeho hmotněprávních nároků z uzavřené smlouvy, jejímž předmětem 

je dodávka nebo distribuce vyjmenovaných energetických médií. Tím by totiž bylo již 

nepřípustně zasahováno do práv držitele licence, jenž obdobného procesního zvýhodnění 

nepožívá, když pravomoc Energetického regulačního úřadu je ve smyslu § 17 odst. 7 písm. b) 

energetického zákona udělována jen pro rozhodování sporů o splnění povinností ze smluv 

mezi držitelem licence a (jakýmkoliv) zákazníkem jen tehdy, souhlasí-li s takovým 

arbitrárním řešením všichni účastníci řízení, tj. zejména dotčený zákazník. Není tak 

vylučována situace, kdy by se zákazník dočkal rozhodnutí na splnění, potažmo předtím i 

určení, své vlastní smluvní povinnosti na základě procesního návrhu držitele licence. 

Záměrem zákonodárce tak ve vztahu k takto představeným zákonným ustanovením zcela jistě 

nebylo obdařit Energetický regulační úřad bezbřehou (rozuměj zákonem nepodloženou) 

pravomocí rozhodovat i ty spory, v nichž zákazník překračuje hranici mezi navrhovatelem a 

odpůrcem v důsledku vlamování se svou aktivitou do procesních práv držitele licence, jimiž 

tento podle své vůle chrání svá práva a oprávněné zájmy, jsou-li podle jeho názoru dotčena 

porušením ze strany zákazníka. V případě, že k tomu přivolí i zákazník, může pak namísto 

soudu právě takové kontradiktorní řízení vést a korespondující spor mezi smluvními stranami 

rozhodovat právě Energetický regulační úřad. Nejsou-li však tyto podmínky splněny, nelze 

nedostatek pravomoci dohánět zcela nepřípustně extenzívním výkladem § 17 odst. 7 písm. e) 

čísl. 1 energetického zákona, protože by tím byla popírána ústavněprávní zásada výhrady 

veřejnoprávních pretenzí, neboť státní moc není možno uplatňovat v jiných případech, které 

nestanoví zákon.81 

   V neposlední řadě je také třeba zdůraznit význam právě komentovaného procesněprávního 

ustanovení pro výklad pojetí smluvních „typů“ upravených energetickým zákonem pro 

elektroenergetiku a pro plynárenství. Komentované ustanovení totiž zásadně o dodávce či 

distribuci energetických médií hovoří jako o předmětu (objektu) smluvního vztahu, nikoliv o 

jeho obsahu v poloze typizovaných základních práv a povinností, jako tomu bývá u tzv. 

nominátních smluvních vztahů. A to navíc pro všechny tři energetické sektory, tedy včetně 

teplárenství, pro něž ovšem sám energetický zákon ani nepřichází, na rozdíl od 

elektroenergetiky a plynárenství, se žádnou výslovnou právní úpravou smluvního 

instrumentária. Tím spíše je ovšem třeba podpořit již dříve v této práci prezentovaný závěr, že 

smluvní „typy“ upravené v § 50, resp. v § 72 energetického zákona nepředstavují žádnou 

 
81 K tomu srov. čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR. 
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zvláštní typologii smluv nad rámec soukromoprávní úpravy občanského zákoníku, nýbrž 

pouze pro potřeby zakotvení dalších obligatorních obsahových či formálních požadavků 

vymezují relevantní předmět smluvního plnění, který v nyní uváděných souvislostech 

zahrnuje dodávku a distribuci elektřiny, plynu a tepelné energie. Z týchž důvodů 

v komentovaném procesním ustanovení zákonodárce použil obrat „smlouvy, jejímž 

předmětem je dodávka nebo distribuce“ předmětných energetických médií, nikoliv že by je 

označoval přímo za smlouvy o dodávce nebo distribuci elektřiny nebo plynu tak, jak to 

v jiných souvislostech učinil v již odkazovaných § 50 a 72 energetického zákona. 

 

4.2. Odraz ochrany oprávněných zájmů infrastrukturních držitelů licencí 

v elektroenergetice a plynárenství – úprava veřejnoprávních oprávnění 

podnikatelů v energetice 

 

   Nad rámec již úvodem zmiňovaných oprávnění infrastrukturních energetických podnikatelů 

k cizím pozemkům bych se na tomto místě rád zmínil o dalších oprávněních, která neplynou 

ze smluv uzavíraných na základě zásadní svobody stran v jednání dané ústavněprávně 

zakotveným principem zákonné licence,82 ale jsou naopak autoritativně zákonodárcem 

stanovena v poloze veřejnoprávních oprávnění k určitému chování. Rubem jakéhokoliv 

oprávnění je však v horizontálně určitelných právních vztazích odpovídající povinnost 

neurčitého okruhu subjektů těmto z titulu veřejného práva (zákona) oprávněným subjektům 

vycházet vstříc, jsou-li v postavení subjektů sekundárně touto povinností obtěžkaných. 

Energetický zákon tak k formulaci povinností přistupuje tak, že primárně stanoví okruh 

subjektů, jimž autoritativně vymezí určitá práva, jež nelze smluvně vylučovat, ani jinak 

popírat, či se jim efektivně bránit. Tato práva upravuje energetický zákon v podobě jakýchsi 

katalogů obsažených ve zvláštní části energetického zákona v rozlišení podle jednotlivých 

držitelů licencí a zároveň účastníků trhu s elektřinou nebo plynem.  

   Nejprve se zastavme u veřejnoprávních oprávnění těch podnikatelských subjektů 

v energetice, jejichž licencovaná činnost je vázána k provozování energetické infrastruktury, 

tudíž jednotlivých soustav v elektroenergetice a plynárenství. Ta jsou specifická tím, že jsou 

stanovena primárně vůči vlastníkům těch nemovitostí, na které je nějakým způsobem vázána 

existence provozované energetické soustavy, typicky jejím umístěním na pozemku. Již 

 
82 Princip zákonné licence jako základní právní zásada právem vychází ze článku 2 odst. 3 Ústavy ČR a ze 

článku 2 odst. 2 Listiny, když stanoví, že státní moc lze uplatňovat jen v případech, v mezích a způsobem 

stanoveným zákonem.   
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v kapitole 2. jsem se podrobněji zaobíral problematikou zatěžování cizích nemovitostí 

věcnými břemeny z důvodu zřizování a provozování soustav v energetice.  

   Nepoměrně méně jsem se však v takto odkazované kapitole věnoval problematice oprávnění 

provozovatelů energetické infrastruktury vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti, které sice 

nutně nejsou infrastrukturou dotčeny, tj. například přetnuty vodiči či zatíženy stavbou stožáru 

velmi vysokého napětí nebo sloupu nižších napěťových úrovní, nicméně s ohledem na 

dostupnost od nejbližších veřejných komunikací vyžadují překročení dalších cizích pozemků, 

které dělí veřejnou komunikaci od provozovaných prvků předmětné energetické soustavy. U 

těchto pozemků zásadně není třeba z povahy věci fixovat konkrétní podobu přístupu k takové 

infrastruktuře formou služebností. Energetický zákon zvolil pro elektroenergetiku na straně 

jedné a plynárenství na straně druhé lehce rozdílnou formulaci účelu takového vstupu nebo 

vjezdu na cizí nemovitost. Zatímco u elektroenergetických provozovatelů musí být dána 

souvislost se zřizováním, obnovou a provozováním příslušné soustavy,83 v plynárenství si 

provozovatelé infrastruktury vstup a vjezd na cizí nemovitosti (typicky pozemky) vážou na 

souvislost se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním dané soustavy.84 

Nesporným tedy zůstává, že v případech soustav v obou odvětvích je vstup a vjezd na cizí 

nemovitosti úzce spjat s rozvojovou nebo provozní potřebou.  

  Jediným rozdílem je tak používání pojmů obnova soustavy na straně jedné 

(elektroenergetika) a stavební úpravy a opravy soustavy na straně druhé (plynárenství).  

Používání těchto pojmů, které jsou si co do praktického významu patrně velmi blízké, je 

jedno a totéž sdělení: soustava se jejich prostřednictvím už neprovozuje, ale ani nově 

nezřizuje. Jedná se tudíž o jakousi „prostřední“ cestu pro zajištění vstupu na cizí nemovitosti, 

kterou provozovatel používá tehdy, pokud sice provádí určité stavební práce na vymezených 

prvcích předmětné soustavy, ale tyto neznamenají natolik vážný a zásadní zásah do technické 

podstaty a parametrizace kupříkladu u vedení nebo plynovodů, aby se jednalo už o zřizování 

(nových) prvků téže technické infrastruktury. Nad účelem těchto odlišností v konkrétní textaci 

v zásadě týchž oprávnění mohou panovat pochybnosti, nicméně lze cílem této právní úpravy 

obojího znění fakticky bylo uchování věcněprávních oprávnění, která těm kterým 

obměňovaným či opravovaným prvkům soustav dosud svědčí při vytvoření prostoru pro 

zabezpečení vstupu na cizí nemovitosti i při situacích této „přechodové“ povahy. Důvodem, 

proč se zákonodárce rozhodl ponechat textovou podobu oné relevantní souvislosti v odlišném 

znění pro elektroenergetiku a plynárenství snad může souviset i s tím, že elektrická vedení 

 
83 Viz např. § 24 odst. 3 písm. f) energetického zákona pro provozovatele přenosové soustavy. 
84 Srov. např. § 58 odst. 1 písm. e) energetického zákona pro provozovatele přepravní soustavy. 
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jsou začasté vedena spíše nad zemí a jejich technická podstata neumožňuje opravu jinak nežli 

obnovou, naopak plynovody jsou zásadně umisťovány v podzemí cizích nemovitostí a jejich 

stavební opravy a úpravy znamenají technicky a metodicky odlišný zásah do plynárenské 

infrastruktury. 

   V podstatě variací na totéž téma práva vstupu a vjezdu na pozemky je odvozené 

veřejnoprávní oprávnění provozovatelů soustav v energetice odstraňovat a oklešťovat 

stromoví a jiné porosty na cizí nemovitosti, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného 

stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení příslušné 

soustavy v případech, kdy tak po předchozím upozornění a stanovení rozsahu neučinil sám 

vlastník či uživatel cizí nemovitosti. Toto oprávnění souvisí s problematikou existence 

ochranných pásem chránících energetickou infrastrukturu,85 přičemž pro nadzemní elektrická 

vedení platí ničím nepřekonatelný zákaz vysazování chmelnic a ponechávání porostů nad 

výšku 3 metrů. Pro plynárenství energetický zákon neumožňuje vysazování trvalých porostů 

kořenících do větší hloubky než 20 cm nad povrch plynovodu ve volném pruhu pozemků 

o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu, vlastní telekomunikační sítě nebo plynovodní 

přípojky a ve volném prostoru pozemku o poloměru 15 m od osy ústí sondy zásobníku plynu 

pouze bez souhlasu příslušného provozovatele.  

   Poruší-li tedy vlastník nebo uživatel pozemku, na němž se vyskytuje přerostlá či nedovolená 

vegetace s vodivými oporami (chmelnice), tento zákonný zákaz, musí provozovatel ohrožené 

technické infrastruktury nejprve vlastníka dotčeného pozemku prokazatelně upozornit na 

porušování zákonného zákazu, vyzvat jej k odstranění závadného stavu při současném 

stanovení rozsahu a lhůty, ve kterých tak vlastník musí učinit. Nejedná-li se o mimořádné 

(havarijní) stavy, tak teprve poté může provozovatel příslušné soustavy přikračovat k realizaci 

práva vstupu a vjezdu na pozemek za účelem provedení plného odstranění, nebo jen 

proklestění vegetace, která se protiví stavu dovolenému energetickým zákonem. Konkrétní 

okolnosti případu potom rozhodují o tom, zdali přiměřeným provedením zásahu na 

nedovoleném rostlinném pokryvu je buď provedení méně invazivního proklestění, prořezání 

či zkrácení vegetace do povolené výšky, anebo je nutné přikročit rovnou k odstranění celých 

dřevin. V případě plynárenství je situace jednodušší v tom, že není-li souhlas provozovatele 

s umístěním dřevin do ochranného pásma plynárenských zařízení, nezbývá nežli stromoví a 

keře odstranit jako takové, v případě ochrany nadzemních elektrických vedení bude častější 

situace prořezu dřevin do povolené výšky, pakliže ovšem v důsledku prořezu nehrozí úplné 

 
85 Srov. k tomu blíže HANDRLICA, J. Ochranná a bezpečnostní pásma. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 

17–18. 
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znehodnocení zejména vysokokmenných dřevin, z nichž by z logiky věci po prořezu zůstaly 

jen neolistěné (mrtvé) pahýly. 

    Pro realizaci veřejnoprávního oprávnění vstupu a vjezdu na pozemky s právě uvedenými 

účely je však vždy nutné dodržovat další zákonné podmínky. Dotčený provozovatel soustavy 

realizující toto své oprávnění musí především nejprve vstup, nebo vjezd a vstup na cizí 

nemovitost oznámit vlastníkovi, nikoliv však již uživateli cizí nemovitosti. Oznámení se 

z povahy věci činí vždy před samotným vstupem nebo vjezdem na pozemek, tudíž není 

přípustné, aby byly tyto skutečnosti vlastníkovi pozemku oznamovány až v době, nebo 

dokonce až po skončení doby realizace tohoto veřejnoprávního oprávnění.  

  Je-li vstup a vjezd vlastníkem cizí nemovitosti povolen, musí provozovatel při provádění 

nezbytného zásahu co nejvíce šetřit jeho práva, tudíž co nejméně narušit užívání cizí 

nemovitosti, střežit se nikoliv nezbytného poškození vysázeného porostu, ovšem s výjimkou 

odstraňování či klestu stromoví a keřů. Přistoupí-li provozovatel soustavy k provádění 

prořezu vegetace, je povinen současně likvidovat vzniklý klest a zbytky po těžbě dřeva. 

Zužitkovatelné části odstraněného stromoví, tzv. dřevní kulatinu, však musí jako hospodářský 

výtěžek pokácených dřevin prvořadě nabídnout vlastníkovi cizí nemovitosti, jejíž součástí 

pokácené dřeviny byly, jinak by vlastníkovi dotčené nemovitosti mohl způsobit škodu. 

Provozovatel příslušné soustavy je po provedení zásahu na svém zařízení, či v jeho 

ochranném pásmu povinen uvést nemovitost do původního (slovy energetického zákona 

„předchozího“) stavu. Pokud se mu taková restituce cizí nemovitosti s ohledem na povahu 

provedených prací nepodaří, je povinen ji uvést do stavu odpovídajícímu předchozímu účelu 

nebo užívání a bezprostředně tuto skutečnost oznámit vlastníku (opět tedy již nikoliv 

uživateli) nemovitosti. Naposledy zmíněné oznámení by měl přitom učinit prokazatelně, byť 

s ním nejsou spjaty žádné hmotněprávní účinky ve vztahu k případnému uplatnění nároku na 

kompenzační jednorázovou náhradu. 

   Jednorázový nárok na finanční kompenzaci spojenou s výkonem tohoto veřejnoprávního 

oprávnění energetický zákon pravidelně přiznává kromě vlastníka nemovitosti rovněž 

uživateli, je-li rozdílný od vlastníka, téže nemovitosti jen tehdy, když byl omezen v obvyklém 

užívání nemovitosti nebo mu v důsledku oprávněného zásahu vznikla (přiměřená) újma na 

majetku. Tento nárok, který podléhá dvouleté prekluzi počítané ode dne, kdy k omezení nebo 

újmě došlo, se ovšem zásadně nevztahuje na pokrývání náhrady škody, kterou by 

provozovatel příslušné soustavy způsobil na cizí nemovitosti pro porušení zákona například 

nepřiměřeností zásahu do cizí nemovitosti s ohledem na charakter ukončeného zásahu, pro 

nějž byl vstup nebo vjezd na cizí nemovitost nutný. Představitelný je i další exces při výkonu 
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tohoto ¨veřejnoprávního oprávnění, který byl způsobem porušením oznamovací povinnosti 

vlastníkovi při současném překonání překážky vstupu na pozemek spočívající například 

v přeštípnutí či vypáčení zámku přístupových vrat, skolení plotu nebo zastřelení hlídacího 

psa.  

   K problematice jednorázových kompenzačních náhrad vlastníkům a uživatelům vstupem a 

vjezdem dotčených nemovitostí je třeba zdůraznit, že se vztahují jak na nemovitosti, na nichž 

stojí technická infrastruktura příslušného provozovatele energetické soustavy, tak na 

nemovitosti zajišťující nejkratší schůdnou nebo sjízdnou komunikační osu k pozemkům, na 

nichž je umístěna předmětná technická infrastruktura. Zákonodárce v této souvislosti 

pomýšlel logicky i na obdobnou potřebu zajištění kompenzace výkonu práva příslušného 

provozovatele soustavy ve vztahu k jejímu zřizování, když v textu energetického zákona u 

jednotlivých provozovatelů technické infrastruktury kompenzační náhradu vztáhnul i na 

výkon veřejnoprávních oprávnění vztažených ke zřizování a provozování zařízení dané 

soustavy.  Ta je přitom ve svém pasivním působení umístěné technické infrastruktury (tedy v 

důsledku prosté existence sama sebe jakožto permanentního zatížení cizí nemovitosti) 

zásadně vykrývána zřizováním věcných břemen. Jestliže ovšem dochází k „aktivnímu“ 

zřizování takové technické infrastruktury, děje se tak vždy za účasti osob a stavební a 

montážní techniky, tudíž potenciál konkrétního omezení vlastníka dotčené cizí nemovitosti po 

určitou výstavbou omezenou dobu výrazně narůstá nad rozsah kompenzace poskytované 

úplatně zřizovanou služebností zatěžující předmětnou nemovitost. 

  Zastavme se nyní u dalších veřejnoprávních oprávnění, která energetický zákon přiznává 

ostatním účastníkům trhu s elektřinou a plynem z důvodu existence určitého konkrétního 

veřejného zájmu. Hned v rámci § 23 energetického zákona lze v prvním odstavci narazit na 

soubor oprávnění, která zákon přiznává výrobci elektřiny v poloze veřejnoprávního 

oprávnění. V první řadě je třeba zdůraznit, že na rozdíl od výrobce plynu anebo ostatních 

infrastrukturních podnikatelů v elektroenergetice a plynárenství mu nepřísluší ta 

veřejnoprávní oprávnění, jimiž jsou zatěžováni vlastníci nemovitostí s cílem zřizování, údržby 

a provozování výrobní infrastruktury, například ve vztahu k přívodovým a vývodovým 

vedením a jiným zařízením tvořícím výrobnu elektřiny. Naopak odkazované ustanovení 

energetického zákona výrobci přiznává taková oprávnění, která dle mého soudu takovou 

právní úpravu v rámci předmětného katalogu práv výrobce elektřiny v intenzitě veřejnoprávní 

úpravy nevyžadují. Hovořím tak zejména o právu výrobce elektřiny nakupovat elektřinu pro 

technologickou vlastní spotřebu výrobny elektřiny, které jistě není svou logickou podstatou 

vázáno jen na držitele licence na výrobu elektřinu, ale rovněž na jakéhokoliv jiného 
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producenta elektřiny, ať takový producent má (musí mít), či nemá (nemusí mít) k dispozici 

státní přivolení (licenci) k takové produkci elektřiny. Hodlá-li přece kdokoliv provozovat 

zařízení k výrobě elektřiny, ať již podnikatelsky, nebo například jen pro svoji vlastní 

spotřebu, buď si elektřinu na pokrytí technologické spotřeby obstará sám vlastní činností, 

nebo vlastním (například akumulačním) zařízením, anebo si ji nakoupí u jiného účastníka trhu 

s elektřinou, tj. od obchodníka s elektřinou, jiného výrobce elektřiny, ale také od jiného 

zákazníka za předpokladu, že takový zákazník nebude elektřinu prodávat v rámci své 

podnikatelské činnosti. Předmětné zákonné oprávnění tak mohlo zůstat v režimu 

ústavněprávně daného principu zákonné licence, tedy mohlo zůstat energetickým zákonem 

zcela nepovšimnuto, neboť právní úprava v takto vedeném směru tedy nepůsobí pro držitele 

licence jakkoliv zvýhodňujícím způsobem. Do důsledku vzato by pak spíše mohla vznikat 

otázka, zdali producenti elektřiny, kteří dnes nepodléhají ohledně své výrobny elektřiny 

povinnosti držet licenci na výrobu elektřiny, takovým právem nákupu technologické elektřiny 

vůbec disponují.86  

   Dalším poněkud rozporuplným veřejnoprávním oprávněním výrobce elektřiny je právo 

nabízet a poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu elektrizační soustavy za podmínek 

stanovených pravidly provozování soustav v elektroenergetice.87 Tento moment právní 

úpravy energetického zákona se bohužel vůbec neprotíná se způsobem navazující právní 

úpravy dalších veřejnoprávních oprávnění provozovatelů přenosové a distribučních soustav. 

Zatímco výrobci elektřiny energetický zákon uděluje oprávnění k nabízení a poskytování 

podpůrných služeb k zajištění provozu elektrizační soustavy, aniž současně jakkoliv fixuje 

cenové nároky na poskytovanou výrobní kapacitu ve formě kladné či záporné regulační 

energie, provozovatelé přenosové a distribučních soustav získávají z energetického zákona88 

právo obstarávat za nejnižší náklady podpůrné služby, elektřinu pro krytí ztrát v soustavě a 

jen v případě provozovatele přenosové soustavy (nikoliv už pro případ provozovatelů 

distribučních soustav) elektřinu pro vlastní potřebu. Energetický zákon tak ve své podstatě 

opravňuje, čili nijak (povinností) neváže, výrobce elektřiny k poskytování podpůrných služeb 

či k nabízení a dodávce elektřiny pro krytí ztrát v soustavách, natož pak za „nejnižší“ cenu. 

Adresáti právní úpravy, především pak provozovatelé soustav v elektroenergetice na druhou 

stranu nenacházejí v energetickém zákoně jednoznačné určení povinných protějšků k dodání 

regulační energie v rámci poskytovaných podpůrných služeb. Ze zákona se tak nelze bohužel 

 
86 Blíže viz kapitola 2. v části k problematice udělování licencí pro výrobce elektřiny. 
87 Toto oprávnění vyplývá z § 23 odst. 1 písm. d) energetického zákona. 
88  K tomu srov. § 24 odst. 3 písm. b) energetického zákona pro provozovatele přenosové soustavy a § 25 odst. 3 

písm. b) energetického zákona pro provozovatele distribuční soustavy. 
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dopátrat, kdo je povinen provozovateli příslušné soustavy v elektroenergetice dodat ony 

podpůrné služby za nejnižší cenu. Proto je třeba dospět k závěru, že povaha těchto 

veřejnoprávních oprávnění má nízký regulatorní záběr, resp. v zásadě je obsoletní.89 V praxi 

tuto situaci provozovatelé elektroenergetických soustav řeší tak, že pořádají veřejná výběrová 

řízení, z nichž vzcházejí nejvýhodnější cenová podání, na která následně provozovatelé 

reflektují uzavíráním smluv o poskytování podpůrných služeb.90 Tento praktický moment 

ovšem reálně spíše budí dojem, že se de facto nejedná vůbec o veřejnoprávní oprávnění, 

nýbrž o povinnost dobrat se nejnižší ceny podpůrných služeb na trhu s elektřinou konáním 

výběrových řízení. K tomu provozovatele soustav nutí především věcné nastavení cenové 

regulace ze strany ERÚ, které má za odběrovou stranu trhu s elektřinou zájem na snížení 

(nebo alespoň nenavyšování) regulované složky ceny za elektřinu. 

   Rovněž v případě oprávnění výrobce elektřiny upraveného v § 23 odst. 1 písm. c) 

energetického zákona lze pochybovat o smyslu a účelu deklarace, že výrobce elektřiny je 

oprávněn dodávat elektřinu vyrobenou ve vlastní výrobně elektřiny pro vlastní potřebu a pro 

potřebu ovládaných společností, umožňují-li mu to podmínky provozování 

elektroenergetických soustav. Znění tohoto oprávnění podle mého přesvědčení koliduje 

s principy volného trhu v oblasti trhu s elektřinou, když jen pro (užší) skupinu producentů 

elektřiny v pozici držitelů licencí na výrobu elektřiny (tj. nikoliv včetně malých samovýrobců) 

deklaruje takové právo vlastní potřeby, jako kdyby nedržitelům licencí na výrobu elektřiny 

takové právo náležet nemělo, čili by mělo docházet k jejich formálnímu znevýhodnění na trhu 

z toho důvodu, že nejsou držiteli předmětné licence. Kromě toho lze upozornit i na to, že 

energetický zákon neposkytuje výrobcům elektřiny právo dodávat elektřinu z vlastní výrobny 

elektřiny v rámci podnikatelských seskupení nejen ovládajícím společnostem, ale ani 

propojeným (sesterským) společnostem.  V neposlední řadě lze k této zákonné formulaci 

veřejnoprávního oprávnění dodat, že by předmětná práva měla prvořadě reflektovat obecně 

podnikatelský charakter licencovaných činností, čili svým způsobem pozitivně obsahově 

naplňovat náplň té které licencované činnosti. Zrovna nepodnikatelské dodávky elektřiny 

z výrobny elektřiny pro její vlastní technologickou spotřebu považuji za vymykající se tomuto 

zákonnému účelu. Ze všech shora uváděných důvodů tedy i v případě tohoto „oprávnění“ je 

třeba silněji vnímat jen jeho, byť nepřesný deklaratorní význam, jenž však již s ohledem 

 
89 Potvrzením obsoletnosti tohoto ustanovení energetického zákona je i skutečnost, že téže oprávnění bylo 

v rámci novely energetického zákona č. 250/2014 Sb. přiznáno rovněž zákazníkům jako nelicencovaným 

účastníkům trhu s elektřinou (viz § 28 odst. 1 písm. f) energetického zákona). 
90 Provozovatel přenosové soustavy o způsobu provádění výběrových řízení na obstarávání podpůrných služeb 

informuje na svých webových stránkách In Ceps.cz [online]. [cit. 2021-05-10]. Dostupné z 

https://www.ceps.cz/cs/poskytovatele-pps. 
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k faktickým a formálním změnám na trhu s elektřinou ztratilo svůj význam, čili se obsahově 

vyčerpalo či vyprázdnilo, tudíž je třeba na něj rovněž hledět jako na fakticky 

neaplikovatelnou, v zásadě tedy obsoletní právní úpravu.  

   Naopak za velmi důležité veřejnoprávní oprávnění infrastrukturních podnikatelů jak 

v elektroenergetice, tak v plynárenství je třeba označit právo infrastrukturně vázaných 

podnikatelů v energetice omezit, přerušit nebo ukončit91 dodávku elektřiny nebo plynu 

v případě zjištění neoprávněného odběru těchto energetických komodit, nebo i v jiných 

případech, stanoví-li tyto situace uzavřenými výčty přímo energetický zákon.92 Protože se 

však tomuto oprávnění věnuji v souvislosti s řešením mimořádných stavů v kapitole 6. této 

práce, omezím se zde toliko na konstatování, že výkon těchto oprávnění je striktně vázán na 

vznik určitých mimořádných situací v příslušných energetických soustavách, ať jsou dílem vis 

maior (existence stavů nouze či jejich předcházení, bránění náhlému ohrožení života, zdraví 

nebo majetku osob, vznik a odstraňování poruch), anebo se jedná o případy provozovateli 

plánovaných výpadků, daných stavebními úpravami, opravami, rekonstrukcemi, revizemi 

apod. Tomuto veřejnoprávnímu oprávnění odpovídají povinnosti všech účastníků trhu 

s elektřinou a plynem tato omezení, přerušení nebo ukončení dodávek elektřiny a plynu strpět.  

    Velmi důležitým veřejnoprávním oprávněním výrobců elektřiny a plynu na straně produkce 

těchto médií, jakož i na straně odběru či spotřeby, čili zákazníků na obou relevantních trzích 

s energií, je právo být připojen k distribuční, přenosové nebo přepravní soustavě a dodávat, 

resp. odebírat z této soustavy elektřinu nebo plyn. Tomuto oprávnění koresponduje povinnost 

provozovatelů příslušných soustav připojit výrobní a odběrová zařízení účastníků trhu 

s elektřinou. V obecné rovině je tak předmětné veřejnoprávní oprávnění podle úpravy 

energetického zákona proveditelné, nicméně ani v tomto případě není prosto určitých 

interpretačních nesnází, protože obsah veřejnoprávního oprávnění není formulován shodně s 

(veřejnoprávní) povinností provozovatelů energetických soustav tato zařízení připojit.  

   S cílem překlenutí naznačených výkladových nedostatků je třeba obě strany téže mince, tj. 

právo a odpovídající povinnost interpretovat jako jeden celek, nikoliv rozdvojeně, byť právo 

na připojení tak, jak je upraveno energetickým zákonem v podstatě upravuje dva momenty 

připojování,93 tj. na jedné straně fyzické elektrické (elektroenergetika) nebo tlakové připojení 

 
91 Na tomto místě je třeba upozornit na tu skutečnost, že v případě provozovatele přenosové soustavy a 

provozovatelů distribučních soustav v elektroenergetice se toto oprávnění pojí i s možností zvýšit dodávku 

elektřiny do sítě.  
92 Viz např. § 24 odst. 3 písm. c) a d), 25 odst. 3 písm. c) a d), § 57 odst. 1 písm. c) nebo 58 odst. 1 písm. i) 

energetického zákona 
93 Viz též rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 7. 2010, č. j. 2 As 42/2010-112, v němž tento soud 

naprosto nepochybně deklaruje, že „(u)stanovení § 25 odst. 11 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách 
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k předmětné soustavě, a na straně druhé právo na transport elektřiny nebo plynu (přenos a 

distribuci elektřiny, resp. přepravu a distribuci plynu). Obojí by bylo vhodnější označovat 

pojmem právo na přístup k technické infrastruktuře. Připojovaní účastníci s elektřinou nebo 

plynem jsou tedy ex lege oprávněni nejen připojovat svá zařízení (resp. uzavírat smlouvu o 

připojení), pokud splňují technické a obchodní podmínky připojení k příslušné energetické 

infrastruktuře, ale následně prostřednictvím připojovaných zařízení následně dodávek nebo 

odebírat elektřinu nebo plyn do/ze soustavy. Provozovatelé předmětné energetické 

infrastruktury jsou pak v tomto duchu již energetickým zákonem gradačně, tedy ve dvou 

fázích, povinni každému, kdo požádá o připojení, nejprve stanovit podmínky a termín 

připojení, a ve druhé fázi pak každému, kdo o to požádá, je připojen a splňuje podmínky 

připojení a obchodní podmínky, poskytnout transport (přenos nebo distribuci elektřiny, 

přepravu nebo distribuci plynu) příslušného energetického média toutéž soustavou při aktivaci 

připojovaného výrobního, nebo odběrného, nebo kombinovaného zařízení. Jedinou účinnou 

zákonnou výjimkou, která brání průchodu obou fází přístupu k soustavě, tak zůstává případ 

prokazatelného nedostatku kapacity zařízení nebo případ ohrožení bezpečného a spolehlivého 

provozu té které soustavy v důsledku připojení připojovaného zařízení, tedy patrně v důsledku 

nesplnění technických podmínek připojení.  

   Jak vyplývá z právě uvedeného, není mezi oběma stranami téhož právního vztahu 

připojování, tedy mezi oprávněným (připojovaným) subjektem a (povinným) provozovatelem 

soustavy, k níž má být zařízení připojovaného připojeno, plná obsahová kompatibilita. 

Zatímco oprávněným je právo na připojení jejich zařízení, bez jeho další specifikace, 

podmíněno pouze technickými a obchodními podmínkami stanovenými pravidly provozování 

soustav,94 v případě konkrétních veřejnoprávních povinností se navíc stanoví podmínka 

podání žádosti o připojení, právo provozovatele soustavy stanovit ad hoc podle okolností 

případu podmínky a termín připojení s tím, že teprve další žádost o transport elektřiny nebo 

plynu v rámci soustavy, k níž je zařízení již fyzicky připojeno, je podmíněna naplněním 

technických a obchodních podmínek stanovených pravidly provozování té které soustavy. 

 
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), zakládá povinnost 

provozovatele distribuční soustavy připojit k distribuční soustavě zařízení každého a umožnit distribuci elektřiny 

každému, kdo o to požádá a splňuje příslušné podmínky.“ 
94 Tento závěr podporuje názor vyjádřený v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 3. 2007, č. j. 6 As 

71/2005-82, v němž se uvádí, že „(u)stanovení § 63 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o 

výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), v původním znění, výslovně podmiňuje 

právo chráněného zákazníka na připojení odběrného plynového zařízení mimo jiné tím, že připojované zařízení 

splňuje požadavky bezpečnosti a spolehlivosti stanovené právními předpisy, technickými normami a pravidly. Z 

tohoto a contrario vyplývá, že pochybnost o splnění této podmínky zpochybňuje rovněž právo na připojení 

odběrného plynového zařízení takového zákazníka.“ 
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Připojení ani přístup k soustavě ovšem není zároveň realizovatelný tehdy, i) existuje-li v místě 

připojení prokazatelný nedostatek kapacity soustavy nebo ii) je-li ohrožen bezpečný a 

spolehlivý provoz soustavy. Z této dichotomie znění právní úpravy energetického zákona na 

linii vymezení veřejnoprávní oprávnění – vymezení veřejnoprávní povinnosti tedy pro 

provádění řádného výkladu vyplývá nutnost právo na připojení zařízení k soustavě 

interpretovat úžeji, tedy s přihlédnutím k zákonnému vymezení rozsahu (odezvy) specifikace 

veřejnoprávní povinnosti na straně připojujících provozovatelů soustav. Právo na připojení je 

tak nutné vnímat ve dvou rovinách – jako oprávnění být fyzicky (elektricky, tlakově) připojen 

na straně jedné, a jako oprávnění mít zaručený přístup k použití soustavy, k níž je zařízení 

připojováno. Správnosti prezentovaného názoru na dvoufázovost práva na připojování pak 

přisvědčují navazující zákonné povinnosti provozovatelů soustav v elektroenergetice i 

plynárenství, neboť energetický zákon následně pro technické a obchodní podmínky, ať se 

(výslovně) týkají připojování zařízení k soustavě, nebo přístupu k soustavě stricto sensu, 

stanoví závazný přívlastek jejich nediskriminačního charakteru, tj. nesmí být individuálně 

znevýhodňující. Právo na připojení tak z pohledu připojovaného není bezbřehé, nicméně 

později zákonem připojený pohled připojováním dotčených provozovatelů jednoznačně 

určuje striktním způsobem vymezené limity jejich odpovídající veřejnoprávní povinnosti vůči 

těmto připojovaným subjektům.  

   K podmínce výkonu veřejnoprávního oprávnění je tak třeba dbát právě energetickým 

zákonem současně nastavených limitů u korespondujících povinností připojujících 

provozovatelů soustav, přičemž limitací prokazatelným nedostatkem kapacity nebo 

ohrožením bezpečného a spolehlivého provozu soustavy nelze argumentovat pravidelně, 

nýbrž naprosto výjimečně. Speciálně u prokazatelného nedostatku kapacity je třeba vnímat 

povinnost provozovatelů soustav v elektroenergetice i plynárenství obnovovat a rozvíjet své 

soustavy s evidentním cílem zajištění pokrytí existující poptávky po kapacitních službách 

v energetice, potažmo jejich povinnost zpracovávat desetileté plány rozvoje schvalované 

v zákonných intervalech ze strany ERÚ.95 Zároveň je těmto připojujícím provozovatelům 

soustav v rámci výkonu práva třetích osob na připojení přikazováno, aby již v rámci první 

fáze připojovacího procesu stanovili podmínky a termín připojení. Právě s odkazem na tento 

moment zákonné úpravy je prakticky vyloučeno, že by i při (současném) prokazatelném 

nedostatku kapacity nebylo možno stanovit, byť časově vzdálenější, termín reálného 

 
95 Tato „tvrdá“ zákonná povinnost platí jen pro provozovatele páteřních soustav v elektroenergetice a 

plynárenství, v případě ostatních infrastrukturních podnikatelů, včetně provozovatelů zásobníků plynu, se počítá 

jen s pětiletými předpokládanými rozvoji příslušných soustav, které národní regulační úřad neschvaluje. 
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připojení, resp. stanovit dostatečně předvídatelné a přesné podmínky připojení předmětného 

zařízení, které jsou dány jeho specifickým charakterem, zásadně by však měly korespondovat 

s technickými a obchodními podmínkami stanovenými pravidly provozování té které 

soustavy, která schvaluje ERÚ. Každý provozovatel by tak ve vztahu k zákonem 

vyjmenovaným výjimkám z realizace práva na připojení měl být schopen již v první fázi 

připojovacího procesu závazně, transparentně, nediskriminačně a s dostatečnou měrou 

přesnosti adekvátní (přiměřené) podmínky pro budoucí realizaci takového připojovacího 

práva. 

   Konečně bych se na samém konci této kapitoly krátce zaměřil na další interpretačně 

problematická ustanovení, která se do energetického zákona dostala v rámci stanovení 

katalogu práv a povinností pro zákazníky na straně jedné a pro obchodníky s elektřinou nebo 

plynem na straně druhé, a to právě ve vztahu k formulaci veřejnoprávních oprávnění této 

dvojice typizovaných účastníků trhů s elektřinou a plynem. Smyslem a účelem existence 

komoditně podmíněné licence na obchodní činnosti v elektroenergetice a plynárenství je 

v zásadě zastoupit na jedné straně zákazníky jako spotřební strany energetických trhů a na 

druhé straně výrobce elektřiny a plynu jako ty subjekty, jež přispívají k vytváření nabídky té 

které energetické komodity. I proto právní úprava měla vycházet z logické premisy, že práva 

obchodníků s elektřinou nebo plynem musejí být derivována od v zásadě totožných 

oprávnění, která zákon prvořadě přiznává právě výrobcům a zákazníkům. Tak se ovšem 

v případě analyzované pozitivní právní úpravy podnikání v energetice de iure neděje, neboť 

hned právo na poskytnutí přenosu a distribuce elektřiny je zákonem deklarováno jen v případě 

obchodníků s elektřinou podle § 30 odst. 1 písm. a) energetického zákona, nikoliv však 

současně i pro výrobce elektřiny a zákazníka, jejichž právní úpravu právní úpravu obchodníků 

s elektřinou předchází. Pokud by byl prováděn toliko jazykový výklad těchto zdánlivě 

kolidujících ustanovení energetického zákona, muselo by se bezpodmínečně dospět k závěru, 

že právo na přenos a distribuci elektřiny má toliko obchodník s elektřinou, čili výrobce 

elektřiny nebo zákazník takovým právem na uzavření smlouvy na přenos nebo distribuci 

elektřiny nedisponuje. Takový závěr by však nemohl unést tíhu již naznačeného 

teleologického a logického výkladu a maiori ad minus. Je-li totiž takové oprávnění 

(sekundárně) přiznáno obchodníkovi s elektřinou, je logické, aby bylo primárně přiznáno 

původci potřeby předmětného transportu elektřinou cílovou energetickou infrastrukturou. 

Tomuto výkladu přisvědčuje i smysl a účel komentované právní úpravy, protože přiznáním 

exkluzivity přístupového práva k soustavám toliko obchodníkům s elektřinou by se vytvářela 

zcela neudržitelná výkladová situace, že by primární původci transportní potřeby byli 
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odkazováni jen na využití služeb obchodníka s elektřinou, aniž by na trhu s elektřinou mohli 

vystupovat sami za sebe.  

   Správnosti těchto závěrů podle mého přesvědčení přisvědčuje jak skutečnost, že právo na 

přenos a distribuci elektřiny je zároveň ve vztahu k připojovanému zařízení garantováno jak 

výrobcům elektřiny, tak zákazníkům, tedy nelicencovaným účastníkům trhu s elektřinou, tak 

skutečnost, že poněkud jinou rétoriku zavedl energetický zákon v případě paralelní právní 

úpravy práv a povinností obchodníků s plynem. V § 61 odst. 1 písm. c) je toto právo 

obchodníků s plynem totiž označováno jako právo na přístup do těžebního plynovodu, 

přepravní soustavy, distribučních soustav a zásobníků plynu za podmínek stanovených (u 

příslušných provozovatelů takto vyjmenovaných zařízení) energetickým zákonem. Právní 

úprava plynárenství v tomto ohledu tedy odolala pozdějším novelizačním zásahům do 

energetického zákona, v jejichž důsledku však došlo ke znepřehlednění korespondující právní 

úpravy týchž oprávnění v rámci zvláštní části energetického zákona věnující se 

elektroenergetice.  

   Ale ani v případě plynárenství nedošlo k nedotčení pozdější novelizací,96 která opět do věci 

nevnesla více světla, spíše naopak, když do § 61 odst. 1 písm. g) doplnila zcela nadbytečnou, 

navíc ovšem nesourodou textaci práva obchodníka s plynem na využití služby přepravy plynu 

nebo služby uskladňování plynu nebo služby distribuční soustavy pro dodávku sjednaného 

množství plynu zákazníkovi. Předmětné ustanovení tak de facto upravuje jedno a totéž dvojím 

způsobem, jen na jednom místě používá označení práva přístupu do příslušných soustav a na 

jiném místě v zásadě totéž právo váže k poskytování služeb týchž soustav v plynárenství, 

nicméně již jen ve vztahu množství plynu sjednaného pro dodávku zákazníkovi, nikoliv tedy 

například k množství plynu, které by zamýšlel obchodník s plynem dodávat jiným účastníkům 

trhu s plynem nebo zákazníkům v jiných členských státech Evropské unie. Zákonodárce tak 

při činění pozdějších novelizací nedostatečně reflektuje obsahovou náplň dosud používaných 

zákonných pojmů s negativním dopadem do jednoznačnosti právní úpravy. V konkrétním 

případě naposledy zmiňovaného § 61 odst. 1 energetického zákona lze nicméně 

porovnáváním obou paralelních znění veřejnoprávních oprávnění obchodníka s plynem dospět 

k závěru, že má právo přístupu k soustavám v plném rozsahu svých potřeb, ať jsou určeny 

zákazníkům nebo k dodávce plynu jiným účastníkům trhu s plynem anebo do zahraničí, jak o 

tom svědčí další práva obchodníka s plynem zahrnující práva nakupovat a prodávat plyn 

jiným účastníkem trhu s plynem, resp. právo importovat plyn ze zahraničí, či jej exportovat do 

 
96 V odkazovaném případě se jednalo o zákon č. 250/2014 Sb. 
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zahraničí. Taková oprávnění obchodníků s plynem by zásadně nebyla realizovatelná tehdy, 

pokud by jim současně nesvědčila existující fyzická transportní kapacita. 

   Na úplný závěr této kapitoly zbývá dodat, že zákonodárce neodolal v případě energetického 

zákona určitým vnějším novelizačním tlakům a svodům, které se neblaze promítly v 

nezamýšleném znejistění výkladových pozic především do snah o úpravu znění katalogů práv 

a povinností infrastrukturních podnikatelů, u nichž je alespoň v podobě tzv. právního 

unbundlingu, čili separace, předpokládáno provozování technické infrastruktury od 

komoditních činností.97 Novelizace tak byly v těchto případech motivovány, resp. podmíněny 

především obavou zákonodárce z toho, že jakékoliv případy manipulace s komoditou by 

mohly vést k závěrům o nesouladu české právní úpravy s evropskými právními předpisy 

regulujícími vnitřní trh s elektřinou a plynem. Pod tímto prizmatem bylo formulováno 

například zcela zjevné právo provozovatele zásobníku plynu nakupovat plyn pro krytí 

vlastních ztrát v zásobníku plynu98 nebo pro vlastní spotřebu nebo za účelem vytváření a 

udržování základní náplně zásobníku plynu, resp. prodávat plyn v rozsahu povinností 

uložených tímto zákonem, zejména prodávat nevytěžený plyn jiného účastníka trhu s plynem 

ve smyslu § 60 odst. 8 písm. k) energetického zákona. V ani jednom z těchto případů nebylo 

nutné, aby zákonodárce zároveň výslovně uváděl, že se takové nakládání s plynem jako 

komoditou nepovažuje za obchod s plynem, neboť o tom nemohou panovat ani žádné 

pochybnosti. Nakupuje-li si provozovatel zásobníku plynu plyn pro svoji vlastní (s)potřebu, 

není jediného důvodu v tomto směru uzavírat, že by se takovým jednáním dopouštěl 

podnikání, když plyn obstarával jen a pouze pro svou vlastní, a nikoliv cizí potřebu. V případě 

nuceného prodeje nevytěženého cizího plynu ze zásobníku plynu rovně nelze tvrdit, že by tím 

provozovatel zásobníku plynu vystupoval jako podnikatel, když výnos z tohoto nuceného 

prodeje směřuje pouze k uvolnění skladovací kapacity, náhradě nezaplacených nákladů 

skladování plynu a nákladů nuceného prodeje, a ve zbytku je činěn na účet třetí osoby 

skladovatele (a vlastníka), nikoliv na účet samotného provozovatele zásobníku plynu. 

Obdobné negativní zákonné deklarace nacházíme rovněž v § 58 odst. 1 písm. j) energetického 

zákona pro provozovatel přepravní soustavy, v § 59 odst. 1 písm. k) energetického zákona pro 

provozovatele distribučních soustav v plynárenství. Ve vztahu k provozovateli přenosové 

soustavy jde znění § 24 odst. 3 písm. i) energetického zákona tak daleko, že ve prospěch 

tohoto páteřního provozovatele elektroenergetické infrastruktury výslovně upravuje právo 

 
97 Jedná se nejen o nejpřísněji oddělené provozovatel páteřních soustav energetice, ale rovněž o provozovatele 

distribučních soustav v elektroenergetice a plynárenství, jakož i o provozovatele zásobníků plynu. 
98 Ztráty v zásobnících plynu lze v případě využívání vytěžených nezavodněných geologických struktur 

rozdělovat na geologické a technické ztráty. 



 
 

67 
 

nabývat vlastnické právo k elektřině za účelem zajištění integrace vnitřního evropského trhu, 

jako kdyby právě toto právo znamenalo, že by tak nemohl provozovatel přenosové soustavy 

činit i bez jeho existence. Předmětná právní úprava by byla totiž potřebná jenom za 

předpokladu, že by se svou podstatou jednalo o obchodování s elektřinou v poloze podnikání, 

tedy jen za předpokladu, že realizace tohoto „nabývání vlastnického práva k elektřině“ by 

byla činěna mimo jiné jako výdělečná činnost se záměrem činit tak soustavně za účelem 

dosažení zisku.99 Tak tomu v předmětném případě zcela určitě není, protože záměrem 

provozovatele přenosové soustavy v tomto případě není za každou cenu generovat zisk 

z prodeje dočasně nabývané elektřiny s cílem vytvoření příslušné integrující platformy pro 

přeshraniční vícestranný market coupling, čili pro krátkodobé propojování národních trhů 

s elektřinou za účelem usnadnění přeshraničního obchodování s elektřinou a synchronního 

vyrovnávání existujících cenových rozdílů existujících jinak mezi týmiž národními trhy 

s elektřinou v důsledku kapacitních hrdel na mezinárodních infrastrukturních propojích.100  

     V tomto směru lze tedy uzavřít, že zákonodárce výše uváděná veřejnoprávní oprávnění 

provozovatelů soustav v energetice provádí zcela zbytečně, resp. s nevalnou přidanou 

hodnotou, neboť tato oprávnění nejsou primárně spjata s výkonem licencované činnosti, tj. 

licence k jejich výkonu primárně neopravňuje, zároveň však slouží k tomu, aby licencovaná 

činnost mohla být vůbec vykonávána. Licence jako zvláštní forma státního povolení 

k podnikání v energetice tak za současné právní úpravy není bezprostředním titulem pro 

výkon činností zásadně nepodnikatelské povahy, jako je například nákup plynu za účelem 

vytvoření tzv. plynové podušky v podzemním zásobníku plynu. Nejedná se tedy o 

obchodování s elektřinou nebo obchodování plynem v podnikatelském režimu, jenž by 

vyžadoval udělení licence na obchod s elektřinou nebo obchod s plynem.101 

 

5. Část čtvrtá: Problematika stanovení ceny v elektroenergetice a plynárenství  

 

   Sektory elektroenergetiky a plynárenství jsou poznamenány dvojím typem cenotvorby, která 

se odráží do určení konečné ceny pro odběratele. Tato dvousložkovost ceny vyplývá 

 
99 K tomu srov. blíže § 420 odst. 1 občanského zákoníku, v němž je pozitivními znaky definován podnikatel. 
100 K problematice market couplingu a výpočtu přeshraničních kapacit přenosových zařízení srov. též nařízení 

Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a 

řízení přetížení. 
101 Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 22. 2. 2016, č. j. 62 A 49/2014-86, je rozhodnutí ERÚ o 

udělení licence k podnikání v energetických odvětvích podle § 8 odst. 1 věty první energetického zákona 

správním rozhodnutím konstitutivní povahy. Udělením licence správním rozhodnutím ERÚ zakládá oprávnění 

žadatele o licenci podnikat v energetickém odvětví ve smyslu § 3 odst. 3 věty první zákona o podmínkách 

podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, a to ex nunc. 
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z charakteru dodávaného zboží, čili elektřiny a plynu, kteréžto jsou jako energetická média 

k zákazníkům dopravována speciálně k tomu zbudovanou infrastrukturou, s níž jsou bytostně 

a svou povahou spjata. Pakliže tedy má být kalkulována cena, je zapotřebí dodávanou 

elektřinu a plyn v poloze ovladatelných přírodních sil102 rozpočítat jednak cenou za samotnou 

komoditu, čili za dodané množství energie, a jednak cenu za kapacitně podmíněnou dopravní 

infrastrukturu, která byla k dodání energie odběrateli bezprostředně použita. V případě obou 

těchto relativně samostatných složek výsledné ceny dodávky energie přitom nelze pominout, 

že zatímco komoditní složka ceny podléhá otevřenému střetu nabídky a poptávky, tedy tvoří 

výsledek hospodářského soutěžení jednotlivých dodavatelů, kapacitní složka ceny za užití 

transportní infrastruktury se váže na unikátní, lépe řečeno zásadně výlučný charakter takové 

jedinečné infrastruktury, tudíž její stanovení může být v rukách toliko jediného subjektu, bez 

současné možnosti střetávání se s konkurenčními nabídkami dalších tržních entit. Právě proto 

právní úprava energetického zákona a zákona o cenách přichází s myšlenkou rozdvojení 

charakteru cenotvorby, která je v komoditní části zásadně neregulovaná, zatímco v kapacitním 

rozsahu podléhá striktní cenové regulaci jakožto výraznému zásahu veřejné moci do 

konstelací smluvních vztahů v energetice a do postavení držitelů infrastrukturních licencí.  

   Ambivalentní povahu rozdvojeného statutu cenotvorby přitom nepřímo podporuje také 

ustanovení § 11a odst. 5 věty čtvrté energetického zákona, které nedovoluje zranitelných 

zákazníkům odstoupit od smlouvy v případech, kdy dochází ke zvyšování regulované, tj. 

kapacitní složky ceny, nebo daní a poplatků, zatímco též ustanovení energetického zákona 

v případě zvýšení komoditní složky ceny dodávky právo na odstoupení od smlouvy pro 

předmětný okruh zranitelných zákazníků generuje.  

  Energetický zákon však ve vztahu k právě popisované zásadní dvousložkovosti ceny 

dodávané energie, ať již elektřiny nebo plynu, z této logické premisy ovšem důsledně 

nevychází, když v § 19a do kapacitní složky ceny, jde-li o cenu související služby 

v elektroenergetice a cenu související složky v plynárenství, kromě ceny za přenos a distribuci 

elektřiny, resp. ceny za přepravu a distribuci plynu zahrnuje rovněž poplatek na činnost ERÚ 

a v případě ceny elektřiny též složku ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů 

energie podle zákona o POZE. V obou naposledy zmíněných případech se v zásadě jedná o 

quasidaňové zatížení odběratele, který v ceně dodávaného zboží poměrně atypicky dotuje 

příjmovou stránku veřejných rozpočtů, konkrétně pak (v rozsahu složky ceny na podporu 

 
102 Viz k tomu § 497 občanského zákoníku, který zároveň stanoví, že se na ovladatelné přírodní síly přiměřeně 

použijí ustanovení o věcech hmotných. 
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elektřiny z podporovaných zdrojů energie) státního rozpočtu s cílem jeho následného 

dotačního výdeje (přerozdělení) výrobcům z podporovaných zdrojů elektřiny.  

   Co se týče výběru poplatku na činnost ERÚ, má tato součást ceny vyloženě daňový 

charakter, byť je kamuflována začleněním do ceny za činnosti operátora trhu. Svou povahou 

se však v případě tohoto poplatku nepochybně jedná o finanční odvod veřejnoprávní povahy, 

jenž následně slouží k pokrývání výdajové stránky rozpočtu ERÚ. Tato konstrukce byla 

zákonodárcem poněkud nesystémově zvolena za účelem údajného naplnění dikce článku 35 

odst. 5 písm. a) Třetí směrnice, která po členských státech požadovala zajištění omezené 

finanční nezávislosti národních regulátorů. K tomu je ovšem dlužno dodat, že požadavek Třetí 

směrnice, jakož i korespondující ustanovení Třetí plynárenské směrnice téhož znění, se 

omezil jen na existenci samostatných ročních rozpočtových prostředků národních regulátorů a 

jejich autonomní zacházení při plnění rozpočtu, tj. samostatnost při rozhodování národních 

regulátorů o využití takto rozpočtově určených prostředků k jejich činnosti. Transpozice 

evropského práva do českého právního řádu tím překročila evropským právem stanovená 

kritéria relativní finanční nezávislosti národních regulátorů a dále systém zatížila skrytým 

nepřímým zdaněním, vázaným na velikost spotřeby energetických médií103 ze strany 

poplatníků.  

  Český právní řád upravuje způsoby cenové regulace v § 4 zákona o cenách, přičemž 

v podstatě počítá se třemi základními možnostmi, jak přistupovat k nesjednávanému, 

vrchnostenskému stanovení cen. Nejvíce veřejně zatěžujícím způsobem je přímé, úřední 

stanovení cen formou tzv. pevných cen, kterou jsou stranami dotčeného právního vztahu 

nezměnitelné. Méně invazivní formy téhož způsobu provádění cenové regulace pak 

představuje určení prahové, či stropové hodnoty pro sjednávání cen. V takovém případě 

hovoří zákon o cenách o minimální ceně, které nesmí být stranami příslušného smluvního 

vztahu podkročena, resp. o ceně maximální, která zase nikomu nepřipouští sjednání 

nadlimitní ceny. Zákon o cenách přitom výslovně počítá i s možností kombinovaného 

stanovení pevného cenového intervalu, když v § 5 odst. 5 věty poslední zákona o cenách 

předvídá současné stanovení minimální i maximální ceny. Zákonodárce zvolil pro cenovou 

regulaci kapacitní složky ceny za dodání elektřiny či plynu tu nejpřísnější formu úředního 

stanovení pevných cen, od nichž se tedy nelze nijak smluvně odchýlit, resp. účtovat ji v jiné 

výši nežli takto pevně stanovené ze strany ERÚ.  

 
103 Ovšem s výjimkou cen dodávek dálkového tepla, které nejsou takto poplatkem na činnost ERÚ zatíženy, byť 

součástí činnosti ERÚ je mj. i regulace cen v teplárenství. 
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  Druhým, poněkud volatilněji a individuálně pestřeji nastaveným systémem provádění 

cenové regulace je věcné usměrňování ceny. Tento způsob cenové regulace závisí ve 

stanovení určitých podmínek pro sjednání cen, které mohou spočívat buď ve stanovení 

intervalu maximálního možného zvýšení ceny zboží v pevně vazbě na předem vymezené 

období, nebo ve stanovení maximálního podílu promítnutí zvýšení cen určitých vstupů ve 

vymezeném období do ceny. V oblasti teplárenství se nicméně zákonodárce přiklonil ke třetí 

možné variantě věcného usměrňování ceny, když umožnil ceny dálkového tepla věcně 

usměrňovat stanovením závazného postupu při cenotvorbě včetně zahrnování přiměřeného 

zisku do ceny. Konečně nejméně invazivním systémem provádění cenové regulace je uvalení 

cenového moratoria na zvyšování cen nad dosud platnou úrovní, ale jen dočasně, nejdéle však 

na dobu dvanácti měsíců. 

   Nepoměrně zajímavější oblastí ke studiu v souvislosti s prováděním cenové regulace je 

charakter jejich formálních výstupů, čili cenových rozhodnutí. Sám § 3 odst. 2 zákona o 

cenách uvádí, že rozhodnutí cenových orgánů jsou závazná pro okruh adresátů, který je v nich 

vymezen. Následně se v § 10 odst. 2 zákona o cenách upravuje, že cenové rozhodnutí nabývá 

platnosti dnem jeho zveřejnění v příslušném věstníku, tj. v případě ERÚ v Energetickém 

regulačním věstníku, a účinnosti dnem stanoveným v cenovém rozhodnutí, nejdříve však 

dnem jeho zveřejnění. Z těchto indicií se dá usuzovat, že cenová rozhodnutí ve smyslu zákona 

o cenách jsou jím primárně uvažována jako právní předpisy, nikoliv jako individuálně 

závazná správní rozhodnutí nebo jako opatření obecné povahy. K tomuto závěru se přiklonila 

i relevantní ustálená judikatura vyšších soudů, která se do značné míry v konkrétních 

případech přiklonila k deklaraci, že cenová rozhodnutí mají povahu podzákonných právních 

předpisů.104 K témuž závěru dospěl Ústavní soud i v případě, v němž posuzoval povahu 

cenového rozhodnutí ERÚ, kterým se stanoví výkupní ceny a zelené bonusy pro 

podporovanou výrobu energie z obnovitelných zdrojů energie.105 Ovšem současně je třeba 

poznamenat, že Ústavní soud se ztotožnil s předchozím názorem Nejvyššího správního soudu 

v téže věci, že přezkoumávané cenové rozhodnutí nestanovilo počty subjektů – adresátů 

předmětného cenového rozhodnutí, a počet těchto subjektů nebyl ani předem určitelný, tudíž 

se jednalo o obecné vymezení adresátů normy, které je typické nikoliv pro opatření obecné 

povahy, nýbrž pro podzákonné právní předpisy. Ústavní soud tak neshledal, že by se právě 

v případě cenového rozhodnutí, jehož předmět úpravy ovšem nemířil na cenovou regulaci 

kapacitní složky ceny dodání elektřiny nebo plynu, jednalo o případ konkrétního vymezení 

 
104 K tomu blíže usnesení Ústavního soudu ze dne 19. 10. 2000, sp. zn. III. ÚS 479/99. 
105 Viz usnesení Ústavního soudu ze dne 16. 9. 2014, sp. zn. II. ÚS 1870/14. 
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případů, na něž se vztahovalo. Tím ovšem ani Ústavní soud zároveň zcela neuzavřel vrátka 

pro úvahu, že by se mohlo za určitých okolností, tj. při dostatečně konkrétním stanovení 

okruhu adresátů cenového rozhodnutí, jednat buď o opatření obecné povahy, nebo dokonce o 

individuální právní akt. Na to ovšem upozornila rovněž právní doktrína.106  

    Tuto pohříchu odvážnou úvahu ostatně nevylučuje při aplikaci systematické metody 

výkladu ani znění některých ustanovení energetického zákona. Ten kupříkladu v 

kompetenčním ustanovení § 17 odst. 6 písm. a) až h) uvádí, že  ERÚ rozhoduje vedle udělení, 

změně, prodloužení nebo zrušení licence či uložení povinnosti dodávek nad rámec licence 

mimo jiné též o regulaci cen podle zákona o cenách. V tomto směru tedy energetický zákon 

na jednu a tutéž rovinu klade rozhodování ERÚ formou individuálních právních aktů 

s rozhodováním o cenové regulaci, zvláště pak se zřetelem k tomu, má-li být určena výše 

kapacitních cen zcela konkrétních držitelů licencí, ať se již zabývají přenosem nebo distribucí 

elektřiny, anebo jde o provozovatele přepravní soustavy, anebo provozovatele distribuční 

soustavy v plynárenství. Nejinak je tomu též u regulace cen operátora trhu. Ve všech těchto 

případech je totiž zjevné, že dotčení držitelé licencí jsou přímými adresáty cenové regulace 

v tom smyslu, že jsou přímo a konkrétně (adresně) příslušnými cenovými rozhodnutími 

oslovováni, potažmo (mnohdy v různých cenových úrovních) regulováni co do nemožnosti 

uplatňovat při poskytování svých služeb jiné ceny nežli ty, které ERÚ úředně stanoví v pevné 

výši na ten který regulovaný rok.107 Je tedy jen stěží představitelné argumentovat bez dalšího 

obecnou závazností cenových rozhodnutí, když tato ve výše uváděných případech (nikoliv 

třeba v případech cenové regulace podporovaných výrobců elektřiny z obnovitelných zdrojů 

nebo v případě cenové regulace uplatňované v teplárenství) zcela postrádají potřebnou míru 

obecnosti, čili normativity, a naopak cílí na vrchnostenské určení práv a povinností zcela 

konkrétních držitelů licencí. Cenová rozhodnutí tak zakládají konkrétním držitelům licencí 

(veřejné) právo i povinnost účtovat vůči svým zákazníkům právě a jenom tu cenu, kterou mu 

v pevné výši stanoví. I proto lze dospět k teoretickému závěru, že některá, dostatečně adresná 

cenová rozhodnutí mohou být v částech, které se týkají zcela konkrétních držitelů licencí, 

resp. jejich práv, považována za individuální právní akty. Tomuto závěru přitom jednoznačně 

přisvědčuje definice správního rozhodnutí jako individuálního správního aktu obsažená v § 65 

odst. 1 s. ř. s. jako úkonu správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují 

práva a povinnosti konkrétního subjektu. Právě cenovým rozhodnutím je přitom adresně 

 
106 K tomu srov. OSADSKÁ, J., HANDRLICA, J. Přezkum cenových rozhodnutí v energetických odvětvích. 

Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2017, roč. 25, č. 22, s. 798. 
107 K tomu srov. BĚLOHLÁVEK, A. J., HÓTOVÁ, R. Cenová regulace z pohledu tuzemské, komunitární a 

mezinárodní úpravy a ochrany investic. Ostrava: Sagit, 2008, s. 39. 
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provozovateli soustavy v elektroenergetice nebo v plynárenství zakládána povinnost své 

služby spojené s dodáním elektřiny a plynu účtovat toliko za pevně takovým rozhodnutím 

stanovené ceny. V zásadě tutéž definici obsahové náplně pojmu rozhodnutí upravuje v § 9 

rovněž správní řád, s tím, že zakládaná, měněná, či rušená práva anebo povinnosti jsou 

vztažená ke jmenovitě určené osobě. Tak je tomu ovšem do značné míry i v případě cenových 

rozhodnutí ERÚ, protože i tehdy jsou jejich adresáti, hovoříme-li tedy alespoň o stanovení cen 

kapacitních služeb provozovatelů soustav v elektroenergetice a v plynárenství, zcela 

nezaměnitelně a konkrétně označováni obchodní firmou, sídlem a identifikačním číslem. 

Ovšem s čestnou výjimkou držitelů výhradních licencí, kteří jsou označováni jako 

provozovatel přepravní soustavy, provozovatel přenosové soustavy a operátor trhu. V jejich 

případě není totiž nutného dalšího rozlišení, protože záměna za jiný subjekt je pro již 

deklarovanou výhradnost provozování licencovaných činností pro celé teritorium České 

republiky zcela vyloučená. 

   Nicméně zároveň také pravdou zůstává, že správní soudy až dosud podané žaloby na soudní 

přezkum jak cenových rozhodnutí (byť především v poloze opatření obecné povahy), tak 

stanovených regulačních parametrů oznamovaných držitelům licencí před vydáním cenových 

rozhodnutí v poloze nezákonného zásahu odmítaly.108 Jak ovšem i z této relativně ustálené 

rozhodovací praxe především Nejvyššího správního soudu109 plyne, premisa obecnosti právní 

normy nespočívá v počtu subjektů, nýbrž ve způsobu jejich určení, zdali jsou určeny druhově 

jako množina subjektů vymezená určitými znaky. Obecnost je přitom podle citovaných 

závěrů Nejvyššího správního soudu dána tehdy, jestliže jejím subjektem jsou všechny 

subjekty práv, které jsou prvkem dané množiny.  

    Z dosud vydaných cenových rozhodnutí ERÚ, týkajících se určení kapacitní (regulované) 

složky ceny dodání elektřiny a plynu, ovšem nelze takový závěr potvrdit, protože předmětná 

cenová rozhodnutí jsou dlouhodobě komponována tak, že jednotlivé ceny jsou stanoveny pro 

zcela jednoznačně a konkrétně určitelné (určené) držitele licence, kteří jsou v těchto cenových 

rozhodnutích výslovně označeny obchodní firmou, adresou sídla a identifikačním číslem,110 a 

to především v oblasti regionální distribuce elektřiny a plynu, v níž se pro území České 

republiky vyskytuje více nežli jeden provozovatel distribuční soustavy111. Proto se jen stěží 

lze paušálně identifikovat se závěrem, že by právě cenová rozhodnutí týkající se regulatorního 

 
108 Např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 5. 2014, č. j. 7 As 46/2014–89. 
109 K tomu srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 3. 2014, č. j. 1 Aos 7/2013–41. 
110 Viz např. bod II. recentního cenového rozhodnutí  ERÚ č. 10/2020 ze dne 27. 11. 2020, kterým se stanovují 

ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí. 
111 Na rozdíl od provozovatelů přenosové, resp. přepravní soustavy jako páteřních sítí, a operátora trhu, jimž jsou 

licence ze zákona (§ 4 odst. 2 energetického zákona) udělovány pro území České republiky jako výhradní. 
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stanovení ceny kapacitní složky ceny dodání elektřiny a plynu (a v jeho rozsahu) byla nutně 

abstraktním právním předpisem. Není-li zároveň ERÚ výslovně energetickým zákonem, ani 

jiným právním předpisem právní síly zákona přiznána pro účely výkonu cenové regulace 

kapacitní složky ceny dodání elektřiny a plynu pravomoc vydávat opatření obecné povahy,112 

jak deklaroval Nejvyšší správní soud v jednom ze svých rozsudků,113 tudíž nelze-li pro tento 

důvod cenová rozhodnutí v energetice označovat za opatření obecné povahy, nabízí se již jen 

jediná možnost, a sice že předmětná cenová rozhodnutí představují v relaci ke konkrétně 

cenově regulovaným provozovatelům soustav v elektroenergetice a plynárenství individuální 

správní akty. Tomuto závěru ostatně přisvědčuje i bezprostředně následující rozbor relevantní 

právní úpravy Evropské unie, která vzhledem ke svému charakteru vstupuje do požadavku 

zajištění eurokonformity výkladu korespondujícího tuzemského právního předpisu, v tomto 

případě především energetického zákona. 

    

5.1.  Evropský právní kontext pro cenovou regulaci v elektroenergetice a plynárenství 

 

Evropská právní úprava, představovaná především Třetí směrnicí a Třetí plynárenskou 

směrnicí, je v oblasti cenové regulace víceméně svým rozsahem spíše sporá, nicméně vcelku 

významově jednoznačná. Ve článku 36 písm. d) a f) Třetí směrnice jsou ukotveny základní 

obecné materiální parametry, podle kterých má probíhat cenová regulace v elektroenergetice. 

V první řadě tak mají národní regulátoři usilovat o rozvoj bezpečných, spolehlivých a 

efektivních infrastrukturních soustav, orientovaných na spotřebitele, a to při nejnižších 

možných nákladech, mají podporovat přiměřenost přenosové a distribuční kapacity s ohledem 

jak na nabídkovou, tak na poptávkovou stranu trhu s elektřinou, zejména pak integrovat 

výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů bez ohledu na výrobní velikost (tj. výkonové 

parametry) a podporovat energetickou účinnost. Zároveň by, zejména prostřednictvím 

nástrojů cenové regulace, měly být provozovatelům soustav v elektroenergetice poskytovány 

vhodné krátkodobé i dlouhodobé pobídky směřující ke zvyšování výkonnosti soustav a 

podpoře integrace trhu s elektřinou.  

   Pro oblast plynárenství obdobnou právní úpravu přináší článek 39 písm. d) a f) Třetí 

plynárenské směrnice, a to včetně podpory energetické účinnosti a integrace výroby, resp. i 

těžby plynu z obnovitelných zdrojů energie, a to opět bez ohledu na konkrétní velikost 

 
112 Výjimkou je v tomto směru pouze znění § 18a odst. 3 energetického zákona, který pro účely šetření týkajícího 

se fungování trhu s elektřinou nebo plynem a rozhodování o uložení opatření (tedy nikoliv ve vztahu k provádění 

cenové regulace) vydávání opatření obecné povahy (vedle individuálních správních aktů) výslovně předpokládá. 
113 K tomu srov. bod 20 rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 3. 2014, č. j. 1 Aos 7/2013 – 41. 
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připojovaných výkonů i na skutečnost, má-li se jednat o integraci zdrojů ve směru k přepravní 

nebo distribuční soustavě. Citované ustanovení Třetí plynárenské směrnice přináší, rovněž 

totožně s oblastí právní úpravy elektroenergetiky, požadavek na regulatorní zajištění 

vhodných pobídek pro provozovatele soustav v plynárenství tak, aby docházelo 

v krátkodobém i dlouhodobém horizontu ke zvyšování účinnosti soustav i k podpoře integrace 

trhu s plynem. Naposledy zmiňované pobídky je pak třeba vnímat nejen v relaci k úzkým 

kapacitním hrdlům vnitrostátní povahy, nýbrž rovněž k případně neuspokojivým kapacitním 

deficitům na přeshraničních profilech. Z toho je naprosto evidentní, že cenová regulace musí 

být navázána na regulatorně rovněž podchycené plány rozvoje soustav. To ostatně dále 

potvrzuje a prohlubuje článek 37 odst. 8 Třetí směrnice a článek 41 odst. 8 Třetí plynárenské 

směrnice, jež přiměřené pobídky rozšiřuje i na bezpečnost dodávek elektřiny a plynu a na 

oblast výzkumných činností. 

   Návazně na tyto obecné parametrické cíle provádění cenové regulace článek 37 odst. 1  

písm. a) Třetí směrnice, resp. pak článek 41 odst. 1 písm. a) Třetí plynárenské směrnice, pak 

evropská právní úprava předpokládá jako první uváděnou pravomoc národních regulátorů 

jejich „povinnost“ stanovovat nebo schvalovat sazby za přenos, přepravu a distribuci 

předmětných energetických médií (elektřiny a plynu). Z této textace naprosto výmluvně 

vyplývá, že naroveň je při provádění cenové regulace ve vztahu k provozovatelům soustav 

v elektroenergetice a plynárenství stavěn na jedné straně proces stanovování příslušných 

transportních (kapacitních) sazeb, jakož i na straně druhé proces schvalování transportních 

(kapacitních) plateb zcela konkrétně předpokládaných provozovatelů energetických soustav. 

Zdá se tak být zřejmé, že zákonodárce touto právní úpravou sledoval proces vedení 

individuálních správních řízení s jednotlivými provozovateli soustav, u nichž by mělo v rámci 

stanovení sazeb docházet ke konkrétnímu zkoumání aktuálních a regulatorně cílených 

(pobídkových) momentů u toho kterého provozovatele energetické soustavy, nikoliv tedy 

jakési plošné, či paušální regulování cen všech provozovatelů en bloc, byť jistě nelze 

vyloučit, že způsob provádění cenové regulace může být vymezen jednotně pro celý tento 

přirozeno-monopolní tržní segment.  

   Tomuto výkladu je třeba tím spíše přisvědčit i pro existenci rovnocenné alternativy 

spočívající právě v možnosti schvalování transportních (kapacitních) sazeb, u nichž si nelze 

představit jinou možnost, nežli že takové sazby v návrhu musí národnímu regulačnímu úřadu 

předkládat sami příslušní provozovatelé předmětné technické infrastruktury. Zejména pak 

v tomto druhém případě si nelze představit, že by se schvalování provozovateli navrhovaných 

cenových kapacitních odehrávalo mimo individuálně s tím kterým provozovatelem 
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energetické soustavy vedené správní řízení tak, jak je tomu již dnes ohledně schvalování 

plánů rozvoje soustav, resp. při schvalování pravidel provozování týchž soustav. Volba té 

které možnosti přitom spočívá na bedrech domácího zákonodárce členského státu Evropské 

unie. K tomuto momentu je s ohledem na již výše zmiňovanou právní úpravu § 17 odst. 6 

písm. d) energetického zákona třeba dodat, že v českém právním prostředí tato volba ohledně 

stanovování, resp. schvalování kapacitních cenových sazeb provozovatelů soustav ze strany 

ERÚ není zjevně na zákonné úrovni provedena natolik jednoznačně, aby bylo možné 

konstatovat, zdali je připouštěna procedura stanovování, nebo schvalování těchto sazeb. 

Každopádně je však třeba citované ustanovení energetického zákona vnímat jako jednoznačně 

předpokládající individuální správní rozhodování (alespoň ve vztahu k jednotlivým konkrétně 

určitelným provozovatelům technické infrastruktury v energetice), nikoliv tedy normativní 

(abstraktní) povahu takového rozhodování ERÚ, není-li zároveň splněna judikatorně 

stipulovaná podmínka konkrétnosti okruhu regulačně podchycovaných subjektů.  

  Právě nastíněnému výkladu dále přisvědčují následující ustanovení Třetí směrnice a Třetí 

plynárenské směrnice114, které např. pro případy, že členské státy přistoupily k určení 

nezávislého provozovatele přenosové nebo přepravní soustavy výslovně požadují, aby sazby 

provozovatele za přístup do jím provozované soustavy, jím vybírané, zahrnovaly rovněž 

odměnu pro (neprovozujícího, či holého) vlastníka předmětné soustavy, přiměřenou užívání 

aktiv soustavy a novým investicím do těchto aktiv, jsou-li vynaloženy hospodárně a efektivně. 

Lze si jen opravdu stěží představit, že by takto konkrétní okolnosti provozování přenosové 

nebo přepravní soustavy národní regulační úřad řešil na úrovni zákona či podzákonného 

právního předpisu, čili předpisu abstraktní povahy, byť české energetické prostředí není 

fakticky předmětným modelem nezávislého oddělení provozování páteřních sítí 

poznamenáno.  

   Obdobný důkaz záměru evropského zákonodárce zajistit konkrétně šitou úroveň cenové 

regulace provozovatelů energetických soustav lze dohledat ve článku 37 odst. 4 písm. a) Třetí 

směrnice115, v němž se mj. ve vztahu k odstavci 1 téhož ustanovení uvádí, že členský stát 

musí národnímu regulačnímu úřadu udělit pravomoci, které jim účinně a rychle umožní plnit 

úlohu stanovování či schvalování kapacitních cenových plateb souvisejících s užitím 

provozované energetické infrastruktury, konkrétně jim pak udělí pravomoc vydávat závazná 

rozhodnutí (binding decisions) ve vztahu k dotčeným provozovatelům soustav 

v elektroenergetice. Prakticky totožné právní úpravě na evropské úrovni přitom podléhá i 

 
114 Viz článek 37 odst. 3 písm. d) Třetí směrnice, resp. článek 41 odst. 3 písm. d) Třetí plynárenské směrnice. 
115 Obdobně stanoví též článek 41 odst. 4 písm. a) Třetí plynárenské směrnice pro plynárenství. 
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plynárenství. V odstavci 10 citovaného ustanovení Třetí směrnice116 je navíc zakotven institut 

tzv. prozatímních kapacitních sazeb cen pro případ, že sazby za přenos a distribuci elektřiny 

podléhají zpoždění při jejich stanovení ze strany národního regulačního úřadu (věta druhá), a 

zároveň je národnímu regulačnímu úřadu dána pravomoc iniciovat v případě potřeby u 

provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy změnu výše (schvalovaných) kapacitních 

sazeb cen za účelem dosažení jejich přiměřenosti a nediskriminačního užití. V obojích 

případech se tak jedná o mechanismy, které mají vést buď k zajištění existence alespoň 

nějakých (rozuměj prozatímních) sazeb kapacitních cen u konkrétních provozovatelů 

energetických soustav, jestliže časově koliduje stanovení takových sazeb povahy konečné, 

anebo vedou k iniciaci řízení o změně předtím národním regulačním úřadem schválených 

kapacitních cenových sazeb v důsledku změny okolností, které původně vedly ke schválení 

příslušné cenové regulační úrovně sazeb. 

   Zásadní ustanovení směrnic tzv. třetího liberalizačního balíčku pak přináší článek 37 odst. 

16 Třetí směrnice117, v němž je nad jakoukoliv pochybnost individuálně konkrétní podoba 

rozhodnutí národního regulačního úřadu o stanovení či schvalování sazeb podpořena tím, že 

rozhodnutí přijímaná regulačními úřady musí být plně odůvodněna tak, aby umožňovala 

soudní přezkum. Těchto parametrů rozhodnutí o kapacitních cenových sazbách pro jednotlivé 

provozovatele soustav v energetice přitom nelze dosáhnout jinak, nežli v rámci individuálně 

vedeného správního řízení s tím kterým provozovatelem soustavy v elektroenergetice nebo v 

plynárenství. V souladu s principy transparentnosti činnosti národního regulačního úřadu pak 

táž citovaná ustanovení obou třetích směrnic požadují, aby byla předmětná rozhodnutí o 

stanovení, či schválení kapacitních cenových sazeb zveřejněna s výjimkou obchodně citlivých 

údajů, ohledně nichž je třeba zachovat důvěrnost. 

   Se zřetelem k právě provedené výkladové analýze Třetí směrnice a Třetí plynárenské 

směrnice je třeba do určité míry přisvědčit, ale rovněž lehce korigovat publikovaný závěr, že 

existují pochybnosti nad kompatibilitou stávající právní úpravy energetického zákona.118 

Zmíněnou korekci je třeba provést především k objektivnímu nedostatku relevantní 

rozhodovací praxe tuzemských vyšších soudů, které se až doposud výslovně nezabývaly 

možností přezkumu cenových rozhodnutí vztažených k jednotlivým provozovatelům soustav 

v elektroenergetice nebo plynárenství, a to v době po přijetí a implementaci Třetí směrnice a 

Třetí plynárenské směrnice do domácího právního řádu, konkrétně do energetického zákona. 

 
116 A rovněž článku 41 odst. 10 Třetí plynárenské směrnice pro plynárenství. 
117 Resp. článek 41 odst. 16 Třetí plynárenské směrnice pro plynárenské infrastrukturní provozovatele. 
118 Viz blíže OSADSKÁ, J., HANDRLICA, J. Přezkum cenových rozhodnutí v energetických odvětvích. Právní 

rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2017, roč. 25, č. 22, s. 799. 
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Nicméně i tak dosavadní judikatura skýtá i v návaznosti na současnou konstantní rozhodovací 

praxi soudů velkou naději na soudní přezkum individuálně konkrétních rozhodnutí ERÚ ve 

vztahu k jednotlivým provozovatelům energetických soustav. Tak vyjadřuji názor, že rovněž 

současnou právní úpravu energetického zákona lze se znatelným úspěchem interpretovat 

eurokonformně s evropskými vzory, tj. učinit výklad energetického zákona souladným nejen 

s textem, ale i účelem a smyslem právní úpravy Třetí směrnice a Třetí plynárenské směrnice. 

Problém interpretace energetického zákona nejen dle jeho vlastního textu, resp. 

systematického uspořádání, ve shodě s výše představenou judikaturou českých soudů lze totiž 

již přímo ze samotné normativní předlohy energetického zákona bez větších interpretačních 

potíží vyvodit, nicméně tomuto výkladovému vyznění zcela neodpovídá aplikační praxe ERÚ, 

která s individuálním rozhodováním při stanovení kapacitních cen jednotlivým 

provozovatelům jednoduše nepočítá, a tak, čistě teoreticky vzato, rozhoduje o právech a 

povinnostech těchto energetických podnikatelů bez ohledu na jejich oprávněné procesní 

zájmy a bez regulátorem předvídané možnosti následného dosažení soudního přezkumu, čili 

dosažení satisfakce nezávislého soudního přezkumu v rámci správního soudnictví v případě, 

je-li takový provozovatel energetické infrastruktury cenovým rozhodnutím negativně zasažen 

především ve svých právech na dosahování zisku ze svého majetku.  

   Toto právo má přitom ústavněprávní kořeny, neboť je upraveno článkem 11 odst. 1 Listiny 

v tom směru, že každý má právo vlastnit majetek, čili právo majetkem i svobodně disponovat 

(ius disponendi), majetek užívat (ius utendi) a požívat jeho plody (ius fruendi).119 Zásahy 

povahy regulace cenových výstupů služeb poskytovaných provozovateli energetických 

soustav jsou přitom mimořádně citlivé, zásadně se totiž jedná o bytostné ovlivňování míry 

dosahování zisku z jimi vlastněného majetku, notabene v rámci svobody podnikání, jejímž 

předpokladem je především možnost dosahování zisku v poloze práva požívat plody jím 

vlastněného majetku. Aktivní účast provozovatelů energetické infrastruktury je tak v tomto 

směru naprosto žádoucí, aby nemohlo docházet k nadužívání regulátorem aplikovaných 

nástrojů cenové regulace, resp. aby podnikání v infrastrukturních partiích energetických 

sektorů nebylo v důsledku ekonomické neatraktivity zcela paralyzováno, resp. popřeno.  

   Na podporu shora prezentovaných závěrů je možné se obrátit i na právní úpravy některých 

dalších členských států Evropské unie, které soudní přezkum cenových rozhodnutí v případě 

stanovení či schvalování cen kapacitní složky dodání elektřiny nebo plynu odběratelům 

 
119 Viz k tomu např. nález Ústavního soudu ze dne 23. 5. 2000, sp. zn. Pl. ÚS 24/99, nebo recentní nález 

Ústavního soudu ze dne 13. 9. 2019, sp. zn. II. ÚS 4235/18. 
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výslovně předpokládají, a to ve formě, jež je významně méně textově zastřená a aplikačně 

tolik nezpochybňovaná národními regulačními orgány.  

   Již pohled přes naši východní hranici na Slovensko má zcela zřejmý výsledek. Cenová 

regulace v tomto členském státě Evropské unie probíhá na základě zákona č. 250/2012 Z. z., o 

regulácii v sieťových odvetviach, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu § 14 tohoto 

zákona je postavena na principu vedení správních řízení o stanovení ceny na základě 

předloženého návrhu regulovaného subjektu, resp. z moci úřední. Jediným účastníkem 

správního řízení je pak samotný regulovaný subjekt, byť v případě rozhodování o cenách za 

distribuci provozovatele regionální distribuční soustavy, resp. o provozovatele distribuční 

soustavy v plynárenství, k níž je připojeno více nežli 100 tisíc odběrných míst, je dalším 

účastníkem řízení Ministerstvo hospodárstva SR. Výsledkem správního řízení s jednotlivými 

regulovanými subjekty podnikání v energetice, které se s výjimkami v zákoně uvedenými řídí 

správním řádem,120 je pak buď schválení regulovaným subjektem předloženého návrhu ceny, 

anebo určení ceny regulačním úřadem,121 a to vydáním cenového rozhodnutí. To má tak zcela 

nesporně povahu individuálního správního aktu. Srovnáním s českou právní úpravou 

docházíme ovšem k závěru, že právě otevřené přiznání povahy regulačním úřadem 

vydávaných cenových rozhodnutí je naprosto zřejmé přímo ze zákonodárcem představené 

právní úpravy zákona o regulácii v sieťových odvetviach. Právě tato otevřenost přiznání 

povahy cenových rozhodnutí v energetickém zákoně do značné míry absentuje. Již na úrovni 

správního přezkumu existuje přitom na základě znění ustanovení § 18 zákona o regulácii 

v sieťových odvetviach řádný opravný prostředek proti vydanému cenovému rozhodnutí, jímž 

je odvolání. Vzhledem ke skutečnosti, že cenová rozhodnutí jsou správními rozhodnutími, 

podléhají taktéž následné soudní kontrole zákonnosti.  

   Ve Spolkové republice Německo byla zákonem o energetice (Energiewirtschaftsgesetz) 

cenová regulace nastavena poněkud jinak, nežli v Česku a na Slovensku, když zde pro 

provozovatele energetické infrastruktury platí tzv. pobídková forma prováděné cenové 

regulace (Anreizregulierung), která nevyžaduje stanovování samotných kapacitních cenových 

sazeb, nýbrž zdejší regulační úřad122 na základě individuálních správních aktů stanoví 

každému provozovateli soustavy v elektroenergetice a plynárenství maximální výši 

povolených výnosů, přičemž jej následně odměňuje za předpokladu, že příslušný 

provozovatel tuto výši podkročuje, čili nedosahuje. Stanovení konkrétních výší kapacitních 

 
120 Zákon č. 71/1967 Zb., o správnom konaní (správny poriadok), ve znění pozdějších předpisů. 
121 Regulačním orgánem na Slovensku je Úrad pre reguláciu v sieťových odvetviach, v užívané zkratce ÚRSO. 
122 Bundesnetzagentur, ve zkratce BNA. 
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cen tak zůstává v plné dispozici jednotlivých provozovatelů energetické infrastruktury, kteří 

tak zůstávají omezováni jen maximální výší úředně stanoveného ze strany 8. senátu Spolkové 

síťové agentury, a případné úspory na nákladech tak mohou proměnit v povolený (dodatečný) 

zisk. Tak je touto formou cenové regulace zvyšována efektivita fungování provozovatelů 

energetických soustav v průběhu celého regulačního období. Děje se tak ovšem znovu na 

základě iniciačního správního řízení regulace ex ante, v jehož rámci se každému 

provozovateli příslušné energetické soustavy vydává správní rozhodnutí, neboť jsou 

v takovém řízení jednoznačně a přímo dotčena práva a povinnosti takového provozovatele.123  

  Ani cenovou regulaci, nespočívá-li ve stanovení či schválení konečné jednotkové sazby 

kapacitní ceny spojené s využitím služeb té které energetické soustavy, jako je tomu v 

Německu, si tak nelze představit bez individuálního přístupu národního regulačního úřadu ke 

zcela konkrétnímu provozovateli předmětné soustavy, jenž má vždy svoje vlastní specifika, 

nachází se objektivně i subjektivně (ekonomicky) v jiné situaci nežli každý další provozovatel 

jiné energetické soustavy, ať již pro jinou velikost, technickou vyspělost (proinvestovanost), 

stáří a konfiguraci jednotlivých prvků, odlišné napěťové, resp. tlakové poměry, charakter 

připojovaných zdrojů výroby elektřiny a plynu i povahy spotřebitelské části trhu v závislosti 

na přírodních, klimatických a dalších podmínkách, ale také v závislosti na míře své 

zadluženosti a potřeby budoucích investic do jím provozované soustavy.   

 

5.2.   Povaha stanovení regulované složky cen za dodávku elektřiny a plynu v 

energetickém zákoně  

 

Jak již bylo zmíněno výše, na jedné straně evropská právní nástavba české právní úpravy, tak 

na straně druhé samotný energetický zákon ve spojení se zákonem o cenách, zcela v intencích 

konkrétní závaznosti, byť nikoliv zcela přiznaně, předpokládá rozhodování o regulovaných 

složkách cen za dodávku elektřiny a plynu ve vztahu k jednotlivým provozovatelům soustav. 

Nepříliš detailně rozpracované jádro relevantní právní úpravy základních zásad provádění 

cenové regulace kapacitní cenové složky ceny dodávek elektřiny a plynu přitom obsahuje § 

19a odst. 1 a 9 energetického zákona. V nich se předpokládá, že ERÚ předmětné cenové 

složky dodávek energetických médií reguluje transparentně a předvídatelně ve vazbě na 

zásady cenové regulace jako specifický dokument, v němž by měl pro každé regulační období 

stanovit postupy regulace cen pro vytvoření dlouhodobě stabilního investičního prostředí. 

 
123 Viz blíže Bundesnetzagentur.de [online]. [cit. 2021-04-05]. Dostupné z 

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/BK08/BK8.html. 

http://www.bundesnetzagentur.de/
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Minimální délka regulačního období byla s účinností od 1. 1. 2019 nastavena na pět let. 

Účelem tohoto svou povahou metodického dokumentu je relevantním držitelům licencí na 

provozování dotčených energetických soustav předestřít v dostatečném předstihu, jak bude 

ERÚ realizovat regulaci cen v energetice spíše ve střednědobém, nežli dlouhodobém výhledu, 

a jím uchopovaní držitelé relevantních licencí získávají čas se na takové provádění cenové 

regulace svých služeb připravit, resp. jí přizpůsobit svůj podnikatelský plán. Sám energetický 

zákon pak v citovaných ustanoveních stanoví pevná základní kritéria toho, co musí za 

každých okolností regulované ceny pokrýt, nicméně jen ve velmi obecném módu.  

   V první řadě se jedná o ekonomicky oprávněné náklady na zajištění bezpečného, 

spolehlivého a efektivního výkonu licencovaných činností. Následují odpisy, oprávněné 

náklady na zvyšování energetické účinnosti při výstavbě a provozu jednotlivých soustav 

v energetice. A nakonec též přiměřený zisk, u něhož je energetickým zákonem předpokládána 

taková výše, která zajišťuje návratnost realizovaných investic do zařízení sloužících k výkonu 

licencované činnosti. Jediné konkrétnější vodítko, které indikuje zákonem zmiňovaná kritéria 

bezpečnosti, spolehlivosti a efektivnosti, představuje odkaz na desetileté plány rozvoje 

přenosové a přepravní schválené ze strany ERÚ, jejichž existence a závazné přihlížení k nim 

dále podtrhává individuální charakter prováděné cenové regulace ze strany regulačního úřadu. 

    Evidentním nedostatkem právní úpravy je však absence vazby provozování, ale především 

rozvoje a údržby, soustavy na provádění cenové regulace provozování distribučních soustav. 

Energetický zákon totiž vůbec nezná právní institut desetiletých plánů rozvoje a jejich 

schvalování též pro provozovatele neméně důležitých distribučních soustav 

v elektroenergetice a plynárenství. Provozovatelům distribučních soustav je totiž pouze 

přikazováno, aby každoročně zpracovávali a zveřejňovali předpokládaný rozvoj distribuční 

soustavy nejméně na dobu pěti let.124 Energetický zákon tak v případě provozovatelů 

distribučních soustav jednak poněkud nepochopitelně nečiní rozdíl mezi provozovateli 

regionálních distribučních soustav, připojených přímo k přenosové nebo přepravní soustavě, a 

provozovateli řádově méně významných lokálních distribučních soustav, jednak pro obě takto 

paušálně uchopené skupiny provozovatelů distribučních soustav stanoví v zásadě jen 

povinnost zpracovávat a zveřejňovat jakýsi výhled příslušného provozovatele distribuční 

soustavy, kterým směrem se příslušný držitel licence hodlá v následujících minimálně pěti 

následujících letech ubírat ohledně vlastních předpokladů rozvoje. V tomto směru právní 

úprava vykazuje zásadní nedostatky, neboť na základě takto jen rámcově stanovených 

 
124 Viz § 25 odst. 10 písm. j) energetického zákona pro provozovatele distribuční soustavy v elektroenergetice a 

§ 59 odst. 8 písm. t) energetického zákona pro provozovatele distribuční soustavy v plynárenství. 
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rozvojových výhledů, jimž navíc nejsou energetickým zákonem na rozdíl od desetiletých 

plánů rozvoje provozovatelů páteřních soustav stanoveny ani žádné obsahové náležitosti,125 

lze jen stěží blanketově posuzovat, jak následně regulovat ceny ze strany ERÚ pro existující 

bezpečnost, spolehlivost a efektivitu provozování předmětné soustavy. Ostatně taktéž u 

provozovatelů páteřních sítí je v § 58k odst. 3 energetického zákona se v rámci obsahových 

náležitostí desetiletých plánů rozvoje předpokládá jen tříletý (a nikoliv pětiletý) investiční 

plán, jenž nepokrývá ani celou délku regulačního období. 

   V ostrém kontrastu k této mezeře právní úpravy pak s rozsahem na provozovatele přenosové 

a přepravní soustavy § 58l odst. 5 energetického zákona uvádí, že náklady vzniklé 

nezávislému provozovateli přepravní soustavy, potažmo provozovateli přenosové soustavy, 

v souvislosti s uskutečněním investice v souladu s desetiletým plánem rozvoje soustavy se 

považují za náklady na zajištění efektivního výkonu licencované činnosti. Je tak nabíledni ptát 

se, jakými jinými postupy nežli v důsledku předem schválených plánů rozvoje soustav může 

ERÚ odpovědně a při důkladné znalosti poměrů panujících u toho kterého provozovatele 

distribuční soustavy ceny jimi poskytovaných služeb distribuční soustavy, když pro takové 

hodnocení nemá k dispozici prakticky žádný konkrétní podklad, který by mohl s náležitou 

reflexí v plánované údržbě a rozvoji zobrazit do cen týchž provozovatelů soustav. ERÚ tedy 

nezbývá v rámci provádění cenové regulace na příslušné, minimálně vždy pětileté období 

před vlastním stanovením regulovaných cen distribuce elektřiny a plynu fakticky posuzovat 

rovněž pětiletý plán investic provozovatelů distribučních soustav, jenž však energetický zákon 

v žádné podobě těmto provozovatelům soustav nepředepisuje. 

   Energetický zákon sám tak v žádném případě neupravuje obsahově dostatečně 

problematiku, jak regulaci cen provozovatelů soustav v energetice vlastně provádět. 

Záchytným bodem k dalšímu pochopení principů provádění cenové regulace tak zůstává 

zákonně předpokládaný dokument, nazvaný jako zásady cenové regulace. Jeho vztah 

k současně existujícímu zmocnění k vydání vyhlášky o regulaci cen v energetických 

odvětvích (§ 98a odst. 2 písm. f) energetického zákona) ovšem zůstává nejasný, když jak pro 

regulační vyhlášku jako podzákonný právní předpis, tak pro zásady cenové regulace jen zcela 

abstraktně, čili bez potřebné míry detailu, hovoří o tom, že obě (sic!) upravují způsob a 

postupy regulace cen v energetických odvětvích. Povaha zásad cenové regulace zůstává 

v tomto směru rovněž nejistá, neboť energetický zákon, ostatně stejně jako v případě 

zmocnění pro regulační vyhlášky, neupravuje žádné konkrétní obsahové okruhy právní 

 
125 Obsahové náležitosti plánů rozvoje provozovatelů přenosové a přepravní soustavy stanoví § 58k odst. 3 [pro 

provozovatele přenosové soustavy ve spojení s § 24 odst. 10 písm. j)] energetického zákona. 
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úpravy, kterou by měly řešit. V případě naposledy zmiňovaného dokumentu se navíc zcela 

zjevně nejedná ani o podzákonný obecně závazný předpis, ani o opatření obecné povahy, 

nýbrž jen o jakousi interní metodiku ERÚ, již regulační úřad specifickým způsobem a opět 

bez dalších obsahových konkretizací zveřejňuje a konzultuje ve smyslu § 17e odst. 7 – 11 

energetického zákona. Lze se tak úspěšně ptát, co vlastně a v jakém rozsahu, resp. s jakými 

zákonnými limity, má ERÚ v rámci jím vydávaných vyhlášek, resp. v zásadách cenové 

regulace, upravovat.  

   Pakliže se mám zaměřit na samotný obsah vyhlášky č. 194/2015 Sb., o způsobu regulace 

cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství, ve znění pozdějších 

předpisů, resp. vyhlášky 195/2015 Sb., o regulaci cen a postupech pro regulaci cen 

v plynárenství, ve znění pozdějších předpisů, pak tyto vyhlášky pro svůj velmi stručný rozsah 

právní úpravy de facto neupravují vůbec nic navíc nad textaci § 19a energetického zákona, 

kterou toliko otrocky bez jakékoliv další přidané hodnoty opisují. Za jiných okolností spíše 

úsměvná je přitom výslovná, leč opět jen velmi nekonkrétní zmínka (§ 1 odst. 1 obou 

odkazovaných vyhlášek), že ERÚ reguluje ceny způsobem úředně stanovených cen. Rovněž 

tento odkaz je přitom zcela nedostatečný, neboť, jak je uváděno výše, úředně regulované ceny 

ve smyslu § 5 zákona o cenách subsumují celkem čtyři další myslitelné možnosti konkrétní 

formy zvolené regulace. ERÚ přitom ceny kapacitní složky dodávek elektřiny a plynu 

komponuje jako pevnou cenu.126 Držitelé licencí k provozování jednotlivých soustav 

v elektroenergetice a plynárenství se tedy nejen z textu samotného energetického zákona, ale 

ani z textu obou prováděcích regulačních vyhlášek pro plynárenství, nemohou vůbec 

dozvědět, jakým způsobem budou regulovány jejich ceny, nutné nejen pro určení, zdali 

soustavy provozují v první řadě efektivně, ale pro jejich bazální ekonomické přežití, zároveň 

s co nejmenším negativním dopadem do protilehlé ekonomické situace odběratelské 

(poptávkové) strany trhu. Prováděcí regulační vyhlášky tak v podstatě vyklidily prostor pro 

konkrétní parametrické stanovení regulačního rámce v potřebné míry vypovídací hodnoty a 

konkrétnosti, a celou právní úpravu tak fakticky ponechaly na jakkoli předvídatelné vůli ERÚ, 

jenž konkrétní způsob prováděné cenové regulace provádí až na základě vlastními silami 

připraveného interního dokumentu, byť k němu energetický zákon formálně stanoví určitá 

transparentnostní kritéria včetně možnosti podávat a vypořádávat připomínky, případně konat 

veřejné projednání.127 Tato doprovodná procesní hlediska však bez dalšího nemohou zhojovat 

 
126 Další formy cenové regulace formou úředně stanovených cen předpokládají regulaci maximální nebo 

minimální cenou, případně též prostřednictvím závazného cenového intervalu. 
127 Viz blíže k tomu § 17e odst. 8, 9 a 10 energetického zákona. 
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nemilosrdně zjistitelnou zkušenost, že chybí samotné jádro limitů provádění cenové regulace, 

aby tato na jednu stranu buď nepoškozovala zájmy regulovaných subjektů, anebo se naopak 

nedůvodně ekonomicky opírala do spotřebitelské strany trhu s elektřinou a plynem. 

   Podle názoru autora této práce tedy nemohou být ani při přimhouření obou očí naplněna 

ústavně nastavená kritéria128 pro řádné, čili nikoliv jen prázdné, nijak zákonem limitované, a 

tak zásadně blanketové zmocnění energetického zákona k vydání podzákonného právního 

předpisu, a to nejen v důsledku samotné textace zmocnění v energetickém zákoně, ale rovněž 

v následném lakonickém provedení ve vlastním textu obou výše odkazovaných regulačních 

vyhlášek, když současné řešení této obecně závazné materie v konci přebírají až zásady 

cenové regulace. Z této situace se tedy zdá být zjevné, že ERÚ cenovou regulaci provádí 

zásadně na základě své vlastní volby, resp. libovůle, aniž by tedy měl povinnost dodržovat 

byť jen základní parametrické předpoklady (zákonné meze), jež jednoduše nejsou nikde 

v právním řádu stanoveny.   

    Ústavní soud přitom zcela nedvojsmyslně v citovaných nálezech129 formuloval, že se 

zákonodárce nemohl při vymezení obsahu, rozsahu a způsobu poskytování základního práva 

zbavit tím, že zplnomocnil orgán moci výkonné (v daném případě ERÚ) k vydání norem nižší 

právní síly než zákon, které by určovaly, namísto zákona, meze těchto základních práv a 

svobod – v daném případě tedy práva podnikat ve smyslu článku 26 odst. 1 ve spojení se 

články 4 odst. 2 a 41 odst. 1 Listiny. Tak ovšem ERÚ provádí zásadní zásah do práva na 

podnikání regulovaných subjektů, když předmětné omezení podnikání v činnostech 

spočívajících v provozování energetických soustav nenaplňuje výhradu zákona ke stanovení 

takových podmínek podnikání, když limituje svobodné podnikání způsobem, který 

energetický zákon nepředpokládá ani rámcově neupravuje. Ze zmocnění pro podzákonné 

právní předpisy musí proto plynout zřejmá vůle zákonodárce k úpravě nad zákonný standard, 

což bohužel není případ zmocnění obsaženého v § 98a odst. 2 písm. f) energetického zákona.  

    Ostatně neadresnosti a nepřípustné obsahové prázdnotě odpovídá i podoba obou shora 

citovaných ustanovení regulačních vyhlášek ERÚ, jež prakticky ani žádné vymezení limitů 

pro realizaci cenového regulačního rámce nečiní. Tím spíše je ovšem neúnosné, limity 

svobodě podnikání stanovit zcela mimo právní předpisy, pouze na základě vnitřního 

metodického dokumentu ERÚ, k němuž se dotčené podnikatelské subjekty mohou toliko 

vyjádřit, aniž by bylo jakkoli zaručeno, že budou ze strany regulátora skutečně vyslyšeni. 

 
128 K tomu srov. nález Ústavního soudu ze dne 20. 10. 2004, sp. zn. Pl. ÚS 52/03, nebo nález Ústavního soudu ze 

dne 14. 2. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 45/2000. 
129 Zejména viz nález Ústavního soudu ze dne 14. 2. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 45/2000. 
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Situaci dále ani nezlepšuje skutečnost, že ERÚ dosud při regulaci cen infrastrukturních 

provozovatelů v energetice vydává cenová rozhodnutí, která nenaplňují obsahové ani formální 

náležitosti individuálního správního aktu, čímž zabraňuje i následnému přezkumu ve správní i 

správně – soudní linii, jako tomu bývá u jiných správních rozhodnutí. Ani podle názoru 

Ústavního soudu130 není možné, aby ERÚ svou vyhláškou (natož pak zásadami cenové 

regulace, které ani nemají povahu obecně závazného předpisu) nepřípustným způsobem 

nahrazoval zákonnou právní úpravu, čili aby si přisvojoval pravomoc, která příslušela toliko 

zákonodárci. 

 

5.3.  Veřejnoprávní limity pro nastavení komoditní složky ceny elektřiny a plynu  

 

Je pravdou, že základní regulační úsilí zákonodárce při cenotvorbě klade na kapacitní, či 

infrastrukturní složku ceny dodávky elektřiny nebo plynu. To však neznamená, že by zároveň 

zcela a za všech situací opomíjel druhou podstatnou složku tvořící tutéž cenu, a sice část 

plateb za elektřinu a plyn jako komoditu. Oproti kapacitnímu určení ceny, s nímž nelze 

neregulovaně nakládat, však právě komoditní určení části ceny zásadně podléhá výsledku 

střetávání nabídky a poptávky na trhu s elektřinou a plynem. Cenová regulace komoditní 

složky ceny tak nastupuje jen za předpokladu, že se na předmětném trhu objeví určitá 

distorze, kterou způsobí subjektivně nepříznivá situace na straně některého z držitelů licencí 

na obchod s elektřinou nebo obchod s plynem. Konkrétně se jedná o situace, kdy stávající 

dodavatel elektřiny nebo plynu pozbyl oprávnění, typicky mu byla zrušena či zanikla licence 

na obchod s elektřinou nebo plynem, resp. jako subjekt zúčtování nesplňuje finanční 

podmínky zúčtování odchylek, případně nemá zajištěnu některou ze souvisejících služeb 

dodávky elektřiny nebo plynu, typicky distribuci elektřinu nebo plynu. Právním institutem, 

který tyto situace z hlediska obchodní bezpečnosti dodávek elektřiny a plynu dočasně131 řeší, 

je dodavatel poslední instance, jehož právní úpravu obsahuje § 12a energetického zákona. 

Právě jeho ceny totiž podléhají lehčí cenově regulační formě věcného usměrňování ceny. Je 

paradoxní, že právě tuto formu cenové regulace dodávky poslední instance postuluje výslovně 

přímo zákonodárce v § 19a odst. 5 energetického zákona, což představuje zvláštní a jen stěží 

 
130 Viz blíže nález Ústavního soudu ze dne 20. 10. 2004, sp. zn. Pl. ÚS 52/03. 
131 Ve smyslu § 12a odst. 2 věty poslední energetického zákona platí, že dodávka poslední instance může trvat 

maximálně šest měsíců. Toto období je ale i tak poměrně dlouhé, když třeba na sousedním Slovensku je tento 

institut omezen jen poloviční, tříměsíční délkou maximálního trvání, čímž opět lépe vystihuje mimořádnost 

svého vlastního užití a větší citlivosti k pravidlům ochrany hospodářské soutěže, která je tak časově méně 

náročněji narušována (viz § 18 odst. 2 zákona č. 251/2012 Z. z., o energetike a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, ve znění pozdějších předpisů). 
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odůvodnitelnou dichotomii zákonného stanovení regulačního rámce pro dodávku poslední 

instance v protikladu k absenci zákonného určení cenově regulační formy ke dříve v této práci 

uváděnému zákonnému rámci provádění cenové regulace kapacitní cenové složky dodávky 

elektřiny a plynu.  

   Pozoruhodné je přitom ustanovení § 19a odst. 5 věty druhé energetického zákona i v tom 

směru, že se v něm při téže příležitosti stanoví, že pokud o to dodavatel poslední instance 

požádá, ERÚ namísto cenové regulace formou věcného usměrňování ceny přistoupí 

k regulaci úředním stanovením ceny způsobem rozhodnutí o maximální ceně. Energetický 

zákon tak výslovně připouští žádostí podmíněnou alternativu aplikace tvrdší formy cenové 

regulace, ale jen k individuální žádosti příslušného dodavatele poslední instance. Mělo-li by 

tomu tak ovšem být, nebylo by lze zvažovat jinou formu právního aktu, jenž by byl 

výsledkem takového rozhodování ERÚ, nežli individuální právní akt, čili správní rozhodnutí. 

V jeho intencích by totiž ERÚ musel zkoumat konkrétní relevantní skutečnosti vstupující do 

cenotvorby komodity na straně žádajícího dodavatele poslední instance. Z právní úpravy se 

tak podávají dvě různá východiska pro provádění cenové regulace ze strany ERÚ, z nichž to 

první pro věcné usměrňování ceny lze pro jeho formálně abstraktní uchopení jím 

regulovaných subjektů vnímat jako pohybující se na úrovni cenového rozhodnutí jako 

normativního právního aktu podzákonné právní síly. Oproti tomu „z davu“ dodavatelů 

poslední instance vystupuje ten z nich, který by požádal o přísnější formu cenové regulace 

stanovením maximální ceny komodity spoluvytvářející dodávku elektřiny nebo plynu, tudíž 

by tak inicioval správní řízení, na jehož základě by posléze muselo být individuálně konkrétně 

vztažené cenové rozhodnutí. 

    Právě učiněný závěr o jakémsi rozdvojení statutu provádění cenové regulace cen 

dodavatelů poslední instance podle výsledných forem aplikační činnosti ERÚ má však určitá 

výkladová úskalí, která za daných podmínek energetického zákona komplikují i stanovisko, 

že cenová rozhodnutí v rámci cenové regulace prováděné formou věcně usměrňovaných cen 

jsou v českém prostředí vydávána jako podzákonné normativní akty. V první řadě výkladově 

komplikující faktor představuje skutečnost, že v ustanovení § 12a odst. 1 energetického 

zákona jsou fakticky dodavatelé poslední instance vymezeni adresně, neboť jimi může být jen 

takový držitel licence na obchod s elektřinou nebo plynem, který je, nebo byl, součástí téhož 

vertikálně integrovaného (plynárenského) podnikatele jako je držitel licence na distribuci 

elektřiny nebo distribuci plynu ve vymezeném území, kde se nachází odběrné místo. Jinými 
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slovy je ve smyslu energetického zákona132 dodavatelem poslední instance koncernově 

současně spřízněný obchodník s elektřinou nebo plynem. Je však otázkou, zdali je takovéto 

určení dodavatelů poslední instance pro vymezená území jednotlivých co do způsobu veřejné 

regulace účelné a vhodné, resp. je-li v souladu s evropskými právními východisky Třetí 

směrnice a Třetí plynárenské směrnice.  

   Nežli se však k řešení této otázky dostaneme, je třeba zdůraznit, že kromě provozovatelů 

regionálních soustav v elektroenergetice a plynárenství, tj. těch, které jsou přímo připojeny 

k páteřním sítím,133 je třeba rovněž zohledňovat existenci provozovatelů poměrně velkého 

množství lokálních distribučních soustav. Z citovaného ustanovení § 19 odst. 1 přitom spíše 

vyplývá, že dodavatelé poslední instance se mají rekrutovat toliko z těch obchodníků 

s elektřinou nebo plynem, kteří jsou (nebo byli)134 vertikálně provázáni s provozovatelem 

distribuční soustavy na úrovni regionálních provozovatelů distribučních soustav v energetice, 

o čemž svědčí v návětí citovaného ustanovení použitý obrat, že dodavatel poslední instance 

má sloužit celému vymezenému území držitele licence na distribuci elektřiny nebo distribuci 

plynu, jehož zařízení je připojeno přímo k přenosové (elektroenergetika) nebo k přepravní 

soustavě (plynárenství). Je ovšem také třeba zdůraznit, že stranou výslovné právní úpravy 

zůstává stanovení dodavatelů poslední instance pro vymezená území provozovaných 

lokálních distribučních soustav jak v elektroenergetice, tak v plynárenství, tj. zdali jsou 

odběrná místa, připojená k lokální distribuční soustavě, zahrnována do rozsahu vymezených 

území jí nadřazených regionálních provozovatelů distribučních soustav, anebo není institut 

dodavatele poslední instance pro vymezená území lokálních distribučních soustav vůbec 

vymezen. Byť v současné praxi tato otázka nebyla řešena, nelze nežli zdůraznit, že podle 

ústavněprávní premisy zákonné licence135 nelze povinnosti vynucovat nad rámec toho, co 

 
132 Viz ustanovení definující vertikálně integrované podnikatele - § 2 odst. 2 písm. a) č. 15. energetického zákona 

pro elektroenergetiku, resp. § 2 odst. 2 písm. b) č. 23. energetického zákona. 
133 Tj. k přenosové soustavě v elektroenergetice a k přepravní soustavě v plynárenství. 
134 V návaznosti na bývalou, tedy již neexistující vazbu koncernového obchodníka s elektřinou na provozovatele 

regionální distribuční soustavy, lze vyjádřit za určitých okolností pochybnosti ohledně toho, který z případných 

držitelů licencí na obchod s elektřinou nebo plynem bude v dané situaci dodavatelem poslední instance, když 

bude např. zcizen obchodní podíl v jedné společnosti obchodníka s elektřinou nebo plynem, jenž původně bývala 

součástí téhož vertikálního (plynárenského) podnikatele, a zároveň v rámci vertikálně integrovaného 

(plynárenského) podnikatele bude založena nová společnost, která se stane držitelem licence na obchod 

s elektřinou nebo plynem. Za takové situace by pro použité souřadné použití spojky „nebo“ bylo třeba nejspíše 

počítat s tím, že roli dodavatele poslední instance budou společně a nerozdílně plnit oba zmiňovaní držitelé 

licencí na obchod s elektřinou a plynem. Tomuto názoru však nepřisvědčuje K. Eichlerová (viz blíže 

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

ZÁKOUCKÝ, P. Energetický zákon. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, str. 231 – 232), která uvádí, 

že s pluralitou dodavatelů poslední instance energetický zákon nepočítá a že je tedy nutno vždy volit jen jednoho 

z nich. Souhlasit se dá ovšem s jejím tvrzením, že se mohou oba v úvahu přicházející dodavatelé poslední 

instance na konkrétním rozsahu plnění vzájemně dohodnout. 
135 Viz článek 2 odst. 4 Ústavy, resp. článek 2 odst. 3 Listiny. 
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ukládá zákon. V předmětném případě citovaného ustanovení by se ovšem toto ústavněprávní 

hledisko do výkladu muselo nutně uplatnit tak, že z něj povinnost obchodníka s elektřinou 

nebo obchodníka s plynem jako dodavatele poslední instance pro vymezené území regionální 

(a nikoli lokální) distribuční soustavy obstarat rovněž odběrná místa provozovatelů lokálních 

distribučních soustav nutně nevyplývá. 

   Nyní je však vhodné vrátit se k evropskému právnímu vzoru současného institutu 

dodavatele poslední instance. Třetí směrnice se právě o dodavateli poslední instance zmiňuje 

ve článku 3 odst. 3, a to v přímé návaznosti na zajištění obchodní bezpečnosti dodávky 

s cílem zajistit univerzalitu služby dodávky elektřiny alespoň pro všechny zákazníky 

v domácnostech, a pokud to budou považovat členské státy za vhodné, rovněž pro malé 

podnikatele, kteří mají méně než 50 zaměstnanců a roční obrat nejvýše 10 miliónů EUR. Třetí 

plynárenská směrnice pak sice ve svém článku 3 odst. 3 také přichází se zakotvením možnosti 

na úrovni členských států využít institutu dodavatele poslední instance, nicméně tak činí jen 

v systémové souvislosti s tzv. zranitelnými, a nikoliv všemi, zákazníky, a navíc nezná ani 

nijak blíže nedefinovanou univerzalitu poskytované služby dodávky plynu. Konfrontací 

s textací § 12a odst. 1 energetického zákona tak dopíváme k zásadní diskrepanci mezi domácí 

právní úpravou a Třetí směrnicí (resp. Třetí plynárenskou směrnicí), když v českém prostředí 

není institut dodavatele poslední instance nastaven k využití jen pro zranitelné skupiny 

zákazníků, nýbrž pro úplně všechny zákaznické segmenty včetně velkoodběru elektřiny. 

Spotřebitelská a kvasispotřebitelská ochrana zákaznické obce je tak zcela bezbřeze a 

v pochopitelném nesouladu se zněním Třetí směrnice rozšiřována i na tržně odolné a 

ekonomicky silné subjekty odběratelů elektrické energie. 

    V plynárenství situace vyznívá poněkud příznivěji, když český zákonodárce odběrově 

omezil hranicí 630 MWh za posledních 12 měsíců. Toto paušální omezení ročního odběru 

plynu ovšem z povahy věci nijak výslovně nereflektuje případný zranitelný charakter 

zákazníka, k němuž se staví jen velmi neadresně, staticky a tak, že zahrnuje v podstatě 

každého až do naplnění limitní odběrové hranice tak, jak to pro plynárenství na podzákonné 

úrovni stanoví ve své příloze 10 vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve 

znění pozdějších předpisů. To ale dozajista nebyl smysl a účel unijní právní úpravy, jejímž 

cílem bylo chránit jednak spotřebitele (domácnosti) a případně, po zvolení členským státem, 

též drobnou podnikatelskou činnost. S tímto deficitem se ovšem nutně pojí i absence definice 

zranitelných zákazníků v elektroenergetice a plynárenství v energetickém zákoně, jehož 

terminologie je v tomto směru nedostačující a nejednotná, jak jsem již uvedl výše ve vztahu 



 
 

88 
 

k těm ustanovením energetického zákona, které se zabývají specifickou – odvětvovou 

ochranou spotřebitele, případně fyzických osob – podnikatelů.136 

  Jiným problematickým aspektem širokého použití institutu dodavatele poslední instance se 

zdá být snaha evropského normotvůrce v důsledku opatření na ochranu zranitelných 

zákazníků zároveň nenarušovat hospodářskou soutěž. Právě toto hledisko energetický zákon 

v citovaném ustanovení § 12a zcela opomenul a do hospodářské soutěže administrativně 

zasáhl v tom směru, že alespoň v elektroenergetice předepsal využití tohoto institutu i pro 

středně a velkoodběrové skupiny zákazníků, notabene ve prospěch tržně zavedených 

obchodníků s elektřinou a plynem, kteří za dané situace vystupují jako ex lege určení 

dodavatelé poslední instance. Příznivěji vyznívá aspekt ochrany hospodářské soutěže 

v plynárenství, kde je alespoň při zohlednění odběrové kategorizace podzákonného právního 

předpisu stanovována ona výše zmiňovaná odběrová hranice pro maloodběr. V případech 

obou energetických sektorů ovšem i nadále platí, že poskytováním veřejné služby nouzové 

dodávky plynu je zákonem pověřován historicky dominantní obchodník s elektřinou nebo 

plynem, tedy nedostatkem možnosti výběru dodavatele poslední instance není respektována 

potřeba otevírat trh s elektřinou a plynem nově příchozím podnikatelským, případně i 

nepodnikatelským subjektům, naopak je takto konzervováno určité výsadní tržní postavení 

velkých hráčů, kteří si trh na úrovni energetického zákona rozdělili na teritoriální sféry vlivu, 

což je za jiných okolností považováno za nepřijatelnou tržní distorzi. 

   Další námitkou, která může být vznesena proti stávající právní úpravě institutu dodavatele 

poslední instance, je nevýhoda spočívající v tom, že právní úprava se nedokáže vyrovnat se 

situací, kdy by pro vymezené území se do zákonem předvídaných potíží znemožňujících 

řádnou dodávku dostal sám ten obchodník s elektřinou nebo plynem, jenž je ex lege zároveň 

dodavatelem poslední instance. Tehdy není energetickým zákonem zajišťována žádná 

alternativa ke skutečné náhradě dodávek elektřiny a plynu zkolabovaného dodavatele, jenž je 

zároveň svým vlastním garantem dodávek elektřiny nebo plynu. 

  Konečně je třeba se zmínit i o ve výsledku naprosto nedostatečné formální právní úpravě 

samotného jádra cenové regulace dodavatelů poslední instance na podzákonné úrovni, v níž se 

ERÚ v cenových rozhodnutích omezil jen na trojici vět137, konstatujících, že do ceny 

dodavatele poslední instance lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady a 

přiměřený zisk, když ekonomicky oprávněnými náklady je třeba nepříliš srozumitelně, 

 
136 K tomu srov. výklad výše k § 11a energetického zákona. 
137 Viz např. bod 7.12. recentního cenového rozhodnutí č. 9/2020 ze dne 27. 11. 2020, kterým se stanovují ceny 

za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny. 
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odkazem na přílohu č. 2 cenového rozhodnutí, rozumět povolené regulované náklady, jejichž 

definice je společná jak pro držitele infrastrukturních licencí regulované subformou pevné 

ceny, tak pro dodavatele poslední instance, jenž je však regulován mírnější formou věcného 

usměrňování ceny. Mísení obou skupin držitelů licencí (kapacitních i komoditních činností) 

tak vyznívá s fatálním dopadem do výkladu opravdu rozpačitě, když v rámci těchto 

ekonomicky oprávněných nákladů je počítáno například s uznáním členských příspěvků 

Českému sdružení regulovaných elektroenergetických společností, jehož ovšem dodavatelé 

poslední instance z povahy věci nejsou členy, resp. se zde upravuje rovněž povolený výnos 

prostřednictvím faktoru trhu, pro dodavatele poslední instance ovšem opět nijak upravený (na 

rozdíl od držitelů licenci k provozování energetické infrastruktury), jenž umožňuje uplatnit 

prokazatelné náklady držitele na vědu a výzkum po schválení ERÚ (sic!). Přiměřeností zisku 

se texty cenových rozhodnutí upravujících cenovou regulaci cen dodavatelů poslední instance 

v konkrétnosti nezabývá vůbec, takže její objektivně vnímatelná hranice není vlastně ani nijak 

stanovena. Tak zůstává evidentní, že by si právní úprava vlastní cenové regulace dodavatelů 

poslední instance zasloužila propracovanější a textově přesvědčivější znění, které by bylo na 

jejich poměry řádně, tj. na míru aplikovatelné, a nikoliv sdílelo status zcela odlišné formy 

regulace úředně stanovenými cenami, resp. aby se jednalo o reálnou cenovou regulaci nejen 

de iure, ale také de facto. V tomto směru budiž inspirací například slovenská právní úprava 

dodavatele poslední instance138, která výslovně předpokládá, že národní regulační úřad určí 

kritéria výběru dodavatele poslední instance a následně koná výběrového řízení za současného 

použití správního řádu,139 čili v režimu individuálně vedeného správního řízení před národním 

regulačním úřadem.  

   V Nizozemsku dokonce neexistuje pro chráněné zákazníky jeden konkrétní dodavatel 

poslední instance, když celý systém stojí na rozdělení zákaznického portfolia zkolabovaného 

obchodníka s elektřinou nebo plynem pro rata mezi ostatní dodavatele působící na trhu, 

přičemž cenová regulace je v cenách promítána jen chráněným odběratelům elektřiny, nikoliv 

však již plynu. Nechráněným zákazníkům toto zákonné beneficium neslouží, ti si totiž musí 

do deseti dnů nalézt nového dodavatele elektřiny nebo plynu, jinak jsou odpojeni od příslušné 

distribuční soustavy.    

   Zajímavým momentem výběru disponuje právní řád Belgie, kde pozici dodavatele 

autonomně upravují jednotlivé územní celky – Vlámsko, Valonsko a Brusel. Ve všech těchto 

 
138 Viz § 18 odst. 4 zákona č. č. 251/2012 Z. z., o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ve znění 

pozdějších předpisů, ve spojení s § 10 zákona č. 250/2012 Z. z., o regulácii v siťových odvetviach, ve znění 

pozdějších předpisů. 
139 Zákon č. 71/1967 Zb., o správnom konaní (správny poriadok), ve znění pozdějších předpisů. 
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případech je počítáno v zásadě s tím, že dodavatele poslední instance nevybírá národní 

regulační úřad, nýbrž jednotliví provozovatelé regionálních distribučních soustav po zadání 

příslušné veřejné zakázky, není-li ovšem dodavatelem poslední instance sám provozovatel 

regionální distribuční soustavy (Brusel). 

   Ve Velké Británii pojí například se slovenskou právní úpravou fakt, že dodavatele poslední 

instance stanovuje individuálním rozhodnutím v případě hrozícího výpadku dodávek elektřiny 

nebo plynu národní regulátor Ofgem. Děje se tak ovšem vždy ad hoc, když hrozí taková 

mimořádná tržní situace nastat, přičemž před určením takového jednoho nebo i více 

dodavatelů poslední instance vede národní regulační úřad rozhovory s potenciálními 

dodavateli. V rámci těchto vzájemných diskuzí posuzuje výhodnost cenových nabídek a na 

základě zjištěných údajů posléze administrativně stanovuje dodavatele poslední instance, a to 

i v případě nesouhlasu příslušného obchodníka s elektřinou s určením za dodavatele poslední 

instance.140 

   De lege ferenda by tedy zcela jistě stálo za úvahu institut dodavatele poslední instance 

důkladně přehodnotit tak, aby náležitě naplňoval evropskou právní úpravu Třetí směrnice a 

Třetí plynárenské směrnice. Po vzoru jiných členských států Evropské unie by bylo především 

záhodno zvážit zavedení pravidelných výběrových řízení na dodavatele poslední instance, a to 

ideálně pro celé území České republiky tak, aby se snížily náklady na udržování několika 

paralelně v regionech působících systémů dodávky poslední instance a omezit použití tohoto 

institutu jak časově, tak co do osobního rozsahu tak, aby se vztahoval jen na zranitelné 

zákazníky. Cenová regulace by se tak odvíjela od soutěžně, tendrově nastavovaných 

parametrů ceny dodávky poslední instance pro jednotlivé skupiny zranitelných zákazníků, a 

dokonce nikoliv, jako nyní v elektroenergetice, pro celý trh. Cenová regulace věcně 

usměrňovanou cenou by pak mohla být v takovém ideálním nahrazena rozhodnutím ERÚ o 

výběru regulatorně nejvhodnější nabídky, přičemž podmínky věcného usměrňování ceny 

komodity by mohly maximálně najít odezvu v rámci nastavené veřejné soutěže (zakázky), a 

to především s využitím zavedených institutů zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

   Kromě výjimečné cenové regulace komoditní složky ceny za dodávku elektřiny nebo plynu 

za užití institutu dodavatele poslední instance se v praxi mohou objevovat rovněž případy, 

kdy stanovení ceny za komoditu (elektřinu a plyn) překračuje určité limity chránící zranitelné 

 
140 Blíže viz kol. autorů International Comparison of Supplier of Last Resort rules and regulation 2015, 

dostupné na ums.zookini.nl, 17. 12. 2020, a BJORK, I. M., CONNORS, C. R., ATWOOD, P. Supplier of Last 

Resort: An Overview of Its Implemenntation in ERRA Member States and Representative Countries in the EU 

2005, dostupné na erranet.org, 17. 12 2020. 



 
 

91 
 

zákazníky, především spotřebitele, jako někoho, kdo není nadán potřebnou měrou odbornosti, 

aby rozuměl mnohdy velmi složitým matematickým konstrukcím cenotvorby odvíjené od 

souvztažností mnoha veličin a parametrů, které dynamicky vstupují do složitých cenových 

vzorců. Právní úprava tak vychází z obecných zákonných limitů ochrany spotřebitele tak, jak 

je stanoví občanský zákoník, a chrání zranitelné zákazníky před zneužíváním odborné a 

informační převahy na straně obchodníků s elektřinou a plynem.  

   Určité meze v tomto směru vytkl SDEU v rozsudku ve věci C-326/14 Verein für 

Konsumenteninformation proti Telekom Austria AG.141 V tomto rozsudku se totiž SDEU 

vymezil k obchodním praktikám poskytovatelů telekomunikačních služeb vůči spotřebitelům 

tak, že smluvní ujednání o každoroční změně cen jejích služeb automatickou smluvní úpravou 

o hodnotu indexu spotřebitelských cen označil za souladné s unijním právem, protože ke 

změnám sazeb dochází na základě objektivně orgánem veřejné správy (statistickým úřadem) 

stanovovaného indexu spotřebitelských cen. Takovou smluvní klauzuli SDEU tedy shledal 

dostatečně srozumitelnou, přesnou a založenou na veřejně přístupné metodě indexace 

vycházející z rozhodnutí v rámci veřejné sféry.  

 Jinou situaci by ve světle tohoto rozhodnutí a jeho argumentace ovšem zcela jistě 

představoval případ, kdy by se každoroční indexace komoditní složky ceny měla odvíjet od 

burzovního vývoje cen komodit za předem nespecifikované období. Za takové situace by totiž 

v první řadě nebylo možné určitelně identifikovat výši předmětného zvýšení, resp. snížení 

cenové sazby za jednotku dodané elektřiny nebo plynu. I kdyby však byla taková indexace 

určitelná specifikací obchodovacího období, i tak by předmětný obchodník s elektřinou nebo 

plynem tím zneužíval své odborné znalosti pravidel fungování trhu s elektřinou či plynem 

v rozsahu komoditní složky ceny tak, že by fakticky přenášel svá obchodní rizika související 

s vývojem cen na burze na spotřebitele, jenž by ovšem nedokázal jejich vývoj predikovat tak, 

jako je tomu v případě obchodníka s elektřinou. Ten by tak v důsledku předpokládaného 

burzovního růstu cen komodity na úkor spotřebitele fixoval svůj zisk. Takové cenové 

ujednání by tedy nutně vedlo k aplikaci § 1813 občanského zákoníku v poloze nepřiměřenosti 

zakládající významnou nerovnováhu práv nebo povinností v neprospěch spotřebitele, protože 

takto stanovená indexace není pro spotřebitele dostatečně srozumitelná, ani transparentní, a 

ani není vázána na objektivně orgánem veřejné správy (statistickým úřadem) stanovovaný 

index. Tato nepřiměřenost by potom v souladu se zněním § 1815 občanského zákona vedla 

k nicotnosti takto nepřiměřeného smluvního ujednání. Snad ještě závažnější situace by 

 
141 Rozsudek SDEU (čtvrtého senátu) ze dne 26. 11. 2015. 
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nastala, pokud by byla cena dodávky elektřiny nebo plynu spotřebiteli rovnou smluvně vázána 

na určitý cenový vývoj, k němuž by docházelo na tuzemské, či zahraniční komoditní burze. 

V takovém případě by totiž nebylo vyloučeno rovněž  naplnění předpokladů tzv. hardcore 

nepřiměřených klauzulí ve smyslu § 1814 písm. h) občanského zákoníku, neboť by 

pravděpodobně docházelo k odloženému určení ceny až na dobu vlastního plnění smlouvy. Ze 

všech shora uváděných důvodů je třeba i tuto oblast veřejné regulace, byť se nejedná stricto 

sensu o regulaci cenovou, ale širší souvislosti komoditního určení sazby ceny, ale jen ve 

prospěch spotřebitelské obce, resp. zranitelného zákazníka, nutno vnímat jako zasahující jinak 

smluvně volnou oblast stanovení komoditní složky dodávky elektřiny nebo plynu. 

 

6. Část pátá: Exkurz – veřejnoprávní dopady mimořádné pandemické situace na 

provozovatele soustav v elektroenergetice a plynárenství 

 

   V dosavadním textu jsme se zabývali otázkami vztaženými k problematice řádného chodu 

energetických soustav, tedy stavy, za nichž nehrozí obyvatelstvu, ani energetickým soustavám 

žádné nebezpečí, ať již z náhlých důvodů vis maior (živelní pohromy, havárie či smogové 

situace), nebo na základě situací způsobených člověkem v důsledku jeho selhání (válečné 

stavy, terorismus, poruchy vznikající působením lidského faktoru, neřízené nadměrné fyzické 

přeshraniční přetoky energie v soustavách a návazné narušování bilance v týchž soustavách) 

nebo pro administrativně nařizované situace ohrožení veřejného zájmu osvědčené veřejnou 

autoritou primárně jako stavy nouze.  

    Naposledy zmíněný, autoritativně státem nebo jinými územně samosprávnými celky 

„posvěcovaný“ okruh mimořádných událostí přitom ve své podstatě ani netvoří jejich 

autonomní skupinu mimořádných stavů, protože se v jejich případě jedná buď o důsledky 

nejrůznějších pohrom, které vznikají nezávisle na působení člověka a lidské společnosti, nebo 

naopak pohrom, ať ji vědomých, anebo nevědomých, vyplývajících z vlastní existence lidské 

společnosti a nedokonalosti člověka jako takového. Dá se tak konstatovat, že toliko druhotně, 

či derivativně od obou prvotních druhů mimořádných událostí osvědčují veřejné autority, tedy 

stát, existenci těch, či oněch rizikových stavů, potenciálně negativně postihujících velké 

skupiny obyvatelstva, potažmo celou národní populaci, na životě, zdraví a majetku, čili 

popírajících existenci funkčního systému, který ohrožují zkolabováním. Právě v těchto 

situacích se tedy nejvýsostněji a nejbytostněji projevuje hájení veřejného zájmu na samotném 

zachování existence podstaty fungování politicky uspořádaného lidského společenství 

tvořícího stát. Jedná se tak o naprosto zásadní limitu existence státu jako takového. Právě 
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osvědčením těchto situací za stavy nouze stát konstatuje, co považuje za nebezpečné, do jaké 

míry a v jakém časovém a územním rozsahu. Právě jím se nejpodstatněji projevuje vůči své 

vlastní populaci a území, když provádí výrazné zásahy do základních práv a svobod občanů a 

ukládá jim zvláštní, mimořádné povinnosti odůvodněné vzniklou nepříznivou situací. 

   Ústavněprávní východisko pro naposledy uvedenou svodnou kategorii formálně 

osvědčených mimořádných stavů můžeme nalézt v ústavním zákoně č. 110/1998 Sb., o 

bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Podle článku 5 odst. 1 tohoto 

ústavního zákona je k vyhlášení nouzového stavu oprávněna vláda, a to v případě živelních 

pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve 

značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a 

bezpečnost. Podle článku 6 odst. 1 předmětného ústavního zákona se stav nouze může 

vyhlásit jen s uvedením konkrétního důvodu, pro který je vyhlašován, a to na určitou dobu a 

pro určité území. Spolu s vyhlášením nouzového stavu musí vláda svým usnesením vymezit, 

která práva a v jakém rozsahu se v souladu s Listinou omezí, resp. které povinnosti a v jakém 

rozsahu se ukládají. Korespondující usnesení vlády se v souladu se článkem 12 uvedeného 

ústavního zákona zveřejňují v hromadných sdělovacích prostředcích a vyhlašují se stejně jako 

zákon. Účinnost rozhodnutí o vyhlášení stavu nouze, ovšem samozřejmě spolu s omezujícími, 

případně ukládajícími, opatřeními nabývají k okamžiku, která se v jednotlivých rozhodnutích 

(usneseních) vlády stanoví. 

    V souvislosti s pandemií virového onemocnění Covid-19 byl pro celé území České 

republiky poprvé vyhlášen stav nouze dne 12. března 2020, a to na dobu třiceti dní. Ten byl 

následně s potřebným souhlasem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

prodloužen až do 30. dubna 2020 a znovu poté do 17. května 2020, kdy byl stav nouze 

ukončen. Tento první, či jarní stav nouze v České republice tak trval plných 67 dní. Pro 

nepříznivý podzimní epidemiologický vývoj se však situace posléze zopakovala na počátku 

října roku 2020, kdy byl nový stav nouze Vládou České republiky vyhlášen pro celé území 

státu počínaje dnem 5. října 2020 na období třiceti dnů. Ten byl záhy se souhlasem 

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky prodloužen nejprve do 20. listopadu 2020, 

následně do 12. prosince 2020 a znovu do 23. prosince 2020. Další podstatné prodloužení 

stavu nouze následovalo až do dne 22. ledna 2020, přičemž skončení tohoto stavu nouze 

nastalo po dalším jeho dalším dvojím prodloužením na základě souhlasu Poslanecké 

sněmovny České republiky, a to až dne 27. února 2021, když již Poslanecká sněmovna 

Parlamentu České republiky po 143 dnech jeho dosavadního trvání odmítla souhlas k jeho 

dalšímu prodloužení udělit. Na takto vzniklou situaci proto Vláda České republiky k žádosti 
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hejtmanů reagovala problematickým vyhlášením nového stavu nouze pro celé území státu ode 

dne 28. února 2021 na období dalších třiceti dnů.142 De facto tak již dříve vyhlášený stav 

nouze trval i nadále, byť pro jeho nové vyhlášení nejspíše nebyla dána podmínka udělení 

souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a vláda novým vyhlášením stavu 

nouze toliko účelově obešla ústavněprávně ukotvený institut prodloužení stavu nouze. Čili 

v záležitosti vyhlášení nového stavu nouze jednala protiústavně.143 Právě po dobu trvání 

druhého pandemického stavu nouze došlo k významnému zpřísňování jednotlivých krizových 

opatření, která postupně vláda vydávala s deklarovaným cílem zamezení dalšímu plošnému a 

neřízenému šíření virového onemocnění Covid-19, neboť epidemie začala významně 

ohrožovat schopnost tuzemského zdravotnictví zvládat hospitalizační nápor pacientů s těžkým 

průběhem onemocnění ve vazbě na omezené kapacitní možnosti zdravotnických zařízení.  

   V rámci těchto krizových opatření se objevila rovněž ta, která kromě ostatních 

ekonomických činností zasáhla rovněž do provozování soustav v energetice, a to jak přímo 

novými povinnostmi a omezeními obsaženými v jednotlivých krizových opatřeních vlády (ty 

ovšem nezasáhly speciálně pouze provozovatele soustav v energetických sektorech), tak 

nepřímo, v důsledku snížení spotřeby elektřiny a plynu daného přímým uzavřením řady 

provozoven typů hotelů, restaurací, maloobchodních provozoven, bazénů a dalších vnitřních 

 
142 Viz blíže Vláda České republiky In Vlada.cz [online], [cit. 2021-03-24]. Dostupné z https:vlada.cz/dulezite-

informace.  
143 K protiústavnosti vyhlášení nového stavu nouze se vyjádřil především Městský soud v Praze ve svém 

rozsudku správního úseku ze dne 23. 2. 2021, č. j. 17 A 126/2020-84, který odmítl, že by jakoukoliv relevanci a 

nový věcný důvod nebo novou věcnou situaci pro vyhlášení nového stavu nouze představoval sám o sobě fakt, 

že vláda byla o jeho vyhlášení požádána hejtmany a primátorem hlavního města Prahy. Obdobný názor o 

protiústavnosti jednání Vlády České republiky vyjádřili rovněž přední ústavněprávní právníci – k naposledy 

uvedenému srov. „Právníci: Nové vyhlášení nouzového stavu je nyní protiústavní“ In Ceskajustice.cz, [online], 

[cit. 2021-03-24], dostupné z https://www.ceska-justice.cz/2021/02/pravnici-nove-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-

je-nyni-protiustavni/, nebo „Ústavní právníci mají vyhlášení nového nouzového stavu za protiústavní“ In 

Advokatnidenik.cz, [online], [cit. 2021-03-24], dostupné z https://advokatnidenik.cz/2021/02/10/podle-

ustavnich-pravniku-by-opetovne-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-bylo-protiustavni/. Konečně za způsob vyhlášení 

nového stavu nouze při nezměněných podmínkách se vyjádřil rovněž Ústavní soud, který ve svém usnesení ze 

dne 16. 3. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 12/21, konstatoval, že žádost hejtmanů o vyhlášení nouzového stavu ve smyslu 

krizového zákona nelze vykládat jako výjimku ve vztahu k možnosti prodlužování nouzového stavu Poslaneckou 

sněmovnou Parlamentu České republiky. Konkrétně v odkazovaném usnesení obiter dictum dodal, že „ústavní 

zákon o bezpečnosti České republiky nelze vykládat prostřednictvím běžného zákona o krizovém řízení. Jestliže 

pak ústavní zákon o bezpečnosti České republiky kogentně stanoví, že vláda může vyhlásit nouzový stav nejdéle 

na dobu 30 dnů a uvedená doba se může prodloužit jen po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny (čl. 5 

odst. 1 ve spojení s čl. 6 odst. 2), jiný postup při prodloužení nouzového stavu není možný. Nezmění-li se 

skutečnosti, na základě kterých byl vyhlášen nouzový stav, nelze ‚nově‛ vyhlásit nouzový stav vládou od 

okamžiku, kdy ‚povolený‛ nouzový stav skončil a Poslanecká sněmovna s jeho prodloužením nesouhlasila. 

Stanoví-li § 3 odst. 5 krizového zákona pravidlo, že ‚(n)ení-li možné účelně odvrátit vzniklé ohrožení v rámci 

stavu nebezpečí, hejtman neprodleně požádá vládu o vyhlášení nouzového stavu‛, především to není možné 

vykládat tak, že jde o jakousi výjimku ve vztahu k možnosti prodlužování nouzového stavu Poslaneckou 

sněmovnou podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky.  Žádosti musí obligatorně 

předcházet vyhlášení stavu nebezpečí a teprve na základě zhodnocení situace závěr, že není ‚možné účelně 

odvrátit vzniklé ohrožení v rámci stavu nebezpečí‛ (§ 3 odst. 5 krizového zákona). Navíc jde o pouhou žádost 

hejtmana/ů, kterou není vláda vázána.“ 
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sportovišť a kulturních zařízení, na které museli jednotliví provozovatelé náležitě dispečersky 

reagovat.144 Nežli se však dostaneme k dílčímu hodnocení primárních právních dopadů 

krizových opatření vlády ve stavu nouze, zastavíme se obecněji u právní úpravy, která se 

věnuje v obecnější rovině řešení mimořádných stavů v elektroenergetice a plynárenství 

s cílem odvrácení hrozícího stavu nouze v rámci institutu předcházení stavu nouze, anebo 

s cílem vyřešení již nastalého stavu nouze. K tomu je ovšem třeba dodat, že pandemická 

situace se do energetických sektorů natolik intenzívně nepromítla, aby muselo ve smyslu a 

postupem podle energetického zákona docházet k oznamování předcházení stavu nouze, resp. 

dokonce k vyhlašování stavu nouze.  

   Z tohoto závěru tedy vyplývá, že závislost mezi vyhlášením stavu nouze podle ústavního 

zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů, na 

straně jedné, a vyhlášením stavu nouze ve smyslu energetického zákona pro elektroenergetiku 

nebo plynárenství na straně druhé není zcela stoprocentní, tudíž stavy nouze v energetice 

mohou být co do svého vyhlášení podmíněny existencí stavu nouze podle zmiňovaného 

ústavního zákona o bezpečnosti České republiky, ale také nemusí. Nikoliv každé ohrožení 

bezpečnosti České republiky tak zároveň představuje kvalifikovaný důvod pro negativní 

ovlivnění chodu páteřních soustav v energetice, vedoucí až k vyhlášení stavu nouze podle 

energetického zákona. A naopak, vyhlášení stavu nouze v elektroenergetice nebo plynárenství 

nemusí nutně vyvolávat potřebu vyhlašovat stav nouze podle zmiňovaného ústavního zákona 

o bezpečnosti České republiky.145 Lze tak, byť poněkud zjednodušujícím způsobem, uzavřít, 

že oba typy zákonných stavů nouze jsou od sebe nejen vzájemně odlišitelné, ale disponují 

také relativní nezávislostí své případné existence jednoho na druhém. 

 

6.1.   Regulace činností provozovatelů soustav v energetice v mimořádných stavech podle 

energetického zákona  

Ke stavům nouze lze v první řadě v obecné rovině předeslat, že provozovatelé energetické 

infrastruktury provádějí v rámci své licencované činnosti na přenos a distribuci elektřiny, 

 
144 Podle energetického regulačního úřadu klesla výroba elektřiny v porovnání s rokem 2019 o 6,4 % na své 

osmnáctileté minimum, paralelně s tím klesla o plných 3,5 % spotřeba elektřiny. Pokles spotřeby elektřiny na 

pětileté minimum nezachránil ani nárůst spotřeby elektřiny v domácnostech o plných 4,7 % oproti roku 2019. Co 

se týče spotřeby plynu, tak ta zejména díky vyššímu podílu plynu na výrobě elektřiny vzrostla o 1,5 %. Srov. 

k tomu tiskovou zprávu Energetického regulačního úřadu ze dne 18. 2. 2021 in Eru.cz [online], [cit. 2021-04-21] 

dostupná z https://www.eru.cz/cs/-/vyroba-elektriny-byla-loni-nejnizsi-za-18-let-spotreba-klesla-na-petilete-

minimum. 
145 K tomu srov. také K. Eichlerová In: EICHLEROVÁ, K., HANDRLICA, J., JASENSKÝ, M., KOŘÁN, J., 

KOŠŤÁL, V., PLÁŠILOVÁ, D., ZÁKOUCKÝ, P. Energetický zákon. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2016, s. 1154. 
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resp. na přepravu, distribuci a uskladňování146 plynu, její faktické provozování nebo, lépe 

řečeno, řízení toků elektřiny nebo plynu v rámci disponibilních zařízení tvořících tu kterou 

soustavu v elektroenergetice nebo plynárenství. Provozní optika elektrizační a plynárenské 

soustavy jako jednotných technologických celků má přitom dvě základní provozní polohy. 

První z nich je situace řádného provozování, kdy se příslušná provozovaná soustava nachází 

jako jeden celek v normálních provozních podmínkách, a její řízení ze strany příslušného 

licencovaného provozovatele tak podléhá běžným standardům. Lze ji tedy řídit pomocí 

běžného dispečerského řízení, čili za použití obvyklých právních nástrojů, které pro tuto 

situaci dotčeným provozovatelům soustav v elektroenergetice a plynárenství147 přiznává 

energetický zákon, zejména § 26 energetického zákona pro elektroenergetiku a § 64 

energetického zákona pro plynárenství, anebo v mimořádných stavech, kdy jsou již standardní 

právní a technické nástroje řízení energetických soustav nedostatečné a je třeba využít 

určitých „zámezních“ nástrojů.  

   Určité speciální nástroje řízení včetně nástrojů s výrazným právním rozměrem dostávají 

elektroenergetičtí provozovatelé již v situaci nevyrovnané (nedostatkové, či přebytkové) 

bilance elektrizační soustavy, a to v režimu kvalifikovaného dispečerského řízení elektrizační 

soustavy podle § 26 odst. 5 a 6 energetického zákona. Jedná se o přechodovou fázi mezi shora 

popsaným normálním provozním stavem bez hrozících výkyvů a mimořádnými provozními 

stavy. Tuto přechodovou fázi charakterizují zejména (normální) výkyvy spočívající 

v agregované aktivaci zdrojového mixu nové generace, který poznamenává roztroušená menší 

výroba, jež je lokalizována na nižších napěťových úrovních distribučních soustav, resp. 

dokonce i na úrovni jednotlivých odběrných míst, do nichž je výkonově zaústěna. 

    Opačným pólem k normálnímu provoznímu stavu elektrizační a plynárenské soustavy jsou 

pak mimořádné stavy v provozování elektrizační a plynárenské soustavy, které jsou 

vyvolávány náhlými a nepředvídatelnými událostmi vnější i vnitřní povahy, negativně jej 

ovlivňujícími tak, že se takové bezpečné a spolehlivé provozy vychylují do stavů, které 

ohrožují funkčnost, tj. spolehlivost a bezpečnost, elektrizační a plynárenské soustavy jako 

celků, či v jejich částech, anebo které vedou k ohrožení v zásobování odběratelů elektřinou 

nebo plynem. Jejich cílem je ochrana těchto páteřních soustav jako trvalých ekonomických 

 
146 Do určité míry se právo omezovat nebo přerušovat dodávku plynu ve vztahu k výrobně plynu a 

provozovaným těžebním plynovodům váže i na výrobce plynu ve smyslu § 57 odst. 1 písm. c) energetického 

zákona. 
147 Ačkoliv jsou v odkazovaných ustanoveních energetického zákona práva a povinnosti výslovně přiříkána 

technickým dispečinkům, je třeba jimi rozumět přímo oslovené provozovatele příslušných soustav 

v elektroenergetice a plynárenství, neboť technické dispečinky jsou jejich přirozenou interní součástí bez právní 

osobnosti, potažmo svéprávnosti. 
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hodnot, na nichž do značné míry závisí celé národní hospodářství, resp. obyvatelstvo celé 

země co do uspokojování základních životních potřeb. Pro jejich odvracení jsou tudíž dotčení 

provozovatelé síťové infrastruktury v energetických odvětvích vybaveni mimořádně silnými 

oprávněními vůči všem ostatním účastníkům trhů s elektřinou a plynem, a ti je pro naplnění 

tohoto zájmu na funkčnosti elektrizační nebo plynárenské soustavy musí strpět. 

   V první řadě i v takových případech svědčí provozovatelům soustav v elektroenergetice a 

plynárenství nástroje řádného dispečerského řízení. Kromě nich jim je ovšem pro závažnost 

provozní situace, a to již v rámci plnění zvláštní prevenční povinnosti k odvracení hrozícího 

stavu nouze, čili předcházení stavu nouze, energetickým zákonem vyhrazeno využít 

zvláštních práv omezujících účastníky trhu s elektřinou a plynem, a to na obou stranách trhu, 

tj. jak nabídkové (omezováním dodávek z výroben elektřiny, nebo v případě elektroenergetiky 

aktivace jejich výkonu s mimořádnou dodávkou do elektrizační soustavy – viz § 54 odst. 5 a § 

73 odst. 5 energetického zákona), tak poptávkové strany trhu (omezováním odběru elektřiny 

nebo plynu na straně spotřeby, včetně domácností). Předcházením stavu nouze se tak rozumí 

preventivní právní nástroj dotčeného provozovatele soustavy v energetice, který má zabránit 

vzniku závažnějšího stavu nouze. Je tudíž energetickým zákonem148 charakterizován jako 

soubor opatření a činností provozovatele soustavy v situaci, kdy reálně existuje riziko, že stav 

nouze může vzniknout. Posouzení míry rizika závisí tedy primárně na provozovateli stavem 

nouze ohrožené soustavy a jeho odbornosti, jež je zaručována již v rámci udělení příslušné 

licence na přenos elektřiny, přepravu plynu, distribuci elektřiny nebo plynu a na uskladňování 

plynu v podobě zkoumání odborné způsobilosti držitele licence, konkrétněji tedy jeho 

odpovědného zástupce (§ 5 odst. 1 ve spojení s odst. 5 a § 6 energetického zákona). 

   Nejzávažnější situace pak z pohledu energetického zákona kryjí tzv. stavy nouze. V rámci 

nich energetický zákon a vyhláška č. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o 

obsahových náležitostech havarijního plánu, ve znění pozdějších předpisů, resp. vyhláška č.  

344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu 

dodávky plynu, ve znění pozdějších předpisů, licencovaným provozovatelům příslušných 

soustav vyhrazují k použití právní nástroje, které mají odvrátit provozní selhání (kolaps) 

elektrizační nebo plynárenské soustavy jako celku, ale i v jejích podstatných částech při 

zásobování určitého území elektřinou nebo plynem, čili zabránit regionálním výpadkům 

dodávek energie.  

 
148 Srov. definiční vymezení institutu předcházení stavu nouze v § 54 odst. 2 a § 73 odst. 2 energetického 

zákona. 
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   Oproti ponejprv nastíněným řádným provozním situacím v energetických soustavách, jakož 

i kvalifikovanému dispečerskému řízení, se ovšem mimořádné provozní stavy ze zákona buď 

oznamují, což se týká předcházení stavu nouze, ovšem toliko ve vztahu k jeho začátku, nebo 

vyhlašují, jako je tomu u stavu nouze, v jehož případě se vyhlašuje přesný čas jeho začátku i 

konce. K  účinnému nastolení těchto mimořádných provozních stavů je tedy zapotřebí 

určitého formálního právního jednání provozovatele příslušné soustavy v energetice 

umožňujícího vymezit časové období, ve kterých se operacionalizují příslušné zvláštní právní 

nástroje související jen a pouze s těmito právně kvalifikovanými mimořádnými stavy, aby 

následně nemohly vznikat jakékoliv pochybnosti o činěných krocích provozovatelů 

zasažených energetických soustav co do jejich časové souladnosti s představeným časovým 

rámcem. Zejména existence stavu nouze je tedy vymezována formálně vyhlašovaným 

vznikem i ukončením stavu nouze, zatímco u pouhého předcházení stavu nouze jsou tato 

pravidla volnější a energetický zákon výslovně stanoví namísto ohlašování přesných časů 

vzniku či ukončení stavu nouze toleranční pásmo jedné hodiny k oznámení předcházení stavu 

nouze, počítáno od okamžiku zahájení činností, kterým je předcházení stavu nouze obsahově 

naplněno.149 To však neznamená, že by stav nouze nemohl být vyhlašován či odvoláván 

dodatečně, tj. se zpožděním. 

    V § 54 odst. 3, resp. pro plynárenství v § 73 odst. 3 energetického zákona je stanovena 

formální podmínka řádné aktivace institutu stavu nouze a předcházení stavu nouze ze strany 

provozovatele předmětné páteřní soustavy. Energetický zákon zde vychází v návaznosti na 

hierarchizaci dispečerského řízení páteřních soustav jako jednoho funkčního (elektrického, 

resp. pro plynárenství tlakového) celku150 ze skutečnosti, že veškeré potřebné informace pro 

použití těchto dvou právních institutů pro celé území České republiky má k dispozici pouze 

provozovatel páteřní soustavy. Tomu odpovídá i povinnost příslušného provozovatele 

soustavy řídit činnosti při jím oznámených předcházeních stavu nouze a při jím vyhlášených 

stavech nouze. 

    Pro předcházení stavu nouze platí, že musí být oznámeno, a to nikoliv nutně před jeho 

započetím nebo v okamžiku započetí oněch opatření a činností, směřujících k odvrácení 

reálného rizika vzniku stavu nouze, nýbrž i po zahájení těchto opatření a činností. Podmínkou 

pro formalizaci těchto kroků je však jeho oznámení nejpozději do jedné hodiny po zahájení 

oněch opatření a činností. Energetický zákon na rozdíl od vyhlašování stavu nouze 

 
149 K tomu srov. § 54 odst. 3 a § 73 odst. 3 energetického zákona. 
150 Tento závěr vyplývá ze znění § 26 energetického zákona pro elektroenergetiku a ze znění § 64 odst. 3 

energetického zákona pro plynárenství. 
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nespecifikuje, vůči komu je toto primární zákonné oznámení předcházení stavu nouze ze 

strany provozovatele páteřní soustavy činěno.  

   K této specifikaci ve směru k veřejnosti se odhodlala až prováděcí právní úprava, pro 

elektroenergetiku pak vyhláška č. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o 

obsahových náležitostech havarijního plánu, ve znění pozdějších předpisů, která ve svém § 5 

určuje, že toto veřejné oznámení má být realizováno způsobem umožňujícím dálkový přístup, 

tj. v zásadě zveřejněním na svých internetových stránkách. Kromě toho je ovšem podle 

odkazovaného ustanovení této prováděcí vyhlášky zároveň provozovatel přenosové soustavy 

povinen oznamovat bez zbytečného odkladu jím uplatněná omezení spotřeby nebo změny 

dodávky elektřiny provozovatelům těch distribučních soustav, které jsou přímo připojeny 

k přenosové soustavě (tzv. regionální distribuční soustavy). Uváděná prováděcí vyhláška tak 

v návaznosti na zmocnění v § 98 a odst. 1 písm. e) energetického zákona využívá možnosti 

upravit zvláštní opatření a postupy prováděné při předcházení stavu nouze. V zásadě tak platí, 

že by provozovatel přenosové soustavy měl v první řadě informovat provozovatele 

regionálních distribučních soustav, a to o rozsahu omezení spotřeby nebo změně (navýšení či 

snížení) výkonu výroben elektřiny, a to spolu s uvedením informace, že tato opatření jsou 

prováděna v rámci předcházení stavu nouze. Dále je provozovatel přenosové soustavy o 

celorepublikovém předcházení stavu nouze povinen neprodleně informovat vybrané orgány 

veřejné moci a nově též operátora trhu. Mezi takto vybrané orgány státní správy náleží 

ministerstvo průmyslu a obchodu, Energetický regulační úřad a ministerstvo vnitra. Kromě 

nich je provozovatel přenosové soustavy povinen neprodleně oznamovat předcházení stavu 

nouze všem krajským úřadům a Magistrátu hlavního města Prahy. I pro tyto paralelní 

oznamovací povinnosti je provozovateli přenosové soustavy poskytována dodatečná jedna 

hodina k tomu, aby na internetu oznámil veřejnosti, že v soustavě existuje mimořádná situace 

předcházení stavu nouze. Zákonodárce tak zjevně preferuje nerušenou činnost provozovatele 

přenosové soustavy jednajícího hlavně tak, aby odvrátil reálně hrozící stav nouze a splnil 

primární notifikační povinnosti vůči orgánům veřejné moci a operátorovi trhu. 

   Na rozdíl od stavů nouze energetický zákon neupravuje ukončení předcházení stavu nouze, 

splní-li tedy svou funkci, a nepřechýlí se tedy do stavu nouze. Z pohledu řádného uplatňování 

mimořádných právních nástrojů spojených s institutem předcházení stavu nouze lze však 

předpokládat, že provozovatel přenosové soustavy z opatrnosti předcházení stavu nouze po 

odeznění reálného rizika vzniku stavu nouze ukončí, či odvolá a o této situaci vyrozumí jak 

ony vybrané orgány veřejné moci, tak operátora trhu a veřejnost způsobem umožňujícím 
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dálkový přístup. Pakliže tak ovšem provozovatel přenosové soustavy neučiní, nedopouští se 

porušení energetického zákona, protože ten mu tyto povinnosti výslovně neukládá. 

    Stavy nouze s celorepublikovou působností jsou provozovatelé páteřních energetických 

soustav povinni vyhlašovat. Protože se jedná o nejzávažnější provozní situace v elektrizační 

nebo plynárenské soustavě, je třeba je (podle situace i dodatečně) specifikovat přesným 

časovým okamžikem vzniku a přesným časovým okamžikem ukončení. Vyhlašování stavů 

nouze provozovatel příslušné páteřní soustavy realizuje jednak sdělením v hromadných 

sdělovacích prostředcích, které to svou povahou (okamžitostí předání informace veřejnosti) 

umožňují, tj. především televize a/nebo rozhlas, jednak komunikačními prostředky 

dispečerského řízení. Ve smyslu shora odkazované prováděcí vyhlášky ke stavům nouze 

v elektroenergetice pak konkrétně pro provozovatele přenosové soustavy platí, že o vyhlášení 

či odvolání stavu nouze je provozovatel přenosové soustavy prostřednictvím dispečerské 

komunikace povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět provozovatele všech distribučních 

soustav, které jsou: 

a) přímo připojeny k přenosové soustavě a 

b) dotčeny vyhlášením stavu nouze v daném případě. 

   Neprodleně po vyhlášení stavu nouze či po jeho ukončení (odvolání) je provozovatel páteřní 

soustavy povinen adresně oznamovat přesný čas vzniku a ukončení stavů nouze vybraným 

orgánům veřejné moci a operátorovi trhu. Obdobně jako u předcházení stavu nouze i u stavů 

nouze jsou mezi tyto orgány zařazeny ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo vnitra a 

Energetický regulační úřad. Z orgánů na úrovni územní samosprávy pro výkon přenesené 

působnosti pak krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy. Operátor trhu se mezi 

notifikované subjekty dostal zejména z toho důvodu, že pro stavy nouze vždy a pro 

předcházení stavu nouze za určitých podmínek platí zvláštní režim zúčtování odchylek. 

   Předcházení stavu nouze a stavy nouze je oprávněn při splnění zákonných podmínek 

oznamovat, resp. vyhlašovat rovněž provozovatel distribuční soustavy, a to pro tzv. vymezené 

území nebo jeho část. Vymezeným územím energetický zákon rozumí území, které je jako 

vymezené území označeno licencí na distribuci elektřiny nebo plynu udělenou Energetickým 

regulačním úřadem, kterou příslušný provozovatel distribuční soustavy disponuje. Tomu 

odpovídá i povinnost provozovatele distribuční soustavy řídit ve své distribuční soustavě 

činnosti při předcházení stavu nouze a při stavech nouze. 

  Pro předcházení stavu nouze ze stran provozovatele distribuční soustavy platí, že musí být 

oznámeno, a to nikoliv nutně před jeho započetím nebo v okamžiku zahájení činění oněch 

opatření a činností, směřujících k odvrácení reálného rizika vzniku stavu nouze, nýbrž i po 
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zahájení těchto opatření a činností. Podmínkou pro formalizaci těchto kroků je však jeho 

oznámení bez zbytečného odkladu, nejpozději do jedné hodiny po zahájení oněch opatření a 

činností předcházení stavu nouze. V tomto směru se tedy textace energetického zákona 

přísněji odchyluje od obdobných institutů fungujících na úrovni provozovatele přenosové 

soustavy a požaduje, aby oznámení předcházení stavu nouze bylo vždy provozovatelem 

dotčené distribuční soustavy učiněno bez zbytečného odkladu, tj. prakticky ihned, nejdéle 

však do jedné hodiny. Jinak větších odchylek pro vyhlašování stavu nouze pro vymezené 

území, či jeho část energetický zákon nerozeznává. 

    Provozovateli distribuční soustavy zároveň přísluší povinnost oznamovat bez zbytečného 

odkladu jím uplatněná omezení spotřeby nebo změny dodávky elektřiny provozovateli 

přenosové soustavy a dále provozovatelům lokálních, tj. sekundárně na jeho distribuční 

soustavu napojených distribučních soustav, které mají zřízen technický dispečink. Pakliže je 

předcházení stavu nouze či stav nouze aplikován na úrovni lokální distribuční soustavy, 

přísluší oznamovací povinnost o učiněných opatřeních ze strany provozovatele dotčené 

lokální soustavy vůči provozovateli regionální distribuční soustavy, ke které je jeho lokální 

distribuční soustava připojena. V zásadě tak platí, že by provozovatel dotčené regionální či 

lokální distribuční soustavy měl v první řadě informovat výše uváděné provozovatele soustav, 

a to o rozsahu omezení spotřeby nebo změně (navýšení či snížení) výkonu výroben elektřiny 

spolu s uvedením informace, že tato opatření jsou prováděna v rámci předcházení stavu 

nouze. Dále je provozovatel dotčené distribuční soustavy o předcházení stavu nouze povinen 

neprodleně informovat vybrané orgány veřejné moci a též operátora trhu v obdobném rozsahu 

jako provozovatelé páteřních soustav v energetice.  

   Stavy nouze pro vymezené území či jeho část je rovněž provozovatel distribuční soustavy 

povinen vyhlašovat. Protože se jedná o nejzávažnější provozní situace v dotčené distribuční 

soustavě či její části, je třeba je (i dodatečně) specifikovat přesným časovým okamžikem 

vzniku a přesným časovým okamžikem ukončení. Vyhlašování stavů nouze provozovatel 

distribuční soustavy realizuje jednak sdělením v hromadných sdělovacích prostředcích, které 

to svou povahou (okamžitostí předání informace veřejnosti) umožňují (tj. především televize 

a/nebo rozhlas), jednak (komunikačními) prostředky dispečerského řízení. Ve smyslu shora 

odkazované prováděcí vyhlášky ke stavům nouze pak platí, že o vyhlášení či odvolání stavu 

nouze je provozovatel dotčené distribuční soustavy prostřednictvím dispečerské komunikace 

povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět propojené provozovatele soustav (upstream i 

downstream). Provozovatel regionální distribuční soustavy tak notifikuje provozovatele 

přenosové nebo přepravní soustavy a ty provozovatele lokálních distribučních soustav, které 
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jsou stavem nouze dotčeni, mají-li zřízen technický dispečink. Provozovatel lokální 

distribuční soustavy o vyhlášení či odvolání stavu nouze informuje pouze provozovatele 

regionální distribuční soustavy, k jehož soustavě je připojena jeho lokální distribuční 

soustava. Neprodleně po vyhlášení stavu nouze či po jeho ukončení (odvolání) je 

provozovatel dotčené distribuční soustavy povinen adresně oznamovat přesný čas vzniku a 

ukončení stavů nouze vybraným orgánům veřejné moci a operátorovi trhu. Obdobně jako u 

předcházení stavu nouze i u stavů nouze jsou mezi tyto orgány zařazeny ministerstvo 

průmyslu a obchodu, ministerstvo vnitra a Energetický regulační úřad. Z orgánů na úrovni 

územní samosprávy pro výkon přenesené působnosti pak krajské úřady a Magistrát hlavního 

města Prahy. Zařazení operátora trhu mezi notifikované subjekty pro případy předcházení 

stavu nouze a stavy nouze není na úrovni dotčené distribuční soustavy ovšem příliš logické, 

protože zvláštní režim zúčtování odchylek, které provádí, se vztahuje jen na předcházení 

stavu nouze nebo stavy nouze, které vyhlašuje např. provozovatel přenosové soustavy pro 

celé území České republiky. 

    Dlužno podotknout, že prováděcí vyhlášky o stavech nouze pro obě energetická odvětví 

výslovně počítají s tím, že ve stavech nouze i při předcházení stavu nouze, resp. dokonce i pro 

činnosti k odstranění následků stavu nouze, postupují provozovatelé páteřních energetických 

soustav, provozovatelé distribučních soustav a výrobci elektřiny podle svých havarijních 

plánů. 

       Pro elektroenergetiku prováděcí vyhláška č. 80/2010 Sb., o stavu nouze 

v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu, ve znění pozdějších 

předpisů, konkretizuje v rámci zmocnění podle § 98a odst. 1 písm. e) energetického zákona 

nástroje sloužící omezování, změně či dokonce vypínání dodávky elektřiny v obou směrech, 

tj. jak přerušení dodávky elektřiny z výroben elektřiny, tak i dodávky elektřiny do odběrných 

míst zákazníků. Rozlišuje co do intenzity instrumenty, které jsou k dispozici příslušným 

provozovatelům soustav v elektroenergetice, v omezenějším rozsahu pro případy předcházení 

stavu nouze a v plném rozsahu pro případy stavů nouze. Mezi tyto základní nástroje patří 

především regulační a vypínací stupně podle regulačních, resp. vypínacích plánů, automatické 

omezování dodávek elektřiny podle frekvenčního plánu a v neposlední řadě též energetickým 

zákonem předpokládané přímé omezování dodávek elektřiny (výkonů) z výroben elektřiny, či 

naopak využití dostupného (volného) výkonu výroben elektřiny. Tato vyhláška ve svých 

přílohách popisuje obsahové náležitosti regulačních, vypínacích a frekvenčních plánů, jakož i 

obsahové náležitosti havarijního plánu jakožto zásadního povinného dokumentu příslušného 

provozovatele soustavy v elektroenergetice či výrobce elektřiny ke zvládání stavu nouze, 
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předcházení stavu nouze a odstraňování jejich následků, který musí každý provozovatel či 

výrobce elektřiny do šesti měsíců ode dne udělení příslušné provozní licence vypracovat ve 

spolupráci s propojenými tuzemskými provozovateli navazujících soustav v elektroenergetice. 

     V § 54 odst. 1 energetického zákona pro elektroenergetiku, resp. v § 73 odst. 1 

energetického zákona pro plynárenství, nacházíme definiční vymezení stavu nouze jako 

stěžejního pojmu vymezujícího podstatu takového stavu. Energetický zákon se k této jeho 

podstatě staví fakticky, čili co do fyzikálních příčin a následků, jako ke stavu vzniklého 

nedostatku energie v soustavě nebo ohrožení její celistvosti, provozní bezpečnosti nebo 

spolehlivosti, který má své zákonem předvídané a taxativně uvedené příčiny uvedené pod 

jednotlivými písmeny tohoto odstavce a jenž je charakterizován alespoň jedním ze zákonem 

již shora vyčtených fyzikálních důsledků znemožňujících řádné využití zásobovací funkce té 

které energetické soustavy. K definičnímu vymezení stavu nouze je ovšem nutné zmínit i 

potřebu naplnění formálně-právní podmínky jeho vyhlášení, jak jsem již podrobně popsal 

v předchozím textu. Pro existenci stavu nouze tedy musí být splněny všechny hmotněprávní 

zákonné podmínky, to znamená i procedurální podmínka samotného vyhlášení stavu nouze. 

Pakliže jeden z těchto definičních předpokladů chybí, nelze hovořit o stavech nouze ve 

smyslu tohoto ustanovení, byť podmínku jeho vyhlášení v odkazovaném definičním odstavci 

výslovně zachycenu nenalézáme. 

   Aby mohl stav nouze v příslušné energetické soustavě či její části v rozsahu vymezeného 

území příslušného provozovatele distribuční soustavy či části tohoto vymezeného území, 

vzniknout, musí dojít k alespoň jednomu ze tří zákonem uváděných důsledků. V první řadě se 

v soustavě objevil významný a náhlý nedostatek elektřiny nebo plynu. Ten může, ale nemusí 

být spojen s ohrožením celistvosti elektrizační či plynárenské soustavy (hrozba rozpadu 

soustavy) nebo ohrožením bezpečnosti a spolehlivosti jejího provozu. Každopádně právě 

naplnění tohoto faktického zákonného předpokladu bude zásadní pro vyhlášení stavu nouze 

v energetice, je-li zároveň vyhlášen stav nouze podle ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o 

bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů. V tomto směru lze tedy potvrdit 

již uvedený závěr o vzájemné relativní nezávislosti obou zmiňovaných typů stavu nouze. 

    Mám-li se však vrátit k fyzikálním příčinám stavu nouze, energetický zákon taxativně 

k faktickým důsledkům definujícím mimořádné stavy přiřazuje kvalifikované právní události, 

které jsou jedině způsobilé nezávisle na vůli provozovatele přivodit vznik stavů nouze. Mezi 

ně počítá: 

a) živelní události,  

b) opatření státních orgánů za nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, 
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c) havárie nebo kumulace poruch151 na zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci elektřiny, 

resp. havárií na zařízeních pro výrobu, přepravu, distribuci a uskladňování plynu 

d) jen pro elektrizační soustavu smogové situace podle zvláštních předpisů,152 

e) teroristický čin,  

f) nevyrovnanou bilanci elektrizační nebo plynárenské soustavy nebo její části,  

g) jen pro elektrizační soustavu přenos poruchy ze zahraniční elektrizační soustavy, nebo  

h) situace, je-li ohrožena fyzická bezpečnost nebo ochrana osob. 

   Podle § 24 odst. 3 písm. c) bodu 2. a d) bodu 2. energetického zákona pro provozovatele 

přenosové soustavy a § 25 odst. 3 písm. c) bodu 2. a písm. d) bodu 2. energetického zákona 

pro provozovatele elektroenergetické distribuční soustavy zároveň pro stavy nouze platí, že 

ten který provozovatel elektroenergetické soustavy má právo omezit či (zcela) přerušit 

v nezbytném rozsahu dodávku elektřiny účastníkům trhu s elektřinou (omezování spotřeby 

elektřiny), resp. pro zajištění spolehlivého provozu příslušné soustavy v nezbytném rozsahu 

změnit, tj. snížit či zvýšit, nebo (zcela) přerušit dodávku výroben z elektřiny z výroben 

elektřiny (tedy výrobu elektřiny ve výrobnách elektřiny) a dále změnit (tj. snížit či zvýšit) 

nebo (zcela) přerušit dovoz (přetoky) elektřiny ze zahraničí. Obdobná oprávnění jsou pro 

mimořádné provozní stavy dána rovněž provozovateli přepravní soustavy v § 58 odst. 1 písm. 

i) bodu 2. energetického zákona, dále pro provozovatele distribuční soustavě v plynárenství v 

§ 59 odst. 1 písm. j) bodu 2. energetického zákona a v neposlední řadě též pro provozovatele 

zásobníku plynu ve smyslu § 60 odst. 1 písm. f) bodu 2. energetického zákona. 

  Ustanovení § 54 odst. 5 energetického zákona přímo navazuje na oprávnění provozovatelů 

páteřních a distribučních soustav v elektroenergetice jak k omezování, či k úplnému přerušení 

dodávek elektřiny do odběrných míst, tj. omezení strany spotřeby elektřiny (zejména 

zákazníci), tak ke změně, čili snížení, nebo zvýšení, či přerušení dodávek elektřiny z výroben 

 
151 Pro elektroenergetiku, na rozdíl od plynárenství, platí, že oním spouštěčem pro stav nouze může být 

kumulace poruch na příslušných zařízeních, což není definičně zcela jednoznačně právně uchopitelná situace, 

protože porucha nemusí být dána toliko událostí vyšší moci jako havárie, nýbrž je především zapříčiňována 

přímým účastenstvím lidského faktoru, čili pochybením obslužného personálu provozovatele, jenž za provoz jím 

provozované soustavy odpovídá v režimu absolutní objektivní odpovědnosti, tudíž není možné pro tentýž důvod 

a jen z tohoto důvodu provozovatele z neplnění této odpovědnosti bezdůvodně liberovat. Kromě toho je třeba 

dodat, že energetický zákon na jiném místě [např. § 24 odst. 3 písm. c) bod 7. a písm. d) bod 7.] přiznává 

provozovatelům přenosové soustavy a distribučních soustav omezit, změnit nebo přerušit dodávku elektřiny, 

vznikne-li, nebo je-li odstraňována porucha na zařízeních těchto provozovatelů soustav v elektroenergetice. 

Poruchy, bez ohledu na skutečnost, jsou-li kumulovány, tak představují zvláštní, samostatný důvod vedle stavů 

nouze minimálně pro účely veřejnoprávního oprávnění těchto provozovatelů k autoritativním změnám dodávky a 

odběru elektřiny do, resp. ze soustavy. 
152 Význam tohoto důvodu bude i nadále klesat s ohledem na dekarbonizaci české elektroenergetiky v důsledku 

útlumu činnosti uhelných elektráren a paroplynových cyklů tak, jak přechod tuzemské energetiky na převážně 

bezemisní obnovitelné zdroje předpokládá i evropská právní úprava, která byla do tuzemského právního řádu 

transponována jen částečně.  
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elektřiny, resp. ovlivňování dovozu (importovaného přetoku) elektřiny ze zahraničí či vývozu 

(exportovaného přetoku) elektřiny do zahraničí. Tato oprávnění plynou pro provozovatele 

přenosové soustavy z § 24 odst. 3 písm. c) a d) energetického zákona a pro provozovatele 

distribuční soustavy § 25 odst. 3 písm. c) a d) energetického zákona, a to mimo jiné i při 

předcházení stavu nouze nebo při stavu nouze. Energetický zákon zde tedy podtrhuje 

oprávněnost výkonu práva dotčených provozovatelů k omezování jejich spotřeby, jde-li o 

zákazníky a další účastníky trhu s elektřinou, resp. ovlivňování jejich výroby elektřiny, jde-li 

o výrobce elektřiny. Dotčeni touto povinností strpět omezování toků elektřiny v elektrizační 

soustavě jsou tedy všichni účastníci trhu s elektřinou, jak je vyjmenovává § 22 energetického 

zákona.  

    Obdobná situace platí i pro plynárenství ve smyslu § 73 odst. 5 energetického zákona s tím 

rozdílem, že v případě plynárenství nejsou práva jednotlivých provozovatelů vázána na 

dodávku plynu do soustavy, případně na její omezování či přerušování, nýbrž na omezování 

či přerušování činnosti přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu. Zároveň energetický 

zákon pro plynárenství nepřiznává provozovatelům předmětných zařízení ve stavech nouze, 

případně pro jejich předcházení, veřejnoprávní oprávnění navyšovat dodávku plynu do 

plynárenské soustavy. V plynárenství je tak regulace přístupu k plynárenské soustavě 

v mimořádných stavech zásadně postavena na jednostranném omezování spotřební strany trhu 

s plynem, což je do značné míry předurčeno drtivě zahraniční zdrojovou povahou 

transportovaného plynu, čili faktickou nemožností (ovšem do určité míry s vynětím zásobníků 

plynu) nedostatek plynu v plynárenské soustavě sanovat z domácích těžebních (výrobních) 

zdrojů. 

   Ke stavům nouze zbývá dodat, že obdobně jako u řádného dispečerského řízení i 

dispečerské řízení v režimech předcházení stavu nouze a stavech nouze představuje výkon 

práv dotčených provozovatelů soustav v energetických odvětvích, tudíž výkon těchto práv 

včetně omezování kterékoliv strany trhu s elektřinou nepovede ke vzniku povinnosti 

k náhradě škody na straně takto omezovaných účastníků trhu s elektřinou nebo plynem. To 

dále prohlubují § 54 odst. 6 a § 73 odst. 6 energetického zákona, které povinnost k náhradě 

škody vylučují i vůči těm druhům deliktních závazků, jež nepředpokládají jako svůj pojmový 

znak porušení zákonné či smluvní povinnosti, tj. zejména povinnost k náhradě škody 

způsobené provozní činností.153 Právu omezovat dodávku elektřiny do elektrizační soustavy 

 
153 K. Eichlerová tato ustanovení tedy správně označuje za rozšíření okolností vylučujících odpovědnost 

obsažených v občanském zákoníku (srov. EICHLEROVÁ, K., HANDRLICA, J., JASENSKÝ, M., KOŘÁN, J., 

KOŠŤÁL, V., PLÁŠILOVÁ, D., ZÁKOUCKÝ, P. Energetický zákon. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 
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logicky odpovídá i na jednom místě energetickým zákonem stanovovaná povinnost všech 

účastníků trhu s elektřinou nebo plynem (srov. § 54 odst. 5, resp. § 73 odst. 5 energetického 

zákona) podřídit se omezením spotřeby elektřiny nebo plynu (zákazníci na odběrných 

místech) nebo změnám dodávek elektřiny nebo plynu (zejména výrobci elektřiny nebo plynu 

a obchodníci s elektřinou nebo obchodníci s plynem) do elektrizační nebo plynárenské 

soustavy, ať již, v případě elektroenergetiky, spočívají například v omezení výroby elektřiny 

v dané výrobně elektřiny, anebo naopak v navýšení jejího výkonu. 

    Ve vztahu k výslovným deklaracím absence nároku osob postižených opatřeními 

prováděnými oprávněnými subjekty při stavech nouze lze nicméně uvést, že jejich přítomnost 

v energetickém zákoně působí poněkud zastřeně. Vyloučení práva na náhradu škody podle § 

54 odst. 6 (pro elektroenergetiku) a § 73 odst. 6 (pro plynárenství) energetického zákona jistě 

totiž do určité míry představují jen zákonné zopakování skutečnosti, že při výkonu práv 

dotčených provozovatelů soustav v rámci předcházení stavu nouze či při stavu nouze 

nepřísluší nikomu, především omezovaným účastníkům trhu s elektřinou nebo s plynem, 

náhrada škody. To ovšem přece již vyplývá ze samotné povahy provozovateli činěných 

opatření při mimořádných provozních stavech v jimi provozovaných soustavách, které 

vykonávají v poloze práva, tudíž jimi nemohou porušit žádnou smluvní, ani zákonnou 

povinnost, snad jen v případě excesu z předpokladů výkonu svého práva nelze právo 

k náhradě takovým excesem vzniklé škody zcela popírat.154 Cílem těchto obsahově a 

dopadově totožných ustanovení tak s největší pravděpodobností mělo být vyloučení vzniku 

povinnosti k náhradě škody tam, kde pojmovým znakem vzniku škody (škodlivého následku) 

není porušení zákonné či smluvní povinnosti. Jedná se tudíž zejména o případy zvláštní 

povinnosti provozovatelů energetických soustav k náhradě škody z provozní činnosti (§ 2924 

občanského zákoníku). Provozování soustav v elektroenergetice a plynárenství tak ve stavech 

nouze či při jejich předcházení z dobrých důvodů ochrany jednání provozovatelů dotčených 

soustav vylučuje vznik jakékoliv škody spojené s provozem těchto energetických soustav v 

takových mimořádných provozních stavech. 

 

 
2016, s. 1158). K tomu je ovšem třeba dodat, že jiné liberační okolnosti typu krajní nouze, přivolení 

poškozeného nebo nutné obrany nepožívají takové pozornosti zákona co do konkrétního určení limitů výkonu 

práv jako právě stavy nouze podle energetického zákona. 
154 Na tomto místě lze ovšem rovněž odkázat na to, že nejsou-li splněny zákonné podmínky pro stav nouze, nelze 

zvláštní oprávnění provozovatelů energetických soustav účinně aktivovat, i když byl stav nouze řádně vyhlášen. 

K tomu srov. například názor Z. Zdvihala In: ZDVIHAL, Z., SVĚRÁKOVÁ, J., MED, J., OSADSKÁ, J. a kol. 

Energetický zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 957. 
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6.2.   Dopady pandemických krizových opatření do činnosti provozovatelů energetických 

soustav 

Provozovatelé páteřních soustav v elektroenergetice a plynárenství, ani provozovatelé 

distribučních soustav v obou zmíněných sektorech energetiky v zásadě nemuseli v souvislosti 

s výše popisovanou pandemickou situací přistupovat k zavádění mimořádných opatření 

v řízení svých soustav, resp. v zásobování zákazníků, včetně spotřebitelů elektřinou a plynem, 

byť byl pro celé území státu přechodně vyhlášen nouzový stav, protože ze strany státu nebyla 

přijímána taková opatření, která by naplňovala skutkovou podstatu pro provozovateli 

vyhlašované stavy nouze ve smyslu shora uváděných ustanovení energetického zákona. 

Mimořádná opatření de lege lata předpokládal především krizový zákon, potažmo zákon o 

krizových opatřeních. V případě, byla-li by taková mimořádná (krizová) opatření věcně 

příslušnými orgány veřejné moci přijata, téměř jistě by bylo lze minimálně u některých z nich 

počítat, že povedou k vyhlašování stavu nouze v energetických sektorech.  

   Již krizový zákon sám vymezuje v § 2 krizové opatření jako takové opatření organizační 

nebo technické povahy určené jak k řešení krizové situace, tak k odstraňování jejich následků, 

přičemž výslovně předpokládá, že u takových opatření může docházet k zásahu do 

soukromoprávního postavení právnických a fyzických osob, ať již v poloze omezení jejich 

práv anebo stanovení nových, dosud neexistujících povinností. Co se týče omezování práv, 

ustanovení § 5 písm. b) krizového zákona v této souvislosti stanoví mimo jiné i omezení 

vlastnických a užívacích práv právnických a fyzických osob k majetku, pokud jde o nucené 

omezení práva vlastníka nebo uživatele z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo 

životního prostředí, které jsou ohroženy krizovou situací. Předmětná krizová omezení 

dotýkající se užívání majetku jsou však zároveň podmíněna kompenzací v podobě poskytnutí 

přiměřené náhrady. Krizovými opatřeními lze také omezit právo provozovat podnikatelskou 

činnost, a to v rozsahu, který by ohrožoval nebo narušoval provádění krizových opatření. 

   Ve vztahu k těm krizovým opatřením, která by se týkala také provozovatelů soustav 

v elektroenergetice a plynárenství, resp. dodavatelů elektřiny nebo plynu (čili obchodníků 

s elektřinou nebo plynem), má relevanci pravomoc Vlády České republiky nařizovat 

přednostní zásobování, kupříkladu elektrickou energií nebo plynem, ve vztahu k dětským, 

zdravotnickým nebo sociálním zařízením a dále přednostní zásobování ozbrojených sil, 

bezpečnostních sborů a složek integrovaného záchranného systému, pokud se podílejí na 

plnění krizových opatření. Tentýž kolektivní vrcholný orgán výkonné moci může nařídit 
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ovšem také přednostní zásobování prvků kritické infrastruktury155 jakýmkoliv materiálem, leč 

toliko v nezbytném, nikoliv tedy větším rozsahu (množství). Přednostní zásobování lze ve 

vztahu k infrastrukturním podnikatelským subjektům v energetice vztáhnout i na prioritní 

dodávky elektřiny nebo plynu například pro rozvodny, kompresní stanice nebo technické 

dispečinky. Obdobný rozsah téže pravomoci pak ve stavech nebezpečí (srov. § 3 krizového 

zákona) náleží také hejtmanům jednotlivých krajů. Ti mohou v tomtéž rozsahu nařídit plnění 

přednostního zásobování určitým zbožím, jsou-li ohroženy životy, zdraví, majetek, životní 

prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a zároveň není možné 

odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů, orgánů krajů a obcí, složek integrovaného 

záchranného systému nebo subjektů kritické infrastruktury. 

   Kromě vlády se ve vztahu k energetickým sektorům nejvýrazněji projevuje ministerstvo 

průmyslu a obchodu, kterému podle § 12a krizového zákona přísluší jednak pravomoc 

přijímat opatření k udržení celistvosti a obnovy všech důležitých funkcí energetických 

soustav, a jednak pravomoc ukládat mimo jiné výrobcům elektřiny, provozovatelům 

přenosové a přepravní soustavy a provozovatelům distribučních soustav jak 

v elektroenergetice, tak v plynárenství, povinnosti k zabezpečování energetických potřeb 

státu, včetně případné ochrany a neodkladné obnovy kritické infrastruktury. Ohledně 

naposledy zmíněné pravomoci v případě nedostatku elektřiny nebo plynu tak stát 

prostřednictvím své organizační složky (ministerstva průmyslu a obchodu) disponuje právem 

zajistit si v případě dodávek elektrické energie transport elektřiny, jakož i její výrobu, 

v případě plynu ovšem pouze transportní cestu k zajištění dodávek plynu. K tomu je tedy 

dlužno zdůraznit, že krizový zákon nepočítá s ukládáním týchž povinností ministerstvem 

podnikatelským subjektům, které na energetických trzích zabezpečují samotnou dodávku 

elektřiny nebo plynu (s čestnou výjimkou výrobců elektřiny), resp. také uskladňování plynu, 

nemá-li ovšem u provozovatelů zásobníků plynu stát zajištěny vlastní strategické rezervy (čili 

pohotovostní zásoby ve smyslu zákona o krizových opatřeních), čili skladovací kapacitu a 

rezervované vtláčecí a těžební výkony na straně jedné a vlastní plyn na straně druhé. V tomto 

směru je tak právní úprava krizového zákona nedostatečná, aby v případě stavu nouze 

zabezpečila skutečné pokrytí energetických potřeb státu, uvážíme-li, že provozovatelé 

 
155 Prvkem kritické infrastruktury se ve smyslu § 2 písm. i) krizového zákona rozumí zejména stavba, zařízení, 

prostředek nebo veřejná infrastruktura, určené podle průřezových a odvětvových kritérií; je-li prvek kritické 

infrastruktury součástí evropské kritické infrastruktury, považuje se za prvek evropské kritické infrastruktury. 
Evropskou kritickou infrastrukturou se pak ve smyslu písm. h) citovaného ustanovení krizového zákona rozumí 

kritická infrastruktura na území České republiky, jejíž narušení by mělo závažný dopad i na další členský stát 

Evropské unie. Mezi takové prvky lze dozajista započítávat rozvodny a vysokonapěťová vedení tranzitních 

mezinárodních linek, resp. vysokotlaké přeshraniční tranzitní plynovody, včetně kompresních stanic. 
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energetické infrastruktury zásadně podnikatelsky nedisponují jimi transportovanými 

energetickými médii, neboť ta po celou dobu transportu nemění vlastníka.156 

    Tímto ustanovením krizového zákona dotčení provozovatelé energetické infrastruktury tak 

nemohou plnohodnotně suplovat nedostatky, k nimž by v rámci případné události vedoucí 

k vyhlášení stavu nouze musela existovat rovněž korespondující zákonem dané věcná 

příslušnost ministerstva průmyslu a obchodu pro tento konkrétní účel zatěžovat 

odpovídajícími povinnostmi také další účastníky trhu s plynem, především provozovatele 

zásobníku plynu, případně obchodníky s plynem a obchodníky s elektřinou jakožto tržně 

majoritní dodavatele elektřiny a plynu. Krizový zákon v tomto směru tedy ještě nestačil 

adekvátně reagovat na změny, které přinesly evropské energetické liberalizační balíčky, 

důsledně založené na separaci poskytování kapacitních služeb v energetice od tržního 

nakládání s energetickými komoditami. Naštěstí si ovšem současná pandemická situace 

nevyžádala aktivaci těchto pravomocí na úrovni ministerstva průmyslu a obchodu, nicméně 

by bylo nanejvýš prozíravé v tomto směru přistoupit k relevantní novelizaci krizového 

zákona, aby se de lege ferenda nastavily řádné veřejnoprávní limity pro uspokojování 

veřejného zájmu v mimořádných (krizových) situacích.  

  K takto naznačeným aplikačním problémům se zřetelem ke krizovému zákonu je ovšem do 

určité míry jako k „polehčující okolnosti“ přihlédnout k právní úpravě zákona o krizových 

opatřeních, jenž výslovně zakotvuje institut hospodářských opatření, o nichž pohovořím níže 

v textu. Právě ta totiž umožňuje, byť pouze v omezené míře, zajišťovat jak pohotovostní 

zásoby, tak nezbytné dodávky výrobků, prací nebo služeb povahy mobilizačních (nikoliv tedy 

jiných) dodávek, nicméně tato doplňující právní úprava není s to odstranit zásadní koncepční 

nesrovnalost krizového zákona ohledně zacházení na jedné straně s výrobci elektřiny jako 

producenty elektřiny jakožto výrobku, a na straně druhé v absenci zacházení s obchodníky s 

elektřinou. Identifikovaná interpretační nesrovnalost by mohla nalézt řešení v podřazení 

komoditně podmíněných činností v energetice pod režim jediného zákona, v daném případě 

 
156 Obecná právní úprava smlouvy o přepravě věci (§ 2555 občanského zákoníku) ve vazbě na obsahové a 

formální zvláštnosti upravené pro smlouvy v energetice energetickým zákonem (§ 50 a 72 energetického 

zákona) nepředpokládá přechod vlastnického práva k přepravované elektřině nebo plynu, když přeprava plynu, 

přenos elektřiny a distribuce elektřiny a plynu představují jen poskytování přepravní služby bez toho, aby se 

provozovatelé příslušných soustav mohli domáhat vlastnického práva k přenášené či distribuované elektřině, 

resp. přepravovanému nebo distribuovanému plynu. Provozovatelům soustav v energetice navíc zákon, až na 

zcela marginální výjimky, výslovně zakazuje věnovat se vedle zajišťování služeb transportu elektřiny a plynu 

podnikatelským činnostem povahy obchodování s energetickými komoditami, jež současně transportuje, a to ve 

vazbě na řádné zajištění vlastní tržní neutrality svého postavení (viz např. § 24a energetického zákona výslovně 

rigorózně stanoví podmínky nezávislosti pro provozovatele přenosové soustavy, které jsou navíc následně 

formálně ve správním řízení před ERÚ potvrzovány udělováním, resp. odnímáním certifikátu nezávislosti). 
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nejspíše zákona o krizových opatřeních, nicméně zcela jistě rozšířením i na jiné nežli 

mobilizační dodávky. 

   Krizový zákon právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám, čili prakticky všem 

podnikatelům v energetických sektorech, stanoví v § 29 zvláštní povinnosti podílet se na 

zpracování krizových plánů, ale také v krizových situacích poskytovat na výzvu oprávněných 

orgánů územní samosprávy, čili zásadně hejtmana nebo starosty, věcné prostředky k řešení 

krizové situace. Tato povinnost je však ve vztahu k infrastrukturním energetickým 

podnikatelům zmírněna dovětkem, že tak lze vyžadovat jen za situace, že nedojde k narušení 

funkce jakéhokoliv prvku kritické infrastruktury. Do definičního rozsahu věcného prostředku 

je pak třeba zahrnovat poskytování hmotných movitých věcí,157 energie, vody, nikoliv však již 

poskytovaných služeb v podobě pracovních či tvůrčích výkonů lidí (typicky zaměstnanců) 

nebo pracovních výkonů zvířat. Dále je třeba při aktivaci těchto povinností mít stále na mysli, 

že se takové povinnosti dějí za náhradu, čili jsou hrazeny z veřejných rozpočtů (z předem 

vyčleněného objemu finančních prostředků) v souladu se zákony nastavenými rozpočtovými 

pravidly.158 Orgán krizového řízení proto musí primárně zabezpečit vrácení věcných 

prostředků jeho poskytovateli a současně mu vydat potvrzení o využití věcného prostředku, 

v němž je povinen uvést nejen údaje o uživateli, popřípadě vlastníkovi věcného prostředku, 

ale také nezbytné identifikační údaje věcného prostředku, datum a hodinu poskytnutí 

a vrácení věcného prostředku, stav opotřebení a poškození, poučení o náhradě a označení 

orgánu, který potvrzení vydal. Na tomto místě je však vhodné také připomenout, že nejen pro 

tyto zásahy do soukromoprávní sféry dotčených osob podléhají ve smyslu § 39c krizového 

zákona kritériu přiměřenosti, čili zásah do práv a svobod osob povinných strpět tyto 

veřejnoprávní povinnosti nesmí překročit míru nezbytnosti. 

  Podle § 29a ve spojení s § 29b krizového zákona navíc pro provozovatele energetické 

infrastruktury jako subjekty kritické infrastruktury nastupují další povinnosti preventivní 

povahy, které musí kromě již výše popisovaných povinností akutní (urgentní) povahy 

splňovat. Jedná se zejména o povinnost vypracovat ve lhůtě stanovené krizovým zákonem 

plán krizové připravenosti, jenž subsumuje potenciální rizika ohrožení funkce prvků kritické 

infrastruktury a stanoví opatření na jejich ochranu, ať se jedná o konkrétní stavby, vedení, 

plynovody, kompresní stanice, nebo o řídicí informační systémy technických dispečinků. Na 

 
157 K definici hmotných věcí srov. § 496 občanského zákoníku, k pojmu movitých věcí srov. § 498 odst. 2 

občanského zákoníku a ovladatelné přírodní síly upravuje § 497 občanského zákoníku. 
158 Viz blíže zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
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tuto primární povinnost pak navazují další, derivované povinnosti zejména vůči ministerstvu 

průmyslu a obchodu, které spočívají především v umožnění kontroly plánu krizové 

připravenosti a ochrany prvků kritické infrastruktury. Součástí tohoto veřejnoprávního 

oprávnění státu kontrolní povahy je i právo vstupovat či vjíždět na pozemky a do prostor, ve 

kterých se předmětné prvky kritické infrastruktury nacházejí. Konečně provozovatele 

energetické infrastruktury zatěžuje také povinnost oznámit příslušnému ministerstvu bez 

zbytečného odkladu informace o organizační, výrobní nebo jiné změně, je-li zřejmé, že tato 

změna může mít vliv na určení prvku kritické infrastruktury, zejména informace o trvalém 

zastavení provozu, ukončení činnosti, nebo restrukturalizaci. 

   Obdobně jako je tomu v jiných oblastech veřejnoprávních úprav, rovněž krizový zákon 

počítá s tím, že v případě porušení některých povinností plynoucích z tohoto zákona nastupuje 

správněprávní odpovědnost pachatele za jím spáchané přestupky. Skutkové podstaty 

přestupků v dosahu krizového zákona přitom zásadně vykrývají povinnost poskytování 

věcných prostředků právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami, které trestá až 

třímiliónovou pokutou, nikoliv však povinnosti speciálně stanovené subjektům kritické 

infrastruktury. V případě porušení těchto zákonných povinností se tak lze po subjektech 

kritické infrastruktury domáhat toliko nároků z titulu soukromoprávní odpovědnosti za tím 

způsobenou škodu, což je projev asymetrie zákonné úpravy, která v tomto směru 

veřejnoprávně nepostihuje za neplnění zásadních povinností právě subjekty kritické 

infrastruktury. 

   Pro podnikatelské subjekty v energetice, jakož i pro zákaznickou obec na straně energetické 

spotřeby jsou z pohledu pekuniárních plnění důležitá ustanovení § 35 a 36 krizového zákona, 

z nichž plyne jednak kompenzační nárok na finanční náhradu za (právně dovolené) omezení 

vlastnického práva nebo poskytnutí věcných prostředků, jednak nárok z titulu náhrady škody 

způsobené právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními 

a cvičeními, a to v režimu objektivní odpovědnosti příslušné veřejnoprávní korporace 

s výjimkou jediného liberačního důvodu, jímž je situace, kdy si poškozený způsobil škodu 

sám. Nárok k náhradě škody však podléhá prekluzi, neuplatní-li jej poškozená osoba písemně 

u příslušného orgánu krizového řízení do 6 měsíců od doby, kdy se o škodě dozvěděla, 

nejdéle však do 5 let od vzniku škody. 

  Pravdou nicméně zůstává, že aktuální pandemie onemocnění Covid-19 nevedla ve vztahu 

k energetickým sektorům k nijak masivní aktivaci předmětných povinností podle krizového 

zákona a podle něj vydaných krizových opatření na straně subjektů působících 

v energetických odvětvích, vyjma těch povinností, jež mají ex lege preventivní povahu. 
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Epidemické onemocnění totiž svým charakterem neohrozilo fungování energetiky jako 

takové, ani plynulost či spolehlivost dodávek elektřiny nebo plynu komukoliv na trhu 

s elektřinou nebo plynem, byť v jednotlivostech podle okolností nebylo lze vyloučit ojedinělé 

situace, v nichž mohlo dojít například k poskytování věcných prostředků orgánům krizového 

řízení.  

   Druhý okruh veřejnoprávních zásahů do soukromé sféry podnikatelů v energetice, či spíše 

jejich obchodních příležitostí, představují tzv. hospodářská opatření, která jsou generována 

příslušnými orgány veřejné moci tehdy, když je vyhlášen nouzový stav podle ústavního 

zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů, resp. 

v přípravě na takto předpokládaný vznik nouzových stavů. Pro takový krizový stav je 

zákonem o krizových opatřeních stanoven okruh hospodářských opatření,159 za která se 

považují organizační, materiální nebo finanční opatření přijímané správním úřadem 

v krizových stavech pro zabezpečení nezbytné dodávky výrobků, prací a služeb, bez níž nelze 

zajistit překonání krizových stavů. Jedná se tak v podstatě o zajišťování nezbytných dodávek 

výrobků, prací nebo služeb, které mají s konečným cílem zdárného překonání krizového stavu 

trojjediné dovolené zacílení – i) směřují k uspokojení základních životních potřeb fyzických 

osob na území České republiky, ii) podporují činnosti ozbrojených sil, ozbrojených 

bezpečnostních sborů, záchranných sborů, havarijních služeb a zdravotnické záchranné služby 

nebo iii) podporují výkon státní správy. Na rozdíl od krizových opatření spočívajících ve 

vratném  poskytování věcných prostředků tak hospodářská opatření míří na (úplatné) dodávky 

výrobků, prací nebo služeb. Dochází jimi tedy zásadně k pořizování určité materiální škály 

prostředků k překonání krizových stavů, za které je poskytováno ekvivalentní finanční 

protiplnění. Ve vztahu k energetice lze relevantně zmínit toliko dvojici možného okruhu 

hospodářských opatření.  

    První z nich představuje institut pohotovostních zásob vytvářených ve smyslu § 11 zákona 

o krizových opatřeních Správou státních hmotných rezerv v systému státních hmotných rezerv 

na základě požadavků jednotlivých ústředních orgánů státní správy (teoreticky by mohlo jít 

k požadavku ministerstva průmyslu a obchodu o strategické zásoby – hmotné rezervy plynu, 

včetně jejich uskladnění, resp. o rezervace výkonu v rámci produkce elektřiny, ať již 

v konkrétních výrobnách elektřiny nebo v akumulačních zařízeních, která mají buď povahu 

přidružených zařízení té které výrobny elektřiny, anebo jsou samostatně provozovaným 

zařízením pro akumulaci elektrické energie).  

 
159 K tomu srov. § 2 písm. a) zákona o krizových opatřeních. 
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   Druhou skupinou hospodářských opatření připadajících v úvahu rovněž pro energetická 

odvětví jsou pak mobilizační dodávky podle § 13 a následujících zákona o krizových 

opatřeních, které jsou ovšem směrovány toliko na plnění požadavků ozbrojených sil a 

ozbrojených bezpečnostních sborů, například Policie České republiky. Podstatou institutu 

mobilizační dodávky je jmenování subjektů hospodářské mobilizace rozhodnutím ředitele 

Správy státních hmotných rezerv s cílem zajištění privilegovaného plnění dodávek shora 

vyjmenovaným ozbrojeným silám a ozbrojeným sborům v krizových stavech. Výběr 

privilegovaných dodavatelů výrobků (tedy například i elektrické energie nebo plynu), prací 

nebo služeb se provádí přímo postupem podle zákona o krizových opatřeních, přičemž se u 

potenciálních dodavatelů zkoumá jejich ekonomická situace a technické předpoklady 

umožňující plnění mobilizační dodávky v požadované kvalitě a termínech. Kromě toho 

podstatnou roli pro řízení o jmenování dodavatelem mobilizační dodávky hraje též splnění 

požadavků kladených na ochranu utajovaných informací podle zvláštního zákona.160 

Vybraným dodavatelům mobilizačního plnění například z řad obchodníků s elektřinou nebo 

plynem, kteří uzavřou s příslušným ústředním orgánem státní správy, pod nějž ozbrojené síly, 

resp. ozbrojený bezpečnostní sbor spadá, smlouvu o sdružených dodávkách elektřiny nebo 

plynu, náleží v zákonném rozsahu kompenzace škod, které vzniknou třetím osobám 

z případného přednostního plnění mobilizační dodávky jejím dodavatelem, včetně 

zaplaceného úroku z prodlení, poplatku z prodlení, smluvní nebo jiné pokuty. 

   Achillovou patou takto koncipované právní úpravy se za těchto okolností jeví především 

skutečnost, že zákon o krizových opatřeních nepočítá pro potřeby infrastrukturních 

podnikatelů v energetice s řešením těžkostí, které může způsobit nedostatek tuzemských 

výrobních a obslužných lidských zdrojů právě za situací obdobných současné pandemii 

virového onemocnění Covid-19. Je totiž více nežli zjevné, že právě v pandemických časech se 

zpravidla v rámci činěných opatření směřuje k uzavření hranic České republiky s cílem 

omezení, či úplného zamezení přeshraničnímu pohybu fyzických osob, aby se zabránilo 

zavlečení nebezpečné choroby, resp. jejich dalších mutací na tuzemské území. V důsledku 

těchto opatření ovšem dochází k reálnému vyčerpání kvalifikovaných lidských zdrojů 

sloužících k údržbě, obnově a rozvoji energetických soustav. Zákon o krizových opatřeních 

přitom zásadně nedává jiným nežli veřejnoprávním korporacím oprávnění k činění takových 

opatření, která by preventivně zajišťovala dostupnost kvalifikované pracovní síly 

 
160 Srov. zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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v pandemických časech bez zdrojové pomoci vně českých hranic pro případ potřeby kvůli 

řádnému překonání, resp. dalšímu nezhoršení průběhu krizových stavů.   

   Za úvahu by proto de lege ferenda stálo zvážení zavedení právní úpravy vhodného právního 

institutu, prostřednictvím něhož by si provozovatelé energetických soustav při co největším 

zajištění portfolia možných poskytovatelů s dostatečnou personálně-zdrojovou základnou 

v tuzemsku mohli s výjimkou z režimu zákona o zadávání veřejných zakázek preventivně 

udržovat pro případ krizových stavů určitý okruh potenciálních poskytovatelů náhradního 

plnění pro případy zásadnějších výpadků kvalifikovaného personálu za účelem překlenutí 

krizových stavů, které omezují dostupnost sjednaných externích služeb sloužících řádnému 

provozování energetických soustav v řásných i mimořádných stavech. Jinými slovy řečeno by 

právní úprava měla pokrývat předvýběr těch poskytovatelů služeb, které by mohly být pro 

nedostatek kvalifikovaného personálu v krizových stavech nedostupné nebo dostupné jen za 

krajně nevýhodných cenových podmínek. 

 

7.   Část šestá: Prolínání dalších veřejných zájmů do energetických odvětví  

 

Až dosud jsem primární pozornost upínal přímo k právní úpravě energetického zákona, která 

ovšem zdaleka není jediným zdrojem ochrany veřejného zájmu v energetických odvětvích, 

tedy v elektroenergetice a plynárenství.  

   Zatímco v energetickém zákoně nacházíme jádro pro úpravu ochrany oprávněných zájmů 

provozovatelů elektroenergetických a plynárenských soustav s cílem zajištění bezpečnosti, 

spolehlivosti a ekonomičnosti (hospodárnosti) jejich činnosti za účelem zásobování 

obyvatelstva energetickými médii ke svícení, topení a pohon nejrůznějších dalších spotřebičů, 

ochrany ekonomického zájmu týchž subjektů na generování udržitelného zisku na straně 

jedné a ochranu ekonomických zájmů odběratelů energetických médií na straně druhé, byť se 

tak děje s formálněprávní podporou zákona o cenách, je třeba zároveň zdůraznit, že právní 

úprava energetického zákona není komplexní co do uchopení problematiky dalších dvou 

výrazných veřejných zájmů, které přispívají k bezproblémovému chodu energetiky. Oba tyto 

veřejné zájmy mají společného jmenovatele, a tím je ochrana existence řádného tržního 

prostředí v širším slova smyslu. Tu lze následně rozdělit na zájem na ochraně hospodářské 

soutěže na straně jedné a zájem na kompenzační ochraně spotřebitele na straně druhé. Gros 

obou těchto konců v zásadě jednoho veřejného zájmu na robustním a funkčním trhu, který 

zároveň neexploatuje nejslabší články poptávkové strany, nacházíme totiž v souvisejících 

zákonných úpravách veřejnoprávní povahy, ať se jedná o zákon o ochraně hospodářské 
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soutěže (ZOHS) ve vztahu k prvnímu zmíněnému veřejnému zájmu, nebo ať se jedná o zákon 

o ochraně spotřebitele (ZOS), jenž přináleží druhému z výše uváděných chráněných veřejných 

zájmů.  

    Podnikatelé v energetice si tak zdaleka pro výkon své činnosti nevystačí jen s energetickým 

zákonem a jeho prováděcími vyhláškami, nýbrž musí pamatovat i na tyto související právní 

úpravy a v jejich duchu a kontextu přistupovat k výkladu některých ustanovení energetického 

zákona, která je třeba vnímat jako specifická (čili jako zvláštní právní úpravu). Jak oblast 

ochrany spotřebitele, tak oblast ochrany hospodářské soutěže totiž lne do obsahu i do textu 

páteřní energetické právní úpravy, aby zobrazovala určitá tržní specifika, která jsou právě a 

jenom pro energetiku charakteristická. Jedná se tak zejména o skutečnost, že tržní prostředí 

v energetice je bytostně závislé na unikátní technické infrastruktuře, která v mnohém směru 

determinuje nejen povahu poskytovaných služeb, ale i poskytovatelů samotných, kteří jsou 

minimálně dominanty na jim vymezených územích provozovaných elektroenergetických i 

plynárenských soustav. Zákazník je tím pádem ovšem také z povahy věci a poměrů značně 

omezován ve způsobu, jakým odebírá energetická média, a samotná soutěž a její pozitivní 

výsledek je tak v zásadě limitován možností volby dodavatele elektřiny nebo plynu, protože 

infrastruktura může mít pouze jediného pána – zásadně vlastníka a provozovatele v jedné 

osobě.  

   K prolínání veřejnoprávních úprav regulace energetiky na straně jedné a ochrany 

hospodářské soutěže dochází již na úrovni stanovení působnosti ERÚ v rámci § 17 odst. 4 

věty druhé energetického zákona, v němž se mimo jiné uvádí, že v působnosti ERÚ je 

podpora hospodářské soutěže. Nejvyšší soud se ke vztahu dohledových úřadů v energetice a 

v ochraně hospodářské soutěže vyjádřil v jednom ze svých rozhodnutí,161 v jehož odůvodnění 

uvedl, že „(z)atímco ‚podpora‛ je v jistém smyslu doplňkovou činností směřující do 

budoucna - formou ‚správní politiky‛, při níž správní orgán spíše než svou vrchnostenskou 

pravomoc uplatňuje ekonomické nástroje, ‚ochrana‛ v sobě zahrnuje i možnost ex 

post hodnotit minulé děje, napravovat jejich následky a případně povolávat jejich původce 

k odpovědnosti. Spíše než tyto dvě odlišné formulace však svědčí o odlišných úkolech obou 

úřadů systematický pohled na zákony upravující jejich činnost. ERÚ svěřuje jedinou sankční 

pravomoc právě § 17 odst. 1 zákona o cenách ve spojení s § 17 odst. 8 písm. g) energetického 

zákona. Podle těchto ustanovení ukládá ERÚ pokutu za spáchání jediného úzce vymezeného 

správního deliktu podle § 2 odst. 3 zákona o cenách. Sankční pravomoc ÚOHS je naproti 

 
161 Srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 12. 2007, sp. zn. Komp 3/2006-511. 
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tomu podstatně širší: ke zneužití dominantního postavení podle § 11 odst. 1 zákona o ochraně 

hospodářské soutěže může dojít mnoha různými způsoby - ostatně i výčet zde obsažený je jen 

demonstrativní.“ Jestliže je tedy třeba se na činnosti ÚOHS dívat jako ve vztahu k ochraně 

hospodářské soutěže univerzální, povahy ex post postihu porušování pravidel ochrany 

hospodářské soutěže, působnost ERÚ, potažmo regulatorní rozsah energetického zákona má 

k této ochraně jen povahu podpůrnou a zásadně působí ex ante, tedy před případným 

porušením pravidel ochrany hospodářské soutěže, ať se již hovoří o regulaci cen 

provozovatelů soustav v energetice nebo o schválení jejich obchodních a technických 

podmínek poskytování služeb (čili řádů). 

   Oba takto chráněné veřejné zájmy mají svůj společný původ v právních předpisech 

Evropské unie, zejména ve Třetí směrnici a Třetí plynárenské směrnici, ale také ve Druhém 

nařízení a Druhém plynárenském nařízení, která tvoří bezprostředně použitelnou právní 

úpravu ve vztahu k odstínění jednotlivých dílčích tržních zájmů od fungování provozovatelů 

páteřních soustav v elektroenergetice (přenosu elektřiny) a plynárenství (přepravě plynu). 

Stěžejní přívlastkovou vlastností nejen těchto provozovatelů energetické infrastruktury tak 

zůstává jejich nezávislost na ostatních účastnících trhu s elektřinou a trhu s plynem, potažmo 

na jejich (soukromých) zájmech.162 

    K navazujícímu textu zbývá ještě předeslat, že ochrana hospodářské soutěže vstupuje do 

energetiky především ve vztahu k provozovatelům technické (energetické) infrastruktury, a to 

zejména v rozsahu zamezování zneužívání jejich dominantního postavení, které pramení 

z výhradního (monopolního) držení a provozování energetických soustav, především na 

úrovni přenosu elektřiny a přepravy plynu, ale i ve vazbě na činnosti operátora trhu, které jsou 

v tržním prostředí v elektroenergetice i plynárenství tímto subjektem poskytovány na základě 

výhradní licence. I z tohoto důvodu se v dalším textu zastavím také u charakteru jím 

vykonávaných služeb v energetice, nikoliv v nevýznamné relaci k energetickým zákonem 

pevně nastavenému veřejnému vlastnictví tohoto subjektu. 

   Veřejný zájem na ochraně spotřebitele, resp. některých zranitelných odběrových skupin 

v rámci maloodběru, je oproti právě uvedenému akcentován zejména ve vztazích na 

dodavatelské straně trhu s elektřinou a trhu s plynem,163 tj. ve vztahu k obchodníkům 

 
162 Viz např. pro elektroenergetiku článek 9 Druhého nařízení, který poprvé v linii relevantní evropské právní 

úpravy pojednává o podmínkách nezávislosti provozovatele přenosové soustavy ústící až do požadavku 

vlastnického, resp. společnického oddělení od komoditně podmíněných činností v elektroenergetice. 
163 Srov. též starší rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27. 3. 1997, sp. zn. 2 A 9/96, v němž „(s)oud 

nezpochybňuje právo žalobce ve smlouvě řešit další otázky ve smyslu příslušných ustanovení občanského a 

obchodního zákoníku, avšak s výhradou shora rozvedenou, že tato ujednání nemohou překročit rámec 

kogentních právních předpisů. … bylo věcí žalobce, aby dbal na dodržení takové formulace smlouvy, která 
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s elektřinou a obchodníkům s plynem, ale také vůči výrobcům elektřiny nebo plynu, kteří 

dodávají tato média v rámci svého podnikání zákazníkům. Právě tam mají totiž pravidla 

ochrany spotřebitele kýžený smysl a význam, protože zákazník povahy odběru elektřiny nebo 

plynu v domácnosti zásadně vystupuje jen jako zprostředkovaný uživatel provozované 

energetické infrastruktury, a tak ho ve vztahu k provozovatelům distribučních soustav, ať již 

na regionální, nebo lokální úrovni zajímá v drtivé části případů jen problematika připojování 

odběrného místa, a to navíc jen nárazově, například při nové výstavbě a připojování nebo při 

stěhování do nového bydliště s návazným vyjednáváním o připojení s příslušným 

provozovatelem distribuční soustavy v závislosti na jím provozované spotřebiče. I z tohoto 

důvodu prostřednického vystupování obchodníků s elektřinou a plynem vůči zákazníkům 

zákonodárce seznal potřebnost ochrany postavení maloodběratelů proti kořistnickým 

praktikám, živeným do určité míry samotným podnikatelským konceptem jejich licencované 

činnosti, čili v extrémní poloze chápáno „honbou za ziskem“. Právě vůči ní přichází 

zákonodárce s řadou právních instrumentů, které mají tyto nejmenší odběratele ochraňovat 

v jejich ekonomických zájmech na dostupné energetické dodávce.  

    Součástí dalšího výkladu již ovšem nebude samotný moment cenové regulace v energetice, 

kterému jsem se již věnoval v části čtvrté této práce, a který je třeba stejně primárně vázat na 

provozování těch licencovaných činností spojených s kapacitou, čili s provozováním soustav 

v elektroenergetice a plynárenství, v níž namísto individuálně jednajících a do právních 

vztahů vstupujících zákazníků do cenotvorby vrchnostensky vstupuje ERÚ, aby nastavil 

kapacitní rozměr určování ceny. Naopak ke komoditní složce ceny, tedy složce vztažené 

k prodejní ceně transportovaného energetického média – elektřiny nebo plynu, je třeba i 

v relaci na výše odkazovaný výklad části čtvrté této práce upozornit na to, že ta v zásadě 

nepodléhá cenově regulačním zásahům ERÚ, a je tak důsledně nastavována v návaznosti na 

předpoklad řádně fungujícího tržního prostředí, podmíněné unikátnosti existence nutných 

zařízení (essential facilities), čili technické (energetické) transportní infrastruktuře. I proto 

energetický zákon hledá a mnohdy nachází cesty, jak nejlépe podpořit dodavatelsky flexibilní 

prostředí, v němž je možné primárně spoléhat na právo bezplatné volby (pro nové odběrné 

místo) a právo bezplatné změny dodavatele (pro stávající odběrné místo). Měl-li by trh 

s elektřinou nebo plynem selhat, nabízí pak energetický zákon řešení skrze dvojici právních 

 
nepovede k diskriminaci třetích, na smlouvě nezúčastněných osob, a jak již bylo vysvětleno, je to právě žalobce, 

který předkládá smlouvy formulářové. Za této situace … není protizákonné, že je (obchodní podmínky, pozn. 

autora) žalobce učinil součástí smlouvy, ale to, že jednal způsobem, který … odporuje ustanovení § 9 odst. 3 

zákona č. 63/1991 Sb. Žalovaný naprosto správně označil za protisoutěžní odmítnutí přihlášky k odběru elektřiny 

a uzavření smlouvy na dodávku elektřiny.“ 
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institutů, které by měly především zachovat univerzální charakter dodávek elektřiny. Ve 

vztahu k potřebné distribuční infrastruktuře se jedná o povinnosti nad rámec licence, které 

upravuje § 12 energetického zákona. Obchodní bezpečnost a komoditní rozměr dodávky by 

pak měl zajišťovat institut dodavatele (nebo co do předmětu právní úpravy spíše dodávky) 

poslední instance.164 

 

7.1. Odraz ochrany hospodářské soutěže do podnikání v energetice  

 

Zákon o ochraně hospodářské soutěže jako veřejnoprávní regulace svého druhu se zaměřuje 

na ochranu hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb proti vyloučení, omezení, jinému 

narušení nebo ohrožení soutěže tímto zákonem taxativně vyčítanými způsoby neboli 

vymezenými skutkovými podstatami soutěžních deliktů.165 Z nich pro energetiku přichází 

v úvahu zejména pro provozovatele soustav v energetice zneužívání dominantního postavení 

daného přirozeností jejich územního transportního monopolu. Ten samý delikt lze ovšem 

vázat i na případné vybrané tržní hráče (soutěžitele, podniky), kteří v důsledku svého 

historického postavení nebo rychlé tržní expanze sami nebo společně s jinými dosáhli na 

relevantním trhu dominantního postavení. Takové postavení zaujímají a contrario na základě 

zákonné vyvratitelné domněnky ve smyslu § 10 odst. 3 ZOHS podniky, jež dosáhly tržního 

podílu alespoň 40%. Na všechny tyto soutěžitele se tedy v plném rozsahu uplatňuje právní 

úprava zákona o ochraně hospodářské soutěže, čili tito držitelé licencí nesmí svého 

dominantního tržního postavení jakkoli zneužít tak, aby byla negativně dotčena, anebo jen 

ohrožena hospodářská soutěž na trhu. To je zejména patrné u přirozeno-monopolních 

provozovatelů soustav v elektroenergetice a plynárenství, kteří výkonem své činnosti nesmí 

jednak poškozovat odběratele svých služeb. Zároveň však nesmí zasahovat ani do soutěže na 

trzích s energetickými komoditami – elektřinou nebo plynem, a to křížově u obou těchto 

energetických médií. Zákonným podkladem pro regulaci chování těchto subjektů na 

vertikálně souvisejících trzích je právě dikce energetického zákona, která jejich volbu toho 

kterého chování příslušného provozovatel nad rámec těchto obecných zákonných premis 

ochrany hospodářské soutěže limituje. 

     Zvláště striktně je energetickým zákonem upraveno postavení provozovatelů páteřních sítí 

energetických soustav – provozovatele přenosové soustavy v elektroenergetice a 

 
164 Dodávka poslední instance inspirovaná evropskou právní úpravou třetího liberalizačního balíčku a podpořená 

rovněž aktuální úpravou tzv. Zimního balíčku EU (supply of the last resort) je v současnosti předmětem právní 

úpravy § 12a energetického zákona a v bližším detailu se jejím charakteristice věnuji v oddíle 4.1.4 této práce. 
165 Viz § 1 odst. 1 ZOHS. 
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provozovatele přepravní soustavy v plynárenství. V tomto směru energetický zákon dokonce 

přispěchává se zvláštními procesními normami, potažmo zárukami, že bude zajištěna jejich 

nezávislost na existujících a konkurujících si tržních zájmech. Nezávislost provozovatele 

páteřní soustavy je totiž podrobována správnímu přezkumu v rámci certifikačního řízení, 

které je vedeno za podmínek stanovených v § 10a energetického zákona. K samotnému řízení 

o certifikaci, jehož výsledek je vydání certifikátu nezávislosti jako jeden ze dvou formálních 

podmínek podnikání v oblasti přenosu elektřiny a přepravy plynu, odkážu na výklad části 

druhé této práce, která se těmto partiím procesní povahy věnuje ve větší míře detailu.  

    Vnitřní společnická struktura provozovatelů páteřních soustav v energetice tedy musí 

odpovídat právnímu standardu, jenž byl původně nastaven Druhým nařízením, resp. Druhým 

plynárenským nařízením. Na úrovni energetického zákona byly tyto parametry garancí 

nezávislosti promítnuty do § 24a pro provozovatele přenosové soustavy a do § 58n pro 

provozovatele přepravní soustavy v nejzralejším, tj. vlastnickém (společnickém) stupni 

oddělení. Provozovatelé páteřních soustav mají za takto zákonem stanovených podmínek 

nastavena přísná omezení, v jejichž důsledku se nesmí podílet na podnikání komoditní 

povahy, tj. podnikatelskými dispozicemi s elektřinou a plynem, a to ani přímo jím samým, tak 

na úrovni jím kontrolovaných společností. Kromě toho ovšem rovněž podle odkazované 

právní úpravy platí, že není možné, aby provozovatel páteřní soustavy k podnikatelským 

subjektům účastnících se na straně nabídky komodit trhu s elektřinou nebo trhu s plynem 

vykonával jakékoliv jiné právo. Tím se ve smyslu § 24a odst. 6 energetického zákona rozumí 

především jakékoliv právo, jehož výkon vyvolává konflikt zájmu mezi provozováním 

přenosové soustavy a na straně jedné a výrobou elektřiny nebo plynu, resp. obchodem 

s elektřinou nebo plynem na straně druhé. Provozovatelé páteřních energetických soustav jsou 

také dispozičně omezováni ve vztahu k provozované technické infrastruktuře s tím, že musí 

být vlastníky provozované přenosové nebo přepravní soustavy. Provozovatelé těchto soustav 

navíc musejí být vybaveni takovým složením statutárních, dozorčích a jiných orgánů, aby 

bylo zamezováno konfliktu s tržními zájmy potenciálních klientů provozovatele, tj. opět 

především z řad výrobců a obchodníků s elektřinou a plynem.166 

   Předmětná omezení (zákazu) výkonu činností omezené povahy se ovšem nevztahují na jiné 

nežli podnikatelské dispozice s elektřinou nebo plynem. Provozovatelé páteřních soustav 

dozajista také spotřebovávají elektřinu a plyn pro svou vlastní potřebu, a to především pro 

 
166 Blíže k problematice podmínek nezávislosti a jejich plnění srov. V. Košťál In: EICHLEROVÁ, K., 

HANDRLICA, J., JASENSKÝ, M., KOŘÁN, J., KOŠŤÁL, V., PLÁŠILOVÁ, D., ZÁKOUCKÝ, P. Energetický 

zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 459‒474. 
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účely řádného zachování chodu jimi provozované soustavy, včetně pokrývání technických 

ztrát způsobených fyzikálními jevy spojenými s transportem elektřiny a plynu. Je-li nabytí 

elektřiny provozovatelem přenosové soustavy zapotřebí pro účely zajištění integrace vnitřního 

trhu s elektřinou, tedy pro zabezpečení fungování mechanismů obchodního slučování 

přeshraničních trhů na bázi mechanismů market couplingu, je v touto optikou zcela 

nadbytečné, aby se v § 24 odst. 3 písm. i) energetického zákona upravovalo právo 

provozovatele přenosové soustavy nabývat za tímto účelem vlastnické právo k elektřině. 

Úprava tohoto práva tedy proto představuje spíše projev hypertrofie a zbytnosti práva, které 

se konstatuje dokonce na veřejnoprávní úrovni, aniž by však takové právo bylo nezbytné pro 

ochranu nějakého veřejného zájmu. Nejen na tomto místě167 by tedy energetický zákon snesl 

více textové střídmosti, neboť deklarací takových práv může být erodována existence práva 

příslušného provozovatele páteřní soustavy obstarávat si elektřinu nebo plyn i pro jiné potřeby 

pro řádný výkon své podnikatelské činnosti. 

   Na úrovni provozovatelů distribučních soustav v elektroenergetice i plynárenství, jakož i u 

provozovatele zásobníku plynu předepisuje energetický zákon nižší, leč v mnohém rovněž 

omezující projevovou formu korporátního oddělení od komoditních činností. V jejich případě 

i v návaznosti na evropskou právní úpravu postačuje toliko právní oddělení, tj. vyčlenění 

činností povahy distribuce elektřiny a distribuce plynu nebo uskladňování plynu do zvláštního 

právního subjektu – typicky obchodní společnosti, která je informačně, účetně, funkčně a co 

do právní formy oddělená od komoditních činností a která je také nadána skutečnými 

rozhodovacími právy ve vztahu k jí provozované technické infrastruktuře. Energetický zákon 

v tomto směru upravuje celou řadu zvláštních parametrů, kterou musí významnější 

podnikatelské subjekty v distribuci elektřiny a plynu splňovat. Kromě manažerského oddělení 

pozic členů orgánů provozovatelů distribuční soustavy od komoditně podmíněných činností168 

je provozovatel distribuční soustavy zatěžován povinností přijímat formou vnitřního předpisu 

 
167 Obdoba hypertrofního nadbytku zákonného textu zatěžuje např. i § 60 odst. 8 písm. k) energetického zákona, 

v němž se naprosto nelogicky konstruuje právo provozovatele zásobníku plynu prodat (cizí) nevytěžený plyn 

účastníka trhu s plynem po zániku závazku se smlouvy o uskladňování plynu v zásobníku plynu, přičemž se 

navíc konstatuje, že taková výjimečná dispozice cizí komoditou není považována za obchod s plynem. 

Energetický zákon tak na tomto místě ze zcela neznámých důvodů sklouzl k popření logiky obchodování 

s plynem jako podnikatelské činnosti, protože není možné právní jednání provozovatele zásobníku plynu, které 

směřuje k uvolnění jeho skladovací kapacity s cílem nenarušení hospodářské soutěže (umožnění skladování 

dalším soutěžitelům) a které evidentně nemá charakter podnikatelské (výdělečné) činnosti, označovat jako 

„nepovažované“ za obchod s plynem. Není-li jím fakticky, notabene když provozovatel zásobníku plynu 

uskladnění plyn prodává na účet skladovatele, tím spíše nelze z logiky věci takovou činnost z takové skupiny 

činností vyřazovat. 
168 V tomto směru se nicméně právní úprava energetického zákona odklání od transponovaného vzoru Třetí 

směrnice a Třetí plynárenské směrnice, když mezi personálně zakázané činnosti neřadí u distribuce elektřiny 

výrobu plynu a u distribuce a na opak u distribuce plynu výrobu elektřiny – viz § 25a odst. 2 písm. a) a b), resp. 

§ 59a odst. 2 písm. a) a b) energetického zákona. 



 
 

121 
 

tzv. program rovného zacházení k vyloučení diskriminačního jednání provozovatele soustavy 

ve vztahu k jiným než koncernově spřízněným tržním zájmům. Pro tentýž účel provozovatel 

distribuční soustavy ustanoví rovněž auditora programu rovného zacházení, jemuž musí 

svědčit podmínky pro nezávislý výkon funkce a v programu rovného zacházení stanoví práva 

a povinnosti svých zaměstnanců za účelem naplnění programu rovného zacházení. Obdobné 

zákonné parametry jsou nastaveny i pro provozovatele zásobníků plynu, a to vše 

s jednoznačným cílem minimalizace podstatného vlivu koncernově propojených osob 

zabývajících se komoditními činnostmi nebo takové osoby kontrolující. 

   Tyto požadavky jsou na úrovni provozovatelů distribučních soustav, k jejichž distribučním 

soustavám je připojeno méně než 90 000 odběrných míst zákazníků, zmírněny169 na úroveň 

tzv. účetního unbundlingu, čili na požadavek odděleného vedení účetnictví za činnost 

distribuce elektřiny nebo distribuce plynu s tím, že předmětný držitel licence musí mít účetní 

závěrku ověřenu auditorem. Auditorovi je dále energetickým zákonem přikazováno, aby 

v případě zjištění existence křížových subvencí mezi jednotlivými licencovanými činnostmi 

téhož držitele licence tuto skutečnost uvedl ve své zprávě.  

   Nediskriminační přístup v nabízení distribučních a uskladňovacích služeb 

v elektroenergetice a plynárenství je dále podpořen stanovením zákonných povinností 

příslušných držitelů licencí na provoz takové infrastruktury, a to jak ve fázi (fyzického) 

připojování určitého energetického zařízení,170 tak pro zajištění služeb přenosu elektřiny, 

přepravy plynu, distribuce elektřiny nebo plynu, ale i uskladňování plynu,171 odhlédnuvše od 

 
169 Viz § 25a odst. 9 (distribuce elektřiny) a § 59a odst. 10 (distribuce plynu) ve spojení s § 20 energetického 

zákona. 
170 V odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 7. 2010, č. j. 2 As 42/2010-112, k tomu tento 

soud uvedl, že „při výkladu energetického zákona je zapotřebí důsledně vycházet z jeho smyslu a vnitřní logiky. 

V tomto směru nelze pominout, že předmětem tohoto zákona je úprava podmínek podnikání, výkonu státní správy 

a nediskriminační regulace v energetických odvětvích, kterými jsou elektroenergetika, plynárenství 

a teplárenství, jakož i práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené, a to v souladu s právem 

Evropských společenství (§ 1). Z hlediska tzv. eurokonformního výkladu je významné, že citovaný zákon je nutno 

vykládat v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2003/54/ES ze dne 26. 6. 2003, o společných 

pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 96/92/ES (dále též ‚Směrnice‛). Smysl této úpravy je 

definován v preambuli uvedené směrnice tak, že ‚aby fungovala hospodářská soutěž, musí být přístup k soustavě 

nediskriminační, průhledný a za spravedlivé ceny. Pro dotvoření vnitřního trhu s elektřinou má prvořadý význam 

nediskriminační přístup k soustavě provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy.‛ Čl. 14 Směrnice dále 

stanoví, že provozovatel distribuční soustavy ji udržuje bezpečnou, spolehlivou a účinnou a ‚v žádném případě 

nesmí diskriminovat uživatele soustavy nebo kategorie uživatelů soustavy, zejména pokud jde o zvýhodňování 

podniků ve skupině.‛“ 
171 Viz § 23 odst. 10 písm. b) a c) pro provozovatele přenosové soustavy, § 24 odst. 10 písm. c) a d) pro 

provozovatele distribuční soustavy v elektroenergetice bez ohledu na jeho velikost, § 58 odst. 8 písm. e) pro 

provozovatele přepravní soustavy, § 59 odst. 8 písm. f) pro provozovatele distribuční soustavy v plynárenství, 

opět bez rozdílu k počtu připojených odběrných míst zákazníků a § 60 odst. 8 písm. j) energetického zákona pro 

provozovatele zásobníku plynu, ovšem s tou výhradou, že v jeho případě není z povahy věci uzákoněna 

připojovací povinnost, tudíž není ani stanovena podmínka neznevýhodňujícího zacházení s žadateli o případné 

připojení k infrastruktuře zásobníku plynu, včetně případných těžebních a vtláčecích plynovodů. 
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poněkud nesourodé zákonné terminologie, která poskytování transportních služeb 

v plynárenství označuje jako „přístup třetích stran k distribuční soustavě“.172 

   Všechny tyto momenty právní úpravy energetického zákona mají za evidentní cíl podporu 

hospodářské soutěže i u těch nejmenších provozovatelů výhradní technické infrastruktury na 

úrovni distribuce elektřiny a plynu, u nichž má být nastaven alespoň minimální standard 

nezávislosti na tržních zájmech jich samotných, podnikají-li vedle distribučních činností i 

v oblasti podnikatelského zacházení s komoditami. Účelem takové právní úpravy je tedy 

nastolení rovnosti v přístupu ke svým klientům tak, aby nebyly při čerpání distribuční či 

uskladňovací služby znevýhodňováni oproti koncernově svázaným společnostem, potažmo 

tedy podpora ochraně hospodářské soutěže v „zúžených hrdlech“ tvořených přirozenými 

monopoly jednotlivých elektroenergetických a plynárenských zařízení. 

  Zcela specifické a v zásadě i v evropských poměrech unikátní je zákonné postavení 

operátora trhu, jenž je ve smyslu § 4 odst. 2 písm. c) energetického zákona pro celé území 

držitelem výhradní licence. Již sama existence tohoto ambivalentního účastníka trhu 

s elektřinou i trhu s plynem je raritní, protože jeho obdobu nacházíme kromě tuzemska toliko 

ve Slovenské republice, kde za vzor sloužil právě český tržní model.173 Energetickým 

zákonem transponovaná právní úprava Třetí směrnice a Třetí plynárenské směrnice s takovým 

účastníkem trhu s elektřinou ani plynem nijak nepočítala. Výhradní licence se tak uděluje na 

dva základní typy činností operátora trhu – zaprvé ty činnosti, které jinak vykonávají 

provozovatelé páteřních soustav v elektroenergetice i plynárenství (například organizace 

krátkodobých trhů s elektřinou nebo plynem, vyhodnocování, zúčtování a vypořádání 

odchylek), a zadruhé na činnosti, které za jiných okolností vykonává prostřednictvím svých 

orgánů stát (příprava některých monitorovacích a koncepčních dokumentů, zpracování 

podkladů pro vyhlášky stanovící pravidla trhu s elektřinou nebo plynem, zpracování typových 

diagramů dodávek, výběr, administrace a vyplácení podpor na podporované zdroje energie, 

vedení registru emisních povolenek aj.). Zejména na druhém místě uvedený typ činností 

operátora trhu postupně vyprazdňuje, či nahrazuje působnost obou orgánů výkonu státní 

správy v energetice, zejména pak ministerstva průmyslu a obchodu.  

   Ve vztahu k povaze činností operátora trhu, které mají samy o sobě do značné míry 

veřejnoprávní ráz, nepřekvapí, že v § 20a odst. 1 a 2 energetický zákon navíc stanoví, že 

operátor trhu je akciovou společností založenou státem, jejíž akcie znějí na jméno. Minimální 

 
172 K tomu viz např. § 59 odst. 8 písm. f) energetického zákona. 
173 Blíže srov. informace ke společnosti OKTE, a.s. In Okte.sk [online], [cit. 2021-06-16]. Dostupné z 
https://okte.sk/en/information/about-company/. 
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majetková účast státu v operátorovi trhu je přitom stanovena na 67 % jeho základního 

kapitálu. Majetková účast státu je v současné době stoprocentně v rukách České republiky.174 

Operátor trhu je tak právnickou osobou s výhradním majetkovým angažmá státu, které je 

v obdobném rozsahu zachováno (byť bez zákonné garance většinového podílu státu) již jen 

v případě provozovatele přenosové soustavy – obchodní společnosti ČEPS, a.s. Při troše 

zjednodušení lze konstatovat, že tato státem vlastněná společnost má tedy do značné míry 

charakter jakési quasistátní organizační struktury, která fakticky dubluje, v některých 

případech dokonce nahrazuje stát v některých činnostech majících povahu výkonu veřejné 

správy. V důsledku této skutečnosti není přehnané o operátorovi trhu hovořit v některých 

ohledech směrem k vykonávané (ze státu přenesené) veřejné moci jako o správním orgánu.175 

    Pokud se týká zvláštních zákonných záruk nezávislosti tržního postavení prohlubujících 

působení právních norem ochrany hospodářské soutěže, lze upozornit především na § 20a 

odst. 3 druhé až čtvrté věty energetického zákona. Ačkoliv by se s ohledem k charakteru 

činností, které operátor trhu vykonává namísto provozovatele přenosové soustavy, měly 

záruky jeho nezávislosti v návaznosti na evropskou právní úpravu úzce napojovat na znění § 

24a energetického zákona a v podstatě kopírovat tam upravené podmínky zajištění 

nezávislého tržního vystupování, omezil se v jeho případě zákonodárce toliko na některé 

aspekty garance jeho odvislosti od jednotlivých tržních zájmů. Jednak operátor trhu sám 

nesmí být držitelem jiné licence podle energetického zákona, byť jeho výkon (cenově) 

neregulované podnikatelské činnosti odstavec 6 odkazovaného ustanovení § 20a 

energetického zákona je připuštěn se souhlasem ministerstva průmyslu a obchodu, jednak 

jeho akcie nesmí nabývat žádný držitel jiné licence. Naposledy uvedená podmínka přitom 

působí poněkud bizarně, protože předmětný maximálně třetinový obchodní podíl 

v operátorovi trhu nesmí, kromě jinak zcela pochopitelných komoditních podnikatelů (výroba 

elektřiny a plynu, obchod s elektřinou a plynem), nabývat ani provozovatelé soustav 

v elektroenergetice a plynárenství. Přitom právě jim energetický zákon předepisuje v mnohém 

přísnější podmínky tržní nezávislosti, než které svědčí právě operátorovi trhu, zvláště pak ve 

vztahu k provozovateli páteřních soustav v elektroenergetice a plynárenství, jejichž typické 

činnosti ve vztahu k dispozici s odchylkami vlastně materiálně převzal. Logicky vzato ovšem 

tento zákaz nemá ani jinak, tj. pro výrobce a obchodníky, valný význam, protože ex lege nelze 

 
174 Operátor trhu byl jako akciová společnost založen dne 18. 4. 2001. Jejím zakladatelem a jediným akcionářem 

je Česká republika. Výkon akcionářských práv provádí z pověření státu ministerstvo průmyslu a obchodu. Blíže 

viz výroční zpráva operátora trhu 2019 In Ote.cz [online], [cit. 2021-06-18]. Dostupná z https://www.ote-

cr.cz/cs/o-spolecnosti/soubory-vyrocni-zprava-ote/vyrocni_zprava_2019.pdf. 
175 K tomu srov. např. FRUMAROVÁ, K., GRYGAR, T., POUPEROVÁ, O., ŠKUREK, M. Správní právo 

procesní. 1 vydání. Praha: C. H. Beck, 2021, s. 4‒7. 

https://www.ote-cr.cz/cs/o-spolecnosti/soubory-vyrocni-zprava-ote/vyrocni_zprava_2019.pdf
https://www.ote-cr.cz/cs/o-spolecnosti/soubory-vyrocni-zprava-ote/vyrocni_zprava_2019.pdf
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ani při nejlepší vůli s třetinovým obchodním podílem nad operátorem trhu vykonávat 

kontrolu, čili i jejich případné angažmá by mělo charakter spíše jen (pasivní) finanční 

investice.  

    Jen zdánlivě smysluplnější se pak jeví zákaz, aby členem statutárního orgánu, dozorčí rady 

nebo vedoucím zaměstnancem byla fyzická osoba, která je zároveň členem statutárního 

orgánu nebo zaměstnancem jakéhokoliv jiného držitele licence. Jazykovým výkladem tohoto 

normativního pravidla ovšem dospíváme k zajímavému závěru, že naopak členem statutárního 

orgánu, členem dozorčí rady nebo vedoucím zaměstnancem operátora trhu může být člen 

dozorčí rady kteréhokoliv jiného držitele licence na trhu s elektřinou a trhu s plynem, stejně 

jako že nikoliv vedoucím zaměstnancem operátora trhu může být klidně i vedoucí 

zaměstnanec, člen statutárního orgánu nebo člen dozorčí rady jakéhokoliv jiného držitele 

licence podle energetického zákona. Za takové situace je eufemické hovořit o dostatečném 

zajištění tržní nezávislosti na úrovni operátora trhu, čili veřejnoprávně regulatorní záběr 

energetického zákona v tomto směru v regulatorní efektivitě zjevně selhává. A to zcela 

odhlédnuvše od požadavků Třetí směrnice a Třetí plynárenské směrnice, které poměrně 

nesporně s činnostmi spojenými s provozováním páteřních soustav v energetice spojují velmi 

striktní požadavky tržní nezávislosti, navíc formálně ověřované v rámci certifikačních řízení 

s evropským prvkem (tj. s účastí Komise Evropské unie v něm). Tak se ovšem v české právní 

úpravě nestalo. 

  Pokud tedy shrneme záruky tržního nezávislosti postavení operátora trhu, je třeba zdůraznit, 

že energetický zákon v jeho případě staví toliko na omezených a značně mezerovitě 

upravených garancích nezávislosti, a to v zásadě jen korporátní povahy, tj. na majoritním 

obchodním podílu státu v operátorovi trhu, na právní formě akciové společnosti a některých 

dílčích zákazech ve vztahu k výkonu jiných licencovaných činností, resp. v zákazu nabývání 

obchodních podílů ze strany držitelů jiných licencí, které ovšem co do logiky věci při bližším 

zkoumání příliš neobstojí. 

  V ostatním se energetický zákon nad rámec zákona o ochraně hospodářské soutěže nijak 

zvlášť nevymezuje, čili neupravuje žádné další zvláštní povinnosti operátora trhu při výkonu 

jeho licencované činnosti. Právní úprava postavení operátora trhu tak svou nekomplexností a 

nedůvodnou mírností výrazně zaostává za zákonnou úpravou postavení provozovatelů soustav 

v energetice. Energetický zákon tak kromě povinnosti zpracovávat a po schválení ERÚ 

zveřejňovat své obchodní podmínky176 nestanoví operátorovi trhu dokonce ani povinnost 

 
176 Srov. § 20a odst. 4 písm. j) energetického zákona. 
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neznevýhodňovat účastníky trhu s elektřinou a trhu s plynem či se střežit vzniku křížových 

subvencí pro případ, že mu bylo povoleno ze strany ministerstva průmyslu a obchodu jako 

podnikateli vykonávat i jiné, neregulované činnosti. 

  V tomto směru tedy regulatorní záběr právní úpravy energetického zákona pozoruhodně 

selhává, když na jedné straně jsou týmž zákonem zvláštními povinnostmi nediskriminace a 

transparentnosti zatěžováni provozovatelé soustav na všech provozních úrovních, operátor 

trhu, který tvoří významné osobní propojení jak na trhu s elektřinou, tak na trhu s plynem, 

však takovým veřejnoprávně stanoveným povinnostem vůbec nepodléhá. Neadekvátně mírná 

regulace postavení operátora trhu tedy neodpovídá jeho výhradnímu a co do činností 

unikátnímu postavení na trhu s elektřinou nebo plynem. 

   Nezbývá tedy než ve vztahu k zákonným povinnostem operátora trhu v relaci k soutěžnímu 

právu konstatovat, že se tedy v jeho případě asi nejintenzivněji projeví samotné veřejnoprávní 

normy regulace zákona o ochraně hospodářské soutěže, především pak § 11 ZOHS týkající se 

zákazu zneužívání dominantního postavení na trhu. V rámci teleologického výkladu je 

nicméně třeba dospět k závěru, že povinnost operátora trhu vypracovávat a zveřejňovat své 

obchodní podmínky,177 byť zároveň není energetickým zákonem stanoveno, že se jimi musí 

řídit, jako je tomu u jiných monopolních držitelů licencí, právě v pevné logické návaznosti na 

právní úpravu zákona o ochraně hospodářské soutěže neznamená, že by je operátor trhu jen 

vypracovával, dával ke schválení ERÚ a zveřejňoval, aniž by se jimi nadále řídil. Právě 

z tohoto kontextu pevné vazby dvou vzájemně se doplňujících veřejnoprávních regulací lze 

tedy jednoznačně dospět k závěru, že by jinak vůči operátorovi trhu nastoupily veřejnoprávní 

sankce plynoucí právě ze zákona o ochraně hospodářské soutěže, a to pro porušení rovnosti 

přístupu stran k jím poskytovaným službám a pro případnou „falešnou“ či klamavou 

informaci o obchodních podmínkách, za nichž jsou jím jeho služby poskytovány.  

   Zneužitím dominantního postavení může být podle judikatury s ohledem na konkrétní 

okolnosti případu postup dominantního soutěžitele, tedy i operátora trhu, situace, že si držitel 

monopolního postavení na trhu během jednání o uzavření smlouvy s jiným soutěžitele, v 

jehož průběhu dominant například vynucuje přijetí vlastního smluvního návrhu obsahujícího 

smluvní podmínky, kterých by jinak, nebýt jeho dominantního postavení, nemohl dosáhnout, 

pokud případné nepřijetí smluvního návrhu staví jiného soutěžitele do nevýhodné pozice, jíž 

by v podmínkách nenarušeného soutěžního prostředí nebyl nucen čelit. Nehrálo by přitom 

roli, zda k uzavření smlouvy nakonec došlo, či nikoliv.178 Nejvyšší správní soud k tomu 

 
177 Viz § 20a odst. 4 písm. j) energetického zákona. 
178 Srov. blíže rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 3. 2014, č. j. 5 Afs 15/2012-102. 
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dodal, že mimořádně závažné mohou být účinky zneužívajícího jednání monopolisty u trhů v 

síťových odvětvích, jejichž fungování je vázáno na nezbytná technická zařízení, která byla 

dlouhou dobu ovládána jediným soutěžitelem.179 Právní doktrína ve vztahu k praktikám 

povahy zneužívající dominantního postavení na trhu hovoří o dvou základní druzích či 

skupinách zneužívajících praktik.180 První skupinu tvoří tzv. zneužití vykořisťovatelského 

charakteru (exploitative abuse), skupinu druhou potom zneužití charakteru vylučovacího nebo 

též zabraňujícího (exclusionary abuse). Přitom právě v případě na druhém místě zmiňovaných 

vylučovacích či zabraňovacích protisoutěžních praktik je třeba poukázat na poměrně silný 

potenciál, jenž by mohl svádět operátora trhu k jejich nezákonnému aplikování, a to typicky 

rozdílným (více či méně výhodným) uplatňováním obchodních podmínek poskytování svých 

služeb podle toho, o jakou smluvní protistranu se v konkrétním případě jedná. 

   Právě optikou odkazovaného rozsudku a právní doktríny je třeba vnímat beneficium právní 

úpravy energetického zákona, která nejen ve vztahu k operátorovi trhu přináší preventivní 

nástroj, spočívající v tom, že předmětný monopolní držitel licence právě při použití 

regulátorem ex ante schválených (nebo stanovených) obchodních podmínek logicky ani 

nemůže dospět do stadia jednostranného vnucování svých smluvních podmínek uživateli jeho 

služeb. Operátor trhu by tak byl sám proti sobě, vykládal-li by závaznost obchodních 

podmínek tak, že ji energetický zákon pro něj samotného, ani pro jiné účastníky trhu 

s elektřinou a plynem nestanoví, počítá-li energetický zákon181 zároveň s tím, že pevnou 

součástí zásadně písemně uzavíraných smluv s operátorem trhu (byť jen v některých 

případech) musí být zrovna ujednání o závaznosti obchodních podmínek operátora trhu, 

neuplatní-li se obchodní podmínky přímo ex lege.182  

   Kromě veřejnoprávního rozměru zneužívání dominantního postavení je v této souvislosti 

příhodné podotknout, že se mohou v případě soutěžně závadného jednání operátora trhu, 

jakož i jakéhokoliv jiného provozovatele soustavy v energetice, uplatnit i nepříznivé 

soukromoprávní důsledky takového protisoutěžního jednání. Podle relevantní judikatury 

Nejvyššího soudu183 lze totiž nárok na přiměřené zadostiučinění využít nejen v případech 

nehmotné újmy, ale lze jej uplatnit také k vyrovnání újmy, která má materiální důsledky, 

 
179 Tamtéž. 
180 Blíže srov. ŠEMORA, V. Nad některými skutkovými podstatami zneužití dominantního postavení vylučovací 

povahy. Právní rozhledy, 2008, č. 2, s. 43. 
181 Pro elektroenergetiku v § 50 odst. 7 až 11, resp. § 72 odst. 8 energetického zákona. 
182 Tuto výjimečnou právní úpravu obsahuje pro náležitosti smluv o zúčtování regulační energie § 50 odst. 7 

energetického zákona. 
183 K tomu např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 11. 2008, sp. zn. 32 Cdo 1664/2008. 
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typicky například když se ztížením pozice v hospodářské soutěži sníží zisky smluvního 

protějšku.  

 

7.2. Regulatorní kompenzace slabší strany prostřednictvím obecných pravidel ochrany 

spotřebitele a její veřejnoprávní odraz do podnikání v energetice 

 

Druhou zmíněnou oblastí působení veřejného zájmu na existenci spravedlivé hospodářské 

soutěže v širším slova smyslu představuje ochrana spotřebitele jako nejslabšího článku 

dodavatelsko – odběratelského řetězce. Zvláště v energetice je pro výskyt silných tržních 

hráčů s výraznou informační a mnohdy i ekonomickou převahou třeba poskytnout ochranu 

právě onomu koncovému prvku dodávky elektřiny nebo plynu. Zákonodárce tak vedle 

pravidel ochrany hospodářské soutěže, hájící primární tržní rozmanitost, přichází se 

specifickou regulatorní ochranou slabší smluvní strany s jádrem v kogentní právní úpravě 

občanského zákoníku. Děje se tak tedy nejen prostřednictvím specifických ustanovení 

energetického zákona, jež v mnohém doplňují obecnou ochranu spotřebitele upravenou 

v soukromoprávní rovině ochrannými právními normami občanského zákoníku, ale 

především také prostřednictvím zákona o ochraně spotřebitele, jenž podnikatelům (nejen 

v energetice) obecně zakazuje používání nekalých obchodních praktik v obchodním styku, 

zvláště pak praktik klamavé nebo agresivní povahy.  

   Ochrana spotřebitele jako výhradně fyzické osoby má tedy na jednu stranu soukromoprávní 

rozměr, přičemž těžiště této právní úpravy nalézáme v občanském zákoníku, pro energetiku 

pak, nicméně již v rovině veřejného práva, s podporou zvláštního ustanovení § 11a 

energetického zákona. Zvláště pak oblast právních vztahů specifického charakteru, jakými 

jsou spotřebitelské smlouvy, byla v této souvislosti Ústavním soudem shledána jako princip 

typizované ochrany slabší smluvní strany v rovině ústavněprávního významu, a to ve 

smluvních vztazích ve vodárenství, tedy rovněž v rámci provozování síťového odvětví.184 

Podle Ústavního soudu „(n)erovnost vzájemného postavení spotřebitele a podnikatele je ještě 

výraznější tehdy, nabízí-li podnikatel služby, bez nichž se spotřebitele neobejde, a zároveň je 

na daném území jediným poskytovatelem takové služby, tak jako je tomu typicky právě při 

dodávce vody, elektřiny a plynu. Tehdy totiž k výše uvedenému přistupuje ještě skutečnost, že 

spotřebitel nemá v podstatě jinou možnost než do smluvního vztahu s podnikatelem vstoupit, 

 
184 Blíže viz Ústavní soud v nálezu ze dne 23. 11. 2017, sp. zn. I. ÚS 2063/17. 
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což ještě posiluje pozici dodavatele. V těchto vztazích je proto třeba o to důrazněji dbát na 

prosazování ochrany spotřebitele.“185  

  Naopak gros veřejnoprávní úpravy ochrany téhož spotřebitele nese již zmiňovaný zákon o 

ochraně spotřebitele.186 Ten pak chrání spotřebitele v mezních polohách před nejzávažnějšími 

formami kořistnických obchodních praktik, vycházeje ze zásadně slabšího postavení 

spotřebitele jako tržně potenciálně exploatovaného laika. Existuje tudíž veřejný zájem, a to 

dokonce počínaje úrovní evropského práva, na tom, aby k těmto jednáním v důsledku 

veřejnoprávního zákazu vůbec nedocházelo, čili aby zůstal zachována podstata poptávkového 

potenciálu spotřebitele nepodnikatelsky jednajícího vůči podnikatelům.187 Tato právně 

zámezní jednání zákon o ochraně spotřebitele označuje jako nekalé obchodní praktiky a 

spotřebitele před nimi chrání jak generální klauzulí ve smyslu § 4 zákona o ochraně 

spotřebitele, tak vymezením typizovaných skutkových podstat v zásadě klamavého nebo 

agresivního charakteru,188 a to i s příslušným doplněním příloh zákona o ochraně 

spotřebitele,189 které přinášejí tzv. black list těch nejhorších skutkových podstat klamavých a 

agresivních nekalých obchodních praktik, u nichž není třeba dále zkoumat naplnění znaků 

odpovídajících skutkových podstat, neboť jsou jako takové zákonem označovaný za právně 

závadné, potažmo trestné. Pro oblast energetiky pak zákon o ochraně spotřebitele vymezuje 

dozorový orgán před nekalými obchodními praktikami právě ERÚ,190 u něhož se tak sbíhají 

víceré dozorové a sankční agendy. ERÚ je tak věcně příslušný ke stíhání a trestání nekalých 

obchodních praktik mimo jiné v sektorech elektroenergetiky a plynárenství.  

   Rozhodovací praxe českých soudů se s ohledem na častější výskyt některých nekalých 

obchodních praktik dosud výslovně zabývala dvěma typy z nich. Ve vztahu ke klamavým 

obchodním praktikám se dosud Nejvyšší správní soud zabýval především potřebností 

stanovení konečné ceny včetně všech zákonných odvodů, když za klamavé označil takové 

lákání cenou, která byla oproštěna od určitých zákonných odvodů,191 což se kromě daní a 

poplatků v energetice může týkat rovněž ceny za kapacitní (transportní) služby v energetice, 

které jsou stanovovány mimo smluvní rozsah na základě cenové regulace ERÚ. Tentýž soud 

 
185 Tamtéž, bod 18. 
186 Viz k tomu J. Staša k heslu „Veřejnoprávní ochrana spotřebitele“ In: HENDRYCH, D. a kol. Právnický 

slovník. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. 
187 Viz § 419 občanského zákoníku, který definuje spotřebitele. 
188 Jde o § 5 až 5b zákona o ochraně spotřebitele (klamavá konání, klamavá opomenutí, agresivní obchodní 

praktika). 
189 Hovořím o příloze č. 1 (Klamavé obchodní praktiky) a příloze č. 2 (Agresivní obchodní praktiky) k zákonu o 

ochraně spotřebitele. 
190 Viz § 23 odst. 11 zákona o ochraně spotřebitele. 
191 Srov. např. rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 1. 2006, č. j. 3 As 37/2005–59, a ze dne 2. 4. 

2015, č. j. 7 As 243/2016–22. 
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se také vyjádřil k nutnosti, aby spotřebitel nebyl ohledně ceny klamán dovednými praktikami 

nejrůznějšího ukrývání ceny, resp. jeho podmiňování činěním dalším úkonů vůči 

dodavateli.192 Spotřebitel má tak právo být seznámen se skutečnou (konečnou) cenou již v 

okamžiku jeho prvního kontaktu s nabídkou prodávajícího, neboť cena představuje výchozí a 

určující informací, jež dále determinuje postup spotřebitele při výběru zboží; tak musí být 

učiněno i například v úvodní části webové prezentace. Podle Nejvyššího správního soudu tak 

spotřebitel nesmí být k zahájení objednacího procesu lákán na základě ceny, za níž není 

možné zboží ve skutečnosti koupit.193 

    Co se týče agresivních obchodních praktik, pak se Nejvyšší správní soud výslovně vyjádřil 

k problematice agresivní praktiky setrvalého prodeje v energetice, v rámci níž šlo o dodávky 

plynu dodavatelem po platném odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele. Nejvyšší 

správní soud popsal takové jednání, které se významným způsobem dotýká spotřebitelů, 

jejichž možnost obrany proti takovým nevyžádaným dodávkám plynu je ovšem značně 

omezená, když ad absurdum deklaroval, že by dodavatel mohl i přes platné odstoupení od 

smlouvy dodávat „beztrestně“ spotřebiteli zemní plyn, resp. bránit mu v návratu k původnímu 

dodavateli, a za tyto služby navíc požadovat úhradu.194  

  Vraťme se ale k soukromoprávní dimenzi právní ochrany spotřebitele jako typicky slabší 

smluvní stran. Ochrana spotřebitele kogentního charakteru je svou podstatou především 

vyjádřením ústavního principu důvěry v úkony dalších osob a principu právní jistoty, jež 

představují součást materiálně, tj. hodnotově chápaného právního státu.195 Jejím účelem 

přitom sice zcela určitě není sanace následků lehkomyslnosti a neodpovědnosti spotřebitele,196 

nicméně od podnikatele strany příslušného smluvního vztahu lze na druhou stranu očekávat, 

resp. vyžadovat, že bude ve vztahu ke spotřebiteli jednat poctivě. V opačném případě se totiž 

zpronevěřuje důvěře v poctivost svého jednání, a takovému jednání podnikatele proto nelze 

poskytnout právní ochranu.197 Judikatura civilních soudů přitom právě při posuzování 

dovolenosti, potažmo přiměřenosti sjednávaných smluvních klauzulí zásadně vychází 

z premisy, že porovnává docílený smluvní stav se stavem dispozitivně stanoveným zákonem, 

 
192 K tomu blíže rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 4. 2015, č. j. 7 As 243/2014–22, ze dne 19. 8. 

2010, č. j. 1 As 46/2010–79, resp. též rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 2. 3. 2006, č. j. 11 Ca 

203/2005–30. 
193 Viz rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 2. 2015, č. j. 7 As 152/2014–28, nebo ze dne 29. 3. 

2018, č. j. 9 As 32/2018-31. 
194 K tomu blíže rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 11. 2015, čj. 7 As 141/2015–38. 
195 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 6. 11. 2007, sp. zn. II. ÚS 3/06. 
196 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 6. 2010, sp. zn. 23 Cdo 1201/2009.  
197 Blíže k tomu viz nález Ústavního soudu ze dne 27. 11. 2017, sp. zn. I. ÚS 1844/17, resp. též § 6 občanského 

zákoníku upravující zásadu poctivosti v právním styku. 
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čili komparuje konkrétní posuzovanou smluvní úpravu mezi spotřebitelem a podnikatelem s 

dispozitivní úpravou, přičemž současně zkoumá, zdali je smluvní vztah významně k tíži 

spotřebitele.198 Zkoumá se tak, zdali by každý průměrný spotřebitel s takovou smluvní 

klauzulí souhlasil (obvyklost užití), dále zdali je vychýlena smluvní rovnováha, přičemž ta 

není narušena tehdy, jsou-li obdobná práva dána oběma smluvním stranám (například 

oboustranné smluvní pokuty). Smluvní rovnováha ovšem není vychýlena ani tehdy, je-li 

jedním ustanovením spotřebitel znevýhodněn, nicméně současně jinou výhodu získává v 

jiném smluvním ustanovení (princip kompenzace). Příkladem kompenzační výhody může být 

například spotřebitelovo právo za určitou nevýhodu při koupi zboží uplatnit v přiměřené lhůtě 

dárkový certifikát (poukázku); pokud je lhůta k uplatnění spotřebitelova práva dostatečně 

dlouhá, nemusí navíc podnikatel takovou poukázku po marném uplynutí přiměřené lhůty 

refundovat.199 Jsou-li pak se spotřebitelem k jeho žádosti individuálně sjednávána zvláštní 

smluvní ustanovení, pak se tato považují spíše za přiměřená, aniž by však z takového 

přezkumu byla automaticky jen na základě této skutečnosti vylučována. 

   Pro oblast energetiky je v návaznosti na ustanovení občanského zákoníku o nepřiměřených 

smluvních ujednáních200 postavení spotřebitele vůči dodavatelům energie zakládané 

občanským zákoníkem posilováno energetickým zákonem, přičemž při téže příležitosti 

zákonodárce přistoupil i k rozšíření některých veřejnoprávních oprávnění spotřebitelů 

informační povahy i na další subjekty povahy slabší smluvní strany na straně maloodběru.201 

Jedná se o povinnost dodavatelů elektřiny a plynu, tedy výrobců a obchodníků s elektřinou a 

plynem uveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup podmínky uplatňované při 

dodávce elektřiny nebo plynu.  

     Ustanovení § 1814 písm. i) občanského zákoníku a contrario umožnuje podnikateli, aby 

podstatně zvýšil cenu jen při současné existenci práva spotřebitele odstoupit od smlouvy. Toto 

obecné normativní pravidlo ovšem právě úprava § 11a energetického zákona upřesňuje a 

zpřísňuje tak, že se vztahuje nikoliv jen na podstatné, nýbrž na každé jednostranné zvýšení 

ceny dodávky energie, resp. i na změnu jiných smluvních podmínek. Pokud má dodavatel 

elektřiny nebo plynu v úmyslu zvýšit cenu za dodávku elektřiny nebo plynu nebo změnit jiné 

 
198 Viz např. stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 9. 10. 2013, sp. zn. Cpjn 200/2013, rozsudek Nejvyššího soudu 

ze dne 28. 3. 2018, sp. zn. 33 ICdo 45/2017, nebo rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci C-472/11, 

Banif Plus Bank Zrt. 
199 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 3. 2010, sp. zn. 33 Cdo 1956/2007. 
200 Zejména § 1814 písm. g) a i) občanského zákoníku. 
201 Jedná se o § 11a odst. 1 energetického zákona, jenž se vztahuje rovněž na podnikající fyzické osoby s roční 

spotřebou plynu do 630 MWh a na podnikající fyzické osoby odebírající elektřinu z hladiny nízkého napětí. 



 
 

131 
 

podmínky takové dodávky, ovšem zásadně v neprospěch spotřebitele,202 při současném 

splnění předpokladu, že je mu smluvně umožňováno k takovým jednostranným změnám 

smluvních podmínek dodávky elektřiny nebo plynu přistupovat, je povinen ve lhůtě 

nejpozději třicátý den před účinností takové jednostranné změny smlouvy jednak i) takovou 

změnu smluvních podmínek dodávky energie uveřejnit, ii) jednak musí ovšem v téže lhůtě 

zároveň adresně takovou jednostrannou změnu smluvních podmínek oznámit, a to způsobem 

stanoveným ve smlouvě. Jestliže si ovšem takový způsob oznamování jednostranných změn 

dodávkové smlouvy se zákazníkem smluvně neupraví, je podle § 11 a odst. 1 věty poslední 

energetického zákona povinen zvýšení ceny nebo změnu jiných podmínek smluvní dodávky 

elektřiny oznámit jakýmkoliv prokazatelným způsobem. V tomto směru je tedy energetickým 

zákonem chráněn zájem spotřebitele na dostatečné, tj. včasné a úplné informaci spotřebitele o 

provedené jednostranné změně smluvních dodávek energie ze strany jejího dodavatele 

zajištěním dvou informačních kanálů zvyšujících pravděpodobnost, že tato informace se ke 

spotřebiteli dostane.  

   Na nikoliv řádné splnění informační povinnosti o jednostranné změně smluvních podmínek 

ze strany dodavatele energie je následně v odstavci 5 odkazovaného ustanovení energetického 

zákona pevně navázáno oprávnění spotřebitele odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 

tří měsíců od „data“ takové jednostranné změny smluvních podmínek dodávky energie. 

„Datem“ je přitom nejspíše nutno chápat den nabytí účinnosti změny předmětných smluvních 

podmínek (například tedy jednostranné navýšení ceny za elektřinu nebo plyn) a „zákazníkem“ 

je patrně nutné rozumět toliko spotřebitele, nikoliv již další skupiny maloodběratelů 

předmětného energetického média. K takovému závěru lze dospět zejména za použití 

systematického výkladu při zohlednění požadavku jeho restriktivity ve prospěch zákonem 

zatěžovaných subjektů dodavatelů energie. Energetický zákon totiž v § 11a odst. 2 a 3 dále 

upravovaná veřejnoprávní oprávnění vztahuje výslovně toliko k těm zákazníkům, kteří jsou 

v postavení spotřebitele, zatímco následně dále hovoří již jen o „zákazníkovi“. Je-li však § 11 

a odst. 5 energetického zákona logicky navázán na předchozí odstavec 1 věty druhé a třetí, 

bylo by jen stěží logicky udržitelné, aby se předmětné právo vztahovalo také na 

nespotřebitelskou část zákaznické obce, byť povahy maloodběru. Terminologická 

nesoudržnost byla do energetického zákona „zavlečena“ jeho novelou provedenou zákonem č. 

 
202 Ustanovení § 11a odst. 1 věty druhé energetického zákona v rozsahu termínu „změn jiných podmínek dodávek 

elektřiny nebo plynu“ nelze vykládat tak, že by dodavatel energie byl povinen uveřejňovat a oznamovat ty 

jednostranné změny podmínek, které objektivně vedou ke zlepšení postavení spotřebitele jako smluvní strany, 

například když by podnikatel jednostranně odbourával smluvní pokutu stanovenou k tíži spotřebitele pro určité 

konkrétní případy porušení smlouvy. 
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131/2015 Sb.203 Ve spojení s odstavcem 6 věty třetí předmětného ustanovení energetického 

zákona zároveň platí, že takové odstoupení od smlouvy je účinné k poslednímu dni 

kalendářního měsíce, bylo-li „uskutečněno“, tedy ve významu „doručeno“, dodavateli 

nejpozději desátý den před koncem příslušného měsíce. Dojde-li k jeho pozdějšímu doručení 

v rámci zákonem stanovené tříměsíční lhůty, nastává účinnost odstoupení od smlouvy až 

k poslednímu dni následující měsíce, ve kterém bylo odstoupení doručeno dodavateli energie. 

   Naplní-li však dodavatel energie vůči spotřebiteli svou povinnost včas a adresně spotřebiteli 

oznámit předmětnou jednostrannou změnu smluvních podmínek dodávky elektřiny nebo 

plynu, resp. jej v téže třicetidenní lhůtě poučí o jeho právu odstoupit od smlouvy, je 

spotřebitel v uplatnění svého práva odstoupit bez uvedení důvodu od smlouvy omezen lhůtou 

„nejpozději desátý dne přede dnem zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek“. 

V tomto případě tedy dodavateli svědčí beneficium řádného plnění oznamovací povinnosti 

vůči spotřebiteli, které de facto znamená zkrácení lhůty, v níž může zákazník od měněné 

dodávkové smlouvy odstoupit. Na rozdíl od předešlého případu nikoliv řádného oznámení 

zákonem uváděné jednostranné změny smluvních podmínek dodávek energie ovšem logicky 

takové odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti již k poslednímu dni (téhož) měsíce doručení 

spotřebitelova odstoupení od smlouvy, pokud ovšem sám spotřebitel neurčí na základě 

zákonem stanovené opce pozdější datum nabytí účinnosti svého odstoupení od smlouvy. 

K tomu je ovšem dodat, že zákonodárce při formulaci tohoto ustanovení vycházel z takové 

praxe dodavatelů, v jejímž rámci byla cena navyšována, resp. jiné smluvní podmínky měněny, 

vždy ke konci některého z kalendářních měsíců. Tento nedostatek právní úpravy nyní přináší 

určité aplikační potíže v případě, že dodavatel energie cenu za elektřinu nebo plyn zvyšuje 

například již od dvacátého dne předmětného kalendářního měsíce, protože v těchto případech 

zákon fakticky znemožňuje, aby se spotřebitel z uzavřené dodávkové smlouvy v případě 

realizovaného odstoupení od smlouvy k poslednímu dni před nabytím účinnosti zvýšené ceny. 

Pro futuro by tak bylo vhodné zvážit takovou právní úpravu, která by dále fixovala nabytí 

účinnosti takového odstoupení od smlouvy k poslednímu dni přede dnem nabytí účinnosti 

předmětné změny příslušných smluvních podmínek dodávkové smlouvy. 

   K  použité terminologii lze v tomto směru zákonodárci nicméně vytknout, že právo na 

odstoupení od smlouvy zbytně doprovází slovy „bez uvedení důvodu“, když je zcela zřejmé, 

že oním důvodem zákonného vzniku tohoto oprávnění spotřebitele je právě a jen jednostranné 

 
203 Předmětná novelizace energetického zákona do textu tohoto právního předpisu vnesla i další pochybení 

technického směru, když např. v § 11a odst. 6 omylem ponechala odkaz na odstavec 3, když právo na odstoupení 

od smlouvy již tou dobou platně a účinně upravoval odstavec 5 téhož ustanovení. 
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navýšení ceny nebo jednostranná změna jiných smluvních podmínek dodávky energie. 

Uvádění, resp. neuvádění důvodu v rámci takového jednostranného právního jednání 

spotřebitele v takovém případě vůbec nedává smysl, když je nutné identifikovat zákonný 

základ existence práva spotřebitele odstoupit od smlouvy.  

    Obdobně nadbytečná se jeví ovšem i zákonná deklarace obsažená v § 11 a odst. 5 věty 

poslední energetického zákona, v níž je právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy 

výslovně redukováno jen na případy takového jednostranného navyšování ceny, které není 

navázáno na zvýšení regulované složky ceny, daní a poplatků, resp. pro případy změn jiných 

smluvních podmínek dodávky energie v nezbytném rozsahu z důvodu zajištění souladu 

s obecně závazným právním předpisem. Toto zákonné vynětí je totiž prováděno zcela 

nesystematicky a s nízkou mírou logiky toho, co je třeba chápat pod jednostranným 

navyšováním ceny za dodávku elektřiny nebo plynu, popřípadě změnou jiných smluvních 

podmínek právě ze strany dodavatele energie, tedy z poskytovatelské strany smlouvy. Takový 

jednostranný původ ovšem nelze spatřovat ve změně podmínek, které nelze ovlivnit ani 

jednou ze smluvních stran dodávkové smlouvy. Zejména u daní, poplatků, ale i u regulované 

složky ceny tedy nelze za původce případné změny ceny považovat dodavatele elektřiny nebo 

plynu, resp. jeho jednostranné právní jednání. Takové navyšování ceny je totiž projevem 

veřejnoprávního působení nad rámec smluvně uzavřeného soukromoprávního vztahu mezi 

spotřebitelem a jeho dodavatelem energie. 

   Další zákonné limity smluvní volnosti pro oblast uzavíraných smluv se spotřebitelem 

stanoví § 1820 a násl. občanského zákoníku pro smlouvy uzavírané buď distančním 

způsobem, tj. bez současné fyzické přítomnosti stran v důsledku použití prostředků 

komunikace na dálku, anebo mimo obchodní prostory dodavatele elektřiny nebo plynu, čili 

sice za osobní přítomnosti budoucích smluvních stran, nicméně v prostředí mimo prostory 

obvyklé pro podnikatelovo podnikání.204 Rovněž nad rámec této obecné právní úpravy 

kogentního charakteru ovšem dále ve prospěch spotřebitele v energetice vystupuje § 11a odst. 

2 až 4 energetického zákona. Podnikající dodavatelé energetických médií tak musejí být dbalí 

jak poměrně rozsáhlé právní úpravy předsmluvních informačních povinností v občanském 

zákoníku pro případy takových zvláštních případů uzavírání dodávkových smluv, tak 

odkázané právní úpravy energetického zákona. V první řadě energetický zákon v § 11a odst. 2 

odlišně od občanského zákoníku stanoví počátek běhu čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od 

smlouvy tak, že se počítá ode dne uzavření smlouvy. Ve vztahu k tomuto stanovení 

 
204 K tomu srov. § 1828 občanského zákoníku. 
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speciálního počátku běhu této lhůty lze však směle prohlásit, že smluvní postavení 

spotřebitele v energetice nezlepšuje, ba spíše naopak jej bez dalšího (viz níže) zhoršuje, 

protože obecná právní úprava počátku běhu této lhůty ve smyslu § 1829 odst. 1 občanského 

zákoníku se navazuje zásadně až na okamžik poskytování plnění z uzavřené smlouvy. 

Nicméně v § 11a odst. 3 energetického zákona zákonodárce nad rámec úpravy práva na 

odstoupení od uzavřené smlouvy přišel až v průběhu legislativního procesu ještě 

s dodatečným právem spotřebitele na bezsankční podání výpovědi takto uzavřené dodávkové 

smlouvy, ať je uzavřena i na dobu určitou, a to ve lhůtě do patnáctého dne ode dne zahájení 

dodávky elektřiny nebo plynu. Výpovědní doba pro tyto případy přitom činí patnáct dní, 

přičemž se odpočítává až od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. Jedním 

dechem ovšem zákonodárce poslední větou téhož ustanovení toto právo relativizuje ve 

prospěch „nedotčenosti“ smluvní úpravy, která byla mezi dodavatelem a spotřebitelem 

sjednána u smluv uzavřených na dobu neurčitou právě pro případ výpovědi takové smlouvy.  

   Právě na tomto místě tedy zákonodárce slevil ze svých ochranářských pozic úpravy 

veřejného práva a pro případy ukončování dodávkových smluv uzavřených na dobu neurčitou 

fakticky upřednostňuje smluvní úpravu, ať je jakkoli méně výhodná nežli veřejnoprávně 

stanovené podmínky uplatnění výpovědi právě pro případ dodávkových smluv. Tak ze své 

vlastní právní úpravu činí právní úpravu dispozitivní, kterážto je ovšem mnohem typičtější 

pro oblast úpravy smluvních vztahů v rámci soukromého práva. V tomto směru tedy 

energetický zákon zcela nevhodně omezuje dopad své vlastní, svou povahou veřejnoprávní 

úpravy práva spotřebitele vypovědět na dálku či mimo obchodní prostory uzavřenou 

dodávkovou smlouvu, notabene uzavíranou na dobu neurčitou, pro což lze jen stěží najít 

vhodné odůvodnění.  

   Naopak pochybnosti co do účelu a prospěšnosti nevyvolává § 11 a odst. 4 energetického 

zákona, který pro distančně a mimo obchodní prostory uzavírané smlouvy předvídá přenesení 

důkazního břemene o případném neuzavření dodávkové smlouvy na stranu dodavatele 

energie. Toto ustanovení energetického zákona se stalo obzvláště užitečným pro případy, kdy 

spotřebitel zmocnil zprostředkovatele k uzavření smlouvy, přičemž takový zprostředkovatel 

následně uzavřel jménem a na účet spotřebitele smlouvu v obchodních prostorách smluveného 

dodavatele energie, ačkoliv reálně tomu tak nebylo. Na trhu dodávek s elektřinou a plynem 

tak nejsou vyloučeny případy, kdy dodavatel a zprostředkovatel smlouvu uzavírají distančně, 

nicméně do takto uzavírané dodávkové smlouvy si s cílem zajištění úspěšného nesení 

důkazního břemene komponují klauzule, které mají osvědčovat, že smlouva byla daným 

zprostředkovatelem jménem spotřebitele uzavřena v obchodních prostorách daného 
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dodavatele energie. V takových případech je ovšem třeba mít na mysli, že zejména 

v případech, kdy se oba podnikatelské subjekty uzavírající smlouvu svými sídly nachází 

v relativně velké vzdálenosti, nemusí takový „důkaz“ (obdobně jako například čestné 

prohlášení dodavatele energie a zprostředkovatele o tom, že smlouvu uzavřeli v obchodních 

prostorách dodavatele energie) postačovat pro unesení tohoto důkazního břemene, čili je 

zapotřebí věrohodnějších důkazních prostředků jako například výpis z knihy jízd osvědčující 

cestu zprostředkovatele do takto vzájemně relativně odlehlých obchodních prostor dodavatele 

energie, svědectví dalších, na věci nezaujatých osob svědků apod.  

    Konečně oblastí, u které se na tomto místě krátce zastavím, je již naznačená problematika 

nepřiměřených, či zneužívajících smluvních ujednání ve smyslu § 1813 občanského zákoníku, 

u nichž se má za to, že jsou zakázaná, a to pro založení významné nerovnováhy práv nebo 

povinností stran v neprospěch spotřebitele, navíc v rozporu s požadavkem přiměřenosti. Jak 

uvádí O. Vondráček,205 „(s)ystém ochrany spotřebitele před zneužívajícími klauzulemi 

vychází z myšlenky, že se spotřebitel nachází v nerovném postavení vůči prodávajícímu nebo 

poskytovateli z hlediska jak vyjednávací síly, tak úrovně informovanosti, což ho vede k tomu, 

že přistupuje na podmínky předem vyhotovené prodávajícím nebo poskytovatelem, aniž může 

ovlivnit jejich obsah…“.  Aby mohlo být smluvní ujednání považováno za souladné s právem, 

čili za nikoliv nepřiměřené, je nutné nejprve posoudit, zdali jsou sjednaná práva a povinnosti 

smluvních stran v rovnováze. Pokud v rovnováze nejsou, je třeba ve druhém kroku zkoumat, 

zdali se jedná o značnou nerovnováhu, která zatěžuje právě spotřebitele, a konečně ve třetím 

kroku, zdali je tato nerovnováha s ohledem ke konkrétním okolnostem smluvního případu 

přiměřená. V mnohém poučný a ilustrativní přehled nepřiměřených smluvních ustanovení 

zakládajících značnou nerovnováhu v neprospěch spotřebitele obsahuje demonstrativní výčet 

v § 1814 občanského zákoníku, v němž nalézáme především smluvní klauzule omezující, či 

vylučující nároky spotřebitele z vad nebo na náhradu újmy, smluvní ustanovení dovolující 

jednostranně (z podnikatelovy vůle) měnit práva či povinnosti smluvních stran nebo klauzule 

umožňující podnikateli od smlouvy odstoupit, zatímco spotřebiteli nikoliv, nebo bezdůvodně 

smlouvu vypovědět bez přiměřené výpovědní doby, a mnohé další. I pro tato ustanovení tedy 

platí zákaz jejich užití, a to i pro celou oblast energetiky tam, kde se nachází smluvní rozhraní 

se spotřebiteli, typicky tedy u závazků dodávek nebo sdružených dodávek elektřiny nebo 

plynu. 

 
205 Blíže viz O. Vondráček In: PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 2. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 1913. 
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    Zatímco další zakázaná nepřiměřená ujednání nacházíme v neúplném výčtu § 1814 

občanského zákoníku, § 11a odst. 8 a 9 energetického zákona přináší pro energetiku faktické 

rozšíření tohoto „černého“ seznamu smluvních klauzulí o dva typy smluvních ustanovení, 

týkajících se platebních podmínek za dodávku elektřiny nebo plynu.  

   První z nich zatěžuje dodavatele energie povinností umožnit spotřebiteli neznevýhodňující 

výběr způsobu platby za dodanou elektřinu nebo plyn. V tomto prvním případě zákonodárce 

zcela zřejmě brojí proti možné diskriminaci spotřebitele ohledně volby možností, jak 

spotřebitel (typicky odběratel příslušného energetického média) může provádět platby za 

dodanou elektřinu nebo plyn. Podnikatelé v energetice se ovšem v takovém případě mohou 

diskriminace spotřebitele dopouštět, nabízí-li vícero způsobů provádění plateb, tehdy, pokud 

k těmto alternativním způsobům platby neumožňují přístup všem spotřebitelům, ale jen 

některým svým zákazníkům ze spotřebitelského segmentu. V žádném případě tak za 

diskriminaci nelze považovat situaci, kdy v důsledku vývoje digitálních technologií nebo 

v návaznosti na optimalizaci nákladů na údržbu příslušného portfolia platebních kanálů 

přestane podnikatel nabízet dříve jím poskytované platební alternativy, například osobní 

platbu v hotovosti na pokladně, pokud tak činí stejně vůči všem spotřebitelům. Diskriminace 

tak musí být primárně determinována uplatňováním subjektivních, čili objektivně 

nezdůvodnitelných kritérií, jako je například kritérium věku či státního občanství, od něhož 

potom odvozuje přístupnost (nebo naopak nepřístupnost) použití určitého nabízeného způsobu 

platby ceny. 

   Druhé z výše zmíněných ustanovení energetického zákona pak dodavateli energie zakazuje 

vůči spotřebiteli uplatňovat excesivní výši záloh na kupní cenu za skutečně dodanou elektřinu 

nebo plyn. Pro tento účel tedy zákonodárce určuje dodavateli povinnost, že smí zálohy 

spotřebiteli stanovit nejvýše v rozsahu důvodné předpokládané spotřeby energie 

v následujícím zúčtovacím období. Ačkoliv to energetický zákon sám výslovně neuvádí, je 

třeba kromě samotného předpokladu spotřeby elektřiny nebo plynu u příslušného spotřebitele 

do kalkulace záloh zohlednit rovněž případný (stabilizovaný) trend vývoje ceny dodávaných 

komodit, ať je rostoucí, anebo klesající, každopádně však musí být podložen předchozí 

(historickou) tržní zkušeností, která nemá jednorázový a krátkodobý, čili mimořádně 

výkyvový, charakter.  

   Obě uváděné povinnosti dodavatelů energie energetický zákon citelně sankcionuje jako 

přestupek pokutou s horní hranicí dosahující 15 000 000 Kč,206 čímž plnění těchto povinností 

 
206 Srov. § 91 odst. 1 písm. d) a l) ve spojení s odst. 14 písm. c) energetického zákona, byť v odstavci 1 písm. d) 

a l) jsou uvedeny nesprávné odkazy na čísla odstavců § 11a energetického zákona (odst. 6 a 7 místo odst. 8 a 9). 
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profiluje právě ve veřejnoprávní rovině. Právní úprava energetického zákona tak dále 

doplňuje a modifikuje kogentní právní úpravu ochrany spotřebitele na úrovni občanského 

zákoníku i o další, tentokráte však veřejnoprávní prvky.  

   K předmětné problematice ochrany spotřebitele je nicméně vhodné doplnit, že v poslední 

době se právě ve vztahu k těmto partiím právní úpravy i v návaznosti na vládní návrh novely 

energetického zákona rozhořela diskuze o striktnější a svým rozsahem zásadnější míru 

ochrany spotřebitele, pokrývající mimo jiné i problematiku dosud nijak neregulované 

zprostředkovatelské činnosti v energetice. Debata v době psaní této práce vyústila ve 

vypracování zásadních pozměňovacích návrhů některých poslanců, které vyznění původního 

vládního návrhu novely energetického zákona výrazněji posunuly. Je tedy evidentní, že 

zákonodárce před třetím čtením návrhu novely energetického zákona v Poslanecké sněmovně 

vnímá míru veřejnoprávní regulace energetiky prováděnou energetickým zákonem právě 

v relaci ke spotřebiteli jako nedostatečnou a přichází s návrhem komplexního přerodu 

stávající speciální oborové právní úpravy, opět s přísnějšími právně – regulatorní prvky, které 

se dotknuly i oblasti zamezování zneužití letitých plných mocí k uzavírání nových 

dodávkových smluv, a to na základě výslovné právní úpravy, která ex lege omezuje trvání 

takových plných mocí na dobu dvanácti měsíců.207 

    

8.   Závěrem 

 

   Tato disertační práce od svého samotného počátku směřovala jednak k poznání, jakým 

účelem a kterými důvody byla vedena snaha zákonodárce z pozice veřejného práva zasahovat 

do právních vztahů, jež vznikají v energetice, a to na všech úrovních dodavatelsko – 

odběratelského řetězce, jednak též k poznání, zdali je zákonodárcem představená míra 

veřejnoprávní regulace tomuto účelu a těmto důvodům přiměřená, potažmo a následně, je-li 

co do svého faktického působení vůči subjektům v elektroenergetice a plynárenství efektivní. 

Cílem této práce tak bylo jak rozkrytí relevantní právní úpravou reprezentovaných veřejných 

zájmů, tak analýza, zdali je právní úprava především energetického zákona dostatečně 

efektivně, resp. adresně s to takové veřejné zájmy v různých projevových formách hájit. 

 
Skutkové podstaty obou přestupků jsou nicméně natolik jednoznačně stanovené, že není pochyb, že míří na 

splnění právě těchto veřejnoprávních povinností držitelů některé z dodavatelských licencí. 
207 Blíže viz sněmovní tisk č. 799/0, In Psp.cz [online]. [cit. 2021-07-12]. Dostupný z 

https://www.psp.cz//sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=799&CT1=0, a navazující dokumentace k témuž sněmovnímu 

tisku, zejména sněmovní tisk č. 799/2, In Psp.cz [online]. [cit. 2021-07-12]. Dostupný z 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=799&CT1=2. 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=799&CT1=0
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   Z obsahu této práce především vyplynulo, že právní úprava energetických sektorů má 

primárně sloužit k zajištění dodávky energie, tj. elektřiny a plynu, transportním systémem 

obyvatelstvu, tedy fyzickým a právnickým osobám. Pro tento účel energetický zákon jednak 

staví veřejnoprávní bariéru vstupu subjektů na samotný trh dodávek energie, jakož i 

poskytovatelů transportních služeb, čili provozovatelů soustav v elektroenergetice a 

plynárenství. Právě do postavení naposledy zmíněné skupiny energetických podnikatelů 

energetický zákon zvlášť citelně zasahuje, a to jak ve vztahu ke stanovení specifických 

podmínek a veřejnoprávních povinností, tak v relaci ke stanovení zvláštních veřejnoprávních 

oprávnění. Jejich prostřednictvím lze jedině docílit překonání dílčích soukromoprávních 

zájmů právnických a fyzických osob, které stojí, či by mohly stát, v cestě prosazení bezpečně 

a spolehlivé dodávky energie v rámci tuzemska, zejména aby se mohla vybudovat, 

provozovat a rozvíjet energetická (technická) infrastruktura. Veřejnoprávní oprávnění však 

současná právní úprava energetického zákona přiznává i jiným účastníkům trhu s elektřinou, a 

to se zřetelem k různým veřejným zájmům, kterými sleduje, stimuluje a podporuje jejich 

ochranu. Na jedné straně tak stojí veřejně pociťovaná potřeba zajistit nezávislé fungování trhu 

s elektřinou a trhu s plynem, včetně garance maximální nezávislosti monopolně fungujících 

energetických podnikatelů, ať se již jedná o operátora trhu anebo o provozovatele 

jednotlivých soustav v elektroenergetice nebo plynárenství, protože jen tak bude zajištěna 

spravedlivá (férová) soutěž mezi výrobci a dodavateli elektřiny nebo plynu. Činí se tak 

stanovením zvláštních zákonných podmínek, které musí dotčení infrastrukturní podnikatelé 

dodržovat, ale také nastavením zcela zásadního rámce nejintenzivnější formy ekonomicko-

právní regulace podnikání, kterou je regulace cen služeb nabízené technické infrastruktury. I 

v rámci cenové regulace však musí být zároveň chráněn zájem infrastrukturních podnikatelů 

na dosažení zisku, přičemž musí být ovšem také podpořena jeho ochota vhodně investovat do 

nové technické infrastruktury. V konečném důsledku tak role ERÚ jako cenového regulátora 

spočívá v materiálním zajištění poskytování infrastrukturních služeb v energetice za dostupné 

a spravedlivé ceny a tak, aby nebyla ohrožena spolehlivost a bezpečnost provozovaných 

energetických soustav. V rámci cenové regulace tedy musí ERÚ, zjednodušeně řečeno, 

náležitě vážit minimálně dvojí a svou povahou protikladné zájmy veřejné povahy, ústící 

v řádné fungování systému distribuce energie obyvatelstvu na území České republiky, a to jak 

na straně odběratelů očekávajících co nejnižší regulovanou cenu za transportní služby 

energetických médií, tak na straně podnikatelské obce poskytovatelů těchto služeb, kteří 

naopak cílí na co nejvyšší cenu za jimi nabízené transportní služby.  
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    Na druhé straně je však třeba chránit i permanentně na energetických trzích přítomnou 

slabší stranu transportních a především dodávkových smluv, a tak některá veřejnoprávní 

oprávnění energetický zákon stanoví rovněž na podporu těchto nejslabších nepodnikatelských 

článků dodavatelsko-odběratelského řetězce, tedy na ochranu a podporu spotřebitelů ve 

smluvních vztazích, případně (omezeně) též na ochranu podnikajících fyzických osob. 

V návaznosti na kogentní právní úpravu spotřebitelských smluv obsaženou v občanském 

zákoníku tak energetický zákon přichází s řadou veřejnoprávních institutů, které přirozeně 

slabší postavení domácností na úkor dodavatelské (podnikatelské) části dodávkového řetězce 

posilují, ať se jedná o specificky konstruovaná práva na odstoupení od smlouvy či na 

výpověď smlouvy, anebo o paušální ex ante ochranný institut dodavatele poslední instance. 

Celek spotřebitelské bonifikace právem pak dotváří veřejnoprávní úprava zákona o ochraně 

spotřebitele a zákona o ochraně hospodářské soutěže, které postihují ta protiprávní jednání, 

která mají kořistnický charakter, jsou klamavá, agresivní, anebo ohrožují, či dokonce narušují 

hospodářskou soutěž u těch podnikatelů, kteří zastávají dominantní postavení na trhu, 

vycházeje tak z teoretické premisy, že spravedlivé ceny mohou být vytěženy toliko z řádně 

fungujícího (otevřeného, svobodného) trhu, na kterém působí rovněž solventní spotřebitel, čili 

je zároveň v náležité ekonomické kondici udržována poptávková strana tržního prostředí. 

    Energetický zákon tak stojí na zásadní kombinaci a prolínání veřejných zájmů, které jsou 

v jeho znění v různém směru a v odlišné míře podporovány, nicméně nelze konstatovat, že by 

tak činil vždy zcela efektivně, resp. že by bral v náležitý potaz všechny relevantní veřejné 

zájmy v potřebné kombinaci, aniž by docházelo k poškozování některých partií či prvků téhož 

trhu s energií. Zatímco veřejný zájem na otevřeném trhu je energetickým zákonem sledován 

spíše v latentní a nepřímé podobě některých zaváděných právních institutů, není tudíž vždy 

zřetelně interpretačně recipován, veřejný zájem na ochraně spotřebitele a jeho smluvního 

postavení je naproti tomu v energetickém zákoně velmi otevřeně (explicitně) a výslovně 

podporován. Již tento rozměr formální právní podoby textu energetického zákona přirozeně 

směřuje k vyšší míře ochranářství ve vztahu ke spotřebiteli, aniž současně dostatečně (a to 

zejména v aplikační praxi) akcentuje soutěžně-právní rozměr věci, jenž, byl-li by naplněn, 

opadla by potřeba na stále se zvyšující politicky pociťované potřebě na ochraně spotřebitele 

v úzkém slova smyslu (tj. bez zohlednění beneficia řádně fungujícího otevřeného trhu 

s elektřinou a plynem). 

   Pakliže mám provést určité shrnutí zásadně slabších míst veřejnoprávní úpravy činěné 

energetickým zákonem, nezbývá mi, nežli uzavřít, že patrně nejvíce deficientní je právní 

úprava cenové regulace, především jejich podmínek a limitů. Právní úprava je v tomto směru 
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naprosto nedostačující a postrádá pevné body pro její hmotněprávní nastavení, tak pro 

zákonem sice výslovně neaprobovanou, přesto existující možnost procesněprávního postupu 

regulovaných subjektů, nejsou-li s formálními výstupy cenové regulace, čili cenovými 

rozhodnutími, spokojeni a brojí-li proti nim. Deficience právní úpravy § 19a a navazujících 

ustanovení energetického zákona v relaci k cenové regulaci přitom neodpovídá ani již 

formálně překonaným požadavkům evropské právní úpravy na úrovni původně přijatého 

třetího liberalizačního balíčku, natož pak dále prohloubeným požadavkům současné evropské 

právní úpravy vycházející z tzv. zimního energetického balíčku, protože nepřizpůsobuje řízení 

směřující k vydání cenového rozhodnutí v jednotlivé věci ohledně příslušného regulovaného 

subjektu podmínkám panujícím v energetice, resp. zákonný text nezohledňuje určitá specifika, 

chcete-li veřejný zájem, který se nachází především na straně poskytovatele cenově 

regulované služby. 

    Obdobně neuspokojivý, tentokráte však již i v kontrapozici k (ne)transponované právní 

úpravě třetího liberalizačního balíčku nabízí právně „podregulovaný“ institut dodavatele 

poslední instance v § 12a energetického zákona, jenž v současné podobě nedostatečně 

zohledňuje především zájem na otevřené soutěži a spravedlivých cenách, jakož i veřejný 

zájem na bezpečné a spolehlivé dodávce elektřiny a plynu. Nedůvodná konzervace postavení 

dodavatelských dominantů na trhu v kombinaci s excesivní délkou možného trvání této 

dodávkové podpory a širokého okruhu chráněných subjektů potenciálně zvýhodňuje 

záchranné na trhu historicky přítomné dodavatele garancí permanentní tržní výhody. Soutěž 

mezi dodavateli o postavení dodavatele poslední instance by přitom jednak otevřela nové 

přirozené možnosti pro snížení ceny za takovou „náhradní“ dodávku energie, a jednak snížila 

náklady na provádění cenové regulace ze strany ERÚ, který ceny dodávky poslední instance 

musí víceméně uměle regulovat věcným usměrňováním ceny. Standardizací tohoto právního 

institutu ve srovnání s jinými, touto prací srovnávanými vybranými zahraničními právními 

úpravami členských států Evropské unie nelze nežli dospět k závěru, že stávající určení (na 

místo výběru) dodavatele poslední instance dostatečně nereflektuje veřejný zájem na 

bezpečné, spolehlivý a cenově efektivní dodávce elektřiny nebo plynu. 

   Konečně je třeba na tomto místě také uvést silně se projevující normotvornou tendenci, že 

v případě formulace jednotlivých veřejnoprávních oprávnění účastníků trhu s elektřinou nebo 

plynem v energetickém zákoně v rámci později prováděných novelizací se přistupuje 

k textacím, které zásadně nic nového nepřinášejí, a tak trpí faktickou nadbytečností s nízkým, 

nebo dokonce žádným regulačním potenciálem, neboť jako taková existují i bez toho, aniž by 

byla doslovně dodatečně rozváděna ve znění katalogových ustanovení energetického zákona 
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k jednotlivým účastníkům trhu s elektřinou nebo plynem. Příklady těchto ustanovení spolu 

s konkrétnějším a adresnějším hodnocení uvádím v následující závěrečné podkapitole. 

     Obdobně se zastavím rovněž u závažného novelizačního narušení předmětu právní úpravy 

energetického zákona, které již zcela explicitně narušilo původní úmysl zákonodárce 

regulovat zásadně jen podnikání v energetice, nikoliv však provádění jiných než 

podnikatelských činností. Tento trend již nyní postihl právní regulaci činnosti výroby 

elektřiny, v jejímž případě došlo k prolomení charakteru licence jako oprávnění k podnikání, a 

nikoliv jako oprávnění k činnosti v energetice. V návaznosti na problematiku tzv. zimního 

energetického balíčku208 bude ovšem v rámci transpozice evropské právní úpravy nutné 

domýšlet i regulaci celé řady činností, které nemají podnikatelskou povahu, ať se bude jednat 

o výrobu či akumulaci elektřiny, nabídku podpůrných služeb či jiného zásadně mimotržního 

vystupování některých subjektů v energetice, zvláště pak z povahy věci nelicencovaných 

zákazníků. 

 

8.1.  Shrnutí ke vhodnosti a efektivitě veřejnoprávních zásahů energetického zákona do 

fungování podnikání v energetice 

 

    V rámci závěru disertační práce v návaznosti na výše provedené zásadní hodnocení 

převážně slabších stránek veřejnoprávní regulace prováděné energetickým zákonem nyní 

naváži shrnutím jednotlivých již představených institutů upravených energetickým zákonem a 

hodnocením jejich vhodnosti a právně - regulatorní efektivity.  

    Mám-li začít hodnocením vhodnosti právní úpravy energetického zákona, zastavím se 

nejprve u problematiky vyvlastňování nemovitostí. V této disertační práci totiž dospívám 

k závěru, že energetický zákon totiž svou úpravou autonomně od stavebního zákona 

podchycuje veřejný zájem na řádném chodu a rozvoji energetických soustav v tom směru, že 

umožňuje zvláštním expropriačním titulem vyvlastnit nebo nuceně omezit vlastnické právo 

k nim, a to za účelem provádění stavby sloužící k vyvedení výkonu z kvalifikovaně 

 
208 Tzv. zimní energetický balíček tvoří zejména následující právní předpisy Evropské unie: směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944 ze dne 5. června 2019, o společných pravidlech pro vnitřní trh s 

elektřinou a o změně směrnice 2012/27/EU, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/941 ze dne 5. 

června 2019 o rizikové připravenosti v odvětví elektroenergetiky a o zrušení směrnice 2005/89/ES, nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/942 ze dne 5. června 2019, kterým se zřizuje Agentura Evropské unie 

pro spolupráci energetických regulačních úřadů, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/943 ze dne 

5. června 2019 o vnitřním trhu s elektřinou, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 ze dne 11. 

prosince 2018 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 

98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, směrnice Rady 2009/119/ES a 

(EU) 2015/652 a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013. 
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dostatečně velké výrobny elektřiny s dalšími parametrickými atributy rovněž pro tento účel 

stanovenými energetickým zákonem, stejně jako ke stavbám, které tvoří součásti přenosové 

soustavy, přepravní soustavy, distribučních soustav v elektroenergetice a plynárenství, jakož i 

zásobníků plynu. Pro úspěšnou realizaci tohoto vyvlastňovacího titulu tak nutně musí být ve 

vyvlastňovacím řízení (oproti vyvlastňovacím důvodům podle stavebního zákona) pouze 

prokázáno, že budovaná stavba má být funkční součástí některé z vyjmenovaných soustav v 

energetice, součástí zásobníku plynu nebo má sloužit k vyvedení výkonu z kvalifikované 

výrobny elektřiny. Nemusí být tudíž prokazováno, že v případě konkrétní stavby existuje na 

jejím vybudování veřejný zájem.  

   Energetický zákon přitom tentýž vyvlastňovací titul nerozšířil na budovanou infrastrukturu 

(stavbu) výrobny elektřiny. Smysl a účel tohoto vynětí z rozsahu expropriačního titulu si 

přitom nelze vykládat jinak, nežli že jedinou problematickou budovaných částí oněch 

kvalifikovaných výroben elektřiny jsou vývodová vedení, což ukazuje určitou kurióznost 

objektu právní úpravy energetického zákona, který současně prohlašuje provozování výroben 

elektřiny určitých parametrů za činěné ve veřejném zájmu. Podle názoru autora této práce 

není tedy pod vývodová vedení podřaditelná například rozvodna na takové vývodové vedení 

navazující, není-li ovšem současně funkční součástí přilehlé přenosové nebo distribuční 

soustavy, ke které je taková výrobna elektřiny připojována, ovšem již s vykrytím 

vyvlastňovacího titulu odlišného provozovatele, nikoliv identického s provozovatelem 

budované výrobny. De lege ferenda by tedy v uvedených souvislostech vyvlastňování v 

energetice bylo vhodné zřizování i provozování byť kvalifikovaných výroben elektřiny ve 

veřejném zájmu vypustit a vývodová vedení tomuto režimu přizpůsobit jenom tehdy, pokud 

by byla provozně nutnou součástí přilehlých energetických soustav, majících vlastního, tržně 

nezávislého provozovatele.  

    Hovoříme-li proto o právu provozovatele energetické infrastruktury zřizovat a provozovat 

na cizí nemovitosti zařízení příslušné soustavy, přetínat tyto nemovitosti vodiči a umísťovat v 

nich (podzemní elektrická) vedení, je zjevné, že v případě nedosažení dohody s vlastníkem 

nemovitosti lze toto oprávnění aktivovat jako vyvlastňovací titul ve smyslu § 3 odst. 2 

energetického zákona, tudíž lze právo vyvlastňovaného k jeho nemovitosti omezit, nebo zcela 

vyloučit, čili odejmout, v zahájeném vyvlastňovacím řízení. Za použití systematického 

výkladu a přednosti zvláštní právní úpravy energetického zákona lze na tomto místě uzavřít, 

že právě právní úprava vyvlastňovacího titulu podle § 3 odst. 2 energetického zákona má 

autonomní charakter, a tudíž přednost před právní úpravou vyvlastňovacích důvodů podle 

stavebního zákona. To však neznamená, že by nebylo možné za určitých konkrétních 
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okolností přistoupit i v případě zřizování určitého energetického zařízení, které by 

nesplňovalo podmínky podle § 3 odst. 2 energetického zákona, k využití některého z 

vyvlastňovacích účelů stanovených právě stavebním zákonem. V tomto směru se tak lze 

jednoznačně přiklonit k závěru, že obě zmiňované právní úpravy jsou způsobilé vedle sebe 

bezrozporně obstát s tím, že nejsou-li naplněny zákonné podmínky vyvlastňovacího titulu 

podle § 3 odst. 2 energetického zákona, lze postupovat za využití některého z vyvlastňovacích 

titulů podle § 170 stavebního zákona, čili v řízení o vyvlastnění, vedeném pro ten, či onen 

vyvlastňovací titul, a doložit splnění ať jedním, nebo druhým zákonem stanovených 

hmotněprávních podmínek pro vyvlastnění práv k cizím nemovitostem. Jiný výklad by za 

daných okolností neměl logický smysl, když sám energetický zákon (§ 2) u definic 

jednotlivých energetických soustav deklaruje existenci veřejného zájmu na jejich zřizování a 

provozování. 

   V tomto směru tedy považuji právní úpravu zvláštního vyvlastňovacího důvodu podle 

energetického zákona za zásadně vhodně zvolenou proto, aby nemusel být v případě každé 

jednotlivé stavby v rámci funkcionality té které energetické soustavy prokazován veřejný 

zájem na její realizaci, Jde tak o právní úpravu dobře aplikovatelnou pro potřeby rozvoje a 

řádného fungování soustav v energetice, ovšem s výjimkou její použitelnosti rovněž na 

vývodová vedení výrobny elektřiny. Na tomto místě totiž právní úprava poněkud tápá a toliko 

účelově vykrývá zásadně soukromý zájem budoucího výrobce elektřiny na využití cizích 

nemovitostí pro účely umisťování vývodových vedení. Samotná výrobna elektřiny, jakož i 

případná přívodová vedení k výrobně elektřiny ovšem touto úpravou expropriačního titulu 

podchycena bez zřejmých a logických důvodů není. De lege ferenda by proto bylo vhodné, a 

to i s ohledem k zásadně soutěžně (tržně) zaměřené činnosti výroby elektřiny od vztažení 

tohoto vyvlastňovacího titulu byť jen k vývodovým vedením z výrobny elektřiny, aby tato 

zařízení nebyla dále tímto expropriačním důvodem vykrývána. Absence této právní úpravy by 

přitom ani v případě výroben elektřiny jakkoli nevylučovala aplikaci obecných 

vyvlastňovacích důvodů ve smyslu stavebního zákona. 

  Mám-li se závěrečně vyjádřit k problematice energetickým zákonem vyžadované potřebnosti 

držby veřejnoprávního přivolení k výkonu podnikatelské činnosti, tj. k licenci, případně 

certifikátu nezávislosti u provozovatelů páteřních energetických soustav, tak v první řadě 

představuje naplnění veřejného zájmu na zajištění bezpečného a spolehlivého zásobování 

energetickými médii, především pak elektřinou, ale také plynem. Subsumovaným veřejným 

zájmem lze pak v tomto rámci chápat jednak z pohledu infrastrukturního činnosti výstavby 

(rozvoje), provozování a údržby funkční energetické dopravní infrastruktury, jednak z 
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pohledu komoditního obchodování energií zachování a rozvoj profesionálního (odborně a 

technicky zdatného) a stabilního (zejména finančně) tržního prostředí pro provádění 

komoditně determinovaných činností, jimiž je třeba rozumět především činnosti obchodu s 

elektřinou a s plynem, resp. zajištění potřebné výrobní kapacity, potažmo dostatečné 

přeshraniční importní kapacity, není-li dostatek domácích výrobních zdrojů, ať se jedná o 

důvody povahy objektivní, anebo o důvody subjektivního charakteru. Právě provedeným 

licenčním řízením a případným udělením licence lze tuto iniciační lustraci vhodnosti subjektů 

usilujících o držbu příslušných licencí obstarat. Ohledně provozovaných infrastrukturních 

energetických zařízení zároveň platí, že na každé výrobní, přenosové, přepravní nebo 

distribuční nebo uskladňovací zařízení lze zároveň vydat jen jednu licenci. To ovšem zároveň 

nevylučuje, aby jedno a totéž zařízení mohlo za určitých okolností, byť nikoliv ve zcela 

identickém rozsahu, sloužit výkonu více nežli jedné licencované činnosti, čili aby bylo 

podřazeno pod režim více nežli jedné, co do povahy odlišné činnosti, jako je tomu u zařízení 

sloužícímu v částech současně jak k výrobě elektřiny, tak k výrobě tepelné energie. Zásadně 

však z veřejnoprávní úpravy energetiky vyplývá, že jedno a totéž energetické zařízení smí být 

provozováno jen na základě jediné (jedinečné) licence svědčící jedinému subjektu. Zároveň 

však tím není vyloučeno, aby na jedno energetické zařízení byly vydány dvě co do druhu 

zcela rozdílné licence. Na jedno energetické zařízení konkrétního technologického určení 

může tak být vydána toliko jediná licence takovou činnost pokrývající; umožňuje-li však téže 

zařízení v některých svých částech jej podnikatelsky provozovat i pro jinou podnikatelskou 

činnost podléhající licenci v energetice, energetický zákon takovou možnost nezakazuje, čili ji 

povoluje a na jedno energetické zařízení jako určitý technologický celek, subsumující 

synchronní technologickou proveditelnost vícera licencovaných činností, je pak možno vydat 

dvě i více licencí.  

   Z dalších ustanovení energetického zákona ve vztahu k licencovaným infrastrukturním 

(kapacitním) činnostem, resp. v relaci k operátorovi trhu, totiž vyplývá neslučitelnost jejich 

výkonu především s činnostmi výrobně – komoditní povahy. Za touto právní úpravou lze 

hledat naplnění veřejného zájmu na zajištění (komoditní) nezávislosti infrastrukturních 

monopolistů, kteří přicházejí do styku s otevřeným tržním prostředí, co se týká dispozicí 

s transportovanou komoditou, čili elektřinou nebo plynem. U operátora trhu je výluka 

souběhu se zřetelem k charakteru jím poskytovaných služeb na trzích s elektřinou a s plynem 

absolutní, neboť ten výslovně nesmí být držitelem jakékoliv jiné licence udělované podle 

energetického zákona. U zařízení tvořících přenosovou, přepravní nebo distribuční soustavu 

provádět činnosti komoditní povahy se výluka licenčního souběhu vztahuje pouze na výrobu 
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elektřiny a plynu, resp. na uskladňování plynu. Taktéž na týchž zařízeních podzemních 

zásobníků plynu je vyloučen souběh licencovaných činností technologicky prováděné výroby 

(těžby) plynu se současně (a primárně) prováděnými činnostmi uskladňování plynu v rámci 

obchodního styku. Naopak dovolenost existence souběhu licencí, včetně těch komoditní 

povahy, lze ex lege vnímat jen u tzv. malých provozovatelů distribučních soustav, u nichž 

požadavek především na právní oddělení od komoditně podmíněných licencovaných činností 

energetický zákon výslovně popírá.  

   Energetický zákon ve své současné podobě zásadně veřejnoprávně reguluje jen 

podnikatelsky podmíněné činnosti. Přísněji přitom přistupuje k regulaci podmínek podnikání 

právě v infrastrukturně podmíněných činnostech, které se uskutečňují ve veřejném zájmu, čili 

podléhají mnohem rozsáhlejší a hlubší cenové i necenové regulaci, resp. jejich nositelé jsou 

kromě zvláštních zákonných povinností rovněž obdařeni mimořádnými oprávnění 

veřejnoprávní povahy. Mezi toto podnikání se tak řadí všechny transportně a infrastrukturně 

vázané aktivity, tedy přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny a plynu a konečně 

do značné míry i uskladňování plynu.  

     Mezi tyto činnosti jsou poměrně unikátně ve srovnání s právními řády jiných členských 

států nicméně řazeny i činnosti operátora trhu, které byly do značné míry vyděleny z těch 

aktivit, které jsou již právními předpisy Třetího liberalizačního balíčku přiřčeny 

provozovatelům páteřních soustav v elektroenergetice a plynárenství. Jedná se tak 

komparativně o určitou právní anomálii existence zvláštního technického garanta záchovného 

fungování tržního prostředí v infrastrukturním prostředí, u něhož je zároveň zachováván 

majoritní společenský podíl státu – minimální dvoutřetinová účast na základním kapitálu 

zákonem dané právní formy akciové společnosti.  Jedná se tak i v důsledku takto zákonem 

nastaveného majoritního společenského podílu o vcelku unikátní právnickou osobu, jíž může 

být jako jediné udělena teritoriálně výhradní licence pro činnosti operátora trhu.  Nikdo jiný 

kromě takto předpokládané obchodní společnosti tak v tuzemsku tyto specifické činnosti 

zahrnující zejména organizování krátkodobých trhů s elektřinou a plynem, vyhodnocování, 

zúčtování a vypořádání odchylek subjektů zúčtování – účastníků trhu s elektřinou nebo 

plynem, resp. zajišťovat vyplácení podpory související s elektřinou vyrobenou z 

obnovitelných zdrojů energie, nesmí sám provádět, či do jejich výkonu zasahovat. Stát si tak 

na českém energetickém trhu veřejnoprávní cestou udržuje rozhodovací monopol, byť právě 

prostřednictvím energetického zákona zcela nenaplnil literu evropských právních předpisů, 

které na jeho nezávislost právě pro charakter jím prováděných činností uvaluje konkrétní 

podmínky nezávislosti. Český zákonodárce tak operátora trhu zcela nevhodně a evropsky 
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nekonformně vyňal z regulatorního rozsahu striktních podmínek nezávislosti, které uplatnil 

toliko ve vztahu k provozovatelům přenosové a přepravní soustavy, čímž dostatečně nezaručil 

tržní nezávislost tohoto subjektu, protože samo o sobě garantované státní vlastnictví 

společenského podílu není způsobilé takovou nezávislost zajistit, o čemž svědčí vzorová 

evropská právní úprava Třetího liberalizačního balíčku. Ta pro tyto situace totiž předpokládá 

další záruky nezávislosti za předpokladu, že stát je majoritně společensky angažován rovněž 

v komoditně cílených činnostech, což je i případ České republiky, která je majoritním 

akcionářem výrobní a obchodní společnosti ČEZ, a.s., čili by na úrovni státu měly existovat 

dva vzájemně nezávislé subjekty, jež na jedné straně ovládají komoditní činnosti a na straně 

druhé neodvisle spravují akcionářské podíly v operátorovi trhu jako subjektu, jenž komoditní 

obchodování zásadně neprovádí. Operátor trhu tak nemá v energetickém zákoně evropsky 

konformní zpracování vlastních podmínek nezávislosti, tudíž v tomto směru tímto zákonem 

prováděná veřejnoprávní regulace nenaplňuje svůj smysl a účel, neb zůstává nedostatečnou 

v zaručování skutečné tržní neutrality operátora trhu, notabene působí-li na obou trzích – 

s elektřinou, jakož i s plynem. 

   Veřejnoprávní regulace podnikání v energetice však již v současném znění zákona důsledně 

nenaplňuje deklarované primární zacílení na realizaci podnikání v energetických odvětvích. 

Konkrétně se jedná o zákonný požadavek obstarat si licenci na výrobu elektřiny i pro případ, 

kdy předmětný subjekt elektřinu vyrábí ve výrobnách elektřiny s instalovaným výkonem nad 

10 kW určených pro vlastní spotřebu zákazníka, které jsou připojeny k elektrizační soustavě, 

jakož i pro případ výroby elektřiny pro vlastní spotřebu zákazníka v menších výrobnách do 10 

kW včetně instalovaného výkonu za předpokladu připojení další výrobny elektřiny do téhož 

odběrného místa. Licence se tak zpronevěřuje své povaze státního přivolení k podnikání 

v energetice a účel takto vydávané licence za stávajících zákonných podmínek a předmětu 

právní úpravy energetického zákona v § 1 není jasný. Neodpovídá totiž podnikatelsky 

založené koncepci energetického zákona, když k obstarání licence včetně splnění všech 

zákonem nastavených podmínek nutí rovněž subjekty, které se podnikání ve výrobě elektřiny 

vůbec nevěnují, tudíž provozují předmětné výrobny elektřiny nepodnikatelsky, typicky pro 

pokrytí své vlastní spotřeby.  V důsledku tohoto textově velmi neobratného a nekoncepčního 

zásahu tak museli nepodnikatelští provozovatelé všech větších výrobních zařízení elektřiny, 

resp. i těch menších, měli-li do jednoho odběrného místa vyústěnu více nežli jednu výrobnu 

elektřiny, byť obě pro krytí vlastní spotřeby, dodatečně po zajištění splnění všech zákonných 

podmínek provozování licencované činnosti výroby elektřiny požádat o licenci. Licence tak 

de iure ztratila svou výhradně podnikatelskou povahu a stala se pro výše citovaný případ 
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nepodnikatelského provozování výroben elektřiny příslušných parametrů jakýmsi povolením 

k provozování takto licencovaných zařízení. Tím ovšem podle mého názoru energetický 

zákon hrubě a s nízkou měrou regulatorní kompetence zasáhl do privátní sféry jednotlivců, 

čili do předmětných soukromých zájmů, aniž k tomu měl, ovšem kromě zároveň vedené 

kampaně za provoz malých výroben elektřiny pro samoodběr, reálný důvod. Proto mi 

nezbývá nežli tuto právní úpravu označit za nekoncepčně pojatou, byť mající určitý 

vizionářský efekt, daný zvyšujícím se nepodnikatelským angažmá producentů elektřiny 

především v poloze zákazníků, kteří jako jediní (přirozeně, protože zásadně nepodnikají) 

nemusejí ke svým primárně odběrovým činnostem disponovat licencí. 

   Neorganičnost zahrnutí nepodnikatelského provozování výroben elektřiny na úroveň 

podnikání v energetice se přitom poměrně výrazně projevuje při výkladu § 11 odst. 1 

energetického zákona, v němž jsou držitelům licencí, a to pochopitelně bez jakéhokoliv 

dalšího rozlišení na podnikatelské a nepodnikatelské subjekty, předepisovány zcela konkrétní 

zákonné povinnosti, jež jsou však nepodnikatelskému charakteru takového provozování 

výroben elektřiny zcela cizí. Tak lze především vyjádřit pochybnosti nad tím, jak 

nepodnikatelské provozovatele výroben elektřiny reálně a vymahatelně zatížit povinností mít 

k dispozici k plnění svých práv a povinností potřebné lidské, technické a finanční zdroje, nebo 

jak lze po nich vynucovat povinnost nabízet zákazníkům (které objektivně nemá) možnost 

předávání informací o vyúčtování dodávek energie a souvisejících služeb v elektronické 

podobě, resp. týmž zákazníkům vyúčtovávat dodávku elektřiny a související službu v 

elektroenergetice. Vhodnost takového veřejnoprávního zásahu zákonodárce je i z tohoto 

důvodu velmi diskutabilní, neboť zákonodárce nijak při definici zákonných práv a povinností 

nezohlednil nepodnikatelský charakter těchto atypických držitelů licencí na výrobu elektřiny, 

čili jinak nevymezil povinnosti držitelů licencí – nepodnikatelů. Zákonodárce se tak odchýlil 

od předmětu právní úpravy energetického zákona, jímž mělo být jen podnikání v energetice, a 

nikoliv jakákoli, byť hospodářsky podmíněná činnost v energetice, a proto tuto právní úpravu 

nelze označit za vhodně a s dostatečnou měrou právní jistoty regulující, protože licence ztrácí 

charakter státního souhlasu s podnikáním v energetice, nýbrž se přesouvá do roviny státního 

přivolování i k nepodnikatelským činnostem v energetice.   

   Toutéž právní úpravou se navíc dále rozvinuly pochybnosti povahy výkladové a aplikační, 

protože nadále není jasné, zdali se povinnost obstarat si licenci na provoz i velkých výrobních 

zařízení elektřiny zatěžuje rovněž ty jejich provozovatele, které si takto provozovanou 

výrobnou elektřiny elektřinu dodávají dalším subjektům, aniž by generovali zisk, čili 

provádějí její prosté nákladové přeúčtování. Za takových okolností zcela jistě nedochází, a ani 
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nemůže docházet, k tvorbě zisku, který je jedním z nutných, kumulativně splňovaných 

předpokladů naplněné zákonné definice podnikatele ve smyslu občanského zákoníku. 

Argument teleologií či logickým výkladem zákonné úpravy pro tento případ nemůže podle 

autora této práce překlenout zcela zjevnou mezeru právní úpravy, protože by tím nepřípustně 

rozšiřoval pole aktivního mocenského působení orgánů výkonu státní moci na úkor svobody 

konání jednotlivce. 

  Dalším nikoliv nevýznamným problémem současné veřejnoprávní regulace licencování 

energetických podnikatelů je energetickým zákonem předvídaný uzavřený výčet 

licencovaných podnikatelských aktivit, který již neodpovídá skutečné potřebě zejména trhu s 

elektřinou, v jehož rámci se objevují podnikatelsky samostatně provozovaná zařízení na 

akumulaci elektřiny, typicky různé bateriové systémy. Akumulace elektřiny má sice do jisté 

míry blízko k výrobě elektřiny, když zpětným odebíráním elektrické energie z lithio-iontové 

elektrolytu lze považovat za obdobu výroby a dodání elektřiny do elektrizační soustavy, nelze 

ovšem současně pominout, že v plynárenství je její obdoba podchycována zvláštní licencí na 

uskladňování plynu, tj. opět ukládání již vyrobeného (vytěženého) plynu. Lze si tak jen stěží 

představit, že by na provozování akumulačních zařízení měla být udělována licence na výrobu 

elektřiny, pokud na uskladňování plynu není vydávána licence na výrobu plynu. Stejně tak je 

vyloučeno, aby v souladu s tím, co bylo výše řečeno k jednotě licence, mohla být v režimu 

licencované činnosti podnikatelsky odděleně od výrobny elektřiny (například fotovoltaické 

elektrárny) provozována rovněž činnost uskladňování (akumulace) elektřiny v bateriových 

systémech, jinak s touto výrobnou elektřiny provozně související. Dospívám tak k závěru, že 

pro zákonnou přítomnost taxativního výčtu licencovaných činnosti v energetickém zákoně 

akumulace elektřiny není podnikatelskou činností podléhající udělení licence. Tato 

podnikatelská činnost se tak uskutečňuje toliko na základě obecné právní úpravy 

živnostenského podnikání; konkrétně se bude jednat o živnost volnou, ať již pojmenovanou, 

půjde-li o pronájem (kapacity) a půjčování baterií jako věcí movitých, anebo věcí 

nemovitých, případně se jistě může jednat i o nepojmenovanou volnou živnost.  Tomuto 

výkladu ostatně přisvědčuje znění negativního vymezení živnosti obsažené v § 3 odst. 3 písm. 

d) živnostenského zákona, v němž jsou z režimu živností vyloučeny jen stávající 

podnikatelské činnosti v energetice výslovně vymezené v energetickém zákoně.  

   Autor této práce nepovažuje za šťastné, aby právě činnost akumulace elektřiny v rámci 

elektrizační soustavy zůstávala bez adekvátní regulatorní odezvy licencované činnosti za 

předpokladu, že ukládání elektřiny se děje v režimu podnikání. Energetický zákon tak 

vyloženě zaostal za technologickým vývojem a ponechává mimo svůj aplikační rádius natolik 
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významnou podnikatelskou činnost v elektroenergetice, která se již v současné době právně 

reguluje na evropské právní úrovni v rámci tzv. Zimního energetického balíčku. 

  Energetický zákon kromě veřejného zájmu na zabezpečení dodávky elektřiny a plynu 

koncovým odběratelům, jakož i veřejného zájmu na férovém trhu s nezávislými provozovateli 

monopolních soustav implikuje rovněž veřejný zájem na ochraně spotřebitele jako typické 

slabší strany v nepodnikatelském styku s licencovanými podnikateli v energetice, a to 

především právní úpravou § 11a. Staví se tak v obraně podstatně méně dobře informovaného 

a ekonomicky zcela nesrovnatelného zákazníka v pozici spotřebitele. 

  Primárně pro tento účel energetický zákon kromě jiného upravuje soubor povinných 

obsahových náležitostí určitých „typů“ smluv, které vymezuje předmětem plnění, aniž by 

ovšem podle přesvědčení autora této práce zároveň rozšiřoval portfolio smluvních nominátů 

nastavených občanským zákoníkem pro doménu soukromoprávních vztahů vznikajících v 

energetice. Zákonodárce tak neměl v úmyslu upravit nad rámec soukromoprávního 

instrumentária občanského zákoníku nové smluvní typy. O tom svědčí jak historický výklad 

podávaný důvodovou zprávou k energetickému zákonu, tak systematický výklad 

energetického zákona, konkrétně pravomoc ERÚ rozhodovat spory nejen o uzavření smluv 

podle tohoto zákona, ale také o jejich plnění, resp. spory o připojení nebo přístupu k 

jednotlivým soustavám v elektroenergetice a plynárenství (včetně zásobníků plynu), kterým 

ani v případě přístupu neodpovídá konkrétní předmět smluvního plnění smluv uzavíraných v 

režimu § 50 a 72 energetického zákona. Má-li tedy jinými slovy ERÚ přistoupit k 

plnohodnotné obsahové formulaci té které smlouvy, usnadňuje mu zákonná úprava v obou 

odkazovaných ustanoveních energetického zákona orientaci, které konkrétní smluvní 

náležitosti musí případně ve výrokové části správního rozhodnutí, jímž se takové sporné 

správní řízení končí, zohlednit. K ničemu dalšímu, neřku-li k zavádění nových smluvních 

typů jen v energetice, navíc značně nekomplexně, právní úprava formálních a obsahových 

náležitostí smluv ve smyslu § 50 a 72 energetického zákona jistě nemůže sloužit. 

   Dalším výrazným veřejně-regulatorním prvkem, který vstupuje do komponování, potažmo 

obsahového naplňování smluvních vztahů v energetice ve vztahu k uživatelům technické 

infrastruktury, včetně spotřebitelů, v poloze nezbytného předpokladu zabezpečení dodávky 

energetických médií. Jedná se o institut řádu provozování soustavy v elektroenergetice i 

v plynárenství, který je obligatorně schvalován ERÚ a jenž představuje instrument podpory 

ochrany hospodářské soutěže na straně monopolních poskytovatelů předmětných služeb v 

energetice, a to na základě transparentnosti a cílené předvídatelnosti přístupu provozovatelů 

soustav a operátora trhu při poskytování jejich služeb. Veřejnoprávním účelem existence řádů 
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v energetice tak zůstává na jedné straně nastolení právní jistoty pro obě smluvní strany 

předmětných smluvních vztahů, stejně jako zamezení subjektivně vázaného znevýhodňování 

uživatelů soustav.  

   Původcem těchto dokumentů, které vstupují do vybraných smluvních vztahů v energetice, je 

zásadně provozovatel té které technické infrastruktury tvořící předmětnou soustavu v 

elektroenergetice nebo plynárenství nebo operátor trhu, jakkoliv z energetického zákona za 

mimořádných okolností vyplývá působnost ERÚ řád stanovit namísto příslušného 

provozovatele. Tento institut je ovšem v zákonném textu poměrně neujasněně, nepřehledně a 

nejednotně uchopen pro jednotlivé provozovatele, potažmo operátora trhu, protože neurčuje, 

zdali je pro uživatele soustav v souvislosti s faktem uzavření smlouvy závazný ex lege, nebo 

jen na základě výslovného smluvního ustanovení, které má, či nemá povahu obligatorní 

náležitosti smlouvy. Koncept veřejnoprávní úpravy energetického zákona je tak v tomto 

směru velmi neurčitě komponován, když stanoví závaznost těchto řádů například toliko pro 

příslušného zpracujícího provozovatele soustavy, zákazníky a obchodníky, nikoliv však již 

pro výrobce nebo provozovatele dispečersky nadřízené, resp. podřízené infrastruktury. Vnitřní 

nekonzistentnost právní úpravy je poměrně závažná, jestliže táž pravidla provozování soustav 

nelze uplatnit u každého uživatelského subjektu stejně. Není totiž zřejmé, proč zákonodárce 

na všechny provozovatele veřejnoprávně klade požadavek zpracovávat a nechávat si od ERÚ 

schvalovat řád provozu soustavy, když současně těmto řádům připisuje jiné požadavky 

ohledně původu jejich závaznosti, tudíž sám rozvolňuje režim jejich potenciálně unifikujícího 

a nediskriminačního dopadu na všechny uživatele příslušných soustav. Tím ovšem právní 

úprava bez zřejmého (objektivního) důvodu vytváří odlišné dopady na jednotlivé uživatele, 

štěpí se a její regulační potenciál se významně umenšuje. Asi nejparadoxněji vyznívá 

posouzení závaznosti obchodních podmínek operátora trhu, ve vztahu k nimž energetický 

zákon nestanoví závaznost ex lege vůči žádnému z účastníků trhu s elektřinou, ba ani 

žádnému z účastníků trhu s plynem. Nedosti toho, nezakotvuje dokonce závaznost 

obchodních podmínek ani pro jejich zpracovatele – operátora trhu.  

  Ohledně řádů provozovatelů soustav v energetice lze tedy uzavřít, že v plynárenství je třeba 

usuzovat na primárně smluvní povahu závaznosti řádů, pouze v případě zákazníků jejich 

závaznost vyvěrá přímo ze zákona. V elektroenergetice je původ závaznosti pravidel 

provozování soustav také převážně ponechán na smluvní úpravě. Okruh subjektů zavázaných 

pravidly provozování soustav ze zákona rozhojňují kromě zákazníka taktéž držitelé licence na 

obchod s elektřinou, pročež není nutné, aby s těmito subjekty i přes výslovnou právní úpravu 

na úrovni přenosu elektřiny byla obligatorně sjednávána závaznost pravidel provozování.  
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   Ve vztahu k řádům se zároveň neztotožňuji s výše citovaným závěrem komentářové 

literatury, že řády se svou povahou blíží právnímu předpisu. Schválený řád není totiž ani 

výsledkem normotvorného procesu, nýbrž jen správního řízení v konkrétní věci, vedeného na 

návrh, a je tak jen individuálně závazným správním rozhodnutím, jehož předmětem je 

schválení žadatelem předložených obchodních a technických podmínek souvisejících s 

připojením a přístupem k dotčené soustavě v elektroenergetice nebo plynárenství. Řád svou 

povahou nemůže být ani obecně (normativně) závazný, když energetický zákon presumuje jen 

jeho individuální závaznost, resp. závaznost pro určitou (zásadně nelicencovanou) část trhu s 

elektřinou a trhu s plynem, logicky ovšem jen za situace, vstupuje-li takový převážně 

nelicencovaný účastník trhu s elektřinou nebo plynem do určitých smluvních vztahů s 

příslušným provozovatelem soustavy, byť i tehdy s omezeným dopadem do platnosti 

uzavřené smlouvy, jíž chybí předmětná obsahová náležitost, čili ujednání o závaznosti řádu.  

    K řádům ve smyslu právní úpravy energetického zákona tak lze uzavřít, že vystupují jako 

obvykle v obchodním styku uzavírané obchodní podmínky. Slouží tudíž k tomu, aby byla 

jejich prostřednictvím a odkazem na ně určena část obsahu smlouvy, která je z jakéhokoliv 

racionalizačního důvodu na straně smluvního poskytovatele vhodná k typizaci pravidel 

určených pro vztah s uživateli jeho služeb. Jedná se tudíž o tzv. nepřímá smluvní ujednání, 

která nejsou obsažena v samotném těle smlouvy, nýbrž v samostatném dokumentu. Na rozdíl 

od běžných obchodních podmínek však řády v energetice podléhají schválení ze strany ERÚ 

v rámci zvláštního správního řízení o schválení řádů, jehož speciální parametry rovněž 

stipuluje energetický zákon. Tím spíše se jako nedotažená jeví následující benevolence 

zákonodárce v dodržování takto schválených řádů, které někomu svědčí dodržovat přímo 

zákona, zatímco jiný účastník trhu si nemusí jejich závaznost upravit ani smluvně.  

   Lze tak konstatovat, že právní úprava energetického zákona ve vztahu k závaznosti řádů 

není komponována přiměřeně okolnostem a skutečné potřebě na ochraně cíleného veřejného 

zájmu na rovnosti přístupu k technické infrastruktuře v energetice. Energetický zákon tak volí 

poměrně nesourodou cestu kombinace smluvní a zákonné závaznosti plynoucí, a to rozdílně 

pro elektroenergetiku i plynárenství, a zcela nedokonale i pro operátora trhu. V tomto směru 

by si proto předmětná právní úprava zasluhovala de lege ferenda větší novelizační pozornosti 

jednak s cílem odstranění duplicit ohledně vyjasnění původu závaznosti předmětných 

obchodních podmínek, resp. v ideálním případě nastolení jednotného režimu ex lege 

závaznosti normativních částí těchto řádů, tj. bez dalšího začleňování příslušných smluvních 

ujednání o závaznosti předmětných řádů, které za určitých okolností konkrétní konstelace 
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smluvních stran nemohou ani vést k napadení platnosti (bez nich) uzavřených smluv, resp. 

pouze k relativní neplatnosti uzavřené smlouvy (v případě zákazníků). 

   Pro případ uzavírání právních (smluvních) vztahů na rozdíl od jiných odvětví je právě 

elektroenergetika a plynárenství výrazněji svázáno s veřejnoprávní regulací, kterou poměrně 

intenzivně staví jak na veřejném zájmu na řádném chodu soustav, jež jsou v rukách 

přirozených monopolistů, vyloučení diskriminace a nastolení tržní transparentnosti jako 

podmínky, bez níž trh není trhem. Liberální východiska tržní ekonomiky zákonodárce právě 

úpravou energetického zákona dotváří dorovnáváním tržních deficiencí daných informační a 

ekonomickou slabostí podstatné části odběratelů na poptávkové straně trhu, zejména pak 

spotřebitelské obce. Činí tak ve spolupůsobení se zákonem o ochraně spotřebitele potírajícím 

nekalé obchodní praktiky dodavatelů energie, jakož i zákonem o ochraně hospodářské soutěže 

v poloze dalšího korektivu chování jak infrastrukturních podnikatelů provozujících 

elektroenergetické a plynárenské soustavy od páteřní až po lokální úroveň transportu 

energetických médií – přenosu a distribuce elektřiny a přepravy a distribuce plynu, tak 

podnikatelů svázaných komoditně s dodávkou elektřiny a plynu. Naplnění tohoto veřejného 

zájmu je samotným energetickým zákonem činěno regulací právního jednání směřující k 

uzavírání smluv. Smlouva v energetice tak musí co do obsahu a formy respektovat 

veřejnoprávní požadavky sanující slabší smluvní postavení ve vztahu ke slabšímu 

kontrahentovi na poptávkové straně.  

     Energetický zákon sice představuje primárně veřejnoprávní předpis, nicméně v části 

věnované obsahovým náležitostem některých závazků, o jejichž předmětu plnění hovoří pro 

elektroenergetiku ustanovení § 50 energetického zákona, je použita metoda jeho právní 

úpravy soukromoprávní, založená na rovnosti smluvních stran – účastníků trhu s elektřinou. 

Obdobou je právní úprava § 72 energetického zákona pro sektor plynárenství a pro účastníky 

trhu s plynem jako relevantních smluvních stran takto uzavíraných smluv. Ačkoliv může být 

použité názvosloví energetického zákona v citovaných ustanoveních považováno za poněkud 

zavádějící, protože hovoří o smlouvách, a navozuje tak dojem, že paralelně k obecné 

soukromoprávní úpravě závazků stanoví určité zvláštní smluvní typy existující vedle obecné 

právní úpravy občanského zákoníku, je podle mého názoru jeho cílem pro určitá typizovaná 

smluvní plnění na trhu s elektřinou jen závazně podchytit povinné obsahové náležitosti 

takových závazků, případně pak závazně ukotvit použití písemné formy pro jejich uzavírání. 

Cílem zákonodárce tak zcela jistě nebyla komplexní právní úprava specifických závazkových 

vztahů. Energetický zákon tak tedy sám nezavádí jakési nové smluvní typy, které by 

existovaly nezávisle na obecné právní úpravě závazků podle občanského zákoníku, jakkoliv 
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se lze setkat i s jinými názory na tuto problematiku.  Tomuto výkladu jistě přisvědčuje i 

univerzalita a dostatečnou obecnost právní úpravy v mezidobí rekodifikovaného soukromého 

práva, v jehož kontextu je v neposlední řadě nutno vykládat chronologicky nepoměrně starší 

právní úpravu energetického zákona.  

    Úmysl zákonodárce promítnutý v energetickém zákoně právě do kogentních ustanovení 

požadujících zcela konkrétní obsahové a formální náležitosti v energetice uzavíraných smluv 

tedy zcela zřejmě nespočíval ve snaze zakotvit samostatnou sadu smluvních typů. Jeho 

záměrem ohledně potřeby některé obsahové náležitosti závazně doplnit bylo zabránění 

nerovnému zacházení s asymetricky situovanými účastníky trhu s elektřinou, kteří s nimi 

vstupují do smluvních vztahů. Pro každou smlouvu uzavíranou v elektroenergetice a 

plynárenství je tedy třeba nalézat nejbližší (nejvhodnější) smluvní typ podle občanského 

zákoníku. Tento dílčí závěr je ovšem poněkud zkalen určitými pochybeními při konstruování 

především obsahových náležitostí, které mnohdy necílí na řádné vymezení základních 

smluvních povinností stran, ať se jedná o smlouvy uzavírané operátorem trhu nebo například 

o smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy v plynárenství, kterou zatěžují reálně 

neaplikovatelné obsahové parametry. Tato zdánlivá zmatečnost zákonodárce nicméně bohužel 

poukazuje na snahu o kazuistické řešení problematiky, zjevně nesouvisející s předmětem 

smlouvy, jíž má být upravena parametrizace smluvního plnění, je však spíše projevem 

systematicky i jazykově nevhodně pojatého zpracování zákonodárcem, který se skrze tento 

veřejnoprávní zásah snažil řešit jiný problém, k němuž však použitý právní instrument 

formulace zvláštní obsahové náležitostí může jen stěží sloužit. 

  Na ochranu slabší smluvní strany energetický zákon u některých vybraných závazkových 

vztahů vystupuje také tak, že umožňuje, aby se případné neplatnosti smlouvy takový vztah 

zakládající mohl dovolat právě a jen zákazník, nicméně jen pro případ, že neobsahuje 

některou ze stanovených povinných obsahových náležitostí, které jsou do právní úpravy 

začleněny právě s cílem ochrany onoho kvalifikovaného zákazníka před potenciální zvůlí 

presumovaně ekonomicky silnějšího poskytovatele služby, resp. dodavatele elektřiny nebo 

plynu. Tak je nad rámec § 586 občanského zákoníku energetickým zákonem konstruována 

zvláštní veřejnoprávní sankce v poloze nastavení asymetrické relativní neplatnosti pro případ 

absence některé z obsahových náležitostí předmětného závazku, jejímž cílem má být ochrana 

jen těch zákazníků, kteří jsou spotřebiteli, čili fyzické osoby nevykonávající podnikatelskou 

činnost, případně též dalších zranitelných zákazníků, pakliže je energetický zákon rozeznává. 

Pojetí (zranitelného) zákazníka je přitom zásadně třeba vykládat eurokonformně, tj. 

především v souladu se Třetí směrnicí a Třetí plynárenskou směrnicí, tedy nikoliv jako 
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jakéhokoliv zákazníka, protože předmětné smluvní zvýhodnění veřejnoprávní povahy nelze 

bez dalšího přiznávat jakémukoliv zákazníkovi, typicky podnikateli. Bohužel energetický 

zákon zcela rezignoval na jednoznačnou definici zranitelného zákazníka, jíž by rozšířil rádius 

právní ochrany slabší smluvní stran i mimo spotřebitelské spektrum. Poměrně nešťastně a 

s malým citem pro systematický výklad zákonných norem je pak v tomto duchu komponován 

§ 11a odst. 1 energetického zákona, do něhož pod zvláštní režim zostřené veřejnoprávní 

ochrany s nejasnými obrysy dopadu právní ochrany vtahován rovněž malý podnikatel – 

drobný živnostník, čili vlastně již nespotřebitel, jenž buď v elektroenergetice disponuje 

připojením na nízkonapěťovou síť, nebo je pro plynárenství definován určitým omezeným 

odběrem v plynárenství. V důsledku tohoto selektivního způsobu zákonného definičního 

založení zranitelného zákazníka je třeba konstrukt (asymetrické) relativní neplatnosti 

vztahovat tedy nejen k zákazníkovi typu spotřebitel, ale i k maloodběrateli elektřiny a plynu 

ve smyslu § 11a odst. 1 energetického zákona. Opačný výklad by se nepřístojně vymykal jak 

konceptu ochrany slabší strany, obecně upraveném v občanském zákoníku stejně, tak i 

principu rovnosti smluvních stran a principu ochrany dobré víry a právní jistoty upraveném 

tamtéž. Kromě toho by byl v rozporu se zněním shora citovaných evropských směrnic. 

Energetický zákon tedy toliko ve vztahu ke zranitelným zákazníkům, především pak 

spotřebitelům, připouští neplatnost smluvního vztahu pouze k podnětu slabší strany v pozici 

malého či zranitelného odběratele bez toho, aby totéž právo přiznávalo v zásadě ekonomicky i 

informačně lépe vybavenému dodavateli příslušného vybraného nepeněžitého plnění. 

    Dalším prozákaznicky orientovaným veřejnoprávním institutem zasahujícím do smluvních 

vztahů v energetice představuje koncept následku absolutní neplatnosti pro případy 

nedodržení kvalifikované, čili v daném případě písemné formy uzavíraných smluv. Legální 

konstrukce absolutní neplatnosti se totiž ve smyslu § 588 občanského zákoníku podle 

přesvědčení autora použije právě v případě nedodržení písemné formy, kterou energetický 

zákon striktně stanoví pro některé závazky v elektroenergetice. Pokud bychom v případě 

nedodržení této kvalifikované formy přistoupili k jinému, mírnějšímu výkladu, popřeli 

bychom vůbec význam tohoto formálního požadavku, který sleduje zásadní veřejný zájem na 

transparentnosti a prokazatelnosti právního jednání v určitých právních vztazích v 

elektroenergetice založených smlouvami, a to zejména pro účely veřejnoprávního dohledu a 

usnadnění plnění důkazní povinnosti. Neuzavření té či oné smlouvy obsahující předmětné 

plnění typicky v ústní formě by totiž bylo ve zjevném, čili nepochybném, rozporu s veřejným 

zájmem (pořádkem), a kolidovalo by i se smyslem a účelem této zákonné úpravy. Ve shora 

uvedených souvislostech by bylo vhodné de lege ferenda uvažovat o zakomponování určitých 
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přísnějších formálních požadavků rovněž na ochranu spotřebitelů, resp. zranitelných 

zákazníků, kteří stále častěji čelí hrozbám živelního či náhodného uzavření smlouvy. Pro 

dodávkové smlouvy, alespoň pro zranitelné zákazníky, totiž dosud kupodivu energetický 

zákon požadavek písemné formy výslovně nestanoví, čímž ponechává v platnosti dopady 

obecné právní úpravy soukromého práva na uzavírání smluv i v energetických odvětvích. 

Přitom je zřejmé, že i v těchto případech uzavřených smluv existuje zájem na řádném plnění 

důkazní povinnosti na straně zranitelného zákazníka, zvláště pak pro případ jím iniciovaných 

sporů ve smyslu § 17 odst. 7 písm. c) energetického zákona. 

      Zcela krajní právní institut ochrany zákaznické obce v mimořádných situacích energetický 

zákon upravuje ve svém § 12a. Je jím dodavatel poslední instance. Právě s ním zákonodárce 

vstupuje především na obranu pozic zranitelného zákazníka, byť alespoň pro 

elektroenergetiku nikoliv výhradně. Dodavatel poslední instance by podle vůle evropského 

zákonodárce měl představovat garanta dodávky elektřiny i zemního plynu po omezené časové 

období, než si dotčený zákazník po ztrátě dodavatelovy způsobilosti stačí nalézt nového 

dodavatele elektřiny nebo plynu. V českém právním prostředí však došlo k extenzivnímu 

využití tohoto právního institutu, jenž tím, že neumožňuje možnost své změny v subjektu, 

neboť se jedná pevně zákonem stanoveného obchodníka s elektřinou a plynem, má potenciál 

narušovat svým monopolem po poměrně dlouhou dobu a prakticky pro celý trh poměry 

hospodářské soutěže. Nicméně rovněž do jeho ustavení a trvání by se kromě veřejného zájmu 

na zajištění dodávky energie měl promítat další veřejný zájem, a to na férové hospodářské 

soutěži. Byť jen pro určitou část trhu a na určité období totiž dodavatel poslední instance 

soutěž vylučuje. Namísto otevřené soutěže o dodavatele elektřiny či plynu tak energetický 

zákon pro mimořádné situace autoritativně předvídá zapojení jen jednoho, dopředu určeného 

obchodníka s elektřinou nebo plynem, jenž je na určitou omezenou dobu protikladem k 

tržnímu utkávání, a tak zastává v segmentu mimořádné dodávky elektřiny nebo plynu v 

zásadě monopolní pozici. Zákonodárce tudíž záměrně narušuje soutěžní prostředí ve prospěch 

garance veřejného zájmu na zajištění kontinuální dodávky energetických médií, to však 

zároveň neznamená, že by měl být paralelní veřejný zájem na otevřené hospodářské soutěži 

vylučován zcela, či nadměrně potřebě a okolnostem.  

   K efektivitě způsobu provádění veřejnoprávní regulace institutu dodavatele poslední 

instance lze při konfrontaci se Třetí směrnicí, resp. Třetí plynárenskou směrnicí, konstatovat, 

že v českém prostředí není institut dodavatele poslední instance nastaven k využití jen pro 

zranitelné skupiny zákazníků, nýbrž pro úplně všechny zákaznické segmenty včetně 

velkoodběru elektřiny, což odporuje restriktivnímu ochrannému působení takto zaváděného 
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právního institutu. Spotřebitelská a kvasispotřebitelská ochrana zákaznické obce je tak zcela 

bezbřeze a v nesouladu se zněním Třetí směrnice rozšiřována i na tržně odolné a ekonomicky 

silné subjekty odběratelů elektrické energie a plynu. V případech obou energetických sektorů 

navíc setrvale platí, že poskytováním veřejné služby nouzové dodávky elektřiny nebo plynu je 

zákonem pověřován historicky dominantní obchodník s elektřinou nebo plynem, tedy 

nedostatkem možnosti výběru dodavatele poslední instance není respektována potřeba otevírat 

trh s elektřinou a plynem nově příchozím podnikatelským, případně i nepodnikatelským 

subjektům, naopak je takto konzervováno určité výsadní tržní postavení velkých hráčů, kteří 

si trh na úrovni energetického zákona rozdělili na teritoriální sféry vlivu, což je za jiných 

okolností považováno za nepřijatelnou tržní distorzi. 

   Další námitkou, která může být vznesena proti stávající právní úpravě institutu dodavatele 

poslední instance, je nevýhoda spočívající v tom, že právní úprava se nedokáže vyrovnat se 

situací, kdy by pro vymezené území se do zákonem předvídaných potíží znemožňujících 

řádnou dodávku dostal sám ten obchodník s elektřinou nebo plynem, jenž je ex lege zároveň 

dodavatelem poslední instance. Tehdy není energetickým zákonem zajišťována žádná 

alternativa ke skutečné náhradě dodávek elektřiny a plynu zkolabovaného dodavatele, jenž je 

zároveň svým vlastním garantem dodávek elektřiny nebo plynu. Pro tyto účely jsem 

analyzoval podobu konstruování a ztvárnění tohoto právního institutu v Nizozemsku, Belgii 

nebo Velké Británii, která je od české právní úpravy značně vzdálená právě vybraným citem 

pro zachování veřejného zájmu na ochraně férové hospodářské soutěže. 

  Konečně je třeba se zmínit i o ve výsledku naprosto nedostatečné formální právní úpravě 

samotného jádra cenové regulace dodavatelů poslední instance na podzákonné úrovni, v níž se 

ERÚ v cenových rozhodnutích omezil jen na velmi strohou a textově mnohdy velmi 

nepřiléhavou regulaci, která svou obecností v zásadě sama sebe jako regulaci popírá.  

   De lege ferenda by tedy zcela jistě stálo za úvahu institut dodavatele poslední instance 

v energetickém zákoně důkladně přehodnotit tak, aby náležitě naplňoval alespoň evropskou 

právní úpravu Třetí směrnice a Třetí plynárenské směrnice. Po vzoru jiných členských států 

Evropské unie by bylo především záhodno zvážit zavedení pravidelných výběrových řízení na 

dodavatele poslední instance, a to ideálně pro celé území České republiky tak, aby se snížily 

náklady na udržování několika paralelně v regionech působících systémů dodávky poslední 

instance a omezit použití tohoto institutu jak časově, tak co do osobního rozsahu tak, aby se 

vztahoval jen na zranitelné zákazníky. Cenová regulace věcně usměrňovanou cenou by pak 

mohla být v takovém ideálním nahrazena rozhodnutím ERÚ o výběru regulatorně 

nejvhodnější nabídky.  
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     Energetickému zákonu lze dále ve vztahu k právní úpravě dodavatele poslední instance 

vytknout, že se dostatečně nezabývá parametry oné mimosmluvní (nebo zvláštní smluvní) 

dodávky elektřiny nebo plynu dodavatelem poslední instance, resp. že neřeší, zdali dochází, či 

nedochází k přechodu části, či všech smluvních práv a povinností původního smluvního 

závazku z nezpůsobilého dodavatele elektřiny a plynu na dodavatele poslední instance. Přitom 

je naprosto zásadním východiskem, aby zákazník věděl, za jakých podmínek, zejména 

cenových, odebírá elektřinu nebo plyn od dodavatele poslední instance, a to i s navazující 

náležitou ekonomickou úvahou, v jakém časovém horizontu si obstará nového řádného 

dodavatele elektřiny nebo plynu. De lege ferenda by proto stálo za zvážení, zdali tento 

smluvní, nebo naopak mimosmluvní aspekt dodávky poslední instance výslovně v 

energetickém zákoně neozřejmit. Patrně nejelegantnějším řešením by přitom mohlo být 

zakotvení informační povinnosti dodavatele poslední instance vůči zákazníkovi o podmínkách 

mimosmluvní dodávky elektřiny nebo plynu s přihlédnutím k nikoliv nepodstatné skutečnosti, 

že k iniciaci tohoto institutu nedochází v důsledku dosažení smluvního konsenzu mezi 

dodavatelem poslední instance a zákazníkem postiženým potenciální nedodávkou energie, 

nýbrž v důsledku jiné právní skutečnosti, jíž je kvalifikovaná ztráta způsobilosti dosavadního 

obchodníka s elektřinou nebo plynem. 

     Do budoucna se též jako poměrně vhodné jeví zvažovat některé změny právní úpravy s 

posíleným aspektem ve prospěch zranitelného zákazníka, a to s cílem vymítání již v zásadě 

typizovaných nekaloobchodních praktik některých dodavatelů. Právě zakotvení formálního 

požadavku na uzavírání písemných dodávkových smluv se zranitelnými zákazníky, jakož i 

stanovení přesnějších podmínek, za nichž je transparentněji uskutečňována dodávka poslední 

instance, patří mezi možné inspirační momenty pro zákonodárce v době, kdy je do 

legislativního procesu předkládána další novela energetického zákona, resp. věcný záměr 

zcela nového energetického kodexu.  

   Kromě veřejnoprávního zvýhodnění zranitelných odběratelů energetický zákon právní 

prostředí energetiky doplňuje dalším, tentokráte procesněprávním zvýhodněním slabší 

kontraktační strany smluv, když přistupuje k formulaci výluky z pravomoci civilních soudů ve 

prospěch ERÚ ve zde vymezených záležitostech sporů, případně určovacích návrhů, jejichž 

stranou je spotřebitel. Ze zákonného znění je tedy zjevné, že spotřebitel se u ERÚ může 

jednak domáhat toho, aby tento správní orgán rozhodl vzniklý spor, jenž spočívá v tom, že 

podnikatelská (dodavatelská) smluvní strana neplní některou ze svých povinností, která tvoří 

předmětný smluvní vztah, jednak se může domáhat určení energetickým zákonem striktně 

vymezené skutečnosti existence, nebo neexistence právního (smluvního) vztahu mezi 



 
 

158 
 

spotřebitelem a podnikatelem z dodávkových nebo distribučních smluv. Jiného určení se však 

před ERÚ zásadně spotřebitel dovolat nemůže, protože sám energetický zákon mu k tomu 

nedává pravomoc. Judikatura ke stanovení šíře rozhodovací pravomoci ERÚ narazila nicméně 

na své limity, zákonodárcem při komponování energetického zákona jistě nezamýšlené, neboť 

spočívá na tezi, že stanovení pravomoci správního orgánu rozhodovat o soukromoprávních 

sporech je třeba vnímat jako výjimku z pravidla rozhodování obecných soudů, a tato 

pravomoc ERÚ je v důsledku soudy interpretována značně restriktivně, takže se v relaci 

k určovacím návrhům omezuje vskutku jen na problematiku určení existence, či neexistence 

smlouvy, nikoliv však již například na určení existence konkrétní povinnosti z takové 

smlouvy vyplývající, která pak podléhá rozhodovací pravomoci civilních soudů, je-li ovšem 

splněna podmínka existence naléhavého právního zájmu na straně navrhovatele. Spotřebitel 

má tak procesně k dispozici za účelem hájení svého hmotněprávního postavení sice v první 

řadě ERÚ, nicméně toliko v omezeném rozsahu energetickým zákonem stanovené sporné a 

určovací agendy, jinak se stále musí obracet na civilní soudy. Spotřebitelská regulatorní 

ochrana energetického zákona zde tedy dosahuje svých zřetelných procesněprávních hranic, 

když spotřebiteli neumožňuje se na ERÚ obracet ohledně rozhodnutí ve věci jakéhokoliv 

určovacího návrhu nad rámec samotné existence smluvního vztahu, což výrazně komplikuje 

jeho situaci.  

    Právní úprava energetického zákona zasloužila více pozornosti v tom směru, aby určovací 

návrhy zranitelných zákazníků nebyly podvazovány soudními poplatky a v každém případě 

pak prokazováním existence naléhavého právního zájmu na jeho straně. 

   Energetický zákon však chrání také podnikatelské subjekty v energetice, a to autoritativně 

zákonodárcem stanovenými veřejnoprávními oprávněními k určitému chování. Tato práva 

upravuje energetický zákon v podobě jakýchsi katalogů obsažených ve zvláštní části 

energetického zákona v rozlišení podle jednotlivých držitelů licencí a zároveň účastníků trhu s 

elektřinou nebo plynem.  

   V první řadě zákonná právní úprava s cílem hájení veřejného zájmu na řádném, bezpečném 

a spolehlivém chodu energetických soustav vybavuje těmito veřejnoprávními oprávněními 

provozovatele energetické infrastruktury. Ta jsou specifická tím, že jsou stanovena primárně k 

tíži vlastníků těch nemovitostí, na které je nějakým způsobem vázána existence provozované 

energetické soustavy, typicky jejím umístěním na pozemku. Mezi nimi dominuje zejména 

právo vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti, které sice nutně nejsou infrastrukturou dotčeny, 

nicméně s ohledem na dostupnost od nejbližších veřejných komunikací vyžadují překročení 

dalších cizích pozemků, které dělí veřejnou komunikaci od provozovaných prvků předmětné 
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energetické soustavy. U těchto pozemků zásadně není třeba z povahy věci fixovat konkrétní 

podobu přístupu k takové infrastruktuře formou služebností. Přes určité dílčí textové 

nesrovnalosti mezi sektory elektroenergetiky a plynárenství nesporným zůstává, že v 

případech soustav v obou odvětvích je vstup a vjezd na cizí nemovitosti vždy úzce spjat s 

rozvojovou nebo provozní potřebou takové infrastruktury.  

     V podstatě variací na totéž téma je odvozené veřejnoprávní oprávnění provozovatelů 

soustav v energetice odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty na cizí nemovitosti, 

provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících 

bezpečné a spolehlivé provozování zařízení příslušné soustavy v případech, kdy tak po 

předchozím upozornění a stanovení rozsahu neučinil sám vlastník či uživatel cizí nemovitosti.  

Pro realizaci tohoto veřejnoprávního oprávnění je však vždy nutné dodržovat další zákonné 

podmínky. Dotčený provozovatel soustavy musí především nejprve vstup, nebo vjezd a vstup 

na cizí nemovitost oznámit vlastníkovi, a to vždy před samotným vstupem nebo vjezdem na 

pozemek, tudíž není přípustné, aby byly tyto skutečnosti vlastníkovi pozemku oznamovány až 

v době, nebo dokonce až po skončení doby realizace tohoto veřejnoprávního oprávnění.  

Provozovatel příslušné soustavy následně musí při provádění nezbytného zásahu co nejvíce 

šetřit práva vlastníka nemovitosti, tudíž co nejméně narušit užívání cizí nemovitosti. Po 

provedení zásahu na svém zařízení, či v jeho ochranném pásmu povinen uvést nemovitost do 

původního, resp. do stavu odpovídajícímu předchozímu účelu nebo užívání a bezprostředně 

tuto skutečnost oznámit vlastníku (opět tedy již nikoliv uživateli) nemovitosti.  

     Rubem omezení plynoucího z veřejnoprávních oprávnění provozovatelů soustav je 

problematika jednorázových kompenzačních náhrad vlastníkům a uživatelům vstupem a 

vjezdem dotčených nemovitostí. K ní je třeba se zdůrazněním veřejného zájmu na ochraně 

vlastnického práva k nemovitostem zdůraznit, že se vztahují jak na nemovitosti, na nichž stojí 

technická infrastruktura příslušného provozovatele energetické soustavy, tak na nemovitosti 

zajišťující nejkratší schůdnou nebo sjízdnou komunikační osu k pozemkům, na nichž je 

umístěna předmětná technická infrastruktura.  

  Veřejnoprávní oprávnění však energetický zákon přiznává také ostatním účastníkům trhu s 

elektřinou a plynem z důvodu existence určitého konkrétního veřejného zájmu. Podle mého 

soudu lze ovšem pro takovou právní úpravu nalézt korespondující veřejný zájem, jež má 

chránit, či podporovat. Hovořím tak zejména o právu výrobce elektřiny nakupovat elektřinu 

pro technologickou vlastní spotřebu výrobny elektřiny, které jistě není svou logickou 

podstatou vázáno jen na držitele licence na výrobu elektřinu, ale rovněž na jakéhokoliv jiného 

producenta elektřiny, ať takový producent má (musí mít), či nemá (nemusí mít) k dispozici 
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státní přivolení (licenci) k takové produkci elektřiny. Předmětné zákonné oprávnění tak mohlo 

zůstat v režimu ústavněprávně daného principu zákonné licence, tedy mohlo zůstat 

energetickým zákonem zcela nepovšimnuto, neboť právní úprava v takto vedeném směru tedy 

nepůsobí pro držitele licence jakkoliv zvýhodňujícím způsobem. Do důsledku vzato by pak 

spíše mohla vznikat otázka, zdali producenti elektřiny, kteří dnes nepodléhají ohledně své 

výrobny elektřiny povinnosti držet licenci na výrobu elektřiny, takovým právem nákupu 

technologické elektřiny vůbec disponují.  

    Rozporuplnou obdobou právě uvedeného veřejnoprávního oprávnění výrobce elektřiny je 

jeho právo nabízet a poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu elektrizační soustavy za 

podmínek stanovených pravidly provozování soustav v elektroenergetice, neboť tento 

moment právní úpravy energetického zákona se vůbec neprotíná s navazující právní úpravou 

oprávnění a povinností provozovatelů přenosové a distribučních soustav. Zatímco výrobci 

elektřiny energetický zákon uděluje oprávnění k nabízení a poskytování podpůrných služeb k 

zajištění provozu elektrizační soustavy, aniž současně jakkoliv fixuje cenové nároky na 

poskytovanou výrobní kapacitu ve formě kladné či záporné regulační energie, provozovatelé 

přenosové a distribučních soustav získávají z energetického zákona právo obstarávat za 

nejnižší náklady podpůrné služby, elektřinu pro krytí ztrát v soustavě a jen v případě 

provozovatele přenosové soustavy elektřinu pro vlastní potřebu. Energetický zákon tak ve své 

podstatě opravňuje, čili nijak povinností neváže, výrobce elektřiny k poskytování podpůrných 

služeb či k nabízení a dodávce elektřiny pro krytí ztrát v soustavách, natož pak za „nejnižší“ 

cenu. Adresáti právní úpravy, především pak provozovatelé soustav v elektroenergetice tak v 

energetickém zákoně nenacházejí jednoznačné určení povinných protějšků k dodání regulační 

energie v rámci poskytovaných podpůrných služeb. Ze zákona se proto nelze dopátrat, kdo je 

povinen provozovateli příslušné soustavy v elektroenergetice dodat ony podpůrné služby za 

nejnižší cenu. Proto je třeba dospět k závěru, že povaha těchto veřejnoprávních oprávnění má 

nízký regulatorní záběr, resp. v zásadě je obsoletní.   

   Na tomto místě mi nezbývá než uzavřít, že obdobných veřejnoprávních „oprávnění“ 

v energetickém zákoně nacházíme povícero, jak jsem tato jednotlivá práva demonstroval výše 

ve stati této práce, ať se týkala výrobce elektřiny, provozovatelů technické infrastruktury 

počínaje provozovatelem přenosové soustavy a konče provozovatelem zásobníku plynu. Lze 

tak pochybovat o smyslu a účelu v zásadě jen deklaratorně uváděných oprávnění, která však 

nemají odezvu v energetické realitě a mnohdy slouží jen určitému dílčímu zájmu na 

legislativní podpoře určitých právních stanovisek účastníků trhu s elektřinou nebo plynem, jež 

jsou ad hoc zpochybňovány orgány aplikujícími právo, především pak ze strany ERÚ. To je 
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zejména případ oprávnění provozovatelů distribučních soustav v elektroenergetice provozovat 

náhradní zdroje v případě oprav či mimořádných situacích v soustavě nebo právo 

provozovatelů energetické infrastruktury tržně disponovat komoditou s cílem řádného 

poskytování služeb jednotlivých soustav v energetice. V tomto směru lze tedy uzavřít, že 

zákonodárce výše uváděná veřejnoprávní oprávnění provozovatelů soustav v energetice 

provádí zcela zbytečně, resp. s nevalnou přidanou hodnotou, neboť tato oprávnění nejsou 

primárně spjata s výkonem licencované činnosti, tj. licence k jejich výkonu primárně 

neopravňuje, zároveň však slouží k tomu, aby licencovaná činnost mohla být vůbec 

vykonávána. Licence jako zvláštní forma státního povolení k podnikání v energetice tak za 

současné právní úpravy není bezprostředním titulem pro výkon činností zásadně 

nepodnikatelské povahy, jako je například nákup plynu za účelem vytvoření tzv. plynové 

podušky v podzemním zásobníku plynu.  

   Naopak za velmi důležité veřejnoprávní oprávnění infrastrukturních podnikatelů jak v 

elektroenergetice, tak v plynárenství je třeba označit právo infrastrukturně vázaných 

podnikatelů v energetice omezit, přerušit nebo ukončit dodávku elektřiny nebo plynu v 

případě zjištění neoprávněného odběru těchto energetických komodit, nebo i v jiných 

případech, stanoví-li tyto situace uzavřenými výčty přímo energetický zákon. Tomuto 

veřejnoprávnímu oprávnění odpovídají povinnosti všech účastníků trhu s elektřinou a plynem 

tato omezení, přerušení nebo ukončení dodávek elektřiny a plynu strpět.  

    Velmi důležitým veřejnoprávním oprávněním výrobců elektřiny a plynu na straně produkce 

těchto médií, jakož i na straně odběru či spotřeby na obou relevantních trzích s energií, je 

naprosto zásadní právo být připojen k distribuční, přenosové nebo přepravní soustavě a 

dodávat, resp. odebírat z této soustavy elektřinu nebo plyn. Tomuto oprávnění koresponduje 

povinnost provozovatelů příslušných soustav připojit výrobní a odběrová zařízení účastníků 

trhu s elektřinou. Rovněž toto veřejnoprávní oprávnění však ani v tomto případě není prosto 

určitých interpretačních nesnází, protože jeho obsah není formulován shodně s 

(veřejnoprávní) povinností provozovatelů energetických soustav tato zařízení připojit. 

Energetický zákon především k připojování přistupuje s určitou definiční nevyjasněností, 

když rozlišuje na jedné straně fyzické elektrické nebo tlakové připojení k předmětné soustavě, 

a na straně druhé právo na transport elektřiny nebo plynu. Oba aspekty připojování by bylo 

proto vhodnější v energetickém zákoně označovat pojmem právo na přístup k technické 

infrastruktuře. Dále v energetickém zákoně není ani mezi oběma stranami právního vztahu 

připojování plná obsahová kompatibilita. Zatímco oprávněným je právo na připojení jejich 

zařízení, bez jeho další specifikace, podmíněno pouze technickými a obchodními podmínkami 
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stanovenými pravidly provozování soustav, v případě konkrétních veřejnoprávních povinností 

se navíc dotčeným provozovatelům stanoví podmínka podání žádosti o připojení, právo 

provozovatele soustavy stanovit ad hoc podle okolností případu podmínky a termín připojení 

s tím, že teprve další žádost o transport elektřiny nebo plynu v rámci soustavy, k níž je 

zařízení již fyzicky připojeno, je podmíněna naplněním technických a obchodních podmínek 

stanovených pravidly provozování té které soustavy. Z této dichotomie znění právní úpravy 

energetického zákona na linii vymezení veřejnoprávní oprávnění – vymezení veřejnoprávní 

povinnosti tedy pro provádění řádného výkladu vyplývá nutnost právo na připojení zařízení k 

soustavě právě ve veřejném zájmu na řádném zajištění práva na připojení interpretovat úžeji, 

tedy s přihlédnutím k zákonnému vymezení rozsahu (odezvy) specifikace veřejnoprávní 

povinnosti na straně připojujících provozovatelů soustav. To však nemůže být zároveň 

bezbřeze vykládáno tak, že by každý provozovatel neměl být schopen ve vztahu k zákonem 

vyjmenovaným výjimkám z realizace práva na připojení již v první fázi připojovacího 

procesu závazně, transparentně, nediskriminačně a s dostatečnou měrou přesnosti adekvátní 

(přiměřené) podmínky pro budoucí realizaci takového připojovacího práva, čili by neměl 

v rámci procesu připojování vůči připojovaným jednat svévolně. 

   Ve vztahu k veřejnoprávním oprávněním obchodníků s elektřinou nebo plynem měla právní 

úprava podle mého názoru vycházet z logické premisy, že práva obchodníků s elektřinou nebo 

plynem musejí být derivována od v zásadě totožných oprávnění, která zákon prvořadě 

přiznává právě výrobcům a zákazníkům.  

    Tak se ovšem v případě analyzované pozitivní právní úpravy podnikání v energetice de iure 

neděje, neboť hned právo na poskytnutí přenosu a distribuce elektřiny je zákonem 

deklarováno jen v případě obchodníků s elektřinou podle § 30 odst. 1 písm. a) energetického 

zákona, nikoliv však současně i pro výrobce elektřiny a zákazníka, jejichž právní úprava 

právní úpravu obchodníků s elektřinou předchází. Pokud by byl prováděn toliko jazykový 

výklad těchto zdánlivě kolidujících ustanovení energetického zákona, muselo by se 

bezpodmínečně dospět k závěru, že právo na přenos a distribuci elektřiny má toliko 

obchodník s elektřinou, čili výrobce elektřiny nebo zákazník takovým právem na uzavření 

smlouvy na přenos nebo distribuci elektřiny nedisponuje. Takový závěr by však nemohl unést 

tíhu teleologického a logického výkladu a maiori ad minus, materiálně podpořeného právě 

existencí zájmu na zajištění dodávek energie veškerému obyvatelstvu. Je-li totiž takové 

oprávnění (sekundárně) přiznáno obchodníkovi s elektřinou, je logické, aby bylo primárně 

přiznáno původci potřeby předmětného transportu elektřinou cílovou energetickou 

infrastrukturou. Tomuto výkladu přisvědčuje i smysl a účel komentované právní úpravy, 



 
 

163 
 

protože přiznáním exkluzivity přístupového práva k soustavám toliko obchodníkům s 

elektřinou by se vytvářela zcela neudržitelná výkladová situace, že by primární původci 

transportní potřeby byli odkazováni jen na využití služeb obchodníka s elektřinou, aniž by na 

trhu s elektřinou mohli vystupovat sami za sebe.  

    Nejjadrnější částí veřejnoprávní regulace podnikání prováděné energetickým zákonem je 

nepochybně regulace cen monopolně poskytovaných služeb v energetice. Jejím náležitým 

prováděním dochází k průběžnému zajišťování ochrany protilehlých zájmů na výši ceny za 

služby poskytované v energetice, tedy zájmu zákazníků na co nejnižší cenové hladině, tak 

zájmu energetických podnikatelů na maximalizaci svého zisku, ale také i jen na návratnosti 

jimi vložených investic. Právě předmětné partie energetického zákona týkající se cenové 

regulace jsou ovšem nejslabší částí celé veřejnoprávní úpravy energetiky, a to již značnou 

obsahovou prostotou, resp. nespojitostí základních parametrů provádění cenové regulace, na 

druhou stranu nepřehledností konstruování cen v energetice, do nichž je navíc přímo 

energetickým zákonem komponován quasidaňový poplatkový odvod na činnost ERÚ 

kamuflovaný začleněním do ceny za činnosti operátora trhu. Nešťastnou obdobou tohoto, 

svou povahou daňového odvodu je také složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných 

zdrojů energie podle zákona o POZE.  

     Energetický zákon v první řadě neupravuje obsahově dostatečně problematiku, jak regulaci 

cen provozovatelů soustav v energetice vlastně provádět. Záchytným bodem k dalšímu 

pochopení principů provádění cenové regulace tak zůstává zákonně předpokládaný dokument, 

nazvaný jako zásady cenové regulace. Jeho vztah k současně existujícímu zmocnění k vydání 

vyhlášky o regulaci cen v energetických odvětvích ovšem zůstává nejasný, když jak pro 

regulační vyhlášku jako podzákonný právní předpis, tak pro zásady cenové regulace jen zcela 

abstraktně, čili bez potřebné míry detailu, hovoří o tom, že obě upravují způsob a postupy 

regulace cen v energetických odvětvích. Povaha zásad cenové regulace zůstává v tomto směru 

rovněž nejistá, neboť energetický zákon neupravuje žádné konkrétní obsahové okruhy právní 

úpravy, kterou by měly řešit; navíc se zcela zjevně nejedná ani o podzákonný obecně závazný 

předpis, ani o opatření obecné povahy, nýbrž jen o jakousi interní metodiku ERÚ, již 

regulační úřad specifickým způsobem a opět bez dalších obsahových konkretizací zveřejňuje 

a konzultuje podle energetického zákona. Lze se tak úspěšně ptát, co vlastně a v jakém 

rozsahu, resp. s jakými zákonnými limity, má ERÚ v rámci jím vydávaných vyhlášek, resp. v 

zásadách cenové regulace, upravovat. Nedostatečná je bohužel i navazující podzákonná 

právní úprava regulačními vyhláškami ERÚ, která toliko otrocky opisuje zákonný text, aniž 

ho nějak provádí. Prováděcí regulační vyhlášky k energetickému zákonu tak v podstatě 
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vyklidily prostor pro konkrétní parametrické stanovení regulačního rámce v potřebné míře 

vypovídací hodnoty a konkrétnosti, a celou právní úpravu tak fakticky ponechaly na jakkoli 

předvídatelné vůli ERÚ. Nezbývá mi tak nežli konstatovat, že v energetickém zákoně chybí 

samotné jádro limitů provádění cenové regulace, aby tato na jednu stranu buď nepoškozovala 

zájmy regulovaných subjektů, anebo se naopak nedůvodně ekonomicky opírala do 

spotřebitelské strany trhu s elektřinou a plynem. Takový stav, jak uvádím výše v práci, ovšem 

nekonvenuje judikatuře Ústavního soudu, která pro zásadní omezení ústavních práv požaduje 

výhradu zákona.  

   Energetický zákon tak bohužel v tomto směru a na zásadním místě prováděné veřejnoprávní 

regulace selhává, když právní úprava zůstává neadresná a nepřípustně obsahově prázdná. Tím 

spíše je ovšem neúnosné limity svobodě podnikání stanovit zcela mimo právní předpisy, 

pouze na základě vnitřního metodického dokumentu ERÚ, k němuž se dotčené podnikatelské 

subjekty mohou toliko vyjádřit, aniž by bylo jakkoli zaručeno, že budou ze strany regulátora 

skutečně vyslyšeni. Situaci nezlepšuje skutečnost, že ERÚ dosud při regulaci cen 

infrastrukturních provozovatelů v energetice vydává cenová rozhodnutí, která nenaplňují 

obsahové ani formální náležitosti individuálního správního aktu, čímž zabraňuje i následnému 

přezkumu ve správní i správně – soudní linii, jako tomu bývá u jiných správních rozhodnutí.  

     Perspektivou doktrinálního výzkumu nepoměrně zajímavější oblastí ke studiu v souvislosti 

s prováděním cenové regulace představuje charakter jejich formálních výstupů, čili cenových 

rozhodnutí. V této práci jsem dospěl k závěru, jestliže je dostatečně individuálně, čili 

konkrétně určen okruh adresátů cenového rozhodnutí, jedná se v takových případech fakticky 

všech rozhodnutí ve vztahu k infrastrukturním podnikatelům v energetice o individuální 

právní akty. Ani Ústavní soud a Nejvyšší soud ve zkoumané judikatuře neuzavřel vrátka pro 

úvahu, že by se mohlo za určitých okolností, tj. při dostatečně konkrétním stanovení okruhu 

adresátů cenového rozhodnutí, jednat buď o opatření obecné povahy, nebo dokonce o 

individuální právní akt. Tuto úvahu ostatně podporuje při aplikaci systematické metody 

výkladu ani znění některých ustanovení energetického zákona, ať se jedná o kompetenční 

ustanovení § 17 odst. 6 písm. a) až h), v němž se uvádí, že  ERÚ rozhoduje vedle udělení, 

změně, prodloužení nebo zrušení licence či uložení povinnosti dodávek nad rámec licence 

mimo jiné též o regulaci cen podle zákona o cenách. Ve všech těchto případech je totiž 

zjevné, že dotčení držitelé licencí jsou přímými adresáty cenové regulace v tom smyslu, že 

jsou přímo a konkrétně (adresně) příslušnými cenovými rozhodnutími oslovováni, potažmo 

regulováni co do nemožnosti uplatňovat při poskytování svých služeb jiné ceny nežli ty, které 

ERÚ úředně stanoví v pevné výši na ten který regulovaný rok. Je tedy jen stěží představitelné 
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argumentovat bez dalšího obecnou závazností cenových rozhodnutí, když tato ve výše 

uváděných případech (nikoliv třeba v případech cenové regulace podporovaných výrobců 

elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo v případě cenové regulace uplatňované v teplárenství) 

zcela postrádají potřebnou míru obecnosti, čili normativity, a naopak cílí na vrchnostenské 

určení práv a povinností zcela konkrétních držitelů licencí. Cenová rozhodnutí tak zakládají 

konkrétním držitelům licencí (veřejné) právo i povinnost účtovat vůči svým zákazníkům 

právě a jenom tu cenu, kterou mu v pevné výši stanoví. I proto lze dospět k teoretickému 

závěru, že některá, dostatečně adresná cenová rozhodnutí mohou být v částech, které se týkají 

zcela konkrétních držitelů licencí, resp. jejich práv, považována za individuální právní akty.  

    Tomuto mému zásadnímu závěru přitom jednoznačně přisvědčuje definice správního 

rozhodnutí jako individuálního správního aktu obsažená v § 65 odst. 1 soudního řádu 

správního jako úkonu správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují 

práva a povinnosti konkrétního subjektu. Právě cenovým rozhodnutím je přitom adresně 

provozovateli soustavy v elektroenergetice nebo v plynárenství zakládána povinnost své 

služby spojené s dodáním elektřiny a plynu účtovat toliko za pevně takovým rozhodnutím 

stanovené ceny. V zásadě tutéž definici obsahové náplně pojmu rozhodnutí upravuje v § 9 

rovněž správní řád, s tím, že zakládaná, měněná, či rušená práva anebo povinnosti jsou 

vztažená ke jmenovitě určené osobě. Tak je tomu ovšem do značné míry i v případě 

uváděného typu cenových rozhodnutí ERÚ, a to zejména za situace, kdy Nejvyšší správní 

soud v touto prací odkazovaném rozsudku deklaroval, že cenové rozhodnutí v energetice 

nelze označovat za opatření obecné povahy.  

   Takto dosažený závěr následně podporuje paralelně provedená analýza evropské právní 

úpravy, která naprosto výmluvně upravuje individuální charakter provádění cenové regulace 

vůči provozovatelům technické infrastruktury v energetice. Evropský zákonodárce touto 

právní úpravou totiž jednoznačně sledoval proces vedení individuálních správních řízení s 

jednotlivými provozovateli soustav, u nichž by mělo v rámci stanovení sazeb docházet ke 

konkrétnímu zkoumání aktuálních a regulatorně cílených (pobídkových) momentů u toho 

kterého provozovatele energetické soustavy, nikoliv tedy jakési plošné, či paušální regulování 

cen všech provozovatelů en bloc. Tomuto závěru odpovídá jak požadavek evropské právní 

úpravy pro národní regulační orgány, aby vydávaly závazná rozhodnutí ve vztahu k 

provozovatelům energetických soustav, tak zásadní ustanovení obou směrnic tzv. třetího 

liberalizačního balíčku, v němž je nad jakoukoliv pochybnost individuálně konkrétní podoba 

rozhodnutí národního regulačního úřadu o stanovení či schvalování sazeb podpořena tím, že 

rozhodnutí přijímaná regulačními úřady musí být plně odůvodněna tak, aby umožňovala 
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soudní přezkum. Na podporu shora prezentovaných závěrů je možné se obrátit i na právní 

úpravy dalších členských států Evropské unie, které soudní přezkum cenových rozhodnutí v 

případě stanovení či schvalování cen kapacitní složky dodání elektřiny nebo plynu 

odběratelům výslovně předpokládají, a to ve formě, jež je významně méně textově zastřená a 

aplikačně tolik nezpochybňovaná národními regulačními orgány, jak to výše ukazuji na 

příkladech Slovenska nebo Spolkové republiky Německo.   

   Se zřetelem ke shora představeným závěrům ve vztahu k povaze cenových rozhodnutí jsem 

však přesvědčen o tom, že rovněž současnou veřejnoprávní úpravu energetického zákona lze 

se znatelným úspěchem interpretovat eurokonformně, tj. učinit výklad energetického zákona 

souladným nejen s textem, ale i účelem a smyslem právní úpravy Třetí směrnice a Třetí 

plynárenské směrnice. Energetický zákon nejen dle jeho vlastního textu, resp. systematického 

uspořádání, ve shodě s výše představenou judikaturou českých soudů je již přímo ze samotné 

normativní předlohy energetického zákona bez větších interpretačních potíží vyložit tak, že již 

za současné právní úpravy je třeba cenová rozhodnutí považovat za individuální právní akty, 

které jsou následně přezkoumatelné správními soudy. Dosažením opačného závěru, jenž 

v současné době zastává ERÚ, je totiž provozovatel energetické infrastruktury cenovým 

rozhodnutím negativně zasahován především ve svém právu dosáhnout správního, potažmo 

soudního přezkumu, resp. ochrany svého vlastnického práva, přičemž právě moment ochrany 

vlastnictví provozovatele reprezentuje konkurující veřejný zájem, jenž musí být v rámci 

cenové regulace optimálně kombinován s opačně působícím veřejným zájmem na cenově 

dostupné dodávce elektřiny a plynu odběratelům.  

    Evidentním nedostatkem právní úpravy cenové regulace podle energetického zákona je 

konečně také absence potřebné vazby rozvoje a údržby distribuční soustavy, kterou 

nacházíme u provozovatelů páteřních energetických soustav. Energetický zákon totiž vůbec 

nezná právní institut desetiletých plánů rozvoje a jejich schvalování též pro provozovatele 

distribučních soustav v elektroenergetice a plynárenství. Těm je veřejnoprávní úpravou jen 

nepříliš razantně a bez potřebné vazby na oprávněnost promítaných rozvojových nákladů 

pouze přikazováno, aby každoročně zpracovávali a zveřejňovali předpokládaný rozvoj 

distribuční soustavy nejméně na dobu pěti let.  V tomto směru tedy právní úprava vykazuje 

zásadní nedostatky, neboť na základě takto jen rámcově stanovených rozvojových výhledů, 

jimž navíc nejsou energetickým zákonem na rozdíl od desetiletých plánů rozvoje 

provozovatelů páteřních soustav stanoveny ani žádné obsahové náležitosti, lze jen stěží 

blanketově posuzovat, jak následně regulovat ceny ze strany ERÚ pro existující bezpečnost, 

spolehlivost a efektivitu provozování předmětné soustavy. Je tak nabíledni ptát se, jakými 
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jinými postupy nežli v důsledku předem schválených plánů rozvoje soustav může ERÚ 

odpovědně a při důkladné znalosti poměrů panujících u toho kterého provozovatele 

distribuční soustavy ceny jimi poskytovaných služeb distribuční soustavy, když pro takové 

hodnocení nemá k dispozici prakticky žádný adekvátní podklad, který by mohl s náležitou 

reflexí v plánované údržbě a rozvoji zobrazit do cen týchž provozovatelů soustav.  

   V dalších partiích této práce jsem následně testoval regulatorní odolnost energetického 

zákona v relaci k mimořádným a krizovým stavům, a to v rámci exkurzu k aktuální 

problematice odrazu pandemické situace na provoz soustav v energetice, přičemž lze 

konstatovat, že v těchto případech právní úprava energetického zákona a krizového zákona 

poskytují dostatečně robustní oporu především pro činnost provozovatelů energetické 

infrastruktury. Její rozsah a efektivita jsou takto opakovaně prověřovány v rámci 

vyhlašovaných stavů nouze nebo při předcházení stavu nouze, pokud se opravdu dotýkají 

problematiky nedostatku energie v transportní infrastruktuře, což zcela zjevně nebyl případ 

stavů nouze vyhlašovaných podle krizového zákona. Charaktery obou právních úprav se 

významně odlišují, jsou svěřovány k řešení zásadně rozdílným subjektům a vyvolávají také 

různé právní následky s tím, že pro energetiku zásadnější je právě dotčení stavy nouze ve 

smyslu dikce energetického zákona. Zákonodárce se tak v těchto partiích veřejnoprávní 

úpravy velmi zdařile přistoupit k hájení veřejného zájmu na zabezpečení byť začasté 

omezeného fungování zásadní technické infrastruktury, jíž proudí životodárná energie pro 

zajištění základních funkcí jednotlivce, jakož i společnosti. Tomu odpovídají i poměrně 

rozsáhlá veřejnoprávní oprávnění, která jsou zejména ve stavech nouze a jejich předcházení 

podle energetického zákona trefně, čili s potřebnou měrou efektivity, svěřována přímo 

provozovatelům dotčené energetické infrastruktury. 

    V posledních částech této práce jsem se pak zabýval hledáním optimální výkladové polohy 

při střetávání právní úpravy energetického zákona, zákona o ochraně spotřebitele a zákona o 

ochraně hospodářské soutěže tak, aby byl parciálně uspokojen jak veřejný zájem na řádném 

chodu soustav v energetice a dodávce obyvatelstvu podle energetického zákona, veřejný 

zájem na ochraně slabší, výsostně spotřebitelské strany poptávky v energetice ve smyslu 

zákona o ochraně spotřebitele, jakož i veřejný zájem na co nejnenarušenější a 

nejspravedlivější svobodné tržní soutěži ve smyslu zákona o ochraně hospodářské soutěže.  

   Podnikatelé v energetice si tak zdaleka pro výkon své činnosti nevystačí jen s energetickým 

zákonem a jeho prováděcími vyhláškami, nýbrž musí pamatovat i na tyto paralelní právní 

úpravy a v jejich duchu a kontextu přistupovat k výkladu některých ustanovení energetického 

zákona, která je třeba vnímat jako specifická. Jak oblast ochrany spotřebitele, tak oblast 
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ochrany hospodářské soutěže totiž lne do obsahu i do textu páteřní energetické právní úpravy, 

aby zobrazovala určitá tržní specifika, která jsou právě a jenom pro energetiku 

charakteristická. Jedná se tak zejména o skutečnost, že tržní prostředí v energetice je bytostně 

závislé na unikátní technické infrastruktuře, která v mnohém směru determinuje nejen povahu 

poskytovaných služeb, ale i samotných poskytovatelů, kteří jsou minimálně dominanty na jim 

vymezených územích provozovaných elektroenergetických i plynárenských soustav. 

Zákazník je tím pádem ovšem také z povahy věci a poměrů značně omezován ve způsobu, 

jakým odebírá energetická média, a samotná soutěž a její pozitivní výsledek je tak v zásadě 

limitován možností volby dodavatele elektřiny nebo plynu.  

   Rovněž v energetice je třeba počítat se silnou ex post dohledovou pravomocí ÚOHS, jenž 

má ve vztahu k zachování soutěže na trhu univerzální postavení, energetiku nevyjímaje. Proto 

je třeba působení ERÚ v energetice omezovat toliko na rozsah daný především energetickým 

zákonem, nikoliv tak již ve vztahu k primární aplikaci zákona o ochraně hospodářské soutěže. 

Regulace v energetice má tak dvojí chronologickou linii. Nejprve nastoluje primární tržní 

regulaci ERÚ (ex ante), následně nad ochranou hospodářské soutěže již bdí ÚOHS. ERÚ však 

samotný energetický zákon v rámci vymezované působnosti ve smyslu § 17 přikazuje, aby 

svými zásahy podporoval hospodářskou soutěž na energetických trzích, resp. aby chránil jak 

zranitelnou odběratelskou část trhu s energií, tak aby přihlížel k oprávněným zájmům 

regulovaných subjektů.  

    Všechny takto chráněné veřejné zájmy mají svůj společný původ v právních předpisech 

Evropské unie, přičemž ochrana hospodářské soutěže vstupuje do energetiky především ve 

vztahu k provozovatelům technické (energetické) infrastruktury, a to zejména v rozsahu 

zamezování zneužívání jejich dominantního postavení, které pramení z výhradního 

(monopolního) držení a provozování energetických soustav, především na úrovni přenosu 

elektřiny a přepravy plynu, ale i ve vazbě na činnosti operátora trhu, které jsou v tržním 

prostředí v elektroenergetice i plynárenství tímto subjektem poskytovány na základě výhradní 

licence. Právní úprava energetického zákona tak poměrně zásadně doplňuje obecnou právní 

úpravu ochrany hospodářské soutěže, a to především tak, že stanoví zvláštní zákonné záruky 

nezávislosti kapacitně zaměřených energetických podnikatelů tak, aby tito nebyli ovlivňováni 

jednotlivými soukromými tržními zájmy jiných, tentokráte ovšem komoditně aktivních 

podnikatelů, kteří se na rozdíl od nich vyskytují jeden ke druhému v otevřené soutěži. 

Zákonným podkladem pro regulaci chování těchto subjektů na vertikálně souvisejících trzích 

přináší právě dikce energetického zákona, která jejich volbu toho kterého chování příslušného 
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provozovatele nad rámec těchto obecných zákonných premis ochrany hospodářské soutěže 

limituje. 

     Zvláště striktně, leč přiměřeně hájenému veřejnému zájmu na nenarušeném soutěžním 

prostředí, je energetickým zákonem upraveno postavení provozovatelů páteřních sítí 

energetických soustav – provozovatele přenosové soustavy v elektroenergetice a 

provozovatele přepravní soustavy v plynárenství. V tomto směru energetický zákon dokonce 

přispěchává se zvláštními procesními normami, potažmo zárukami, že bude zajištěna jejich 

nezávislost na existujících a konkurujících si tržních zájmech. Nezávislost provozovatele 

páteřní soustavy je totiž podrobována správnímu přezkumu v rámci certifikačního řízení. 

Zásadním účelem této právní úpravy je odstranění byť i jen potenciálního střetu zájmu mezi 

infrastrukturním podnikáním a komoditně zaměřenou výrobou energie nebo obchodem 

s elektřinou nebo plynem. Zahrnuje specifické zákonné požadavky na vnitřní společnickou 

strukturu provozovatelů páteřních soustav v energetice. Provozovatelé páteřních soustav mají 

za takto zákonem stanovených podmínek nastavena přísná omezení, v jejichž důsledku se 

nesmí podílet na podnikání komoditní povahy, tj. podnikatelskými dispozicemi s elektřinou a 

plynem, a to ani přímo jím samým, tak na úrovni jím kontrolovaných společností. 

Provozovatelé páteřních energetických soustav jsou také dispozičně omezováni ve vztahu k 

provozované technické infrastruktuře s tím, že musí být vlastníky provozované přenosové 

nebo přepravní soustavy. Provozovatelé těchto soustav navíc musejí být vybaveni takovým 

složením statutárních, dozorčích a jiných orgánů, aby bylo zamezováno konfliktu s tržními 

zájmy potenciálních klientů provozovatele, tj. opět především z řad výrobců a obchodníků s 

elektřinou a plynem.  

   Na úrovni provozovatelů distribučních soustav v elektroenergetice i plynárenství, jakož i u 

provozovatele zásobníku plynu předepisuje energetický zákon nižší, leč v mnohém rovněž 

omezující projevovou formu korporátního oddělení od komoditních činností. V jejich případě 

i v návaznosti na evropskou právní úpravu prozatím postačuje toliko právní oddělení, tj. 

vyčlenění činností povahy distribuce elektřiny a distribuce plynu nebo uskladňování plynu do 

zvláštního právního subjektu – typicky obchodní společnosti, která je informačně, účetně, 

funkčně a co do právní formy oddělená od komoditních činností a která je také nadána 

skutečnými rozhodovacími právy ve vztahu k jí provozované technické infrastruktuře. 

Energetický zákon v tomto směru upravuje celou řadu zvláštních parametrů, kterou musí 

významnější podnikatelské subjekty v distribuci elektřiny a plynu splňovat. Kromě 

manažerského oddělení pozic členů orgánů provozovatelů distribuční soustavy od komoditně 

podmíněných činností je provozovatel distribuční soustavy zatěžován povinností přijímat 
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formou vnitřního předpisu tzv. program rovného zacházení k vyloučení diskriminačního 

jednání provozovatele soustavy ve vztahu k jiným než koncernově spřízněným tržním 

zájmům. Pro tentýž účel provozovatel distribuční soustavy ustanovuje rovněž auditora 

programu rovného zacházení, jemuž musí svědčit podmínky pro nezávislý výkon funkce a v 

programu rovného zacházení stanoví práva a povinnosti svých zaměstnanců za účelem 

naplnění programu rovného zacházení. Obdobné zákonné parametry jsou nastaveny i pro 

provozovatele zásobníků plynu, a to vše s jednoznačným cílem minimalizace podstatného 

vlivu koncernově propojených osob zabývajících se komoditními činnostmi nebo takové 

osoby kontrolující. 

       Všechny tyto momenty právní úpravy energetického zákona tak mají za evidentní cíl 

podporu hospodářské soutěže i u těch nejmenších provozovatelů výhradní technické 

infrastruktury na úrovni distribuce elektřiny a plynu, u nichž má být nastaven alespoň 

minimální standard nezávislosti na tržních zájmech jich samotných, podnikají-li vedle 

distribučních činností i v oblasti podnikatelského zacházení s komoditami. Účelem takové 

právní úpravy je tedy nastolení rovnosti v přístupu ke svým klientům tak, aby nebyly při 

čerpání distribuční či uskladňovací služby znevýhodňováni oproti koncernově svázaným 

společnostem, potažmo tedy podpora ochraně hospodářské soutěže v „zúžených hrdlech“ 

tvořených přirozenými monopoly jednotlivých elektroenergetických a plynárenských zařízení. 

    Poněkud kritičtěji se ovšem musím vyjádřit ke zcela specifickému a v zásadě i v 

evropských poměrech unikátnímu zákonnému postavení operátora trhu, jenž je pro celé území 

držitelem výhradní licence na činnosti operátora trhu. Již sama existence tohoto 

ambivalentního účastníka trhu s elektřinou i trhu s plynem je raritní, protože jeho obdobu 

nacházíme kromě tuzemska toliko ve Slovenské republice, kde za vzor sloužil právě český 

tržní model. Energetickým zákonem transponovaná právní úprava Třetí směrnice a Třetí 

plynárenské směrnice s takovým účastníkem trhu s elektřinou ani plynem nijak nepočítala. Při 

troše zjednodušení lze konstatovat, že operátor trhu jako státem vlastněná společnost má do 

značné míry charakter jakési quasistátní organizační struktury, která fakticky dubluje, v 

některých případech dokonce nahrazuje stát v některých činnostech majících povahu výkonu 

veřejné správy. V důsledku této skutečnosti není přehnané o operátorovi trhu hovořit v 

některých ohledech směrem k vykonávané (ze státu přenesené) veřejné moci jako o správním 

orgánu.  

    Velmi regulatorně slabě, patrně též v rozporu s evropskou právní úpravou, se energetický 

zákon vyrovnal s otázkou zajištění nezávislosti operátora trhu v činnostech, které se váží 

k užívání elektrizační a plynárenské soustavy. Ačkoliv by se s ohledem k charakteru činností, 
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které operátor trhu vykonává namísto provozovatele přenosové soustavy, měly záruky jeho 

nezávislosti v návaznosti na evropskou právní úpravu úzce napojovat na znění § 24a 

energetického zákona a v podstatě kopírovat tam upravené podmínky zajištění nezávislého 

tržního vystupování, omezil se zákonodárce v jeho případě toliko na některé aspekty garance 

jeho odvislosti od jednotlivých tržních zájmů, resp. úpravu nezávislosti operátora trhu upravil 

velmi benevolentně, ba dokonce s velmi nízkým skutečným regulatorním efektem. 

Jazykovým výkladem tak například dospíváme k zajímavému závěru, že členem statutárního 

orgánu, členem dozorčí rady nebo vedoucím zaměstnancem operátora trhu může být člen 

dozorčí rady kteréhokoliv jiného držitele licence na trhu s elektřinou a trhu s plynem, stejně 

jako že nikoliv vedoucím zaměstnancem operátora trhu může být klidně i vedoucí 

zaměstnanec, člen statutárního orgánu nebo člen dozorčí rady jakéhokoliv jiného držitele 

licence podle energetického zákona. Za takové situace je eufemické hovořit o dostatečném 

zajištění tržní nezávislosti na úrovni operátora trhu, čili veřejnoprávně regulatorní záběr 

energetického zákona v tomto směru v regulatorní efektivitě zjevně selhává. A to zcela 

odhlédnuvše od požadavků Třetí směrnice a Třetí plynárenské směrnice, které poměrně 

nesporně s činnostmi spojenými s provozováním páteřních soustav v energetice spojují velmi 

striktní požadavky tržní nezávislosti, navíc formálně ověřované v rámci certifikačních řízení s 

evropským prvkem (tj. s účastí Komise Evropské unie v něm). Tak se ovšem v české právní 

úpravě nestalo. 

  Pokud tedy shrneme záruky tržního nezávislosti postavení operátora trhu, je třeba zdůraznit, 

že energetický zákon v jeho případě staví toliko na omezených a značně mezerovitě 

upravených garancích nezávislosti, a to v zásadě jen korporátní povahy, tj. na majoritním 

obchodním podílu státu v operátorovi trhu, na právní formě akciové společnosti a některých 

dílčích zákazech ve vztahu k výkonu jiných licencovaných činností, resp. v zákazu nabývání 

obchodních podílů ze strany držitelů jiných licencí, které ovšem co do logiky věci při bližším 

zkoumání příliš neobstojí. Právní úprava postavení operátora trhu tak svou nekomplexností a 

nedůvodnou mírností výrazně zaostává za zákonnou úpravou postavení provozovatelů soustav 

v energetice, když operátorovi trhu nesvědčí dokonce ani povinnost neznevýhodňovat 

účastníky trhu s elektřinou a trhu s plynem či se střežit vzniku křížových subvencí pro případ, 

že mu bylo povoleno ze strany ministerstva průmyslu a obchodu jako podnikateli vykonávat i 

jiné, neregulované činnosti. V tomto směru tedy regulatorní záběr právní úpravy 

energetického zákona pozoruhodně selhává, když na jedné straně jsou týmž zákonem 

zvláštními povinnostmi nediskriminace a transparentnosti zatěžováni provozovatelé soustav 

na všech provozních úrovních, operátor trhu, který tvoří významné osobní propojení jak na 
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trhu s elektřinou, tak na trhu s plynem, však takovým veřejnoprávně stanoveným povinnostem 

vůbec nepodléhá. Neadekvátně mírná regulace postavení operátora trhu tedy neodpovídá jeho 

výhradnímu a co do činností unikátnímu postavení na trhu s elektřinou nebo plynem. 

   Veřejný zájem na ochraně spotřebitele je energetickým zákonem primárně akcentován ve 

vztazích na dodavatelské straně trhu s elektřinou a trhu s plynem, čili ve vztahu k 

obchodníkům s elektřinou a obchodníkům s plynem, ale také vůči výrobcům elektřiny nebo 

plynu, kteří dodávají tato média v rámci svého podnikání zákazníkům. Právě tam mají totiž 

pravidla ochrany spotřebitele kýžený smysl a význam. I z tohoto důvodu prostřednického 

vystupování obchodníků s elektřinou a plynem vůči zákazníkům zákonodárce seznal 

potřebnost ochrany postavení maloodběratelů proti kořistnickým praktikám, živeným do 

určité míry samotným podnikatelským konceptem jejich licencované činnosti, čili v extrémní 

poloze chápáno „honbou za ziskem“. Právě vůči ní zákonodárce vhodně přichází s řadou 

právních instrumentů, které mají tyto nejmenší odběratele ochraňovat v jejich ekonomických 

zájmech na dostupné energetické dodávce.  

   Děje se tak tedy nejen prostřednictvím specifických ustanovení energetického zákona, jež v 

mnohém doplňují obecnou ochranu spotřebitele upravenou v soukromoprávní rovině 

ochrannými právními normami občanského zákoníku, ale především také prostřednictvím 

zákona o ochraně spotřebitele, jenž podnikatelům (nejen v energetice) obecně zakazuje 

používání nekalých obchodních praktik v obchodním styku, zvláště pak praktik klamavé nebo 

agresivní povahy.  

   Ochrana spotřebitele jako výhradně fyzické osoby má tedy na jednu stranu soukromoprávní 

rozměr, přičemž těžiště této právní úpravy nalézáme v občanském zákoníku, pro energetiku 

pak, nicméně již v rovině veřejného práva, s podporou zvláštního ustanovení § 11a 

energetického zákona. Podle výše odkazované judikatury Ústavního soudu je právě v těchto 

vztazích proto třeba o to důrazněji dbát na prosazování ochrany spotřebitele.   

    Gros veřejnoprávní úpravy ochrany téhož spotřebitele nese již zmiňovaný zákon o ochraně 

spotřebitele.  Ten pak chrání spotřebitele v mezních polohách před nejzávažnějšími formami 

kořistnických obchodních praktik, vycházeje ze zásadně slabšího postavení spotřebitele jako 

tržně potenciálně exploatovaného laika. Existuje tudíž veřejný zájem, a to dokonce počínaje 

úrovní evropského práva, na tom, aby k těmto jednáním v důsledku veřejnoprávního zákazu 

vůbec nedocházelo, čili aby zůstal zachována podstata poptávkového potenciálu spotřebitele 

nepodnikatelsky jednajícího vůči podnikatelům. Není tedy náhodou, že pro oblast energetiky 

zákon o ochraně spotřebitele vymezuje jako dozorový orgán před nekalými obchodními 

praktikami právě ERÚ mj. pro oblasti elektroenergetiky a plynárenství.  
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   V práci jsem také shrnul výslednou judikatorní praxi, která se váže k ochraně spotřebitele, a 

to se zvláštním důrazem na oblast energetiky ve vztahu k nekalým obchodním praktikám, 

které jsou bohužel i v rámci energetiky poměrně častým jevem.  

   Pro oblast energetiky je v návaznosti na ustanovení občanského zákoníku o nepřiměřených 

smluvních ujednáních postavení spotřebitele vůči dodavatelům energie zakládané občanským 

zákoníkem posilováno energetickým zákonem, přičemž při téže příležitosti zákonodárce v § 

11a energetického zákona přistoupil i k rozšíření některých veřejnoprávních oprávnění 

spotřebitelů informační povahy i na další subjekty povahy slabší smluvní strany na straně 

maloodběru, resp. zatížením podnikatelsky vystupujících dodavatelů elektřiny a plynu 

zvláštními veřejnoprávními povinnostmi ve vztahu ke smluvní transparentnosti nebo posílení 

solidnosti a poctivosti v jednání o uzavření dodávkové smlouvy a setrvání spotřebitele v ní.  

Bohužel ani v případě § 11a energetického zákona nelze konstatovat, že by bylo aplikovatelné 

bez interpretačních problémů, resp. že by přinášelo řešení pro některé typické negativní 

obchodní praktiky, které se objevují na trhu. Zatímco v některých směrech jsem v této práci 

identifikoval právní úpravu jako nadbytečnou a regulatorně neefektivní, jindy je její zacílení 

vcelku záslužné a plnicí svou regulatorní roli, resp. trpící jen méně závažnými formulačními 

nedostatky, danými mimo jiné především častými novelizacemi tohoto zákonného ustanovení, 

které jeho vyznění spíše dále problematizovaly. Mnohdy na úkor obecné právní úpravy 

kogentních ustanovení občanského zákoníku ohledně spotřebitelských smluv.  

   Podpůrná právní úprava ochrany spotřebitele prováděná energetickým zákonem v mnohém 

regulatorně nedohlíží cílený veřejný zájem na ochraně slabší smluvní strany dodávkových 

smluvních vztahů. Zákonodárce kupříkladu slevil ze svých ochranářských pozic úpravy 

veřejného práva a pro případy ukončování dodávkových smluv uzavřených na dobu neurčitou 

fakticky upřednostnil smluvní úpravu, ať je jakkoli méně výhodná nežli veřejnoprávně 

stanovené podmínky uplatnění výpovědi právě pro případ dodávkových smluv. Tak ze své 

vlastní právní úpravu činí právní úpravu dispozitivní, kterážto je ovšem mnohem typičtější 

pro oblast úpravy smluvních vztahů v rámci soukromého práva. V tomto směru tedy 

energetický zákon zcela nevhodně omezil dopad své vlastní, svou povahou veřejnoprávní 

úpravy práva spotřebitele vypovědět na dálku či mimo obchodní prostory uzavřenou 

dodávkovou smlouvu, notabene uzavíranou na dobu neurčitou, pro což lze jen stěží najít 

vhodné odůvodnění. Nad rámec kogentní právní úpravy spotřebitelského práva obsaženého 

v občanském zákoníku nacházíme další (nominátní) zakázaná nepřiměřená ujednání § 11a 

odst. 8 a 9. Toto ustanovení energetického zákona přináší pro energetiku faktické rozšíření 
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„černého“ seznamu zakázaných smluvních klauzulí o dva typy smluvních ustanovení, 

týkajících se platebních podmínek za dodávku elektřiny nebo plynu.  

    K předmětné problematice ochrany spotřebitele je nicméně vhodné doplnit, že v době psaní 

této práce vrcholilo další novelizační úsilí ve vztahu k těmto partiím právní úpravy. V rámci 

ní zřejmě dojde k rozsáhlejšímu regulatornímu zásahu, pokrývajícímu mimo jiné i 

problematiku dosud nijak neregulované zprostředkovatelské činnosti v energetice. I z tohoto 

dynamického vývoje lze tedy usuzovat na vysokou politickou citlivost a atraktivitu tématu 

ochrany spotřebitele, která stále hledá svou optimální polohu, a to zásadně ve zpřísňování a 

textové hypertrofii původní právní regulace, která se tak výrazněji přiblíží k silnějšímu 

regulatornímu podchycování tržní reality, jako se to již událo na trhu elektronických 

komunikací nebo na trhu se spotřebitelskými úvěry. 

    Mám-li na samém konci závěrečné partie této práce tedy upozornit na ony nejzávažnější 

momenty právní úpravy energetického zákona, které z pohledu metody veřejnoprávní 

regulace podle závěrů této práce nejvíce postrádají efektivitu hájení zákonodárcem 

sledovaných veřejných zájmů, lze především uvést absenci veřejnoprávní regulace akumulace 

elektřiny mezi licencovanými činnostmi, přestože tato činnost je již fakticky v českém 

energetickém prostředí některými podnikatelskými subjekty vykonávána. Hned poté se lze 

kriticky zastavit u regulatorně neefektivní právní úpravy regulace cen v elektroenergetice a 

plynárenství, která není v rámci energetického zákona co do hmotněprávních hledisek svého 

provádění vůbec rozvedena, a to při nedostatečném zohlednění veřejného zájmu na ochraně 

vlastnictví na straně podnikatelských subjektů, jimž je cena regulována ze strany ERÚ.  

     Zcela nedostatečnou a evropsky nekompatibilní právní úpravu představuje také právní 

institut dodavatele poslední instance ve smyslu § 12a energetického zákona, který 

nerespektuje ani veřejný zájem na ochraně hospodářské soutěže, ani veřejný zájem na 

(obchodní) bezpečnosti trhu s elektřinou a plynem, když tato činnost zůstává v rukách 

někdejších komoditních dominantů, navíc zcela nevhodně zákonně specifikovaných ve stále 

se oslabující vazbě na koncernově svázaného provozovatele distribuční soustavy. Navíc 

představuje i ekonomicky zbytečnou (nákladově nereflektivní) zátěž, když tato podnikatelská 

činnost v energetice nemá dostatečnou hmotněprávní úpravu podmínek provádění cenové 

regulace věcně usměrňovanými cenami, resp. není využit v evropském prostředí standardní 

nástroj výběru dodavatele poslední instance prostřednictvím periodicky se opakujících 

výběrových řízení, z nichž by zároveň vyplynula vysoutěžená cenová nabídka, tudíž by 

vlastně ani nebylo nutné přistupovat k žádné formě regulace cen. 
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Název disertační práce, abstrakt a 3 klíčová slova v českém jazyce 

 

Veřejnoprávní aspekty podnikání v elektroenergetice a plynárenství 

 

Disertační práce „Veřejnoprávní aspekty podnikání v elektroenergetice a plynárenství“ přináší 

ucelenější pohled na problematiku uplatňování veřejného zájmu ve vztahu k podnikání 

v infrastrukturně podmíněných oborech podnikání v sektorech elektroenergetiky a 

plynárenství, které se v mnohém podobají a podléhají též srovnatelné právní úpravě 

evropskými předpisy. Veřejný zájem, ať již pramení z evropské či české právní úpravy, se 

právě do energetického podnikání promítá v mnoha různých podobách a modifikacích, 

přičemž zákonodárce v textu energetického zákona a dalších veřejnoprávních předpisech 

povyšuje dílčí soukromý zájem, mnohdy ústavněprávně chráněný (ochrana vlastnictví), na 

veřejným právem chráněný statek, jindy přistupuje k hájení typičtějšího zájmu celku na 

obecném blahu, jemuž musí ustupovat zájmy jednotlivce.  

    Práce tak v první řadě analyzuje text energetického zákona, byť ještě v podobě, kterou 

zákonodárce nestačil včas přizpůsobit závaznému evropskému právnímu rámci tzv. zimního 

energetického balíčku, s cílem představit silné i slabé stránky analyzované právní úpravy. 

Cílem práce tak bylo především provedení čtenáře spletivem interpretačně velmi náročné 

právní úpravy vyžadující nejen právní, ale i technickou a ekonomickou stránku vnímání 

právně regulované problematiky. A to tak, aby bylo možno za použití metod logické analýzy, 

jakož i metod komparativní povahy, dospět k závěrům o tom, zdali je zkoumaná právní 

úprava dostatečná k tomu, aby jí byl skutečně efektivně hájen cílený veřejný zájem, typicky 

pak veřejný zájem na univerzalitě, spolehlivosti a bezpečnosti dodávky energie odběratelům, 

zájem na férové hospodářské soutěži podložený požadavky na nezávislost přirozených 

monopolních podnikatelských subjektů v energetice, ale také v neposlední řadě veřejný zájem 

na ochraně slabších stran v rámci smluvních vztahů vznikajících právě při dodávkách 

elektřiny nebo plynu. Autor přistoupil ke zmiňované analýze relevantních právních textů jak 

pro případy řádného fungování energetické infrastruktury, tak pro případy mimořádných 

stavů, ať jsou svým vznikem vázány k obchodní, či technické bezpečnosti, v aktuálních 

souvislostech je tak podchycován i v zásadě marginální vliv pandemie onemocnění Covid-19.  

    Výsledky autorova snažení tak představují dosažené závěry o tom, které partie tzv. 

energetického práva jsou regulatorně poddimenzované, tudíž by si zasloužily robustnější a 

efektivnější veřejnoprávní zásah zákonodárce, a u kterých se naopak veřejnoprávní zásah 

zákonodárce jeví jako nadbytečný. Příkladem pro první skupinu docílených zjištění 
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reprezentuje především jak hmotněprávní, tak procesněprávně nedokonale zpracovaná 

problematika provádění cenové regulace infrastrukturních podnikatelů v energetice, tj. 

provozovatelů elektroenergetických a plynárenských soustav, která nezaručuje především ve 

vztahu k regulovaným subjektům hájení jejich práva na ochranu vlastnictví, odpíraje jim 

jednak dostatečně stanovené podmínky pro její provádění, jednak i dostačující nastavení 

specifik procesního rámce obhajoby jejich ekonomických pozic vůči regulátorovi (ERÚ). 

Obdobně „děravou“ regulaci obsahuje energetický zákon ve vztahu k vymezení dodavatele 

poslední instance, jakož i poměrně (evropsky) unikátního monopolního postavení operátora 

trhu.  

    Druhou skupinu, tentokráte zbytných veřejnoprávních regulací, pak do energetického 

zákona zákonodárce vnáší především pozdějšími novelizačními zásahy neorganické povahy, 

způsobenými zejména momentální politickou poptávkou po řešených tématech. Takto 

rozkryté partie právní úpravy mnohdy v důsledku problematizují výklad příslušných částí 

energetického zákona, protože zpochybňují základy pro jeho samotnou konstrukci. Mezi ně 

náleží především snaha odbřemeňovat nepodnikatelské výrobce elektřiny z malých 

obnovitelných zdrojů od regulatorního břemene, které ovšem energetický zákon stejně 

upravuje pouze pro podnikatelské subjekty. Obdobou tohoto negativního působení pozdějších 

novelizačních zásahů může být i permanentně měněná právní úprava specifik ochrany 

spotřebitele v energetice. Ani naposledy uvedená dynamika změn právní úpravy pak 

nevylepšuje pozici pro prováděnou interpretaci a narušuje úroveň právního vědomí. 

   Práce tak ve svém důsledku představuje analytickou kritiku současného znění energetického 

zákona ve vazbě na související právní úpravy zákona o ochraně spotřebitele, občanského 

zákoníku i zákona o ochraně hospodářské soutěže, bez jejichž důkladného čtení a logického 

provázání s právní úpravou energetického zákona by analýza nebyla kompletní. Vyplývají 

z ní tak mnohá doporučení, které partie stávající právní úpravy de lege ferenda podrobit 

případným změnám. 
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Název disertační práce, abstrakt a 3 klíčová slova v anglickém jazyce 

 

Public Law Aspects for Undertakings in both Electricity and Gas Industries 

 

The doctoral thesis named “Public Law Aspects for Undertakings in both Electricity and Gas 

Industries” is focused on bringing a complete view how the public interest is represented in 

relation to the conduct of enterprise in infrastructural businesses as the sectors of electricity 

and gas industries concern that are in many ways similar to each other and are also managed 

by the comparable European law regulation. The public interest, either comes from the 

European or Czech legal regulations interferes in many different variations and modifications 

into the energy business. From time to time, legislator emphasizes the partial individual 

interest (e. g. being part of the constitutional order as in the case of the protection of 

ownership) in the wording of the Energy Act as well as in the other public law as goods 

protected by the public law. On the other way, also much more typical general interest is 

defended to achieve wellbeing of the whole society that is to be preferred to those interests of 

individuals.  

    The thesis in question primarily analyses the wording of the Czech Energy Act in not 

amended version, which has not been modified yet in accordance with the binding European 

law framework consisted of the so called Winter Energy Package, with the goal to introduce 

strong as well as weak facets of the analysed legal regulation. The aim of the thesis was 

mainly to guide each reader through a labyrinth of interpretatively very demanding legal 

regulation that claims to have, besides the legal education, also the respective technical and 

economical background to understand correctly the studied regulation. And in such a way, the 

relevant conclusions could be drawn when using both the methods of logical analysis and 

international comparison. Secondly, the thesis should discover whether the analysed legal 

regulation is sufficient to defend effectively the aimed public interest, typically to ensure a 

universal, faithful and safe supplies of energy to the customers, to respect the fair competition 

based on the independence of the monopoly energy infrastructural undertakings but also to 

protect weaker parties in frame of the contractual relations concluded in order to be supplied 

by electricity or gas. The author carried out the aforementioned analyses of the relevant legal 

regulations in the case of the duly functioning of the energy infrastructure in a normal state as 

well as for the occurrence of emergency situations, no matter they were conditioned upon the 

economical or technical (in)security. In addition, marginal effects of the recent pandemic of 

Covid-19 disease are evaluated herein.  
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    Results of the author´s effort represent conclusions on which parts of the energy law are as 

from the regulatory point of view underestimated, therefore, they could also deserve to be 

affected by an effective stroke made by the legislator. On the other side, superfluous public 

regulation has been also discovered. As an example of the former one could be introduced 

material as well as the processual legal regulation of price for infrastructural undertakings in 

energy sectors, i. e. concerning the transmission and distribution electricity and gas operators, 

which does not guarantee mainly in relation to the regulated persons an ownership right when 

lacking on the setting of the conditions how to regulate as well as taking no regard to 

determinate specifics of the procedural framework for protecting their economic positions vis-

à-vis the regulator (ERO). Similarly, there is not enough regulation for the market and legal 

positioning of the supplier of last resort as well as for the unique monopoly position of the 

market operator under the Czech law.  

    For the latter, non-essential public regulations had been passed by the legislator based 

chiefly on the later amendments of the Energy Act, following a present political demand for 

some attractive themes to be solved. These revealed parts of the Energy Act complicate in 

many result in the misinterpretation of the respective provisions of the Energy Act as they are 

challenging the basis and tenets of this piece of legislation. Among such attempts one could 

find some provisions trying to ease the legal conditions for non-business activities within the 

electricity production using renewables, even though such terms had not been stipulated 

before as the Energy Act is based on the entrepreneurial principle. Similarly, a permanently 

changing legal regulation of the protective consumers´ provisions specified merely for the 

energy sectors that could be seen as harming their legal interpretation as well as decreasing a 

general knowledge of law. 

   The doctoral thesis introduces consequently an analytical critics of recent wording of the 

Czech Energy Act in connection to the interrelated legal regulations of the Consumer 

Protection Act, Civil Code and Competition Act that could not be omitted when interpreting 

the Energy Act in all its dimensions. Based on that, many recommendations are provided by 

this thesis in order to stimulate de lege ferenda amendments to the current state of energy 

legislation. 

 

Key words: energy, public interest, public law 


