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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 

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. 

 

Klíčová slova: energetika, veřejný zájem, veřejné právo 

 

 

 

 

 

 

 


