
spole nosti rovnž ponesou odpovdnost za kvalitu svých služeb a s tím spojenou 

povinnost pípadné kompenzace, pokud tuto kvalitu nedodrží. Do budoucnosti se rovnž 

zvažuje možnost uložit dodavatelm elektiny vybavit koncové zákazníky inteligentním 

za ízením pro m ení spoteby. Všechna tato opatení sm ují jednoznan  ke snížení 

celkové spoteby elektrické energie, pi emž práv u konených zákazník jsou v tomto 

ohledu spatovány nejvtší rezervy. 

 

7. Záv r 

Tato diplomová práce s názvem „ Evropská (komunitární) právní úprava 

energetiky a její vliv na francouzskou a eskou legislativu“ si p edevším kladla za cíl 

p ehledným zpsobem popsat vývoj liberalizace a vytváení spoleného trhu 

s elektrickou energií v rámci Spoleenství. Energetika je jednou z nejdležit jších 

sou ástí spoleného trhu. Jak stále naléhavji p ipomínají nejr zn jší dokumenty 

definující spolenou energetickou strategii, stává se Spoleenství stále více závislé na 

dovozech surovin a energie z nelenských zemí. To je skutenost, se kterou se evropské 

zem  mohou vyrovnávat rzným zp sobem. Jedním z nich je rovnž vytvo ení 

bezpeného dobe fungujícího spoleného trhu s elektrickou energií, který bude vytváet 

p íhodné konkurenní prostedí a tak snižovat ceny elektiny pro všechny spotebitele, a 

to je první krok ke snižování energetické náronosti a potažmo i závislosti. Dnes je 

energetika jedním ze základních pilí spolené hospodáské politiky. Cílem této práce 

bylo rovn ž ukázat, jak k takovému posunu došlo, jakým zpsobem se ze segmentu 

hospodáství, který byl pvodn  zcela v kompetenci jednotlivých lenských stát, stál 

úhelný kámen hospodáské integrace.  

Toto téma jsem si vybral, nebo dle mého názoru v sob spojuje adu 

protich dných prvk . P edevším sektor s elektrickou energií, stejn jako prakticky celá 

oblast energetiky se pohybuje na hranicích mezi právem soukromým a veejným. Na 

innost velkých energetických spoleností dopadají jak normy práva obanského a 

obchodního, tak ve zvýšené míe i práva správního a jejích postavení je nezídka 

upraveno zvláštní právní normou, jejich innost výhradn nepodléhá zákonm volné 

hospodáské soutže, ale naopak musí být regulována. V dob, kdy jsem zaal ohledn 

tohoto tématu získávat první znalosti a schraovat podklady, platil stav pijatý na 



základ  druhé liberalizaní sm rnice a tetí smrnice byla teprve ve fázi vyjednávání. I 

když už byla i tato norma pijata ve své definitivní podob, stále ješt nenabyla 

ú innosti a práce se tak dotýká problematiky nejen de lege lata, ale i de lege ferenda. 

Oblast energetiky je sektorem, ve kterém se stále intenzivn ji st etávají zájmy lenských 

stát  a Spoleenství. Bylo tedy zajímavé sledovat, jakým zpsobem docházelo a 

dochází k vzájemnému ovlivování komunitárního právního ádu a obou ád  

národních. Díky svým jazykovým možnostem jsem byl navíc schopen pi srovnávání 

národních právních úprav vycházet pímo z p vodního znní t chto pramen. Toto 

všechno jsou aspekty, které se uritým zp sobem v mé práci prolínají.  

Ve své práci jsem postupoval za použití komparativní metody. Vybral jsem si dva 

státy Spoleenství, které vyznávají výrazn odlišné pístupy k danému problému. Mám 

za to, že práv prostednictvím srovnávání dvou rzných pojetí se mže lépe vyjevit 

pravá podstata zkoumané problematiky a tím dojít k jejímu lepšímu pochopení, které je 

o to d ležit jší, že nedrazné vyhodnocování pedešlých krok v liberalizaci zaselo 

mezi Spoleenstvím a lenskými státy znanou míru nedv ry, která je o to 

znepokojující, že akoliv t etí liberalizaní sm rnice není starší než nkolik m síc  a 

ješt  více než rok nenabude úinnosti, již se pipravují další liberalizaní kroky, jinými 

slovy aktuální stav rozhodn není stavem koneným.  

Tato práce se pokusila prostednictvím širšího zasazení problematiky do 

politického a ekonomického kontextu poukázat na budoucí vývojové tendence v sektoru 

s elektrickou energií. Z formálního hlediska jsem se zam il hlavn  na sekundární 

prameny práva, kterými jsou ti liberaliza ní sm rnice, které jsem zasadil do širšího 

kontextu pramen primárních a dále doplnil o nkterá soudní a správní rozhodnutí. Tato 

práce rozhodn není zcela vyerpávající analýzou právní úpravy sektoru elektiny, ani 

to není jejím cílem. Stejn tak i v rámci liberalizace si práce všímá hlavn základních 

termín  a institut  sm rnicemi zavedenými. Nejprve je vysvtluje na základ jejich 

funkce ve smrnici, dále si všímá jejich konkrétní realizace ve dvou lenských státech.  

V úvodu této práce jsem si položil nkolik otázek. Akoliv je tato diplomová 

práce pouze úvodem do celé problematiky, lze konstatovat, že se pokusila alespo 

díl ím zp sobem na nkteré z nich odpovd t. Ptáme-li se po smyslu liberalizace, 

patrn  nejdražšího spoleného hospodáského projektu Spoleenství, lze jej spatit ve 



snaze zefektivnit trh s elektrickou energií, dosáhnout lepšího postavení spotebitel  a 

napomoci energetickým úsporám. Vlastnické oddlení penosových sítí od vertikáln 

integrovaných spoleností je pak pouhým nástrojem realizace takového cíle. Tato práce 

je v podstat úvodem do problematiky. Mojí snahou bylo, aby byla malým prvodcem 

v této problematice pro každého, kdo se o ni bude zajímat. Zárove jsem se pokusil 

nikoliv snad hodnotit pokrok dosažený na tomto poli za posledních 13 let, spíše 

poukázat na silné a slabé stránky celého pojetí. Srovnání eské a francouzské právní 

úpravy mi pišlo více než trefné, nebo zatímco eský zákonodárce velmi dsledn  

p ejímal komunitární ustanovení a mnohdy ješt v p edstihu upravoval národní 

legislativu tak, aby vyhovovala té evropské, Francie se podizovala spolené 

hospodáské politice jen velmi nerada a mnohdy až pod tlakem Komise.  

 Na druhou stranu to byli práv Francouzi, kdo picházel s novými, neotelými a 

zajímavými pojetími možné liberalizace, a to hlavn s ohledem na francouzskou právní 

tradici ochrany veejné služby. Pro pochopení takovýchto snah se tato práce musela 

s pojetím tohoto principu rovnž díl ím zp sobem vyrovnávat, nicmén u inil jsem tak 

jen rámcov a v minimální míe, nebo pojetí veejné služby a vztah Spoleenství 

k tomuto právnímu institut je problematikou, která by si zasloužila samostatnou 

mnohem obsáhlejší práci. V mnoha ohledech jsem se musel spokojit pouze s odkazem 

na zásady takového pojetí bez toho, že bych mohl vylenit širší prostor k jejich 

obsáhlejšímu zkoumání. Nicmén pravdou zstává, že hledisko ochrany veejné služby, 

tedy nejvyššího principu innosti hospodáského sektoru s elektrickou energií je krom 

zvláštní ekonomické struktury celého sektoru v podob  vertikální integrace velice 

pádným argumentem k omezování volné hospodáské soutže v sektoru.  

Na pedjímání budoucích tendencí v této problematice v rámci Spoleenství je dle 

mého názoru ješt p íliš brzy. D ležitým krokem by mlo být jasné vyhodnocení 

ú innosti nejen tetí liberalizaní sm rnice, ale i té druhé, nebo k tomu rozhodn 

nedošlo. Jedin tak budeme moci zjistit, zda tento nejdražší projekt splnil o ekávání, 

která se na nj kladou. Avšak protože je patrné, kterou variantu Komise jednoznan  

up ednostuje, tedy variantu vlastnického oddlení sítí, lze se domnívat, že další postup 

bude spoívat v omezení nebo ztížení možností pi uplat ování odlišných postup, 

jakými jsou nap. ISO, ale hlavn ITO. Tímto smrem bude Komise bezpochyby 

stup ovat sv j tlak.  



ím více se energetický sektor otevírá konkurenci, tím více se v této hospodáské 

oblasti bude uplatovat p sobnost orgán pro ochranu hospodáské soutže. Toto je 

další do budoucnosti otevená kapitola a další prostor pro budoucí harmonizaci, tedy 

vy ešení spolupráce mezi regulaními orgány a orgány ustanovenými pro ochranu 

hospodáské soutže. Pedevším pokud si lenské státy Spoleenství v oblasti 

p enosových sítí zvolí variantu ITO, lze o ekávat i velmi razantní postup orgánu 

dohledu v pípad  d vodného podezení z nekalých praktik, které mohou mít i podobu 

ne ekaných kontrol v sídlech podezelých spoleností. Z tohoto dvodu bude nutné 

up esnit pravomoci komunitárních i národních regulaních orgán. Jinými slovy, až 

bude doešena otázka pístupu do sítí stran tetích subjekt, bude zejm  dalším krokem 

ešení problém kontroly dodržování takových ustanovení. I za tím ú elem byla zízena 

na úrovni Spoleenství Agentura pro spolupráci energetických regulaních orgán a i 

když jsou zatím její pravomoci slabé, stejn jako kodexy pravidel pro pístup do sítí 

nejsou dle souasných odborných názor právn  závazné, lze dvodn  o ekávat, že 

v tomto smru dojde v nejbližších letech ke zmnám.  
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