
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 


