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1. ÚVOD 

Již v průběhu psaní své práce s názvem: „ Evropská (komunitární) právní úprava 

energetiky a její vliv na francouzskou a českou legislativu“  jsem se rozhodl v první 

řadě toto poněkud široce pojaté téma po zralé úvaze ve své práci obsahově upřesnit, a to 

jak z hlediska právní úpravy komunitární, tak i z hlediska zkoumaného segmentu 

hospodářství. Z hlediska komunitárního práva se má práce zabývá třemi liberalizačními 

směrnicemi Společenství, to znamená, že nezkoumám komplexní právní úpravu, kterou 

je na této úrovni sektor energetiky upraven. Z hlediska rozsahu zkoumané problematiky 

jsem se rozhodl ze všech odvětví energetiky vybrat jen určitou část, a tou je sektor 

s elektrickou energií. Ze všech druhů energie, které si lze představit a které jsou na 

úrovni Společenství nějakým způsobem upraveny, se má práce soustředí na vliv, který 

přinesla komunitární právní úprava na sektor s elektrickou energií v rozsahu tzv. 

liberalizace tohoto odvětví, tedy v rozsahu tří liberalizačních směrnic, a to s důrazem na 

tzv. vlastnické oddělení (ownership unbundling) zavedený třetí liberalizační směrnicí. 

Z tohoto důvodu jsou hlavními zkoumanými komunitárními právními prameny 

směrnice 96/92/ES ze dne 19. prosince 1996 o společných pravidlech pro vnitřní trh 

s elektřinou, směrnice 2003/54/ES ze dne 26. června 2003 o společných pravidlech pro 

vnitřní trh s elektrickou energií a kterou se zrušuje směrnice 96/92/ES a směrnice 

2009/72/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh 

s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES. S těmito třemi směrnicemi svým 

významem a povahou úzce souvisejí především tato tři nařízení: nařízení č. 1228/2003 

ze dne 26. června 2003 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod 

s elektřinou, dále nařízení č. 713/2009 ze dne 13. července 2009 kterým se zřizuje 

Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů a konečně nařízení č. 

714/2009 ze dne 13. července 2009 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční 

obchod s elektřinou a o zrušení nařízení (ES) č. 1228/2003. Toto jsou tedy základní 

komunitární právní prameny, se kterými budu pracovat. Pokud v práci hovořím obecně 

o energetice, je tomu tak proto, že dané skutečnosti lze obecně vztáhnout na celý sektor 

energetiky a nikoliv pouze na problematiku elektrické energie. To je především případ 

obecných úvodů do problému nebo popisování ekonomických principů fungování 

daného odvětví.  
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Tato diplomová práce je prací komparativní. Jejím smyslem je poukázat na vlivy a 

procesy, ke kterým došlo v české a francouzské právní úpravě elektrické energie pod 

vlivem právní úpravy komunitární. Základními právními francouzskými právními 

předpisy, o kterých budu hovořit, jsou zákon z 10. února 2000 a z 9. srpna 2004, 

v českém právu je to pak hlavně Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o 

výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 

(energetický zákon), následně uváděný zpravidla již jen jako Energetický zákon. 

Smyslem této práce je v hlavních rysech popsat směr, cíle a prostředky, kterými byl 

zahájen proces a nastolen stav tzv. liberalizace evropského sektoru s elektrickou energií. 

Pokud se v některé části zmiňuji rovněž o právní úpravě plynárenství, je to hlavně 

z důvodu poukázání na podobnosti nebo naopak rozdílnosti v obou sektorech, jehož 

smysl tkví v lepším porozumění zkoumané problematice. Hlavní otázky, které si ve své 

práci kladu, jsou, jaký smysl má zahájená liberalizace, jaké zde byly a jsou jiné 

alternativy, jakým způsobem celý proces probíhal, jaké jsou dopady komunitární právní 

úpravy na zákonodárství dvou států a jaké budou pravděpodobně další tendence v tomto 

sektoru v budoucnosti.  

Celá práce je rozdělena kromě úvodu, metodologického zaměření a závěru do čtyř 

částí. V první části se věnuji problematice elektřiny v primárních a v sekundárních 

pramenech práva EU. Všechny skutečnosti v celé práci se budu snažit zkoumat 

primárně v souvislosti s komunitárním právem. Komunitární právo tedy bude určitým 

korektivem, resp. bude udávat základní mantinely zkoumané problematiky. První část je 

obecným úvodem do problematiky, a proto není nijak podrobná. Jejím cílem je 

představit základní principy a specifika zkoumaného problému. Důležitou částí této 

kapitoly je rovněž vysvětlení a popis průběhu formování celého energetického odvětví. 

Jako příklad pro popis takového procesu jsem si vybral Francii. Neméně důležitou částí 

je rovněž vysvětlení stěžejních ekonomických pojmů, jako je např. vertikálně 

integrovaná společnost a popis zvláštností celého sektoru, což je důležité k pochopení 

jeho fungování a k zodpovězení otázky, proč je vůbec k náročné a drahé liberalizaci 

přistupováno. První kapitola končí stručným představením tzv. soft právních 

dokumentů, jež určovaly základní cíle společné politiky a budoucích směrnic.  

Druhá část je vysvětlením tzv. první vlny liberalizace, tedy účetního oddělení. 

Práce sleduje zdlouhavý a komplikovaný průběh vyjednávání o tomto právním textu, 
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zapříčiněný především složitou politickou situací ve Francii. Mou snahou je stručně 

představit základní právní instituty, které tato směrnice zavádí. Z formálního hlediska je 

této části věnován poněkud větší prostor, neboť směrnice přináší celou řadu nových 

pojmů, které jsou následujícími právními texty přejímány, nebo s nimi tyto texty 

pracují. Proto je třeba je náležitě vysvětlit. Všímám si jednotlivých typů licencovaných 

činností, kterými jsou výroba, přenos, distribuce (rozvod) a prodej, neboť každá je tímto 

textem nějakým způsobem ovlivněna, vlastní podkapitolu má především výroba 

elektřiny, neboť v této části se nejúžeji stýká problematika energetiky s ochranou 

hospodářské soutěže, a to v souvislosti s rozdíly mezi nabídkovým řízením a řízením o 

povolení. Další velkou kapitolou v této části je odraz první směrnice ve francouzském 

právu. Zkoumanými aspekty je politická situace ve Francii a důvody zpožděné 

transpozice, dále povaha francouzského transpozičního zákona z 10. února 2000. 

Poslední kapitolou v této části je česká právní úprava v devadesátých letech. Jedná se 

v podstatě o úvod do problematiky českého práva elektrické energie a české energetiky 

vůbec, a to až k roku 2000, tedy až k přijetí Energetického zákona.  

Třetí část vysvětluje druhou vlnu liberalizace, tedy právní oddělení. Z formálního 

hlediska je poněkud kratší, ale jinak má podobnou strukturu jako část druhá. Opět 

popisuji vývoj ve Společenství za 6 let zkušeností s první směrnicí a důvody nutnosti 

prohloubení liberalizace. Vysvětluji stanoviska ČR a Francie. Francouzské právo 

transponovalo daná ustanovení prostřednictvím zákona z 9 srpna 2004, zatímco ČR 

novelizovala svůj Energetický zákon. 

Čtvrtá část představuje třetí a zatím poslední vlnu liberalizace, přinášející 

povinnost tzv. vlastnického oddělení. Nikoliv nepodstatnou skutečností je možnost 

vyhnout se tomuto kroku prostřednictvím zavedení režimu nezávislého provozovatele 

soustava ISO nebo nezávislého provozovatele přenosové soustavy ITO, což jsou pojmy, 

které ve své práci vysvětluji. Protože třetí vlna liberalizace je časově nejmladší a právní 

předpisy k jejímu provedení byly přijaty až v polovině letošního roku, omezuji se v této 

části v podstatě jen na zkoumání základních textů, případně důvodových zpráv.  
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2. PROBLEMATIKA PRÁVNÍ KOMPARACE 

 

2.1 Comparatum x comparadum 

 Od začátku byla má práce pojata na základě schématu pomyslné trojúhelníkové 

struktury. Její základnou je na jedné straně české právo elektrické energie, na straně 

druhé pak právo francouzské. Na pomyslném vrcholu je pak právo komunitární, 

upravující především tři vlny liberalizace energetického sektoru v rámci Společenství, i 

když v souvislosti s touto liberalizací budu nucen rámcově představit i některé další 

části práva Společenství s popisovanou liberalizací úzce související. Použijeme-li tedy 

odborné pojmosloví, lze konstatovat, že komunitární právo, konkrétně především tři 

základní směrnice, figuruje v mé práci coby comparatum, tedy je tím, co se srovnává, a 

národní právní úpravy obou států jsou comparadum, tedy to, co je srovnáváno. Práce je 

tedy koncipována tak, že vždy nejprve vysvětluji povahu, obsah, zvláštnosti a cíl 

jednotlivých komunitárních směrnic (zaostřuji comparatum), abych pak ukázal, jak se 

tato právní úprava realizovala v právní úpravě národní, jinými slovy jakým způsobem 

byla transponována, jakou našla odezvu v národní právní úpravě (comparadum coby 

odraz komunitárního práva v národní právní úpravě, jeho individualizované pojetí).  

Dalším důležitým pojmem je tzv. tertium comparationis, tedy sjednocující prvek 

komparace. Pro úspěšné zvládnutí komparace je nutná srovnatelnost, tedy existence 

nejen znaků různých, ale i podobných. V rámci vysvětlení obsahu a cíle komunitárního 

práva a následně i podobností, ale hlavně růzností a odlišností národních právních 

úprav, dochází k vyjevení těchto sjednocujících prvků komparace. Comparatum zde 

hraje do značné míry roli nadřazeného práva, práva zastřešujícího, je určitým vzorem, 

udává limity nutné i možné transpozice, a comparadum představuje jeho specifikaci, 

konkretizaci. Smyslem práce je pak poukázat na důvody takových odlišností, jejich 

oprávněnost i soulad s celkovým smyslem Společenstvím prosazované právní úpravy. 

Základním faktickým sjednocujícím prvkem je povaha dotčenými právními normami 

upraveného sektoru.  

 Srovnávání v mé práci probíhá jednak na mikroúrovni (norma, právní předpis), 

ale i na mikroúrovni (právní systém, právní kultura, právní institut apod.). Hledisko 

mikroúrovně vyplývá především z obecného zaměření mé práce, tedy z hlediska 

zkoumaného sektoru energetiky, sektoru s elektrickou energií. Nicméně následně 
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dochází k zaměření a zúžení tématu s ohledem na vybranou problematiku liberalizace, 

dále na komparaci dvou vybraných národních právních úprav, ale především ani ony tři 

směrnice nejsou analyzovány zcela vyčerpávajícím způsobem, ale z hlediska jejich 

obsahu se práce zaměřuje na dle mého názoru nejdůležitější zásady, nástroje a postupy 

liberalizace. Z hlediska rozlišení mezi právem teritoriálním a právem osobním, popisuje 

má práce aspekty práva teritoriálního platné pro zvláštní sektor národního hospodářství 

(funkční hledisko).  

 

 2.2 Další aspekty metodologického zaměření 

Dalším elementem je čas, tedy časové zařazení práva v systému. Je nutné 

komparované téma časově omezit. Komparatistika často hovoří o dynamice a statice 

práva. Stav práva je pouze sekvencí v nepřetržitém vývoji práva, přičemž právo 

odpovídá vždy stavu společnosti. Ve své práci používám jak synchronní, tak i 

diachronní komparativní přístup. Pokud se pohybuji v intencích právní úpravy jednoho 

státu a chci objasnit jeho povahu, velmi často tak činím srovnáním s právní úpravou, 

která předcházela, a té, která následovala. Pohybuji se tak v právním systému jednoho 

státu a komparace je diachronní z hlediska jeho právní úpravy. Ovšem srovnávám – li 

právní úpravu dvou různých států nebo jednoho státu a Společenství, zpravidla dodržuji 

časovou jednotu srovnávané právní úpravy, jedná se tedy o synchronní komparatistiku. 

Bude se tedy jednat o simultánní právní komparatistiku. Jednotlivé prvky nebudou vždy 

platné v dané chvíli (přesah de lege ferenda a de lege lata, ale i v minulosti), ale 

jednotlivé části by si vždy měly odpovídat. Bude se jednat spíše o komparatistiku 

veřejnou, což vyplývá z hospodářského charakteru sledovaného sektoru ekonomiky a 

použitých norem. 

V oblasti historické komparace bych se zaměřil na vývoj komunitárního práva, 

její podstatnou částí je popis vývoje právní úpravy sektoru s elektrickou energií na 

komunitární úrovni a dále popis průběhu přijímání národních právních úprav. Budu 

poměřovat obsah starších směrnic a těch, které platí v současnosti. Poslední částí mé 

práce pak budou návrhy de lege ferenda. Bude se jednat o komparatistiku bilaterální 

pod vlivem práva komunitárního. Ve své práci se budu snažit o srovnávání podle 

systematiky daného právního řádu, neboť energetika je něčím naprosto specifickým, 

takže v mnoha ohledech je upravena ve zvláštních samostatných normách, ale na 

druhou stranu je nutné vzít v úvahu zvláštní přesah do dalších právních odvětví, které 
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jsou právě pro energetiku typické. Velice důležitá je pracovní hypotéza výsledku, kterou 

jsem představil v úvodu své práce.  

Z hlediska procesu usuzování indukce a dedukce mohu konstatovat, že ve své 

práci používám obě, dedukce je pro mne primárním procesem usuzování v mé práci, ale 

nechci zanedbat ani indukci, neboť by mohlo dojít k deformacím, a proto vyvozuji 

některé skutečnosti např. z konkrétních soudních rozhodnutí, kterými tak celou práci 

zpřesňuji a konkretizuji jednotlivé problémy. Je třeba si uvědomit, že ani přijímání 

komunitární právní úpravy se neuskutečňuje bez ohledu na národní právní systémy, což 

je nejlépe patrno při popisu vyjednávání, kdy je zcela zřejmé, které prvky národní 

právní úpravy ovlivnily přijetí konkrétních ustanovení směrnice. Takže vlivy jsou zde 

obousměrné.  

Existence právně nadřazené komunitární úpravy je důležitá i pro prvek abstrakce 

podobnosti, tedy výběr prvků stejných a prvků rozdílných a jejich následné srovnání. 

Tato skutečnost výrazně ulehčuje přijmutí vhodného interpretačního pravidla 

založeného na domněnce podobnosti. Podstatou komparace jako vědy je pronikání od 

jevové stránky do podstaty problému. U práva se vztah jevu a podstaty rozpadne do 

třech základních aspektů, se kterými je nutné se vyrovnat a kterými je popis 

společenských vztahů právem upravovaných, dále zaměření se na právo fungující a 

konečně představení dané právní normy jako formálního výrazu práva.  

 

3.  PROBLEMATIKA ELEKT ŘINY V PRIMÁRNÍCH A 

V SEKUNDÁRNÍCH PRAMENECH PRÁVA EU 

 

3.1 Elektřina v primárních pramenech EU 

3.1.1 Od Římských smluv k judikatuře ESD 

V první části tohoto oddílu bych chtěl stručně pohovořit o charakteru právní 

úpravy energetiky v pramenech primárního práva v době vzniku Společenství a o 

významu soudního rozhodnutí Costa v. ENEL ve vztahu ke zkoumané problematice. 
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Začnu stručnou charakteristikou Římských smluv a následně se budu potýkat s právním 

vymezením povahy elektrické energie v českém a evropském právu. 

Podíváme- li se podrobně na historii vzniku Evropského hospodářského 

společenství v padesátých letech minulého století a pokusíme-li se o zevrubnou analýzu 

příčin jeho vzniku, ale i příčin vzniku dalších dvou organizací, tedy Evropského 

sdružení uhlí a oceli a Evropského společenství pro atomovou energii, s podivem 

zjistíme, že v prvopočátcích formování Společenství nenáleželo energetice ani zdaleka 

tak významné místo, jako je tomu dnes. Příčin bychom zřejmě našli celou řadu. 

Evropské hospodářské společenství se začalo formovat v době, která se nemusela tak 

palčivě zabývat otázkou energetické bezpečnosti jednotlivých členských zemí, ježto 

byly v té době schopny zajistit si dodávky energií buď z vlastních zdrojů, nebo 

z relativně stabilních sousedních států, popřípadě z kolonií. Bylo to období před 

ropnými šoky, ve kterém se ceny ropy jevily coby zcela neporovnatelné s těmi 

současnými. 

Ze tří smluv, kterými se zakládají výše zmiňovaná sdružení má na první pohled 

největší spojitost s energetikou Smlouva o založení Evropského společenství pro 

atomovou energii, které bylo založeno 25. října 1957 v Římě, a to na základě tzv. 

Římských smluv, jež vstoupily v účinnost dne 1. ledna 1958. Zakládajícími zeměmi 

byly Francie, Spolková republika Německo, Itálie, Belgie, Lucembursko a Nizozemsko. 

Ovšem charakter či raison d'être této smlouvy lze chápat spíše jako iniciativu 

nastartovat evropskou spolupráci zaměřenou na intenzivní výzkum jaderné energetiky, 

přičemž lze konstatovat, že již tato smlouva sama rámcově upravuje některé podstatné 

skutečnosti s uskutečněním těchto plánů související a mající vliv na charakter vnitřního 

trhu, jako je předávání si technologických znalostí, zajištění volného pohybu pracovníků 

v sektoru jaderné energetiky a volného pohybu kapitálu pro investice v oblasti jaderné 

energie, či samotný nejvyšší cíl, tedy vývoj nového budoucího bohatého zdroje energie, 

který přispěje k blahobytu občanů jednotlivých členských zemí.  

Máme- li hodnotit současné liberalizační tendence v Evropské unii v souvislosti 

s třetím liberalizačním balíčkem, mohli bychom dovodit, že tyto tendence si kladou za 

cíl zajistit mimo jiné dlouhodobě bezpečné a cenově přijatelné dodávky elektrické 

energie jednotlivým spotřebitelům, kdy vlastnický unbundling, který je obsažen v třetí 
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liberalizační směrnici1 je pouze nástroj, kterým má být tohoto cíle dosaženo, a v tomto 

bodě můžeme najít nikoliv nemalou souvislost s čl. 2 písm. d Smlouvy o zřízení 

EURATOM2, kdy zajištění pravidelného a rovnoměrného zásobování všech uživatelů 

ve Společenství rudami a jadernými palivy je nástrojem rozvoje nového energetického 

potenciálu. Nicméně všechny tyto souvislosti jsou vnímány z úhlu pohledu současných 

liberalizačních snah a ve své době Smlouva o zřízení EURATOM neměla a taky nikdy 

nebyla právním nástrojem výhradně či převážně upravujícím energetiku Společenství a 

spíše vytvářela pouze právní rámec pro rozvoj jednoho segmentu energetiky. Můžeme 

říci, že ačkoliv Společenství vzniklo z potřeby společného postupu v rámci 

nejvýznamnějších segmentů hospodářství, konkrétně v nich energetika, především pak 

elektrická energie, nikde zastoupena není.  

Nejenom v odvětví energetiky, ale obecně pro celý trh Společenství má zcela 

zásadní význam činnost Evropského soudního dvoru, zřízeného v roce 1952, který sídlí 

v Lucemburku, a to konkrétně jedno z tzv. raných soudních rozhodnutí, které bylo 

vyneseno v roce 1962. Tímto rozhodnutím je judikát ve sporu Costa v. ENEL (6/64)3 

V této soudní při, která se rozhořela z toho důvodu, že Italská republika převedla 

majetek podniků vyrábějících a distribuujících elektrickou energii na nově vzniklý státní 

monopol E.N.E.L., proti čemuž se ohradil milánský advokát a akcionář jedné ze 

znárodněných společností v souvislosti s tvrzeným porušením Římské smlouvy4, 

konkrétně pak jejího čl. 31 odst. 1 (dříve čl. 37) a který založil několik klíčových 

principů fungovaní komunitárního práva platných dodnes, především princip přímého 

účinku, který není obsažen nikde přímo v primárních pramenech práva a který se 

dovozuje z charakteru a podstaty práva Společenství, a dále princip přednosti práva 

Společenství, který byl následnou judikaturou ESD dále rozveden, se ESD musel rovněž 

                                                 
1 Směrnice 2009/72/ES 

2 Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii (EURATOM) ve 
znění účinném od 01. 01. 2009 dosud. 

3 Judgment of the Court of 15 July 1964, Flaminio Costa v E.N.E.L. Reference for a 

preliminary ruling: Giudice conciliatore di Milano - Italy. Case 6/64. 

4 Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství. Smlouva byla 

podepsána v Římě dne 25.3. 1957 a vstoupila v platnost dnem 1.1. 1958. 
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vyrovnat s otázkou, zda je elektrická energie nabyta takovým specifickým charakterem, 

aby mohla být považována za zboží či jiný komerční produkt.  

Při posuzování formálních náležitostí podnětu k rozhodnutí o předběžné otázce 

v souvislosti s čl. 31 (37) Smlouvy musel soud posoudit, zda jsou splněny podmínky, 

aby si národní monopoly působící v oblasti energetiky kladly za svůj cíl přenos či 

transakci obchodních produktů, které mohou být předmětem konkurence a směny mezi 

členskými státy společenství. Podstatné v této souvislosti je především to, že 

lucemburský soud si netroufl posoudit tuto otázku samostatně a její vyřešení přenechal 

soudu italskému. Z této pozice lze dovodit dvě skutečnosti. Jednak tak ESD implicitně 

potvrdil výlučnou kompetenci členských států, co se týká organizace jejich průmyslu 

s elektrickou energií, a dále: „Protože jak vyplývá z vysvětlení podaného soudem 

k článku 37, je věcí soudu jednajícího o hlavní žalobě, aby u každého případu zjistil, zda 

hospodářská činnost, o kterou jde, se týká takového produktu, který v důsledku své povahy a 

technických či mezinárodních podmínek, jimž je vystaven, může hrát účinnou roli v 

dovozech nebo vývozech mezi příslušníky členských států“ 5, ponechal prostor, aby 

otázka, zda se jedná či nikoliv o produkt podle čl. 37 Smlouvy, mohla být posouzena 

v každém konkrétním případě samostatně.6  

Pokud bychom stručně přehlédli českou právní úpravu, částečným vodítkem v 

našem případě by bylo ustanovení § 13 Zákona č.: 101/1963 Sb., o právních vztazích v 

mezinárodním obchodním styku (zákoník mezinárodního obchodu), zrušeného ke dni 1. 

1. 1992, který v odst. 1 stanovil, že: Předmětem právního vztahu mohou být věci, práva 

nebo jiné hospodářské hodnoty; věcmi jsou hmotné předměty a ovladatelné přírodní 

síly, které slouží potřebám lidí.7 Podíváme-li se do současné české právní úpravy, 

shledáme, že výslovná právní úprava, která by jednoznačně stanovila, zda je elektrická 

                                                 
5 VYBRANÁ ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO SOUDNÍHO DVORA, Překlad financovaný z 
prostředků projektu Phare, Překlad č. 1.115, Zpracovali: PhDr. JUDr. Z. Masopust, Csc., 

PhDr. R. Drahozalová, leden 1999, str. 11.  

6 Podrobněji k této problematice viz.: A Fiquet: „Fondamentalement, l´électricité reste, 
dans l´Europe des Douze, de la compétence des États“ v „ L´interconnection et les 

échanges d´énergie électrique en Europe“, CJEG, juillet-août 1988, str. 264. 

7 § 13 Zákona č.: 101/1963 Sb., o právních vztazích v mezinárodním obchodním styku 

(zákoník mezinárodního obchodu) 
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energie věcí v právním slova smyslu či nikoliv, zrušením výše zmíněné právní úpravy 

chybí. Jistým vodítkem by mohlo být, vezmeme-li v potaz právní úpravu v oblasti daní, 

která hledí na elektřinu jako na zboží.8 Dle české aktuálně platné právní úpravy lze tedy 

považovat elektrickou energii za zboží, ovšem v otázce posouzení, zda a do jaké míry je 

elektrická energie věcí v právním slova smyslu, nejsou právní názory jednotné. 

 

3.1.2 Období od Jednotného evropského aktu až k Lisabonské 

smlouvě 

V následujícím období, jednak v souvislosti s ropnými šoky v sedmdesátých 

letech minulého století, přičemž je nutné mít neustále na zřeteli, že ceny ropy, plynu a 

elektrické energie jsou spolu úzce provázané, a rovněž z důvodu stále intenzivněji se 

rozvíjející obchodní spolupráce mezi státy Společenství, začíná přibývat tendencí o 

začlenění energetiky do pramenů primárního práva Společenství, tedy do Smlouvy 

samotné. Z několika pokusů o toto začlenění stojí za zmínku především rok 1987 a 

Jednotný evropský akt9, tedy první skutečně významná revize Římských smluv, jehož 

nejvyšším cílem bylo připravit půdu pro vznik společného trhu Společenství, a to 

v pětiletém období, tedy nejpozději do roku 1992. Jednotný evropský akt problematiku 

energetiky nijak významně neovlivnil, nikam ji neposunul, ani se mu nepodařilo 

odstranit či zmírnit nejasnosti ohledně postavení energetiky v komunitárním právu.  

Dalším pokusem měla být Maastrichtská smlouva10, která se v tomto ohledu jeví 

jako více stěžejní dokument, avšak stále ještě poměrně rezervovaný. Maastrichtská 

smlouva ve své hlavě XII. nazvané Transevropské sítě novelizuje dosavadní znění 

                                                 
8 Jedná se o ustanovení § 7a odst. 1 Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
v aktuálním znění, který říká: 

Místem plnění při dodání plynu prostřednictvím přepravní nebo distribuční soustavy 
nebo při dodání elektřiny obchodníkovi je místo, kde má obchodník sídlo, místo 
podnikání nebo kde má provozovnu, pro kterou je toto zboží dodáno. 

9 Jednotný evropský akt (JEA) podepsán 17. února 1986 v Lucemburku a 28. února 1986 

v Haagu, vstoupil v platnost 1. července 1987. 

10 Smlouva o Evropské unii, která byla podepsána v Maastrichtu 7. února 1992 a 

vstoupila v platnost 1. listopadu 1993. 
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Smlouvy o tři články, a to o čl. 129b, 129c a 129d. Článek 129b obsahuje závazek 

Společenství přispívat k zavádění a rozvíjení transevropských sítí v oblastech 

dopravních, telekomunikačních a energetických infrastruktur11 a tím přispět k vytvoření 

prostoru bez vnitřních hranic, přičemž konkrétní činnost Společenství by se měla 

zaměřit na podporu vzájemného propojení a součinnosti národních sítí, jakož i přístupu 

k takovýmto sítím.12  

Článek 129c hovoří o instrumentech, kterými by Společenství mělo dosáhnout 

kýženého efektu a kterými jsou nástroje politické (určení hlavních cílů, priorit a 

hlavních rysů opatření atd.), technické (harmonizace technických norem) a finanční 

(Společenství může užít prováděcích studií, úvěrových záruk nebo subvencí úrokových 

sazeb, či přispět k financování prostřednictvím Fondu soudržnosti). Poslední článek této 

hlavy, tedy článek 129d, obsahuje jednak rozdělení procesních kompetencí a dále 

rozvijí v komunitárním právu všeobecnou zásadu proporcionality vyjádřenou zde 

především v druhé větě, kdy je nutný souhlas dotčeného státu pro realizaci projektů 

společného zájmu v oblasti energetiky. 

V této souvislosti stojí za to podotknout, že Společenství realizovalo na základě 

výše popsaných článků některé společné projekty, např. projekty SAVE I a SAVE II, 

zaměřené na obnovitelné zdroje energie a racionální využívání energie, dále program 

THERMIC, se zaměřením na rozšíření nových technologických objevů v energetice a 

jejich efektivním uvedením do praxe a dále program ALTENER, jenž se zaměřil na 

rozšíření obnovitelných zdrojů energie. Závěry z těchto programů a jejich zkušenosti se 

staly podkladem pro pozdější šetření Komise, Rady a dalších orgánů Společenství a 

našly svůj odraz např. při vzniku Zelené knihy Společenství z roku 199513.  

Ovšem Maastrichtská smlouva se energetice nevěnuje pouze v jedné kapitole, ale 

rovněž v hlavě XVI, jež se týká životního prostředí. V tomto případě jde jen o jeden 

jediný článek- čl. 130s Smlouvy (nynější čl. 175 Smlouvy), který stanoví odchylný 

procedurální postup v případě, kdy se rozhoduje o opatření významně ovlivňující volbu 

                                                 
11 Článek 129b odst. 1 Smlouvy o Evropské unii 

12 Článek 129b odst. 2 Smlouvy o Evropské unii 

13 Zelená kniha EU o energii, Komise Evropských společenství, Brusel, 1.1. 1996- Energie 

pro budoucnost, obnovitelné zdroje energie: 
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členského státu mezi různými energetickými zdroji a základní skladbu jeho zásobování 

energií.14 Nicméně výše popsaná ustanovení Smlouvy o EU jsou pouze dílčími pokusy 

začlenit energetiku do primárních smluv a původní dosah této smlouvy, který měl být 

mnohem významnější, zůstal daleko za očekáváním. Členské státy se nedokázaly 

v tomto bodě shodnout a výše popsaný stav je tedy minimálním kompromisem. Na další 

prohloubení kompetencí Společenství bylo nutno čekat.  

A konečně pro pořádek je ještě třeba poznamenat, že Maastrichtskou smlouvou 

byl změněn čl. 3, který po doplnění o písmeno u rozšiřuje pravomoci Společenství 

rovněž o opatření v oblasti energie, civilní obrany a cestovního ruchu15 Nicméně je 

nutné podotknout, že toto ustanovení je značně vágní a jeho skutečný obsah a povaha 

jsou předmětem pozdější interpretace, navíc zařazení energetiky k civilní obraně a 

turismu je značně nevhodné a nepraktické nejenom z formální stránky. K vyjasnění 

celého problému příliš nepřispívá ani širší interpretace čl. 3 písm. c Smlouvy, jenž 

hovoří o vnitřním trhu, který se vyznačuje odstraněním překážek volného pohybu zboží, 

osob, služeb a kapitálu mezi členskými státy16, pod který se elektrická energie 

v souvislosti s výše podaným vysvětlením v případu Costa v E.N.E.L. rovněž podřazuje. 

Pokud se týká změn, které pro sektor energetiky přinesla Amsterdamská 

smlouva17 z roku 1997, můžeme konstatovat, že tato právní norma zůstala k tomuto 

sektoru hospodářství poměrně netečná. Změnila sice některá ustanovení Smlouvy o 

EURATOM18, ale samotnou podstatu problému, v tomto období tedy vyjasnění 

kompetencí mezi členskými státy a Společenstvím, případně jednoznačné začlenění 

energetiky do Smlouvy, nepřinesla.   

                                                 
14 Článek 130s odst. 2 Smlouvy o Evropské unii 

15 Článek 3 písm. u Smlouvy o Evropské unii 

16 Článek 3 písm. c Smlouvy o Evropské unii 

17 Amsterodamská smlouva, podepsána 2. října 1997, v platnost vstoupila 1. května 1999 

18 Jedná se především o vložení nového článku VIa o posílení spolupráce mezi 
členskými státy a o úpravě pravomocí Soudního dvora Evropských společenství. Dále se 

jedná o omezení počtu poslanců a o stanovení pravomocí Evropského parlamentu. A 
konečně došlo k vypuštění neúčinných ustanovení Smlouvy o založení EURATOM a o 

úpravu dodatkových protokolů. 
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K podobnému závěru jako u Amsterdamské smlouvy dojdeme, i pokud 

popisujeme novou právní úpravu, kterou přinesla Smlouvy z Nice19 z roku 2001. I 

v tomto případě se změny týkaly především některých ustanovení Smlouvy o 

EURATOM upravujících postavení Soudního dvora Evropských společenství a 

Evropského parlamentu a dále i některých dodatkových protokolů.  

Pro vyjasnění kompetencí ve strategické oblasti, jakou energetika bez pochyby je, 

měla přispět Smlouva o ústavě pro Evropu20 odsouhlasená v říjnu roku 2004 zástupci 

vlád na konferenci v Bruselu, ovšem následně odmítnutá ve dvou referendech v roce 

2005. V čl. I-14 odst. 2 Smlouvy o ústavě pro Evropu je energetika zahrnuta do oblasti 

sdílených pravomocí mezi Společenstvím a členskými státy. Energetice pak byl 

v Ústavní smlouvě vyhrazen celý oddíl 10 reprezentovaný čl. III-256. V něm se stanoví, 

že Unie si v oblasti energie klade za cíl zajistit fungování trhu s energií, zajistit 

bezpečnost dodávek energie v Unii a podporovat energetickou účinnost a úspory 

energie, jakož i rozvoj nových a obnovitelných zdrojů energie.21 Ačkoliv 

v navrhovaném textu Ústavní smlouvy figurovalo jasnější vymezení kompetencí 

v problematice energetiky, jejím odmítnutím v ratifikačním procesu se celá situace 

vrátila do původního stavu.  

Jaké postavení má energetika v Lisabonské smlouvě
22? Lisabonská smlouva 

v mnoha ohledech přejímá právní úpravu navržené a neschválení Evropské ústavní 

smlouvy. Jednak vymezuje kompetence mezi Společenstvím a členskými státy, a to v čl. 

2c písm. i, který praví, že sdílená pravomoc Unie a členských států se uplatňuje 

v (taxativně vyjmenovaných) hlavních oblastech, kam spadá i energetika.23 Toto 

ustanovení je důležité v tom, že již není nutné dovozovat působnost komunitárního 

                                                 
19 Oficiální název této smlouvy je Niceská smlouva, podepsána 26. února 2001, vstoupila 

v platnost 1. 2. 2003. 

20 Smlouva o Ústavě pro Evropu, Brusel, 29. října 2004, Konference zástupců vlád 

členských států 

21 Článek čl. III-256 Smlouvy o Evropské unii 

22 Lisabonská smlouva pozměňující smlouvu o Evropské unii a smlouvu o založení 
Evropské unie, Brusel 3. prosince 2007, Konference zástupců vlád členských států 

23 Článek 2c písm. i Lisabonské smlouvy 



14 

 

práva na oblast energetiky prostřednictvím extenzivního výkladu čl. 3 písm. c Smlouvy 

o založení evropského společenství, kdy bylo zároveň nutné zodpovědět otázku, zda 

elektrická energie splňuje charakteristiku zboží.  

Ovšem Lisabonská smlouva obsahuje ještě i další ustanovení týkající se 

energetiky, ze kterých je jasně patrný posun v otázce důležitosti energetiky v rámci 

Společenství. Jedná se o novelizaci čl. 100 odst. 1 Smlouvy, který je pozměněn tak, aby 

poskytl Radě nástroje k prosazení společné hospodářské politiky v duchu solidarity, 

vzniknou-li potíže při zásobování určitými produkty, především v oblasti energetiky24. 

Tímto odkazem se posiluje postavení komunitárních orgánů v případě těžkostí při 

zásobování Společenství energiemi, přičemž konkrétní postupy a nástroje by měly být 

upřesněny v právních předpisech Společenství nižší právní síly. Tuto pravomoc 

Společenství specifikuje Hlava XX., čl. 176a Lisabonské smlouvy, která podobně jako 

předchozí zamítnutá právní úprava Evropské ústavní smlouvy stanoví, že Společenství 

má za úkol zajistit fungování trhu s energií, zajistit bezpečnost dodávek energie v Unii a 

podporovat energetickou účinnost a úspory energie, jakož i rozvoj nových a 

obnovitelných zdrojů energie,25 přičemž v průběhu 4 let, které oddělují obě právní 

úpravy, přibyl do této problematiky ještě jeden velice významný bod a tím je závazek 

podporovat propojení energetických sítí.26 Energetika je tak navíc i formálně oddělena 

od kompetencí Společenství v oblasti cestovního ruchu a civilní obrany. Právě na 

propojování evropských přenosových soustav se zaměřuje nová právní úprava 

Společenství, přičemž využívá či navrhuje využití mimo jiné i nástroje vlastnického 

unbundlingu.  

V této části jsem se pokusil velmi stručně nastínit, jakým procesem prošlo 

vymezování a postavení energetiky v průběhu formování Společenství a vyhmátnout 

paradox tohoto vývoje, kdy Společenství, jež se původně profilovalo jako sdružení států 

primárně zaměřené na obchodní a ekonomické vztahy mezi státy, kdy princip volného 

obchodu se vine jako červená nit celým sjednocovacím procesem, opomíjelo či velmi 

                                                 
24 Čl. 100 Lisabonské smlouvy 

25 Čl. 176a odst. 1 písm. a, b, c  Lisabonské smlouvy 

26 Čl. 176a odst. 1 písm. d  Lisabonské smlouvy 
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nejasně přistupovalo k problematice energetiky jednotlivých členů. Nutno podotknout, 

že tato situace vyplývala do značné míry z nechuti či obav členských států, které si přály 

zachovat si maximální možnou míru pravomocí nad tímto strategickým odvětvím a jen 

velmi neradi přistupovaly k následnému podělení těchto pravomocí se Společenstvím. 

K tomuto procesu došlo nejprve prostřednictvím extenzivní interpretace v rámci 

judikatury Evropského soudního dvora, následně pak přes více či méně úspěšné pokusy 

začlenit energetiku do Smlouvy jsme dospěli do dnešního stavu, kdy navrhovaná právní 

úprava obsažená v Lisabonské smlouvě zakládá dělenou kompetenci v oblasti 

energetiky mezi členské státy a Společenství, přičemž další úpravu ponechává na 

sekundárních právních předpisech. Využívání extenzivních výkladů Smlouvy je, jak 

uvidíme v souvislosti s přijímáním první liberalizační směrnice, dvousečným nástrojem, 

protože sice na jedné straně napomáhá Společenství prosadit konečný výsledek, ale 

mnohdy za cenu oslabení důvěry členských států ke Společenství. 

 

3.2 Elektřina v pramenech sekundárního práva EU  

3.2.1 Formování sektoru s elektřinou 

V dnešní době má elektrická energie zcela nezastupitelné a nezpochybnitelné 

postavení v hospodářství jednotlivých států. Ovšem tak tomu nebylo vždy. Elektrická 

energie se jako každý nový technický vynález musela prosadit v konkurenčním 

prostředí a to si vyžadovalo čas, úsilí a nemalé finanční prostředky. Ačkoliv směrnice 

přijaté za účelem liberalizace komunitárního trhu s energiemi, především s elektrickou 

energií a se zemním plynem, explicitně neužívají pojmu otevření konkurenci, přesto je 

nezpochybnitelné, že právě to je jejich hlavním účelem. Je však nutné si uvědomit, že 

tzv. národní energetičtí šampioni, kteří mají podobu silně vertikálně integrovaných 

společností, se historicky formovaly po poměrně dlouhou dobu a nejprve si musely 

vybojovat místo v tvrdé konkurenci. Kolem připravované liberalizace se tvoří mnoho 

mýtů, z nichž první vyplývá již ze samotného užití termínu liberalizace, neboť ve 

skutečnosti se spíše jedná o novou, jinou a snad efektivnější formu regulace, jak 

podotýká i zpráva Jeana-Marie Chevaliera a Jacquesa Perceboise: „Koncept regulace, 

jaký je zaveden v síťovém průmyslu, není prozatím dokonale chápán v zemích, které 

otevírají svůj průmysl konkurenci. Výchozím bodem je rozlišovat v průmyslu sítí, jakým 
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je plynárenství a elektrárenství, takové segmenty tohoto průmyslu, které přináležejí 

k přirozenému monopolu, a ty, které jsou součástí konkurence.“27 

Z historického hlediska byla elektrická energie objevena v technicky upotřebitelné 

formě někdy kolem poloviny devatenáctého století a významným technickým faktorem 

se stává až na konci osmdesátých let devatenáctého století. V období od poloviny 

devatenáctého století do první světové války (přibližné časové období, které se 

u každého konkrétního státu trochu různí) musí elektřina v zemích západní Evropy, 

včetně průmyslových částí tehdejšího Rakouska- Uherska, čelit třem závažným výzvám. 

Tehdejší producenti elektřiny se jednak musí vyrovnat s konkurencí plynařských 

společností, dále zde zuří konkurenční boj mezi společnostmi produkujícími proud 

stejnosměrný a těmi, které produkují proud střídavý a konečně, jednotlivé společnosti 

mezi sebou vedou nesmiřitelný konkurenční boj o ovládnutí jednotlivých regionů.  

Odkud má své počátky boj mezi producenty elektrické energie a plynu? 

V polovině 19. století se plyn prosadil časově poněkud dříve než elektrická energie, a to 

tak, že plynárenské společnosti uzavíraly výhodné smlouvy s územními samosprávami 

pro zajištění veřejného osvětlení. Tyto smlouvy byly uzavírány zpravidla na delší dobu 

a za výhodných podmínek pro plynaře, což jim umožňovalo stabilizovat a i dále rozvíjet 

jejich způsob podnikání založený na, pro tehdejší dobu, technologické novince. Ze 

strany samospráv se nezřídka jednalo o zvláštní formu nepřímé subvence. Zároveň však 

takový postup zabraňoval, aby na trh vstupoval jiný subjekt se stejným nebo podobným 

typem produktu. Je nutné si uvědomit, že vybudování systému městského osvětlení bylo 

poměrně náročným technickým i finančním podnikem s delší dobou návratnosti a bylo 

tedy legitimní pojistit si takové projekty smlouvou na delší dobu. Z hlediska zkoumané 

problematiky nám slouží jako dobrý příklad právní spory mezi producenty elektrické 

energie na jedné straně a plynaři na straně druhé, které se rozhořely na přelomu 

devatenáctého a dvacátého století ve Francii, neboť Francie byla v tomto období 

z hlediska rozvoje využití elektrické energie přední velmocí. Tento výklad je dle mého 

názoru velmi podstatný i z toho důvodu, že již v tomto období se ve francouzském 

právu formuluje prvotní podoba institutu veřejné služby (který mnohé jiné právní 

systémy vůbec neznají), se kterým se budeme často potýkat i v následujícím výkladu. 

                                                 
27 Chevalier a Percebois, 2008, str. 20 
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Bude to právě ochrana veřejné služby, na kterou se Francie zhruba deset let odvolávala 

při blokování vyjednávání o první liberalizační směrnici. Proto využiju v následujícím 

výkladu vývoj tohoto sektoru jako názorný příklad pro popis vývoje celého odvětví 

s důrazem na francouzská specifika, přičemž obdobným procesem elektrifikace sice 

prošla většina států Evropy, ale Francie je výjimečná právě zvláštním důrazem 

kladeným na veřejnou službu.  

Při uzavírání smluv s plynařskými společnostmi, které v té době vyráběly plyn 

nejčastěji z uhlí, si většina měst dávala do těchto smluv klauzuli, podmiňující udělení 

výhradní licence na městské osvětlení té které společnosti tím, že tato společnost zajistí 

zavedení nejnovějších technických vynálezů do praxe, nicméně plynaři se velice bránili 

zaměnit osvětlení plynové za osvětlení elektrické, a to i právními prostředky. Pozice 

elektřiny byla ponejprv oslabena technickými limity, z nichž některé se podařilo 

postupně vyřešit, jiné nás trápí dodnes. V první řadě elektřina není na rozdíl od plynu 

skladovatelná. Dále první zdroje na její výrobu byly velmi izolované, což vedlo 

k nepraktickému rozkouskování celé elektrizační soustavy. V neposlední řadě zde byl 

problém ve vedení elektřiny, kdy z důvodu tehdejší nízké technické úrovně nebylo 

praktické vést elektřinu na vzdálenost delší než maximálně 500 m, protože pak 

docházelo k výrazným poklesům napětí v soustavě. 

Ve Francii lze souvislosti s právními spory mezi těmito dvěma odvětvími vydělit 

dvě časová období, z nichž každé je charakteristické rozhodnutím vyneseným Státní 

radou28. V prvním rozhodnutí29, vyneseném v roce 1897 se Státní rada dopustila 

extenzivního výkladu při ochraně exklusivních práv plynařů, neb rozhodla tak, že 

žalovaná města nesou odpovědnost za porušení svého závazku garantovat plynárenské 

společnosti nerušené podnikání v daném segmentu poskytovaných služeb na základě 

výhradní licence. Státní rada tímto rozhodnutím hrozila zbrzdit technický vývoj, Cécile 

Isidoro dokonce hovoří o tom, že: „Judikatura Státní rady položila překážku 

                                                 
28 Conseil d´État: Nejvyšší orgán správního soudnictví ve Francii s velmi pestrou minulostí 
a velmi pozoruhodným právním vývojem, jež je navíc i původcem mnoha zásadních 

rozhodnutí majících značný dopad především na francouzské správní právo, a který 
rovněž působí jako sjednocovatel tohoto práva. 

29 CE, 24 décembre 1897, Compagnie du gaz de Bordeaux 
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technickému pokroku“30, na což v reakci odpověděla francouzská města změnami 

licenčních podmínek s plynaři, v nichž se vyvazovala ze svého závazku poskytovat jim 

jakékoliv formy odškodnění v souvislosti se změnou technického zajištění veřejného 

osvětlení.  

Definitivní přelom nastal až v souvislosti s rozhodnutím Státní rady ve věci 

Compagnie Nouvelle du gaz de Deville-Les-Rouen dne 10. ledna 190231, kterým tento 

orgán prolomil výhradní licence plynařů při zajišťování veřejného osvětlení s poukazem 

na jejich povinnost zavádět do této oblasti nejnovější technické novinky včetně 

elektrického osvětlení a pokud toto odmítnou nebo nebudou schopni tuto povinnost 

splnit, mohou města poskytnout licenci i jiným společnostem. Tímto rozhodnutím Státní 

rada položila základ principu povinnosti neustálého rozvoje veřejné služby, kterou 

veřejné osvětlení bezesporu je. Výše zmíněnými dvěma rozsudky jsem zdánlivě odbočil 

od hlavního tématu, ale nikoliv samoúčelně, protože nám poskytly prostor, abychom se 

letmo dotkli jednoho velmi důležitého právního institutu, a tím je institut veřejné 

služby. Otázka postavení a smyslu veřejné služby se bude v následujícím výkladu často 

objevovat a to hlavně v souvislosti s obstrukcemi Francie při schvalování první 

liberalizační směrnice.  

Pojem veřejné služby má především ve francouzském správním právu velmi 

dlouhou tradici, přičemž co je a co není veřejnou službou32, je v každém členském státě 

Společenství vnímáno odlišně. V některých státech, např. ve Velké Británii, není tato 

                                                 
30 Isidoro, 2006, str. 29 

31 CE, 10 janvier 1902, Compagnie Nouvelle du gaz de Deville-Les-Rouen 

32 V tomto odstavci vycházím především z přednášek profesora Gilla J. Guglielmiho, 

pronesených na Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ve dnech od 23. do 27. 
března 2009.  Jak vyplynulo z těchto přednášek, pojem veřejné služby se liší nejenom v 

jednotlivých zemích, ale např. ani ve Francii neexistuje v této problematice mezi 
právníky shoda. Výsledkem je, že si každý badatel veřejnou službu definuje samostatně. 

Abychom mohli tento pojem lépe uchopit, bude stačit, představíme-li nejčastější 
charakteristické znaky, kterými se tyto jednotlivé definice vyznačují. Mezi nejčastější 

znaky veřejné služby patří to, že je vykonávána ve veřejném zájmu (právně neurčitý 
pojem), zpravidla bezplatně nebo bývá hrazena z veřejných rozpočtů, nebo se výše 

jejího zpoplatnění určuje vrchnostensky (např. vyhláškou). Dále se vyznačuje poměrně 
širokou možností jejího využití oprávněnými osobami na základě nediskriminačních a 

zpravidla snadno splnitelných pravidel.  
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problematika ani zdaleka tak podrobně zpracována jako právě ve Francii a Francie 

nezřídka při vyjednávání o liberalizačních balíčcích brzdila rychlejší postup při 

otevírání trhu konkurenci právě s poukazem na skutečnost, že elektrická energie 

nesplňuje tržní charakteristiku nejen svou vertikálně integrovanou povahou (ze své 

povahy systém vylučuje konkurenční prostředí), ale ani svým smyslem, svým nejvyšším 

účelem, neboť tím není zisk, ale zjištění bezpečných a široce dostupných dodávek 

energie za přijatelné ceny a zároveň při zavedení nejnovějších technologických objevů 

do praxe. Jak uvidíme později, samotný svár mezi některými státy (hlavně Francií a 

Německem) a Společenstvím se bude točit okolo otázky, zda vlastnický unbundling je 

nástrojem, který splňuje výše popsaná kritéria (zlepšení postavení spotřebitele a jeho 

ochrana), nebo zda naopak oslabuje energetické společnosti a tím jim zabraňuje 

naplňovat jejich poslání nositele veřejné služby. 

 

3.2.2 Přehled právní úpravy v oblasti elektřiny 

Pro námi zkoumanou oblast jsou z tzv. soft právních dokumentů Společenství 

nejdůležitější některé Zelené knihy. První a velice důležitá je Zelená kniha z roku 1995 

o energetické politice Evropské unie,33 kterou se energetika dostává do epicentra zájmu 

Společenství a která je zhruba stotřicetistránkovým dokumentem, na základě kterého 

byla vydána první liberalizační směrnice pro sektor elektrické energie 96/92/ES34. O rok 

později pak Společenství vyprodukovalo ještě jednu Zelenou knihu, která má spojitost 

s energetikou, třebaže není pro nás tak podstatná. Mám na mysli Zelenou knihu z roku 

199635, jejímž cílem je nastínit možnosti rozvoje obnovitelných zdrojů energie ve 

Společenství. Aktivita Společenství se pak na určitou dobu jen zdánlivě zvolnila. 

Období od roku 1996 do roku 2003 je charakteristické čilou aktivitou mezi orgány 

Společenství, které si prostřednictvím různých zpráv a sdělení komunikují možnosti a 

                                                 
33 For a European Union Energy Policy - Green Paper  KOM(94) 659, Komise Evropských 
společenství, Brusel, 23.2. 1995 

34 Směrnice č. 96/92/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 19. prosince 1996 o 

společných pravidlech pro vnitřní trh s elektrickou energií  

35 Energy for the futur: Renewable sources of energie, Green Paper for a Community 

Strategy COM(96) 576 final, Komise Evropských společenství, Brusel, 20. 11. 1996 
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záměry při dalším postupu v liberalizaci energetiky. Především jde o to zjistit, kam až 

jsou jednotlivé státy ochotny při reorganizaci národních energetických gigantů zajít, 

kam až je možné uplatňovat působnost Společenství a pochopitelně vlastní vymezení 

nástrojů, které by měly být pro zamýšlenou liberalizaci použity, včetně prvních náznaků 

vlastnického unbundlingu.  

Na Zelenou knihu z roku 1996 navazuje Bílá kniha z roku 199736, kterou se 

nastiňuje konkrétnější společný strategický a akční plán v problematice obnovitelných 

zdrojů. V roce 2000 pak Společenství představuje Zelenou knihu o evropské strategii 

pro bezpečnost energetických dodávek37. V tomto období se díky směrnici 96/92/ES 

nacházíme v období tzv. účetního unbundlingu, tedy v situaci, kdy energetické 

společnosti jsou povinny vést samostatné účetnictví pro ty části společnosti, které 

spravují přenosovou soustavu. Nicméně Společenství prosazuje další krok, kterým má 

být tzv. právní někdy též nazývané jako manažerské oddělení. Jeho smyslem je zajistit, 

aby část společnosti spravující přenosovou soustavu existovala jako samostatná 

právnická osoba, byť bude i nadále integrální součástí původní společnosti, bude s ní 

vlastnicky propojena, nebude na ní nezávislá, bude s ní v podstatě tvořit holding. Tato 

snaha Společenství nachází svojí odezvu ve vzniku nařízení č. 1228/200338 z června 

2003 upravujícího přeshraniční obchod s elektřinou a dále ve schválení směrnice č. 

2003/54/ES39, kterou se mění podmínky pro vnitřní trh s elektrickou energií. 

V následujícím období došlo k výraznému zintenzivnění aktivit orgánů Společenství, o 

čemž vypovídá i poměrně větší množství dokumentů hodnotících dosavadní úspěchy 

                                                 
36 Energy for the Future, Renewable Sources of Energy - White Paper for a Community 

Strategy and Action Plan COM(97)599 final, Komise Evropských společenství, Brusel, 26. 
11. 1997 

37 Towards a European strategy for the security of energy supply- Green paper COM(2000) 769 
final, Komise Evropských společenství, 29. 11. 2000 

38 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1228/2003 z 26. června 2003 o 

podmínkách přístupu pro přeshraniční obchod s elektřinou 

39 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES z 26. června 2003 o společných 

pravidlech pro vnitřní trh s elektrickou energií a kterou se zrušuje směrnice 96/92/ES 
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Společenství na tomto poli. Z nich se mi jeví jako podstatné zmínit především Zelenou 

knihu z roku 200540 o energetické účinnosti.  

Mnohem významnější, v podstatě druhá nejdůležitější Zelená kniha od roku 1995 

je Zelená kniha z roku 200641 o konkurenceschopné energii. Tento dokument se totiž 

zaobírá podrobnou reflexí dosavadního úspěchu liberalizace a na základě ní vyvozuje 

další následky. V odborných kruzích je tento poněkud hektický přístup Společenství 

v druhé polovině prvního desetiletí nového století poněkud kritizován, neb se zde 

hodnotí výsledky druhého liberalizačního balíčku poměrně brzy od jeho zavedení navíc 

v době, kdy některé státy mají nemalé problémy s jeho dodržováním v praxi, což má za 

následek i řízení před Komisí zahájená proti některým státům. Nicméně je nutné 

věnovat pozornost přinejmenším Sdělení Komise o perspektivách vnitřního trhu 

s elektřinou42 z roku 2007, dále Sdělení Komise o energetické politice pro Evropu 

z roku 200743 a opomenout bych neměl ani Zprávu Komise o pokroku při vytváření 

vnitřního trhu s elektřinou44 z roku 2008. 

Postupně se tak dostáváme k nejnovějším návrhům, se kterými se v současnosti 

orgány Společenství potýkají. Nutno připomenout, že energetika byla jednou z priorit 

českého předsednictví, přičemž si Česká republika připsala v této oblasti i konkrétní 

výsledky, podařilo se jí především najít kompromis v názorových neshodách mezi 

členskými státy ohledně tzv. třetího liberalizačního balíčku, takže výsledkem byl 

konkrétní návrh směrnic a nařízení, která měla nahradit právní normy z roku 2003, což 

se nakonec podařilo uskutečnit během následujícího švédského předsednictví. 

                                                 
40 O energetické účinnosti aneb Méně znamená více-Zelená kniha Komise Evropských 
společenství KOM(2005) 265 v konečném znění, Brusel, 22. 6. 2005 

41 Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii- 
Zelená kniha Komise Evropských společenství KOM(2006) 105 v konečném znění, Brusel, 

8. 3. 2006 

42  Perspektivy vnitřního trhu se zemním plynem a elektřinou- Sdělení Komise Radě a 
Evropskému parlamentu KOM(2006) 841 v konečném znění, Brusel, 10. 1. 2007 

43 Energetická politika pro Evropu- Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu 

KOM(2007) 1 v konečném znění, Brusel, 10. 1. 2007 

44 Pokrok při vytváření vnitřního trhu s plynem a elektřinou - Zpráva Komise Radě a 

Evropskému parlamentu KOM(2008) 192 v konečném znění, Brusel, 15. 4. 2008  
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Společenství se dohodlo především na zřízení Agentury pro spolupráci energetických 

regulačních orgánů, a to prostřednictvím nařízení č. 713/200945. Druhým nařízením 

odsouhlaseným v tomto období je nařízení č. 714/200946 upravující přeshraniční obchod 

s elektřinou. Posledním stěžejním dokumentem přijatým v letošním roce je směrnice č. 

2009/72/ES47 upravující vnitřní trh s elektřinou.  

V následujících osmnácti měsících by měly všechny tyto právní normy nabýt 

účinnosti, nejpozději se tak stane k 1. 3. 2011. U směrnic je pak povinností jednotlivých 

států, aby do té doby upravily své právní systémy tak, aby byly v souladu s touto novou 

právní úpravou. V souvislosti s těmito novými nařízeními a směrnicí se v podstatě 

dostáváme do právních intencí de lege ferenda a můžeme se alespoň částečně pokusit 

naznačit budoucí právní úpravy nutné pro harmonizaci a správnou transpozici 

komunitárních norem, i když jak uvidíme dále, Česká republika patřila k poměrně 

aktivním stoupencům nových norem Společenství, protože cílů touto právní úpravou 

předpokládaných dosáhla již v souvislosti s aplikací druhého liberalizačního balíčku. Na 

rozdíl od energetických gigantů Francie a třeba Německa náš stát v podstatě předešel 

unbundlingové tendence Společenství a oddělení přenosových sítí již u nás funguje. 

Naprosto jiná situace je v odvětví plynu, které sice vykazuje některé shodné či podobné 

znaky s odvětvím elektrické energie, kde však jsme v současné době v pozici, kdy celou 

přenosovou soustavu vlastní jedna jediná energetická společnost, jedná se tedy o příklad 

ukázkového přirozeného monopolu, a to je situace, kdy náš stát prosazuje některé 

odlišné alternativní přístupy pro liberalizaci trhu.  

Nicméně popis problematiky na trhu s plynem není námětem této práce a odkazy 

na ní slouží pouze pro upozornění na podobnosti a odchylnosti obou případů. Shora 

uvedený výčet si klade za cíl seznámit čtenáře na minimálním prostoru v maximální 

možné míře se základními právními normami Společenství, jež mají přímou spojitost se 

                                                 
45 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 ze dne 13. července 2009, 

kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů 

46 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 ze dne 13. července 2009 
o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou a o zrušení nařízení 

(ES) č. 1228/2003 

47 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 2009 

o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES 
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zpracovávanou problematikou. V podstatě šlo o to, vybrat z nepřeberného množství 

dokumentů (jen Zelených knih nastřádalo Společenství za zhruba dvacet let několik 

desítek) právě ty, které se přímo dotýkají elektrické energie s uvedením jejich velmi 

stručné charakteristiky.  

 

4. První vlna liberalizace-účetní oddělení v EU 

4.1 Proces vzniku první liberalizační směrnice 

Přijetí první liberalizační směrnice, tedy směrnice 96/92/ES48 předcházel dlouhý, 

složitý a vyčerpávající dohadovací proces mezi členskými státy, přičemž přijatý 

výsledek byl kompromisem, který v zásadě nevyhovoval ani jednotlivým státům, ani 

Společenství a v podstatě můžeme říci, že druhá liberalizační směrnice byla přijata 

právě proto, aby odstranila největší nedostatky první liberalizace. Cesta k přijetí první 

liberalizační směrnice trvala skoro deset let. V první fázi se Komise snažila někdy od 

roku 1987 najít kompromis, na základě kterého by členské státy otevřely své trhy 

s elektrickou energií. Když tato snaha selhala, přistoupila Komise s odkazem na čl. 86 

odst. 349 Smlouvy (někdejší čl. 90 Smlouvy) ke snahám vnutit státům takové otevření 

silou. To se však během dvou let (1991-1992) nepodařilo, neboť členské státy našly 

poměrně silného spojence a tím byl Evropský parlament, přičemž v celém případu šlo 

                                                 
48 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 96/92/ES ze dne 19. prosince 1996 o 

společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou 

49 Článek 86 (bývalý článek 90) Smlouvy: 

l. Pokud jde o podniky veřejného práva a podniky, kterým členské státy přiznávají 

zvláštní nebo výlučná práva, tyto státy nepřijmou ani neponechají v platnosti opatření 
odporující pravidlům této smlouvy, zejména pravidlům stanoveným v článcích 12 a 81 

až 89. 

2. Podniky pověřené poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu nebo ty, 
které mají povahu fiskálního monopolu, podléhají pravidlům obsaženým v této smlouvě, 

zejména pravidlům hospodářské soutěže, pokud uplatnění těchto pravidel nebrání 
právně nebo fakticky plnění zvláštních úkolů, které jim byly svěřeny. Rozvoj obchodu 

nesmí být dotčen v míře, která by byla v rozporu se zájmem Společenství. 

3. Komise dohlíží na provádění tohoto článku a vydává podle potřeby členským státům 

potřebné směrnice a rozhodnutí. 
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především o handrkování ohledně pojetí veřejné služby a o nalezení životaschopného 

kompromisu v požadavku Společenství vpustit třetí subjekty do sítí, které mají jediného 

vlastníka. Tato fáze trvala od roku 1992 skoro čtyři roky, ale nakonec došlo na konci 

roku 1996 k dohodě nad první liberalizační směrnicí.  

První konkrétní iniciativa vzešla v druhé polovině osmdesátých let několik týdnů 

poté, co vstoupil v účinnost Jednotný evropský akt50 ve formě tzv. „Mosarovy 

iniciativy51“ přijaté v roce 1987 v dánském Kopenhagenu a pojmenované podle 

tehdejšího člena Komise odpovědného za energetiku, která předpokládala postup ve 

dvou etapách, přičemž první si kladla za cíl zmapovat technické, právní, ale i politické 

překážky budoucí integrace energetiky (elektřiny a plynu) a druhá pak požadovala, aby 

členské státy umožnily Komisi přijmout, nebo minimálně navrhnout, opatření nutná 

k realizaci tohoto společného cíle. Právě tato iniciativa zaznamenala skutečné „otevření 

problematiky vnitřního trhu s elektřinou“ 52 Členské státy Společenství si v tomto období 

ustanovily asociaci EURELECTRIC, to se psal rok 1990, která je zastupovala při 

vyjednáváních v Bruselu a která existuje podnes, zatímco Komise nechala ustanovit dvě 

skupiny expertů, jedna zastupovala energetické společnosti, druhá členské státy, 

přičemž tyto dvě skupiny nesly dohromady francouzské označení ATR (l'Accès des 

Tiers au Réseau), tedy označení, které je známé především v angličtině jako TPA (Third 

Party Access), tedy jak je vidět, snaha Společenství evidentně hned od počátku směřuje 

do oblasti přenosových sítí.  

Členské státy, snad jedině s výjimkou Velké Británie, která je v této oblasti 

skutečně zvláštním případem, protože o své vůli přistoupila k liberalizaci svých 

přenosových sítí již v roce 1989, se liberalizačním tendencím Komise značně brání a 

Komisi nakonec nezbývá než se uchýlit k poslednímu nástroji, kterým je již výše 

zmiňovaný čl. 86 odst. 3 (dříve čl. 90 odst. 3) Smlouvy, který jí umožňuje jednostranně 

přijímat směrnice a rozhodnutí, a to v souvislosti s dohledem na tím, zda podniky 

                                                 
50 Jednotný evropský akt (JEA) podepsán 17. února 1986 v Lucemburku a 28. února 

1986 v Haagu, vstoupil v platnost 1. července 1987 

51 Bulletin des Communautés européennes, n° 6-1987, point 2.1.229: „Les problèmes de 
l´énergie devant le Conseil“ 

52 Isidoro, 2006, str. 201 
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veřejného práva nebo ty, které byly nadány zvláštními právy, dodržují ustanovení 

Smlouvy ohledně zákazu diskriminace a dodržování pravidel hospodářské soutěže. 

Komise měla s použitím těchto ustanovení dobrou zkušenost při liberalizování 

telekomunikačního trhu v roce 1988, kterou se podařilo protlačit i přes značnou nevůli 

Francie, nicméně od té doby došlo k posílení role Evropského parlamentu hlavně 

v legislativním procesu v souvislosti s přijetím Maastrichtské smlouvy a tato instituce se 

ukázala být účinným spojencem členských států. Komisi nakonec nezbývá než z důvodu 

tuhého politického odporu členských států na své tendence s čl. 90 Smlouvy rezignovat 

a předložit řádně návrh dle čl. 95 (někdejší čl. 100a) Smlouvy Radě, kde je dvakrát 

zástupci členských států odmítnut. Celá problematika s liberalizací sektoru s elektrickou 

energií na základě plánu ATR se v roce 1992 ocitla ve slepé uličce. 

Může se to zdát jako paradox, ale iniciativy v celém případu se na začátku roku 

1993 ujal právě Evropský parlament coby původně mocný spojenec členských států. 

Komise Evropského parlamentu, která má na starosti energetiku, oprášila a přepracovala 

návrhy předkládané v uplynulých dvou letech neúspěšně Radě, přičemž nový návrh, 

který dostal název „vyjednané ATR“, nejen že se zdál být přijatelným řešením pro 

všechny strany, ale v rámci něj se podařilo do značné míry rehabilitovat pojetí veřejné 

služby v sektoru elektřiny, přičemž konkrétně se jednalo o Desamovu zprávu 

schválenou Evropským parlamentem na svém zasedání dne 17. listopadu 1993.53 V této 

souvislosti se dokonce hovoří o tom, že tato zpráva: „představuje první ospravedlnění 

principu existence povinností veřejné služby v sektoru s elektrickou energií“54 nějakým 

orgánem Společenství. 

Tento počin Evropského parlamentu si zaslouží naši pozornost hned z několika 

důvodů. Jednak bylo rozhodnuto, že i přes určité nezpochybnitelné podobnosti mezi 

sektorem s elektrickou energií a plynem bude v obou případech postupováno sice 

nikoliv zcela rozdílně, ale přesto prostřednictvím samostatné právní úpravy. Navíc bylo 

uznáno, že i přes jednoznačný zájem Společenství na těchto dvou odvětvích ekonomiky, 

připadá větší míra kompetencí při správě a organizování sektoru s elektřinou členským 

státům. Dále bylo uznáno zvláštní postavení ekonomickým subjektům na trhu 

                                                 
53 Zpráva Evropského parlamentu ze 17. listopadu 1993 

54 Isidoro, 2006, str. 203 
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s elektřinou v souvislosti s přihlédnutím k jejich úkolu být nositelem služby ve 

veřejném zájmu a k ulehčení tohoto úkolu se státy zavázaly provést harmonizaci svých 

právních norem v oblasti životního prostředí a daní. Nicméně toto byl pouze dílčí krok 

jednoho z orgánů Společenství, tudíž jednak bylo nutné počkat si na nový konkrétní 

návrh Komise, a navíc ani tento krok nijak neuklidnil velké hráče na trhu s elektrickou 

energií, jak o tom vypovídá např. replika francouzského ministra průmyslu a obchodu 

uveřejněná v Úředním věstníku Senátu Francouzské republiky.55  

Nicméně uznání potřeby respektovat při otevírání trhu i hledisko veřejné služby a 

nikoliv pouze principy ochrany hospodářské soutěže má v této fázi pouze podobu 

politického kompromisu mezi Evropským parlamentem a Radou a jeho jednoznačné 

právní uznání přichází až v roce 1994 na základě rozhodnutí Evropského soudního 

dvora ve věci Obec Almelo56 ze dne 27. dubna 1994, čili tento právní institut má původ 

v judikatuře Společenství.  Další posun lze spatřovat i v tom, že na pořad dne se dostaly 

otázky konkrétní technické realizace budoucí liberalizace. V podstatě se nabízely dva 

modely. První počítal s rolí zprostředkovatele, někdy nepřesně nazývaný jako tzv. 

Jediný odběratel, mezi výrobci elektrické energie a klienty, který by od prodejců 

elektřinu nakupoval a následně by jí dál prodával konkrétním koncovým spotřebitelům. 

Tato koncepce v podstatě vylučovala, aby do přenosové soustavy měl volný přístup 

každý výrobce a integrita sektoru by se rozprostřela v rámci čtyřech základních 

licencovaných činností, kterými jsou výroba, přenos, distribuce a prodej, někam mezi 

přenos a prodej. Tento odběratel by působil na úrovni Společenství a byl by tvořen 
                                                 

55 L'honorable parlementaire a fait part des inquiétudes suscitées par les projets de la 
commission des communautés européennes concernant le marché intérieur de 

l'électricité et du gaz. Le Gouvernement sera particulièrement vigilant pour conserver 
ou mettre en place, dans toute évolution du droit français et du droit communautaire, 

les moyens d'action publique, qui garantissent les missions de service public du gaz et 
de l'électricité : sécurité d'approvisionnement en gaz, continuité de fourniture, 

universalité de la desserte électrique, péréquation tarifaire, gestion de la rareté des 
sites et protection de l'environnement. De plus, aucune modification du statut des 

personnels EDF-GDF n'est envisagée. Le ministre a demandé à un groupe d'experts de 
lui faire pour le 31 octobre des propositions qui respectent ces exigences, et qui seront 

examinées parallèlement aux travaux en cours du Parlement européen. - Opposition 

des personnels d'EDF-GDF aux propositions du rapport Desama, Réponse du ministère 

publiée dans le JO Sénat du 28/10/1993 - page 2036 

56 ESD, 27. 4. 1994, Obec d’Almelo a. o., Případ C-393/92, [1994] ECR I-1477 

[Gerechtshof Arnhem (The Netherlands)] 
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jednotlivými národními zprostředkovateli, kteří by přímo uspokojovali poptávku 

příslušníků jednotlivých států.  

Takový přístup se v této fázi opírá o snahu Společenství vytvořit jednotný trh 

s elektrickou energií, který bude založen na transparentní tvorbě cen, která bude tlačit 

výrobce ke snižování nákladů, ale v této koncepci si lze povšimnout tendence vyhnout 

se tlakům na energetické společnosti zbavit se za každou cenu přenosové soustavě, která 

si obecně klade za cíl zvýšit masivně přísun prostředků do této soustavy, která je 

prakticky ve všech státech značně podfinancovaná. Pokud vertikálně integrovaná 

energetická společnost vlastní přenosovou soustavu, nelze od ní očekávat přílišnou 

ochotu do této soustavy investovat, protože dobře rozvinutá, bezpečná přenosová 

soustava s vysokou kapacitou přenosu láká další výrobce elektřiny, kteří se dožadují 

vstupu do ní, tím zvyšují konkurenční prostředí a tlačí ceny dolů. Ovšem tento první 

model se, jak následně uvidíme, neujal, protože konečně schválená první směrnice 

požaduje účetní oddělení přenosové soustavy od zbytku společnosti, aby bylo možno 

zjistit, kolik finančních prostředků se na rozvoj soustavy vynakládá a zároveň tak 

založila první předpoklad pro nediskriminační přístup do soustavy i dalším hráčům, což 

bude prohloubeno v rámci směrnic následujících.  

Druhý model, který se nakonec ujal, počítal s volným přístupem všech do 

přenosové soustavy a umožnil by, aby si jednotliví zákazníci mohli sami vybírat svého 

dodavatele elektřiny. Zákazník jedná přímo s konkrétním dodavatelem a neexistuje tu 

žádný zprostředkovatel na úrovní Společenství, přičemž je nutné zajistit 

nediskriminační přístup do přenosové soustavy. Ve hře jsou tedy tři varianty. První 

z nich je politicky neprůchodná varianta ATR, druhá varianta- Jediný odběratel, chce 

zabránit vstupu dalších subjektů do přenosové soustavy a třetí varianta-vyjednané ATR, 

považuje za klíčové naopak otevření přenosové soustavy.  

Když Francie navrhla v květnu 1994 variantu Jediný odběratel, požádala Rada 

Komisi o přezkoumání možnosti koexistence obou dvou systému, tedy možnost, aby se 

státy rozhodly, zda dávají přednost systému vyjednané ATR nebo Jediný odběratel. 

V březnu 1995 pak Komise předložila souhrnnou analýzu, ve které možnost takové 

koexistence nevyloučila, pokud bude systém Jediný odběratel poněkud upraven, 

přičemž takto navržené úpravy, jež byly Komisí rovněž předloženy, měnily povahu 
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systému Jediný odběratel do takové míry, že výsledek byl jednak pro navrhovatele 

systému Jediný odběratel nepřijatelný, a dále se prakticky zcela stíraly rozdíly mezi 

systémem Jediný odběratel a Předjednané ATR. Komise argumentovala hrozící 

rozporností mezi oběma systémy, neboť je jasně zřetelná disproporce, pokud distributoři 

uzavírají smlouvy s Jediným odběratelem, což je profesionální energetický gigant, 

anebo pokud je uzavírají s tisíci koncových zákazníků. Jedině druhý případ může, podle 

názoru Komise zajistit skutečnou konkurenci mezi distributory. Takže i když se 

nakonec varianta Jediný odběratel do textu první liberalizační směrnice dostala57, bylo 

tomu již nikoliv v původním významu, ale pouze jako jiná varianta otevření sítě.  

Nicméně i přes přetrvávající těžkosti se již od poloviny roku 1995 rýsuje politický 

kompromis. Největšími neshodami jsou v této otázce zatíženy vztahy mezi Francií, 

která nepřestává poukazovat na důležitost pojetí veřejné služby a žádá další záruky 

omezující vliv konkurence v energetice, a Německem, jehož právo právě naopak žádné 

takové pojetí nezná a které žádá co nejméně omezení volného trhu. Pro vyřešení 

vzájemných problémů se nakonec oba státy uchylují na začátku roku 1996 

k intenzivním bilaterálním jednáním. Těsně před úspěšným zakončením těchto 

dvoustranných rozhovorů dokončuje Španělsko, které v té době předsedá Společenství, 

ve spolupráci s Komisí návrh směrnice 96/92/ES. Vše vrcholí v rychlém sledu na 

začátku druhé poloviny roku 1996, kdy dochází nejprve k mimořádnému zasedání Rady 

ministrů pro energetiku, a to 20. června 1996 v Lucemburku, jehož výsledkem je 

dohoda, jež přiznává členským státům možnost vnutit energetickým společnostem 

některé povinnosti z důvodu všeobecného ekonomického zájmu. Jedná se o první 

dokument podobného druhu, jaký byl ve Společenství přijat. Jeho cílem bylo především 

poskytnout členským státům konkrétní nástroje pro prosazení pojetí veřejné služby 

v oblasti energetiky. Tato dohoda je následně stvrzena na jednání58 Rady dne 25. 

července 1996, po které následuje přijetí textu budoucí směrnice Evropským 

parlamentem a dne 19. prosince 1996 i Radou.   

Směrnice 96/92/ES byla publikována v Oficiálním věstníku Evropských 

společenství 30. ledna 1997 a dvacet dní po svém publikování se stala platnou. Členské 

                                                 
57 Čl. 18 směrnice 96/92/ES 

58 Společný postoj Rady ze dne 25. července 1996, JOCE n° C 313 z 24. října 1996, str. 18   
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státy pak měly zhruba dva roky, aby její obsah náležitě transponovaly do svých 

vnitrostátních právních předpisů. Ačkoliv se první liberalizační směrnici podařilo 

částečně zmírnit problémy, které narůstaly ve Společenství minimálně od roku 1987, 

ovšem jako značně nedokonalý a dlouhodobě zřejmě neudržitelný kompromis 

především otevřela cestu ke své novelizaci, ke které mělo dojít za necelé 4 roky od 

jejího zavedení do praxe. 

 

4.2 První liberalizační směrnice 96/92/ES 

Přijetí první liberalizační směrnice předcházel velice dlouhý proces politického 

dohadování. Co je vlastně jejím cílem? Základní cíle směrnice podle toho, jak je 

nacházíme v její preambuli, lze rozdělit do tří základních směrů. Jedná se o 1) zajištění 

řádného fungování trhu posílením bezpečnosti dodávek a konkurenceschopnosti celého 

odvětví, to vše při rozvinutí ochrany životního prostředí, 2) zajištění přechodu 

energetického odvětví na situaci jednotného trhu Společenství při respektování 

národních rozdílností a 3) prosadit efektivnější propojení sítí a užší spoluprácí celého 

odvětví.  

 

4.2.1 Charakter směrnice 96/92/ES 

Ačkoliv možnost vybrat si svého distributora elektrické energie je touto směrnicí 

garantována pouze odběratelům, kteří ročně odeberou alespoň 40 GWh za rok, přesto 

došlo za 6 let účinnosti této právní úpravy k postupnému navýšení počtu těchto 

koncových uživatelů, neboť kritérium množství odebraných GWh bylo postupně 

sníženo až na 6 GWh za rok. Odkaz na kompromis uzavřený mezi členskými státy 

týkající se omezení či zvláštních pravidel v souvislosti s povinností energetických 

společností plnit služby veřejného zájmu lze spatřit především v bodě 1359 a 1760 

                                                 
59 Bod 13 směrnice 96/92/ES: vzhledem k tomu, že pro některé členské státy může být 

ukládání povinností služeb veřejného zájmu nezbytné k zajištění bezpečnosti zásobování 
a ochrany spotřebitelů a životního prostředí, což podle jejich názoru volná hospodářská 

soutěž sama zaručit nemůže; 
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preambule směrnice. První liberalizační směrnice se snaží o spojení principů, které jsou 

ze své povahy rozdílné. Prvním je princip svobodné hospodářské soutěže, který je 

základním principem Společenství, druhým pak ohled na existenci principu veřejné 

služby v právu některých států, což je v podstatě zvláštní typ výjimky. Právní předpisy 

Společenství takový právní institut vůbec neznají, maximálně institut „universální 

služby“61, který odpovídá nanejvýš uspokojení základního rozsahu požadavků. Na 

nutnost odstranit v budoucnu zjevnou rozpornost směrnice přímo odkazuje její čl. 2662, 

který předpokládá další otevření trhu do devíti let. Členské státy se nebránily otevírání 

svých energetických trhů jen s poukazem na ochranu veřejného zájmu, ale i využíváním 

principu subsidiarity, který jednak vyplývá přímo ze Smlouvy63, ovšem směrnice jej 

rovněž velice pečlivě rozvádí64.  

Nicméně nejdůležitějším nástrojem liberalizace v tomto období je účetní oddělení. 

Tento krok je motivován snahou Společenství zajistit nediskriminační přístup do 

přenosové soustavy a zajistit objektivní a nezávislý dohled nad tím, jak je soustava 

spravována. Jakmile je subjekt spravující přenosovou soustavu nebo orgán dohledu 

jakkoliv propojen s vertikálně integrovaným energetickým podnikem, dochází velmi 

často k znepřehlednění účetního stavu jednotlivých aktivit tohoto podniku. Celá VI. 

kapitola nové směrnice je tak zasvěcena stanovení pravidel pro řádné samostatné 

rozúčtování činností výroby, přenosu a distribuce, popřípadě dalších aktivit 

                                                                                                                                                         
60 Bod 17 směrnice 96/92/ES: vzhledem k tomu, že podle čl. 90 odst. 2 Smlouvy podléhají 
podniky pověřené poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu těmto 

pravidlům za zvláštních podmínek; 

61 Sdělení Komise z 11. září 1996- Služby všeobecného zájmu v Evropě, COM(96) 443 

Úřední věstník Evropských společenství C 281 z 26. září 1996, str. 3 

62 Čl. 26 směrnice 96/92/ES:  Komise posoudí uplatňování této směrnice a předloží 
zprávu o zkušenostech získaných z fungování vnitřního trhu s elektřinou a o uplatňování 

obecných pravidel uvedených v článku 3, aby mohly Evropský parlament a Rada, s 
přihlédnutím k získaným zkušenostem, včas posoudit možnost dalšího otevírání trhu, k 

němuž by mělo dojít do devíti let po vstupu této směrnice v platnost při zohlednění 
současné existence systémů podle článků 17 a 18. 

63 Čl. 5 Smlouvy 

64 Bod 11 preambule směrnice 96/92/ES 
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provozovaných byť třeba i mimo energetiku, a to nejkonkrétněji v čl. 14 odst. 365 

směrnice. Účetní oddělení se vztahuje na všechny elektrárenské podniky bez ohledu na 

to, zda jsou státní nebo soukromé.  

Již od začátku panovaly pochybnosti, zda účetní oddělení je dostatečnou zárukou 

pro zamezení diskriminace, křížového subvencování a narušování hospodářské soutěže, 

ale v této fázi nebylo v silách Společenství prosadit radikálnější právní úpravu. 

Pochybnosti se rozšířily i v souvislosti s pokusy členských států o restriktivní 

interpretaci povinnosti účetního oddělení, který souvisí s nepřesností termínu distribuce. 

Podle čl. 2 odst. 6 směrnice 96/92/ES, jenž vymezuje základní pojmy, se za distribuci 

považuje: přenos elektřiny distribuční soustavou středního a nízkého napětí s cílem její 

dodávky zákazníkům66 tedy že je v této činnosti zahrnut i prodej konečným zákazníkům, 

pročež není nutné tyto dvě činnosti od sebe účetně oddělovat. Komise takovou 

interpretaci odmítla jako chybnou, protože jde proti samotnému smyslu účetního 

oddělení a proti duchu směrnice, vezmeme-li navíc v úvahu, že přenos distribuční 

soustavou je ze své povahy činností přirozeného monopolu (distribuční soustava je 

jenom jedna), zatímco prodej je činností volné hospodářské soutěže. Tento nešvar se 

podařilo odstranit až ve druhé směrnici, která zavedla tzv. právní unbundling, tedy 

právní oddělení přenosových sítí od zbytku vertikálně integrované společnosti a zároveň 

zpřesnila mnohé pojmy, např. zavedla v rámci distribuce rozlišení mezi rozvodem (tedy 

přenos elektřiny v distribuční soustavě) a dalšími činnostmi, které nejsou ani rozvodem, 

ani přenosem67.  

Aby bylo dosaženo skutečně transparentního účetního oddělení, přepokládá čl. 14 

odst. 2, že energetické podniky bez ohledu na režim vlastnictví nebo právní formu 

vypracují, předloží k auditu a zveřejní své roční účetní závěrky v souladu s 

                                                 
65 Čl. 14 odst. 3 směrnice 96/92/ES: Propojené energetické podniky vedou ve vnitřním 
účetnictví oddělené účty pro své výrobní, přenosové a distribuční činnosti, a popřípadě 

konsolidované účty pro jiné, neenergetické činnosti tak, jak by to bylo požadováno, 
kdyby dotyčné činnosti prováděly samostatné podniky, s cílem zamezit diskriminaci, 

vzájemné subvencování a narušování hospodářské soutěže. V poznámkách k jejich 
účetnictví musí být zahrnuta rozvaha a výsledovka pro každou z činností. 

66 Čl. 2 písm. 6 směrnice 96/92/ES 

67 Čl. 19 odst. 3 směrnice 2003/54/ES 
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vnitrostátními právními předpisy o ročních účetních závěrkách společností s ručením 

omezeným, přijatými podle čtvrté směrnice Rady 78/660/EHS ze dne 25. července 1978, 

založené na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o ročních účetních závěrkách některých 

forem společností. Podniky, které nemusí zveřejňovat své roční účetní závěrky, 

uchovávají jedno vyhotovení k dispozici pro veřejnost ve svém ústředí.68 Vedle toho 

poskytuje směrnice oprávnění členským státům nebo jimi určeným příslušným orgánům 

a smírčím orgánům domáhat se přístupu k účtům výrobních, přenosových a 

distribučních podniků, pokud je toho potřeba k plnění jejich úkolů69, tedy potvrzuje se, 

že důraz na transparentnost je myšlen jako prostředek k odhalování případného chování 

ohrožujícího hospodářskou soutěž.  

Navíc jsou tato ustanovení lex specialis čí spíše řečeno doplňkem ke směrnici 

80/723/EHS70 resp. směrnici 2000/52/ES71, která ji nahradila a která upravuje otázku 

zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky, protože 

tento právní předpis se s odkazem na čl. 4 písm. b neuplatní ve vztahu mezi veřejnou 

mocí a veřejnoprávními podniky aktivními v oblasti energií. Účetní oddělení není pouze 

nástrojem, jak čelit diskriminaci v odvětví, ale je i základním nástrojem pro určení, 

kolik finančním prostředků přitéká do systému a zda je sektor přenosových a 

rozvodných soustav podfinancovaný či nikoliv.  

Pro zajištění transparentnosti přenosu elektrické energie je vedle účetního 

oddělení využit ještě jeden nástroj. Tím je zřízení provozovatele přenosové soustavy a 

jeho pověření provozováním, údržbou a v případě potřeby i rozvojem soustavy72. 

                                                 
68 Čl. 14 odst. 2 směrnice 96/92/ES 

69 Čl. 13 směrnice 96/92/ES 

70 Směrnice 80/723/EHS Komise ze dne 25. června 1980 o zprůhlednění finančních 

vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky  

71 Směrnice 2000/52/ES Komise ze dne 26. července 2000, pozměňující směrnici 

80/723/EHS o transparentnosti finančních vztahů mezi členskými státy a orgány veřejné 
moci 

72 Odst. 25 Preambule směrnice 96/92/ES. V této souvislosti je nutné vyřešit otázku právní 

závaznosti preambule sekundárního právního předpisu Společenství. Taková možná 
právní závaznost byla dovozena činností Evropského soudního dvoru již v roce 1986 

rozhodnutím Poules pondeuses – rozsudek ESD Velká Británie/Komise, aff. 131/86, Rec. 
p. 905, kdy se ESD vyslovil ve prospěch určité právní závaznosti preambule, a to jako 
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V první liberalizační směrnici dochází vůbec poprvé k rozlišení provozovatele 

přenosové soustavy od jejího vlastníka. Je na členských státech, aby příslušným 

postupem přiměly vlastníky přenosové soustavy k vytvoření takového provozovatele. 

K nejdůležitějším úkolům provozovatele patří zajistit bezpečnost zásobování elektřinou, 

hlavními měřítky jsou efektivnost a hospodářská rovnováha, přičemž co se týká 

nezávislosti provozovatele přenosové soustavy na výrobní a distribuční činnosti, měl by 

být v řízení nezávislý na jiných činnostech, které nesouvisejí s přenosovou soustavou73. 

Navíc provozovatel soustavy nesmí diskriminovat uživatele soustavy nebo kategorie 

uživatelů soustavy, zejména ve prospěch svých dceřiných společností nebo akcionářů74.  

V podstatě se tedy nabízely dvě možnosti. Buď stát sám určí provozovatele 

přenosové soustavy, nebo tak učiní příslušná obchodní společnost sama, přičemž 

směrnice nevyžaduje, aby praktickou správu vykonával přímo takto pověřený 

provozovatel, protože ten za ní pouze nese odpovědnost a může tedy správu přenosové 

soustavy přenést na další subjekt. Ale tato možnost se jeví spíše jako hypotetická, neboť 

v praxi by asi nebylo pro provozovatele příliš vhodné přenášet správu sítě, která mu 

nepatří a za kterou nese odpovědnost, na třetí subjekt. Většina států (snad vyjma 

Německa, kde díky zvláštnímu historickému vývoji v této oblasti a formě spolkového 

státu vzniklo více provozovatelů) šlo cestou ustanovení jednoho správce pro celou 

přenosovou soustavu.  

Hlavním úkolem provozovatele je upřednostňovat kritéria trhu v přenosové 

soustavě, tedy hlavním měřítkem má být cena jedné vyrobené kWh, v podstatě se jedná 

o jinou doplňkovou formulaci principu nestrannosti provozovatele. Z principu 

ekonomické výhodnosti zná první liberalizační směrnice pouze dvě výjimky. První 

vyplývá z ustanovení čl. 8 odst. 375, jež stanoví, že členský stát může uložit 

provozovateli soustavy, aby při spouštění výrobního zařízení dával přednost zařízením 

                                                                                                                                                         
nástroje pro interpretaci jednotlivých článků a zároveň jako nástroje pro naplnění 

požadavku řádného odůvodnění právní normy Společenství. 

Čl. 7 odst. 1 směrnice 96/92/ES 

73 Čl. 7 odst. 6 směrnice 96/92/ES 

74 Čl. 7 odst. 5 směrnice 96/92/ES 

75 Čl. 8 odst. 3 směrnice 96/92/ES 
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využívajícím obnovitelné zdroje energie nebo odpad nebo zařízením vyrábějícím 

současně s elektřinou i teplo76. Druhou možností je pak odstavec 4 stejné směrnice, 

který dovoluje upřednostnit domácí zdroje výroby elektřiny při jejich připojování do 

soustavy, a to při dodržení limitu maximálně 15% celkového množství primární energie 

potřebné k výrobě elektřiny spotřebované v dotyčném členském státě77 za kalendářní 

rok.  

Je nutné si uvědomit, že ani v jednom případě o prolomení principu ekonomické 

efektivity nerozhoduje ani provozovatel soustavy, ani její majitel, ale je to výhradně 

daný stát, a to na základě směrnicí jasně daných důvodů. Hlavně v případě 

obnovitelných zdrojů se pak mnohdy jedná o vysloveně politické rozhodnutí, pro které 

by se výrobce elektrické energie nikdy nerozhodl, pokud by bral v úvahu pouze 

ekonomické ukazatele. Např. v případě Francie se zvýšené náklady na upřednostňování 

těchto zdrojů energie odhadovaly jen za rok 2001 na zhruba 923 milionů eur78.  

Provozovatel pak má směrnicí uloženu ještě jednu důležitou povinnost, a to 

zachovávat důvěrnost informací, které mají z obchodního hlediska citlivou povahu a o 

kterých se dozví při výkonu své činnosti79. Směrnice nijak, ani numerativně, nerozvádí, 

co se rozumí takovou důvěrnou informací. Lze usuzovat, že se jedná o veškeré 

podstatné informace, které se provozovatel dozví od ostatních výrobců v souvislosti se 

svou činností, přičemž k takto citlivým informacím má provozovatel možnost dostat se 

především při posuzování smluv dojednaných mezi výrobcem a jeho potenciálním 

zákazníkem. Faktem však zůstává, že především pokud je provozovatel součástí 

vertikálně integrované společnosti, určité cirkulaci informací mezi jejími jednotlivými 

částmi nikdy nelze zcela zamezit.  

Podobným způsobem, jakým je organizován přenos elektrické energie, je 

organizován i sektor distribuční soustavy. V obou směrnicích je této problematice 

věnována V. kapitola, přičemž podstatná je drobná terminologická nuance objevující se 

                                                 
76 Čl. 8 odst. 3 směrnice 96/92/ES 

77 Čl. 8 odst. 4 směrnice 96/92/ES 

78 Rapport d´activité, Commission de régulation de l´électricité, juin 2002, str. 47 

79 Čl. 9 směrnice 96/92/ES 
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v druhé směrnici, neboť zde se v V. kapitole již nehovoří o distribuční, ale o rozvodné 

soustavě. Důvodem je již dříve vzpomínaný problém se snahami některých států 

podřizovat do distribuce společně aktivity rozvodu a prodeje a nevést pro ně samostatné 

účetnictví. Rovněž v oblasti distribuce má být členskými státy nebo na jejich popud 

příslušnými podniky ustanoven provozovatel soustavy, který bude odpovědný za 

provoz, údržbu a v případě potřeby rozvoj distribuční soustavy v dané oblasti i za 

propojovací zařízení s jinými soustavami.80 Ani zde se přímo nevyžaduje, aby takový 

provozovatel musel vykonávat tuto činnost samostatně, může ji teoreticky převést na 

jiný subjekt, ale nemůže se zbavit odpovědnosti za řádnou správu distribuční soustavy. 

V této fázi se ještě počítá pouze s jedním provozovatelem této soustavy, což se změní na 

základě druhé směrnice, která již připouští více takových subjektů.  

První liberalizační směrnice velice obecně stanoví povinnosti provozovatele 

soustavy především s ohledem na ochranu životního prostředí, najmě povinnost 

udržovat bezpečnou, spolehlivou a účinnou distribuční soustavu elektřiny81. I v tomto 

případě je jako doplněk hlavní zásadě nestrannosti stanoveno kritérium ekonomické 

efektivnosti. Provozovatel se při své činnosti musí chovat tak, že nesmí diskriminovat 

uživatele soustavy nebo kategorie uživatelů soustavy, zejména ve prospěch svých 

dceřiných společností nebo akcionářů82. A opět podobně jako u přenosové soustavy, lze 

kritérium ekonomické efektivnosti prolomit jen v rámci pravidel stanovených směrnicí, 

především při spouštění výrobních zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie 

nebo odpad nebo zařízení vyrábějících současně s elektřinou i teplo83. Vedle této 

výjimky existuje ještě jedna, která souvisí s činností provozovatele distribuční soustavy 

jako služby ve veřejném zájmu a která umožňuje členským státům odchýlit se od 

běžných cenových sazeb, které mohou být regulovány. Členské státy mohou 

distribučním společnostem nařídit, aby zásobovaly zákazníky v určité oblasti, a zároveň 

mohou vyžadovat regulované sazby za takto poskytnuté služby. Takový postup lze 

                                                 
80 Čl. 10 odst. 2 směrnice 96/92/ES 

81 Čl. 11 odst. 1 směrnice 96/92/ES 

82 Čl. 11 odst. 2 směrnice 96/92/ES 

83 Čl. 11 odst. 3 směrnice 96/92/ES 
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zdůvodnit např. odkazem na zásadu rovného zacházení se všemi zákazníky.84 A 

konečně, provozovatel distribuční soustavy musí zachovávat důvěrnost informací, které 

mají z obchodního hlediska citlivou povahu a o kterých se dozví při výkonu své 

činnosti85. Ohledně výkladu pojmů tohoto ustanovení platí přiměřeně to, co bylo řečeno 

o při vysvětlení ustanovení čl. 9 první směrnice.   

 

4.2.2 Vliv první směrnice na oblast výroby elektrické energie 

Sektory ekonomické aktivity, které jsou první liberalizační směrnicí určitým 

způsobem dotčený, jsou především přenos a distribuce elektrické energie. Už méně 

zaměřila Komise svůj zájem na výrobu elektrické energie. Tento fakt se ovšem netýká 

pouze tohoto sektoru, ale obecně lze konstatovat, že zájem Společenství a vliv jeho 

právních předpisů dopadá mnohem intenzivněji do oblasti volné směny, tedy volného 

pohybu zboží a kapitálu, a to s poukazem na příslušná ustanovení Smlouvy, především 

pak na její čl. 31. Komise dokonce v některých případech byla ochotna tolerovat 

zvláštní národní výjimky některých členských států např. v sektorech výroby 

tabákových výrobků, protože se mělo za to, že se může jednat o strategickou oblast 

národního hospodářství, která je významně navázána na národní rozpočet, zatímco 

v otázkách vývozu a dovozu elektřiny podala v roce 1994 podnět Evropskému 

soudnímu dvoru, aby se zabýval slučitelností národního zákonodárství 4 států 

(Nizozemí, Francie, Španělsko a Itálie), protože podle názoru Komise porušovaly 

Smlouvu právě tím, že z důvodu vnitrostátní právní úpravy, která omezovala distribuci 

elektřiny, ohrožovaly vnitřní trh Společenství. Výsledkem byly 4 rozsudky86, z nichž ani 

jeden názor Komise nepotvrdil a všechny návrhy Komise tedy byly zamítnuty87, 

nicméně podstatné v této souvislosti je to, že Komise ani ESD nijak nezpochybňovaly 

                                                 
84 Čl. 10 odst. 1 směrnice 96/92/ES 

85 Čl. 12 směrnice 96/92/ES 

86 Commission/Pays-Bas, C-157/94, Rec. p. I-5699, Commission/Italie, C-158/94, Rec. p. I-
5789, Commission/France, C-159/94, Rec. p. I-5815, Commission/Espagne, C-160/94, 

Rec. p. I-5851, všechny rozsudky jsou z 23. 10. 1997 

87 Communiqué de presse N° 70/97 z 23. 10. 1997, Division de la Presse et de 

l'Information 
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národní monopoly při výrobě elektřiny, z čehož se v doktríně dovozuje, že tak 

implicitně potvrdily, že takový stav není v rozporu se Smlouvou.  

Nicméně první liberalizační směrnice se snaží ovlivnit i vztahy ve výrobě, 

členským státům se dává na výběr, jaký postup zvolí pro výstavbu nových zařízení, 

mohou volit mezi řízením o povolení nebo výběrovým řízením88, oba dva postupy jsou 

dány na stejnou úroveň, přičemž první způsob se zdá být jako nástroj zvýhodnění 

národních nebo dosavadních výrobců pro členské státy o mnoho méně výhodnější, takže 

druhá směrnice už hovoří primárně o nabídkovém řízení (někdejší výběrové řízení) jako 

pouze o výhradně podpůrném způsobu otevření trhu, a to na základě transparentních, 

předem zveřejněných, ve směrnici taxativně vyjmenovaných kritérií, popřípadě o jiném 

způsobu výběru, který však bude stejně transparentní a přezkoumatelný89.  

Zatímco v případě řízení o povolení byla hlavní aktivita na straně energetických 

podniků, protože ty si na základě vlastní ekonomické analýzy zažádají o jeho udělení, 

přičemž dbají na to, aby splnily podmínky vyžadované směrnicí či zákonem, v případě 

výběrového řízení je iniciativa na straně administrativy členského státu, který, má-li za 

to, že je nových výrobních kapacit třeba, zahájí výběrové řízení. Protože národní 

energetičtí šampioni jsou v tomto období (až na skromné výjimky) buď přímo ve 

vlastnictví státu, nebo jím alespoň ovládáni, nechávala většina států iniciativu na 

samotných energetických společnostech, tudíž jen málo států využívalo systém 

výběrového řízení. Jeho transparentnost měla být zajištěna jednak povinností členského 

státu zveřejnit zahájení výběrového řízení v Úředním věstníku Evropských společenství, 

a to minimálně 6 měsíců před uzávěrkou přihlášek do soutěže90, ovšem ještě 

významnějším nástrojem je povinnost ustanovit na základě čl. 6 odst. 5 orgán nebo 

veřejnoprávní subjekt nebo soukromoprávní subjekt, který není závislý na oblasti 

výroby, přenosu a distribuce elektřiny, který bude odpovídat za provedení, monitorování 

                                                 
88 Čl. 4 směrnice 96/92/ES: Pro výstavbu nového výrobního zařízení mohou členské státy 

volit mezi řízením o povolení nebo výběrovým řízením. Řízení o povolení i výběrové řízení 
musí proběhnout podle objektivních, průhledných a nediskriminačních kritérií. 

89 Čl. 7 směrnice 2003/54/ES - Nabídkové řízení ohledně nové kapacity 

90 Čl. 6 odst. 3 směrnice 96/92/ES 
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a kontrolu výběrového řízení. Tento orgán nebo subjekt přijme veškerá nezbytná 

opatření, aby zajistil důvěrnost informací obsažených v nabídkách.91  

Skutečnost, na základě které můžeme konstatovat, že nabídkové řízení není tak 

efektivní při otevírání trhu s výrobou elektřiny, vyplývá z toho, že při jeho využití je 

veškerá iniciativa na straně administrativy členského státu. Ta si musí nechat zpracovat 

analýzu trhu, především v otázce zásobování, a tato analýza je zpravidla vypracovávána 

ve spolupráci s národním energetickým gigantem, a to bez ohledu na povinnost 

vyplývající z první směrnice a stanovující, že provozovatel přenosové soustavy má 

povinnost minimálně ve dvouletých intervalech zveřejňovat předpokládanou spotřebu 

elektřiny a způsob pokrytí poptávky92. Navíc v tomto období nebyla nezávislost 

provozovatele přenosové soustavy řádně zajištěna, takže národní energetická společnost 

nezřídka ovlivňovala správce přenosové soustavy a navíc ještě zpracovávala podklady, 

od kterých se odvíjelo rozhodnutí národní administrativy vypsat či nikoliv výběrové 

řízení na stavbu nových výrobních zařízení.  

Národní společnosti tak disponovaly dostatkem prostředků pro udržení 

dominantního vlivu ve svém domovském státě a mohly efektivně bránit vstupu 

konkurenčních subjektů na trh. Pokud daný stát vypsal výběrové řízení, národní 

energetická společnost tím pádem měla výhodu především z hlediska rozsahu informací 

a znalostí o pravé povaze trhu, zatímco v případě řízení o povolení stačilo pro 

zahraniční společnost pouze splnit zákonné požadavky, na základě čehož měla nárok 

obdržet povolení k výstavbě nových kapacit na výrobu elektřiny (jinou otázkou by byla 

možnost státní administrativy klást zahraniční společnosti překážky při pronikání na 

                                                 
91 Čl. 6 odst. 5 směrnice 96/92/ES 

92 Čl. 6 odst. 2 směrnice 96/92/ES: Provozovatel přenosové soustavy nebo jiný příslušný 

orgán určený dotyčným členským státem alespoň každý druhý rok vypracuje a pod 
státním dozorem zveřejní pravidelný odhad výrobních a přenosových kapacit, které 

budou pravděpodobně zapojeny do sítě, propojovacích zařízení potřebných pro 
spojení s jinými soustavami, předpokládanou kapacitu přenosové soustavy a odhad 

poptávky po elektřině. Odhad se bude týkat období, které si určí každý členský stát.  
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národní trh s poukazem na ochranu činnosti, která má povahu veřejné služby, a to např. 

prostřednictvím správního uvážení)93.  

 

4.3 Vliv první liberalizační směrnice na francouzské právo 

Francie patřila k nejdůležitějším odpůrcům schválení první liberalizační směrnice, 

především pak v otázce otevření své přenosové soustavy třetím subjektům. Při 

rozhodování, jakým způsobem otevřít trh s elektřinou, se jednoznačně přikláněla k první 

variantě, vlastně to byl tento stát, který variantu „Jediný odběratel“ navrhl v květnu 

roku 1994 Komisi. Tento návrh je vlastně výsledkem velice významného šetření 

provedeného v průběhu roku 1993 zvláštní komisí na základě pověření francouzské 

vlády, které předsedal Claude Mandil, a shrnutého v tzv. Mandilově zprávě94 z prosince 

1993.  Tato zpráva sice doporučuje zostření konkurence prostřednictvím použití nových 

způsobů výroby elektřiny a zmírněním pravidel jejího dovozu a vývozu, stejně jako 

zavedení systému, který by velkým odběratelům umožnil ověřit si, že za elektrickou 

energii platí skutečně férovou cenu, ale jednoznačně se staví do opozice proti umožnění 

přístupu třetích osob do přenosové sítě.  

V případě Francie by tento model vypadal tak, že přenosová síť by i nadále 

zůstala ve vlastnictví národního energetického giganta EDF (Électricité de France), 

který by uzavíral dlouhodobé smlouvy se zahraničními distributory elektrické energie 

na základě kritéria ceny, čili tyto smlouvy by nemohli uzavírat jednotliví odběratelé 

(snad s výjimkou několika největších) a společnost EDF by pak tuto elektřinu dál 

přeprodávala koncovým zákazníkům. Konkurence mezi jednotlivými distributory měla 

být zajištěna příslibem dlouhodobých smluv na nákup elektřiny společností EDF.  

 

 

                                                 
93 Na druhé straně je třeba mít na paměti ustanovení čl. 5 odst. 3 směrnice 96/92/ES: 3: 
Důvody, které vedly k zamítnutí udělení povolení, musí být objektivní a nediskriminační; 

musí být řádně podloženy a být opodstatněné; musí být sděleny žadateli a pro 
informaci Komisi. Žadatel musí mít k dispozici opravné prostředky. 

94 Cahiers juridiques de l'électricité et du gaz (CJEG), květen 1994, str. 153-189 
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4.3.1 Proces transpozice směrnice 96/92/ES  

První liberalizační směrnice byla transponována do francouzského práva se 

značným, více než dvouletým, zpožděním, a to prostřednictvím Zákona č. 2000-108 Sb., 

o modernizaci a rozvoji veřejné služby v sektoru elektřiny95 schváleného dne 10. 2. 2000 

a uveřejněného ve Sbírce zákonů Francouzské republiky96 dne 11. 2. 2000 na stranách 

2143-2159. Od té doby byl tento zákon několikrát novelizován, nejvíce pak v roce 2003 

v souvislosti s přijetím Zákona č. 2003-8 Sb., o trzích s plynem a s elektřinou a o 

veřejné službě v oblasti energie97 ze dne 3. 1. 2003, jehož smyslem bylo s ohledem na 

skoro dvouleté zpoždění konečně řádně transponovat směrnici 98/30/ES98, která se sice 

výhradně týká pouze trhu se zemním plynem, ale v rámci jejíhož transponování 

přistoupil francouzský zákonodárce rovněž k novelizaci norem upravujících trh 

s elektrickou energií, a dále Zákona č. 2004-803 Sb., o veřejné službě v sektoru 

elektrické energie a zemního plynu a o elektrárenských a plynárenských společnostech99 

ze dne 9. 8. 2004, což je právní předpis, kterým se transponuje druhá liberalizační 

směrnice. 

Zákon z 10. února 2000 má být sice hlavním nástrojem počátečního otevírání 

segmentu s elektrickou energií konkurenci, ale již jeho název jasně vyjadřuju, řekněme, 

nedůvěru Francie k celému liberalizačnímu procesu, neb sice obsahuje jasný odkaz na 

veřejnou službu, ale ani slovo o otevření tohoto segmentu trhu. Cécile Isidoro z této 

souvislosti konstatuje, že: „název francouzského zákona týkajícího se transpozice první 

liberalizační směrnice je vzdálen tomu být neutrální, neboť obsahuje jasný odkaz na 

                                                 
95 La loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service 

public de l´électricité  

96 JORF- Journal officiel de la République française  

97 La loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au 

service public de l'énergie 

98 Směrnice 98/30/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 22. 6. 1998 o společných 

pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem 

99 La loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l´électricité et du gaz 
et aux entreprises électriques et gazières. V souvislosti se tímto zákonem je třeba zmínit 

rozhodnutí francouzské Conseil constitutionnel č.: 2004-501 DC ze dne 5. 8. 2004, Sb. str. 
134, kterou tento orgán zrušil některé části původně předloženého a schváleného znění 

tohoto zákona a které je zajímavým zdrojem výkladu jeho ustanovení. 
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pojetí veřejné služby a neobsahuje žádný na otevření se konkurenci“100 Druhou 

skutečností je to, že Francie byla úplně poslední zemí tehdejší patnáctky, která 

k otevření svého trhu přistoupila a věc došla již do takové fáze, že Komise uplatnila 

postup dle čl. 226101 Smlouvy a zaslala Francii odůvodněné stanovisko. Těžkosti 

vyplývaly především z neochoty najít kompromis, resp. z přesvědčení v podstatě všech 

zainteresovaných stran, že tento sektor právně upravený především Zákonem č. 46-628 

Sb., o znárodnění sektoru s elektřinou a plynem ze dne102 8. 4. 1946 v aktuálním znění 

žádných modifikací nepotřebuje. Chyběla politická vůle cokoliv měnit, navíc 

francouzská politická reprezentace se nemohla zbavit dojmu, že tato nová právní úprava 

byla Francii stran Společenství vnucena a že se jedná o výrazný politický neúspěch103.   

Hned na začátku roku 1998 byl ustanoven diskusní panel mezi všemi 

zainteresovanými subjekty a institucemi, především mezi vládou, resortními 

ministerstvy, EDF a Vrchní radou pro elektrickou energii a plyn,104 přičemž především 

mezi vládou a EDF panovala značná nedůvěra, neb energetická společnost ji podezírala, 

že se pokusí využít transpozice směrnice, změnit právní statut společnosti a upevnit v ní 

svůj vliv, že k tomuto účelu využije svého vlivu ve Vrchní radě. Tyto obavy se podařilo 

částečně zažehnat až s pomocí dalších dvou orgánů, které do debaty vstoupily a kterými 

byly Ekonomická a sociální rada105 a Rada pro konkurenci106 (podobným orgánem je 

                                                 
100 Isidoro, 2006, str. 297  

101 Článek 226 (bývalý článek 169) Smlouvy: Má-li Komise za to, že členský stát nesplnil 
povinnost, která pro něj z této smlouvy vyplývá, vydá o tom odůvodněné stanovisko 

poté, co umožní tomuto státu podat vyjádření. 

Nevyhoví-li tento stát stanovisku ve lhůtě stanovené Komisí, může Komise předložit věc 
Soudnímu dvoru. 

102 La loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz 

103 Blíže k této problematice viz např. zpráva poslance Jeana Louise Dumonta 
předsedovi vlády z 2. července 1998,  Réussir la future organisation électrique française.  

104 Conseil supérieur de l´électricité et du gaz- instituce spravující sektor s elektrickou 

energií a plynem, zřízena v roce 1935, v roce 2005 na základě zákona č. 2005-781 
nahrazena Vrchní radou pro energie- Conseil Supérieur de l´Energie 

105 Conseil économique et social 

106 Conseil de la concurrence 
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v ČR Úřad na ochranu hospodářské soutěže). Především první z nich pak navrhla první 

rámcově přijatelný kompromis pro všechny zúčastněné, přičemž v některých ohledech 

se odchýlila od názoru vlády obsaženého především v tzv. Bílé knize107, dokumentu, 

který např. upřednostňoval pro stavbu nových zařízení pro výrobu elektřiny tzv. 

výběrové řízení podle čl. 4108, což je postup, který by jistě posiloval postavení vlády na 

úkor EDF, zatímco Ekonomická a sociální rada se otevřena vyslovila pro druhou 

variantu, kterou je tzv. řízení o povolení, což je varianta, která se nakonec do návrhu 

zákona prosadila. V aspektech, ve kterých se tato rada přiklonila na stranu vlády, je 

nutné zmínit především omezení výhradního postavení společnosti EDF a rovněž 

vytvoření nezávislého správního orgánu pověřeného dohledem nad energetickým 

sektorem.  

V otázce otevření energetického trhu konkurenci dala Francie přednost 

minimálnímu rozsahu vyplývajícího ze směrnice, tedy konkurenci bylo otevřeno asi jen 

30% trhu, zbytek koncových zákazníků zůstal i nadále u společnosti EDF. Pro 

zdůvodnění tohoto kroku bylo využito především argumentů politických, nikoliv 

ekonomických, neboť hlavním důvodem pro zabránění intenzivnějšího pronikání 

konkurence do odvětví byla uváděna nutnost, aby stát i nadále mohl prosazovat účinnou 

centrální národní energetickou strategii, což by v takovém případě nebylo možné. K 

tomu Nadia Chebel-Horstmann konstatuje, že: „Zákon z 10. února 2000 celkem jistě 

stanoví demonopolizaci výroby, vývozu a dovozu elektrické energie, ačkoliv činnost 

výroby není mimo kontrolu veřejné moci, neboť spočívá na respektu “Víceletého 

programu investic do výroby109“.“ 110 V otázce přístupu třetí strany do přenosové 

soustavy (ATR- Accès des Tiers au Réseau,  Third Party Access), se do právní úpravy 

prosadila forma tzv. „vyjednané ATR“, tedy forma navržená a vyjednaná přímo Francií 

během jednání o budoucí podobě první směrnice, přičemž provozovatelem přenosové 

soustavy se měla stát společnost EDF za podmínky účetního oddělení té části, která 

bude správou přenosové soustavy přímo pověřena, což byl návrh vlády.   

                                                 
107 Livre blanc z ledna 1998 

108 Čl. 4 směrnice 96/92/ES 

109 Programmation Pluriannuelle des Investissements de production- dále jen jako PPI 

110 Chebel-Horstmann, 2006, str. 81 
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Ovšem Ekonomická a sociální rada důvodně namítala, že není možné počítat 

s požadovanou samostatností provozovatele přenosové soustavy, bude-li součástí 

společnosti, jež elektrickou energii nejen vyrábí, ale i distribuuje. Tento názor trefně 

shrnuje Cécile Isidoro, když podotýká, že: „pouhé účetní oddělení činností, které má 

podobu hry s obchodními knihami, se vůbec nezdá být takového rázu, aby zajistilo 

nezbytnou samostatnost provozovatele přenosové soustavy“.111 Ekonomická a sociální 

rada proto navrhuje vytvoření samostatného subjektu zcela pověřeného správou této 

soustavy, k čemuž nakonec došlo a výsledkem je vznik RTE-Gestionnaire de Réseau de 

Transport d´Electricité, přičemž původně se jednalo pouze o samostatnou účetní 

jednotku, takže problém nezávislosti nebyl vyřešen, ale byl zde položen základ pro 

budoucí samostatnou právní subjektivitu RTE coby akciové společnosti, k čemuž došlo 

v roce 2005 na základě dekretu č. 2005-1069112 v souvislosti s transpozicí druhé 

liberalizační směrnice. Nadia Chebel-Horstmann k tomu dodává, že: „Zákon z 10. února 

2000 svěřuje provozování přenosové sítě entitě (subjektu), která jej vykonávala vždy a 

která byla až do svého oddělení službou začleněnou do společnosti EDF.“113 Ani 

v tomto případě však nedošlo k vlastnické rozluce se společností EDF, která je 

předmětem právní úpravy obsažené ve třetí směrnici. Tento postup je v mnoha ohledech 

podobný postupu českého zákonodárce a vzniku obchodní společnosti ČEPS, a.s. 

(Česká přenosová soustava).   

V rámci této debaty se řešily i technické otázky týkající se především pravidel pro 

připojování dalších subjektů do sítě. Problémem diskriminace menších výrobců 

elektřiny stanovením nejasných pravidel pro přístup do sítě se Rada pro konkurenci 

zabývala již v roce 1996114a jako účinné protiopatření navrhla, aby tato pravidla napříště 

stanovoval nezávislý orgán v rámci pověřeného ministerstva na základě stanoviska 

                                                 
111 Isidoro, 2006, str. 300 

112 Décret n°2005-1069 du 30 août 2005 approuvant les statuts de la société RTE EDF 

Transport. 

113 Chebel-Horstmann, 2006, str. 133 

114 Rozhodnutí č. 96-D-81 z 10. 12. 1996 o zneužití dominantní pozice společností EDF 

vzhledem k nezávislým výrobcům (sur l´abus de position dominante d´EDF vis-a-vis des 
producteurs indépendants), Zpráva o činnosti pro rok 1996 (Rapport d´activité pour 

1996), dodatek č. 87, str. 754 
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Rady pro konkurenci a Vrchní rady pro elektrickou energii a plyn, a to formou nařízení. 

Bílá kniha tento názor nesdílela, na místo toho prosazovala, aby byl dozor zajištěn 

přímo státem, tedy nikoliv samostatným nezávislým orgánem, přičemž by se kladl důraz 

na oddělení orgánu majícího na starosti správu společnosti EDF a toho, který by byl 

pověřen provozováním přenosové soustavy.  Nakonec byly ve hře varianty tři, tedy 

kromě přímého dohledu státu anebo nezávislé administrativní instituce, jakou je ve 

Francii např. ARCEP115 pro oblast telekomunikací, se objevila ještě varianta speciálního 

výboru nebo komise v rámci Rady pro konkurenci.  

 

4.3.2 Příčiny zpožděné transpozice 

Příčinu, kvůli které došlo k výrazné prodlevě v transpozici směrnice, je však nutné 

spatřovat v tehdejší politické situaci, neboť u moci ve Francii byla vláda socialistů116, 

kteří v této otázce výrazně podléhali levicovému křídlu strany a navíc, ironií osudu 

stejně jako v roce 1946, kdy došlo k znárodnění celého sektoru, byla druhou stranou 

levicové koalice Komunistická strana Francie (PCF)117, silně podporovaná nejsilnější 

odborovou organizací společnosti EDF, organizací CGT118. Výsledkem byla místy až 

křečovitá snaha o kompromis mezi všemi stranami a o uchování speciálního postavení 

společnosti EDF jakožto nositele veřejné služby po francouzském způsobu projevující 

se tak, že původní zákon o znárodnění sektoru s elektřinou z 8. dubna 1946 nebyl novou 

právní úpravou zrušen, ale pouze pozměněn, navíc vezmeme-li za relevantní hledisko 

při výkladu zákona pořadí jeho článků, nebude bez významu, že zákon z 10. února 

začíná ustanovením o elektrické energii jako veřejné službě, přičemž se jedná celkově o 

5 článků upravujících tento právní institut. Ratifikace zákona z 10. února byla navíc 

                                                 
115 l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes, 

francouzský regulační orgán původně zřízený v roce 1996 jako L’Autorité de Régulation 
des Télécommunications (ART) a pověřený regulací sektoru telekomunikací, kterému 

byl později v roce 2005 svěřen rovněž dohled nad poštovními službami, a tak vznikl 
ARCEP. 

116 Parti socialiste  

117 Parti Communiste Français 

118 Confédération générale du travail 
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záměrně zdržována a posunována tak, aby proběhla až po 30. sjezdu PCF, přičemž 

návrh zákona byl v Národním shromáždění předložen několik dní po této politické 

události.   

Můžeme-li zákon z 10. února shrnout po formální stránce, jedná se o poměrně 

stručný text o 55 článcích rozdělených původně do devíti hlav. První hlava je tedy 

zasvěcena ochraně veřejné služby, následuje ustanovení o výrobě elektřiny, ustanovení 

o přenosu a distribuci elektřiny (skládající se ze tří částí: přenos, distribuce a bezpečnost 

soustavy a kvalita elektřiny), čtvrtá část normuje přístup k sítím, následuje účetní 

oddělení a finanční transparentnost, šestá část upravuje otázku regulace sektoru, sedmá 

část prošla zajímavým vývojem, protože v první podobě zákona upravovala předmět 

činnosti společnosti EDF, přičemž zákonem z 9. srpna 2004 došlo k nahrazení této části 

tzv. sociálními ustanoveními, jež se udržela v účinnosti jen jeden rok a byla zrušena 

zákonem z 13. července 2005. Předposlední hlava obsahuje zvláštní právní úpravu pro 

francouzské zámořské společenství Mayotte, jež je zeměpisně součástí Komorských 

ostrovů, a vše je zakončeno deseti články přechodných a závěrečných ustanovení.  

Zpožděná transpozice první liberalizační směrnice, ke které nakonec došlo119, 

hrozila vážně destabilizovat celé energetické odvětví. Mnozí odborníci a publicisté 

upozorňovali na skutečnost, že příslušníci členských států se v případě zpožděné 

transpozice budou moci za určitých podmínek přímo domáhat svých oprávnění 

vyplývajících ze směrnice, což souvisí s problematikou přímé vertikální účinnosti 

směrnice. V jejím textu bychom našli dostatek ustanovení, která přinášejí příslušníkům 

členských států práva, jež jsou bezpodmínečná a dostatečně určitá, zlepšují jejich 

postavení, a to na úkor státem vlastněné obchodní společnosti, která reprezentuje 

obecný zájem.  

Aby společnost EDF předešla neočekávaným požadavkům svých konkurentů, 

založila v rámci své správy tzv. Úřad pro přístup do sítě,120 protože právě přístup do 

přenosové soustavy se jevil jako nejvíce problematické a monopolní postavení 

                                                 
119 Směrnice 96/92/ES měla být transponována nejpozději dne 19. února 1999, zatímco 

zákon z 10. února 2000 vešel do účinnosti dnem následujícím po publikaci ve Sbírce 
zákonů, tedy dne 11. února 2000 

120 Bureau d´ accès au réseau 
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společnosti EDF ohrožující ustanovení, přičemž lze konstatovat, že obavy EDF byly 

důvodné, neb ještě před schválením samotného zákona uzavřela francouzská ocelářská 

společnost Usinor exklusivní smlouvu se konkurentem EDF. Daleko větší problémy 

však vyvstaly ze strany členských států EU, neboť dominantní postavení společnosti 

EDF chráněné zvláštním statutem bránilo energetickým společnostem těchto států 

pronikat na francouzský energetický trh, zatímco společnost EDF využila situace 

a efektivně pronikla na trhy Velké Británie (koupě British Energy) a Španělska, ve 

kterém získalo licenci na prodej elektřiny, přičemž tato země zvažovala odejmutí 

licence s poukazem na, v komunitární právu zcela ojedinělou, zásadu reciprocity, která 

dle interpretace států vychází z čl. 19 odst. 5121, který určuje s ohledem na odstranění 

nerovnováhy při otevírání trhů s elektřinou, kdy nejsou zakázány smlouvy 

s potenciálním zákazníkem na dodávku elektřiny, tedy tehdy, kdy je zákazník 

považován za potenciálního zákazníka v obou dotyčných sítích122. Velká Británie 

dokonce podala Komisi návrh na zahájení řízení s Francií z důvodu porušení Smlouvy, 

neboť její jednání představuje překážku volnému obchodu, přičemž evropské partnery 

nijak neuklidnilo ani přijetí zákona z 10. února 2000, neboť tento předpokládá pro své 

náležité provedení asi 30 různých dekretů příslušných úřadů či institucí, zkrátka a dobře 

francouzský zákonodárce využíval všech prostředků k obejití či zbrzděni liberalizace. 

K tomu se navíc přidal argument, že: „váha EDF jakožto historického operátora se 

nezdá být takové povahy, vezmeme-li v úvahu jeho strukturu nastolenou Zákonem z 10. 

února 2000, jež by zaručovala “oddaný“ respekt pravidlům konkurence.“123 

V konečném součtu otevřela Francie svůj energetický trh jen ze 30% a zařadila se 

tak po bok zemí, jako Portugalsko nebo Řecko, přičemž tak využila výjimku, kterou 

výjimečně poskytla těmto zemím Komise z důvodu zvláštní situace na jejich 

energetických trzích, tedy v případě Francie zde nebyl žádný důvod, aby trh nebyl 

otevřen ve větším rozsahu. Společnost EDF si v tomto období počíná jako skutečný 

energetický predátor a posiluje své postavení na trhu. V červnu roku 2001 např. získává 

20% podíl v italské energetické společnosti Montedison. Nicméně ani Komise nezůstala 

                                                 
121 Čl. 19 odst. 5 směrnice 96/92/ES 

122 Čl. 19 odst. 5 písm. a směrnice 96/92/ES 

123 Isidoro, 2006, str. 305 
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k počínání Francie bez reakce, ale zahájila proti ní dvě řízení na základě čl. 226 

Smlouvy. První, z důvodu netransponování první liberalizační směrnice, se rozeběhlo 

na konci roku 1999, přičemž vhledem k tomu, že Francie přijala zákon z 10. února 2000 

již dva měsíce po obdržení odůvodněného stanoviska Komise, tento orgán k předložení 

věci ESD nepřistoupil.  

Druhé řízení bylo zahájeno z důvodu špatné transpozice, kdy Komise Francii 

vyčítala, že ustanovení čl. 22 odst. 3 zákona z 10. února 2000 je v rozporu se smyslem 

transponované směrnice a s čl. 28 Smlouvy, neb dojde-li k uzavření smlouvy mezi 

zákazníkem a dodavatelem elektřiny, toto ustanovení stanoví, že smlouva bude trvat 

minimálně tři roky. Tím by došlo k zmrazení celého sektoru. Komisi se tentokrát 

podařilo ukonejšit sdělením nově vzniklého orgánu pro dohled nad energetickým 

sektorem, Komisí pro regulaci energie124, která ve svém sdělení z 11. května 2001 

předložila Komisi komunitárně konformní interpretaci problematického článku, tedy 

takovou, že ono ustanovení lze chápat jako záruku sjednaných práv a povinností, a to 

pokud si strany nedohodnou rozdílnou dobu trvání smlouvy, resp. pokud si ji 

nedohodnou vůbec, přičemž toto ustanovení v žádném případě nebrání žádné straně 

vypovědět smlouvu na dodávku elektřiny předčasně. S tímto sdělením se Komise 

spokojila. 

Francouzský zákonodárce, podobně jako tomu bylo např. i v Itálii, se rozhodl pro 

tzv. minimální transpozici. Výsledkem je posílení role státu v otázkách určování cen, 

vydávání povolení na výstavbu zařízení pro výrobu proudu a vůbec v otázce 

strategického plánování rozvoje odvětví.  

 

4.4 Právní úprava elektrické energie v ČR v devadesátých 

letech 

Mám-li stručně zhodnotit proces právní úpravy sektoru elektrické energie v době 

od roku 1996 do současnosti, je nutné krátce zrekapitulovat právní úpravu, která byla 

pro tento sektor ekonomiky platná před schválením Zákona č. 458/2000 Sb., o 

                                                 
124 Commission de la régulation de l´énergie, tento orgán vzniká v roce 2003 z původní 

Commission de la régulation de l´électricité 
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podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů (energetický zákon)- (dále jen jako Energetický zákon nebo EnZ) 

který byl schválen 28. listopadu 2000.  

 

4.4.1 Právní úprava před Energetickým zákonem 

Energetický zákon nahradil Zákon z 2. listopadu 1994 č. 222/1994 Sb., o 

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

energetické inspekci. Zákon z roku 1994 byl tedy základní normou upravující sektor 

nejen s elektrickou energií, ale i s plynem a s teplárenstvím. Po formální stránce se 

jedná o poměrně stručnou právní normu, jež čítá 47 paragrafů, které jsou rozděleny do 

čtyř částí. První část jsou obecná ustanovení vztahující se na všechny typy 

autorizovaných činností, následují zvláštní části, které jsou tři, tedy každá jedna pro 

každý samostatný druh energetiky-elektroenergetika, plynárenství a teplárenství. 

Předposlední část se věnuje Státní energetické inspekci, poslední jsou potom přechodná 

a závěrečná ustanovení.  

Bohužel ani na internetových stránkách Parlamentu ČR, ani nikde jinde se mi 

nepodařilo nalézt důvodovou zprávu k této normě, neb byla schválena v poměrně krátké 

době po vzniku samostatné České republiky, navíc v době, kdy ještě neexistovala druhá 

komora parlamentu a kdy ještě nebyly všechny dokumenty řádným způsobem 

digitalizovány a umísťovány na veřejné přístupné internetové stránky, takže o motivech 

zákonodárce ohledně přijetí této normy lze usuzovat pouze nepřímo. Jistým vodítkem 

může být důvodová zpráva k Energetickému zákonu, který se vůči dřívější normě 

vymezuje. Jednoznačnou skutečností však zůstává, že tento zákon položil základ pro 

utváření jednotné právní úpravy v sektoru s energiemi, který byl do té doby roztříštěn 

do více norem. Jak elektrická energie, tak i plynárenství a teplárenství měly svou vlastní 

právní úpravu125, ačkoliv tyto sektory vykazují v mnoha ohledech podobné vlastnosti.  

                                                 
125 Jednalo se především o tyto právní normy: Zákon č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a 

spotřebě elektřiny (elektrizační zákon), Zákon č. 67/1960 Sb., o výrobě, rozvodu a využití 
topných plynů (plynárenský zákon) a konečně Zákon č. 89/1987 Sb., o výrobě, rozvodu 

a spotřebě tepla. Protože Zákon č. 222/1994 Sb., upravuje rovněž postavení Státní 
energetické inspekce, není bez souvislosti připomenout původní právní úpravu této 

oblasti obsaženou v Zákoně č. 88/1987 Sb., o státní energetické inspekci. 
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Tento trend, tedy společná právní úprava pro celý sektor s energiemi, se udržel až do 

současnosti a jeho výsledem je i aktuálně účinný Energetický zákon.  

V mnoha aspektech si byly obě normy podobné. Především předmět úpravy je 

takřka stejný, starší norma pochopitelně ještě nepracuje s právní úpravou Společenství a 

nezapracovává ji. Mým cílem v žádném případě není vyčerpávajícím způsobem 

postihnout rozdíly mezi oběma normami, ale pouze upozornit na některé základní 

rozdíly. Ačkoliv oba zákony používají poněkud odlišnou právní terminologii, předměty 

podnikání, které upravují, jsou prakticky stejné, Energetický zákon se výslovně vztahuje 

i na činnost prodeje elektřiny126, přičemž starší norma pracuje pouze s pojmem dodávky 

elektřiny127. Podnikat v daných předmětech podnikání bylo dle starší normy povoleno 

jen na základě autorizace, kterou poskytovalo danému subjektu, tedy buď fyzické nebo 

právnické osobě, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, a to na dobu minimálně 25 

let128, zatímco dle současné právní úpravy je na tyto činnosti udělována licence, a to 

prostřednictvím Energetického regulačního úřadu, přičemž z hlediska trvání platnosti 

takové licence hovoří Energetický zákon o době nejvýše 25 let, nejedná-li se o obchod s 

elektřinou nebo obchod s plynem, kde se licence uděluje na 5 let129.  

V průběhu let došlo tedy k zákonnému pověření zvláštního úřadu rozhodováním o 

splnění a případným udělení licence na podnikání v daném oboru činnosti, přičemž 

Energetický zákon upravuje tři výhradní licence, které se vztahují na přenos elektřiny, 

přepravu plynu a činnost operátora trhu130, jinými slovy pouze jeden subjekt, tedy 

právnická nebo fyzická osoba, může být držitelem licence na přenos elektřiny, přičemž 

v ČR je tímto subjektem v roce 1998 založená obchodní společnost ČEPS, a.s.  

 

 

                                                 
126 § 3 odst. 1 Zákona č. 458/2000 Sb., 

127 § 2 odst. 2 Zákona č. 222/1994 Sb., 

128 § 3 odst. 2 Zákona č. 222/1994 Sb., 

129 § 4 odst. 1 a 2 Zákona č. 458/2000 Sb., 

130 § 4 odst. 3 Zákona č. 458/2000 Sb., 
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4.4.2 Řízení pro získání autorizace 

Pokud žadatel splnil zákonem předepsané podmínky, byla mu autorizace 

ministerstvem udělena. V opačném případě byl vyzván, aby nedostatky své žádosti 

odstranil, a pokud se tak nestalo, bylo celé řízení zastaveno131. Zákon však nedával 

ministerstvu, ani jinému orgánu právo v rámci správního uvážení právo rozhodovat o 

udělení autorizace, přičemž toto oprávnění nemá dle současné právní úpravy ani 

Energetický regulační úřad.  

Dle Energetického zákona je zde pouze ta změna, že licence na obchod s 

elektřinou a obchod s plynem může vzniknout též marným uplynutím lhůty.132 Zákon č. 

222/1994 Sb., obsahuje rovněž povinnosti ohledně veřejné služby. Této problematice se 

věnuje především § 12133, kdy se veřejnou službou rozumí povinnost dodávat energii 

nad rámec poskytnuté autorizace na základě rozhodnutí ministerstva a to po dobu 

nejvýše půl roku. Plnění takové povinnosti lze vyžadovat, pouze pokud nastane situace 

naléhavé potřeby ve veřejném zájmu. Odvolání proti rozhodnutí o splnění povinnosti ve 

veřejném zájmu nemá odkladný účinek, na druhé straně se prokazatelná ztráta, vzniklá 

držiteli autorizace, hradí z rozpočtu ministerstva134.  

Podobnou úpravu, i když poněkud obsáhlejší, obsahuje rovněž § 12 Energetického 

zákona. Dle něj se povinností nad rámec licence rozumí povinnost dodávat energii na 

místo dodavatele, který není schopen tyto dodávky splnit, přičemž tato povinnost vzniká 

držiteli licence nejen pokud dojde k výpadku v zásobování nebo hrozí, že by mohlo 

k tomuto výpadku dojít, ale i pokud je nutné zajistit tyto dodávky s poukazem na 

naléhavou potřebu nebo veřejný zájem, kdy o takové povinnosti rozhoduje Energetický 

regulační úřad, a to na dobu nejdéle jednoho roku, přičemž odvolání povinného subjektu 

nemá odkladný účinek a ztráta se hradí dvojím způsobem, v závislosti na druhu 

                                                 
131 § 7 Zákona č. 222/1994 Sb., 

132 § 8 odst. 1 Zákona č. 458/2000 Sb.,  

133 Zákon č. 222/1994 Sb., 

134 § 10 Zákona 222/1994 Sb.,  
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dodávané energie. Buď prostřednictvím Energetického regulačního fondu, pokud jde o 

teplo, nebo prostřednictvím zvýšení regulované ceny u elektřiny a plynu135. 

 

4.4.3 Energetický zákon z roku 2000 

Pro stručné shrnutí důvodů vzniku Zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách 

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

zákonů (energetický zákon) se lze již opřít o důvodovou zprávu předloženou 

Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR Parlamentu ČR v rámci schvalování této 

normy136. Důvodová zpráva hovoří především o nutnosti přizpůsobit stávající právní 

stav vyplývající především ze zákona č. 222/1994 předpokládanému vstupu ČR do EU. 

Autorem návrhu zákona byla vláda zastoupená tehdejším ministrem průmyslu a 

obchodu Miroslavem Grégrem. Jako důvody pro předložení nového zákona uvádí 

důvodová zpráva především tyto:  

• nedostatečné řešení vzájemných vztahů autorizovaných osob, 

• nemožnost změny autorizace v případě, kdy dojde ke změně údajů uvedených v 

rozhodnutí o udělení autorizace a z dalších důvodů, 

•  praktická nemožnost ovlivnění ekonomických podmínek podnikání jednotlivých 

autorizovaných osob (v činnostech, pro které se autorizace uděluje) při 

regulaci cen energie a za existence institucionálních monopolů tam, kde v 

případě ekonomicky podložených cen může (má) působit konkurence, 

• rozdělení regulačních pravomocí mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu 

a Ministerstvem financí bez stanovení přesných pravidel spolupráce a 

stanovení postupu jednání s regulovanými subjekty v procesu přípravy a 

vydávání rozhodnutí, zejména při stanovování cen, 

• nemožnost sankcí za nedodržování některých ustanovení zákona, 

                                                 
135 § 12 Zákona č. 458/2000 Sb., 

136 Sněmovní tisk č. 535/0 viz.: 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=535&CT1=0 (dle stavu ke dni 8. 10. 2009) 
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• nedořešená ochrana spotřebitelů energie v případě, že autorizovaná osoba 

chce nebo musí ukončit svoji činnost (dodávku energie) a další.137 

Energetický zákon je normou, která si již klade za cíl více než rok před 

harmonogramem předpokládaných legislativních prací účinně transponovat především 

ustanovení směrnic 96/92/ES o společných pravidlech vnitřního trhu s elektřinou a 

98/30/ES o společných pravidlech vnitřního trhu se zemním plynem a zřídit těmito 

směrnicemi předpokládaný Energetický regulační úřad coby ústřední orgán státní 

správy se všemi příslušnými pravomocemi a dále zavedení trhů s elektřinou a plynem a 

institutu operátora takového trhu. Základním nástrojem nového zákona k prosazení 

tržních prvků do energetického systému je regulovaný přístup třetích stran k sítím a 

autorizace na výstavbu nových kapacit energetických zdrojů. Návrh zákona počítá 

s postupným otevíráním trhu s energiemi dle následujícího harmonogramu: 

v roce 2002  30 % otevření trhu, 

 v roce 2003  40 % otevření trhu, 

 v roce 2005   50 % otevření trhu, 

 v roce 2007  100 % otevření trhu138 

Energetický zákon zavádí model regulovaného přístupu do sítí, který je založen na 

principu transparentnosti, tedy nárok na připojení do sítě má každý, kdo osvědčí 

požadované technické parametry, a to za cenu, kterou stanoví regulátor trhu a kterou 

veřejně vyvěsí. Opakem je individuální přístup do sítí, kdy si každý subjekt domluví 

cenu za přístup do sítě samostatně. Regulovaný přístup do sítí zvolila většina 

evropských zemí a naše právní úprava se v tomto bodě liší od právní úpravy 

v plynárenském sektoru, kde byl zvolen princip individuálně dojednaného přístupu do 

přepravní soustavy a regulovaného přístupu do soustavy distribuční.  

                                                 
137 Str. 82 Důvodové zprávy k návrhu zákona předloženého v Poslanecké sněmovně ČR 

Sněmovním tiskem č. 535/0 

138 Str. 83 Důvodové zprávy k návrhu zákona předloženého v Poslanecké sněmovně ČR 

Sněmovním tiskem č. 535/0 
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V otázce výstavby nových výrobních kapacit pro elektřinu se Energetický zákon 

stejně jako francouzská právní úprava a stejně jako právní úprava zavedená druhou 

liberalizační směrnicí zcela přiklání k řízení o povolení (na místo výběrového řízení), 

resp. řízení o autorizaci. Zásada je taková, že splní-li žádající subjekt zákonem 

předepsané požadavky, je mu bez dalšího požadovaná autorizace udělena. Pouze chce-li 

začít dodávat proud do sítě, musí před tím získat licenci na výrobu elektrické energie. 

Za kontrolní orgán pro uplatňování Energetického zákona včetně zákona o hospodaření 

energií a zákona o cenách byla ustanovena Státní energetická inspekce139. Koordinace 

celostátního trhu s elektrickou energií je na základě ustanovení § 27 (nynější § 21a) 

svěřena Operátorovi trhu s elektřinou, což je zvláštní akciová společnost založená 

státem a ve které má stát podle nynější právní úpravy zákonný podíl min. 67 % akcií 

(podle prvotní verze zákona nesměl žádný další subjekt kromě státu vlastnit víc než 5 % 

akcií, přičemž důvodová zpráva původně počítala s max. 10 % akcií). Na základě tohoto 

ustanovení byla zřízena obchodní společnost Operátor trhu s elektřinou, a.s (dále jen 

jako „OTE“).  

V právním postavení OTE došlo rovněž k několika posunům. Jak prvotní, tak 

i současná právní úprava zakazuje OTE vlastnit licence na činnosti uvedené v § 4 

Energetického zákona140, stejně tak i vlastnit podíly v obchodních společnostech, či 

jinak ovládat obchodní společnosti vlastníci tyto licence (původní znění Energetického 

zákona OTE zcela zakazuje zakládat právnické osoby nebo se na jejich vzniku 

podílet141), ovšem nejnovější právní úprava rovněž stanoví, že akcie OTE nesmí být 

vlastněny obchodní společností držící licenci na výrobu elektřiny nebo plynu, nebo na 

jejich prodej142, zatímco důvodová zpráva k první verzi zákona s majetkovou účastí 

těchto obchodních společností vysloveně počítala, a to až do výše 45 %, přičemž se 

počítalo, že zbylých 55 % akcií bude prozatím v držení státu a později budou prodány 

neenergetickým společnostem a v tomto směru neobsahuje původní verze 

Energetického zákona vůči těmto obchodním společnostem žádných omezení. Až 

                                                 
139 § 18 Zákona č. 458/2000 Sb.,  

140 § 4 Zákona č. 458/2000 Sb., aktuální i prvotní verze 

141 § 27 odst. 4 Zákona č. 458/2000 Sb., prvotní verze 

142 § 20a odst. 3 Zákona č. 458/2000 Sb., aktuální verze 
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následně se prosadil koncept zákonem garantované 67 % většiny v OTE a dalších 

omezení, které lépe zajišťují nestrannost operátora tohoto trhu.  

Energetický zákon zavedl rovněž posílení postavení Státní energetické inspekce 

(dále jen jako „SEI“). Podle původního znění Energetického zákona143 (stejně jako 

podle III. části Zákona č. 222/1994 Sb.,) měla podobu správního úřadu podřízeného 

ministerstvu, nejnověji je její postavení posíleno a SEI je organizační složkou státu se 

sídlem v Praze a jejího ředitele jmenuje ministr průmyslu a obchodu144. Její činnost lze 

obecně rozdělit do tří množin. Jednak vykonává kontrolní činnost a za tím účelem může 

též ukládat pokuty. Dle důvodové zprávy145 k energetickému zákonu tvoří toto asi 2/3 

její aktivity. Dále je to činnost poradenská, která je poměrně marginální, a konečně 

činnost regulační146. 

 

5. Druhá vlna liberalizace-právní oddělení v EU 

V případě první liberalizační směrnice jsme viděli, že Komise musela podstoupit 

velice dlouhou cestu k jejímu prosazení, která měla od roku 1986 podobu nejprve 

vyjednávání, po jeho krachu snahy o donucení států k reformě, aby se záhy všechny 

strany vrátily opět k jednacímu stolu, pokusily se vypořádat s pojetím veřejné služby a 

po dlouhých skoro deseti letech nakonec první liberalizační směrnici schválily. Protože 

tato první směrnice byla výsledkem poněkud „vymodleného“ kompromisu, záhy se 

projevily její nedostatky. Zde je velice zajímavou skutečností, že „na rozdíl od první, 

vyjednávání o druhé směrnici proběhlo výjimečně diskrétně“ 147, tedy jednání kolem 

druhé směrnice, která tendence směrnice první nezpochybnitelně prohloubila 

v neprospěch států, sice trvala skoro sedm let, ale na rozdíl od prvního případu se vedla 

                                                 
143 § 92 odst. 1 Zákona č. 458/2000 Sb., prvotní verze 

144 § 92 odst. 1 Zákona č. 458/2000 Sb., aktuální verze 

145 Str. 86 Důvodové zprávy k návrhu zákona předloženého v Poslanecké sněmovně ČR 
Sněmovním tiskem č. 535/0 

146 § 94 a násl. Zákona č. 458/2000 Sb., aktuální verze 

147 Isidoro, 2006, str. 199 
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za mnohem menšího zájmu veřejnosti (hlavně odborových organizací energetických 

společností).  

 

5.1 Proces vzniku a obsah druhé liberalizační směrnice 

V souvislosti s čl. 26 první liberalizační směrnice byla přijata tato druhá 

liberalizační směrnice z důvodu prohloubení a většího otevření trhu s elektřinou volné 

hospodářské soutěži. Tomuto otevření bránila především ta ustanovení první směrnice, 

která dovolovala členským státům vyhnout se její plné aplikaci s odkazem na ochranu 

veřejné služby coby legální výjimky z čl. 86 Smlouvy.  

 

5.1.1 Příčiny vzniku směrnice 2003/54/ES 

Nicméně dle samotného textu ani druhá směrnice nedokázala disproporci mezi 

svobodnou hospodářskou soutěží a ochranářskými opatřeními zcela odstranit. Jedná se 

především o čl. 3, bod 8148, který umožňuje členským státům vyhnout se užití určitých 

článků, pokud by jejich aplikace bránila splnění povinnosti uložené elektrárenským 

podnikům, přičemž konkrétně se jedná o články, které upravují schvalovací řízení 

ohledně výstavby nové kapacity na území členského státu, nabídkového řízení ohledně 

nové kapacity, dále klíčový přístup třetích stran do přenosové soustavy a konstrukce a 

využívání přímého vedení. Nicméně v praxi žádný z členských států možnosti vyhnout 

se použití těchto článků nevyužil. Další právní skutečností, která bránila účinnějšímu 

otevření trhu s elektřinou, je opět důraz kladený na princip subsidiarity, který najdeme v 

čl. 3 bodu 1149 druhé liberalizační směrnice, jehož charakter je v určitých aspektech 

                                                 
148 Čl. 3 bod 8 směrnice 2003/54/ES: Členské státy se mohou rozhodnout, že nepoužijí 
články 6, 7, 20 a 22, nakolik by jejich použití bránilo, de jure nebo de facto, plnit 

povinnosti uložené elektrickým podnikům v obecném hospodářském zájmu a nakolik by 
rozvoj obchodu byl ovlivněn do té míry, že by to mohlo být proti zájmům Společenství. 

Zájmy Společenství zahrnují, kromě jiného, hospodářskou soutěž způsobilých zákazníků v 
souladu s touto směrnicí a článkem 86 Smlouvy. 

149 Čl. 3 bod 1 směrnice 2003/ 54/ES Členské státy se na základě své institucionální 

organizace, s patřičným ohledem na zásadu subsidiarity a aniž je dotčen odstavec 2 
starají o to, aby elektrické podniky byly provozovány v souladu se zásadami této 
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méně podrobný, než jak tomu bylo u první směrnice, nicméně skutečností zůstává, že 

princip subsidiarity je základním principem Společenství, tudíž jeho striktní uvádění a 

rozvádění v sekundárních právních předpisech Společenství svědčí o přetrvávajících 

obavách některých členských států, aby přeci jen Společenství nezkusilo s odkazem na 

některá další ustanovení Smlouvy jejich extenzivní interpretací rozšířit své pravomoci 

v oblasti energetiky.  

Nejdůležitějším prohloubením liberalizace se tak jeví tzv. právní unbundling150, 

tedy povinnost právního oddělení provozovatele přenosové soustavy od vertikálně 

integrované společnosti. První liberalizační směrnice zavedla povinnost založit 

provozovatele přenosové soustavy, a to dvojím možným způsobem, a jeho jasné 

odlišení od zbytku vertikálně integrovaného subjektu. Ačkoliv z hlediska rozsahu a 

povahy úkolů, které byly provozovateli svěřeny, jasně vyplývá jeho povinnost chovat se 

na trhu nezávisle a nediskriminačně, tedy až na základě směrnicí přesně vymezených 

důvodů zohledňovat pouze hledisko ekonomické efektivity, přesto teprve druhá 

směrnice jasně stanoví, že provozovatel musí být na vertikálně integrovaném podniku 

nezávislý151. Před tím se tato povinnost dovozovala především z charakteru jeho 

činnosti152.  

Za tímto účelem obsahuje směrnice enumerativní výčet kritérií, která musí 

provozovatel splňovat, aby byl považován za nezávislého, především se jedná o 

opatření v personální oblasti a dále v otázkách samotného provozování a každodenního 

rozhodování o přenosové soustavě.153 Stejně jako první obsahuje i druhá směrnice 

povinnost provozovatele přenosové soustavy zachovávat důvěrnost citlivých informací 

získaných v souvislosti s jeho činností. Nicméně na rozdíl od původní úpravy je tento 

článek ještě drobně doplněn o povinnost provozovatele sdělovat informace o jeho 

                                                                                                                                                         
směrnice a za účelem dosažení konkurenčního, bezpečného a ekologicky udržitelného 
trhu s elektrickou energií a mezi těmto podniky nerozlišují ani z hlediska práv, ani 

povinností. 

150 Čl. 10 směrnice 2003/54/ES 

151 Čl. 10 odst. 1 směrnice 2003/54/ES 

152 Čl. 7 odst. 5 a 6 směrnice 96/92/ES 

153 Čl. 10 odst. 2 směrnice 2003/54/ES 
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vlastních činnostech, které mohou být výhodné z obchodního hlediska, 

nediskriminačním způsobem154.  

  Druhá směrnice už si nevystačí s pouhým účetním oddělením, na druhou stranu 

však ještě nepožaduje, a to výslovně155, tzv. vlastnický unbundling, tedy připouští, aby 

vertikálně integrovaný podnik vlastnicky přímo nebo nepřímo ovládal správce 

přenosové soustavy. V této souvislosti dochází ke změně až třetím liberalizačním 

balíčkem schváleným v polovině letošního roku. I v druhé liberalizační směrnici zůstává 

povinnost účetního oddělení.156 Již brzy po zavedení účetního unbundlingu bylo zřejmé, 

že toto opatření je zcela nedostačující a nepodařilo se mu zabránit především 

nejrůznějším křížovým subvencím mezi jednotlivými typy licencovaných činností. 

Proto se Komise odhodlala uložit v čl. 10157 a 15158 druhé liberalizační směrnice 

členským státům povinnost právního oddělení, přičemž se musela vyrovnat především 

s ustanovením čl. 295 (222) Smlouvy, který neumožňuje Společenství dotýkat se úpravy 

vlastnictví v jednotlivých členských státech. Nicméně Komise dovodila, že tento článek 

nebrání uložit členským státům povinnost založit samostatné odbočky s vlastní právní 

subjektivitou pro rozlišné druhy hospodářské aktivity v rámci vertikálně integrovaného 

podniku, je-li to nutné k naplnění cílů Společenství a je-li zároveň zachován princip 

nediskriminace, ať se jedná o společnosti soukromé nebo státní.  

Druhá liberalizační směrnice výrazně přispěla k otevření přenosové a rozvodné 

soustavy třetím subjektům, aniž by přímo zavedla pro tento segment ekonomiky 

pravidla hospodářské soutěže. Rozumějme tomuto v tom smyslu, že i nadále zde 

                                                 
154 Čl. 12 směrnice 2003/54/ES 

155 Čl. 10 věta druhá směrnice 2003/54/ES- Tato pravidla nevytvářejí povinnost oddělit 
vlastnictví aktiv přenosové soustavy od vertikálně integrovaného podniku. 

156 Čl. 19 směrnice 2003/54/ES 

157 Čl. 10 směrnice 2003/54/ES- týká se přenosové soustavy: Je-li provozovatel přenosové 

soustavy součástí vertikálně integrovaného podniku, musí být nezávislý, přinejmenším 
pokud jde o právní formu, organizaci a rozhodování, na ostatních činnostech, které 

nesouvisejí s přenosem. 

158 Čl. 15 směrnice 2003/54/ES- týká se rozvodné soustavy: Je-li provozovatel rozvodné 

soustavy součástí vertikálně integrovaného podniku, musí být nezávislý, přinejmenším 
pokud jde o právní formu, organizaci a rozhodování, na ostatních činnostech, které 

nesouvisejí s rozvodem. 
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existuje pouze jedna přenosová a rozvodná soustava, která je většinou ve vlastnictví 

jedné společnosti, a pouze její správou je pověřen provozovatel přenosové soustavy, 

který by měl být na základě kritérií vyjmenovaných směrnicí nezávislý na mateřské 

společnosti především z hlediska řízení a zajištění transparentního a nediskriminačního 

přístupu do soustavy pro všechny subjekty. Znamená to, že vertikálně integrovaná 

společnost nemá povinnost přenosovou soustavu prodat, ani ji jakkoliv fragmentovat.  

Nicméně směrnice umožňuje výstavbu tzv. přímých vedení. Snahou je vyřešit 

případy, kdy se vertikálně integrovaná společnost z nějakého důvodu ocitne v situaci, 

kdy má buď výrobní zdroje elektrické energie nebo své významné zákazníky na území 

cizího státu nebo případ, kdy provozovatel přenosové soustavy odmítne zajistit jejich 

přímé propojení.  

Směrnice upravuje případ, kdy provozovatel přenosové nebo rozvodné soustavy 

využije svého oprávnění odmítnout do ní třetí straně přístup. Je to tehdy, když postrádá 

nezbytnou kapacitu, přičemž platí, že pro takové odmítnutí musí být řádně podložené 

důvody, zejména s ohledem na článek 3.159 Protože čl. 3 je známá diskutabilní právní 

úprava veřejné služby, dává směrnice energetickým společnostem možnost vybudovat si 

vlastní přímé linky přenosové soustavy k vybraným zákazníkům. Toto oprávnění 

vyplývá z čl. 22 druhé směrnice, kde se především v odst. 2 ukládá povinnost členských 

států stanovit kritéria pro udělování povolení ke stavbě přímých vedení na svém území. 

Tato kritéria musí být objektivní a nediskriminační160. V podstatě se členským státům 

dávají dvě možnosti, kdy povolit stavbu přímých vedení. V čl. 22 odst. 4 se říká, že 

členské státy mohou povolit stavbu přímého vedení buď pod podmínkou zamítnutí 

přístupu k soustavě na základě článku 20, je-li to na místě, nebo pod podmínkou 

postupu pro urovnání sporu podle článku 23161. Ovšem i zde se skrývá úskalí v podobě 

odkazu na povinnosti služby veřejného charakteru obsažené v čl. 3, neboť poslední 

odstavec tohoto článku poskytuje členským státům oprávnění odmítnout povolit přímé 

                                                 
159 Čl. 20 odst. 2 směrnice 2003/54/ES 

160 Čl. 22 odst. 2 směrnice 2003/54/ES 

161 Čl. 22 odst. 4 směrnice 2003/54/ES 
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vedení, jestliže by udělení takového povolení bránilo ustanovením článku 3. Pro takové 

odmítnutí musí být poskytnuty řádně podložené důvody.162  

Nicméně takové ustanovení v podstatě zabraňuje subjektům, které elektřinu 

nevyrábějí, ale pouze nakupují za účelem dalšího prodeje, aby mohly obdržet povolení 

na výstavbu přímých linek. Větší polemiku rozpoutal v této souvislosti až třetí 

liberalizační balíček, v souvislosti s jehož přijímáním vyvstala otázka, zda může 

Společenství vynucovat prodej části jmění obchodní společnosti, zda se nejedná o 

nedovolený zásah do práva na ochranu soukromého majetku, v podstatě o zvláštní 

formu vyvlastnění, či minimálně o nedovolenou formu nuceného odkupu, který jde proti 

ústavním principům členských států na ochranu vlastnictví.  

Stejně jako první liberalizační směrnice, uložila i druhá energetickým 

společnostem povinnosti ohledně vypracování, ověření a zveřejnění účetní uzávěrky 

v souvislosti s příslušnými právními předpisy Společenství163, přičemž podniky, na 

které se povinnosti zveřejnění nevztahují, musejí uchovávat výtisk takové účetní 

závěrky ve svém ústředí k nahlédnutí veřejnosti.164 Podobně jako ustanovení čl. 13 

první směrnice poskytuje i tato druhá členským státům či příslušným orgánům právo 

domáhat se přístupu k účetním podkladům energetických společností165, přičemž na 

rozdíl od předchozí úpravy je v této nové kladen rovněž důraz na zachování principu 

proporcionality mezi povinností regulačních a jiných orgánů a citlivou povahou takto 

sdělovaných informací, které mohou mít nezřídka povahu např. obchodního 

tajemství166.  

 

 

                                                 
162 Čl. 22 odst. 5 směrnice 2003/54/ES 

163 Čtvrtá směrnice Společenství: 78/660/ES ze dne 25. června 1978 založená na čl. 42 
odst. 2 písm. g Smlouvy 

164 Čl. 19 odst. 2 směrnice 2003/54/ES 

165 Čl. 18 odst. 1 směrnice 2003/54/ES 

166 Čl. 18 odst. 2 směrnice 2003/54/ES 
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5.1.2 Výstavba nových výrobních kapacit 

Velice podstatnou skutečností je i vliv druhé liberalizační směrnice na pootevření 

monopolu na trhu s výrobou elektrické energie. Tento proces byl nastartován již první 

směrnicí, především pak jejími čl. 4,5 a 6167, které dávají státům na výběr mezi dvěma 

řešeními. Buď se jedná o tzv. řízení o povolení, nebo o výběrové řízení, přičemž druhá 

směrnice přináší sice nepatrnou, ale přesto důležitou novinku. 

Z povahy čl. 7168 vyplývá, že povinnost členských států přistoupit k tzv. 

nabídkovému řízení nebo jinému podobnému stejně transparentnímu systému výběru 

dodavatele, je pouze podpůrnou formou otevření trhu s výrobou elektřiny, tedy obě 

řízení se již nadále nejsou vzájemně ekvivalenty, a to z důvodů, o kterých jsme hovořili 

již v souvislosti s první liberalizační směrnicí, tedy především z důvodu nutnosti nemalé 

iniciativy národní administrativy, na jejímž výhradním rozhodnutí záleží, zda bude 

řízení zahájeno či nikoliv, a navíc v praxi nebyly podmínky ohledně informací o povaze 

trhu rovné pro všechny účastníky řízení, ale národní energetická společnost byla často 

ve výhodě. Ačkoliv i podle této směrnice mohou členské státy udělovat povolení pro 

výstavbu energetické soustavy, a tento způsob má být primárním druhem řízení, mohou 

při výběrovém řízení zohlednit pouze kritéria taxativně obsažená v čl. 6169 směrnice.  

Zde se ovšem ukrývá slabina celé konstrukce, neboť tyto důvody jsou jednak 

značně široce definovány, jsou tedy poměrně vágní, ale hlavně čl. 6 odst. 2 písm. j170 

odkazuje na čl. 3171, což je ochrana veřejné služby, tedy důvod, ke kterému se členské 

státy již tradičně uchylují, a to nikoliv pouze v oblasti energetiky, pokud chtějí efektivně 

bránit pronikání hospodářské soutěže do vybraných segmentů hospodářství.  

                                                 
167 Čl. 4, 5, 7 směrnice 96/92/ES 

168 Čl. 7 směrnice 2004/54/ES 

169 Čl. 6 směrnice 2004/54/ES 

170 Čl. 6 odst. 2 písm. j směrnice 2004/54/ES: Členské státy stanoví kritéria pro udělování 
povolení ke stavbě výrobní kapacity na svém území. Tato kritéria se mohou týkat: plnění 

opatření přijatých podle článku 3. 

171 Čl. 3 směrnice 2004/54/ES, Povinnosti veřejné služby a ochrana zákazníka, především 

pak odst. 2 
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V druhé liberalizační směrnici nám otázku nabídkového řízení ohledně nové 

kapacity upravuje čl. 7172. Je zde však již jasně daný limit pro takové nabídkové řízení, 

které je však možné zahájit jedině tehdy, když na základě povolovacího řízení budované 

výrobní kapacity nebo opatření přijímaná v oblasti energetické účinnosti/řízení strany 

poptávky nepostačují k zajištění bezpečnosti dodávky173. Toto omezení platí i v případě, 

že by se stát chtěl uchýlit k nabídkovému řízení z důvodu prosazení či rozvinutí nových 

typů výroby za účelem ochrany životního prostředí a podpory zcela nových 

technologií174.  

Podobně jako první liberalizační směrnice, zabývá se i tato druhá podmínkami pro 

organizování tzv. rozvodné soustavy. Pojem rozvodné soustavy byl do směrnice vnesen 

z důvodu terminologického upřesnění a jasného oddělení přenosu od prodeje. Na rozdíl 

od první směrnice je problematika rozvodné soustavy v následující právní úpravě 

rozvedena podrobněji, jedná se o pět článků. Nutno poznamenat, že podmínky 

organizování tohoto segmentu hospodářství se příliš neliší do pravidel určených pro 

přenosovou soustavu. Za povšimnutí stojí jednak možnost určit více provozovatelů 

rozvodné soustavy, ale hlavně provozovatel může byt ustanoven nejenom členským 

státem nebo energetickou společností, jenž vlastní rozvodnou soustavu, ale i 

společností, která za takovou soustavu nese odpovědnost bez toho, že by ji musela 

přímo nebo nepřímo vlastnit, což vyplývá z ustanovení čl. 13175. V tomto bodě lze 

shledat rozdíl od provozu přenosové soustavy, kde se nepředpokládá, že by např. 

prostřednictvím licenčních smluv byla energetickou společností převáděna na jiné 

právní subjekty, zatímco u rozvodné soustavy lze např. ve Francii nalézt několik 

případů, kdy k takovému postoupení došlo. Provozování rozvodné soustavy má být 

členskými státy určeno na dobu určitou.  

Zatímco v první směrnici se stanovilo, že provozovatel musí se všemi účastníky 

na trhu jednat rovným a nediskriminačním způsobem, druhá směrnice tento obecný 

princip specifikuje, přičemž stanoví, že hlavním úkolem provozovatele je udržovat 

                                                 
172 Čl. 7 směrnice 96/92/ES 

173 Čl. 7 odst. 1 věta druhá směrnice 96/92/ES 

174 Čl. 7 odst. 2 směrnice 96/92/ES 

175 Čl. 13 směrnice 2003/54/ES 
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bezpečnou, spolehlivou a účinnou elektrickou rozvodnou soustavu ve své oblasti s 

náležitým ohledem na životní prostředí176. Z principu nestrannosti a upřednostňování 

ekonomických kritérií platí i zde výjimka s ohledem na přednostní připojování zdrojů 

šetrných k životnímu prostředí popř. zdrojů vyrábějících kombinované teplo a 

elektrickou energii.  

Na první pohled by se mohlo zdát, že z textu druhé směrnice vypadlo ustanovení, 

které umožňovalo členským státům nařídit energetickým společnostem, aby zásobovaly 

zákazníky z určitých oblastí za regulované ceny odlišné od běžných sazeb. Nicméně 

toto oprávnění je ve směrnici obsaženo, ačkoliv není na první pohled patrné. Dovozuje 

se totiž z ustanovení článku 14 odst. 5 a 6177, které obsahují odkaz na článek 23 odst. 2, 

potažmo 3 a 4178, kdy tato zákonná ustanovení dovolují, stručně řečeno, aby regulační 

orgány schválily metody a podmínky připojení do sítí včetně sazeb, a je to právě toto 

ustanovení, které umožňuje, aby tyto orgány vzaly v potaz i jiné než čistě ekonomické 

aspekty, jako je právě např. zásada rovného zacházení se všemi zákazníky. Musíme si 

uvědomit, že ani přenosová, ani rozvodná soustava nejsou na území žádného státu 

rozprostřeny rovnoměrně. Na jednotlivých územích se liší svou hustotou a kapacitou. 

Snahou je tedy břemeno rozdílných nákladů za její užívání určitým způsobem 

rovnoměrně rozprostřít mezi všechny klienty soustavy, čímž se pochopitelně prolamuje 

hledisko čistě ekonomického posuzování nákladů a výnosů, a aby mohl být takový 

postup legitimní, tedy aby odpovídal principu nediskriminace, musí být jednak řádně 

odůvodněn, ale rovněž musí být stanovena jasná pravidla pro jeho zavedení do praxe 

schválená příslušnými regulačními orgány. 

Dále je to případ čl. 14 odst. 3179, který stanoví povinnost provozovatele 

poskytovat všem účastníkům trhu rovnocenným způsobem informace o své činnosti. 

Druhá směrnice požaduje i v případě rozvodné soustavy právní oddělení provozovatele 

soustavy od zbytku vertikálně integrované společnosti. Podobné ustanovení v předchozí 

právní úpravě pochopitelně není, protože do roku 2003 stačilo účetní oddělení, které se 

                                                 
176 Čl. 14 odst. 1 směrnice 2003/54/ES 

177 Čl. 14 odst. 5, 6 směrnice 2003/54/ES 

178 Čl. 23 odst. 2,3 a 4 směrnice 2003/54/ES 

179 Čl. 14 odst. 3 směrnice 2003/54/ES 
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zavedlo obecně pro každou z licencovaných činností, tedy i pro distribuci, konkrétně 

pak pro správu rozvodné soustavy. Povinnost právního unbundlingu je upravena v čl. 

15180, přičemž i zde figuruje omezení možnosti Společenství zasahovat do právní 

úpravy vlastnictví jednotlivých členských států vyplývající ze Smlouvy.  

Právní oddělení je pouze prvním krokem. Aby bylo docíleno nezávislosti 

provozovatele rozvodné soustavy na vertikálně integrované společnosti, jíž je součástí, 

ukládá směrnice v druhém odstavci několik kritérií, jež jsou v podstatě shodná 

s povinnostmi uloženými provozovateli přenosové soustavy. Jsou to hlediska 

personálního propojení a ustanovení podmínek pro samostatné rozhodování při správě 

soustavy181. Právní úprava zároveň obsahuje výjimku z povinnosti právního 

unbundlingu, a to pokud má energetická společnost méně než 100.000 zákazníků, 

takové povinnosti se na ni nevztahují, nemusí tedy právně vydělovat provozovatele 

rozvodné soustavy. V praxi se tohoto ustanovení příliš nepoužívá, neboť zákazníkem je 

např. i jen domácnost. Jednalo by se tedy spíše o případy značně fragmentovaných trhů. 

Není bez zajímavosti, že podobné ustanovení figuruje rovněž v druhé liberalizační 

směrnici týkající se odvětví plynu a zde již má taková legální výjimka své opodstatnění. 

Trh s plynem je podstatně menší a tvoří jej mnohem méně zákazníků, než trh 

s elektrickou energií.  

Z dalších povinností uložených provozovateli rozvodné soustavy je ještě třeba 

zmínit povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit důvěrnost veškerých obchodně 

citlivých informací získaných při provádění své podnikatelské činnosti a bránit tomu, 

aby informace o jeho vlastních činnostech, které mohou být výhodné z obchodního 

hlediska, byly sdělovány diskriminačním způsobem182. K vysvětlení klíčových pojmů 

viz předešlý výklad. Posledním významným ustanovením je čl. 17, který dává členským 

státům možnost založení jediného provozovatele pověřeného správou jak přenosové, tak 

                                                 
180 Čl. 15 odst. 1 směrnice 2003/54/ES: Je-li provozovatel rozvodné soustavy součástí 

vertikálně integrovaného podniku, musí být nezávislý, přinejmenším pokud jde o právní 
formu, organizaci a rozhodování, na ostatních činnostech, které nesouvisejí s rozvodem. 

Tato pravidla nevytvářejí povinnost oddělit vlastnictví aktiv rozvodné soustavy od 
vertikálně integrovaného podniku. 

181 Čl. 15 odst. 2 směrnice 2003/54/ES 

182 Čl. 16 směrnice 2003/54/ES 
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i rozvodné soustavy. Toto oprávnění se snaží zjednodušit situaci na trhu a vyplývá 

z charakteru obou soustav, neboť tyto se v podstatě liší pouze výší napětí a mají 

společnou především povahu přirozeného monopolu, svojí nezastupitelnost a do značné 

míry i jedinečnost. Takový provozovatel spojené soustavy pak musí splňovat podmínky 

pro oba typy soustav uvedené v jednotlivých ustanoveních směrnice. I v tomto případě 

se provozovatel rozvodné nebo spojené soustavy ustanovuje na dobu určitou.  

Druhá liberalizační směrnice nedocílila v této oblasti kromě dílčího zpřísnění 

stávajících pravidel žádného dalšího výrazného posunu, především pak v této době ještě 

vůbec nepřicházelo v úvahu pokusit se o vlastnické oddělení sítí, které jediné by zřejmě 

mohlo mít rozhodující vliv na otevření celého segmentu větší konkurenci a 

transparentnosti. Přesto některé státy buď z přesvědčení, že takové vlastnické oddělení 

by mohlo celému energetickému prostředí prospět nebo z důvodu předjímání budoucího 

vývoje ve Společenství, již v tomto období k vlastnickému oddělení sami dobrovolně 

přistupují, a to je případ i České republiky. Zvláštním případem by byla např. Velká 

Británie, kde stav, který bude zaveden nejnovější právní úpravou, schválenou v roce 

2009, již funguje od roku 1989.   

 

5.2 Vliv druhé liberalizační směrnice na francouzské právo 

Jak jsem podrobně popsal v  části týkající se první liberalizační směrnice, 

schvalování právní úpravy ohledně její transpozice bylo velice problematické a 

provázela jej vleklá a vyčerpávající politická jednání, což mělo za následek, že Francie 

byla nejenom poslední zemí Evropské unie, která danou směrnici transponovala, ale 

stalo se tak až na nátlak Komise, těsně před zahájením řízení před Evropským soudním 

dvorem z důvodu nesplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy. Naproti tomu debata 

ohledně druhé liberalizační směrnice byla ve Francii velmi mírná, v podstatě proběhla 

takřka bez povšimnutí a země dokázala transponovat literu komunitární normy v řádné 

lhůtě, a to navzdory tomu, že druhá směrnice výrazně prohlubuje tendence, kterým se 

Francie tolik bránila.  
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5.2.1 Zákon z 9. srpna 2004 

Jak plyne z výkladu o druhé liberalizační směrnici, změny, které tento právní 

předpis přináší, jsou sice významné především v oblasti právního unbundlingu, tedy 

v oblasti právního oddělení provozovatele přenosové sítě od energetické společnosti, ale 

v mnoha jiných ohledech se obě směrnice vůbec neliší. Z tohoto důvodu je při 

zkoumání její transpozice nutné vycházet především ze zákona z 10. února 2000, který 

byl příslušným způsobem buď novelizován, a to zejména dvěma významnými zákony, 

jednak Zákonem č. 2003-8 Sb., o trzích s plynem a s elektřinou a o veřejné službě 

v oblasti energie183 ze dne 3. 1. 2003, a dále Zákonem č. 2004-803 Sb., o veřejné službě 

v sektoru elektrické energie a zemního plynu a o elektrárenských a plynárenských 

společnostech184 ze dne 9. 8. 2004, přičemž v některých případech nebylo pro naplnění 

textu směrnice nutné měnit samotný zákon, ale buď změnit podzákonný právní předpis, 

často dekret Státní rady185, a nebo si dokonce zákonodárce vystačil s pouhou změnou 

interpretace původního právního ustanovení.  

Ve výjimečných případech byla situace taková, že zákon z 10. února 2000 šel nad 

rámec směrnice a tak předcházel vzniku a transpozici druhé liberalizační směrnice. 

Ovšem takové případy byly velmi řídké, jednalo by se například o právní úpravu 

výstavby nových zařízení na výrobu elektřiny, kde první směrnice dává sobě na roveň 

jak řízení o povolení, tak i výběrové řízení, zatímco výše zmíněný francouzský zákon 

upřednostňuje na doporučení Rady pro konkurenci186 jednoznačně řízení o povolení, 

které je povinné pro všechna zařízení s výkonem alespoň 4,5 MW a které je vydáváno 

příslušným ministerstvem, tedy nikoliv nějakým nezávislým orgánem, jakým je např. 

Komise pro regulaci energie187, přičemž zákon taxativně stanoví důvody pro odmítnutí 

vydání takového povolení, kterých je celkem sedm, a pokud se jedná o výběrové řízení, 

                                                 
183 La loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au 
service public de l'énergie 

184 La loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l´électricité et du gaz 
et aux entreprises électriques et gazières.  

185 Conseil d´Etat 

186 Conseil de la concurrence  

187 Commission de régulation d´énergie 
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je možné k němu přistoupit pouze v zákonem stanovených důvodech, jakým může být 

např. upřednostnění výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů apod. Právě taková právní 

úprava byla následně přijata v druhé směrnici, jež rovněž považuje výběrové řízení za 

doplňkové a použitelné jen ve směrnicí stanovených důvodech, a to z příčin, o kterých 

jsem již hovořil výše.   

Díky první směrnici se začal postupně otevírat francouzský trh s výrobou 

elektrické energie. Otevírání začalo na zhruba 30 % trhu v červenci 2000 a jeho rozsah 

postupně nabýval, až dosáhlo skoro 70 % v červenci 2004188. S ohledem na čl. 19 první 

směrnice189 a čl. 22 zákona z 10. února 2000 bylo dekretem Státní rady190 č. 2000-456 

z 29. května 2000 stanoveno, kdo se považuje za potenciálního zákazníka a má tedy 

možnost vybrat si svého dodavatele elektrické energie. Hlediskem byla roční spotřeba 

elektřiny, přičemž původní hranice 16 GWh byla postupně snižována v následujících 

letech až na 7 GWh (dekret č. 2003-1000 z 5. února 2003), až došlo k 1. červenci 2004 

ke zrušení povinnosti deklarovat roční spotřebu elektřiny a potenciálními zákazníky se 

stali všichni průmysloví zákazníci, což v té době představovalo 68 % francouzské trhu 

s elektrickou energií, tedy přibližně 295 TWh elektřiny za rok. Toto postupné otevírání 

trhu s elektřinou tak vedlo ke: „změnám způsobu nákupu a prodeje elektřiny, a to 

minimálně u těch, kdož jsou potenciálními zákazníky, tedy těch, kteří si mohou vybrat 

svého dodavatele, kdy toto právo bylo přiznáno všem spotřebitelům od 1 července 

2007.“191 

Zatímco první směrnice se v otázce zajištění nediskriminačního přístupu do 

přenosové soustavy spokojila s pouhým účetním oddělením té části společnosti, která 

bude takovou soustavu spravovat, což se v případě společnosti EDF provedlo tak, že 1. 

července 2000 byla v souladu s článkem 12 zákona z 10. února 2000 zřízena 

z původního Provozovatele přenosové soustavy192 (GRT), který patřil k tzv. historickým 

                                                 
188 Zprávy o činnosti Komise pro energetickou regulaci (Rapports d´activité de 
Commission de régulation d´énergie) za období červen 2002 až červen 2004 

189 Směrnice 96/92/ES 

190 Conseil d´Etat 

191 Chevalier a Percebois, 2008, str. 31 

192 Gestionnaire du réseau de transport (GRT) 
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operátorům a měl na starosti jak dohled nad trhem s elektřinou, tak i s plynem, 

samostatná účetní jednotka s názvem Provozovatel přenosové soustavy pro elektřinu193 

(RTE), a teprve když se ukázalo jako nutné i právní oddělení, změnila se tato účetní 

jednotka v srpnu 2005 na samostatnou právnickou osobu, byť stále vlastnicky 

propojenou s původní společností EDF, na RTE EDF Transport194.  

Do té doby byla nezávislost provozovatel zajišťována třemi základními 

opatřeními. První z nich je opatření personální, jež se týká nejvyššího představitele 

provozovatele. Je jím ředitel, jmenovaný příslušným ministrem pověřeným energetikou 

s přihlédnutím k doporučení Komise pro regulaci energie195 ze tří kandidátů navržených 

ředitelem společnosti EDF. Zákon z 10. února obsahuje i některá ustanovení k zajištění 

nezávislého postavení ředitele RTE. Je zde neslučitelnost s jeho postavením a 

případným členstvím v představenstvu společnosti EDF. Dále nejvyšším nadřízeným 

výkonných pracovníků RTE je právě ředitel RTE, jinými slovy nikdo jiný není 

oprávněn dávat jim úkoly a oni se nesmějí řídit žádnými pokyny stran společnosti 

EDF196. Nadia Chebel-Horstmann k tomu dodává, že: „ve skutečnosti zákon z 10. února 

2000 přiznal řediteli GRT (RTE), podle Rady pro konkurenci, výsady vyšší nezávislosti 

vzhledem k těm, které by měl předseda filiálky (odštěpného závodu) ve vztahu k 

obchodní společnosti v dané skupině.“ 197 Dalšími dvěma opatřeními byla finanční 

nezávislost na společnosti EDF a hlavně přísné oddělení toku informací RTE o ostatních 

účastnících trhu.  

 

 

                                                 
193 Gestionnaire du Réseau de Transport d'Electricité (RTE) 

194 Dekret č. 2005-1069 z 30. srpna 2005 potvrzující statut společnosti RTE EDF Transport 
(approuvant les statuts de la société RTE EDF Transport) coby akciové společnosti, 

publikovaný ve Sbírce zákonů (Journal officiel de la République française) dne 31. 
srpna 2005, str. 14096 

195 Commission de régulation d´énergie 

196 Čl. 12 odst. 5 zákona z 10 února 2000 

197 Chebel-Horstmann, 2006, str. 139 
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5.2.2 Právní samostatnost RTE 

Skutečnou novotou je tedy především právní oddělení zavedené zákonem z 9. 

srpna 2004, který svým obsahem přesáhl požadavky obsažené v druhé liberalizační 

směrnici, především v 8. paragrafu Preambule a v jejím čl. 10198, protože navzdory 

jednoznačnému ujištění, že k provedení směrnice není nutné zasahovat do vlastnických 

vztahů upravených právem členských států, bylo rozhodnuto o změně statutu 

společnosti EDF (stejně jako společnosti GDF199), a to z formy tzv. lé́tablissement 

public200 na akciovou společnost. Především však zákon z 9. srpna ve svém čl. 5 

ustanovil, že provozování soustavy pro přenos elektřiny a plynu je zajištěno právnickou 

osobou odlišnou od té, jež vykonává činnosti výroby a zásobování elektřinou a 

plynem201, přičemž čl. 6 stejného zákona stanoví, že provozovatel sítě pro přenos 

elektřiny…obhospodařuje, udržuje a rozvíjí tyto sítě nezávisle vzhledem k zájmům v 

činnostech výroby nebo prodeje elektřiny…podniků, se kterými jsou spojené…nebo 

které náleží ke stejné skupině202.  

V určitém směru došlo k posílení nezávislosti RTE, nicméně jsou zde i oslabující 

prvky, neboť došlo ke změně ve způsobu ustanovování předsedy této obchodní 

společnosti, kterého dle čl. 7203 jmenuje buď správní nebo dozorčí rada společnosti EDF 

a resortní ministr odpovědný za energetiku pouze vyslovuje svůj souhlas. Zákon rovněž 

přesahuje ustanovení směrnice v tom smyslu, že předpokládá, či zakládá podmínky, k 
                                                 

198 Bod 8 Preambule a čl. 10 směrnice 2003/54/ES 

199 Gaz de France 

200 Volně bychom mohli tuto právní formu asi nejlépe přirovnat k národnímu nebo 
státnímu podniku, jaké u nás existovaly před zrušením Zákona č. 101/1963 Sb., 

Hospodářského zákoníku.  

201 Čl. 5 zákona č. 2004-803 z 9. srpna 2004: La gestion d'un réseau de transport 

d'électricité ou de gaz est assurée par des personnes morales distinctes de celles qui 

exercent des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz. 

202 Čl. 6 odst. 1 zákona č. 2004-803 z 9. srpna 2004. - Les gestionnaires de réseaux de 

transport d'électricité ou de gaz exploitent, entretiennent et développent ces réseaux 
de manière indépendante vis-à-vis des intérêts dans les activités de production ou de 

fourniture d'électricité ou de gaz des entreprises qui leur sont liées au sens des articles L. 
233-1 à L. 233-4 du code de commerce ou qui appartiennent au même groupe. 

203 Čl. 7 zákona č. 2004-803 z 9. srpna 2004 
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převodu jmění společnosti EDF k přenosové soustavě, čímž je učiněn první krok 

k jasnému oddělení přenosové a distribuční popř. rozvodné soustavy, kteréžto rozdělení 

ve francouzské právní úpravě do té doby neexistovalo, přičemž určujícím kritériem, 

jako i jinde ve světě a stejně jako v českém právu, je výše napětí v soustavě. Nejen 

Nadia Chebel-Horstmann se totiž pozastavuje nad tím, že: „žádný předchozí legislativní 

text nebo nařízení nedefinuje, co se rozumí přenosovou soustavou pro elektrickou 

energii nebo činností přenosu elektrické energie.“ 204  V českém právu tuto otázku 

upravují základní ustanovení Energetického zákona205. Přímo v čl. 24 zákona z 9. srpna 

2004206 bylo stanoveno, že stát má ve společnosti EDF minimálně 70 % podíl.  

Dále byly tímto zákonem ukotveny dva důležité principy. Tím první je odklon od 

principu speciality, který byl zakotven v čl. 44 zákona z 10. února 2000 a kterým se 

stanovilo, za jakých podmínek je zákazník považován za potenciálního zákazníka, 

přičemž tento článek byl zákonem z 9. srpna 2004 zrušen. Druhý princip umožnil učinit 

ze společnosti EDF běžnou (akciovou) obchodní společnost. Postavení společnosti EDF 

tak, jak vyplývalo především ze zákona z 8. dubna 1946, na základě kterého došlo 

k jejímu znárodnění a který sice této společnosti zajistil zvláštní postavení s poukazem 

na ochranu veřejného zájmu, zároveň však výrazně zbrzdil její ekonomický vývoj, 

neboť v čl. 16207 znárodňovacího zákona stanovil, že kapitál společnosti EDF patří 

Národu208 a není možné jej jakkoliv převádět na třetí stranu, a to i přesto, že Nadia 

Chebel-Horstmann konstatuje, že: „z pohledu účetních pravidel užívaných ve 

společností EDF, síťové infrastruktury byly zapsány jakožto “vlastní jmění“ společnosti 

                                                 
204 Chebel-Horstmann, 2006, str. 120 

205 Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 
energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 

206 Čl. 24 zákona č. 2004-803 z 9. srpna 2004: Electricité de France et Gaz de France sont 
des sociétés anonymes. L'Etat détient plus de 70 % du capital d'Electricité de France et 

plus du tiers du capital de Gaz de France 

207 Čl. 16 zákona č. 46-628 z 8. dubna 1946: Le solde net des biens, droits et obligations 
transférés aux établissements publics prévus par la présente loi constitue le capital de 

l'établissement.  

Ce capital appartient à la Nation. Il est inaliénable et, en cas de pertes d'exploitation, il 
doit être reconstitué sur les résultats des exercices ultérieurs. 

208 Nation 
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EDF na straně aktiv účetní rozvahy a byly tedy předmětem amortizace“ 209. Cécile 

Isidoro popisuje tehdejší stav slovy: „Státní průmyslové a obchodní podniky obvykle 

nemají základní jmění. Jinak tomu bylo u společnosti EDF. Nicméně, článek 16 (nyní 

zrušený) znárodňovacího zákona vybavil EDF základním jměním náležejícím Národu, 

ale který, na rozdíl od základního jmění obchodní společnosti, nemohl být postoupen, 

ani navýšen. Z toho vyplývá, že EDF mohla financovat svůj vnější rozvoj pouze 

akvizicemi (nákupy) bez možnosti výměny obchodních podílů.“210 

Tím pádem nemohla společnost rozvíjet svou ekonomickou aktivitu s dalšími 

obchodními společnostmi prostřednictvím vzájemné směny obchodních podílů, 

výměnou akcií apod. Nicméně tento článek byl zákonem z 9. srpna 2004 zrušen a ze 

společnosti EDF se stala v podstatě běžná obchodní společnost, která již má k dispozici 

všechny běžné právní nástroje pro svůj ekonomický rozvoj, přičemž zákon obsahuje 

v některých částech určité odchylky (např. zákonem stanovená min. míra státní účasti). 

Francouzská odborná literatura k tomuto dodává, že: „p řeměna EDF na obchodní 

společnost sleduje několik cílů-umožnit vyhnout se principu speciality, jenž pokračuje ve 

vytváření překážek jejímu ekonomickému rozvoji (navzdory jeho změkčení) a hlavně jí 

(společnosti EDF) poskytnout skutečné základní jmění.“ 211 

Francouzský trh s distribucí elektřiny se poněkud liší od ostatní trhů v EU, neboť 

rozvodné soustavy patří obcím a ty je ve zhruba 95 % případů pronajímají společnosti 

EDF. Zdálo by se, že díky tomuto historicky oddělenému vlastnictví je efektivně 

vyřešen problém se zajištěním nediskriminačního přístupu do sítě. Ovšem zároveň je 

zde zákonem stanovená povinnost tyto sítě poskytovat právě společnosti EDF, takže 

vliv obcí v otázce jejich využívání je velmi omezená. Aby byl efektivněji zajištěn 

přístup všech distributorů do distribuční soustavy, ukládá druhá liberalizační směrnice 

ve svém čl. 15 povinnost právního oddělení provozovatele rozvodné soustavy od zbytku 

společnosti. Zde narážíme na určité francouzské specifikum, protože zákon z 9. srpna 

takové právní oddělení nepožadoval, ve svém čl. 13 se spokojil pouze se založením 

zvláštního oddělení v rámci integrované společnosti pověřeného správou rozvodné 

                                                 
209 Chebel-Horstmann, 2006, str. 128 

210 Isidoro, 2006, str. 322 

211 Isidoro, 2006, str. 321 
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soustavy212. Cécile Isidoro k tomu přímo dodává: „Je obtížné interpretovat toto 

ustanovení tak, že nevynucuje zřízení právnické osoby odlišné pro provozování činností 

distribuce. To není zcela to, co stanovil zákon z 9. srpna 2004.“213 

V podstatě se jednalo o povinnost zajistit adekvátní míru strukturální nezávislosti 

provozovatele rozvodné soustavy, která však měla být zajištěna již v souvislosti 

s transpozicí první liberalizační směrnice a kterou druhá směrnice rozšiřovala o právní 

oddělení právě z toho důvodu, že se pouhé strukturální oddělení ukázalo jako neúčinné. 

Jinými slovy můžeme konstatovat, že v tomto případě nedošlo k řádnému naplnění textu 

směrnice a proto musela být záhy přijata novelizace, a to prostřednictvím zákona č. 

2006-1537 ze 7. prosince 2006, který původní čl. 13 podstatně rozšiřuje a povinnost 

právního oddělení zavádí214.  

 

5.3 ČR-Novelizace energetického zákona 

5.3.1 První velká novela energetického zákona 

Energetický zákon byl několikrát novelizován ještě před rokem 2004, ale většinou 

se jednalo jen o velmi nepatrné změny, které vyplývaly pouze z dílčích změn některých 

jiných právních norem, ale tyto úpravy z věcného hlediska nezasahovaly do věcné 

podstaty energetického zákona a neměly vliv na uplatňování základních práv a 

povinností jednotlivých subjektů na energetickém trhu. Jedinou výjimkou je ustanovení 

                                                 
212 Původní čl. 13 Zákona 2004-803 z 9 srpna 2004: Lorsqu'une entreprise d'électricité ou 
de gaz exploite, sur le territoire métropolitain, un réseau de distribution desservant plus 
de 100 000 clients et exerce une ou plusieurs autres activités dans le même secteur, elle 

constitue en son sein un service chargé de la gestion du réseau de distribution, 

indépendant, sur le plan de l'organisation et de la prise de décision, des autres 

activités. 

213 Isidoro, 2006, str. 323 

214 Čl. 13 Zákona 2004-803 z 9 srpna 2004 v aktuální verzi: La gestion d'un réseau de 

distribution d'électricité ou de gaz naturel desservant plus de 100 000 clients sur le 

territoire métropolitain continental est assurée par des personnes morales distinctes de 

celles qui exercent des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz 

naturel. 
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zákona č. 278/2003 Sb215., které urychlilo proces otevírání trhu s energiemi pro koncové 

zákazníky. Energetický zákon, který nahradil Zákon č. 222/1994 Sb., o podmínkách 

podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické 

inspekci, byl koncipován jako norma, která v základních obrysech připraví sektor české 

energetiky na vstup do EU, což se mu v zásadě podařilo. Z tohoto důvodu již předem 

zapracovává právní předpisy Společenství obsažené především ve směrnicích 

96/92/ES216 a 98/30/ES217.  

Na rozdíl od původní právní normy z roku 1994 je Energetický zákon právním 

předpisem podstatně rozsáhlejším, co do rozsahu více než dvojnásobným, po formální 

stránce obsahuje 104 paragrafů rozdělených do pěti hlav (Obecná část, Zvláštní část, 

Pokuty, Státní energetická inspekce, Společná, přechodná a závěrečná ustanovení). 

Protože však od roku 2000 došlo i ve Společenství k podstatným změnám, bylo záhy po 

našem vstupu do EU nutné přijmout novelu Energetického zákona za účelem sjednocení 

české právní úpravy především se směrnicemi 2003/54/ES218 a 2003/55/ES219 a z tohoto 

důvodu byl dne 14. prosince 2004 přijat Zákon č. 670/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 

458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. Jedná se o poměrně rozsáhlou, takřka padesátistránkovou, novelu původního 

zákona. Není bez zajímavosti, že ani Energetický zákon z roku 2000, ani tato 

navrhovaná novela, nebyly přijaty Senátem ČR, ale senátní veto bylo nakonec 

                                                 
215 Zákon č. 278/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 

zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů ze dne ze dne 6. srpna 2003 

216 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/92/ES ze dne 19. prosince 1996 o 

společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou 

217 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/30/ES ze dne 22. června 1998 o 
společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem 

218 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES ze dne 26. června 2003 o 

společných pravidlech pro vnitřní trh s elektrickou energií a kterou se zrušuje směrnice 
96/92/ES 

219 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/55/ES ze dne 26. června 2003 o 
společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a kterou se zrušuje směrnice 

98/30/ES 
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poslaneckou sněmovnou přehlasováno. Důvody přijetí takto rozsáhlé novelizace shrnuje 

velmi trefně důvodová zpráva: 

Zákon č. 458/2000 Sb. v platném znění vytváří právní rámec pro regulaci v 

dotčených energetických odvětvích, stanoví pravidla pro podnikání, práva a povinnosti 

jednotlivých účastníků trhu s energií a pravidla pro uplatňování role státu v těchto 

odvětvích. Jeho ustanovení jsou v souladu s právem EU platným v době přijetí zákona. 

Základní principy, na nichž je zákon postaven platí v zemích EU stále, ale některé z nich 

byly rozšířeny a upraveny v zájmu zavedení jednotného trhu s elektřinou a s plynem v 

rámci zemí EU. Konečným cílem nových pravidel daných směrnicemi EU je ochrana 

stability a bezpečnosti zásobování elektřinou a plynem a zajištění obrany jednotlivých 

subjektů – zejména konečných zákazníků – před nežádoucími vlivy a tendencemi 

spojenými s monopolním chováním. Tyto nové směry zákon č. 458/2000 Sb. zatím 

neobsahuje, neboť sama EU k nim dospěla teprve v letošním roce přijetím nových 

směrnic.220 

Kromě principů, na kterých je založena celá koncepce liberalizace energetického 

odvětví ve Společenství a které jsme probrali již v kapitole týkající se důvodů přijetí 

Energetického zákona, se při jeho novelizaci odkazuje na principy nové, ovšem ve 

Společenství dlouhodobě probírané, jakými jsou např. princip veřejné služby, zásada 

universální služby a ochrana domácností a malých zákazníků, sledování bilance výroby 

a spotřeby elektřiny a především oddělení činností regulovaných a neregulovaných v 

elektroenergetice a v plynárenství. Nová právní úprava zavedla definici některých 

nových pojmů, jakými jsou např. konečný zákazník, domácnost, nebo vertikálně 

integrovaný podnikatel. Dále bylo stanoveno, které licence jsou vydávány jako výlučné, 

a působnost Energetického zákona byla vztažena i na Operátora trhu s elektřinou, který 

se do té doby pohyboval v určitém právním vakuu. Na jedné straně se zdálo jako nutné, 

aby se některá ustanovení a principy vztahovaly i na OTE, nicméně zákon to ve své 

dosavadní podobě neumožňoval.  

Komunitární ochrana domácností a malých zákazníků projevuje v novele svůj vliv 

dále i v rámci nově vloženého § 12a, který zavádí institut tzv. dodavatele poslední 

                                                 
220 Str. 55 Důvodové zprávy k návrhu zákona č. 670/2004 Sb., předložené Poslaneckou 

sněmovnou Parlamentu ČR z roce 2004 Sněmovním tiskem č. 641 
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instance, který je povinen dodávat elektřinu nebo plyn za ceny stanovené Energetickým 

regulačním úřadem domácnostem a malým zákazníkům, kteří o to požádají221. Zároveň 

je rozšířena informační povinnost členských států vůči Komisi, stanovená v § 16, a to 

ohledně činnosti dodavatele poslední instance, ochrany zákazníků a ochrany životního 

prostředí, ale nejen jich, informační povinnost se dotýká i otázky zajištění bezpečnosti 

energetické soustavy a její kapacity a dále i v otázce sledování bilancí elektřiny a jejího 

dovozu ze třetích států222.  

Ke komunitární ochraně jednotného trhu má přispět i informování Komise o 

důvodech zamítnutí žádostí o udělení státní autorizace na stavbu nových zařízení na 

výrobu elektřiny. Dle stávající právní úpravy bude všechny shora uvedené informační 

povinnost vůči Komisi vykonávat Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Toto 

ministerstvo by mělo rovněž zajišťovat nabídkové řízení v případě selhání procesu 

autorizace na výstavbu nové energetické kapacity.  

Novela rovněž zavedla v nově přidaném § 24a223 s odkazem na čl. 10 druhé 

liberalizační směrnice224 povinnost právního oddělení provozovatele přenosové 

soustavy od zbytku vertikálně integrované společnosti, přičemž základní ustanovení 

směrnice je v textu zákona rozvedeno především s ohledem na předcházení případného 

střetu zájmů osob ve funkci statutárního orgánu či funkci obdobné. Podobným 

způsobem jako u přenosové soustavy došlo k právnímu oddělení provozovatele 

distribuční soustavy a zároveň § 25 odst. 3225 stanovil pro takového provozovatele zákaz 

být zároveň držitelem licence na výrobu, přenos nebo prodej elektřiny, a to nejpozději 

od 1. ledna 2007, kdy případné nedodržení tohoto ustanovení má za následek, že licence 

na výše uvedené činnosti automaticky zanikají. Právní samostatnost distribuční soustavy 

                                                 
221 § 12a Zákona č. 458/2000 Sb., novelizovaného Zákonem č. 670/2004 Sb., účinného 
do novely Zákonem č. 158/2009 Sb., 

222 § 16 písm. d až g Zákona č. 458/2000 Sb., novelizovaného Zákonem č. 670/2004 Sb., 
aktuální stav 

223 § 24a č. 458/2000 Sb., novelizovaného Zákonem č. 670/2004 Sb., účinného do novely 

Zákonem č. 158/2009 Sb., 

224 Směrnice č. 2003/54/ES 

225 § 25 odst. 3 Zákona č. 458/2000 Sb., novelizovaného Zákonem č. 670/2004 Sb., 

aktuální stav 



75 

 

založená Energetickým zákonem v čl. 25a226 je naplněním ustanovení čl. 15 druhé 

liberalizační směrnice (která používá termínu rozvodná soustava z důvodu jasného 

terminologického oddělení rozvodu elektřiny od jejího prodeje).  

Novela Energetického zákona rovněž změnila podmínky nabývání obchodních 

podílů ve společnosti Operátor trhu s elektřinou, a. s., Česká republika (OTE). Původní 

verze, jak jsme již vysvětlili d říve, předpokládala majetkovou účast státu ve výši 

minimálně 55 %, zbytek akcií byl k dispozici dalším obchodním subjektům v sektoru 

energetiky i mimo něj za splnění podmínky, že celkový podíl nebude vyšší než 5 % na 

jednoho akcionáře. Celé ustanovení § 27 upravující postavení OTE se mění a nově je 

zavedena státní účast min. 67 % akcií, a to na základě argumentu vyplývajícího 

z důvodové zprávy, kdy s poukazem na dynamiku celého odvětví by bylo velice obtížné 

kontrolovat převody obchodních podílů v jednotlivých obchodních společnostech a 

jejich celkovou maximální výši, takže se ruší klauzule o pěti procentech akcií, ale 

zároveň je zaveden zákaz majetkové účasti OTE v obchodních společnostech, které jsou 

držiteli licence uvedené v § 4 Energetického zákona. Tento zákaz je později ještě 

rozšířen novelou Energetického zákonem č. 158/2009 Sb.,227. 

 

5.3.2 Druhá velká novela energetického zákona 

Jedná se o poměrně rozsáhlou novelu provedenou Zákonem č. 158/2009 Sb., 

kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů ze dne 7. května 2009 a zároveň  o 

novelu velmi aktuální, která je v účinnosti pouze několik měsíců a nelze ještě hodnotit 

její přínos pro praxi, budu tedy při jejím popisování vycházet především z důvodové 

zprávy228, ale na druhou stranu je třeba říct, že se nejedná o právní předpis, který by již 

                                                 
226 § 25a Zákona č. 458/2000 Sb., novelizovaného Zákonem č. 670/2004 Sb., účinného 
do novely Zákonem č. 158/2009 Sb., 

227 V aktuálním znění Zákona č. 458/2000 Sb., je postavení operátora trhu s elektřinou 

upraveno v § 20a, který nahradil původní § 27 

228 Důvodová zpráva k Zákonu č. 158/2009 Sb., vypracovaná Poslaneckou sněmovnou 

Parlamentu ČR, rozeslaná Sněmovním tiskem č. 566 ze dne 11. 08. 2008 
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zapracovával v polovině tohoto roku Společenstvím schválené prohloubení liberalizace 

evropských energetických trhů, a to formou dvou nařízení229 a jedné směrnice230, neboť 

tato novela transponuje jiné právní předpisy Společenství231, které se sice rovněž týkají 

energetiky, konkrétně pak elektrické energie, ale nikoliv z pohledu liberalizace, což je 

důvod, proč o nich sice v této krátké stati pohovořím, nicméně učiním tak jen velmi 

zběžně.  

Rozhodl jsem se tak proto, že Energetický zákon je základní a nejdůležitější 

normou upravující sektor energetiky a změny zavedené zákonem č. 158/2009 jsou 

poměrně rozsáhlé. Navíc málokteré odvětví hospodářství je tak úzce provázané jako 

energetika a odkazy na druhou liberalizační směrnici jsou zde více než patrné, neboť 

novela se snaží především reagovat na stav úplného otevření trhu s elektrickou energií, 

ke kterému došlo od 1. 1. 2006, a trhu s plynem (od 1. 1. 2007). Předně je třeba 

konstatovat, že právní úprava v podobě před poslední novelizací v zásadě odpovídala 

komunitárním principům vztahujícím se na toto odvětví, zavedeným poslední velkou 

novelizací, která se uskutečnila prostřednictvím Zákona č. 670/2004 Sb., kterým se mění 

zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění 

pozdějších předpisů.  

Tato právní norma umožnila do Energetického zákonu promítnout jednak tříleté 

zkušenosti s jeho použitím v praxi, ale především si kladla za cíl vhodným a účinným 
                                                 

229 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009, ze dne 13. července 2009, 

kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009, ze dne 13. července 2009, 
o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou a o zrušení nařízení 

(ES) č. 1228/2003 

230 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2009/72/ES, ze dne 

13. července 2009, o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení 
směrnice 2003/54/ES 

231 Jedná se o tyto právní směrnice Společenství pro sektor elektrické energie: 

Směrnice č. 2006/32/ES o energetické účinnosti u konečného uživatele a o 

energetických službách a o zrušení směrnice Rady 93/76/EHS 

Směrnice č. 2005/89/ES o opatřeních pro zabezpečení dodávek elektřiny a investic do 

infrastruktury 
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způsobem implementovat druhou liberalizační směrnici232, což se jí podařilo. Novelou 

z roku 2004 byl mimo jiné upraven přístup k přenosovým a distribučním (rozvodným) 

sítím pro všechny účastníky trhu, a to za stejných podmínek, dále opatření přijímaná za 

nestandardních stavů provozu elektroenergetické soustavy, které ohrožují její celistvost 

a bezpečnost, řešení sporů mezi účastníky trhu prostřednictvím Energetického 

regulačního úřadu (posílení pravomocí tohoto úřadu), problematika dodávek elektřiny v 

případech, kdy sjednaný dodavatel ztratí schopnost plnit své závazky (jedná se o 

ustanovení o univerzální službě, což je součást veřejné služby, jež má konkrétně podobu 

práva účastníků trhu s elektřinou na připojení a na dopravu elektřiny za státem 

regulované ceny, které jsou stanoveny předem a vyhlášeny na období 1 následujícího 

roku).  

Podstatnou změnou bylo rovněž posílení pravomocí státního dozoru 

prostřednictvím Státní energetické inspekce, která kromě dohledu nad dodržováním 

Energetického zákona, dále Zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a Zákona č. 

180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, dbá i na 

dodržování příslušných nařízení Evropské komise platných pro energetiku (především 

nařízení č. 714/2009 ze dne 13. července 2009 o podmínkách přístupu do sítě pro 

přeshraniční obchod s elektřinou a o zrušení nařízení (ES) č. 1228/2003).  

Další novely, které přišly po zákonu č. 670/2004 Sb., již neměly na Energetický 

dopad takový vliv a byly přijaty v souvislosti se schválením nového stavebního 

zákona233 a novely zákona o evidenci obyvatel234. Podíváme-li se blíže na cíle 

směrnice č. 2005/89/ES tak, jak vyplývá z důvodové zprávy, dočteme se, že tato 

směrnice si klade za cíl zajištění vysoké úrovně bezpečnosti dodávek elektřiny jako 

klíčové otázky pro fungování vnitřního trhu s elektřinou, klade důraz nejen na 

poskytování veřejné služby související se zabezpečením dodávek elektřiny, ale 

přiměřenou úlohu dává i podporování využívání elektřiny z obnovitelných zdrojů. 

                                                 
232 Jedná se o směrnici 2003/54/ES pro sektor elektrické energie a směrnici 2003/55/ES 

pro sektor plynu 

233 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

234 Zákon č. 342/2006 Sb., kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence 

obyvatel a některé další zákony 
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Cílem směrnice je poskytování služeb ze strany provozovatelů sítí na vysoké úrovni 

spolehlivosti a bezpečnosti dodávek. S tím souvisí také rozvoj energetických sítí a 

výrobní kapacity v energetice tak, aby byla zajištěna rovnováha mezi nabídkou a 

poptávkou.235  

Tyto principy nacházejí svoji odezvu při vypracování a schvalování pravidel 

přenosové a distribuční (rozvodné) soustavy, které vypracovávají provozovatelé těchto 

soustav a které musejí být schváleny Energetickým regulačním úřadem. Nutnou 

součástí je především včasná výměna informací mezi provozovateli soustav z různých 

členských států Společenství a rovněž mezi provozovateli soustavy přenosové a 

distribuční, neboť jen tak lze předejít případným výpadkům a selhání soustav, a 

zároveň prozkoumání možností propojení rozvodných soustav s nečlenskými státy 

Společenství, především směrem k Rusku. 

Dále je zde směrnice č. 2006/32/ES, jejíž podstatná část je transponována 

Zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a která si klade za cíl zvýšit 

energetickou účinnost u konečného spotřebitele. Tato snaha vychází ze zjištění, že díky 

liberalizaci trhu s elektřinou došlo k poklesu nákladů u výrobců a distributorů elektrické 

energie, nikoliv však u koncových zákazníků. Snahou je docílit zhruba 9 % poklesu 

spotřeby elektřiny v následujících devíti letech. Vliv na Energetický zákon je zde 

v otázce informační povinnosti distributora elektřiny vůči koncovému zákazníkovi, 

který musí obdržet sdostatek informací především o výši nákladů, což je první krok pro 

zahájení kampaně za prosazení vyšší energetické účinnosti.  

Průběžné oživování sektoru s elektřinou a udržování jeho životaschopnosti má 

povzbudit zjednodušení postupů státních orgánů při vstupu do podnikání v 

energetických odvětvích a zjednodušení postupů a přístupu energetických společností 

při poskytování služeb spojených s užitím elektřiny, tedy snížení administrativní zátěže 

kladené na podnikatele např. tím, že Energetický regulační úřad, který uděluje licence 

na podnikání v energetice, si sám ověřuje finanční předpoklady k podnikání a 

bezúhonnost žadatelů o vydání autorizace.  

                                                 
235 Důvodová zpráva k Zákonu č. 158/2009 Sb., vypracovaná Poslaneckou sněmovnou 

Parlamentu ČR, rozeslaná Sněmovním tiskem č. 566 ze dne 11. 08. 2008 , str. 92 
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6. Třetí liberalizační směrnice 

6.1 Proces vzniku a obsah druhé liberalizační směrnice 

Přijetí třetí liberalizační směrnice je výrazným úspěchem rovněž českého 

předsednictví EU, neboť energetika byla jednou z jeho klíčových kapitol, a je nutné 

poznamenat, že výsledný kompromis se rodil dlouho a velmi pracně. ČR dosáhla v 

březnu finální dohody s Evropským parlamentem, který dne 22. dubna 2009 všechny tři 

právní předpisy schválil, přičemž původně v sektoru elektrické energie (v sektoru plynu 

byli poslanci ochotni přijmout i jinou možnost) striktně prosazoval pouze jednu, a to 

z hlediska vlivu na vlastnické vztahy nejvíce kontroverzní variantu vlastnického 

oddělení. Od začátku provázela počínání Komise značná nedůvěra členských států, 

neboť tento orgán Společenství nastínil první rámcový návrh budoucího prohloubení 

liberalizace již ve svém sdělení Radě a Evropskému parlamentu ze dne 10. ledna 

2007236, tedy jen něco málo přes tři roky od vypršení lhůty pro transpozici druhé 

liberalizační směrnice, kdy podle mnohých expertů bylo ještě příliš brzo na podrobnější 

hodnocení jejího dopadu na trh Společenství, vezmeme-li navíc v potaz skutečnost, že 

prakticky všechny státy se s transpozicí zpozdily, popřípadě z ní získaly určité výjimky 

nebo neúplně dodržovaly její ustanovení (snad kromě Malty a Kypru), což výsledný 

pohled na trh rovněž poněkud zdeformovalo (v současnosti se např. v Německu 

v energetických kruzích hovoří o tom, že již začala příprava čtvrté liberalizační 

směrnice, a to bez ohledu na skutečnost, že třetí se ještě vůbec nestala účinnou). 

Máme-li podrobněji textově porovnat druhou a třetí liberalizační směrnici, je na 

první pohled patrné, že třetí směrnice je podstatně rozsáhlejším textem, a to skoro 

dvojnásobně. Oproti právnímu stavu z roku 2003 přibylo 19 článků, nejnovější text je 

z formálního hlediska o více než polovinu rozsáhlejší než původní. První nové 

ustanovení lze najít již v čl. 6237, který klade důraz na regionální spolupráci při rozvoji 

společného trhu. Regionální spolupráce by měla být základním nástrojem především pro 

                                                 
236 Sdělení Komise Evropské radě e Evropskému parlamentu, Energetická politika pro 
budoucnost, ze dne  10.1.2007, v Bruselu, KOM(2007) 1 v konečném znění 

237 Čl. 6 směrnice 2009/72/ES 
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harmonizaci přenosových soustav, čl. 6 je tak vyjádřením postupu, kterým by se měla 

ubírat budoucí harmonizace. Pro vytvoření fungujícího a efektivního trhu s elektřinou 

v rámci Společenství je nutné vytvořit nejprve několik menších trhů regionálních a ty 

pak propojit do jednoho celku. Taková spolupráce je nutná především v případě rozvoje 

přenosové soustavy, protože bez bezpečného přenosu s dostatečnou kapacitou se žádný 

trh neuskuteční238. Spolupráce se má rozvíjet nejen mezi provozovateli přenosových 

popř. distribučních soustav, ale i mezi regulačními orgány, to vše pod hlavičkou 

Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů.  

Snahou při přijímaní třetí liberalizační směrnice tedy bylo zúročit více než pět let 

zkušeností s druhou liberalizační směrnicí239 a zároveň prohloubit trend efektivnějšího 

fungování evropského trhu s elektrickou energií prostřednictvím prohloubení 

nezávislosti provozovatele přenosové soustavy zavedením požadavku tzv. vlastnického 

oddělení240 (ownership unbundling) tohoto subjektu od zbytku vertikálně integrované 

společnosti, tedy nastolení takového stavu, kdy vertikálně integrovaná společnost 

nebude mít žádnou majetkovou účast v provozovateli přenosové soustavy, a ani jinak 

nebude mít možnost jej ovlivňovat nebo ovládat241. Pokud se jedná o podíly 

v rozdělované společnosti, plán je takový, že akcionáři stávající společnosti získají za 

svoji akcii akcie dvě, stanou se tak akcionáři obou dvou obchodních společností, 

přičemž nemají povinnost svůj majetkový podíl v jedné z nich prodat, pokud je 

dodržena podmínka, že ani v jedné z nich nemají majoritu242. Tato varianta je zcela 

jednoznačně Komisí preferována, argumentuje se i jejím poměrně jednoduchým 

                                                 
238 V případě regionální spolupráce v oblasti přenosových soustav mezi společností 

ČEPS, a.s. s regionálními partnery se jedná především o tyto zahraniční provozovatele 
přenosu elektrické energie: V Německu jsou to transpower stromübertragungs gmbh a 

Vattenfall, v Polsku Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A., na Slovensku 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., V Maďarsku MAVIR ZRt.- Magyar 

Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörően Mőködı Részvénytársaság, 
v Rakousku Verbund-Österreichische Elektrizitätswirtschafts-AG a ve Slovinsku ELES- 

Elektro-Slovenija, d.o.o. 

239 Směrnice 2003/54/ES 

240 Čl. 9 a násl. směrnice 2009/72/ES 

241 Čl. 9 odst. 2 směrnice č. 2009/72/ES 

242 Čl. 9 odst. 2 písm. c směrnice č. 2009/72/ES 
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uvedením do praxe, resp. tento koncept nezvyšuje byrokratickou zátěž členských států, 

ani nevyžaduje na orgánech Společenství zvláštní kontrolní činnost, stačí v podstatě jen 

pověřit kontrolou tohoto pravidla již stávající instituce, jakými jsou např. v ČR 

Energetický regulační úřad. Protože by mohlo být velmi problematické přimět obchodní 

společnosti, aby se zbavovaly svého majetku, takový postup by dokonce mohl být i 

v rozporu se Smlouvu, neukládá třetí směrnice takovou povinnost přímo, pouze stanoví, 

že je nepřípustné vykonávat vedle činnosti provozovatele přenosové soustavy ještě i 

jinou licencovanou činnost a že není-li stanoveno jinak, bude od 3. března 2012 tuto 

činnost vykonávat vlastník přenosové soustavy. Vznikne tak překážka pro provozování 

jiných licencovaných činností. Je pak na každé obchodní společnosti, aby se rozhodla, 

jestli aktiva k přenosové soustavě převede na jiný subjekt, nebo zvolí jinou variantu.  

 

6.2 Alternativní způsoby oddělení 

Druhou možností je využití zavedení tzv. nezávislého provozovatele soustavy243 

(ISO), což je společnost vlastnicky oddělená od vertikálně integrované společnosti, 

která sice nevlastní přenosovou soustavu, ale výhradně ji spravuje a díky své právní i 

majetkové samostatnosti a nezávislosti tak zajišťuje nediskriminační správu přenosové 

soustavy a volný přístup do ní pro všechny účastníky trhu. V případě výběru druhé 

varianty musí být ISO schválen Komisí244 a pracuje podle jí odsouhlaseného 

desetiletého plánu245. Dále směrnice upravuje povinnosti ISO, mezi které patří 

především odpovědnost za udělování a správu přístupu třetích osob, včetně výběru 

přístupových poplatků, poplatků za přetížení a plateb podle vyrovnávacího mechanismu 

mezi provozovateli přenosové soustavy v souladu s článkem 13 nařízení (ES) 

č. 714/2009, jakož i za provoz, údržbu a rozvoj přenosové soustavy a za zabezpečení 

dlouhodobé schopnosti soustavy uspokojovat přiměřenou poptávku prostřednictvím 

plánování investic. Při rozvoji přenosové soustavy odpovídá nezávislý provozovatel 

soustavy za plánování (včetně povolovacího řízení) a výstavbu nové infrastruktury a její 

                                                 
243 Čl. 13 směrnice 2009/72/ES 

244 Čl. 13 odst. 1 směrnice 2009/72/ES 

245 Čl. 13 odst. 2 písm. c směrnice 2009/72/ES 
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uvedení do provozu. Vlastník přenosové soustavy nesmí mít odpovědnost za udělování 

a správu přístupu třetích osob ani za plánování investic246. Podobným způsobem pak 

zákon upravuje i povinnosti vlastníka přenosové soustavy.  

Ve třetí směrnici lze zaznamenat prohloubení spolupráce mezi regulačním 

orgánem pro sektor energetiky a národním orgánem pro ochranu hospodářské 

soutěže247. Tyto snahy našly svou odezvu např. i v ustanovení čl. 13 odst. 6, kdy 

regulační orgán dohlíží na činnosti provozovatele a orgán ochrany soutěže nad plněním 

povinností vlastníka sítě. Prolínání působností obou úřadů se objevuje i v poslední 

novelizaci Energetického zákona248a v odborné veřejnosti se v poslední době velmi 

často skloňuje otázka, jak by taková spolupráce měla do budoucnosti vypadat249. 

Následující článek250 pak stanoví, jaká minimální kritéria musí být přijata, aby byla 

zajištěna nezávislost provozovatele přenosové soustavy na jejím vlastníkovi. Jedná se 

především o kritéria zákazu propojení personálního substrátu odpovědného za řízení 

vlastníka soustavy s ostatními částmi vertikálně integrované společnosti, dále 

profesionální nezávislost těchto osob na zbytku vertikálně integrované společnosti 

v otázce samostatného rozhodování o soustavě a konečně vypracování programu shody 

u těchto odpovědných osob.   

Třetí variantou je tzv. nezávislý provozovatel přenosové soustavy251 (ITO), jehož 

zřízení má podobu právního oddělení přenosové soustavy od produkce energie, což je 

stav, který je již prakticky zaveden druhou liberalizační směrnicí. Protože byl ve 

Společenství skutečně velmi tuhý odpor jak vůči tzv. tvrdé variantě vlastnického 

oddělení, tak i proti zřízení ISO, a hrozilo úplné zmrazení dalšího právního vývoje 
                                                 

246 Čl. 13 odst. 4 směrnice 2009/72/ES 

247 V ČR je to Úřad pro ochranu hospodářské soutěže  

248 Novelizace provedená prostřednictvím zákona č. 158/2009 Sb., 

249 Např. příspěvek JUDr. Mgr. Vratislava Košťála, vedoucího odboru Právní služby ČEPS, 

a.s. s názvem Změny energetického právního rámce pro fungování ČEPS, a.s., 
předneseného na konferenci Fungování energetických trhů v ČR a EU uspořádané dne 

29. září 2009 (záznam dostupný na: http://www.done.cz/konference5/obsah.html;  
konzultováno dne 16. 11. 2009) 

250 Čl. 14 směrnice 2009/72/ES 

251 Čl. 9 odst. 8 ve spojení s kapitolou V směrnice 2009/72/ES 
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v tomto sektoru, byla zavedena tato třetí varianta, která má v podstatě podobu poměrně 

rozsáhlé deskripce (7 článků) toho, co musí provozovatel přenosové soustavy splňovat, 

aby mohl být považován za nezávislého a zároveň i zmocnění národních regulátorů ke 

kontrole a vymáhání této nezávislosti, které v konečném součtu může mít i podobu 

přepadových kontrol těchto orgánů v sídlech dotčených společností z účelem 

kompletního zjištění skutkového stavu tak, jak jsme na to zvyklí v případě ochrany 

hospodářské soutěže.  Dceřiná společnost by mohla uplatňovat svůj vliv především 

prostřednictvím schvalování finančního plánu provozovatele přenosové soustavy a 

maximální výše jeho zadlužení.  

Tato varianta je více než problematická, protože jen stěží lze uvažovat o 

prosazování samostatné obchodné politiky společností, která nemá pod kontrolou svůj 

vlastní finanční plán. Protože velmi důležitým motivem pro zahájení celého procesu 

liberalizace daného odvětví hospodářství je i značná podfinancovanost přenosových 

soustav, měl by národní regulátor právo navrhnout finanční plán, případně přikázat 

investice v nezbytné míře do této soustavy. Důležitým nástrojem vytvoření tlaku na 

provozovatele soustavy je i jejich povinnost připojit každého, kdo splňuje stanovené 

technické parametry, k soustavě bez ohledu na její kapacitu. Provozovatelé tak musí být 

schopni dostatečně určitě předvídat její budoucí vytížení a tomu přizpůsobit své 

investiční plány. Tuto třetí cestu prosazovaly z členských států především Francie a 

Německo, ke kterým se přidalo dalších šest států Společenství a společně hrozily 

vetovat celý proces schvalovaní, přičemž argumentovaly nutností podržet si kontrolu 

nad provozovateli přenosových soustav, protože jinak tuto kontrolu převezmou mocné 

obchodní společnosti mimo EU, především z Ruska, které se nepohybují na 

liberalizovaném trhu. Za všechny kritické názory lze uvést alespoň jeden: „Základní 

východisko musí být vzato v úvahu, pokud uvažujeme o vlastnickém oddělení: „Není 

žádoucí, aby se kontrola sítí následně vymykala z center evropského rozhodování.  

Vlastnické oddělení (synonymum otevření se kapitálu) může vyústit v to, že zítra 

Gazprom a Sonatrach převezmou kontrolu nad akciemi přenosových sítí Evropské unie, 

což je již případ Gazpromu v některých zemích Východní Evropy (např. Bělorusko).“252 

 

                                                 
252 Chevalier a Percebois, 2008, str. 76 
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Důležitým milníkem pro některé váhající státy, především Francii, pak byl posun 

učiněný v listopadu 2008, kdy bylo schváleno to, čemu se někdy zjednodušeně říká 

„klauzule Gazprom“, tedy možnost, aby členské státy bránily své energetické trhy proti 

vstupu obchodních společností, u kterých k liberalizaci ještě nedošlo. O zákazu by si 

měl rozhodnout každý stát samostatně, Komise by pak měla tyto zákazy nikoliv snad 

přímo schválit, ale v případě, že hrozí vstup obchodní společnosti z třetího státu do 

přenosové soustavy nebo do jejího provozovatele, bude se k takovému kroku 

vyjadřovat. Toto ustanovení se v nové směrnici realizovalo prostřednictvím čl. 11253, 

který upravuje certifikaci pro provozovatele nebo vlastníka přenosové soustavy 

kontrolovaného subjektem ze země mimo Společenství. Výměnu informací mezi 

členským státem a Komisí má zajistit národní regulační orgán a ten také při udělování 

certifikace vezme v potaz stanovisko Komise a pokusí se mu v nejvyšší možné míře 

vyhovět. Pro žadatele o certifikaci ze třetích států platí povinnosti podle čl. 9 

směrnice254. 

Tato třetí varianta zajišťuje výrobcům elektřiny největší rozsah vlivu na 

přenosovou soustavu. Neměli bychom zcela opomíjet ani ryze politické souvislosti 

celého problému, neboť v červenci 2009 udělila Komise dvěma energetickým 

společnostem, německé E.ON a francouzské GDF Suez pokutu ve výši 1,1 mld. eur za 

třicet let trvající kartelovou dohodu, která trvala i po liberalizaci trhu s plynem, což je 

jedna z nejvyšších sankcí, jaká kdy byla Komisí udělena. Obě společnosti se sice 

odvolaly, nicméně lze se důvodně domnívat, že míra jejich ochoty aktivní spolupráce na 

budoucí liberalizaci může při posuzování případu hrát svou roli. Všechny tři varianty 

jsou si zcela na roveň a záleží pouze na tom kterém státu, jakou z nich si z hlediska 

struktury svého energetického trhu nebo s ohledem na politickou situaci vybere. 

Nová právní úprava vedle základních vztahů v energetickém odvětví přináší i 

rozšíření stávající palety práv spotřebitelům255. Ti budou mít možnost bez jakýkoli 

sankcí zcela svobodně do tří týdnů změnit svého dodavatele elektřiny a dále mají právo 

obdržet do šesti týdnů podrobné rozúčtování spotřeby elektrické energie. Energetické 

                                                 
253 Čl. 11 směrnice 2009/72/ES 

254 Čl. 9 směrnice 2009/72/ES 

255 Příloha I směrnice 2009/72/ES 
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společnosti rovněž ponesou odpovědnost za kvalitu svých služeb a s tím spojenou 

povinnost případné kompenzace, pokud tuto kvalitu nedodrží. Do budoucnosti se rovněž 

zvažuje možnost uložit dodavatelům elektřiny vybavit koncové zákazníky inteligentním 

zařízením pro měření spotřeby. Všechna tato opatření směřují jednoznačně ke snížení 

celkové spotřeby elektrické energie, přičemž právě u konečných zákazníků jsou v tomto 

ohledu spatřovány největší rezervy. 

 

7. Závěr 

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

energetiky a její vliv na francouzskou a českou legislativu“ si především kladla za cíl 

přehledným způsobem popsat vývoj liberalizace a vytváření společného trhu 

s elektrickou energií v rámci Společenství. Energetika je jednou z nejdůležitějších 

součástí společného trhu. Jak stále naléhavěji připomínají nejrůznější dokumenty 

definující společnou energetickou strategii, stává se Společenství stále více závislé na 

dovozech surovin a energie z nečlenských zemí. To je skutečnost, se kterou se evropské 

země mohou vyrovnávat různým způsobem. Jedním z nich je rovněž vytvoření 

bezpečného dobře fungujícího společného trhu s elektrickou energií, který bude vytvářet 

příhodné konkurenční prostředí a tak snižovat ceny elektřiny pro všechny spotřebitele, a 

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

energetika jedním ze základních pilířů společné hospodářské politiky. Cílem této práce 

bylo rovněž ukázat, jak k takovému posunu došlo, jakým způsobem se ze segmentu 

hospodářství, který byl původně zcela v kompetenci jednotlivých členských států, stál 

úhelný kámen hospodářské integrace.  

Toto téma jsem si vybral, neboť dle mého názoru v sobě spojuje řadu 

protichůdných prvků. Především sektor s elektrickou energií, stejně jako prakticky celá 

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

činnost velkých energetických společností dopadají jak normy práva občanského a 

obchodního, tak ve zvýšené míře i práva správního a jejích postavení je nezřídka 

upraveno zvláštní právní normou, jejich činnost výhradně nepodléhá zákonům volné 

hospodářské soutěže, ale naopak musí být regulována. V době, kdy jsem začal ohledně 

tohoto tématu získávat první znalosti a schraňovat podklady, platil stav přijatý na 
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základě druhé liberalizační směrnice a třetí směrnice byla teprve ve fázi vyjednávání. I 

když už byla i tato norma přijata ve své definitivní podobě, stále ještě nenabyla 

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

Oblast energetiky je sektorem, ve kterém se stále intenzivněji střetávají zájmy členských 

států a Společenství. Bylo tedy zajímavé sledovat, jakým způsobem docházelo a 

dochází k vzájemnému ovlivňování komunitárního právního řádu a obou řádů 

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

národních právních úprav vycházet přímo z původního znění těchto pramenů. Toto 

všechno jsou aspekty, které se určitým způsobem v mé práci prolínají.  

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

státy Společenství, které vyznávají výrazně odlišné přístupy k danému problému. Mám 

za to, že právě prostřednictvím srovnávání dvou různých pojetí se může lépe vyjevit 

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

o to důležitější, že nedůrazné vyhodnocování předešlých kroků v liberalizaci zaselo 

mezi Společenstvím a členskými státy značnou míru nedůvěry, která je o to 

znepokojující, že ačkoliv třetí liberalizační směrnice není starší než několik měsíců a 

ještě více než rok nenabude účinnosti, již se připravují další liberalizační kroky, jinými 

slovy aktuální stav rozhodně není stavem konečným.  

Tato práce se pokusila prostřednictvím širšího zasazení problematiky do 

politického a ekonomického kontextu poukázat na budoucí vývojové tendence v sektoru 

s elektrickou energií. Z formálního hlediska jsem se zaměřil hlavně na sekundární 

prameny práva, kterými jsou tři liberalizační směrnice, které jsem zasadil do širšího 

kontextu pramenů primárních a dále doplnil o některá soudní a správní rozhodnutí. Tato 

práce rozhodně není zcela vyčerpávající analýzou právní úpravy sektoru elektřiny, ani 

to není jejím cílem. Stejně tak i v rámci liberalizace si práce všímá hlavně základních 

termínů a institutů směrnicemi zavedenými. Nejprve je vysvětluje na základě jejich 

funkce ve směrnici, dále si všímá jejich konkrétní realizace ve dvou členských státech.  

V úvodu této práce jsem si položil několik otázek. Ačkoliv je tato diplomová 

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

dílčím způsobem na některé z nich odpovědět. Ptáme-li se po smyslu liberalizace, 

patrně nejdražšího společného hospodářského projektu Společenství, lze jej spatřit ve 
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snaze zefektivnit trh s elektrickou energií, dosáhnout lepšího postavení spotřebitelů a 

napomoci energetickým úsporám. Vlastnické oddělení přenosových sítí od vertikálně 

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

je v podstatě úvodem do problematiky. Mojí snahou bylo, aby byla malým průvodcem 

v této problematice pro každého, kdo se o ni bude zajímat. Zároveň 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 české a francouzské právní 

úpravy mi přišlo více než trefné, neboť zatímco český zákonodárce velmi důsledně 

přejímal komunitární ustanovení a mnohdy ještě v předstihu upravoval národní 

legislativu tak, aby vyhovovala té evropské, Francie se podřizovala společné 

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

 Na druhou stranu to byli právě Francouzi, kdo přicházel s novými, neotřelými a 

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

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

s pojetím tohoto principu rovněž dílčím způsobem vyrovnávat, nicméně učinil jsem tak 

jen rámcově a v minimální míře, neboť pojetí veřejné služby a vztah Společenství 

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 vyčlenit širší prostor k jejich 

obsáhlejšímu zkoumání. Nicméně pravdou zůstává, že hledisko ochrany veřejné služby, 

tedy nejvyššího principu činnosti hospodářského sektoru s elektrickou energií je kromě 

zvláštní ekonomické struktury celého sektoru v podobě vertikální integrace velice 

pádným argumentem k omezování volné hospodářské soutěže v sektoru.  

Na předjímání budoucích tendencí v této problematice v rámci Společenství je dle 

mého názoru ještě příliš brzy. Důležitým krokem by mělo být jasné vyhodnocení 

účinnosti nejen třetí liberalizační směrnice, ale i té druhé, neboť k tomu rozhodně 

nedošlo. Jedině tak budeme moci zjistit, zda tento nejdražší projekt splnil očekávání, 

která se na něj kladou. Avšak protože je patrné, kterou variantu Komise jednoznačně 

upřednostňuje, tedy variantu vlastnického oddělení sítí, lze se domnívat, že další postup 

bude spočívat v omezení nebo ztížení možností při uplatňování odlišných postupů, 

jakými jsou např. ISO, ale hlavně ITO. Tímto směrem bude Komise bezpochyby 

stupňovat svůj tlak.  
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Čím více se energetický sektor otevírá konkurenci, tím více se v této hospodářské 

oblasti bude uplatňovat působnost orgánů pro ochranu hospodářské soutěže. Toto je 

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

vyřešení spolupráce mezi regulačními orgány a orgány ustanovenými pro ochranu 

hospodářské soutěže. Především pokud si členské státy Společenství v oblasti 

přenosových sítí zvolí variantu ITO, lze očekávat i velmi razantní postup orgánu 

dohledu v případě důvodného podezření z nekalých praktik, které mohou mít i podobu 

nečekaných kontrol v sídlech podezřelých společností. Z tohoto důvodu bude nutné 

upřesnit pravomoci komunitárních i národních regulačních orgánů. Jinými slovy, až 

bude dořešena otázka přístupu do sítí stran třetích subjektů, bude zřejmě dalším krokem 

řešení problémů kontroly dodržování takových ustanovení. I za tím účelem byla zřízena 

na úrovni Společenství Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů a i 

když jsou zatím její pravomoci slabé, stejně jako kodexy pravidel pro přístup do sítí 

nejsou dle současných odborných názorů právně závazné, lze důvodně očekávat, že 

v tomto směru dojde v nejbližších letech ke změnám.  
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10.   RESUMÉ 

 

European (community) legal regulation of energetics and its influence on French 
and Czech legislation  

 

This thesis deals with three directives of liberalization in EU and investigates the 

influence that this legal regulation brought in the sector of electric energy with emphasis 

on ownership unbundling established by the third directive of liberalization 2009/72/EC. 

This thesis is comparative; its objective is to point out the influences and processes 

which occurred in Czech and French legal regulations of electric energy under the 

influence of the regulations of EU. The aim of this thesis is to describe the basic outline 

of the procedure, goals and instruments, by which the process of the so-called 

liberalization of European sector of electric energy started. The main questions I ask in 

my thesis are what the sense of the started liberalization is; what other alternatives there 

were and are; how the whole process proceeded; what impacts of legal regulation of 

community on legislation of the two states there are; and what new tendencies may be 

presented in this sector in the future. This thesis is concerned with all four types of 

licensed activities emphasizing the production of electric energy. Except for ownership 

unbundling it also describes alternative modes, which are Independent System Operator 

(ISO) and Independent Transport Operator (ITO). 

 

Klí čová slova: 

vlastnické oddělení -ownership unbundling 

nezávislý provozovatel soustavy (ISO) - Independent System Operator 

nezávislý provozovatel přenosové soustavy (ITO)- Independent Transport 

Operator 

 


