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S ohledem na pomalý rozvoj konkurence na českém trhu se zemním plynem po jeho liberalizaci 
zkoumám dopad omezené konkurence na trhu producentů na trh domácích obchodníků. Rozšiřuji 
standardní Cournotovy modely konkurence a snažím se pochopit současný a možný budoucí 
vývoj po liberalizaci trhu v zemi, která má jen minimální vlastní produkci. Docházím k závěru, 
že producent může využít svoji sílu na trhu, přivlastnit si část přínosu liberalizace a zvýšit 
velkoobchodní ceny, což vede k nižšímu poklesu koncových cen po liberalizaci. Navíc tento 
nárůst velkoobchodních cen znesnadňuje vstup nových obchodníků s plynem. Tento problém lze 
zmírnit či kompletně odstranit, pokud současně s liberalizací domácího trhu dojde i k zvýšení 
konkurence na úrovni producentů. 
 
S důrazem na liberalizaci českého trhu se zemním plynem zkoumám, jak struktura skladování 
plynu může ovlivnit vývoj konkurence a ceny po liberalizaci trhu. Rozšiřuji standardní 
Cournotovy modely konkurence a snažím se analyzovat současný a možný budoucí vývoj po 
liberalizaci trhu v zemi, která má jen minimální vlastní produkci a vykazuje vysokou koncentraci 
v oblasti uskladňovacích služeb – klíčového vstupu při tvorbě finálního produktu. Ukazuji, že 
vertikálně integrované uskladňovací služby bez regulace nepřispívají k rozvoji konkurence. 
Jednoduchým vyčleněním uskladňovacích služeb bez zavedení dalších mechanizmů se situace 
nezlepší, ba naopak, může se i z pohledu spotřebitele zhoršit. Na druhé straně regulace 
uskladňovacích služeb může přinést kýžené snížení koncových cen po liberalizaci. 
 
Jednou z nejkontroverznějších otázek nedávno přijatého třetího energetického legislativního 
balíčku je vlastnické oddělení provozovatele přepravní/přenosové soustavy od dodavatele a 
výrobce energie ve všech členských státech EU. Právě proto empiricky zkoumám, zda má 
vlastnické oddělení vliv na ceny elektřiny pro firemní zákazníky i domácnosti v těch zemích, ve 
kterých bylo zavedeno. Zjišťuji, že vliv vlastnického oddělení se v jednotlivých zemích liší 
v závislosti na institucionální kvalitě dané země. V zemích, které vykazují dobrou institucionální 
kvalitu, byly přínosy liberalizace realizovány i bez tohoto oddělení, jenž v tomto případě nevede 
ke snížení cen. Na druhé straně lze pokles cen při vlastnickém oddělení provozovatele soustavy 
očekávat zejména ve starých členských státech s nižší institucionální kvalitou.  
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