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Seznam použitých zkratek 
 

ABGB Zákon č. 946/1811 sb.z.s. Obecný zákoník občanský ze dne 1. 

června 1811 ve znění předpisů jej měnících a doplňujících ke dni 

1.1.1925. 

BGB Bürgerliches Gesetzbuch. Občanský zákoník Spolkové republiky 

Německo ze dne 18.08.1896 (RGBl. S. 195), ve znění ke dni 

24.08.2002. 

ČR Česká republika. 

DS Distribuční soustava. 

ECT Smlouva o Energetické chartě (Energy Charter Treaty). 

EFET European Federation of Energy Traders. 

Energetický 

zákon 

Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní 

správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 

(enegretický zákon), v aktuálním znění. 

ENTSO Síť evropských operátorů trhu s elektřinou (European Network of 

Transmission System Operators for Electricity). 

ERÚ Energetický regulační úřad. 

SD EU Soudní dvůr Evropské unie. 

EU Evropská unie. 

GATS General Agreement on Trade in Services, Všeobecná dohoda o 

obchodu se službami. 

GATT General Agreement on Tariffs and Trade, Všeobecné dohoda o 

clech a obchodu. 

IEA International Energy Agency, Mezinárodní energetická agentura. 

Insolvenční 

zákon 

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

ISDA Internation Swap and Derivatives Association. 

Listina Ústavní zákon č. 23/1991 Sb., Listina základních práv a svobod. 

MiFID Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. 

dubna 2004, o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 

85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS. 
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OECD Organization for Economic Cooperation and Development. 

OSŘ Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 

předpisů. 

OTE OTE, a.s. – operátor trhu s elektřinou v České republice. 

PDS Provozovatel distribuční soustavy. 

PPS Provozovatel přenosové soustavy. 

PS Přenosová soustava. 

PXE Pražská energetická burza, Power Exchange Central Europe, a.s. 

Řím I Nařízení č. 593/2008 Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 

ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové 

vztahy. 

Šestá 

směrnice 

Šestá směrnice Rady ze dne 17. května 1977 o harmonizaci 

právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – 

Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně 

(77/388/EHS). 

SEU Smlouva o založení Evropské unie. 

Správní řád Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů. 

SFEU Smlouva o fungování Evropské unie. 

TPA Third Party Access. 

TSO Transmission System Operator – provozovatel přenosové soustavy 

UCTE Union for the Co-ordination of Electricity Transmission, Unie pro 

koordinaci přenosu elektřiny. 

Ústava Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ústava České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Vídeňská 

úmluva 

Úmluva OSN o mezinárodní koupi zboží sjednaná ve Vídni 

23.května 1969. Úmluva vstoupila v platnost dne 27. ledna 1980, 

pro Československo vstoupila v platnost dne 28. srpna 1987. 

Oficiální český překlad Úmluvy byl vyhlášen pod č. 15/1988 Sb. 

WTO World Trade Organization. Světová obchodní organizace. 

Zákoník 

mezinárodního 

obchodu 

Zákon č. 101/1963 Sb. ze dne 4.prosince 1963 o právních vztazích v 

mezinárodním obchodním styku (zákoník mezinárodního obchodu). 

ZMPSP Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a 
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procesním, ve znění pozdějších předpisů. 

ZPKT Zákon č. 256/2004 Sb. v posledním znění, o podnikání na 

kapitálovém trhu ve znění do novely z. č. 281/2009 Sb. 
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1. Úvod 

Pro svou disertační práci jsem si vybrala téma mezinárodního práva obchodu s 

elektřinou. Toto téma je mi velice blízké, jelikož se s ním setkávám ve své každodenní 

praxi podnikové právničky energetické firmy působící na evropském trhu.  

Energetické právo skýtá mnohem více vzrušujících zákoutí a proto jen s lítostí jsem 

se v této práci musela omezit na otázky související bezprostředně, nebo alespoň 

nepřímo s mezinárodním obchodem s elektřinou, abych se tak vyhnula přílišné 

širokosti tématu spojenou s roztříštěností a absencí jednotné myšlenky. Ve své práci 

se hodlám zaměřit na analýzu právních aspektů obchodu s elektřinou jako 

hospodářské aktivitě, která není omezena na jeden stát, ale naopak jako fenoménu, 

který je nezbytné zkoumat ve všech jeho mezinárodních hlediscích. Především na 

evropském kontinentu se v rámci Evropské unie i mimo ní trh s elektřinou 

v posledních letech pozvolna otevírá. Proto zkoumat právní pozadí obchodu 

s elektřinou omezeně jen s ohledem na jeden stát by podle mého názoru vedlo ke 

zcela povrchní a nekompletní analýze. Tento proces otevírání trhu je žádaným 

důsledkem četných legislativních opatření Evropské unie a v návaznosti na ně i 

legislativních změn v českém právu. 

Problematika práva obchodu s elektřinou je zajímavá jednak tím, že předmětem 

těchto obchodně právních vztahů je specifická komodita, která se díky svému 

charakteru přírodní síly vymyká standardnímu pojetí zboží, respektive věci. Další 

důvod, proč shledávám tuto problematiku jako zajímavé téma pro svou práci, je, že 

tato oblast práva je velice mladá, legislativa i praxe je v porovnání s klasickými 

právními oblastmi teprve v plenách, a literatury, která by se tématu práva obchodu 

s elektřinou, resp. jeho specifikům věnovala, je málo. Samozřejmě vysvětlením může 

být to, že elektřina je nakonec jen druh zboží, a proto obchodně právní vztahy týkající 

se elektřiny není nutné prozkoumávat odděleně od jiných obchodně právních vztahů. 

Podle mě je ale právě povaha elektřiny jako zboží tím důvodem, proč věřím, že 

obchodně právní vztahy týkající se elektřiny si zaslouží zvláštní pozornost, nakolik 

jsou v mnohých bodech odlišné od jiných, řekněme obecných obchodně právních 

vztahů. Jedná se o dynamické odvětví práva, které je posledních několik dekád 
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výrazně v centru zájmu nadnárodních společenství a politické aktivity s sebou nesou 

četné legislativní aktivity a vývoj v platném právu. 

Hlavními body mé práce bude následující: 

1) Obecně představení zkoumané oblasti, uvedení čtenáře do problematiky a širších 

souvislostí.  

2) Důkladné vymezení klíčových pojmů, především tedy pojmu elektřina. Pojmu elektřina 

se věnuji především podrobnou právní analýzou, ale nevyhnu se ani krátkým 

připomenutím lekcí fyziky ze základní školy, aby zůstalo bez pochyb, co je předmětem 

těchto analýz. Zabývám se úvahami o vlastnictví elektřiny či kupní smlouvě ve 

spojitosti s elektřinou. 

3) Věnovat se hodlám především soukromoprávním aspektům této problematiky, tedy 

nejvíce smluvním standardům, nejčastějším používaným institutům, jako je způsob 

uzavírání smluv, přechod vlastnictví a rizika, vyšší moc, odstupné, započtení 

pohledávek, zajištění pohledávek a mnohým dalším.  

4) Samostatnou kapitolu bych ráda věnovala úvahám o tradičních institutech 

mezinárodního práva soukromého jako jsou obligační statut, volba práva, užití 

kolizních norem či rozhodčímu řízení, jejich aplikaci a zvláštnostem v obchodu s 

elektřinou. 

5) Opomenout nemohu veřejnoprávní normy, které jsou i z důvodu hospodářské 

důležitosti elektřiny významné nejen co do rozsahu. Tyto veřejnoprávní normy, ačkoli 

nemají být ústředním tématem této práce, je nutné prozkoumat k porozumění 

zvláštností obchodu s elektřinou. Paradoxně právě veřejnoprávní normy tvoří v 

obchodu s elektřinou velice svébytnou úpravu na rozdíl od mezinárodního obchodu 

obecně. V této souvislosti se jedná především o fenomén liberalizace energetických 

trhů v globálním i lokálním měřítku. 

6) Hodlám věnovat podstatnou část této práce rozboru úpravy evropského jednotného 

vnitřního trhu s elektřinou. Evropský trh s elektřinou je světové unikum a oblast 

obchodu s elektřinou posouvá do dalších dimenzí, které jsou velice atraktivní pro 

analýzy i polemiky. 

7) Zvláštní pozornost si dle mého názoru zaslouží i související regulace kapitálového 

trhu nakolik komoditní deriváty, potažmo deriváty elektřiny byly v Evropské unii po 
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přijetí směrnice o trzích finančních instrumentů MiFID "povýšeny" na jeden z 

investičních instrumentů. 

Ve své práci chci úvodem nabídnout širší náhled na problematiku hospodaření 

s elektřinou, hospodářské i ekonomické souvislosti a důvody zvýšeného zájmu 

mezinárodních společenství o tuto komoditu, hlavní problémy a směry, kterými se 

politika, a v návaznosti na ni legislativa, ubírá. Jedním z nejvýraznějších jevů je právě 

i liberalizace trhu s elektřinou v rámci Evropské unie. Ve své práci hodlám proto 

věnovat zvýšenou pozornost unijnímu právu, které upravuje liberalizaci trhu. Důležitou 

částí je rozbor relevantního českého práva, v míře, v jaké je nepostradatelnou částí 

mozaiky aplikovaného práva při analýze právního vztahu vznikajícího při obchodování 

s elektřinou. V práci nabídnu přehled mezinárodně právních norem, které se aplikují 

při obchodování s elektřinou. V práci zamýšlím představit mezinárodní organizace, 

které se obchodu s elektřinou věnují buď bezprostředně, nebo nepřímo, tedy takové, 

které se věnují související technické problematice, jako je např. přenos elektřiny, nebo 

související právní problematice. V práci rovněž hodlám identifikovat relevantní instituty 

soukromého práva a popsat jejich význam a použití v obchodu s elektřinou. 

Uvedenou problematiku hodlám systematicky řadit a zkoumat prve z pohledu 

organizace. V kapitole věnované organizaci popíšu rámec, v kterém se mezinárodní 

obchod s elektřinou uskutečňuje, a jednotlivé prvky, které ho vytváří. Jednat se tedy 

bude především o veřejnoprávní úpravu. Další systematickou částí bude kapitola 5 

věnovaná subjektům práva mezinárodního obchodu s elektřinou, tedy těch osob 

soukromého nebo veřejného práva, které na vymezené herní ploše dle herních 

pravidel samotnou hru realizují v mnoha různých rolích. Tak se propracuji k 

samotnému jádru této práce. V kapitole 6 zamýšlím zkoumat mezinárodní obchod s 

elektřinou z hlediska jeho obsahu. Zde bude pozornost věnována hlavně smluvnímu 

právu a hlavním soukromoprávním institutům příznačným pro tuto oblast. 
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2. Elekt řina st ředem zvláštního zájmu 

Elektřina je klíčová komodita pro zajištění základních potřeb obyvatel i nezbytným 

předpokladem pro udržení a rozvoj hospodářství. Dostupnost této komodity není 

zdaleka neomezená. Dlouhodobý vývoj se na celém světě ubírá směrem, kde poměr 

mezi dostupnými výrobními zdroji elektřiny a vzrůstající spotřeba elektřiny 

nebezpečně klesá v neprospěch výrobních zdrojů. Analytici se shodují, že i s ohledem 

na frekvenci výstavby nových elektráren a očekávané odstávky starých elektráren, 

které již nesplňují bezpečnostní normy, je otázka desetiletí, kdy množství, které 

elektrárny vyrobí, nepokryje množství elektřiny, které spotřebitelé elektřiny, 

domácnosti či především velké výrobní podniky, spotřebují. Na druhé straně sílí hlasy 

varující před dopady znečišťováním životního prostředí a omezování zdrojů takového 

znečištění, mezi které jistě konvenční výrobní zdroje elektřiny patří. Z tohoto důvodu 

je energetickému trhu a snahám po jeho restrukturalizaci, liberalizaci a otevírání 

věnována velká pozornost na úrovni světových fór1, Evropské unie i národních 

legislativ.  

Tento obecný hospodářský, současně však i ekologický problém se v mezinárodním 

právu promítá do regulace výroby elektřiny. V této oblasti má regulace podobu 

především podpory investic, potažmo mezinárodních investic do výstavby nových 

výrobních zařízení, obzvláště pak do obnovitelných zdrojů elektřiny jako jsou vodní, 

větrné, solární a další zdroje výroby elektřiny. Mezinárodní investice hrají důležitou 

úlohu, jelikož výrobní zdroje jsou v rámci regionů rozmístěny velice nepravidelně v 

závislosti na politice a možnostech toho kterého státu, nikoli již tolik v závislosti na 

lokální poptávce elektřiny. Mezinárodní investice otevírají bránu výstavbě ve státech, 

kde je výrobních zdrojů nedostatek, avšak nedostává se ani lokálních investorů ať už 

veřejných nebo soukromých. Podpora mezinárodních investic do 

elektroenergetického sektoru je tak například jedním z klíčových cílů mezinárodních 

organizací jako jsou Světová obchodní organizace, OECD, Mezinárodní energetická 

agentura, nebo Energetická charta. 

                                                
1 RUTA, Michele; LATINA, Joelle. Six months of debate on trade in natural resources [online]. 
22.07.2010. b.m. Dostupný na 
http://www.wto.org/english/res_e/publications_e/wtr10_forum_e.htm. 
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Problematika hrozícího nedostatku energií v budoucnosti se mimo to promítá do 

regulace cílící snižování spotřeby elektřiny a v neposlední řadě i do regulace 

obchodování s elektřinou. Je historickým dědictvím, že tradičně uzavřené energetické 

politiky jednotlivých států byly realizovány především státními podniky s monopolním 

postavením na domácím trhu. Moderní svět a přední mezinárodní organizace však 

poznávají a propagují myšlenku, že pouze otevření domácích trhů, vytvoření tržního 

konkurenčního prostředí nejen na úrovni státu, ale i v mezinárodním měřítku vede k 

výraznému zvýšení efektivity hospodaření s energiemi2. Posledně uvedený aspekt je 

předmětem této práce. Tato práce si klade za cíl zmapovat právní normy související s 

obchodováním s elektřinou na mezinárodním, především pak evropském trhu. 

Výstavba nových výrobních zařízení je technicky náročný a časově velice zdlouhavý 

proces narážející i na politická a právní omezení z důvodu regulace ochrany životního 

prostředí. Aby dostály těmto snahám, mnohé státy se snaží podporovat výrobu z 

alternativních výrobních zařízení, tzv. výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. 

Problémem těchto alternativních výrobních zařízení je zatím stále ještě jejich vysoká 

nákladnost a relativně velmi malá výkonnost. Světové instituce tak vyvíjejí tlak na 

efektivnější využívání vyrobené elektřiny. Za tímto účelem je zaváděna regulace od 

snižování spotřeby elektrických spotřebičů, šetrné žárovky přes pobídky k 

efektivnějšímu vytápění domů až po obnovení zájmu o výstavbu jaderných výrobních 

zařízení elektřiny.3 Vedle toho má účelu optimalizace spotřeby elektřiny sloužit i 

liberalizace trhu s elektřinou. Fenoménu liberalizace se věnuji ve zvláštní kapitole této 

práce. Liberalizace se je rovněž stěžejním tématem kapitoly věnované energetickému 

trhu Evropské unie. 

Dalo by se dovést do krajnosti a uzavřít, že trh s elektřinou je svého druhu fiktivní trh. 

Je to dáno zvláštní povahou elektřiny. Za účelem zdravého konkurence schopného 

trhu a kvalitních dodávek za konkurenční tržní ceny byl vytvořen trh se zbožím, které 

je nehmotné a nemá ani hmotný nosič nebo nějaký substrát, který by reprezentoval 

dispozice s takovým zbožím jako je tomu u jiných nehmotných statků, například 

cenných papírů nebo autorských děl. Obchodní případy týkající se elektřiny a tomu 

                                                
2 LAMY, Pascal. Doha round will benefit energy trade [online]. Řím. 16.11.2007. Dostupný na 
http://www.wto.org/english/news_e/sppl_e/sppl80_e.htm. 
3 AMIT, Aharon. Smart Electrification: The win-win solution for sustainable world trade. 2010. 
Dostupný na http://www.wto.org/english/res_e/publications_e/wtr10_forum_e.htm. 
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odpovídající smlouvy se navzdory tomu v zásadě realizují shodně jako v případech 

standardního hmotného zboží. Kupující kupuje určité množství za jednotkovou cenu. 

Prodávající dodá toto množství v místě a čase určení. Kupující kromě povinnosti 

zaplatit má i povinnost zboží převzít. V mezinárodním obchodu s elektřinou se navíc 

sjednávají povinnosti souvisejícími s dovozem či vývozem zboží, včetně povinnosti 

zajistit přepravu elektřiny přes hranici a nést související náklady. Setkáme se dokonce 

s užíváním doložek INCOTERMS. 

Jaká je však realita? Pochopitelně, kupující ani prodávající žádné zboží druhu 

elektřina na žádné smluvené místo nedopravuje a nikdo jej zde ve smluveném čase 

nepřebírá. Elektrické napětí se v sítích vyskytuje, klesá a stoupá, nezávisle na 

smlouvách obchodníků s elektřinou. Tato schizofrenie trhu s elektřinou vede nejednou 

k oříškům, na které zatím mladá právní teorie v této oblasti těžko hledá odpovědi, a 

které nutí subjekty činné na tomto poli včetně státních orgánů nejednou k improvizaci 

často končící u správních soudů s nejasným verdiktem.4 A právě tato schizofrenie činí 

tuto oblast práva pro mě tak vzrušující. 

Mezinárodní obchod s elektřinou pak vzniká tam, kde jeden stát má přebytek 

výrobních kapacit, nebo kde stát vykazuje velké výkyvy výroby nebo spotřeby 

elektřiny v jednotlivých ročních obdobích. V případě výkyvů spotřeby je buď možné 

sezóně přizpůsobit výrobu elektřiny, což však u některých typů výroby není příliš 

ekonomické, nebo sezónní přebytky vyvážet. Typickým případem výkyvů výroby jsou 

státy, jejichž produkce je tvořena výrazně hydroelektrárnami. Jarní tání nebo podzimní 

deště zajišťují velkou výrobu, naopak suché měsíce znamenají nízkou výrobu nebo 

dokonce zastavení výroby úplně. 

Mezinárodní obchod s elektřinou rovněž podněcují rozdíly v cenových úrovních 

různých států, ačkoli toto nebylo historicky zrovna klíčovým faktorem. Naopak se tento 

faktor dostává do popředí až s moderním otevíráním a liberalizací trhů. Od zvýšení 

mezinárodního obchodu si odborníci proto slibují i obecné snížení cen, jelikož umožní 

                                                
4 V praxi je to především správné provádění norem celního a daňového práva celními  a 
finančními úřady. I v Evropské unii, která je mimo jiné celní unií, jsou otázky správného celního 
režimu v oblasti dovozu a vývozu elektřiny i mezi členskými státy často váhavě zodpovězené. 
K tomu viz například MACEDO, Leonardo. Electricity energy and the WTO customs valuation 
agreement [online]. 02. července 2010, b.m. Dostupný na: 
http://www.wto.org/english/res_e/publications_e/wtr10_forum_e.htm. 
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společnostem ze zemí s nižšími cenami vstoupit na trh země s vyššími cenami a 

stáhnout tak v takové zemi ceny dolů. Rozvoj mezinárodního obchodu s elektřinou 

rovněž povede k tomu, že lokalizace výrobních zdrojů bude založena na ekonomické 

otázce, tedy dle nákladů, nikoli jako tomu bylo typicky doposud, na geografické 

otázce. 

Tato práce se soustředí především na mezinárodní obchod s elektřinou na trhu 

evropském. Důvodů pro to je několik. Samozřejmě primárním důvodem je fakt, že 

Česká republika je v Evropě a je v intencích mezinárodního obchodu s elektřinou 

účastníkem výlučně evropského trhu. 

Při dalším i zevrubném zkoumání trhu či trhů a elektřinou po celém světě dojde se 

však k následujícímu závěru. Mluvit o světovém trhu s elektřinou dnes ani v minulosti 

nebylo možné. Překážkou vzniku nějakého světového trhu s elektřinou, tedy nákupu a 

prodeje napříč kontinenty, jsou pochopitelně fyzické limity v podobě nutné přenosové 

sítě, která by propojila celé kontinenty. V nejbližší ani vzdálenější budoucnosti není 

něco takového při současném stavu vývoje propojovacích vedeních představitelné. 

Ani na teoretické úrovni se nesetkáme s úvahami na takové téma globálního 

světového trhu s elektřinou. Trh s elektřinou je ze stejného důvodu, tedy důvodu své 

omezenosti dané dostupnými přenosovými propojeními přímo odkázán být trhem 

regionálním. Při letmém pohledu na glóbus světa nás napadne, že Evropa je 

dokonalým místem pro úvahy, realizaci a život mezinárodního trhu s elektřinou. Na 

relativně malém prostoru jakým ve srovnání s jinými kontinenty Evropa je, je 

natěsnáno mnoho relativně prostorově malých států, každý z nich s relativně hodně 

vyvinutým hospodářstvím, politikou a přitom vlastní izolovanou historií řešení svých 

vlastních energetických potřeb. 

Je těžké rozvíjet diskuze na téma mezinárodního trhu s elektřinou například v rámci 

severoamerického kontinentu. Mezi třemi státy, které se zde nacházejí, jistě k 

nějakým obchodním aktivitám s elektřinou dochází. Složitost těchto vztahů však těžko 

můžeme konkurovat složitosti vztahů v rámci evropského kontinentu, kde jednotlivé 

přenosové soustavy jsou na sobě vzájemně závislé a vzniká tak bez větší nadsázky 

evropská soustava. Je rovněž těžko sledovat jiné obří světové ekonomiky jako třeba 

Rusko, Čínu nebo jiného asijského draka – Indii z pohledu mezinárodního obchodu s 
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elektřinou. Tyto státy jsou svou plochou tak obrovské, že propojování jejich 

energetického sektoru s jiným pozbývá svým rozsahem významnosti a nedochází k 

takovým vzájemným interakcím, aby se skutečně dalo hovořit o mezinárodním trhu s 

elektřinou. 

Evropský trh může být v této souvislosti chápán široce jak trh s elektřinou ve státech 

geograficky náležejících do evropského kontinentu. Poněkud úžeji a patrně 

nejzažitějším možným chápáním pojmu evropský trh s elektřinou můžeme pod 

evropským trhem s elektřinou rozumět trhy státu propojených ENTSO5. V jiném 

významu lze rozumět pod pojmem evropský trh s elektřinou trh s elektřinou v 

členských státech Evropské unie, potažmo Evropského hospodářského prostoru, 

případně Evropské charty.  

Obecně lze shrnout, že při zkoumání forem, v jakých fungují energetické trhy v 

různých částech civilizovaného světa, lze vysledovat určitý jednotný mezinárodní 

trend šířící se v posledních dvou dekádách i do tradičně monopolních a 

konzervativních ekonomik. Kořeny tohoto trendu lze patrně hledat ve vývoji světového 

hospodářství po pádu železné opony. S menšími či většími odchylkami ekonomický 

trend za posledních zhruba 20 let byl vzestupný, přičemž za pozornost stojí 

především rozvíjející se trhy Asie, které doslova explodovaly. Ekonomická analýza 

světového hospodářství rozhodně nemá být předmětem této práce a proto ani nebudu 

zabíhat do dalších detailů v tomto směru. Důležité pro tuto práci je však dle mého 

mínění uvědomit si souvislosti mezi vývojem hospodářství spojeném zákonitě se 

zvyšující se spotřebou elektřiny a vedoucí tak k nějaké formě vývoje trhu s elektřinou. 

A právě globální otázka společná v posledních desetiletích patrně všem zemím s 

rozvíjejícím se hospodářstvím je otázka nedostatku výrobních zdrojů, alternativ 

tradičních výrobních zdrojů potažmo způsobu zefektivnění využití dostupných 

výrobních zdrojů a dostupné vyrobené elektřiny. Nemalou roli hraje také otázka 

ochrany životního prostředí, i když vážnost, s jakou je tento problém vnímán 

některých asijských zemích je patrně diskutabilní. Odpovídajícím způsobem se pak 

vytváří onen mezinárodní jednotný trend zmínění výše. Je to trend energetických 

úspor, trend efektivní výroby elektřiny, efektivní distribuce elektřiny. K tomu se přidává 

                                                
5 K organizaci ENTSO viz kapitola 5.1.5. 
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v těch více civilizovaných regionech trend ochrany životního prostředí. Současně lze 

hovořit také o globálním trendu snahy zajištění lepší bezpečnosti, potažmo 

spolehlivosti dodávek elektřiny. 
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3. Pojem, p ředmět, systém a prameny mezinárodního práva 
obchodu s elekt řinou 

 

3.1. Pojem a p ředmět mezinárodního práva obchodu s elekt řinou 

Pojem mezinárodní právo obchodu s elektřinou jako takový v právu ani právní vědě 

definovaný není. Pro účely této dizertační práce bych pojem mezinárodní právo 

obchodu s elektřinou definovala jako soubor především soukromoprávních norem, 

povahou velice nesourodý, jejichž obsahem jsou práva a povinnosti závazkového 

charakteru, jejichž předmětem je elektřina, a které současně obsahují mezinárodní 

prvek, a současně soubor veřejnoprávních norem, které bezprostředně či alespoň 

nepřímo souvisí s uvedenými soukromoprávními normami. Mezinárodní právo 

obchodu s elektřinou není považováno za samostatný obor ani odvětví práva. Dle 

mého názoru však mezinárodní právo obchodu s elektřinou je soubor norem, který 

navzdory své různorodosti co se charakteru souvisejících právních norem týká 

(mezinárodní, národní, smluvní, regulativní, apod.), je dostatečně stejnorodý, aby 

mohl být předmětem zvláštního zájmu a uceleného zkoumání. 

3.2. Systém a povaha mezinárodního práva obchodu s elekt řinou 

Stejně jako u práva mezinárodního obchodu obecně i zde platí, že právní normy 

uplatňující se při úpravě právních vztahů vznikajících z mezinárodního obchodu 

s elektřinou jsou normami různé povahy, veřejnoprávní i soukromoprávní, a různého 

původu (právní předpisy vnitrostátního práva, normy obsažené v mezinárodních 

smlouvách, atd.). Potřeby právní praxe však vyžadují, aby se jak při přístupu k úpravě 

jednotlivých otázek vztahů vznikajících z mezinárodního obchodu s elektřinou tak při 

posuzování a řešení jednotlivých vztahů přihlíželo k souboru norem a k jejich 

spolupůsobení. Jeví se proto užitečným a účelným spojovat tyto různorodé právní 

normy, jimž je společná funkce upravovat právní vztahy v mezinárodním obchodu s 

elektřinou, do jednoho celku.6 

Stejnorodost této soustavy norem je dána tím, že všechny tyto normy buď 

bezprostředně či nepřímo souvisejí s hospodářskou aktivitou obchodování 
                                                
6 KUČERA, Zdeněk; PAUKNEROVÁ, Monika; RŮŽIČKA, Květoslav, a kol. Právo 
mezinárodního obchodu. Plzeň : Aleš Čeněk, 2008. 407 s. ISBN 978-80-7380-108-3. Str. 16. 
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s elektřinou. Zkoumat právní rámec této hospodářské aktivity pouze na úrovni 

národních právních předpisů dnes už prakticky není možné a vedlo by k pouze velice 

kusé analýze podávající jen omezený přehled aplikovatelného práva a postrádající 

základní souvislosti historické i systematické. 

Mezinárodní právo obchodu s elektřinou systematicky náleží především do oboru 

mezinárodního práva soukromého, potažmo práva mezinárodního obchodu. 

Mezinárodní právo obchodu s elektřinou lze považovat za lex specialis práva 

mezinárodního obchodu. Právní normy mezinárodního práva obchodu s elektřinou 

jsou především speciální normy práva mezinárodního obchodu. Jsou různé povahy, 

patří do různých právních odvětví. Patří sem normy, které se řádí do správního práva, 

které upravují v nezbytné míře výkon státní správy v oblasti elektroenergetiky obecně, 

tak jako vymezují základní pojmy a instituty elektroenergetického práva, i ve styku 

s cizinou. Vedle těchto veřejnoprávních norem mají pro mezinárodní obchod s 

elektřinou význam mnohé soukromoprávní normy, především normy obchodního 

mezinárodního práva soukromého a procesního. Vztahy, ke kterým dochází při 

uskutečňování mezinárodního hospodářského styku, jsou upravovány také právními 

normami obsaženými v mezinárodních smlouvách. Vedle mezinárodních smluv 

obsahující normy veřejnoprávní, jejichž funkcí je především vytvářet určitý obecný 

rámec, v němž se uskutečňují jednotlivé obchodní vztahy mezi subjekty smluvních 

států, jsou to i mezinárodní smlouvy obsahující soukromoprávní hmotněprávní normy 

a normy procesní, kterých se, ať už výlučně nebo vedle norem národního práva, 

používá pro úpravu konkrétních obchodních vztahů.7 Mezi speciální normy vztahující 

se právě na obchod s elektřinou patří mezinárodní smlouvy upravující technický 

rámec pro obchod s elektřinou, přenos elektřiny pro možnou technickou realizaci, 

dodání, nakoupené a prodané elektřiny. Dále speciální normy unijního práva týkající 

se otevírání energetického trhu. Dále speciální normy českého práva upravující 

především správní organizaci energetického trhu. Nemalou důležitost mají pak 

speciální smluvní zvyklosti a standardy. 

3.3. Klíčové pojmy a základní schéma trhu s elekt řinou 

 

                                                
7 KUČERA, Zdeněk; PAUKNEROVÁ, Monika; RŮŽIČKA, Květoslav, a kol. Právo 
mezinárodního obchodu. Plzeň : Aleš Čeněk, 2008. 407 s. ISBN 978-80-7380-108-3. Str. 15. 
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3.3.1. Energetika 

V právní praxi se často setkáme s pojmem energetika, respektive energetická odvětví, 

apod. Energetický zákon stanoví, že energetickými odvětvími jsou elektroenergetika, 

plynárenství a teplárenství. Předmětem této práce je zkoumání výlučně odvětví 

elektroenergetiky, tedy pouze ve vztahu k elektrické energii. Energetický zákon tedy 

bude předmětem zkoumání především ve své hlavě druhé, jejím dílu 1. 

Ačkoli energetika bude předmětem této práce pouze ve vztahu k elektřině, je dobré 

mít na mysli propojenost elektřiny s jinými komoditami, které jsou zdroji energie. Tuhá 

paliva jako uhlí, dále ropa nebo plyn, jsou různé zdroje energie. Tyto prvky mohou být 

jednak zdrojem výroby elektrické energie nebo elektřině přímo konkurovat, typicky ve 

vytápění nebo pohonu tepelných zařízení. Proto se ve výkladu této práce nevyhnu 

tématům společným pro tyto různé komodity.  

 

3.3.2. Elekt řina 

Abychom se vypořádali s právní povahou elektřiny, je třeba nejprve krátký exkurz do 

fyziky základní školy a připomenout si, co je vlastní podstatou tohoto zvláštního 

předmětu práv a povinností. Ve spisovné i obecné češtině slovo elektřina označuje 

specifické jevy vyvolané působením elektrického náboje a elektromagnetického pole, 

např. elektrický proud, elektrické napětí, elektrickou energii a podobně8. Předmětem 

hospodářských vztahů, z nich vznikajících práv a povinností, je elektřina ve formě 

elektrického výkonu a ve formě elektrické energie. 

Elektrická energie je schopnost elektromagnetického pole konat elektrickou práci. Čím 

větší energii má elektromagnetické pole, tím více elektrické práce může vykonat. 

Elektrická energie je současně množství výkonu užité v časovém úseku. Elektrická 

energie se měří v jednotce joul (případně kalorie). Výkonem nazýváme energii 

vztaženou k jednotce času a jeho jednotkou je Watt (W), který udává práci (energii) 1 

                                                
8 BRADNOVÁ, Hana, et. al. Encyklopedický slovník. Praha: Odeon, Encyklopedický dům, spol. 
s r.o., 1993. 1253 s. ISBN 80-207-0438-8. Str. 268. 
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Joulu vykonávanou po dobu 1 vteřiny.9 Jako množství elektřiny (výkonu) užité v 

časovém úseku jedné hodiny se elektrická energie proto spíše vyjadřuje jednotkou 

watthodina (nežli Joul). 

Elektřina je velice zvláštní produkt. Výroba elektřiny znamená schopnost souvisle 

poskytovat elektrickou energii schopnou výkonu.10  Na rozdíl od jiných produktů, 

elektřinu nelze skladovat. Její dodání vyžaduje technické zázemí v podobě elektrické 

sítě, soustavy, ke které jsou připojeni všichni dotčení odběratelé ve stejném 

okamžiku. Nicméně poptávka po odběru elektřiny kolísá každým okamžikem v 

závislosti na aktivitě odběratelů. Jelikož skladování je prakticky nemožné, výroba 

elektřiny musí být schopna momentální zvyšování a snižování odběru pružně zrcadlit. 

Elektřina je jediná komodita, která je spotřebována současně všemi spotřebiteli a jejíž 

výroba se vždy rovná její spotřebě. Elektřina, její dodavatelé a odběratelé, jsou závislí 

na vedení. Vstupuje tak do hry neodbytně problematika vlastnictví, správy a vztahů 

spojených s vedením – přenosovou a distribuční soustavou. Elektřinu od jiného druhu 

zboží odlišuje imanentní problém balancování soustavy.11 

V této práci budu pojmy elektřina a elektrická energie používat jako synonyma, a to ve 

smyslu výkonu měřeného jednotkou Watt. 

Elektřinu nebo také elektrickou energii jako předmět občanskoprávních vztahů 

klasifikujeme podle § 118 občanského zákoníku jako jinou majetkovou hodnotu. 

Elektřina není věc, nakolik není hmotný předmět (res corporalis). Elektřina je fyzikální 

síla, kterou je člověk schopen za jistých okolností ovládnout a hospodářsky využívat. 

Její ovladatelnost a užitečnost je předpokladem, aby mohla být předmětem 

občanskoprávních vztahů. Ve starší nauce se setkáme i s názorem, že elektřina je 

                                                
9 Podle zákona o zachování energie nelze energii v pravém slova smyslu vyrobit. Lze ji pouze 
přeměnit z jiné formy energie nebo z hmoty. Lidé si však zvykli v běžném i v technickém 
jazyce používat výraz výroba energie tam, kde se ve skutečnosti jedná o cílenou přeměnu 
energie za účelem její spotřeby při lidské činnosti. Energii vyrábíme, tedy vlastně 
přeměňujeme, ze zdrojů energie, tj. z přírodních materiálů bohatých na energii nebo z jiných 
forem energie. Podle toho, zda se zdroje energie samy obnovují přírodními procesy, 
rozeznáváme zdroje obnovitelné a neobnovitelné. Z pohledu hospodaření s energií jsou 
důležité rovněž zdroje druhotné. 
10 Energie na tabuli : audiovizuální výuka o hospodaření s energií pro školy [CD-ROM]. Česká 
energetická agentura. Praha, 2004. 
11 K balancování přenosové soustavy více v kapitole 5.1.4. 
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věc12. S tím však dle současného právní úpravy nelze souhlasit s ohledem na to, že 

elektřina, která je předmětem obchodních vztahů, není hmotný předmět.  

Velice půvabně o elektřině pojednal Randa, profesor pražské Právnické Fakulty v 

letech 1852 až do své smrti roku 1914, ve svém díle Právo vlastnické podle 

rakouského práva v pořádku systematickém, z roku 187113. Jedná se o klasické dílo 

psané samozřejmě tehdy v návaznosti na ABGB. Na straně 11 v kapitole III. "O 

předmětu vlastnictví" jsou elektřině věnována zvláštní slova: "Pochybno jest, může-li 

elektřina (scil. kinetická, elektřina pohybu) býti předmětem práva vlastnického, 

poněvadž podstata její není dosud bezpečně známa. Někteří přírodozpytci mají za to, 

že podstata elektřiny spočívá v jakémsi elektrickém fluidu, jiní zase, že spočívá v 

jistém pohybu aetheru, totiž ve vlnách aetherických jisté velikosti a rychlosti podobně 

jako světlo a teplo. Jen v prvním případě byla by elektřina hmotnou arci velice jemnou 

a mohla by býti předmětem vlastnického práva, jehož pojmovým předpokladem jest 

právě věc hmotná. Spočívá-li však elektřina v pouhém vlnění aetheru, není tu věci 

hmotné a nebylo by možno mluviti o vlastnictví k elektřině. Než skutečná podstata 

elektřiny bude vyzkoumána, bylo by žádoucno, aby zákonodárstvím byla energii 

elektrické (kinetické) poskytnuta právní ochrana s absolutním účinkem v tom smyslu, 

aby pro elektřinu bylo používáno obdobně předpisů o movitém vlastnictví a držení, 

pokud užití předpisů těch přirozenou povahou elektřiny jest vůbec přípustno." 

Nutno říci, že ABGB definoval věc velice široce jako vše, co není osoba a přitom 

slouží k potřebě lidí.14 Věcí se dle ABGB členily na hmotné a nehmotné. Dle této 

klasifikace elektřina by spadala pod pojem věci nehmotné.15 I dnešní ABGB stále 

platný v Rakousku považuje elektřinu za věc nehmotnou podle zachovaného 

ustanovení § 292. Jako nehmotná věc se uvádí například právo honby, či rybolovu. 16 

Dnešní ABGB nicméně již nepřipouští, aby takové nehmotné věci byly předmětem 

                                                
12 ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan. Občanské právo hmotné 1. Páté, jubilejní aktualizované 
vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. 460 s. ISBN 978-80-7357-468-0. Str. 157. 
13 RANDA, Antonín. Držba. Právo vlastnické. Praha: ASPI, a.s., 2008. ISBN 978-80-7357-389-
8. 
14 Ustanovení § 285 ABGB. 
15 Ustanovení § 291 ABGB. 
16 RUML, Peter, et. al. Kommentar zum Allgemainen bürgerlichen Gesetzbuch: 1.Band. Wien: 
Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 1990. 2439 s. ISBN 3-214-04416-8. Str. 
322. Ustanovení § 292 zní: "Körperliche sachen sind denjenigen, welche in die Sinne fallen; 
sonst heissen sie unkörperliche; z.B. das Recht zu jagen, zu fischen und alle andere Rechte." 
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vlastnictví. To přísluší pouze věcem hmotným. Dle německé teorie17 i například dle 

znění moderního nizozemského občanského zákoníku elektřina není považována za 

věc18. 

Ještě i občanský zákoník z.č. 141/1950 Sb. považoval elektřinu za věc, když stanovil 

ve svém § 23, že věci v právním smyslu jsou ovladatelné hmotné předměty a přírodní 

síly, které slouží lidské potřebě. V souladu s tím převzal tuto definici i pokrokový 

Zákoník mezinárodního obchodu platný až do konce roku 1991, který tuto definici 

pojmu věc prakticky parafrázoval. Vzhledem k tomu, že až do novely občanského 

zákoníku zákonem č. 509/1991 Sb., dnešní občanský zákoník k definici pojmu věci 

ani nenaváděl, je možno dovozovat, že definice pojmu věc obsažená v Zákoníku 

mezinárodního obchodu byla od 1.4.1964, tedy od účinnosti Zákoníku mezinárodního 

obchodu, dle které elektřina byla věcí, byla pro české právo určující. Až legislativní 

změny účinné od 1.1 1991 přinesly obrat k dnešnímu stavu, kdy elektřina není 

považována za věc. 

Závěr, že elektřina není dle českého práva věc s sebou nese zajímavé důsledky. Je 

smlouva na dodávku elektřiny speciálním typem kupní smlouvy? Může být vůbec 

elektřina předmětem kupní smlouvy, pokud nemá statut věci? Existuje vlastnictví k 

elektřině? Právník nabytý školními znalostmi, který prvně přistupuje k problematice 

obchodu s elektřinou, prochází dle mého názoru značnými rozpaky. Z toho, jakým 

jazykem jsou psané smlouvy, jak se uzavírají transakce s elektřinou, jak se o ní mluví, 

nabude dříve či později dojmu, že celý obchod s elektřinou funguje na předpokladu, 

že elektřina je věc, má své vlastníky a tak dále. Dalším momentem ve vývoji takového 

právníka je jistá katarze, kdy si právník srovná v hlavě, že nemůže věřit všemu, co 

vidí a že se musí vrátit k tomu, co ho učili. Stranou na tomto místě nechávám, jak 

elektřinu mohou kvalifikovat jiné právní řády. Taková kvalifikace je předmětem 

                                                
17 BASSENGE, Peter, et. al. Palandt Bürgerliches Gesetzbuch. 62., neubearbeitet Auflage. 
München: C.H.Beck, 2003. 2895 s. ISBN 3-406-49837-X. Viz komentář k §90 BGB, na straně 
62, jehož autorem je profesor Helmut Heinrichs, kde výslovně elektřinu, podobně jako třeba 
světlo nebo počítačová data, vypočítává v příkladech předmětů právních vztahů, které nejsou 
věcí v právním smyslu, tedy ve smyslu právě §90 BGB. 
18 WARENDORF, Hans; THOMAS, Richard; CURRY-SUMNER, Ian, et. al. The Civil Code of 
the Netherlands. The Netherlands: Kluwer Law International BV, 2009. 1210 s. ISBN 978-90-
41127-66-2. Str. 433. Book 3, Article 2 zní: "Things are corporeal objects which can be subject 
to human control." Věcí se tedy pouze hmotné předměty podobně jako v českém právu. 
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soukromého práva, často závislá na výkladu psaného práva. Proto s mezinárodní 

unifikací se zde zatím nesetkáme.  

Navzdory praxi a jazyku, který se běžně používá, jak jsem popsala výše, elektřina 

není věc. V českém právu nelze mluvit o vlastnictví elektřiny, jelikož české právo zná 

pouze vlastnictví hmotných předmětů, bytů a nebytových jednotek.19 V případě 

elektřiny proto můžeme hovořit o právu k elektřině, které je nicméně vlastnickému 

právu velice analogické. I pokud bychom se zaměřili na analytické vymezení 

vlastnictví20, snad kromě práva věc držet, která je zde technicky nemožná (jelikož 

elektřinu nelze uskladnit), je takové právo k elektřině velice obdobné s vlastnictvím. 

Právo disponovat s elektřinou je z praktických důvodů omezeno na zcizení věci. 

Těžko si lze představit, jak by se realizoval pronájem elektřiny, půjčku elektřiny 

apod.21  

V kapitole 6.2 této práce rozvedu tyto úvahy ještě dále v otázce elektřina a kupní 

smlouva. 

Elektřinu nelze zaměňovat s elektrickým vedením jakož i souvisejícími dalšími 

technickými zařízeními jako je například transformátor a jiné, které pouze umožňuje 

její přenos či distribuci. Samotné vedení, tj. distribuční a přenosové sítě, jsou 

předmětem samostatných občanskoprávních vztahů, a jak bude níže v této práci 

popsáno, je i jedním z požadavků unijního práva, aby vlastnické právo k vedení, 

rozuměj k soustavě kabelů, drátů a souvisejícího technického vybavení, a k jím 

přenášené elektřiny, bylo odděleno. Obzvláštní pozornost a klíčový význam 

v souvislosti s mezinárodním obchodem elektřinou mají pak přeshraniční vedení 

elektřiny. Na rozdíl od jiných oblastí mezinárodního obchodu je obchod s elektřinou 

zcela ojedinělou problematikou, pokud jde o přepravu zboží. Kapitoly o mezinárodní 

přepravě zboží, které zpravidla tvoří významnou část každé učebnice práva 

                                                
19 ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan. Občanské právo hmotné 1. Páté, jubilejní aktualizované 
vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. 460 s. ISBN 978-80-7357-468-0. Str. 265, nebo 
Dvořák shodně 281 - autor se zde vypořádává i s problémem, že současné pozitivní práva 
zcela nekonzistentně mluví o průmyslovém vlastnictví a duševním vlastnictvím. Tuto 
problematiku zde však nevidím za vhodné rozebírat. 
20 Tamtéž, str. 281. 
21 Správně by se však nikdy nemohlo jednat o smlouvu o pronájmu věci nebo o smlouvu o 
půjčce, jelikož i ty jsou pojmově spjaty s věcí. Dalo by se tedy uvažovat o inominátní smlouvě 
s analogickým obsahem. 
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mezinárodního obchodu, necháváme v případě mezinárodního obchodu za sebou, 

jelikož zde jsou bez významu. 

Elektřina není věc. Je elektřina zbožím? Mezinárodní rétorika, české i unijní předpisy 

ohledně cel a daní prošli v tomto směru zajímavým vývojem, aby dnes elektřině statut 

zboží přiznali. Normy českého soukromého práva za tímto vývojem pokulhávají. 

Obchodní zákoník v úvodním ustanovení o kupní smlouvě, § 409, vymezuje předmět 

práv a povinností z kupní smlouvy jako movitou věc a právě takovému předmětu práv 

a povinností přiděluje v závorce ekvivalent pojmu zboží. Zavádí tím dle mého názoru 

značně nešťastnou legislativní zkratku, jejíž vhodnost je zpochybňována i ze strany 

odborné veřejnosti.22 V dnes již neplatném Zákoníku mezinárodního obchodu bylo 

zboží definováno v jeho § 13 podstatně osvětověji. Rozuměli se jím věci, práva nebo 

jiné hospodářské hodnoty. Věcí byly považovány nejen hmotné předměty ale i 

ovladatelné síly, které slouží potřebám lidí, tedy elektřina! Věc dále byla zbožím za 

předpokladu, že na základě právního poměru, jehož byla předmětem, docházelo k 

převodu vlastnického práva. Toto ustanovení § 13 tedy popírá závěry uvedené výše o 

tom, že elektřina není věc a nemůže být předmětem vlastnického práva a bylo dnes 

tedy v systému českého soukromého práva zcela nekoncepční. Pro tuto práci je však 

znění dotčeného ustanovení přitažlivé právě z moderního přístupu k elektřině jako 

zboží. Naopak jakousi zastaralost pojetí zboží pouze jako movité věci je třeba 

obchodnímu zákoníku jistě vytknout, a to i s ohledem k nesouladu s unijním právem, 

kde i SD EU opakovaně potvrdil, že elektřina je zbožím23. Korunu celé nepřehlednosti 

nasazuje zákon o DPH, který se rozhodl jít proevropskou cestou. Přiznává elektřině 

zvláštní statut, nakolik se musí vypořádat se skutečností, že elektřina je předmětem 

transakcí obdobně jako běžné hmotné zboží. Podle § 4 odstavce 2 zákona o DPH je 

elektřina vedle věcí movitých, tepla, chladu nebo plynu, zbožím. Obdobně článek 5 

                                                
22 PELIKÁNOVÁ, Irena. Komentář k obchodnímu zákoníku. 4. díl §409-565. Praha: Linde 
Praha a.s., 1997. 600 s. ISBN 80-7201-095-6. Str. 36. 
23 V rozsudku SD EU C-158/94 ve věci Komise proti Italská republika z 26.11.1996, řešil soud 
problém omezování vývozu a dovozu elektřiny jako opatření státu, které je v rozporu s 
ustanoveními SES o volném pohybu zboží, konkrétně se zákazem množstevních omezení a 
zákazem omezení volného pohybu zboží prostřednictvím monopolů. Soud neuznal argument 
Italské vlády, že elektřina není zboží. Italská vláda tento svůj názor zdůvodňovala tím, že 
"elektřina je nehmotné podstaty", a že "nemůže být skladována a postrádá hospodářskou 
podstatu" a že "sama o sobě není užitečná, pouze až její použití je užitečné". Závěr, že 
elektřina je zboží podpořil SD EU i v rozsudku C-393/92 ve věci Commune d'Almelo proti NV 
Energiebedrijf Ijsselmij, a rovněž nepřímo i v rozsudku SD EU 6/64 ve věci Flaminio Costa 
proti ENEL. 
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odstavec 2 šesté směrnice dokonce považuje pro své účely24 elektrický proud za 

hmotný majetek.25 

Pojem zboží nabývá na důležitosti právě na mezinárodní úrovni. Především z důvodu 

celních úprav se na mezinárodní úrovni vedly dlouhé diskuze, zda elektřina, potažmo 

její dodávka, je dodávka zboží nebo služeb. Této problematice se věnuji níže v 

kapitole 4.3.2 o WTO a v kapitole 4.4 o unijní regulaci a nebudu proto zacházet do 

detailů na tomto místě. Předem pouze prozradím, že v současnosti panuje převažující 

konsensus, s kterým se osobně naprosto ztotožňuji, že dodávka elektřiny je dodávkou 

zboží. 

Tuto kapitolu zakončím výhledem vpřed, který není bez zajímavosti. Návrh nového 

kodexu civilního práva, jak je v současnosti dostupný na webových stránkách 

ministerstva spravedlnosti k připomínkovému řízení, přináší opět obrat o 360 stupňů26. 

Tvůrci tohoto kodexu se očividně navracejí zpět k rakouským tradicím, jelikož § 463, 

odstavec 2 je doslova převzat ze § 285 ABGB.27 K mému potěšení návrh zavádí 

§ 471, který nechává právní statut elektřiny bez pochybností. Dle ustanovení tohoto 

paragrafu: "Na ovladatelné přírodní síly, se kterými se obchoduje, se použijí 

přiměřeně ustanovení o věcech hmotných". Tuto linii dovádí návrh do důsledku a z 

prvorepublikového ABGB přebírá i členění na věci hmotné a nehmotné a stejně tak 

koncepci, podle které vlastnictví není omezeno na věci hmotné. Tato změna by byla 

vítanou dále především z důvodu odstranění současné dichotomie unijního práva, 

které považuje elektřinu za zboží (nebo také za výrobek28) a českého soukromého 

práva. 

 

                                                
24 Konkrétně pro účely definice "dodání zboží", kterým se podle článku 5 odstavce 1 šesté 
směrnice rozumí převod práva nakládat s hmotným majetkem jako vlastník. 
25 K tomu také rozhodnutí SD EU C-158/94 Komise proti Italské republice, o kterém 
pojednávám níže. 
26 Zdroj: http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/uvodni-stranka.html. 
27 ELIÁŠ, Karel; ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Principy a východiska nového kodexu soukromého 
práva. Praha: Linde Praha a.s., 2001. 302 s. ISBN 80-7201-303-0. Na str. 150 autoři toto 
potvrzují. 
28 Směrnice Rady ze dne 25. července 1985 o sbližování právních a správních předpisů 
členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky (85/374/EHS). Dle článku 2, 
který definuje výrobek, stanoví, že: ""Výrobek" zahrnuje i elektřinu.". 
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4. Organizace mezinárodního trhu s elekt řinou 

V této práci se věnuji mezinárodnímu obchodu s elektřinou, a to jednak z pohledu 

organizace trhu, dále hlavních subjektů a nakonec samotnému obsahu trhu. Kapitola 

4. věnovaná organizaci by se také mohla jmenovat regulační rámec obchodu s 

elektřinou. Jejím účelem je prozkoumat a popsat pravidla, která vytváří pomyslné 

hřiště, na kterém různí hráči ve svých různých úlohách hrají dle daných kogentních 

pravidel hru zvanou mezinárodní obchod s elektřinou. Půjde tedy o veřejnoprávní 

pravidla zakotvená v normách mezinárodního i vnitrostátního charakteru. Tato 

pravidla jsou až překvapivě pestrá co do svého původu. Nejprve zacílím na nejširší 

rámec daný mezinárodními organizacemi se svým globálním dopadem. Předmětem 

širšího zájmu bude dále analýza regulačního rámce Evropské unie právě oblasti 

obchodu s elektřinou. Nabídnu i krátký exkurz do mimoevropských, světově však 

významných regionů. Mé pozornosti nemohla pro svůj zvyšující význam v oblasti 

obchodování s elektřinou ujít ani regulace kapitálových trhů. Nutno předeslat že v 

mnohém se tato kapitola prolíná s kapitolou 5. věnovanou subjektům. I přesto jsem se 

rozhodla toto rozdělení zachovat, nakolik dle mého názoru nabízí vyšší přehlednost a 

systematičnost této různorodé a nepříliš přehledné problematiky. 

V hospodářských vztazích je elektřina považována za komoditu se schopností být 

předmětem koupě či prodeje, slovy právního jazyka být předmětem práv a povinností. 

Trh s elektřinou lze vymezit  jako systém, kde se uskutečňují nákupy a prodeje 

elektřiny vzešlé z poptávek po koupi a nabídek k prodeji. Nabídka a poptávka vytváří 

na ideálním trhu cenu elektřiny. Ideální trh je takový trh, který je otevřený pro 

soutěžitele, tj. bez zbytečných bariér přístupu na takový trh, bez zvýhodňujících prvků 

jen pro některé soutěžitele, a současně trh s dostatečnou likviditou ve smyslu vysoké 

poptávky i nabídky. Ve většině zemí, a to i v těch, které usilují o liberalizaci a otevření 

trhu, je ale trh s elektřinou výrazně ovládaný dominantními podniky (často částečně 

nebo zcela kontrolovanými státem). Zdravé soutěžní prostředí je přirozeným 

předpokladem pro fungování základního mechanismu tvorby ceny poptávkou a 

nabídkou. 

Mezinárodní trh s elektřinou se uskutečňuje v pomyslném prostoru, v rámci 

vymezeném danými pravidly, právními i mimoprávními normami. Pravidla jsou 



28 

většinou dána právem, mohou vyplývat i ze zvyklostí, které nemají povahu právní 

normy. Právní normy mohou být mezinárodního původu, tj. být zakotvené 

mezinárodním pramenu práva. Pro mezinárodní obchod s elektřinou jsou však 

především významné lokální národní normy regulující místní trh s elektřinou. Je 

typické, že tyto normy mají povahu veřejnoprávní. Nicméně tyto vnitrostátní právní 

normy ve velkém rozsahu prakticky v každém koutě vyspělého světa odrážejí 

mezinárodní závazky převzaté státem. 

 

4.1. Fenomén liberalizace energetického trhu 

Liberalizace trhu je bez nadsázky globálním fenoménem v oblasti světového 

energetického průmyslu podporovaný předními mezinárodními organizacemi29. 

Bezprostředně souvisí s technologickým pokrokem, s politickým vývojem druhé 

poloviny dvacátého století i globálním vývojem rostoucí poptávky po energetických 

zdrojích. Tíživý výhled směrem k nedostatkům energetických zdrojů, raketově 

vzrůstající poptávka po energetických komoditách současně s rozvojem obecné 

globalizace světového hospodářství již od druhé světové války, především pak po 

ropné krizi v 70. letech vedl k fenoménu reformování energetických trhů. Především 

vnitřní energetický trh Evropské unie je dnes nejmasivnější reformou energetického 

sektoru napříč hranicemi suverénních států. Není však ojedinělou. Reformy 

energetického sektoru byly provedeny ve velkém měřítku v Anglii a Walesu, Austrálii, 

na Novém Zélandu, v Chile nebo v Argentině. Ve Spojených státech došlo k utlumení 

obdobných reformních aktivit po kalifornské krizi z let 2000 až 2001, po které se 

výrazně zbrzdil reformní proces a mnohé státy dočasně zcela odložily reformní 

balíčky stranou. 30 

                                                
29 Například RUTA, Michele; LATINA, Joelle. Six months of debate on trade in natural 
resources [online]. 22.07.2010. b.m. Dostupný na 
http://www.wto.org/english/res_e/publications_e/wtr10_forum_e.htm. LAMY, Pascal. Doha 
round will benefit energy trade [online]. Řím. 16.11.2007. Dostupný na 
http://www.wto.org/english/news_e/sppl_e/sppl80_e.htm. Více se aktivitám světových 
organizacích věnuji v samostatné kapitole 4.3. 
30 JAMASB, Tooraj; POLLITT, Michael. Electricity Market Reform in the European Union: 
Review of Progress toward Liberalization & Integration [online]. Center for Energy and 
Environmental Policy Research. Březen 2005. B.m. Dostupný na: 
http://tisiphone.mit.edu/RePEc/mee/wpaper/2005-003.pdf. Str. 2. 
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Reforma energetického sektoru, jeho liberalizace obecně vyžadují uskutečnění 

vzájemně propojených opatření, a to restrukturalizaci sektoru (vertikální a horizontální 

unbundling), zavedení soutěže na velkoobchodním trhu a na trhu prodeje konečným 

zákazníkům, zavedení podpůrné regulace přenosové a distribuční soustavy, zavedení 

nezávislého regulátora a restrukturalizace.31 Účelem vertikálního unbundlingu je 

oddělit potencionálně konkurenceschopné výroby a dodávky konečným zákazníkům 

od přirozeně monopolních činností jako je provozování přenosové a distribuční 

soustavy. Účelem horizontálního unbundlingu je vytvoření dostatečně účinné 

konkurence ve výrobě a dodávce elektřiny konečným zákazníkům, aby tak došlo k 

účinku kvantitativních úspor. 

Liberalizace a přístup třetích osob k soustavě byl ve svém vývoji i terčem kritiky. Ve 

Velké Británii se předpovídalo, že liberalizace trhu s elektřinou povede ke zhroucení 

dodávky elektřiny. Namísto toho došlo ke snížení cen vznikem přirozeného tržního 

prostředí a ke snížení nákladů v segmentu výroby díky efektivnějšímu plánování 

zavedení nových technologií, snížení stavů, a re-alokací výrobních zdrojů do 

vhodnějšího rozložení.32 Setkáme se i s některými nepříliš vydařenými pokusy o 

liberalizaci, které této kritice přispěly. Případ z americké Kalifornie z léta roku 2001, 

kdy se celý tento stát potýkal s vážným nedostatkem elektřiny z důvodu kolapsu 

systému, bývá často dáván za vzor některých tvrzení, že liberalizace není dobrá. 

Nicméně, jak vysvětlují někteří autoři33, Kalifornie byla tehdy v situaci, kdy regulace 

uvolnila velkoobchodní ceny aniž by uvolnila ceny maloobchodní. Velmi vysoké 

maloobchodní ceny vedly k silnému ekonomickému růstu, který nebylo lze přenést na 

zákazníky. Chyběly všechny nutné ekonomické pobídky jako jsou investice do 

výrobních kapacit a do propojovacích kapacit do jiných států a na straně poptávky, či 

důraz na energetickou úspornost. 

                                                
31 Tamtéž. Str.4. 
32 BIELECKI, Janusz; DESTA, Melaku Geboye. Electricity Trade in Europe : Review of the 
Economic and Regulatory Challenges. Hague, Netherlands : Kluwer Law International, 2004. 
350 s. ISBN 9041122796, str. 181. 
33 JAMASB, Tooraj; POLLITT, Michael. Electricity Market Reform in the European Union: 
Review of Progress toward Liberalization & Integration [online]. Center for Energy and 
Environmental Policy Research. March 2005. B.m. Dostupný na: 
http://tisiphone.mit.edu/RePEc/mee/wpaper/2005-003.pdf. Str. 25. 



30 

Hlavním přínosem liberalizace je, že těžkopádné a letargické monopolní podniky 

navíc těsně svázány s politickou scénou a odborovými organizacemi jsou nuceny k 

inovaci, pružnosti a k orientaci na mezinárodní obchod. Nižší výrobní náklady 

nevedou jen k lepší konkurenceschopnosti, ale praxe ukazuje, že vede i k tomu, že 

státy zvyšují či zavádějí různé energetické daně. Tím je nemalá část výhod získaných 

úspěšnou liberalizací národní ekonomiky odebrána. Nespornou výhodou liberalizace 

je, že snižuje potenciál pro korupci, ke které jsou tradičně sklony v případě ujednáních 

mezi státní administrativou a těžkým průmyslem. Prakticky všechny energetické 

monopoly byly údajně zapleteny do korupčních vztahů s politiky. Výzkumy organizace 

Transparency International34 ukazují, že energetický průmysl má jeden z nejvyšších 

výskytů velké korupce. Na zdravě soutěžním trhu prolínání vztahů mezi politiky a 

průmyslovými podniky klesá a s tím klesá zkorumpovanost celého politického 

systému. 

Liberalizace přeshraničního obchodu s elektřinou se neobejde bez systému 

zajišťujícímu standardizovaný, transparentní a nediskriminační přístup třetích osob k 

energetické síti. Bez vyvinutého systému transparentního a férového přístupu třetích 

osob do přenosových soustav by stávající energetické monopoly fungovaly jako 

mýtné brány vstupu do soustavy. Výhody z liberalizace a konkurenčního prostředí by 

pak putovaly do kapes těchto monopolů – provozovatelů přenosových soustav, než 

aby byly k užitku konečným spotřebitelům a hospodářství jako celku. 

Navzdory proklamované liberalizaci a vytváření konkurenčního prostředí na 

mezinárodním trhu se setkáváme s důležitým pojmem přirozených monopolů. 

Přirozeným monopolem byly považovány aktivity jako dodávka elektřiny, zajišťovaní 

přenosu a distribuce elektřiny, to znamená tyto aktivity se tradičně považovaly za 

aktivity, které není vhodné provozovat v konkurenčním prostředí z důvodu jejich 

veřejné důležitosti a citlivosti. Silné propojení mezi dodávkou elektřiny, monopolem a 

veřejným zájmem je zažité od začátku 20. století. Válka, nejistota a důraz na národní 

bezpečnost a autonomii v kombinaci s kolektivistickými tendencemi vedly k 

ustanovení státních monopolů. Stát je považován za garantora dodávky. Státem 

                                                
34 Zdroj: Http://www.transparency.org/documents/cpi/1999/bps.html#bpi: "The third-highest 
corruption incidence rating (3.5) is in the power industry, but since public energy agencies 
carry out public procurement, the incidence of corruption may be even higher (the highest, at 
1.5, in the survey)." 
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kontrolovaný dovoz a vývoz elektřiny se uskutečňuje pouze v nejnutnějším rozsahu k 

zajištění národní dodávky. Toto se pomalu začalo měnit jednak z důvodů 

technologického vývoje, vytváření různých regionálních hospodářských integračních 

seskupení a ekonomické globalizace, a současně s vývojem samotných přenosových 

zařízení. A tak dnes již dodávka ani výroba nejsou považovány za přirozené 

monopoly, na rozdíl od provozování soustav, kde si technická povaha těchto činností 

statut přirozeného monopolu vynucuje. Pod kategorii přirozených monopolů jsou tedy 

na základě širokého konsensu vyspělých ekonomik řazeny pouze přenos a distribuce 

elektřiny. Výstavba konkurenčních sítí znamená jednak ohromné náklady, současně 

však obrovské ekologické dopady. Je zdaleka nejhospodárnější podporovat technický 

rozvoj stávajících přenosových soustav, než podporovat myšlenku existence více 

konkurenčních přenosových soustav. 

Přirozené monopoly nicméně vyžadují silnou regulaci a dohled tak, aby se zabránilo 

vzniku nesoutěžního generování zisku těmito monopoly a aby se zajistila ochrana 

konečných spotřebitelů. Ačkoli tyto monopoly bývají nejčastěji kontrolovány vlastnicky 

státem, nestačí spoléhat, že tento fakt povede k jejich uvědomění a soutěžní kázni. I v 

těchto případech praxe ukazuje, že státem vlastněné společnosti či státní podniky 

vytvářejí a sledují jakýsi vlastní zájem a nikoli veřejný zájem, pro který byly 

založeny.35 O to víc současné trendy, kdy provozovatelé přenosových soustav bývají 

privatizovány, s sebou nesou riziko porušování soutěžního prostředí. Majitelé těchto 

společností, povětšinou energetické korporace, vlastní jiné společnosti na stejném 

trhu v jiné části vertikálního řetězce. Přirozeně pak provozovatel přenosové soustavy 

bude při přístupu do přenosové soustavy upřednostňovat výrobce nebo dodavatele 

elektřiny ze své vlastní skupiny. Proto regulace v této oblasti je nezbytná k vytvoření a 

udržení systému přístupu třetích osob do přenosové soustavy zajišťujícímu účinnou 

hospodářskou soutěž. V souvislosti s druhým jmenovaným aspektem, tedy 

upřednostňováním výrobce či dodavatele elektřiny ze stejné skupiny, pak vystupuje 

do popředí další regulační požadavek a to je vertikální oddělení vlastnictví, 

unbundling. Blíže se tomuto tématu věnuji níže v kapitole o unijním právu. 

                                                
35 BIELECKI, Janusz; DESTA, Melaku Geboye. Electricity Trade in Europe: Review of the 
Economic and Regulatory Challenges. Hague, Netherlands : Kluwer Law International, 2004. 
350 s. ISBN 9041122796. Str. 184. 
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4.2. Přeshrani ční obchod 

Vedle výrazu mezinárodní obchod s elektřinou se lze setkat s výrazem přeshraniční 

obchod s elektřinou. Jde do značné míry o synonyma. Přeshraniční obchod se však 

více vyjadřuje k problému imanentnímu mezinárodnímu obchodu, a to problému 

překonávání hranic států.  

Palčivým problémem bránícím rozvoji mezinárodního obchodu s elektřinou jsou stále 

nedostatečně vyvinutá přeshraniční propojení. Na začátku vývoje mezinárodního 

obchodu s elektřinou jsou vždy izolované národní soustavy s větší či menší mírou 

soutěže. Země, které jsou závislé především na výrobních zdrojích z hydro elektráren 

nebo plynových elektráren, dříve či později potřebují navázat integraci se sousedním 

státem pro zajištění bezpečné dodávky. V zemích OECD, v USA a Evropské unii jsou 

přenosové soustavy ve srovnání se zbytkem světa poměrně hodně propojené. V 

březnu 2002, Evropská rada ministrů schválila cíl navýšit propojovací kapacity v rámci 

EU na 10% výrobní kapacity EU. Těžkou otázkou však je které přeshraniční 

propojovací kapacity mají být rozšířeny a zda tyto propojovací linky pomohou lépe 

zvládat přetížení soustav a snížit cenové rozdíly mezi trhy. Evropa je stále velice 

nejednotná co se týká cenové úrovně národních trhů. Evropská komise vytipovala 

několik kritických přeshraničních propojení, která by měla být co nejrychleji rozšířena. 

Cenové rozdíly zdaleka nepochází ze srovnatelných dlouhodobých tržních podmínek. 

Tyto cenové rozdíly a přeshraniční toky, které podněcují, nemusí trvat ani tak dlouho, 

než se stihne posílená přeshraniční linka vybudovat.36 

Přenos elektřiny je do jisté míry náhražkou výroby elektřiny. V budoucnosti lze proto 

očekávat, že obchod s elektřinou bude podněcován zvyšujícím se nedostatkem 

výrobních kapacit. Stále se zvyšující náročnost výstavby nových výrobních kapacit 

právě z důvodů problémů nechutě místních obyvatel a jejich možností blokovat 

takovou výstavbu, jakož i zvyšujících se ekologických požadavků kladených na nové 

výrobní zdroje, vede k otázce, zda investoři budou mít dostatek sil vybudovat 

                                                
36 BIELECKI, Janusz; DESTA, Melaku Geboye. Electricity Trade in Europe: Review of the 
Economic and Regulatory Challenges. Hague, Netherlands : Kluwer Law International, 2004. 
350 s. ISBN 9041122796. Str. 59. 
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kapacity, které pokryjí postupně se zvyšující poptávku po elektřině. I z těchto důvodů 

se můžeme v Evropské unii setkat se sílícími hlasy po vytvoření jednotného 

regulátora pro otázku rozvoje a lokalizace kapacit. Ideálně, tento jednotný regulátor či 

operátor by současně koordinoval propojení evropského vnitřního trhu s elektřinou s 

přenosovými soustavami sousedních států. Z širšího propojení s euroasijským 

regionem je poměrně kontroverzní věc. Takové propojení by umožnilo importovat do 

Evropské unie velice levnou elektřinu, což je vítaný přínos pro spotřebitele. Na druhou 

stranu by to ohrozilo schopnost odbytu lokálních výrobců i v případech, kdy tito 

výrobci jsou velmi výkonní. Důvodem jsou právě mnohem vyšší standardy 

požadované na výrobní zdroje v Evropské unii především s hledem na čistotu 

elektřiny a s tím spojené vyšší výrobní náklady. Vpuštěním elektřiny vyrobené mimo 

Evropskou unii do Evropské unie za neexistence těchto přísných standardů popírá 

smysl takové regulace a ve výsledku může vést k negativního dopadu na 

hospodářství Evropské unie i k negativnímu dopadu na životní prostředí. Proto se 

můžeme setkat i s úvahami o koordinovaném dovozu elektřiny z tohoto regionu 

prostřednictvím jednotného evropského operátora.37 

Obchod s elektřinou je závislý na přenosové soustavě. To znamená, že pouhé 

odstranění dovozních administrativních bariér nestačí. Je současně třeba investic do 

výstavby nových propojovacích přeshraničních linek. Výzvou pro vlády je tedy i 

přilákání investorů do této oblasti. Volný přeshraniční obchod nabízí mnoho 

hospodářských výhod, a to jak s ohledem k bezpečnosti dodávek tak i flexibility a 

kvality energetické dodávky a vyšší soutěže a tudíž zlepšení národního blaha díky 

příznivějším cenám. Na rozdíl od plynu, kde přeshraniční dodávka je nutná z důvodu, 

že ne každá země má své přírodní zdroje této komodity, u elektřiny, sekundárního 

zdroje, se výhody přeshraničního obchodu nabízí v podobě nejnižších mezních 

nákladů na výrobu elektřiny toho kterého národního systému. Názorným příkladem 

zde mohou být hydro elektrárny. V jarních deštivých měsících usnadňuje přeshraniční 

propojení odbyt přebytečné kapacity, a naopak, v letních suchých měsících 

přeshraniční propojení nabízí možnost dorovnat chybějící výrobní kapacity. 

                                                
37 BIELECKI, Janusz; DESTA, Melaku Geboye. Electricity Trade in Europe: Review of the 
Economic and Regulatory Challenges. Hague, Netherlands : Kluwer Law International, 2004. 
350 s. ISBN 9041122796, strana 59. 
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První přeshraniční propojení jsou ze začátku 90. let v Severní Americe a v Evropě. 

Podnětem výstavby těchto propojení byly především důvody bezpečnostní. Obchod s 

elektřinou ještě na mezinárodní úrovni existoval pouze na základě mezivládních 

spoluprácí, potažmo spoluprácí státních monopolních podniků. Potenciál 

mezinárodního obchodu s elektřinou je obrovský a doposud jen málo využitý a málo 

rozvinutý navzdory velkému pokroku, který rozvinuté ekonomiky za posledních dvacet 

let v oblasti rozvoje přeshraničních propojení udělaly. 

Přeshraniční obchod s elektřinou se neobejde bez systému zajišťujícím 

standardizovaný, transparentní a nediskriminační přístup třetích osob k energetické 

síti. Toto je nejen zkušenost, která plyne z technicky obdobné privatizace 

telekomunikačních služeb, ale i zkušenost učiněná během vnitrostátní liberalizace 

obchodu s elektřinou v USA či Velké Británii38. Přístup k síti, k přenosové soustavě, je 

proto jedním z palčivých problémů rozvoje trhu s elektřinou vůbec. Elektřina svázaná 

se sítí nemůže dosáhnout konečného zákazníka bez toho, aby dovozce nebo výrobce 

elektřiny měl přístup do přenosové soustavy za přiměřených podmínek. Tradiční 

provozovatelé přenosových soustav (zpravidla konglomeráty vlastněné státem aktivní 

i jako dodavatelé elektřiny) udělají všemožné, aby zabránili přístupu novým 

účastníkům, jejich konkurentům. Provozování přenosové soustavy umožňuje ji 

využívat pro vlastní transakce s elektřinou, namítat nedostatek kapacit a účtovat 

nepřiměřené poplatky za využití třetími osobami, získávání informací, které pak využijí 

proti své konkurenci. Bez funkčního oddělení přenosu elektřiny na jedné straně a 

výroby a dodávky na straně druhé, a bez vyvinutého systému transparentního a 

férového přístupu třetích osob do přenosových soustav by stávající energetické 

monopoly fungovaly jako mýtné brány vstupu do soustavy.  

 

 

 

                                                
38 JAMASB, Tooraj; POLLITT, Michael. Electricity Market Reform in the European Union: 
Review of Progress toward Liberalization & Integration [online]. Center for Energy and 
Environmental Policy Research. March 2005. B.m. Dostupný na: 
http://tisiphone.mit.edu/RePEc/mee/wpaper/2005-003.pdf. 
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4.2.1. Modelové p řístupy k p řenosovým vedením 

Pro mezinárodní obchod s elektřinou se vyvinuly tři modely přístupu k přenosové 

soustavě.  

V modelu nazývaném single buyer model je ustanoven výhradní odběratel (zpravidla 

operátor trhu), který nakupuje všechnu vyrobenou či dovezenou elektřinu a pak ji 

prodává. Výhradní odběratel je povinen vykoupit elektřinu, kterou smluvně uzavřel 

konečný zákazník od výrobce za cenu, která je nabízená výhradním odběratelem 

zákazníkovi po odečtení nákladů za dopravu, které jsou pevně stanoveny předem. 

Tento model umožňuje konečným zákazníkům spekulovat na cenové rozdíly mezi 

cenovou nabídkou výhradního odběratele a jiného dodavatele. Ačkoli koneční 

zákazníci zůstávají zákazníky výhradního odběratele za stejných cenových a 

produktových podmínek, mají možnost získat peníze z této spekulace. Z tohoto 

důvodu je tento systém někdy spíše než model přístupu do přenosové soustavy 

označován jako mechanizmus umožňující finanční transakce39. Tento model, který 

nevyžaduje nezbytně unbundling, je nicméně odbornou veřejností kritizován hned z 

několika důvodů. Především v zemí s vyšší mírou korupce ve veřejném sektoru brání 

rozvoji soutěže. Tento model nedostatečně pružně dokáže reagovat na výkyvy 

poptávky či nabídky a další40. Asi nejtíživější nevýhodou vytýkanou tomuto modelu z 

pohledu této práce je pak skutečnost, že brání rozvoji přeshraničního obchodu, jelikož 

zahraniční obchod je realizován právě výhradním odběratelem, tedy státem 

vlastněnou organizací bez dostatečného motivu k tržnímu chování. 

Model TPA – volný přístup třetích osob – sleduje zcela myšlenku volné soutěže. 

Přenosové soustavy jsou přístupné všem výrobcům, kteří mohou prodat elektřinu 

přímo dodavatelům nebo velkým spotřebitelům. TPA model znamená, že třetí strany, 

často konkurenti vlastníka přenosové nebo distribuční soustavy, jsou ze zákona 

oprávněny tyto soustavy využívat buď v rozsahu, v jakém je nevyužije jejich vlastník, 

                                                
39 BIELECKI, Janusz; DESTA, Melaku Geboye. Electricity Trade in Europe: Review of the 
Economic and Regulatory Challenges. Hague, Netherlands : Kluwer Law International, 2004. 
350 s. ISBN 9041122796. Str. 149. 
40 LOVEI, Laszlo. The Single Buyer Model. A Dangerous Path toward Competitive Electricity 
Markets. The World Bank Group. Private Sector and Infrastructure Network. December 2000. 
Note number 225. Dostupný na: 
http://rru.worldbank.org/Documents/PublicPolicyJournal/225Lovei-1211.pdf. 
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nebo na principu nediskriminačního rovného sdílení veškeré kapacity takové 

soustavy, a to za přiměřenou odměnu41. Mnohými autory je ve své posledně zmíněné 

variantě považovanou za model, který se nejlépe osvědčuje v prostředí 

liberalizovaného trhu, a tedy současně s provedením unbundlingu energetického 

sektoru.42 

Třetí model mezinárodního energetického trhu je "pool". Pool je vlastně obdobou 

modelu výhradního odběratele. V povinném poolu musí být veškerá elektřina na tomto 

trhu zobchodována prostřednictvím poolu a dvoustranné smlouvy jsou zcela 

vyloučené. Alternativou je systém dobrovolného poolu, kde výrobci a obchodníci mají 

volnou volbu, zda chtějí elektřinu zobchodovat na krátkodobém poolu nebo formou 

dlouhodobé bilaterální smlouvy.43 Pool je tedy spotový trh s elektřinou s krátkodobými 

(půlhodinovými nebo hodinovými) intervaly zobchodování. Cena elektřiny je určena po 

každém takovém zobchodování. Pool je organizován operátorem trhu nebo jiným, s 

operátem velmi úzce propojeným subjektem. 

Model výhradního odběratele a poolu mají technickou přednost před TPA v podobě 

snadnějšího balancování přenosové soustavy.  

V modelu TPA operátor trhu vstupuje do vyrovnávacích transakcí se subjekty, které 

jsou schopny rychle a kontrolovaně měnit své dodávky do soustavy, jako jsou některá 

výrobní zařízení nebo obchodníci, kteří elektřinu dokáží pružně obstarat ze zahraničí. 

Na straně regulace odběru pak funguje jako balanční nástroj krátkodobý vyrovnávací 

trh. V modelu výhradního odběratele a poolu operátor trhu snadno udržuje 

vybalancovanou soustavu prostřednictvím své vlastní činnosti, tedy úpravou objemů, 

které nakupuje a prodává.  

 

                                                
41 BIELECKI, Janusz; DESTA, Melaku Geboye. Electricity Trade in Europe: Review of the 
Economic and Regulatory Challenges. Hague, Netherlands : Kluwer Law International, 2004. 
350 s. ISBN 9041122796. Str. 186. 
42 JAMASB, Tooraj; POLLITT, Michael. Electricity Market Reform in the European Union: 
Review of Progress toward Liberalization & Integration [online]. Center for Energy and 
Environmental Policy Research. March 2005. B.m. Dostupný na: 
http://tisiphone.mit.edu/RePEc/mee/wpaper/2005-003.pdf. Str. 4. 
43 BIELECKI, Janusz; DESTA, Melaku Geboye. Electricity Trade in Europe: Review of the 
Economic and Regulatory Challenges. Hague, Netherlands : Kluwer Law International, 2004. 
350 s. ISBN 9041122796. Str. 121. 
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4.3. Globální regulace elektroenergetického odv ětví 

Základní regulace energetického odvětví je obsažena ve veřejnoprávních normách 

jednotlivých států, na jejichž území se uskutečňuje mezinárodní obchod s elektřinou. 

Nelze proto pojednat jednotně o regulaci jako o jednom aplikovatelném standardu. 

Naopak je nezbytné zkoumat vždy zvlášť regulaci té které země podle toho, na jakém 

území chceme mezinárodní obchod s elektřinou zkoumat. Obecně se však dá 

shrnout, že z důvodů hospodářské důležitosti elektřiny a současně technické 

náročnosti zacházení s ní je tato regulace v porovnání s jiným zbožovým trhem 

regulována relativně přísně ve všech zemích. S ohledem na vyvinutost tržního 

prostředí, politickou situaci a podobně, je pak regulace více či méně přísná ve smyslu 

otevření trhu. 

Co se mezinárodních norem upravující regulaci trhu s elektřinou týká, setkáváme se s 

normami na poli podpory investic do energetických odvětví na straně jedné a s 

normami regulujících přímo obchod s elektřinou, respektive požadujícími odstranění 

různých bariér, technických i právních, mezinárodního obchodu s elektřinou. Četné a 

historicky původnější jsou regionální mezivládní organizace upravující otázky 

energetické výpomoci či vzájemné podpory sousedících států nebo skupiny států v 

rámci uzavřeného regionu. S postupujícím hospodářským rozvojem druhé poloviny 

minulého století spojených s globalizačními procesy a ještě více po pádu železné 

opony se problematikou mezinárodního obchodu s elektřinou začaly ve větší míře 

zabývat i celosvětové mezinárodní organizace jako WTO, OECD nebo Světová 

Banka. Dále se ve svém výkladu zaměřím na jejich aktivity. 

 

4.3.1. OECD a IEA  

OECD je mezinárodní vládní organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, 

sdružující 32 hospodářsky nejvyspělejších nebo nejvýznamnějších zemí, která si 

klade za cíl především udržitelný ekonomický růst, podporu zaměstnanosti, zvyšování 

životního standardu, udržování finanční stability a podporovat rozvoj mezinárodního 

obchodu. V rámci OECD mohou vlády členských zemí sdílet své zkušenosti s 

řešením hospodářských problémů i řešit společné problémy. OECD má významnou 
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monitorovací úlohu světového hospodářství. Činnost OECD nejednou vyvěrá do 

uzavření mezinárodní smlouvy upravující pravidla mezinárodní spolupráce. Česká 

republika je členem OECD od 21. prosince roku 1995. OECD rovněž klade velký 

důraz na problematiku spjatou s energetikou. Tíživé otázky znečišťování ale i co 

nejefektivnějšího rozvodu elektřiny, řeší státy rovněž ve fóru OECD. 

V oblasti energetiky se však 28 členských států OECD sdružují ve formě mezinárodní 

energetické agentury IEA (International Energy Agency). Česká republika je členem 

této organizace od roku 2001. IEA si klade za cíl zajištění spolehlivé, dostupné a čisté 

energie pro obyvatele členských států. IEA se prezentuje především jako poradní 

agentury. IEA byla založena OECD v roce 1973, aby prostřednictvím ní státy mohly 

koordinovat krizová opatření během tehdejší ropné krize. Od té doby IEA značně 

modifikovala své zaměření, rozšířila ho i na jiné zdroje energií než pouze ropu a jejím 

motem se stala tři E: energetická bezpečnost, hospodářský rozvoj a ochrana životního 

prostředí. V současné době jsou hlavními tématy především klimatické změny, tržní 

reformy, spolupráce v oblasti technologií a přesah i do dalších částí světa jako 

především Čína, Indie, Rusko a státy OPEC jako významní energetičtí hráči. IEA má 

okolo 190 zaměstnanců, především energetických expertů a statistiků, ze všech 28 

členských států. IEA řídí velké množství programů spojených s energetickým 

výzkumem, sběrem dat, vydáváním publikací a rozšiřováním aktuálních analýz 

energetické politiky a doporučení, založených na nejlepších zkušenostech, mezi 

veřejnost. 

 

4.3.2. WTO 

Organizace světového obchodu World Trade Organisation, vznikla po mnohaletém 

úsilí o doplnění a přeměnu Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) v 

mezinárodní organizaci, která byla zřízena od 1. ledna 1995, podepsáním Dohody o 

zřízení Světové obchodní organizace v Marakeši dne 15. dubna 1994. Zároveň byly 

přijaty výsledky tzv. Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání (19 

dohod, 24 rozhodnutí, 8 ujednání a 3 deklarace), tvořící náplň činnosti WTO. Česká 

republika se stala jedním z původních členských států WTO, v současné době má 
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WTO 153 členů a několik zemí jedná o svém přístupu k ní (z větších obchodních 

partnerů není dosud členem Ruská federace). WTO je mezivládní organizace. Členy 

nemusí být vždy jen státy, ale jednotná celní území (tedy celní unie nebo přímo celní 

území). 

Základní cíle a funkce WTO jsou zvýšení životní úrovně, dosažení plné zaměstnanosti 

a vyšší a stále rostoucí úroveň reálného důchodu a efektivní poptávky, zvýšení výroby 

a obchodu se zbožím a se službami, což umožní optimální využití světových zdrojů v 

souladu s cílem trvalého rozvoje. Prostředkem k dosažení je sjednání mnohostranně 

závazných pravidel mezinárodní obchodu, jeho liberalizace (odstraňování překážek), 

zajištění transparentnosti a stabilnosti obchodu mezi členy WTO. Organizace je 

místem pro obchodní vyjednávání mezi členy, řešení sporů vyplývajících z obchodu a 

konfliktních zájmů v rámci organizace. Struktura WTO je kromě zastřešující Dohody o 

ustavení WTO, postavena na obsahu dohod, tvořících tzv. tři pilíře WTO. Jsou to 

dohoda GATT pokrývající oblast obchodu s nezemědělským a zemědělským 

zbožím, dohoda GATS pokrývající oblast obchodu se službami a dohoda TRIPS 

pokrývající otázky práv duševního vlastnictví. 

Elektřina se dostala do pozornosti WTO až relativně nedávno a to při příležitosti 

sjednávání rámce pro pravidla mezinárodního poskytování služeb. Významněji začala 

být energetika diskutována na jednáních WTO v katarské Doze v roce 2001. Zde byla 

energie diskutována na fóru WTO jako specifická oblast služeb44. Po těchto jednání 

se WTO začalo pozvolna o energetický trh zajímat a členové WTO potupně začaly 

přijímat první nesmělé závazky v oblasti otevírání trhu zahraničním poskytovatelům 

služeb v oblasti energií, ve vztahu k elektřině především v oblasti distribuce elektřiny. 

Důležitá je role WTO též v oblasti sjednocování různého daňového a celního režimu 

států, které je nezbytné k podpoře živého mezinárodního obchodu s elektřinou. V této 

souvislosti čelí WTO i některým teoretickým výkladovým problémům jako jsou častá 

                                                
44 LAMY, Pascal. Doha round will benefit energy trade. Řím. 16.11.2007. Dostupný na 
http://www.wto.org/english/news_e/sppl_e/sppl80_e.htm 
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smluvní ujednání "take or pay" ve smlouvách na dodávku elektřiny a jejich správný 

daňový a celní režim45. 

Skutečnost, že obchod s elektřinou se z pohledu zavedených pravidel mezinárodního 

obchodu začal zkoumat až takto pozdě se dá vysvětlit několika důvody. Předně je to 

dáno tím, že vzájemná přeshraniční propojení mezi státy byla a dodnes v mnohých 

světových regionech jsou velice omezená nebo přímo žádná. Přirozeně, kde nebyla 

přeshraniční propojení, nebyl ani přeshraniční obchod. Druhým vysvětlením se nabízí 

být skutečnost, že obchodování s elektřinou bylo historicky výsadou zpravidla státních 

monopolních podniků nebo státem vlastněných společností. Podmínky obchodů 

sjednaných mezi takovými subjekty byly povětšinou sjednávány přímo na mezivládní 

úrovni a odkaz na pravidla GATT nebyl na místě. Do třetice, mezinárodní obchod s 

elektřinou je nejčastěji realizován na úrovni uceleného regionu, což je opět dáno 

technickými možnostmi neboli tím, že mezinárodní síť je zpravidla rozvinuta v rámci 

nějakého regionu. Proto pravidla pro mezinárodní obchod měla vždy spíše 

mezinárodní regulaci obsaženou na úrovni regionálních organizací nežli na úrovni 

celosvětového WTO. Nicméně silná vlna deregulace a liberalizace na trzích s 

elektřinou a zavedení soutěže vedly v nedávné době k tomu, aby vlády pohlédly na 

pravidla WTO i z perspektivy obchodu s elektřinou. 

Na rozdíl od jiných druhů zboží, elektřina se nedá uskladnit. Navíc, její dodávka 

vyžaduje více či méně rozvinutou síť vedení, ke kterému jsou ve stejném čase 

připojeni všichni rozhodní účastníci. Tok elektřiny sleduje fyzikální zákony, nikoli 

smluvní transakce. Obecně nelze mluvit o přímém propojení mezi výrobcem a 

spotřebitelem, rozuměj konečným zákazníkem. Jakmile je výrobce připojen k sítí, je 

elektřina jím vyrobená nerozlišitelná od elektřiny vyráběné jiným výrobcem. WTO se 

při takto složitě definovaném produktu snaží vyrovnat se správným zařazením 

elektřiny buď mezi zboží nebo poskytování souvisejících služeb. 

Elektřina je nehmotná komodita, která musí být spotřebována v momentu, kdy je 

vytvářená. Tento rys ji vtiskává charakter služby. Na druhou stranu, elektřina má užití 

obdobné jako plyn, ropa či uhlí, tedy zboží, jehož zbožový charakter nebyl nikdy 

                                                
45 K tomu viz více v: MACEDO, Leonardo. Electricity energy and the WTO customs valuation 
agreement. 02.07.2010, b.m. Dostupný na: 
http://www.wto.org/english/res_e/publications_e/wtr10_forum_e.htm . 
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zpochybňován (a které jsou s elektřinou v přímé konkurenci). Rozlišení, zda se jedná 

o zboží nebo poskytování služby je přitom zcela zásadní pro určení pravidel WTO, 

která se pro mezinárodní obchod s elektřinou aplikují. Elektřina je výsledek produkce 

elektráren je zboží a  proto se na ní aplikují pravidla WTO pro zboží, tedy GATT. 

Naopak související služby s elektřinou jsou předmětem úpravy GATS.46 

Otázka, zda obchod s elektřinou je obchod se zbožím nebo obchod se službami se 

doposud nedočkal jednoznačné odpovědi a je stále středem živých debat.47 V historii 

GATT lze vysledovat, že elektřina byla zprvu zacházena jako služba, což bylo 

zdůvodňováno především její neschopností být uskladněna. Tento režim uznal 

zásadní změnu právě až s rozvojem mezinárodního obchodu s elektřinou. S 

otevíráním trhů pro zahraniční investory se zřetelně začalo prosazovat pojetí, že 

elektřina jako taková je druhem zboží, zatímco přenos a distribuce elektřiny a jiné 

související služby spadají pod režim GATS.48 

Elektřina nicméně i nadále zůstává problémovou z pohledu třídění mezinárodního 

obchodu podle režimu GATT a GATS. Už proto, že GATT i GATS vzájemně vylučují 

svou použitelnost na stejný případ, přičemž jsou v praxi případy, kdy se v obchodu s 

elektřinou jejich použití překrývá. Tak například GATS toleruje určitá omezení 

národního režimu ve vztahu k přístupu do sítě (pokud zde není nějaký konkrétní 

závazek k národnímu zacházení), zatímco takové omezení by odporovalo článku III/4 

GATT. V případě elektřiny se stává, že na jedno opatření lze aplikovat jak GATT tak 

GATS avšak se zcela rozlišným obsahem práv a povinností. Současná rétorika WTO 

je taková, že je potřeba každý takový případ posoudit a rozhodnout případ od případu. 

Nejdůležitější pravidla WTO, která se na elektřinu vztahují jsou především pravidlo 

zákazu diskriminace a pravidlo zákazu kvantitativních omezení. 

Pravidlo zákazu diskriminace je klíčovým principem, na kterém stojí WTO. Promítá se 

do dvou principů. Jednak principu MFN a dále principu NT. MFN je zásada zacházení 

                                                
46 BIELECKI, Janusz; DESTA, Melaku Geboye. Electricity Trade in Europe: Review of the 
Economic and Regulatory Challenges. Hague, Netherlands : Kluwer Law International, 2004. 
350 s. ISBN 9041122796. Str. 123. 
47 LAMY, Pascal. Doha round will benefit energy trade. Řím. 16.11.2007. Dostupný na 
http://www.wto.org/english/news_e/sppl_e/sppl80_e.htm 
48 K otázce pojetí elektřiny jako zboží a nikoli služby v Evropské unii viz kapitolu 3.3.2. 
Podobně ECT kategorizuje elektřinu jednoznačně jako zboží. 
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dle pravidel státu s nejpříznivější pravidly. Tato zásada je vyjádřena hned v prvním 

článku dohody GATT 1994 a znamená požadavek, aby jakákoli výhoda, které se 

dostává od jednoho státu (smluvní strany GATT) ve vztahu k nějakému výrobku 

pocházejícímu nebo určenému do jiného státu (co se týká celních povinností, 

daňových povinností), byla bezpodmínečně a okamžitě přiznána obdobným výrobků 

pocházejícím nebo určeným do všech ostatních států – smluvních stran GATT. U 

elektřiny se tento požadavek vedle celních a daňových pravidel vztahuje obzvlášť i na 

povinnosti spojené místní regulativou s dodávkou, přenosem či distribucí elektřiny.49 

Automatický a bezpodmínečný charakter MFN zásady znamená, že nejpříznivější 

pravidla pro přístup k trhu s elektřinou přijatá v jedné zemi, by ipso facto měla být 

rozšířena i na elektřinu dováženou z jakékoli jiné země, přičemž k takovému rozšíření 

nemohou být připojeny nějaké reciproční požadavky. 

Zásada NT neboli zásada národního zacházení se týká vztahu výrobků dovážených z 

jedné smluvní strany do druhé se stejnými nebo obdobnými výrobky vyráběnými v 

zemi dovozu. Tato zásada je vtělena do článku III GATT a požaduje, aby smluvní 

státy nezaváděly jakékoli zvýhodňování svého průmyslu oproti zahraničním výrobkům 

jinými než celními a jinými povolenými nástroji. Tato zásada znamená zákaz 

jakéhokoli zvýhodňování elektřiny vyrobené uvnitř státu oproti elektřině dovážené. 

Dovážená elektřina nemá mít o nic nevýhodnější podmínky (ohledně daně z přidané 

hodnoty, spotřební daně), než jaké jsou místním právem aplikovány na lokálně 

vyrobené elektřině. Tato zásada jde dále než je jen ochrana totožného zboží. Zásada 

se týká obdobného zboží. V případě elektřiny to pak dokonce znamená, že zavedení 

speciální nebo vyšší daně pro elektřinu vyrobenou z neobnovitelných zdrojů může být 

dovozce, který dováží právě takovou "nezelenou" elektřinu napadeno jako opatření 

diskriminující jeho dováženou elektřinu oproti zelené místní elektřině.50 

Tato zásada jde ještě dále, když požaduje nediskriminující zacházení nejen ve vztahu 

mezi výrobky obdobné povahy, ale i výrobky, které si mohou konkurovat nebo se 

                                                
49 BIELECKI, Janusz; DESTA, Melaku Geboye. Electricity Trade in Europe: Review of the 
Economic and Regulatory Challenges. Hague, Netherlands : Kluwer Law International, 2004. 
350 s. ISBN 9041122796. Str. 126. 
50 BIELECKI, Janusz; DESTA, Melaku Geboye. Electricity Trade in Europe: Review of the 
Economic and Regulatory Challenges. Hague, Netherlands : Kluwer Law International, 2004. 
350 s. ISBN 9041122796. Str. 127. 
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nahrazovat. Proto pokud by se prokázalo reálné zvýhodnění domácí produkce tím 

zaviněné, bude v rozporu s článkem III GATT i opatření (odlišné daňové zatížení) 

znevýhodňující elektřinu kupříkladu oproti plynu. Na obdobném základu jsou 

zakázány i subvence domácí výroby, tedy nepřímá podpora odbytu národního zboží 

na trhu oproti dováženému zboží. 

WTO pravidla zakazují i množstevní obchodní omezení. Vlády smluvních státu 

nemohou regulovat, potažmo omezovat množství dovážené elektřiny jinak než celními 

opatřeními. Tento požadavek nabývá na významu, kde zanikají historické monopoly a 

kde se liberalizuje trh. Smluvní státy nemohou zavádět jiná než tarifní opatření, aby 

nahradily obchodní bariéry dané dřívějšími vertikálně propojenými monopolními 

podniky. Tento požadavek je zakotven v článku XII GATT a v kombinace s 

požadavkem článku III tak vlastně znamenají, že jediné nástroje, které smluvním 

státům zbývají, aby mohly regulovat dovoz zahraniční elektřiny, jsou dovozní cla a 

daně. 

 

4.3.3. Energetická charta (ECT) 

Energy Charter Treaty neboli Dohoda o energetické chartě byla podepsána v prosinci 

roku 1994 v Lisabonu a vstoupila v platnost v dubnu 1998, kdy ji podepsalo a 

ratifikovalo prvních třicet států. K dnešnímu dni má Evropská Charta 52 členských 

států51, členem je rovněž Evropská unie. 

Dohoda o energetické chartě navazovala na snahy z roku 1991 vytvořit energetické 

společenství při Evropském společenství, které by zahrnovalo i státy z post-

sovětského bloku včetně samotného Ruska, i například Spojené Státy Americké. V 

roce 1991 byla v Haagu podepsána ustanovující deklarace, která stanovila základní 

cíle a principy Energetické charty. Těmi byly především zásada státní suverenity a 

                                                
51 Albánie, Arménie, Austrálie, Rakousko, Ázerbájdžán, Bělorusko, Belgie, Bosna a 
Hercegovina, Bulharsko,Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, EU, Finsko, 
Francie, Gruzie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Japonsko, Kazachstán, 
Kyrgystán, Litva, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Malta, Moldávie, Mongolsko, 
Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko,Slovensko, Slovinsko, Španělsko, 
Švédsko, Švýcarsko, Tádžikistán, Makedonie, Turecko, Turkmenistán, Ukrajina,UK, 
Uzbekistán. 
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suverénních práv nad přírodními zdroji, zásada nediskriminace, zásada tržně 

určovaných cen a zásada minimalizace poškozování životního prostředí. Česká 

republika k nim oficiálně přistoupila 8. června 1995. 

Charta reagovala především na rozpad železné opony a novou možnost zlepšit 

nakládání s energetickými zdroji intenzivnější spoluprácí a koordinací v energetické 

politice na mezinárodní scéně. Rostoucí spotřeba elektřiny vedla i k rostoucímu 

přeshraničnímu obchodu s energiemi a potřebě přeshraničních investic a koordinace 

na tomto poli se jevila jako nezbytná. 

Dohoda si klade za cíl ustanovit základní pravidla mezinárodního energetického trhu 

tak, aby podpořila obchod a investice, aby zajistila spolehlivou dodávku energií a 

podpořila efektivnější využívání energetických zdrojů. K uspokojení stoupající 

poptávky po energiích je nezbytné obrovské množství investic do všech segmentů 

dodavatelského řetězce. Energetická charta stojí na zásadě, že mezinárodní 

investice, tok kapitálu a technologií do energetického sektoru jsou vzájemně 

prospěšné a předním cílem Charty je podpořit vytvoření nezbytného klimatu 

předvídatelnosti, které by bylo atraktivní pro soukromé investory. 

Dohoda o Energetické chartě stanoví, že obchod s energetickými materiály a výrobky 

mezi smluvními stranami bude podléhat ustanovením Všeobecné dohody o clech a 

obchodu GATT, a bude se týkat i těch smluvních stran, jež nejsou členem GATT. 

S ohledem na nečleny GATT stanoví Smlouva aplikaci pravidel GATT mutatis 

mutandis. Smlouva pokrývá všechny druhy energetických materiálů včetně elektřiny. 

Ustanovení o ochraně investic obsažená v této smlouvě se použijí i na investice do 

vodních elektráren, solárních, větrných a jiných elektráren z obnovitelných zdrojů.  

Ačkoli Dohoda o Energetické chartě uznává státní suverenitu nad přírodními zdroji, 

smluvní strany se zavazují k tomu, že umožní přístup ke svým zdrojům a zachovají 

tak transparentní a nediskriminační pravidla o těžbě, rozvoji a získávání energetických 

zdrojů. Smlouva rovněž umožní přístup na trhy všech smluvních stran a bere také 

v úvahu nezbytnost umožnit svobodné působení tržních sil a stimulovat konkurenční 

prostředí. 
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Vedle obchodních pravidel Dohoda zajišťuje, že země a investoři mohou překračovat 

třetí země při dopravě své energie na exportní trhy. V této souvislosti Dohoda každé 

účastnické zemi stanoví povinnost přijmout opatření nezbytná k umožnění takovéhoto 

transitu a v případě jakéhokoli sporu o termínech a podmínkách transitu zakazuje 

přerušení toku energie, dokud nebude nalezeno přátelské řešení nebo přijato soudní 

rozhodnutí. 

Energetická charta je postavena na stejných principech jako WTO. Na rozdíl od WTO 

se však blíže věnuje energetickému trhu a jeho specifikům. Ačkoli vznik Energetické 

charty byl iniciován Evropskými společenstvími, nejedná se o žádný orgán Evropské 

unie. Jde o zcela samostatnou organizaci, jejíž členská základna je mnohem širší než 

členská základna Evropské unie.  
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4.4. Unijní regulace 

V oblasti mezinárodního obchodu s elektřinou dochází v posledních několika málo 

dekádách k unikátnímu jevu na evropském kontinentu, který má o to větší punc 

mezinárodnosti, že překračuje i hranice Evropské unie. Evropská unie je v oblasti 

energetiky velice aktivní, přikládá ji velký význam, věnuje jí hodně pozornosti a ve své 

normotvorbě, tedy především ve formě směrnic a nařízení, tuto oblast do hloubky 

upravuje nad rámec obecných pravidel o svobodě pohybu zboží a služeb, jak vyplývá 

ze Smlouvy o fungování Evropské unie. 

Energetika je jednou z vymezených politik Evropské unie. Pro Evropskou unii jako 

především hospodářské společenství je hospodaření s energiemi velice podstatné. 

Energetická politika EU má několik oblastí zájmů, z nichž pro tuto práci je významná 

oblast obchodování s elektřinou. Vedle toho se Evropská unie intenzivně věnuje 

oblasti výroby elektřiny, obzvláště podporuje výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. 

V souvislosti s ochranou životního prostředí je důležitou oblastí unijní úprava zelených 

bonusů a výkupních cen zelené elektřiny. Blízkou oblastí je rovněž oblast emisních 

povolenek, jejich obchodování a pravidla pro jejich alokaci státům a průmyslovým 

podnikům. Tyto oblasti, byť neméně zajímavé, však nejsou předmětem této práce. 

Dále se budu v této kapitole věnovat unijnímu právu ve vztahu k obchodování s 

elektřinou. 

Lisabonská smlouva přinesla novou společnou politiku EU. Ve svém článku 194 

SFEU poprvé zakotvuje energetiku jako zvláštní politiku. Mezi vyjmenované cíle této 

politiky patří zajištění energetického trhu, zajištění zásobování EU energií, účinné 

využívání energií a podpora vzájemného propojení energetických sítí. Tím však, jak 

by se mohlo zdát, unijní regulace nezačíná. Naopak, je to významný posun v oblasti, 

ve které bylo Společenství aktivní již od svého počátku. Vždyť úplné počátky evropské 

integrace byly odstartovány spoluprací evropských států právě v oblasti energetiky. 

Pařížskou smlouvou Francie, Německo, Itálie, Belgie, Nizozemí a Lucembursko 

založili v roce 1952 Evropské společenství uhlí a oceli, jehož platnost skončila v roce 

2002. Tytéž země pak podepsáním Smlouvy Euratom založily Evropské společenství 

pro jadernou energii, jehož záměrem bylo vytvořit společnou platformu pro rozvoj 
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komerčních jaderných elektráren a proto energetické zájmy byly zjevně už jedním z 

původních hybných sil vzniku EU. 

Doposud Společenství odvozovalo svou kompetenci v oblasti energetiky z článku 3 

SES, který odkazoval na fakt, že opatření v oblasti energie náleží mezi činnosti 

Společenství k naplňování cílů definovaných v článku 2 SES, a od ustanoveních 

článků upravujících politiky a oblasti s energetikou bezprostředně souvisejících 

(zejména životní prostředí, transevropské sítě, hospodářská soutěž).52 SFEU 

odstraňuje pochybnosti o kompetenci EU v této oblasti a povyšuje některé hlavní 

zásady energetiky EU vykrystalizované ve vývoji posledních čtyř dekád na primární 

právo EU v podobě cílů nové energetické politiky. Z těchto cílů jsem pro mou práci 

vybrala ty, které s jejím tématem přímo souvisí, tedy fungování trhu s elektrickou 

energií, propojení energetických sítí a v jisté míře i bezpečnost dodávek elektřiny v 

EU. Na tomto místě je také vhodné opět zdůraznit, že je potřeba mít na mysli, že tato 

energetická politika není omezena pouze na elektřinu. Středem jejího zájmu je rovněž 

plyn a dále ropa. V této kapitole své práce budu z pochopitelných důvodů reflektovat 

pouze aspekty relevantní pro elektřinu, a to především ještě úžeji pro otázku vnitřního 

trhu s elektřinou.  

Pro výklad celé spletité a podrobně regulované problematiky elektroenergetiky v EU 

jsem se rozhodla nejít cestou znudění čtenáře tím, že jej zavalím přehledem mnoha 

unijních předpisů, které se této oblasti týkají a na nich věc vysvětlím. Raději i pro svůj 

lepší prožitek ze zkoumání této oblasti půjdu dál cestou pojmenování nosných 

principů vnitřního trhu s elektřinou, kde samozřejmě nebudou chybět nezbytné odkazy 

na historické i současně relevantní unijní předpisy. Ohlédnutím za dosavadní 

judikaturou SD EU pak nastíním hlavní problémy současného stavu. 

 

 

 

                                                
52 SYLLOVÁ, Jindřiška; PÍTROVÁ, Lenka; PALDUSOVÁ, Helena, a kol. Lisabonská smlouva : 
Komentář. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2010. 1344 s. ISBN 978-80-7400-339-4. Str. 701. 
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4.4.1. Vnit řní trh s elekt řinou 

Evropská unie intenzivně usiluje o vytvoření jednotného vnitřního trhu s elektřinou. 

Důležitá úloha funkčního jednotného vnitřního trhu s elektřinou je spatřována v jeho 

schopnosti přirozeně, tj. bez autoritativních zásahů států, optimálně usměrňovat 

cenovou hladinu, teritoriální rozložení výrobních zdrojů s ohledem na teritoriálním 

rozložení spotřeby, motivovat k energeticky úspornému chování spotřebitelů a řešit 

přebytky nebo naopak nedostatky elektřiny v jednotlivých zemích EU. Jednotný vnitřní 

trh má tedy zabezpečit oba základní veřejné zájmy – bezpečnou dodávku elektřiny a 

šetrnost k životnímu prostředí. Současně si autoři tohoto institutu slibují zdravé 

soutěžní prostředí s konkurenčními cenami. Dosažení jednotného vnitřního trhu s 

elektřinou naráží na mnohé překážky, které vyplývají z faktu, že energetické politiky 

byly ještě v nedávné historii spíše vnitřní záležitostí státu, navíc z důvodu vysoké 

veřejné důležitosti této komodity silně kontrolované státem. Trh s elektřinou byl spíše 

hypotetickým pojmem představovaný státním monopolním podnikem, který hospodařil 

s výrobními zdroji elektřiny, distribučními a přenosovými vedeními a obchod s 

elektřinou se tak omezoval na smlouvu dodavatele, představovaného tímtéž 

monopolním podnikem, a konečného zákazníka. Mezinárodní obchod s elektřinou se 

realizoval v malé míře výlučně formou mezivládních dohod. Ceny byly stanoveny v 

odvislosti od nákladů, a to při absenci konkurence nákladů nepříliš kontrolovaných a s 

velkorysou marží. 

Proto dalším zcela zásadním pojmem v právu Evropské unie je liberalizace 

energetického trhu. Liberalizace trhu s elektřinou je jeden z dílčích cílů společného 

evropského trhu, má vést ke konkurenceschopnému trhu s elektřinou, být nástrojem 

celkového zefektivnění hospodaření s elektřinou v jednotlivých státech, její výroby a 

spotřeby. Liberalizace trhu spojená s restrukturalizací a privatizací53 tohoto sektoru 

znamená proces postupného otevírání národních energetických trhů za účelem 

vytvoření vnitřního evropského trhu. Liberalizace je proces, který zpravidla vyžaduje 

                                                
53 Jak však upozorňují někteří autoři, privatizace není nutnou podmínkou úspěšné liberalizace 
trhu s elektřinou. Unijní právo ani požadavek privatizace nikde nezakotvuje. I veřejně 
vlastněné podniky mohou být součástí funkční hospodářské soutěže. Příkladem se udává 
norský trh s elektřinou. Viz JAMASB, Tooraj; POLLITT, Michael. Electricity Market Reform in 
the European Union: Review of Progress toward Liberalization & Integration [online]. Center 
for Energy and Environmental Policy Research. March 2005. B.m. Dostupný na: 
http://tisiphone.mit.edu/RePEc/mee/wpaper/2005-003.pdf. Str. 5 a 13. 
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provedení některých z následujících opatřeních. Restrukturalizace sektoru, zavedení 

volné soutěže, pobídková regulace rozvoje přenosových a distribučních soustav, 

nezávislý regulátor a privatizace.54 Všechna tato opatření jsou součástí dynamických 

změn, kterými v posledních desetiletích evropský trh prochází. 

V rámci liberalizace energetického trhu vyzdvihuje Evropská unie potřebu přijmout 

opatření k zajištění řádného fungování vnitřního trhu na základě několika hlavních 

zásad. Vnitřní trh EU v obecném smyslu v souladu s článkem 26 a následujícími 

SFEU znamená prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb zboží, 

osob, služeb a kapitálu. Fungování vnitřního trhu v oblasti obchodu s elektřinou je 

podmínkou pro zvýšení efektivnosti výroby, přenosu a distribuce elektřiny se 

současným posílením bezpečnosti zásobování elektřinou a konkurenceschopnosti 

evropské ekonomiky a respektováním ochrany životního prostředí.  

Vnitřní trh s elektřinou je předně i dle znění čl. 194 SFEU zvláštní kapitolou vytváření 

a fungování vnitřního trhu EU a jeho fungování podléhá principům a pravidlům 

fungování vnitřního trhu EU obecně55. Jde zejména o to, že i trh s energiemi má být 

trhem bez vnitřních hranic, kde platí volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu, jakož 

i je zaručena svoboda usazování.56 Abychom pochopili, proč a jak se vyčlenila tato 

speciální odnož vnitřního trhu, nevyhneme se historické exkurzi k počátkům tohoto 

fenoménu. 

 

4.4.1.1. Počátky a vývoj integrace trhu s elekt řinou v EU 

Přestože evropská integrace vedoucí do podoby dnešní EU měla své počátky ve 

společných energetických zájmech, vzhledem k tomu, že vlády odmítaly vzdát se 

                                                
54 JAMASB, Tooraj; POLLITT, Michael. Electricity Market Reform in the European Union: 
Review of Progress toward Liberalization & Integration [online]. Center for Energy and 
Environmental Policy Research. March 2005. B.m. Dostupný na: 
http://tisiphone.mit.edu/RePEc/mee/wpaper/2005-003.pdf. Str. 2. 
55 SD EU ve svém rozsudku z roku 1996 č. C-158/94, ve věci Komise proti Italská republika, 
řešil problém omezování vývozu a dovozu elektřiny jako opatření státu, které je v rozporu s 
ustanoveními SES o volném pohybu zboží, konkrétně se zákazem množstevních omezení a 
zákazem omezení volného pohybu zboží prostřednictvím monopolů. 
56 SYLLOVÁ, Jindřiška; PÍTROVÁ, Lenka; PALDUSOVÁ, Helena, a kol. Lisabonská smlouva : 
Komentář. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2010. 1344 s. ISBN 978-80-7400-339-4. Str. 702. 
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v tomto strategicky důležitém sektoru své národní suverenity, nevedla integrace 

Společenství v těchto počátcích ke skutečné integraci energetické politiky. Kromě 

záležitostí týkajících se uhlí a atomové energie, neměla tehdejší Evropská 

společenství solidní právní základnu, která by podporovala ostatní opatření 

energetické politiky. V roce 1974 členské státy přijaly rezoluci o programu 

racionálního využívání energie Společenství, který v následujících letech umožnil 

rozvoj politiky energetických úspor. V roce 1980 stanovilo Společenství cíle své 

energetické politiky zaměřené stále ještě omezeně na oblast energetických úspor, 

jejichž dosažení předpokládalo k roku 1990.57 

Nicméně v roce 1983 učinila Evropská rada ministrů formální prohlášení o potřebě 

identifikovat další společné energetické cíle. To našlo svůj politický odraz v rezoluci 

Rady z roku 198658, která stanovila obecné cíle energetické politiky do roku 1995. 

Hlavními rysy byla nově už i spolehlivost dodávek, ochrana životního prostředí a 

cenová stabilita. 

Jakousi prenatální fázi vytváření vnitřního trhu s elektřinou tvořily již směrnice Rady 

90/547/EHS ze dne 29. října 1990 o přenosu elektřiny elektrizačními soustavami a 

směrnice Rady 90/377/EHS ze dne 29. června 1990 o postupu Společenství pro 

zvýšení transparentnosti cen plynu a elektřiny účtovaných konečným průmyslovým 

velkoodběratelům. Vytvoření vnitřního trhu v odvětví elektřiny šlo nesměle cestou 

podpory propojenosti sítí a směrnice kladly na členské státy požadavek na zlepšení 

propojení, především z důvodu bezpečnosti dodávek, transparentnosti cen a zlepšení 

konkurenceschopnosti trhu Společenství vůči třetím zemím.59 

                                                
57 Tyto cíle obsahovaly: 

• překonání přímé úměry mezi ekonomickým růstem a poměrem zvyšování spotřeby 
energie, 

• omezení spotřeby ropy do té míry, aby nepřesahovala 40% celkových energetických 
potřeb, 

• zvyšování účinnosti při využívání pevných paliv a jaderné energie k výrobě elektrické 
energie, 

• využívání obnovitelných zdrojů, 
• rozvíjení energetické cenové politiky v souladu s cíli Společenství. 

58 Rozhodnutí Rady ze dne 16. září 1986. Council Resolution concerning new 
Community energy policy objectives for 1995 and convergence of the policies of the Member 
States.  OJ C 241, 25.9.1986, p. 1–3. 
59 EISING, Reiner; JABKO, Nikolas. Moving Targets: Institutional Embeddedness and 
Domestic Politics in the Liberalizations of EU Electricity Markets [online]. Pittsburgh, Červen, 
1999. Dostupný na: http://aei.pitt.edu/2262/1/002351_1.PDF. Str. 9. 
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Počátkem 90. let po pádu železné opony, kdy se stala aktuální potřeba dát základ pro 

rozvoj energetické spolupráce mezi státy evropského kontinentu, vznikly politické 

iniciativy vedoucí k vytvoření Energetické charty60, o níž se opírají základy dnes 

platné legislativy EU v oblasti obchodu s elektřinou. Později v roce 1994 získala na 

důležitosti Dohoda k Energetické chartě, která byla vypracována na bázi Evropské 

energetické charty z roku 1991. Zatímco Evropská energetické charta byla vytvořena 

jako vyhlášení politického záměru podporovat energetickou spolupráci mezi 

Východem a Západem, Dohoda k Energetické chartě podepsaná v roce 1994 je 

právně závazný mnohostranný dokument, jediný svého druhu, který řeší mezivládní 

spolupráci v energetickém sektoru. Z iniciativy Energetické charty byla podepsáním 

Dohody o Energetické chartě rozšířena pravidla vnitřního evropského trhu s elektřinou 

i do nečlenských zemí v jihovýchodní Evropě.61  

Maastrichtská smlouva o Evropské unii, podepsaná v roce 1992, umožnila, aby byly 

rozvíjeny další aktivity v oblasti energetiky a zahrnovala ustanovení, která v podstatě 

vedla k utváření společného energetického trhu. To odstartovalo aktivity v mnohem 

širším záběru, než byly dosavadní rezoluce převážně v oblasti energetických úspor. 

Následně v prosinci 1995 schválila Komise tzv. Bílou knihu EU o energetické 

politice62, která již představuje podstatně komplexnější přístup k energetice a jasně 

formuluje požadavek vytvoření vnitřního trhu. Bílá kniha zdůrazňuje, že “integrace trhu 

je ústředním a determinujícím faktorem v energetické politice EU”. K zajištění volného 

pohybu zboží a omezení možného narušování konkurenčního prostředí si Evropská 

unie předsevzala za cíl sblížit příslušné legislativní normy jednotlivých zemí.  

Jako hlavní pilíře energetické politiky EU Bílá kniha stanovila konkurenceschopnost, 

spolehlivost dodávek a ochranu životního prostředí. Klíčovými nástroji, jimiž se snaží 

dosáhnout těchto cílů jsou liberalizace trhu, transparentnost cen, energetická účinnost 

a vzájemné propojení. Jedním z dalších obecných cílů Evropské unie se stalo 

omezení ekonomických a sociálních nerovností mezi regiony. Energetika by v tom 

měla hrát také svou roli a opatření energetické politiky, programy a fondy mají pomoci 

znevýhodněným regionům. 

                                                
60 K Energetické chartě viz blíže kapitola 4.3.3. 
61 Albánie, Bosna a Herzegovina, Chorvatsko, Makedonie, Černá hora, Srbsko, Kosovo a 
Evropské společenství podepsalo smlouvu o Energetické chartě v roce 1994. 
62 Energetická politika pro Evropskou unii (Úřední věstník Evropské unie. C 1995,327, 3). 
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V návaznosti byla po velice náročných politických vyjednáváních63 v roce 1996 přijata 

přelomová první směrnice o pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou, směrnice 

96/92/EC64. V souladu se zásadou subsidiarity stanovila směrnice společná pravidla v 

oblasti organizace přístupu do sítě, upravila  institut podniků veřejného práva a 

unbundlingu65. Směrnice 96/92/EC požadovala po státech i zákonnou úpravu 

povolování, výstavby a využívání přímých vedení. V roce 1996 vydali také Evropský 

parlament a Rada rozhodnutí č. 1254/96/ES, které sledovalo posílení energetické 

infrastruktury za využití fondů Společenství. 

Způsob a míra, v jaké směrnice 96/92/EC řešila problémy v oblasti zajištění stejných 

podmínek pro všechny zájemce o výrobu elektřiny, zneužívání dominantního 

postavení a bezohledného chování monopolních podniků, se brzy ukázaly jako zcela 

nedostatečné.66 Vývoj ukázal, že je nezbytné zabezpečit nediskriminační přenosové a 

distribuční sazby, přístup k soustavě na základě sazeb zveřejňovaných před jejich 

vstupem v platnost, zabezpečit ochranu práv malých a ohrožených zákazníků, 

zveřejňovat informace o výrobních zdrojích elektrické energie, jakož i odkazy na 

zdroje poskytující údaje o jejich vlivu na životní prostředí, jsou-li k dispozici. 

Evropská rada na zasedání v Lisabonu ve dnech 23. a 24. března 2000 proto vyzvala 

k urychlené práci na dotvoření vnitřního trhu v elektroenergetice a k urychlení 

liberalizace tohoto odvětví s cílem dosáhnout plně funkčního vnitřního trhu s 

elektřinou. Označení "Lisabonský proces" vyjadřuje aktivity Evropské unie, které byly 

nastartovány na tomto summitu EU v Lisabonu67. V oblasti energetiky stanovil 

Lisabonský proces cíl nazvaný Evropský prostor energií.68  

                                                
63 EISING, Reiner. Policy Learning in Embedded Negotiations: Explaining EU Electricity 
Liberalization [online]. International Organization, číslo 56/1, 2002. Strana 85-120. Dostupný 
na: http://muse.jhu.edu/journals/international_organization/v056/56.1eising.html. Str. 92-94. 
64 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/92/EC o společných pravidlech pro vnitřní trh. 
65 JAMASB, Tooraj; POLLITT, Michael. Electricity Market Reform in the European Union: 
Review of Progress toward Liberalization & Integration [online]. Center for Energy and 
Environmental Policy Research. March 2005. B.m. Dostupný na: 
http://tisiphone.mit.edu/RePEc/mee/wpaper/2005-003.pdf. Str. 6. 
66 K tomu viz také EISING, Reiner; JABKO, Nikolas. Moving Targets: Institutional 
Embeddedness and Domestic Politics in the Liberalizations of EU Electricity Markets [online]. 
Pittsburgh, Červen, 1999. Dostupný na: http://aei.pitt.edu/2262/1/002351_1.PDF. 
67 Internetové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu, 20. 10. 2004: 
http://www.mpo.cz/xqw/webdav/-UTF8-/dms_mpo/getFileinternet/11489/7885/Lisabon.doc. 
68 Tvořili ho tyto úkoly: 

• liberalizace trhů s energií (elektřina a plyn), 
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Na základě zmíněných výhrad k stávajícímu stavu liberalizace vnitřního trhu 

s elektřinou byla dne 26. červa 2003 přijata Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2003/54/ES jako zcela nová směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh. Tato 

směrnice stanovila společná pravidla pro výrobu, přenos a distribuci elektřiny. 

Směrnice dále stanovila pravidla týkající se přístupu na trh, kritérií a postupů pro 

výběrová řízení a udělování veřejnoprávních povolení, jakož i pravidla pro 

provozování sítí. Tato směrnice zakotvila hlavní prvky vytvoření vnitřního trhu, 

především unbundling, otevřený přístup k soustavě, veřejnou službu a ochranu 

spotřebitele. Zavedla institut dodavatele poslední instance, požadovala zřízení 

regulačních orgánů na úrovni každého státu. Jedním z klíčových institutů směrnice byl 

institut veřejné služby podle článku 86 SES (dnes čl. 106 SFEU), respektive 

požadavky kladené na podporu a úroveň veřejných služeb. Směrnice, která bere v 

úvahu cíle ochrany spotřebitelů, bezpečnosti dodávek, ochrany životního prostředí a 

stejné úrovně hospodářské soutěže ve všech členských státech, stanoví na podporu 

těchto cílů společné minimální standardy úpravy veřejných služeb dodržované všemi 

členskými státy.  

V roce 2003 jsme se kromě směrnice 2003/54/ES dočkaly ještě jednoho, nového 

nástroje k vytvoření vnitřního trhu. Ukázalo se, že směrnice jako legislativní nástroj, 

není vhodná v případě překonávání technických bariér vnitřního trhu s elektřinou, tedy 

přeshraničních spojení. Aby mohl vzniknout skutečně jednotný trh s elektřinou, je 

nutná i jednotná přenosová síť s elektřinou (jednotná ne tak ve smyslu organizačním, 

ale čistě technickém). Právě z historických kořenů izolovaných soustav zdědil 

evropský trh s elektřinou izolované soustavy států propojené navzájem pouze 

omezeným počtem přeshraničních spojovacích vedení s omezenou kapacitou 

přenosu. Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 6. července 200069 k druhé 

zprávě Komise o stavu liberalizace trhů s energií požádal o vytvoření podmínek pro 

využívání sítí v členských státech, které by nebrzdily přeshraniční obchod 

s elektřinou. Mnohem lépe nežli pravidla zakotvená ve směrnici, která dávají státu 

relativní volnost, jak požadavky směrnice ve svém právu provede, se k odbourání 

                                                                                                                                        
• vybudování celoevropských energetických sítí, 
• propojení elektrizačních soustav do roku 2005 v rozsahu cca 10 %, 
• aplikace jednotné energetické daně, 
• vytvoření sazebníku pro přeshraniční přenos elektrické energie. 

69 Úřední věstník Evropské unie. C 121, 24/04/2001 Str. 0470 – 0473. 
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tohoto technického problému jevilo jít cestou přímo účinného nařízení. Snahou bylo 

především vyloučit neblahý efekt, který s sebou omezené přeshraniční přenosové 

kapacity stále nesou, totiž diskriminační a znevýhodňující praktiky těch, kdo tyto 

kapacity spravují. Těmi byly tradiční historické monopoly. Výsledkem bylo přijetí 

nařízení č. 1228/2003 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s 

elektřinou.70 

Cílem tohoto nařízení bylo stanovení spravedlivých pravidel pro přeshraniční obchod 

s elektřinou, a tím zlepšit hospodářskou soutěž na vnitřním trhu s elektřinou s 

přihlédnutím ke zvláštnostem celostátních a regionálních trhů. Tento cíl měl být 

dosažen vytvořením mechanismu pro přeshraniční toky elektřiny a stanovením 

harmonizovaných zásad pro poplatky za přeshraniční přenos a pro přidělování 

dostupných kapacit nebo propojení mezi vnitrostátními přenosovými soustavami. 

Nařízení definovalo důležité pojmy jako pojem přeshraniční tok, pojem přetížení, nebo 

pojem nové propojovací vedení. 

V bezprostřední souvislosti s tímto nařízením bylo pro podporu vytvoření 

transevropské sítě v roce 2003 rovněž vydáno nové rozhodnutí Evropského 

parlamentu a Rady o transevropských sítích č. 1229/2003/ES nahrazující rozhodnutí 

1254/96/ES. Toto rozhodnutí bylo později rovněž nahrazeno novým rozhodnutím 

č.1364/2006/ES v roce 2006, které je aktuální dodnes. Rozhodnutí stanoví základ pro 

určování projektů společného zájmu a prioritních projektů rozvoje přenosových 

propojení, včetně projektů evropského zájmu a vytváření příznivějších rámcových 

podmínek pro rozvoj sítí. Ve velice úzké souvislosti s tím Evropský parlament a Rada 

vydali 18.01.2005 ještě směrnici č. 2005/89/ES, která sleduje podporu investic do 

infrastruktury. Směrnice sleduje zvýšený zájem na bezpečnosti dodávek, dostatečné 

úrovni výrobní kapacity, rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou a vhodné úrovně 

propojení mezi členskými státy pro rozvoj vnitřního trhu. Na členské státy klade 

požadavky vytváření investičních signálů pro provozovatele přenosových a 

distribučních soustav, vytváření technických bezpečnostních mechanismů proti 

krizovým situacím v dodávce jako jsou především black outy, podpory výstavby 

nových výrobních kapacit. Směrnice rovněž vyzdvihuje důležitost spolupráce na tomto 

                                                
70 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1228/2003, ze dne 26. června 2003, o 
podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou. 
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poli mezi provozovateli přenosových soustav jednotlivých států. Toto nařízení je tedy 

speciálním předpisem ke směrnici o společném vnitřním trhu s elektřinou. 

Směrnice 2003/54/ES i nařízení 1228/2003 se však také dočkali silného tlaku na své 

přepracování z důvodů stále přetrvávajících nedostatků. Přetrvávají překážky bránící 

prodeji elektřiny za rovných podmínek a bez diskriminace či znevýhodnění, či 

nedostatky zejména v nediskriminačním přístupu k síti a nestejně účinná úroveň 

regulačního dohledu. Sdělení Komise ze dne 10. ledna 2007 s názvem "Energetická 

politika pro Evropu"71 zdůraznilo význam dotvoření vnitřního trhu s elektřinou a 

vytvoření rovných podmínek pro všechny elektroenergetické podniky se sídlem ve 

Společenství. Ze závěrů Komise vyplynulo, že stávající předpisy a opatření 

neposkytují rámec potřebný k dosažení cíle dobře fungujícího vnitřního trhu. Pravidla 

pro právní a funkční oddělení (unbundling), jak jsou stanovena ve směrnici 

2003/54/ES, nevedla k účinnému oddělení provozovatelů přenosové soustavy. 

Evropská rada na svém zasedání ve dnech 8. a 9. března 2007 proto vyzvala Komisi, 

aby vypracovala legislativní návrhy pro "účinné oddělení činností v oblasti dodávek a 

výroby od provozování sítí". Dne 13. července 2009 byla vydána opět zcela nová 

směrnice týkající se vnitřního trhu č. 2009/72/ES a nařízení č. 714/2009. Tato 

směrnice měla být státy implementována do 03.03.2011. Analogicky bylo vydáno i 

nové nařízení o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou č. 

714/2009, které je rovněž použitelné od 03.03.2011. 

 

4.4.2. Principy unijního práva pro obchod s elekt řinou 

Pravidla vnitřního trhu s elektřinou EU jsou postavena na několika nosných 

principech. Jsou jimi princip bezpečnosti zásobování a ochrany spotřebitelů, princip 

ochrany životního prostředí, princip průhlednosti a vyloučení diskriminace, princip 

rovného přístupu do sítě a princip rozvoje přeshraničních propojení. Svůj výklad jsem 

se rozhodla strukturovat právě analýzou jednotlivých principů a jejich promítnutí do 

konkrétních právních předpisů. 

 

                                                
71 KOMISE, Sdělení Komise Evropské radě a Evropskému parlamentu. Energetická politika 
pro Evropu. KOM/2007/0001. Č. CELEX: 52007DC0001. 
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4.4.2.1. Princip pr ůhlednosti a vylou čení diskriminace mezi 

účastníky trhu s elekt řinou 

Důležitým principem unijního práva v oblasti otevírání trhu s elektřinou, který sleduje 

především vytvoření zdravého tržního prostředí s volnou soutěží, je zajištění 

průhlednosti a vyloučení diskriminace mezi účastníky trhu s elektřinou. Tento princip 

je vyzdvihován právě z důvodu výše popsaného tíživého dědictví monopolních 

státních energetických podniků kontrolujících celý řetězec od výroby, přes distribuci 

až po dodávky elektřiny konečným spotřebitelům. Tento model je jednou z hlavních 

brzd rozvoje funkčního energetického trhu, tj. funkčního tržního prostředí, kde každý, 

při splnění odborně kvalifikačních kritérií, má mít stejnou možnost vstoupit na 

energetický trh, tj. provozovat výrobní zařízení, distribuční síť, nebo pouze prodávat a 

kupovat elektřinu od jiných subjektů, aniž by ji spotřebovával. Rozbití těchto struktur je 

velice náročné a zdlouhavé a vyžaduje si mimo jiné radikální pravidla nutící podniky 

přísně oddělovat své aktivity výrobní, distribuční a obchodní v rámci unbundlingu. 

 

4.4.2.1.1. Unbundling 

Unbundling, tento právní pojem se ve své anglické jazykové verzi ustálil i v ostatních 

jazycích. Unbundling představuje požadavek restrukturalizace energetického sektoru. 

Český ekvivalent tohoto pojmu by byl patrně „rozčlenění“, organizační rozčlenění 

základních činností, které se vážou k hospodářským činnostem s elektřinou. 

Unbundling může jít od pouhého oddělení účetnictví, přes požadavek odděleného 

managementu až k právnímu rozčlenění, odlišné firemní identity či dokonce 

požadavku vlastnického rozčlenění72. Abychom pochopili skutečně do hloubky tento 

problém, je potřeba se vrátit na začátek obchodu s elektřinou v evropském regionu. 

Do 90. let byl trh s elektřinou spíše hypotetickým pojmem představovaný v každé 

zemi státním monopolním podnikem, který hospodařil s výrobními zdroji elektřiny, 

distribučními a přenosovými vedeními dané země. Nezbytným požadavkem pro 

                                                
72 JAMASB, Tooraj; POLLITT, Michael. Electricity Market Reform in the European Union: 
Review of Progress toward Liberalization & Integration [online]. Center for Energy and 
Environmental Policy Research. March 2005. B.m. Dostupný na: 
http://tisiphone.mit.edu/RePEc/mee/wpaper/2005-003.pdf. Str. 10 an. 



57 

vytvoření funkčního trhu se stalo rozčlenění těchto energetických podniků ovládajících 

trh. Vertikální unbundling sleduje oddělení potencionálně konkurenceschopné výroby 

a dodávky elektřiny od přirozeně monopolního přenosu a distribuce elektřiny. 

Horizontální unbundling sleduje vytvoření konkurenčního prostředí napříč mezi 

výrobci a mezi dodavateli.73 

Zárodky unbundlingu přinesla již směrnice 96/92/EC v podobě požadavku účetního 

oddělení energetických podniků a interní reorganizaci těchto energetických podniků. 

Pro tento účel zavedla pojem "vertikálně propojený podnik"74, kterým se rozuměl 

podnik vykonávající dvě nebo několik funkcí výroby, přenosu a distribuce elektřiny, a 

který byl předmětem zvláštního zájmu této směrnice. Směrnice požadovala, aby pro 

zajištění průhlednosti a vyloučení diskriminace byla přenosová činnost vertikálně 

propojených podniků provozována nezávisle na jiných činnostech.  

Požadavek hlubšího rozčlenění přinesla směrnice 54/2003/ES. Tato směrnice již 

požaduje organizačně-právní75 a účetní oddělení na jedné straně aktivit přenosových 

a distribučních, a na straně druhé aktivit dodavatelských a výrobních. Tedy 

nezávislost "přepravce" od poptávky a nabídky. Pojem vertikálně propojený podnik 

směrnice 96/92/EC nahrazuje pojmem "vertikálně integrovaný podnik"76, který oproti 

vertikálně propojenému podniku znamená mnohost právních subjektů, které jsou 

vzájemné propojené (zpravidla vlastnickou strukturou v rámci koncernů). Směrnice 

vedla k vlně právních restrukturalizací ať už formou rozdělení obchodní společnosti, 

prodejem části podniku nebo jinak77. Účetnictví takto vertikálně integrovaných podniků 

                                                
73 JAMASB, Tooraj; POLLITT, Michael. Electricity Market Reform in the European Union: 
Review of Progress toward Liberalization & Integration [online]. Center for Energy and 
Environmental Policy Research. March 2005. B.m. Dostupný na: 
http://tisiphone.mit.edu/RePEc/mee/wpaper/2005-003.pdf. Str. 3. 
74 Tím se rozumí podnik vykonávající dvě nebo několik funkcí výroby, přenosu a distribuce 
elektřiny. 
75 Aby se zajistil účinný a nediskriminační přístup k soustavě, je vhodné provozovat distribuční 
a přenosové soustavy prostřednictvím právně samostatných subjektů, v nichž existují 
vertikálně integrované podniky. 
76 Tím se rozumí podnik nebo skupina podniků, jejichž vzájemné vztahy jsou definovány v čl. 3 
odst. 3 nařízení Rady (EHS) č. 4064/89 ze dne 21. prosince 1989 o kontrole spojování 
podniků a kde daný podnik nebo skupina vykonává nejméně jednu z funkcí přenosu nebo 
distribuce a nejméně jednu z funkcí výroby nebo dodávek elektřiny. 
77 JAMASB, Tooraj; POLLITT, Michael. Electricity Market Reform in the European Union: 
Review of Progress toward Liberalization & Integration [online]. Center for Energy and 
Environmental Policy Research. March 2005. B.m. Dostupný na: 
http://tisiphone.mit.edu/RePEc/mee/wpaper/2005-003.pdf. Str.14. 
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má mít vysoký stupeň průhlednosti, zejména pro identifikaci možného zneužívání 

jejich dominantního postavení, které společně na trhu fakticky mají. To spočívá např. 

v nepřiměřeně vysokých nebo nízkých sazbách za přenos či distribuci či připojení, 

nebo v diskriminačních praktikách týkajících se obdobných služeb. Proto musí být pro 

každou činnost vedeno oddělené účetnictví. Ve snaze zajistit účinný a nediskriminační 

přístup k přenosové, potažmo distribuční soustavě, stanovila směrnice, že je-li 

provozovatel distribuční nebo 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, potažmo 

distribucí. Nezávislost provozovatelů přenosové a distribuční soustavy musí být 

zaručena zejména v souvislosti se zájmy výroby a nabídky. Proto musí být mezi 

provozovateli přenosové a distribuční soustavy a veškerými výrobními či 

dodavatelskými podniky zřízeny nezávislé správní struktury. Bez účinného oddělení 

sítí od výroby a dodávek bude nevyhnutelně existovat riziko diskriminace, a to nejen v 

souvislosti s provozováním sítě, ale rovněž i s pobídkami pro vertikálně integrované 

podniky, aby dostatečně investovaly do svých sítí. Aby se zajistilo, že je síť 

provozována zcela nezávisle na zájmech v oblasti dodávek a výroby, a aby se 

zamezilo jakékoli výměně důvěrných informací, neměla by být tatáž osoba členem 

řídících orgánů jak provozovatele přenosové soustavy či přenosové soustavy, tak 

podniku vykonávajícího funkce výroby či dodávek. Ze stejného důvodu by tatáž osoba 

neměla být oprávněna jmenovat členy řídících orgánů provozovatele přenosové 

soustavy či přenosové soustavy a vykonávat kontrolu nad výrobním nebo 

dodavatelským podnikem nebo uplatňovat ve vztahu k němu jakékoli právo. 

Z právního oddělení však nevyplýval požadavek na změnu vlastnictví aktiv (potažmo 

obchodních podílů ve společnostech tvořící vertikálně propojený podnik) a dle slov 

směrnice nic nebránilo použití podobných nebo stejných podmínek zaměstnání v 

celém řetězci vertikálně integrovaných podniků78. Mělo být zajištěno nediskriminační 

rozhodování prostřednictvím organizačních opatření týkajících se nezávislosti osob 

odpovědných za rozhodování. 

                                                
78 Bod (8) preambule směrnice 2003/54/ES. 
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S novou směrnicí 2009/72/ES přišel zvýšení tlak na ještě důraznější rozdělení. 

Zkušenosti ukázaly, že v případech, kdy je provozovatel přenosové či přepravní 

soustavy právním subjektem existujícím v rámci integrované společnosti, vznikají 

problémy. Základním důvodem je, že právní a funkční oddělení neřeší základní střet 

zájmů v rámci integrované společnosti, kde na straně jedné zájmy dodavatelské a 

výrobní usilují o maximalizaci prodeje a podílu na trhu, zatímco provozovatel sítě je 

povinen nabízet nediskriminační přístup konkurenci. Společnost, která zůstane 

vertikálně integrovaná, má zkrátka vnitřní motivaci jak k nedostatečným investicím do 

nových sítí (ze strachu, že by takové investice pomohly konkurentům prosperovat na 

„jejím“ domovském trhu), tak, kde je to možné, upřednostňovat vlastní prodejní 

společnosti, když jde o přístup k síti. To má negativní vliv na konkurenceschopnost 

EU a bezpečnost jejích dodávek a brání to dosažení cílů v oblasti změny klimatu a 

životního prostředí. Směrnice 2009/72/ES proto přináší požadavek na ještě 

striktnějšího oddělení nyní už i vlastnických a rozhodovacích struktur provozovatelů 

přenosových a distribučních soustav k 3.3.2012. Směrnice zavádí certifikaci 

provozovatelů přenosové soustavy (PPS) a to od 3.3.2013 dle nařízení 714/200979 a 

zavádí pojem "nezávislý PPS". PPS smí mít formu akciové společnosti nebo 

společnosti s ručením omezeným. PPS musí mít svůj dozorčí orgán. PPS musí mít 

svůj program shody, který stanoví, jak se zajistí nediskriminace. PPS každý rok 

předkládá desetiletý plán rozvoje sítě regulátorovi. PPS vytvoří a zveřejní 

transparentní postupy přijímaní nových elektráren k připojení do soustavy. 

Všeobecná zásada zákazu diskriminace se promítá i do požadavků zajištění 

technických pravidel přenosových soustav, která stanoví minimální technické a 

provozní požadavky na propojení se systémem výrobních zařízení, distribučními 

soustavami, zařízením přímo napojených zákazníků, propojovacími okruhy a přímými 

vedeními. Tyto požadavky musí zajistit vzájemnou operabilitu sítí, musí být objektivní 

a nediskriminační.80 Provozovatel soustavy nesmí diskriminovat uživatele soustavy 

nebo kategorie uživatelů soustavy, zejména ve prospěch svých dceřiných společností 

                                                
79 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. 
80 Ustanovení článku 7, odstavce 2 směrnice 96/92/EC, přejaté článkem 11, odstavcem 7 
směrnice 2003/54/ES. 
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nebo akcionářů81. Pro organizaci přístupu do sítě členské státy zajistí zavedení 

systému pro přístup třetích osob k přenosovým a distribučním soustavám na základě 

zveřejněných sazeb použitelných na oprávněné zákazníky a používaných objektivně a 

bez diskriminace mezi uživateli soustavy.82 K principu zákazu diskriminace se 

vyjadřoval SD EU mimo jiné v rozsudku C-128/0383, kde se musel vyrovnat s otázkou, 

zda je v rozporu s tímto principem zavedení rozlišných poplatků za připojení do 

soustavy pro kategorii vodních a geotermálních výrobních zdrojů. V tomto případě 

shledal soud toto stanovení zvýšeného poplatku pro určitou kategorii výrobců elektřiny 

jako neodporující principu zákazu diskriminace, a to z důvodu, že byla pouze na dobu 

přechodnou a že sloužila k vyrovnání lepšího zhodnocení vodní a geotermální 

elektrické energie vyplývajícího ze změny právního kontextu, konkrétně v důsledku 

liberalizace trhu s elektřinou vyplývající z provedení směrnice 96/92/EC. 

 

4.4.2.2. Princip rozvoje p řeshrani čních propojení a rovného 

přístupu do sít ě 

V případě elektřiny nejsou hranice mezi členskými státy pouze hranice administrativní 

jako u běžného zboží.  V případě elektřiny představují hranice skutečné bariéry, dáno 

tím, že elektřinu lze z jednoho státu dopravit do druhého pouze přeshraničním 

propojovacím vedením. Každý stát má svou přenosovou a distribuční soustavu, tedy 

systém vedení tvořících síť. Ta je ve větší či menší míře vyvinutá a koncipovaný tak, 

aby umožňovala optimální napětí ve všech lokalitách státu dle umístění výrobců a 

spotřebitelů. Tyto přenosové soustavy jednotlivých států nebyly dříve vůbec nebo 

pouze velice omezeně navzájem propojeny tzv. přeshraničními vedeními. Jednotný 

vnitřní energetický trh je moderní myšlenka prosazovaná Evropskou unií, mezitím co 

dříve byly energetické trhy vnímány velice izolovaně. Suverénní stát neviděl důvod, 

proč při své energetické koncepci uvažovat ještě nad potřebami okolních států. Ani 

                                                
81 Ustanovení článku 7, odstavce 5 směrnice 96/92/EC, přejaté článkem 9, písmenem e) 
směrnice 2003/54/ES. 
82 Ustanovení článku 20, odstavec 1 směrnice 2003/54/ES, přejaté článkem 32 směrnice 
2009/72/ES. Jejich předchůdkyně, směrnice 96/92/EC ve svém článku 7, odstavce 2, 
odkazovala na možnost zvolit postup smluvního přístupu do sítě nebo postup jediného 
odběratele, případně oba, přičemž oba postupy se řídí objektivními, průhlednými a 
nediskriminačními kritérii. 
83 Rozsudek SD EU ve spojených věcech č. C-128/03 a C-129/2003, AEM SpA a AEM Torino 
SpA proti Autorita per l'agencia elettrica e per il gas a dalším ze dne 14.04.2003. 



61 

nebylo běžné, aby jeden stát využíval elektřiny vyrobené v jiném státě (až na výjimky, 

kdy taková spolupráce byla předmětem důkladné úpravy v mezivládní smlouvě a 

bývala vyvážena jiným protiplněním84). Současné vytváření jednotného trhu 

s elektřinou se proto potýká s technickým problémem nedostatku přeshraničních 

vedení, který v praxi vede k omezení možnosti elektřinu vyrobenou v jednom státě 

přenést do jiného státu. Proto bylo a stále zůstává důležitým krokem k dotvoření 

vnitřního trhu s elektřinou technický rozvoj propojení elektrizačních soustav 

jednotlivých členských států.  

Vedle toho je důležitým principem princip rovného přístupu do sítě pro zájemce – 

potenciální odběratele nebo výrobce. Přístup do sítě je předpokladem přístupu na trh 

s elektřinou. Přístupem do sítě se rozumí připojení odběrného nebo výrobního 

zařízení. Přístupem do sítě v širším slova smyslu se rozumí i přístup obchodníka, 

který jej zprostředkovává pro konečného zákazníka nebo pro výrobce. Přístup do sítě 

musí být otevřený a pokud možno má být v jednotlivých státech srovnatelný stupeň 

přístupu na trh s elektřinou. 

V souvislosti s principem rozvoje přeshraničních propojení a rovného přístupu do sítě 

je zajímavé podívat se na dva rozsudku SD EU. Oba souvisely s výkladem článku 20 

směrnice 2003/54/ES85, ačkoli věcně šlo o odlišné případy.  

                                                
84 Příkladem takové mezinárodní spolupráce byla RVHP neboli Rada vzájemné hospodářské 
pomoci, obchodní organizace sdružující v době studené války socialistické státy sovětského 
bloku. V podstatě se jednalo o mocenský nástroj pro centrální ovládání ekonomiky 
socialistických států Sovětským svazem, o sovětský protipól Marshallova plánu a později EHS. 
V rámci této spolupráce byla rozvinuta síť vzájemného propojení v celém východním bloku 
UPS/IPS jako protiklad sítě UCPTE rozvinuté v západní Evropě, na druhé straně železné 
opony. Po rozpadu východního bloku byly obě sítě předmětem propojení a synchronizace. K 
tomu více v kapitole 5.1.5. 
85 Ustanovení článku 20 směrnice 2003/54/ES se týká přístupu třetích osob do sítě a zní:  
 "1. Členské státy zajistí zavedení systému pro přístup třetích osob k přenosové a 
distribuční soustavě na základě zveřejněných sazeb použitelných na oprávněné zákazníky a 
používaných objektivně a bez diskriminace mezi uživateli soustavy. Členské státy zajistí, aby 
tyto sazby nebo metody pro jejich výpočet byly před vstupem v platnost schváleny v souladu s 
článkem 23 a aby tyto sazby a metody, jsou-li schváleny jen metody, byly před vstupem v 
platnost zveřejněny. 
 2. Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy může odmítnout přístup, pokud 
postrádá nezbytnou kapacitu. Pro takové odmítnutí musí být řádně podložené důvody, 
zejména s ohledem na článek 3. Pokud je to žádoucí a pokud došlo k odmítnutí přístupu, 
zajistí členské státy, aby provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy poskytl náležité 
informace o opatřeních, která budou nezbytná k posílení soustavy. Osobě požadující takové 
informace může být účtován přiměřený poplatek odrážející náklady na jejich poskytnutí." 
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První ze zmíněných je rozsudek SD EU z 22.05.2008 ve věci citiworks AG. Německý 

energetický zákon toho času osvobozoval určité provozovatele energetických 

zásobovacích soustav od povinnosti umožnit třetím osobám volný přístup k těmto 

soustavám. Společnost FLH provozovala malou izolovanou energetickou zásobovací 

soustavu v areálu letiště Lipsko/Halle a požadovala, aby tato soustava spadala do 

výše uvedené výjimky zakotvené v německém energetickém zákoně, tedy aby 

nemusela umožnit volný přístup ke své soustavě třetím osobám. Německá vláda před 

Komisí a později před SD EU argumentovala, že se v tomto případě nejedná ani o 

distribuční ani o přenosovou soustavu a zásobovací soustava nespadá proto do 

působnosti směrnice 2003/54/ES. Jedná se o vnitřní soustavu zřizovanou podniky pro 

jejich samozásobování energií, která nemá vliv na hospodářskou soutěž. SD EU ve 

svém rozsudku potvrdil svůj přístup netolerování rozmělňování unijního práva a věc 

rozhodl "ve světle cílů této směrnice". Cílem směrnice je, jak SD EU ve svém 

zdůvodnění rozsudku popsal, volný přístup třetích osob k přenosovým a distribučním 

soustavám, což představuje jedno ze základních opatření, které musí členské státy 

zavést, aby mohl být dotvořen vnitřní trh s elektřinou. SD EU v tomto světle odmítl 

řadu argumentů předložených německou vládou odůvodňující národní právní úpravu 

a vyslal jasný signál, že nedovolí nabourávání základních principů směrnice a 

základních institutů vnitřního trhu s elektřinou národními předpisy. 86  

Druhým zmíněným rozsudek je rozsudek SD EU ze dne 9.10.2008 č. C-239/07 ve 

věci Julius Sabatauskas a další. Tento případ byl zajímavý řešením výkladových 

                                                
86 SD EU odmítl argument, že se v daném případě nejednalo o distribuční ani přenosovou 
soustavu. Dle definic přenosu a distribuce ve směrnici 2003/54/ES nezbývá prostor pro další 
typ zásobovacího zařízení. Proto jinými slovy každé zásobovací zařízení elektřiny je 
přenosovou nebo distribuční soustavou a tedy spadá do režimu směrnice. SD EU rovněž 
výjimku zakotvenou v německém energetickém zákoně zkoumal ve světle článku 3 odstavce 8 
směrnice 2003/54/ES, který umožňuje skutečně omezit právo přístupu třetích osob k soustavě, 
pokud však je nezbytné k zajištění poskytování veřejné služby a poskytování takové veřejné 
služby nemůže být uskutečněno jinak než pomocí takového omezení přístupu třetích osob. I 
zde SD EU neshledal soulad zákona se směrnicí, jelikož odchylka od zásady volného přístupu 
k energetickým zásobovacím soustavám obsažená německém energetickém zákoně není 
odůvodněna rizikem, že by provozovatelům soustav, kteří spadají do rozsahu působnosti 
tohoto ustanovení, bylo z důvodu tohoto volného přístupu bráněno ve splnění jejich povinností 
veřejné služby. Tato odchylka je odůvodněna pouze geografickou nebo právní konfigurací 
zóny, ve které jsou tyto soustavy provozovány. Nakonec článek 26 odst. 1 uvedené směrnice 
stanoví, že členské státy, které prokáží, že provoz malých izolovaných soustav má vážné 
obtíže, mohou požádat o odchylky od určitých ustanovení směrnice 2003/54, zejména od 
jejího článku 20. Tyto odchylky však vyžadují souhlas Komise, který má podobu rozhodnutí 
zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie. 
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problémů spojených s článkem 20 směrnice 2003/04/ES, konkrétně pak se 

zaměňováním pojmů práva na připojení a práva na přístup k soustavě. Rozsudek, 

potažmo stanovisko generální advokátky z 12.06.2008 v této věci, názorně popisuje 

rozdíl mezi těmito instituty. Přístup zahrnuje široké právo využívat soustavu, které se 

promítá do různých technických a administrativních situací a jejich řešení. Toto právo 

na přístup je upravené v článku 20 a je i dle tohoto stanoviska ústředním ustanovením 

směrnice, bez něhož by liberalizace trhu s elektřinou nebyla možná. Naproti tomu 

připojení znamená vytvoření fyzického spojení mezi soustavou a zařízeními 

zákazníků. Ustanovení o připojení mají v podstatě technickou povahu a nepřiznávají 

právo na připojení dle volby zákazníka. V uvedené věci SD EU dále uvedl mimo vší 

pochybnost, že právo na nediskriminační přístup k soustavě náleží nejen výrobcům a 

dodavatelům, ale i zákazníkům. 

Je tedy patrné, ž i v oblasti vnitřního trhu s elektřinou tedy SD EU hraje významnou 

roli nejen v oblasti odstraňování výkladových problémů. SD EU jasně ukazuje, že i 

zde je odhodlaným hlídačem unijních zájmů, který nedává prostor členským států či 

účastníkům trhu hledajících cestu, jak změkčit dopady unijního práva leckdy tvrdě 

požadujícího zásadní restrukturalizaci tohoto citlivého odvětví průmyslu. 

 

4.4.2.3. Dlouhodobé smlouvy 

S principem rozvoje přeshraničních propojení a rovného přístupu do sítě a současně s 

principem průhlednosti a vyloučení diskriminace úzce souvisí ožehavý a komplexní 

problém dlouhodobých smluv. Dlouhodobé smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím 

elektřiny jsou samozřejmá součást obchodní praxe a samy o sobě nemohou být 

kvalifikovány jako překážka rozvoje mezinárodního obchodu s elektřinou, potažmo 

jako překážka přístupu na trh. V závislosti na sjednaných podmínkách takové 

dlouhodobé smlouvy a konkrétních okolnostech dotčeného trhu však může tato 

smlouva značně omezovat hospodářskou soutěž na takovém trhu. Dlouhodobé 

smlouvy vedou  nejednou k praktické situaci, kdy státní administrativní překážky 

obchodu jsou nahrazovány soukromoprávními. Bez patřičné úpravy věnované přímo 
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tomuto problému, zůstává pak na orgánech odpovědných za ochranu hospodářské 

soutěže87, aby v rámci svých pravomocí tento problém řešily. 

Už před otevřením trhu byla rozšířená praxe, že nákladná přeshraniční propojovací 

vedení (přeshraniční linky) byla stavěna především za investičního přispění 

soukromých zahraničních energetických korporací. Za účelem motivace takového 

investora byla s takovým investorem zpravidla uzavřena dlouhodobá smlouva na 

dodávku elektřiny do této země při využití nezbytné porce celkové kapacity takové 

nové linky. Část celkové kapacity nově vystavené linky proto byla na dlouhé smluvní 

období smluvně rezervována právě tomuto investorovi. 

Jak se ukázalo po otevření trhu, tyto smlouvy se staly vážnou překážkou rozvoje 

vnitřního trhu tím, že přístup k přeshraničním propojovacím kapacitám je odepřen 

novým obchodníkům, kteří nemají dlouhodobou smlouvu. Současně pokud jsou 

nedostatečné přeshraniční přenosové kapacity rozdělovány vertikálně propojenými 

operátory, je téměř jisté, že nebudou rozděleny nediskriminačním způsobem. 

Rozdělování na principu "první přijde, první bere" postrádá transparentnost a zvyšuje 

riziko diskriminace, pokud správce kapacit má své vlastní vývozní zájmy. V Evropské 

unii dokonce byla některá přeshraniční propojení přetížena z důvodů mnoha 

historických smluv na rezervaci kapacit uzavřených ještě před liberalizací trhu.88 

Tato problematika je dodnes velice živá a věnuje se jí i SD EU. V případu Verniging 

voor Energie, Milieu en Water a další proti Directeur van de Dienst uitvoering en 

toezivht energie89 se velký senát zabýval předběžnou otázkou přechodného režimu 

týkajícího se obchodu s elektřinou mezi členskými státy. Tento případ předcházel 

existenci směrnice 54 a nařízení 1228 z roku 2003. V této souvislosti měl soud 

vyjasnit normy Společenství ohledně toho, jak se bude po otevření trhu nakládat s 

dlouhodobými smlouvami o dodávkách elektřiny, které byly uzavřeny ještě před 

otevřením trhu.  

                                                
87 V souladu s článkem 105 SFEU je příslušným orgánem Komise. 
88 BIELECKI, Janusz; DESTA, Melaku Geboye. Electricity Trade in Europe: Review of the 
Economic and Regulatory Challenges. Hague, Netherlands : Kluwer Law International, 2004. 
350 s. ISBN 9041122796. Str. 153. 
89 Rozsudek Soudního dvora ze dne 7. června 2005 ve věci C-17/03, Verniging voor Energie, 
Milieu en Water a další proti Directeur van de Dienst uitvoering en toezivht energie. 
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V Nizozemsku ovládala trh s elektřinou až do jeho otevření společnost SEP založená 

čtyřmi regionálními výrobci elektřiny. Tato společnost byla pověřen poskytováním 

služeb v obecném zájmu. K tomu patřilo i zajištění bezpečnosti zásobování. Jelikož 

vnitrostátní výroba nepokrývala vnitrostátní spotřebu elektřiny a rozšíření 

vnitrostátních výrobních kapacit nebylo politicky prosaditelné, uzavřela společnost 

SEP dlouhodobé smlouvy o dodávkách elektřiny se zahraničními poskytovateli. Doba 

platnosti těchto smluv se vztahuje i na dobu po otevření trhu. Jelikož jsou kapacity v 

Nizozemsku, jakož i dalších státech, omezené, zaručil nizozemský zákonodárce 

společnosti SEP po otevření trhu přednostní práva týkající se přidělení dovozních 

kapacit. Toto přednostní přidělení po otevření trhu se stalo předmětem soudního 

řízení. Nové distribuční podniky spatřovaly později v dotčené vnitrostátní úpravě 

narušení hospodářské soutěže k jejich tíži a porušení zásady rovného zacházení 

obsažené ve směrnici. Soudní dvůr byl povinen rozhodnout zda, a do jaké míry 

směrnicí zamýšlené otevření trhu doprovázené zavedením společného vnitřního trhu 

s elektřinou může být zpožděno s odvoláním na existující závazky, které v každém 

případě k okamžiku jejich vzniku sloužily k plnění úkolů obecného hospodářského 

zájmu. Tato otázka byla do té doby v judikatuře i v rozhodovací praxi Komise 

nevyjasněna. Navíc se jednalo o otázku, která je v konečném důsledku relevantní pro 

všechny služby poskytované prostřednictvím sítí. 

Argumentace zahraničních investorů byla taková, že tehdy relevantní směrnice o 

vnitřním trhu 96/92, její články 7 a 16, které zakazují diskriminaci přístupu do 

přenosové soustavy, se vztahují pouze na technické normy upravující přístup k 

přenosové soustavě, potažmo ke kapacitám. A dále s dovoláním článku 86 odstavce 

2 SES90, že dotčené dlouhodobé smlouvy jsou spojeny s plněním úkolů poskytování 

služeb obecného hospodářského zájmu a proto pravidla hospodářské soutěže se zde 

neuplatní. 

Rozhodnutí SD EU ve věci bylo velice přelomovým a nenechalo nikoho na 

pochybách, že komunitární předpisy, bude-li to za účelem vytvoření jednotného 

vnitřního trhu s elektřinou, nenechají ze starých struktur kámen na kameni. SD EU 

rozhodl, že uvedená směrnice 96/92 neomezuje svůj výklad pouze na technické 

                                                
90 Článek 106 odstavec 2 SFEU. 
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normy a naopak brání i vnitrostátním opatřením, která podnikům přidělují kapacity 

přednostně. Ačkoli soud tuto otázku neřešil, prakticky to znamenalo neúčinnost 

původní smlouvy s investorem v rozsahu, v jakém mu přiznávala přednostní práva k 

přenosovým kapacitám. Toto rozhodnutí doslova strhlo lavinu paniky podobných 

investorů, a napadání obdobných dlouhodobých v jiných zemích na sebe nenechalo 

dlouho čekat. Takovým problémem se zabýval i Nejvyšší soud ČR. 

V nedávno publikovaném usneseni91 měl však Nejvyšší soud v dovolacím řízení právě 

s odkazem na výše zmíněné závěry rozsudku SD EU C-17/03, již usnadněnou roli. 

Analogie tohoto případu s případem řešeným v rozsudku SD EU C-17/03 byla 

očividná. Nejvyšší soud v tomto usnesení potvrdil aplikaci rozsudku SD EU C-17/03, o 

který se opíraly už soud první a druhé instance, a uvedl mimo pochybnosti, že: "Na 

újmu jeho judikatorního významu není skutečnost, že byl přijat v právním rámci 

směrnice č. 96/92/EC, jež byla nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

ze dne 26.6.2003, č. 2003/54/ES, o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou 

a o zrušení směrnice 96/92/EC; původní směrnice byla nahrazena totožnými právními 

instituty.".  

Toto usnesení Nejvyššího soudu ČR je však dle mého názoru také velice pěkným 

průřezem do nedávné historie otevírání trhu s elektřinou v České republice. Judikatury 

z oblasti elektroenergetiky je v České republice jako šafránu. Proto oceňuji existenci 

judikátu s relativně širokým záběrem do různých aspektů elektroenergetického práva. 

Usnesení podává ilustrativní obrázek, kterak v České republice probíhal unbundling 

kdysi monopolní společnosti ČEZ, a.s. Dotýká se procesu, kterým Česká republika 

zajišťuje splnění požadavku unijního práva, a to upravení urovnávání sporů v 

energetice. Podle ustanovení § 17 EZ je ERÚ svěřena relativně široká pravomoc k 

rozhodování sporů mezi účastníky trhu s elektřinou. Zmíněné usnesení současně 

striktně odmítlo poněkud zoufalý argument dovolatelů, a totiž, že závaznost nařízení 

Evropské unie je v rozporu s ústavním pořádkem České republiky. 

Současná situace v této oblasti je daleka stabilizovanému podnikatelskému prostředí. 

Je až obdivuhodné jak konzistentně SD EU vykládá unijní pravidla a hájí životodárné 

                                                
91 Usnesení Nejvyššího soudu ČR, Sp.zn../č.j.: 33 Cdo 415/2008 ze dne 31.08.2010. Pramen: 
Původní nebo upravené texty pro Aspi. 
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principy jednotného vnitřního trhu s elektřinou. Na druhou stranu si tento proces 

vybírá i své nevinné oběti. Považuji za vhodné upozornit, že judikátem SD EU, 

potažmo Nejvyššího soudu příběh neskončil. Na scéně zůstal investor, podnikatel, 

osoba soukromého práva, která kdysi uzavřela smlouvu v té době zcela za férových 

podmínek. Investice, ke které se tato osoba zavázala, byla bez pochyby k veřejnému 

prospěchu. Vždyť výstavba přeshraničních propojení je to, po čem unijní energetické 

právo zoufale volá. Hospodářskou kompenzaci za takovou investici v podobě 

výhodného kontraktu, dle mého názoru, nelze považovat za praktiku v rozporu s 

pravidly hospodářské soutěže nebo jinak neetickou. Investor využil obchodní 

příležitosti a nyní by měl ze smlouvy benefitovat. Z důvodů, které nelze přičítat žádné 

straně smlouvy, tedy z důvodu legislativního vývoje se však takový investor ocitl ve 

zcela patové situaci. Soud nevyřkl neplatnost smlouvy. Soud pouze konstatoval, že 

přednostní přidělení kapacit není možné, smlouvám navzdory. Poraďte si s tím jak 

chcete. Nejeden zoufalý investor v současnosti hledá na koho by se obrátil s nárokem 

na náhradu ušlého zisku, který mu tímto v nemalé výši vzniká. Na protistranu, kterou 

byl zpravidla lokální provozovatel přenosové soustavy? Ti se snaží zběsile vyvinit 

odkazem na nemožnost plnit z důvodu vyšší moci, potažmo změny práva, které již 

takové plnění neumožňuje. Na stát, který nedokázal ochránit investice? To je možné, 

pouze pokud existovala odpovídající smlouva na ochranu právě takové investice. Na 

EU? Zkrátka a dobře zmíněný rozsudek SD EU vypustil do energetického prostředí 

vichřici, která nenechá nic a nikoho v klidu. Nejedná se zdaleka o pár izolovaných 

případů. Dle mého názoru by se ze strany EU slušelo dotáhnout své reformní snahy 

do slušného konce a nedávat na obětní ortel vnitřního trhu zisky soukromých 

společností. Jinými slovy měly by to být orgány EU, které by aktivně přistoupily k 

řešení potíží, které mnohým společnostem přelomovou legislativou EU natropila. 

 

4.4.2.4. Princip bezpe čnosti zásobování a ochrany spot řebitel ů a 

životního prost ředí 

Problematika bezpečnosti dodávek úzce souvisí s otázkou závislosti obzvláště 

některých zemích na dodávce elektřiny ze zahraničí.92 Klíčovým principem unijního 

                                                
92 JAMASB, Tooraj; POLLITT, Michael. Electricity Market Reform in the European Union: 
Review of Progress toward Liberalization & Integration [online]. Center for Energy and 
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práva týkajícího se obchodu s elektřinou je zajištění bezpečnosti zásobování 

především domácností, ale i průmyslu, ochrana spotřebitele a ochrana a životního 

prostředí. Tyto uvedené zájmy volná hospodářská soutěž sama zaručit nemůže. 

Z tohoto důvodu zde nalézá uplatnění čl. 106 SFEU, který upravuje podmínky 

pověření poskytování služeb obecného hospodářského zájmu soukromým podnikům. 

Jedná se o tak zvanou veřejnou službu. Jak bude níže v této práci popsáno, unijní 

právo klade důraz na ochranu zájmů na zajištění bezpečnosti zásobování, ochrany 

spotřebitele a životního prostředí právě prostřednictvím institutu podniku veřejné 

služby. 

 

4.4.2.4.1. Veřejná služba a ochrana spot řebitele 

Dle článku 106 SFEU mohou členské státy uložit z důvodů obecného hospodářského 

zájmu podnikům působícím v elektroenergetice povinnost veřejné služby, která se 

může týkat bezpečnosti, včetně zabezpečení dodávek, pravidelnosti, kvality a cen 

dodávek, jakož i ochrany životního prostředí, včetně energetické účinnosti a ochrany 

klimatu. Takto uložená povinnosti musí být jasně vymezena, být průhledná, 

nediskriminační, kontrolovatelná a zaručovat rovnost přístupu pro elektroenergetické 

podniky Evropské unie k zákazníkům v jednotlivých členských státech.  

Směrnice 2003/54/ES uložila členským státům povinnost zabezpečit, aby alespoň 

všichni zákazníci v domácnostech, a pokud to členské státy uznají za vhodné, i malé 

podniky (především podniky s méně než 50 zaměstnanci a s ročním obratem nebo 

bilanční sumou nejvýše 10 miliónů eur) mohli využívat univerzální služby, což 

znamená mít na jejich území právo na dodávky elektřiny ve stanovené kvalitě za 

přiměřené, jednoduše a jasně srovnatelné a průhledné ceny. Aby zabezpečily 

poskytování univerzální služby, mohou členské státy určit dodavatele poslední 

instance. Tímto dodavatelem může být obchodní jednotka vertikálně integrovaného 

podniku, který též plní distribuční funkci, pokud splňuje požadavky této směrnice 

ohledně oddělení. Členské státy uloží distribučním podnikům povinnost připojit 

zákazníky do své soustavy za stanovených podmínek. 

                                                                                                                                        
Environmental Policy Research. March 2005. B.m. Dostupný na: 
http://tisiphone.mit.edu/RePEc/mee/wpaper/2005-003.pdf. Str. 22. 
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Směrnice 2009/72 v oblasti veřejné služby a ochrany zákazníka přináší povinnost 

státu zajistit možnost dodávky elektřiny konečnému zákazníkovi od zahraničního 

dodavatele. Směrnice přidává lhůtu tři týdny na změnu dodavatele v případě, že si to 

konečný zákazník přeje. Směrnice zavádí nový pojem zranitelný zákazník, kterým je 

sociálně slabý zákazník. Konkrétní definici vytvoří každý stát dle svých podrobných 

okolností. S tím je spojený pojem energetická chudoba. Směrnice požaduje zřizování 

kontaktních míst energetickými podniky, kde mohou zákazníci snadno získat 

informace o podmínkách dodávky. Významní koneční zákazníci vyjma domácností 

mají možnost paralelní dodávky od několika dodavatelů současně. Je to i hezký 

příklad, nikoli však dnes už výjimečný, jak jazyk směrnic pomalu zapomíná na 

charakter směrnice jako právního předpisu, z kterého jedincům přímo práva zpravidla 

nevznikají. Snad při pohledu na anglickou verzi směrnice, potažmo zmíněného 

ustanovení, které zní: "(...) shall have the right to (...)", bychom mohli uvažovat o 

chybnosti překladu, a o tom, že správný překlad zní, že zákazníci mají mít právo. 

Nicméně německá i francouzská verze shodně uvádějí jako verze česká, že zákazník 

"má právo"93 a tedy navádějí k závěru, že na základě této směrnice revolučně vznikají 

práva osobám soukromého práva, konkrétně tedy významným zákazníkům, přímo, 

nezprostředkovaně domácí legislativou. K tomuto závěru nelze navzdory 

přímočarému textu ustanovení 41 směrnice dospět. Přímý účinek směrnic je poměrně 

citlivé téma, přičemž konzervativní vyhraněný názor by zněl, že směrnice podle 

ustanovení čl. 288 SFEU (ex. 249 SES), argumentem a contrario, směrnice přímý 

účinek mít nemohou. V souladu s konstantní judikaturou SD EU, zejména rozsudky ve 

věci 6 a 9/90 Francovich a Bonifaci, 6/64 Costa94 a mnohé další, ustanovení směrnice 

může mít přímý účinek jen výjimečně za splnění několika podmínek, zejména 

především pokud marně uplynula lhůta, stanovená k provedení směrnice. Z 

uvedeného a z toho, že další podmínky pro přímou účinnost jsou dle mého názoru v 

daném případě splněny95, lze tedy pouze dovodit, že významní zákazníci mimo 

                                                
93 V německém jazyce třetí odstavec článku 41 dotčené směrnice zní: "Große 
Nichthaushaltskunden haben das Recht, gleichzeitig mit mehreren Versorgungsunternehmen 
Verträge abzuschließen." a ve francouzském jazyce: "Les grands clients non résidentiels ont 
le droit de passer des contrats simultanément avec plusieurs fournisseurs." 
94 Rozsudek soudního dvora ve spojených věcech 6/90 Andrea Francovich a 9/90 Danila 
Bonifaci v. Italská republika z 19.11.1991, SbSD 1991, 5357. Rozsudek Soudního dvora ve 
věci 6/64 Costa v. E.N.E.L., z 15.7.1964 SbSD 1964,1141. 
95 TICHÝ , Luboš, et al. Evropské právo. 4. vydání. Praha : C.H.Beck, 2011. 1005 s. ISBN 978-
80-7400-333-2. Str. 310. Marg.č. 642. Kapitola 12.3.2.4 Podmínky přímého účinku. Zbylé dvě 
podmínky přímého účinku směrnice jsou: (1) že přímou aplikací ustanovení směrnice nedojde 
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domácnosti by mohli mít právo na více dodavatelů současně, odvozené přímo ze 

směrnice za předpokladu však, že by členský stát tuto možnost neupravil ve svém 

národním právním řádu do 3.3.2011, kdy uplyne lhůta pro provedení předmětné 

směrnice.96 

 

4.4.3. Regulační orgány 

Směrnice ukládá členským státům určit jeden nebo více příslušných subjektů plnících 

funkci regulačních orgánů. Tyto orgány musí být zcela nezávislé na zájmech 

elektroenergetiky. Regulační orgány jsou pověřeny zajišťováním nediskriminace, 

účinné hospodářské soutěže na trhu s elektřinou a účinného fungování trhu 

s elektřinou. Členské státy stanoví funkce, příslušnost a správní pravomoci 

regulačních orgánů. Směrnice požaduje, aby regulační orgány ve všech členských 

státech sdílely stejný minimální soubor pravomocí. 

Tyto regulační orgány by měly mít pravomoc stanovovat nebo schvalovat přenosové 

nebo distribuční sazby, nebo přinejmenším metody pro jejich výpočet. Aby se 

předešlo nejistotě a nákladným a časově náročným sporům, měly by se tyto sazby 

zveřejnit před jejich vstupem v platnost. Vnitrostátní regulační orgány stanovují nebo 

alespoň schvalují sazby nebo metody pro jejich výpočet na základě návrhu 

provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele či provozovatelů distribučních 

soustav, nebo na základě návrhu dohodnutého mezi tímto provozovatelem nebo 

provozovateli a uživateli soustavy. Při plnění těchto úkolů vnitrostátní regulační 

orgány zabezpečí, aby přenosové a distribuční sazby nebyly diskriminační, odrážely 

náklady a braly v úvahu dlouhodobé marginální náklady, které byly odstraněny v 

důsledku decentralizace výroby energie a řízení poptávky. 

Dle směrnice 2009/72/ES smí být nově pouze jeden regulátor v zemi. Směrnice klade 

zvýšený důraz na jeho nezávislost. Směrnice zakotvuje nový regulační režim pro 

                                                                                                                                        
k přímému uložení povinnosti jednotlivci ani k porušení dobré víry, a (2) že takový přímý 
účinek povede ke zlepšení právního postavení aktivně legitimovaných beneficiantů směrnice. 
96 K tomu viz také SIMON, Denys. Komunitární právní řád. Praha : ASPI,a.s., 2005. 820 s. 
ISBN 80-7357-114-5. Str. 410. Marg. č.:317, Uznání přímého účinku směrnic. 
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přeshraniční otázky, upravuje vzájemnou spolupráci regulátorů a regulátorů vůči 

agentuře. 

 

4.4.4. Transpozice unijního práva do českého práva 

Česká republika převzala v Evropské dohodě (č. 7/1995 Sb.), v jejím článku 79 

závazky v oblasti politiky energetiky. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého 

článku 123 dnem 1. února 1995. Tato dohoda obsahovala ve vztahu k oblasti 

obchodováni s elektřinou ustanovení, na jejichž základě měly strany v rámci zásad 

tržního hospodářství spolupracovat k dosažení postupné integrace energetických trhů 

České republiky a Společenství.  

Po přijetí směrnice 96/92/EC o společných pravidlech vnitřního trhu s elektřinou 

začala Česká republika pracovat na přijetí nového energetického zákona, který by 

zakotvil standardy požadované směrnicí. Nový energetický zákon měl nahradit zákon 

č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o Státní energetické inspekci, ve znění zákona č. 83/1998 Sb. Tento 

zákon č. 222/1994 Sb. byl jednou z prvních právních norem, která upravovala 

podnikání v určitém sektoru ekonomiky odlišně od stávajících obecně závazných 

předpisů. Nový energetický zákon zároveň navazoval na obdobné právní normy, které 

problematiku energetiky upravovaly na území ČR již ve dvacátých letech tohoto 

století97. Starý energetický zákon byl z mnoha důvodů ve světle směrnice č. 96/92/EC 

značně zastaralým předpisem a pokulhával za směrnicí vyžadovanými standardy 

snad ve všech oblastech. Návrh předloženého nového energetického zákona 

odstraňoval příčiny výše zmiňovaných nedostatků. Tyto navrhované změny byly 

výsledkem pětiletých zkušeností s uplatňováním zákona v jednotlivých sektorech 

energetiky. 

Východiskem návrhu nového energetického zákona byla rovněž Ústava, kde v hlavě 

první, čl. 7 je uvedena povinnost státu dbát o šetrné využívání přírodních zdrojů a 

ochranu přírodního bohatství. Energetický zákon byl připravován jako legislativní 

norma upravující podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích 
                                                
97 Zákon č. 438/1919 Sb., o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace, ze dne 22. 
července 1919. 
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(v elektroenergetice, v plynárenství a v teplárenství), aby vytvořil základní 

předpoklady k hospodaření s prvotními energetickými zdroji, kterých má Česká 

republika velmi omezené množství, a k ochraně životního prostředí. Energetický 

zákon zabezpečil zavedení nových institutů do oblasti podnikání v energetice, jak 

vyplývalo ze směrnice č. 96/92/EC a z Dohody k energetické chartě. 

Podle citovaných směrnic Evropské unie se jednalo především o zřízení 

Energetického regulačního úřadu pro elektroenergetiku, plynárenství a teplárenství, 

se všemi příslušně definovanými pravomocemi a povinnostmi (ERÚ), a zavedení 

institutů především operátora trhu a dále instituty - oprávněný zákazník, chráněný 

zákazník, provozovatel přenosové soustavy, provozovatel přepravní soustavy, 

provozovatelé distribučních soustav, obchodníci s elektřinou a plynem. V neposlední 

řadě nový energetický zákon vytvořil předpoklady k ochraně životního prostředí a k 

udržitelnému rozvoji energetiky. 

Postupné otvírání trhu s elektřinou od roku 2002 do roku 2007 předpokládalo, že 

tento trh se bude postupně dostávat na úroveň ostatních evropských států, v nichž 

jsou příslušné směrnice aplikovány a energetická legislativa ČR bude pak v plném 

rozsahu kompatibilní s energetickou legislativou Evropské unie. Podle energetického 

zákona je v ČR uplatňován model regulovaného přístupu k sítím. Tento přístup 

znamená, že každý, kdo splňuje stanovené technické podmínky, má právo na přístup 

k sítím pro realizaci dohodnutých obchodů s elektřinou. Na rozdíl od individuálně 

sjednaného přístupu jsou ceny za použití sítí stanoveny regulátorem a jsou veřejně 

vyhlašovány. 

Kontrolním orgánem pro uplatňování energetického zákona včetně zákona o 

hospodaření energií a zákona o cenách (v rozsahu podle zákona o působnosti orgánů 

České republiky v oblasti cen) byla stanovena Státní energetická inspekce. 

Elektrizační soustava České republiky patří mezi nejvíce propojené soustavy v 

Evropě. Souhrnná nominální přenosová kapacita přeshraničních linek velmi vysokého 

napětí je více než 50 % instalovaného výkonu všech zdrojů v České republice a je jimi 

přenášeno téměř 20 % tuzemské roční produkce elektřiny. Přenosová kapacita 

elektrických rozvodů České republiky je v tomto ohledu nadprůměrná.  
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4.5. Kapitálová regulace mezinárodního obchodu s el ektřinou 

 

Práce o mezinárodním právu obchodování s elektřinou by byla velice kusá, pokud by 

ignorovala problematiku práva regulace kapitálových trhů v souvislosti s komoditními 

deriváty. Obzvlášť na evropském kontinentu musí obchodníci s elektřinou obezřetně 

sledovat pravidla kapitálové regulace tak, aby se nedostali do situace, kdy provozují 

regulovanou činnost bez toho, aniž by měli odpovídající povolení regulátora 

kapitálového trhu. Právo regulace kapitálových trhů najde své uplatnění i všude tam, 

kde je trh s elektřinou organizován třetí osobou, ať už burzou nebo mimoburzovním 

subjektem. Tato oblast práva je velice mladá a dynamická a souvisí s rozvojem 

produktů, které se na trhu s elektřinou obchodují, jakož i s rozvojem spekulativních 

obchodů. 

 

4.5.1. Elekt řina a její formy jako zboží 

Ke snazšímu objasnění považuji za vhodný exkurz právě do zmíněného rozvoje 

obchodovaných produktů. Proto v následujících kapitolách nejprve popíšu podstatu 

obchodů s komoditou, komoditním derivátem s fyzickou dodávkou a komoditním 

derivátem s finančním vypořádáním. 

 

4.5.1.1. Komodita 

Trh s elektřinou je komoditní trh, jelikož elektřina je komoditou. Právně závazná 

definice pojmu komodita je zakotvena v článku 2 odstavci 1 nařízení Komise (ES) č. 

1287/2006. Podle tohoto nařízení, bezprostředně aplikovatelného ve všech členských 

státech Evropské unie, se komoditou rozumí jakékoli zboží zaměnitelné povahy, které 

lze dodat, včetně kovů a jejich rud a slitin, zemědělských výrobků a energie, např. 

elektřiny. Podle této definice není pochyb, že elektřina je komoditou nejen ze své 

povahy zboží zaměnitelné povahy, které lze dodat. Nařízení odstraňuje jakékoli 

pochybnosti o charakteru elektřiny jako komodity tím, že elektřinu přímo vyjmenovává 

ve výčtu druhů komodit. 
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Zmíněné nařízení je přímo aplikovatelné i v českém právním řádu. ZPKT na tuto 

definici odkazuje ve svém §2 odstavci 3 a o vlastní definici se český zákonodárce ani 

nepokoušel.  

 

4.5.1.2. Komoditní (spotové) trhy a derivátové trhy  

Je potřeba rozlišovat dvě základní kategorie zboží, se kterými se setkáváme v 

mezinárodním obchodu s elektřinou. Prvním je obchod s elektřinou s bezprostředním 

dodáním. V takovém případě se elektřina klasifikuje jako komodita. Pro účely této 

kapitoly nazývám dále komoditním trhem trh, na kterém se obchoduje elektřina právě 

v této své čisté podobě, tedy komoditní trh v úzkém slova smyslu. 

2) Obchod s elektřinou ve formě komoditního derivátu, a to s fyzickým dodáním 

elektřiny. Tento druh obchodů pro účely této práce nazývám derivátovým trhem, 

ačkoli takový pojem by v obecné mluvě měl širší význam, jelikož by zahrnoval nejen 

komoditní deriváty ale i jiné, finanční deriváty. 

Vedle toho musíme ještě doplnit obchod s elektřinou ve formě derivátu, kdy ale strany 

smlouvy nesjednají plnění ve formě fyzické dodávky elektřiny. Namísto toho sjednají 

strany finanční vypořádání. Takové obchody spadají navzdory své odvislosti od 

komodity již do kategorie derivátů finančních a proto není správné je řadit do 

kategorie obchodu s elektřinou, ale do kategorie finančních obchodů. 

 

4.5.1.2.1. Komoditní, spotový trh 

Obchodování s elektřinou s bezprostředním dodáním je relativně zanedbatelný 

zlomek celkových objemů obchodů s elektřinou. Je to dáno zvláštním charakterem 

elektřiny jako přírodní síly, která nemůže být uskladněna a jejíž dodávka je nutně 

vymezena budoucím časovým úsekem, v níž se uskutečňuje. Bezprostředním dodání 

se v řeči mezinárodního obchodu rozumí tzv. promptní nebo také spotový obchod 
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(prodej "na místě"s okamžitou nebo velice krátkou dobou plnění po uzavření 

smlouvy).98  

Při promptním obchodu je zboží dodáno bezprostředně anebo s minimálním časovým 

odstupem od uzavření smlouvy zpravidla čistě z důvodu technického charakteru. 

Tradičně bývalo rysem promptního obchodu i osobní prohlídka zboží kupujícím nebo 

alespoň jeho vzorku, nicméně tento prvek byl postupně nahrazen zavedenými 

standardy kvality pro účely pružného fungování komoditního trhu. Pokud se však 

jedná o obchod s elektřinou, nepřichází osobní prohlídka z důvodu nehmotné povahy 

v úvahu. A co více, prakticky je vyloučeno skutečně okamžité dodání. V 

mezinárodním obchodu s elektřinou jsou promptní obchody ty, kdy dodání následuje v 

krátkém časovém horizontu. V praxi mezinárodního obchodu s elektřinou je 

ustáleným vymezením spotového obchodu obchodní případ prodeje nebo nákupu 

elektřiny, kdy elektřina, potažmo její dodávka, je realizována v rámci jednoho nebo 

dvou následujících dní po dni, kdy je obchod uzavřen99. Promptním obchodům v 

tradičním slova smyslu se nejvíce blíží nákupy a prodeje malého množství elektřiny 

na skutečně bezprostředně následující a krátký časový úsek. Takovými obchody jsou 

obchody nazývané "intra-day" ("v rámci dne"), kdy obchodníci nakupují od operátora 

trhu pouze hodinové porce elektřiny v rámci aktuálního dne. Takové obchody jsou 

sice časté, ale svým objemem relativně nevýznamné. Jsou typické v obchodních 

vztazích mezi profesionálními obchodníky, kteří je uzavírají za účelem hodinového 

balancování svého celkového portfolia, tedy souhrnu objemu elektřiny v dané hodině 

tímtéž obchodníkem na základě jím uzavřených smluv dodávaných i odebíraných. 

 

 

 

 

                                                
98 DĚDIČ, Jan. Burza cenných papírů a komoditní burza. Praha: PROSPECTRUM, spol. s r.o., 
1992. 304 s. ISBN 80-85431-62-9. Str. 163. 
99 Standardizace komoditních kontraktů, která tvoří součást burzovního řádu PXE, v článku 5 
definuje v tomto smyslu spot kontrakty na fyzické dodání elektřiny. 
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4.5.1.2.2. Derivátový trh 

Pojem komoditní derivát je zákonem o komoditních burzách vymezen jako derivát, 

vztahují se ke komoditě obchodované na komoditní burze100. Blíže není tento pojem 

definován právními předpisy ale teorií práva a obchodu. Za deriváty se označují 

obchody, jejichž hodnota se odvozuje (derivuje) od kurzu určitého aktiva, v případě 

komoditního derivátu komodity potažmo elektřiny. Existuje mnoho druhů komoditních 

derivátů. Nejčastější komoditní deriváty jsou future, forvardy, swapy a opce. 101 
102Všechny tyto zmíněné druhy derivátů jsou, jak bylo uvedeno výše, v mezinárodním 

obchodu s elektřinou převažující. Dokonce by se chtělo říci, že mezinárodní obchod s 

elektřinou je uskutečňován ve formě nějakého derivátu, především ve formě forvardů. 

 

4.5.1.2.2.1. Forvardy, futures 

Forvard je termínovaná smlouva, tedy smlouva na koupi nebo prodej určeného zboží 

v určeném množství s dodáním v budoucím čase za předem určenou cenu.103 

Forvardové obchody uzavírané na organizovaném trhu, respektive na burze, se 

nazývají futures.  

Forvardy jsou zcela převažující forma obchodování s elektřinou, jelikož je v absolutní 

většině případů sjednáno plnění v budoucím čase. V praxi mezinárodního obchodu s 

elektřinou jsou však za forvardy považovány pouze obchody s dodáním pozdějším 

než třicet kalendářních dní po uzavření obchodu. Smlouvy na dodávku elektřiny jsou z 

praktických důvodů uzavírány s oblibou na delší období. Mezi obchodníky s 

elektřinou, tedy na velkoobchodním trhu je to typicky čtvrtletí, pololetí nebo kalendářní 

rok. Velmi významné bývají smlouvy na dodávky ještě delší, až pětileté. Smlouvy na 

                                                
100 Ustanovení §1, odstavce 1 zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění 
pozdějších předpisů. 
101 BENJAMIN, Joanna. Financial Law. Oxford, UK: Oxford University Press, 2007. 655 s. 
ISBN 978-0-19-928293-7. Str. 65. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Právo mezinárodního obchodu. 
Vyd.2. Praha : ASPI,a.s., 2006. 556 s. ISBN 80-7357-196-X. Str. 467. 
102 Ustanovení § 3 odstavce 1 ZPKT. 
103 BENJAMIN, Joanna. Financial Law. Oxford, UK: Oxford University Press, 2007. 655 s. 
ISBN 978-0-19-928293-7. Str. 66. 
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dodávku konečným zákazníkům jsou zpravidla uzavírány na období kalendářního 

roku. 

 

4.5.1.2.2.2. Opce 

Opce představuje smlouvu týkající se práv na nákup či prodej určitého aktiva (cenný 

papír, komodita), která mohou, ale nemusí, být jedním ze subjektů (držitel opce, 

oprávněný, ten, kdo opci koupil) ve stanovené budoucí době uplatněn. Druhý subjekt 

(vystavitel opce, povinný, ten, kdo opci prodal) je povinen uplatnění práva prvního 

subjektu respektovat. Za možnost uplatnění práva držitel opce zaplatí vystaviteli 

určitou cenu, která se nazývá cenou opce nebo opční prémií, ta je v podstatě 

odvozena od rizika prodávajícího (povinného) spojeného s transakcí. 

Rozlišujeme opce na koupi a opce na prodej. Držitel opce na koupi má právo (ale 

nikoli povinnost) ve stanovené době koupit aktivum od vystavitele opce (prodejce) a 

vystavitel je povinen za stanovenou cenu aktivum prodat. Držitel opce na prodej má 

právo (opět nikoli povinnost) dodat (prodat) ve stanovené době za stanovenou cenu 

aktivum vystaviteli, který je povinen příslušné aktivum odebrat za stanovenou cenu. 

 

4.5.1.2.2.3. Swapy 

I s ohledem na reference k swapům v ZPKT považuji za vhodné zmínit krátce 

swapové obchody, které jsou na trhu s elektřinou poměrně běžné. Swap je rozšířený 

především jako nástroj snižování rizika spojeného s určitou obchodní transakcí, 

konkrétního prodeje elektřiny, nejčastěji riziko cenového vývoje, měnového vývoje104 

nebo jiného tržního rizika. Swap sestává z derivátních obchodů, zpravidla forvardů a 

jeho podstatou je výměna peněžních toků mezi dvěma subjekty ve smluveném 

období. Peněžními toky se rozumí platby za dodávky. Swapová operace je vlastně 

                                                
104 Riziko měnového vývoje je riziko spojené s nežádoucím vývojem měnového kurzu dvou 
nebo více měn. 
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výměna ekonomického dopadu závazku k platbám nebo pohledávka k inkasu, 

výměna ekonomických pozic a rizik105. 

 

4.5.2. Kapitálová regulace 

I na trhu s elektřinou zafungovaly hned na prvních liberalizovaných trzích tržní 

mechanismy a kreativita obchodníků na sebe nenechala dlouho čekat. Produktová 

řada, tedy formy zboží, které byly a jsou předmětem obchodování, se rozrůstaly o to 

rychleji, nakolik obchodníci využívali vzory z již ustálených jiných komoditních nebo 

finančních trhů jako jsou právě zmíněné swapy nebo opce.  Ruku v ruce s tím šel 

rozvoj energetických burz a ještě více mimoburzovních organizátorů trhu, kteří 

obchod s komoditními deriváty zprostředkovávají.  

Nejedna zkušenost poukázala na zřetelnou blízkost obchodování komoditních 

derivátů s obchodováním finančních derivátů a jejich společná úskalí. I to vedlo ke 

zvýšenému zájmu a tlaku na regulaci specificky obchodníků s komoditními deriváty, 

kteří na rozdíl od obchodníků s finančními deriváty (finančními nástroji) byli do té doby 

regulováni pouze v rámci dohledu vztahujícímu se k té které komoditě, tedy bez 

přísných kritérií pro kapitálovou přiměřenost a podobně. 

Tento zájem se v Evropě projevil revizí směrnice upravující podnikání na kapitálových 

trzích (ISD směrnice).106 Výsledkem jednání o revizi byla nová směrnice, která byla v 

tomto ohledu přelomová. Jednalo se o směrnici Evropského parlamentu a Rady 

2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004, o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice 

Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS, zkráceně označované jako MiFID. 

Obchodování s komoditními deriváty se po vydání MiFID směrnice stalo po boku 

finančních derivátů předmětem regulace kapitálových trhů. Tato regulace je v rámci 

Evropské unie avšak i ve Spojených Státech Amerických stále přísnější a pojem 

                                                
105 BAKEŠ, Milan, kolektiv. Finanční právo. 5. upravené vydání. Praha : C.H.Beck, 2009. 548 
s. ISBN 978-80-7400-801-6. Str.434. 
106 Směrnice Rady 93/22/EHS. 
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kapitálové trhy se postupně rozšiřuje i na trhy komoditní. Je proto důležité vypořádat 

se i s otázkou související regulace podnikání na kapitálových trzích. 

Kapitálové právo reguluje aktivity na kapitálovém trhu, tedy trhu finančním a 

peněžním. V oblasti finančního trhu se tradičně jednalo především o trh s cennými 

papíry a jinými finančními aktivy. Rozvoj finančních derivátů navázal na tradiční 

komoditní deriváty a postupně sílící evropská regulativa v oblasti kapitálové regulace 

rozšířila svou působnost i na komoditní deriváty. Proto hranice mezi podnikáním na 

trhu s elektřinou a na kapitálovém trhu je často velice nezřetelná nebo se dokonce 

smývá. 

V další části nabídnu podrobný exkurz do regulace kapitálového trhu v rozsahu, který 

považuji v souvislosti s mezinárodním trhem s elektřinou za vhodný. 

 

4.5.2.1. MiFID 

V oblasti evropského kontinentu, potažmo Evropské unie byla důležitým mezníkem ve 

vývoji obzvláště ve vztahu ke komoditám směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004, o trzích finančních nástrojů, (The Markets in 

Financial Instruments Directive), zkráceně také označovaná jako MiFID. Tato 

směrnice zavedla společný tržní a regulatorní režim pro poskytování investičních 

služeb nejen v členských státech Evropské unie ale ve všech 30 členských státech 

Evropského hospodářského prostoru. 

MiFID byl představen v roce 1999 jako základní kámen Akčního plánu finančních 

služeb Evropské komise, jehož 42 opatření zásadně změnilo fungování finančních 

služeb v Evropské unii. MiFID zaktualizoval a rozšířil rozsah a působnost své 

předchůdkyně, starší směrnice o investičních službách (Investment Services 

Directive, nazývanou také jako ISD107). MiFID upřesnil povinnosti dohledu nad 

finančním trhem, stanovil specifické požadavky týkající se provozování finančních 

služeb. Snahou bylo celistvější uplatňování těchto požadavků v různých zemích 

                                                
107 Směrnice Rady č. 93/22/EHS ze dne 10. května 1993 o investičních službách v oblasti 
cenných papírů. 
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Evropské unie. Co je pro tuto práci ale na směrnici MiFID podstatné, je to, že rozšířila 

seznam investičních služeb, finančních instrumentů a regulovaných trhů, když nově 

zahrnula do své regulace i obchodování s komoditními deriváty. Vzhledem k zahrnutí 

prakticky všech komoditních derivátů do režimu MiFID uvádí prováděcí nařízení 

některá podrobnější pravidla pro obchodování s nimi a pro jejich klasifikaci.  

Na MiFID navazují další dva evropské předpisy - prováděcí směrnice108 a prováděcí 

nařízení109. Tyto předpisy upravují podmínky pro poskytování investičních služeb a 

organizování trhů s finančními nástroji v rámci Evropské unie.  

Směrnice MiFID má tři základní cíle. Jednak dokončit proces vytváření jednotného 

evropského trhu investičních služeb. Dále pak reagovat na změny a inovace, které se 

objevily na kapitálovém trhu. A nakonec vyšší ochranu investorů prostřednictvím 

vytvoření silnějších, konkurenceschopnějších a robustnějších finančních trhů.  MiFID 

ve své úvodní části uvádí, že je vhodné do seznamu finančních nástrojů zařadit určité 

komoditní deriváty a jiné nástroje, které jsou vytvořeny a se kterými se obchoduje 

způsobem, jenž vyžaduje podobný typ regulace jako tradiční finanční nástroje.110  

Rámcová směrnice MiFID ve svém úvodu vymezuje působnost a aktivity, které 

podléhají jejímu režimu. Směrnice MiFID reguluje činnost tzv. investičních podniků. 

Investičním podnikem se rozumí právnická osoba, jejímž obvyklým předmětem 

činnosti či podnikání je poskytování jedné nebo více investičních služeb třetí osobě 

nebo provádění jedné nebo více investičních činností na profesionálním základě111. 

                                                
108 Směrnice Komise 2006/73/ES ze dne 10. srpna 2006, kterou se provádí směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o organizační požadavky a provozní 
podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice. 
109 Nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se provádí směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o evidenční povinnosti investičních 
podniků, hlášení obchodů, transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a 
o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice. 
110 Bod 25 úvodní části směrnice MiFID zní: "Oblast působnosti právní úpravy sledující vyšší 
obezřetnost subjektů kapitálové regulace by se měla omezit pouze na subjekty, které z důvodu 
řízení obchodního portfolia na profesionálním základě představují pro ostatní účastníky trhu 
zdroj rizika protistrany, a proto by subjekty, které s finančními nástroji, včetně komoditních 
derivátů spadajících do této směrnice, obchodují na vlastní účet, i subjekty, které při 
posuzování v rámci skupiny poskytují v oblasti komoditních derivátů klientům své hlavní 
činnosti investiční služby jako služby doplňkové, pokud hlavní činností není poskytování 
investičních služeb ve smyslu této směrnice, měly být z oblasti působnosti této směrnice 
vyloučeny.". 
111 Článek 4, odstavec 1), pododstavec 1) směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/39/ES. 
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Investiční služby a činnosti jsou vypočteny v příloze směrnice a patří mezi ně i 

obchodování s finančním nástrojem na vlastní účet. V tomto ohledu vymezuje 

směrnice investiční podnik skutečně široce, jelikož finančním nástrojem112 jsou nově 

prakticky všechny komoditní deriváty113.  

Směrnice MiFID vedla k tomu, že trh s elektřinou je napříště nutno rozlišovat na 

regulovaný trh a neregulovaný trh s elektřinou. Regulovaným trhem se přitom rozumí 

mnohostranný systém s pevně stanovenými vnitřními pravidly, který provozuje nebo 

řídí organizátor trhu, který má povolení dle směrnice MiFID. Tím jsou tradičně burzy 

nebo mimoburzovní organizátoři trhu. Z toho plyne, že transakcí uzavřenou mimo 

regulovaný trh a tedy transakcí, která není finančním nástrojem dle klasifikace MiFID, 

je i transakce uzavřená bilaterálně mezi dvěma obchodními partnery mimo rámec 

mnohostranného systému splňující kritéria regulovaného trhu. 

Pokud bychom shrnuli, realizace jakých transakcí v oblasti obchodování s elektřinou 

nevede eventuálně ke kapitálové regulaci dotčeného obchodníka a jeho klasifikaci 

jako investičního podniku, tedy které transakce se neklasifikují jako finanční nástroj, 

jsou to pouze ony objemem nevýznamné obchodní transakce, jejichž předmětem je 

bezprostřední dodávka elektřiny, respektive dodávka do třiceti dní od uzavření 

smlouvy, tzv. spotová transakce, která není komoditním derivátem ale komoditou, 

nebo transakce realizované mimo regulovaný trh.  

Korekci ve vztahu k praxi, kde by takové široké vymezení vedlo k pře-regulovanosti, 

pak MiFID přináší ve výčtu investičních podniků, na které se směrnice MiFID výslovně 

nevztahuje114. Mezi ně patří i osoba, jejíž hlavní činnost spočívá v obchodování na 

                                                
112 Podle oddílu C přílohy I, odstavce 6) směrnice MiFID jsou investičním nástrojem opce, 
futures, swapy, forwardy a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které lze 
vypořádat fyzicky a jsou obchodovány na regulovaném trhu nebo TMF. 
113 Článek 4, odstavec 1), pododstavec 14) směrnice MiFID definuje regulovaný trh jako 
mnohostranný organizovaný sytém, který provozuje nebo řídí organizátor trhu, a který 
sdružuje nebo umožňuje sdružování početných zájmů třetích osob n nákupu či prodejů 
finančních nástrojů uvnitř systémů a v souladu s pevně stanovenými pravidly, způsobem, jež 
vede k uzavření smlouvy týkajících se finančních nástrojů přijatých k obchodování podle jeho 
pravidel nebo  systémů, a který má povolení a funguje pravidelně v souladu s hlavou III 
směrnice. 
114 Bod 25 úvodní části směrnice MiFID zní: "Oblast působnosti právní úpravy sledující vyšší 
obezřetnost subjektů kapitálové regulace by se měla omezit pouze na subjekty, které z důvodu 
řízení obchodního portfolia na profesionálním základě představují pro ostatní účastníky trhu 
zdroj rizika protistrany, a proto by subjekty, které s finančními nástroji, včetně komoditních 
derivátů spadajících do této směrnice, obchodují na vlastní účet, i subjekty, které při 
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vlastní účet s komoditami nebo komoditními deriváty, pokud tato osoba není součástí 

skupiny, na níž se žádná z uvedených výjimek nevztahuje. Tento znak, tedy zda 

subjekt obchoduje právě pouze na svůj účet nebo nikoli, se tak stal hlavním 

odlišujícím znakem, zda subjekt podléhá kapitálové regulaci či nikoli. 

V České republice je institucí odpovědnou za transpozici MiFID primárně Ministerstvo 

financí. Významná část transpozice se odehrává také v rámci prováděcích vyhlášek. 

 

4.5.2.2. Kapitálová regulace ve vztahu k obchodu s elekt řinou v 

České republice 

Obchod s elektřinou je v této oblasti regulován vedle energetického zákona a zákona 

o komoditních burzách i zákonem o podnikání na kapitálovém trhu. 

 

4.5.2.2.1. Komoditní derivát v českém právu 

Zákonné zakotvení tohoto institutu bylo vloženo novelou z.č.70/2000 Sb. do zákona o 

komoditních burzách. Důvodem pro navrhovanou novelizaci zákona o komoditních 

burzách byla definice derivátů a způsob jejich obchodování tak, jak bylo tehdy 

uvedeno v ustanovení §8a) zákona o cenných papírech, což prakticky zamezovalo 

obchodování s deriváty na komoditních burzách. Novela doplnila nově působnost 

komoditních burz organizovat obchody s deriváty, které jsou vztaženy ke komoditám 

obchodovatelným na těchto burzách. Současně zamezila obchodování na 

komoditních burzách s deriváty, které jsou vztaženy k cenným papírům na straně 

jedné a obchodování s deriváty odvozenými od komodit na burze cenných papírů na 

straně druhé. Novela vymezila platnost pojmu deriváty uvedený tehdy v §8a odst. 1 

zákona o cenných papírech115. Jak výslovně uváděla důvodová zpráva vlády k této 

                                                                                                                                        
posuzování v rámci skupiny poskytují v oblasti komoditních derivátů klientům své hlavní 
činnosti investiční služby jako služby doplňkové, pokud hlavní činností není poskytování 
investičních služeb ve smyslu této směrnice, měly být z oblasti působnosti této směrnice 
vyloučeny." 
115 Ustanovení § 8a zákona o cenných papírech před novelou provedenou ZPKT definoval 
investiční instrumenty a ve svém odstavci 5 zněl:"(5) Deriváty se rozumí penězi ocenitelná 
práva a závazky, jejichž hodnota se vztahuje k cenným papírům nebo je odvozena z cenných 
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novele: "Pro zřejmější odlišení od derivátů vztažených k cenným papírům jsou v 

zákoně o komoditních burzách deriváty označovány jako komoditní deriváty." 

Novela tak vlastně rozšířila předmět a druh burzovních obchodů v tom smyslu, že na 

komoditní burze napříště může být obchodováno nejen s komoditami, které jsou 

zapsány v obchodním rejstříku u dané burzy, ale také s deriváty, které se k těmto 

komoditám vztahují nebo jsou od nich odvozeny. Současně upravuje nakládání s 

deriváty stejně, jak je ustaveno pro komodity. Novela cílila, aby i v tehdy platném 

zákoně o cenných papírech byly deriváty odvozené od zboží obchodovatelné pouze 

na komoditních burzách, a deriváty odvozené od cenných papírů byly obchodovatelné 

pouze na burze cenných papírů. 

Jak bylo již zmíněno výše, pojem komoditní derivát je zákonem o komoditních 

burzách vymezen jako derivát, vztahují se ke komoditě obchodované na komoditní 

burze. Blíže není tento pojem definován právními předpisy ale teorií práva a obchodu. 

Za deriváty se označují obchody, jejichž hodnota se odvozuje (derivuje) od kurzu 

určitého aktiva, v případě komoditního derivátu, komodity potažmo elektřiny.  

 

4.5.2.2.2. Derivát v českém právu 

V moderním českém právu se definice pojmu derivát vyskytla vydáním zákona o 

dohledu na kapitálovém trhu z.č. 15/1998 Sb. Tento zákon rovněž novelizoval zákon o 

cenných papírech, když do jeho textu vložil §8a věnovaný právě derivátům116. Ve 

svém §5 pak zákon o kapitálovém dohledu přiřadil derivát do skupiny investičních 

instrumentů. Definice a umístění pojmů investiční instrument a derivát prošly následně 

nemalým vývojem. Dnes už pojem derivát v zákoně o dohledu nad kapitálovým trhem, 

ani v zákoně o cenných papírech nenajdeme. Zákonodárce je v roce 2004 společně 

                                                                                                                                        
papírů, komodit, měn, jiných majetkových hodnot, úrokových měr, kurzových indexů nebo 
jakýchkoliv jiných faktorů stanovených pro tento účel, a ke smlouvám nebo ze smluv o nich.". 
116 Ten tehdy, tedy až do novely 70/2000  zněl: "(1) Deriváty se pro účely tohoto zákona 
rozumí penězi ocenitelná a převoditelná práva a závazky odvozené z cenných papírů nebo 
vztahující se ke zboží, které je předmětem obchodování na komoditních burzách, z české 
měny a zahraničních měn, úrokových měr a kurzových indexů a ze smluv o nich. 
(2) Za obchodování s deriváty se pro účely tohoto zákona považuje 
a) koupě a prodej derivátu na vlastní účet pro jiného, 
b) obstarání koupě nebo prodeje derivátu." 
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umístil do ZPKT.117 Novela ZPKT z.č. 230/2008 pak definici derivátu z českého práva 

zcela vypustila, jelikož je obsažena v nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. 

srpna 2006, kterým se směrnice MiFID provádí, a pouze stroze stanoví, že derivát je 

investičním nástrojem. 

Český právní řád, navzdory tomu, že rovněž používá pojmy forvard, futures i opce118, 

nikde tyto pojmy nevymezuje. Vymezení tohoto pojmu nenalezneme ani v právním 

předpisech Evropské unie. Vymezení těchto pojmů je proto dáno mezinárodními 

obchodními zvyklostmi a ustálenou praxí. 

 

4.5.2.2.3. MiFID v České republice 

Český ZPKT provádí směrnici MIFID. V souladu s tím kvalifikuje opce, future, swapy, 

forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke komoditám jako investičními 

nástroje. Subjekty, které s nimi obchodují pak tento zákon kvalifikuje jako 

poskytovatele investičních služeb. ZPKT svěřuje dohled na českým kapitálovým trhem 

ČNB. Ve svém §4a stanoví, že investiční služby smí být poskytovány pouze s 

povolením vydaným ČNB. V opačném případě se taková osoba vystavuje správním i 

trestním sankcím. 

Velice zásadní pro obchod s elektřinou je §4b ZPKT. Specificky ve vztahu ke 

komoditám, tedy investičním nástrojům definovaných v §3 odstavci 1 písmenech g) a 

h), jsou zde za jistých podmínek osoby, které s nimi obchodují, vyňaty z povolovací 

povinnosti, tedy z povinnosti mít povolení k poskytování investičních služeb, a nejsou 

z pohledu kapitálového dohledu regulovanými subjekty. Dle §4b, odstavce 1, písmene 

c) se nevyžaduje povolení ČNB, jde-li o obchodování na vlastní účet s investičními 

                                                
117Kde původní definice derivátu byla ve formě:  
(3) Deriváty se pro účely tohoto zákona rozumí 
a) opce na investiční nástroje uvedené v odstavci 1 písm. a) až c), 
b) finanční termínové smlouvy (zejména futures, forwardy a swapy) na investiční nástroje 
uvedené v odstavci 1 písm. a) až c), 
c) rozdílové smlouvy a obdobné nástroje pro přenos úrokového nebo kurzového rizika, 
d) nástroje umožňující přenos úvěrového rizika, 
e) jiné nástroje, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích a jejichž hodnota se 
odvozuje zejména z kurzu investičního cenného papíru, indexu, úrokové míry, kurzu měny 
nebo ceny komodity.". 
118 Například v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu, v ustanovení § 3. 
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nástroji, pokud je prováděno osobou, která neposkytuje jinou hlavní investiční službu. 

Alternativně dle písmene d), jde-li o obchodování na vlastní účet s komoditami, 

komoditními deriváty s finančním i fyzickým vypořádáním, pokud tato činnost je 

rozhodující činností takového obchodníka a současně neposkytuje jinou hlavní 

investiční službu. Poněkud nekoncepčně však zde zákon dodává, že tato výjimka se 

neuplatní na osobu, která je součástí skupiny, která poskytuje jakoukoli hlavní 

investiční službu. 

Současné znění ZPKT je v tomto bodě terčem kritiky, jelikož rozšiřuje působnost 

kapitálové regulace nad rámec daný směrnicí MiFID, a to značně nežádoucím 

způsobem. Směrnice definuje tuto výjimku tak, že osoby, které poskytují investiční 

služby pouze na svůj účet jsou přesto předmětem dohledu v případě, že jsou součástí 

skupiny, poskytující ještě některou jinou hlavní investiční službu, tedy ne v případě 

stejné investiční služby. V praxi to znamená, že v režimu českého práva bude 

předmětem dohledu i osoba, která obchoduje s elektřinou na vlastní účet v případě, 

že jiná společnost v téže skupině rovněž obchoduje s elektřinou na vlastní účet. Takto 

úzce pojatá výjimka z nutné regulace v případě osob obchodujících pouze na svůj 

účet je však velice podezřelá a odporuje i teleologickému výkladu této normy. Navíc 

jde zřetelně proti smyslu úpravy směrnice MiFID, respektive tuto úpravu 

neopodstatněně zužuje. 

V praxi obchodu s elektřinou mají tyto normy kapitálové regulace svůj význam 

především na organizovaném trhu reprezentovaném v České republice pražskou 

energetickou burzou PXE. S burzovními komoditními deriváty jsme se v Česku mohli 

poprvé setkat 17. července 2009, kdy se začaly obchodovat na PXE termínové 

kontrakty futures na elektřinu.  
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5. Subjekty mezinárodního trhu s elekt řinou 

 

V této části práce se zaměřím na hlavní hráče, kteří se na mezinárodním trhu s 

elektřinou vyskytují a hrají v něm důležitou úlohu. Toto téma je s tématem organizace 

velice provázané, jelikož všechny tyto subjekty podléhají regulaci trhu s elektřinou a je 

to právě regulační rámec, který tyto subjekty uměle vytváří. Jak bylo několikrát 

vysvětleno výše, trh s elektřinou má četné zvláštnosti, které jsou dány především 

technickou náročností disponování s elektřinou. Různorodost subjektů na tomto trhu 

doznala významnějšího rozvoje v posledních několik dekádách s otevíráním trhu a 

rozvojem liberalizace v různých regionech světa. Po druhé světové válce patřila 

energetická politika k cenným bohatstvím jednotlivých států, o kterou se jen opatrně 

dělily. Považovaly je za součást své suverenity. Energetika tak byla tradičně řízena 

centrálně státem a výhradou veřejného sektoru. Energetické podniky měly povahu 

především státních podniků a byly centrálně řízené. Energetický sektor byl příznačně 

svázaný s monopolními podniky a ceny, za kterou koneční spotřebitelé elektřiny 

elektřinu kupovali, nebyly tvořeny na tržním principu, ale stanovovány regulačními 

orgány po dohodách s monopolními energetickými podniky. Postupně se však začala 

prosazovat privatizace energetického sektoru a intenzivnější mezinárodní spolupráce 

v oblasti elektroenergetiky.  

Na mezinárodním trhu s elektřinou můžeme identifikovat několik základních hráčů, 

typů subjektů, které tento trh společně vytváří. Jejich výčet lze měl začít u výrobce na 

straně jedné a spotřebitele na straně druhé. Zde není nutné dlouhé vysvětlování. 

Jedná se o přirozené role přítomné i na velice primitivním trhu. 

Dále podle vyspělosti toho kterého trhu stoupá i jeho složitost a počet rolí, které v něm 

je možné vysledovat. Naprostá většina vyspělých státu současného světa dále 

rozlišuje subjekty, jejichž role je v přepravě elektřiny od výrobce ke spotřebiteli. Tím je 

buď distribuční soustava nebo přenosová soustava. V neposlední řadě do hry 

vstupuje pro mou práci nejdůležitější subjekt, obchodník. Jeho role je na první pohled 

nadbytečná, dalo by se říci příživnická a bez přidané hodnoty. Obchodník je osoba, 

která do distribuční soustavy žádnou elektřinu nepřidává ani z ní žádnou neodebírá, 
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nevyrábí ani nespotřebovává. Stojí nad všemi výše zmíněnými vykonavateli reálného 

fyzikálního procesu, pozoruje jejich možnosti a potřeby, a propojuje tyto dohromady. Z 

toho plyne jeden důležitý závěr, a to že jakákoli transakční činnost obchodníka nemá 

fyzický vliv na dění v elektrické soustavě.  

Obchodníci v nejjednodušším představitelném schématu spojují nabídku jednoho 

výrobce s poptávkou jednoho spotřebitele, jako kdyby tito byli neschopni sami takovou 

transakci uskutečnit. Ve skutečném světě neexistuje přímá spojitost mezi elektřinou 

vyrobenou konkrétním výrobcem a elektřinou spotřebovanou konkrétním 

spotřebitelem. Navíc většina odběratelů jako typicky domácnosti nebo malé podniky 

nemají kapacity orientovat se ve světě nabídky elektřiny, aktuálních cen a technických 

detailů, aby byli schopni uzavřít vhodnou smlouvu. Výrobci mají svá specifika. Výroba 

elektřiny je náročný technický proces s pravidelnými i neočekávanými odstávkami a 

často jeden výrobce není schopen garantovat vhodný produkt právě jednomu 

spotřebiteli. Transakční cesta výjimečně vede jednoduše od výrobce přes obchodníka 

ke spotřebiteli. Různí obchodníci vykupují celé bloky produkce jednoho výrobce nebo 

různých výrobců. Větší či menší část dle svého uvážení prodávají přímo 

spotřebitelům, častěji však dalším obchodníkům, aby využili cenové výhody. Vytváří 

se tak spekulativní trh, vznikají burzy. Na trhu je většina obchodníků dokonce aktivní 

pouze na velkoobchodní úrovni, to znamená, prodeje spotřebitelům v rámci své 

obchodní činnosti vůbec nerealizují. Elektřina, pokud by se dala její část uchopit a 

označit, před tím než transakčně doputuje ke spotřebiteli, je mnohokrát 

rozkouskována a zase pospojováno a po menších částech předmětem koupě a 

prodeje mnoha obchodníků. 

Pochopitelně takovýto systém vyžaduje spolehlivého koordinátora, který musí 

garantovat a hlídat, že přes změt spekulativních obchodů doputuje od výrobců ke 

spotřebitelům nezměněné množství elektřiny a současně i důležitý technický faktor, 

že výroba elektřiny je v každém okamžiku shodná se spotřebou. V opačném případě 

by totiž dochází k nepříjemnému dopadu v podobě přepětí neboli přetížení soustavy 

nebo naopak podnapětí soustavy. Tímto koordinátorem je v naprosté většině států 

ustanovený operátor trhu. 
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V moderních dějinách posledních několika dekád dochází k liberalizaci a otevírání 

trhu. Evropská unie usiluje o fragmentaci trhu s elektřinou na národních úrovních, aby 

tak vzniklo zdravé soutěžní prostředí vedoucí ke snížení cen, optimalizaci výroby a 

přenosu elektřiny. V procesu unbundlingu jsou tradiční monopoly tříštěny do několika 

různých subjektů, aby klíčové funkce, technické i tržní, byly od sebe odděleny a na 

sobě nezávislé. Na trhu se proto začínají vyskytovat nové druhy subjektů jako je 

samostatný provozovatel přenosové soustavy119, provozovatel distribuční soustavy a 

operátor trhu s elektřinou, zpravidla přísně regulované národními právními předpisy. 

Podobným vývojem prošla i Česká republika.120 

 

5.1. Účastníci trhu s elekt řinou, burzovní a mimoburzovní organizáto ři 

trhu s elekt řinou 

Český energetický zákon zavádí pojem tak zvaného účastníka trhu s elektřinou. Právo 

i praxe mezinárodního obchodu s elektřinou používá pojem "electricity market 

participant". Energetický zákon v souladu s unijním právem rozlišuje pět základních 

kategorií účastníka trhu s elektřinou. 

Jedná se o obchodníka, konečného zákazníka, operátora trhu, výrobce a 

provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy. Tito jednotliví účastníci společně 

vytváří trh s elektřinou, výrobci elektřiny vytvářejí nabídku, koncoví odběratelé 

poptávku, obchodníci z poptávky a nabídky vytvářejí obchodní případy a konečně 

distribuční a přenosová soustava se stará o logistiku prodaného zboží. Operátor trhu 

je nezbytným prostředníkem, který řídí a balancuje množství a druh obchodních 

případů v každé hodině v poměru k napětí v síti.  

Dále v této části práce se postupně budu blíže věnovat jednotlivým kategoriím 

účastníků trhu s elektřinou. Výklad doplním o další významné subjekty 

spoluvytvářející trh s elektřinou jakými jsou jednak energetické burzy a dále 

mimoburzovní organizátoři trhu s elektřinou, tedy tak zvaní brokeři. 

                                                
119 ČEPS, a.s. se vyčlenil z dnešní společnosti ČEZ, .s. v roce 1998. 
120 K implementaci unijního práva v této oblasti viz výše kapitola 4.4.4. 
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5.1.1. Obchodník 

Obchodník s elektřinou je rovněž moderní pojem, alespoň tedy ve smyslu právem 

uznané a definované funkce na trhu s elektřinou. Pro tuto práci je obchodník s 

elektřinou stěžejní osoba, neboť pávě obchodníci vytváří obchod s elektřinou.  

Předtím, než se fyzická nebo právnická osoba může stát obchodníkem, tedy začít 

obchodovat s elektřinou, musí splnit zákonem kladené administrativní požadavky. 

Tyto požadavky se stát od státu liší, může jimi být licenční povinnost nebo volnější 

režim sahající až po pouhou oznamovací povinnost. Můžeme rozlišit dva základní 

typy podmínek, smluvní a administrativní. V obou případech je zpravidla nutné doložit 

jednak kvalifikační předpoklady podložené zkušeností v daném oboru, a dále finanční 

předpoklady podložené dostatečným kapitálem nebo podporou financující instituce. U 

administrativního typu regulace přístupu na trh se jedná o podmínku získat licenci na 

obchod s elektřinou zakotvenou v některých zemích především východní části 

Evropy.121 V zemích západní Evropy podmínka licence zakotvena není. V těchto 

zemích přenáší stát administrativní břemeno na jiné osoby, se kterými obchodníci 

musí uzavřít smlouvu. Proto u smluvního typu regulace přístupu na trh je podmínkou 

obchodování s elektřinou uzavřená smlouva s operátorem trhu nebo přenosovou 

soustavou, v některých zemích doplněná podmínkou smlouvy (účastenství) s místní 

energetickou burzou. Tyto smlouvy zahrnují fyzické aspekty dodávky elektřiny jako je 

balancování, jakož i některé obchodní podmínky.  

Tak například v Anglii a Walesu, obchodník musí být registrován jako subjekt 

oprávněný k obchodování podle pravidel operátora trhu. Současně takový subjekt 

musí mít uzavřenou smlouvu GTMA122 se svými obchodními partnery na tomto trhu. V 

Německu musí obchodník nejprve uzavřít smlouvu Bilanzkreisvertrag s 

provozovatelem přenosové soustavy a současně musí být účastníkem energetické 

                                                
121Například "povolenie na dodávku elektriny" ve Slovenské republice udělovaná regulátorem 
ÚRSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví), "karlátozott villamosenergia engedélyt" v 
Maďarsku udělovaná regulátorem MEH (Magiar Energia Hivatal), "licentei pentru furnizarea  
de energie electrica" v Rumunsku udělovaná regulátorem ANRE (Autoritea nationala de 
reglementare in domeniul energiei), "koncesja  na obrot energia elektryczna" v Polsku 
udělovaná regulátorem URE (Urzed regulacji energetyki). V Rakousku je nezbytná akreditace 
regulatárem E-control GmbH (Zulassung als Bilanzkreisverantwortlicher). 
122 Grid Trade Master Agreement tedy rámcová smlouva pro uskutečňování obchodů v 
přenosové soustavě. 
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burzy. Ve Francii musí obchodník nejprve uzavřít smlouvu o odpovědnosti za 

balancování s provozovatelem přenosové soustavy RTE a současně smlouvu se 

svými obchodními partnery na tomto trhu Contrat de notification d’échange de blocs, 

kterou následně schválí RTE a místní energetická burza Powernext. Teprve potom 

může obchodník zahájit svou obchodní činnost s elektřinou. Ve skandinávských 

zemích zase obchodník musí být registrován do systému Nordpool, což opět zahrnuje 

požadavek uzavření několika regulačních smluv.123 

Dle českého práva je obchodník s elektřinou fyzická nebo právnická osoba splňující 

kvalifikační (odborné a finanční) požadavky definované v České republice 

Energetickým zákonem124. Podle Energetického zákona je obchodování s elektřinou 

licencovaná činnost, t.j. obchodník s elektřinou je osoba, která je držitelem licence na 

obchod s elektřinou. Licence je obdobou státní autorizace, kterou vydávalo 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR jako "státní souhlas" podle zákona č. 222/1994 

Sb. Licenci na obchod s elektřinou uděluje ERÚ po splnění podmínek stanovených 

zákonem.125 České právo zná pouze jednu kategorii obchodníka s elektřinou, ačkoli 

praxe rozlišuje několik různých kategorií s ohledem na to, na který segment se 

obchodník zaměřuje. Může být významný rozdíl mezi činností obchodníka, který se 

zaměřuje výhradně na dodávky elektřiny koncovým zákazníkům na jedné straně a na 

druhé straně obchodníka, který se zaměřuje jen na spekulativní obchody na burze. 

Praxe tak činí hlavní rozdíl mezi velkoobchodníky a obchodníky konečným 

zákazníkům. 

Velkoobchodník je osoba aktivní pouze ve vztahu k jiným obchodníkům s elektřinou, 

potažmo s výrobci elektřiny aktivními na velkoobchodním trhu, tedy osoba, která 

vstupuje do smluv na koupi nebo prodej s obchodníky. Na základě těchto smluv 

nedochází ke skutečné dodávce a odběru elektřiny ze soustavy. To však neznamená, 

že taková dodávka nemá povahu dodávky s fyzickým vypořádáním (jako dodávky 

                                                
123 EURELECTRIC Working Group Trading. Regulatory Aspects of Electricity Trading in 
Europe. Brussel. Únor 2003. Dostupná na: 
http://www.eurelectric.org/Download/Download.aspx?DocumentID=12373. Str. 11 an. 
124 Ustanovení § 5 an. Energetického zákona a prováděcí vyhláška ERÚ č. 426/2005 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů. 
125 Jedná se o doložení bezúhonnosti, odborné způsobilosti v podobě ustanoveného 
odpovědného zástupce, doložení schopnosti žadatele finančně zabezpečit provozování 
činnosti, současné i budoucí závazky nejméně na období pěti let. 
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registrované126 na rozdíl od smlouvy na dodávku elektřiny s finančním vypořádáním). 

Tento druh obchodů s elektřinou je v současné době převažující v mezinárodním 

obchodu s elektřinou. 

 

5.1.2. Konečný zákazník 

Vedle toho obchodník s elektřinou může prodávat elektřinu konečným zákazníkům. 

Konečný zákazník je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje elektřinu za 

účelem její úplné spotřeby a nikoli za účelem jejího dalšího prodeje127. Do této 

kategorie řadíme i domácnosti. Toto je ryzí dodávka elektřiny, kde titul smlouvy 

"smlouva na dodávku elektřiny" shodná i pro velkoobchodní případy jako kdyby 

konečně dávala smysl selskému rozumu. Zde zákazník skutečně zboží odebere nikoli 

ve smyslu registrace nákupu u operátora trhu, ale i odčerpáním smluveného množství 

elektřiny ze soustavy. Elektřina zde završí svou pomyslnou kontraktační pouť od 

výrobce přes spleť obchodníků, často spekulantů, až ke svému skutečnému 

hospodářskému využití.  

Vzhledem k technické provázanosti dodávky konečnému zákazníkovi s národním 

operátorem trhu je mezinárodní dodávka konečnému zákazníkovi prakticky nemožná 

ve smyslu přeshraničního toku elektřiny. Místo dodání je v těchto případech odběrné 

místo konečného zákazníka. 

S postupující liberalizací a odstraňování bariér volného pohybu zboží a služeb v 

Evropské unii, se čím dál častěji můžeme setkat s mezinárodními prvky v prodeji 

elektřiny konečnému zákazníkovi v jiné oblasti než je přeshraniční tok elektřiny samé. 

Jde především o zahraniční dodavatele elektřiny uskutečňující dodávky elektřiny bez 

                                                
126 Scheduling neboli registrace dodávky oběma stranami smlouvy na dodávku elektřiny do 
systému operátora trhu s elektřinou. Touto registrací, prováděnou zpravidla každý den na 
následující den, se dodávka elektřiny považuje mezi velkoobchodními partnery za splněnou, a 
to ve smyslu splnění závazku dodat. Registrací je obchod zohledněn v celkovém portfoliu 
všech obchodů realizovaný pro každou hodinu v takovém dni a operátor trhu je tedy zahrne do 
momentálního balancování napětí v síti. Český ekvivalent tohoto pojmu zákon ani praxe 
nenabízí. 
127 Ustanovení § 2, odstavce (2), písmene a) bodu 19. Energetického zákona 19. definuje 
konečného zákazníka jako fyzickou či právnickou osoba odebírající elektřinu odběrným 
elektrickým zařízením, které je připojeno k přenosové nebo distribuční soustavě, která 
nakoupenou elektřinu pouze spotřebovává nebo přeúčtovává, 



92 

místního zastoupení (stálé provozovny) v podobě například organizační složky v zemi 

dodávky. V takových případech jde o přeshraniční smluvní vztah s plněním 

realizovaným na území státu, kde se nachází odběrné místo zákazníka. Dodávka 

elektřiny má pak shodnou podobu, jako kdyby byla realizována domácím 

dodavatelem. Odlišnost tohoto schématu je však především v daňových dopadech a v 

možnosti volby rozhodného práva v takovém smluvním vztahu.  

Rozdílům ve smluvních standardech dodávky elektřiny konečnému zákazníkovi nebo 

velkoobchodnímu partnerovi se věnuji v části nazvané obsah práva mezinárodního 

obchodu s elektřinou. 

 

5.1.3. Regulátor 

Přirozené monopoly vyžadují silnou regulaci tak, aby se zabránilo vzniku 

nesoutěžního generování zisku těmito monopoly a aby se zajistila ochrana konečných 

spotřebitelů. Ačkoli tyto monopoly bývají často vlastnicky kontrolovány státem, 

ukazuje se, že nestačí spoléhat na jejich samoregulaci. I v těchto případech praxe 

ukazuje, že státem vlastněné společnosti či státní podniky sledují jakýsi vlastní zájem 

a nikoli veřejný zájem, pro který byly založeny. Rovněž případy, kdy provozovatele 

přenosových soustav bývají privatizovány nesou s sebou riziko porušování 

soutěžního prostředí. Majitelé těchto společností, povětšinou energetické korporace, 

často vlastní jiné společnosti na stejném trhu v jiné části vertikálního řetězce. 

Přirozeně pak provozovatel přenosové soustavy bude při přístupu do přenosové 

soustavy upřednostňovat výrobce nebo dodavatele elektřiny ze své vlastní skupiny. 

Proto regulace v této oblasti je nezbytná k vytvoření a udržení systému přístupu 

třetích osob do přenosové soustavy zajišťujícímu účinnou hospodářskou soutěž.  

Především přístup třetích osob, tedy zajištění, že přirozeně monopolní provozovatelé 

přenosových soustav umožňují přístup do soustavy za férových podmínek a že 
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nemíchají svou monopolní činnost se svými případnými jinými činnostmi128 do 

přenosové soustavy se stal hlavní funkcí těchto regulátorů.  

Pro regulátory energetických trhu se vyvinuly různé modely. Nicméně 

nejrozšířenějším modelem je model nezávislého regulačního orgánu dle vzoru  

severoamerického FERC129 a britského regulátora trhu s elektřinou a plynem 

OfGEM.130 Takový orgán požívá velkou míru nezávislosti, čehož odrazem je vlastní 

rozpočet, jmenování regulátorů na dlouhou dobu bez možnosti jejich odvolání a široké 

škály pravomocí. Tento model tak ukrajuje pravomoci na poli energetiky vládním 

orgánům. V některých zemích se oproti tomu vyvinul regulátor jako komise složená ze 

zástupců předních energetických podniků, největších odběratelů a národních i 

regionálních vlád. Tento systém je například v Spolkové republice Německo. Jinde je 

zase vytvořen pouze zvláštní výbor ministerstva odpovědného za hospodářství a 

průmysl. 

Na úrovni unijního práva se setkáme i s definicí regulátora, a to v rozhodnutí Komise 

ze dne 11.11.2003131. Pro účely tohoto rozhodnutí se "vnitrostátním regulačním 

orgánem" rozumí orgán veřejné moci zřízený v některém členském státě podle 

směrnic 2003/54/ES a 2003/55/ES, podle nichž členské státy určí jeden nebo více 

příslušných subjektů plnících funkci regulačních orgánů pro zabezpečení 

nediskriminace, účinné hospodářské soutěže a účinného fungování trhu se zemním 

plynem a elektřinou, a zejména k dohledu nad každodenním uplatňováním směrnic 

2003/54/ES a 2003/55/ES a nařízení (ES) č. 1228/2003. 

V rámci Evropské unie se navíc vyvíjí unikátní jev mezinárodního energetického 

regulátora. Výše zmíněným rozhodnutím Komise ze dne 11.11.2003 byla zřízena 

skupina evropských regulačních orgánů pro elektroenergetiku a plynárenství 

(ERGEG). Tato skupina  slouží především k pravidelné spolupráci a koordinaci za 

cílem dotvoření jednotného vnitřního trhu. O mezinárodním regulátorovi lze však 

hovořit pouze s nadsázkou. Skupina  evropských regulačních orgánů je spíše 

                                                
128 Praktiky nazývané v mezinárodní praxi jako cross-subsidisation, competitive inteligence 
acquisition, či obstruction of access. 
129 US Federal Energy Regulatory Commission. 
130 Business Law Review. Green Paper on utility regulation. 1998, Vol. 19, No. 5, str. 125-126. 
131 Rozhodnutí Komise je uveřejněno v evropském úředním věstníku pod číslem 
2003/796/ES). 
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poradním orgánem komise v energetických otázkách. Vedle toho funguje na 

evropském trhu nezisková organizace CEER. CEER, neboli Rada evropských 

energetických regulátorů, je dobrovolnou neziskovou asociací, podléhající belgickému 

právu, která působí jako koordinační orgán mezi jednotlivými regulačními úřady a 

jedná jejich jménem na evropské úrovni, tj. s Evropskou komisí, zejména 

s Generálním ředitelstvím pro dopravu a energetiku (DG TREN) a s Generálním 

ředitelstvím pro hospodářskou soutěž (DG COMP). Cílem její činnosti je podpora 

rozvoje jednotného, dobře fungujícího, udržitelného a konkurenceschopného 

evropského energetického trhu. Tato asociace je složena z regulačních úřadů 

jednotlivých členských států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru.  

V České republice plní roli regulátora Energetický regulační úřad. ERÚ byl zřízen dne 

1. ledna 2001 zákonem č. 222/1994 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní 

správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci, jako správní úřad 

pro výkon regulace v energetice. ERÚ sídlí v Jihlavě, dislokované pracoviště má 

rovněž v Praze. Řídí ho předseda, kterého na 5 let jmenuje a odvolává vláda. Hlavní 

úkoly ERÚ je podpora hospodářské soutěže, podpora využívání obnovitelných a 

druhotných zdrojů energie, ochrana zájmů spotřebitelů v těch oblastech energetických 

odvětví, kde není možná konkurence.  

Sekce regulace připravuje cenová rozhodnutí úřadu pro odvětví elektroenergetiky, 

plynárenství a teplárenství. Sekce regulace připravuje rovněž prováděcí vyhlášky 

k energetickému zákonu a zákonu na podporu využívání obnovitelných zdrojů, 

stanovuje pravidla pro organizování trhu s elektřinou a plynem a zabývá se analýzou 

fungování těchto trhů, stanovuje požadovanou kvalitu dodávek a služeb 

v elektroenergetice a plynárenství. Základním úkolem odboru elektroenergetiky je 

stanovování cen za přenos a distribuci elektřiny a souvisejících služeb, stanovení a 

úprava pravidel, kterými se řídí trh s elektřinou a určení podmínek přístupu k sítím pro 

konečné zákazníky a výrobce. Odbor se zabývá podporou výroby elektřiny 

z obnovitelných a dalších ekologických zdrojů. Mezi činnosti odboru patří také 

zpracování statistiky v elektroenergetice. Pro tuto práci je patrně nejzajímavější 

pravomoc ERÚ rozhodovat spory ze smluv na dodávku elektřiny. Blíže je tomuto 

tématu věnována kapitola 6.2.3.1. 
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5.1.4. Operátor trhu 

Specifická povaha elektřiny jako zboží, které nelze uskladnit, vede k použití fikce, že 

prodaná elektřina je prodávajícím dodána kupujícímu prostřednictvím distribuční nebo 

přenosové soustavy. Veškeré smluvní dodávky elektřiny jsou koncipovány jako prodej 

určitého produktu o určitém množství, které je dodáno prodávajícím a převzato 

kupujícím v dohodnutém místě a čase dodání. Ve skutečnosti však tato elektřina 

tomuto prodávajícímu dodávána není. Elektrizační soustava je systém vedení, které je 

pod napětím. Prodávající a kupující elektřiny si v každé hodině rozdělí mezi sebe 

práva k celému objemu napětí v dané hodině. Tento proces se děje registrací nákupů 

a prodejů do systému operátora trhu s elektřinou. Operátor trhu s elektřinou je 

instituce ustanovená pro tento účel v každém státě. Je klíčovou úlohou každého 

operátora trhu spravovat systém a registraci nákupů a prodejů v tomto systému tak, 

aby udržel optimální poměr mezi výrobou elektřiny, tj. příkonem napětí do sítě, a 

spotřebou, tj. odběrem ze sítě.  

I Česká republika má svého operátora trhu. Operátor trhu OTE, a.s. je akciová 

společnost založená státem pod původní obchodní firmou Operátor trhu s elektřinou, 

a.s., jejíž akcie znějí na jméno. Stát vlastní ze zákona akcie operátora trhu, jejichž 

celková jmenovitá hodnota představuje alespoň 67 procent základního kapitálu 

operátora trhu. Operátor trhu je tedy právnická osoba soukromého práva, na jejímž 

řádném hospodaření je však zvýšený veřejný zájem. To je dáno důležitou funkcí, 

funkcí operátora trhu, kterou tato společnost na energetickém trhu plní. 

Každý energetický trh má svého operátora trhu. Funkce operátora trhu je v některých 

zemích spojena v jedné osobě se správou přenosové soustavy. V některých zemích 

jako je například Slovinsko nebo i Česká republika je však role organizátora trhu a 

provozovatele přenosové soustavy organizačně oddělena do dvou, zpravidla státem 

kontrolovaných subjektů. V České republice odpovídá za provoz přenosové soustavy 

společnost ČEPS, a.s. Mezitím co správa přenosové soustavy je důležitá z hlediska 

přeshraničních přenosů, organizátor trhu je v přední řadě odpovědný za plánování 

zobchodované elektřiny uvnitř daného národního trhu s ohledem na dané aktuální 
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napětí v elektrizační soustavě a na jeho balancování. Pro tuto aktivitu se vžil anglický 

pojem "scheduling" a setkáme se s ním hojně i v právní literatuře související s 

energetickým právem České republiky132. Jelikož se jedná o složitý technický systém, 

pouze velice laicky se dá tato aktivita opsat následujícím způsobem: 

Dáno aktuální spotřebou a výrobou konečných spotřebitelů, potažmo aktivitou 

výrobních a spotřebních zařízení napojených k přenosové soustavě133, operátor trhu v 

každé hodině reálného času sleduje134, jaké množství elektřiny (napětí sítě) je k 

dispozici k tomu, aby bylo v takové hodině předmětem nákupů a prodejů obchodníků 

s elektřinou. Každý obchodník s elektřinou za předpokladu, že je místním operátorem 

trhu po splnění příslušných kvalifikačních předpokladů135 registrován jako účastník 

trhu – obchodník, pak smí vkládat do informačního systému operátora, ke kterému má 

zřízen dálkový přístup, své obchody, rozuměj instrukce nákup či prodej. Pro to, aby 

tento obchod byl operátorem trhu zohledněn v konečných propočtech vyváženosti 

soustavy, je nezbytné, aby i druhá strana obchodu vložila párovou instrukci.  

Tento mechanismus, byť se může zdát být ryze technickou otázkou a tudíž pro tuto 

práci pozbývající opodstatnění, má však důležitou roli v právní konstrukci každého 

obchodu s elektřinou. Právník, který se alespoň v hrubých rysech s technicky složitým 

systémem neseznámí, nebude schopen aplikovat klíčové právní instituty jako 

například splnění, přechod právního titulu k elektřině, předání, a tudíž porozumět 

právnímu konceptu smluv na dodávku elektřiny136. 

Z tohoto mechanismu se pak odvíjí další důležitý pojem pro právníka aktivního v 

energetice, a tím je odchylka. O odchylce mluvíme ve vztahu k obchodníkovi. Jak bylo 

popsáno v odstavci výše, obchodník registruje své obchody do systému operátora 

trhu. Každý obchodník má pro tento účel u operátora trhu svůj pomyslný účet, kde se 

mu na každou reálnou hodinu v čase nakumulují jeho obchody ať už na prodej nebo 

                                                
132 Například vyhláška ERÚ o pravidlech trhu s elektřinou č. 552/2006 Sb. 
133 Vedle těchto dvou základních vlivů však velkou roli hraje navíc dovoz a vývoz elektřiny do a 
ze země. 
134 Propojenost s funkcí provozovatele přenosové soustavy je tedy skutečně velmi úzká a 
proto v mnohých státech jsou zastřešeny pouze jednou osobou, například SEPS, a.s. na 
Slovensku, nebo MAVIR v Maďarsku. 
135 Tradičně se jedná především složení finanční jistiny nebo poskytnutí bankovní záruky na 
realizované obchody. 
136 K analýze smlouvy na dodávku elektřiny viz kapitola 6.1. 
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nákup. Výsledkem je jedna výsledná pozice takového obchodníka pro každou hodinu 

vůči přenosové soustavě. Tato výsledná pozice musí být plně pokryta odpovídajícími 

protipozicemi jiných obchodníků. Jedině pak je takový obchodník vybalancován. 

Pokud jeho výsledná pozice obsahuje vyšší nákup, než kolik mu jiní obchodníci 

prodávají v takové hodině, je tento obchodník tak zvaně krátký a jeho počínání 

eventuálně (pokud by operátor trhu neměl nástroje k optimalizaci, které v omezené 

míře má) může vést k tomu, že v soustavě bude podpětí. Naopak, pokud výsledná 

pozice obchodníka obsahuje vyšší prodej, než kolik od něj jiní obchodníci v takové 

hodině kupují, je tento obchodník tak zvaně dlouhý a jeho počínání eventuálně může 

vést k tomu, že v soustavě bude přepětí. Oba tyto případy, kdy obchodník není 

vybalancovaný, jsou případy odchylky. Na případy odchylek reaguje právo poplatkem 

za odchylku. 

Energetické právo pak rozlišuje obchodníka s odpovědností za odchylku, dle českého 

energetického zákona tzv. subjekt zúčtování, a obchodníka, za nějž odpovědnost za 

odchylku převzal jiný obchodník. To v praxi znamená, že na pomyslný účet 

obchodníka u operátora trhu se v každé reálné hodině kumulují nejen obchody, které 

uzavřel on sám, ale i obchody uzavřené obchodníkem, za nějž odpovědnost za 

odchylku zpravidla za smluvenou odměnu převzal. 

Převzetí za odchylku je také důležitým prvkem prodeje konečným zákazníkům, ať už 

malým domácnostem nebo velkým průmyslovým odběratelům, a zároveň výkupu 

elektřiny od výrobců. Především za konečné zákazníky má obchodník odpovědnost 

za odchylku zpravidla vždy. Odběr koncového odběratele je navzdory relativně 

přesným předpovědním modelům předem nepředvídatelným a je na obchodnících, 

aby výkyvy spotřeby svého konečného zákazníka vybalancovali ať už v rámci svého 

širokého portfolia nebo například možností hodinových odprodejů či dokupů "na 

poslední chvíli". Dvoustranná smlouva uzavřená mezi obchodníkem a konečným 

zákazníkem pak zpravidla upravuje podmínky náhrady škody, kterou obchodník utrpí 

neomalenou změnou odběru, různě formulovanými smluvními pokutami. 

V těchto základních rysech funguje systém operátora trhu ve všech evropských 

zemích stejně pouze s tou výjimkou, jak bylo uvedeno výše, že někde je tato funkce 

spojena v jedné osobě s provozovatelem přenosové soustavy. 
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Český operátor trhu OTE, a.s. je spojeným operátorem trhu pro elektřinu i plyn. 

Nicméně v této práci se zaměřuji pouze na jeho aktivity spojené s elektřinou. Nutno 

však dodat, že operace na trhu s plynem jsou analogické trhu s elektřinou. 

Předmětem činnosti OTE, a.s. ve vztahu k elektřině je tedy především vyhodnocování 

odchylky za celé území České republiky a toto vyhodnocení předávat jednotlivým 

subjektům zúčtování (obchodníkům) a provozovateli přenosové nebo distribuční 

soustavy, a dále na základě vyhodnocení odchylek zajišťování zúčtování a 

vypořádání odchylek subjektů zúčtování, které jsou povinny je uhradit137. 

V členských státech, které si zvolily jako systém přístupu do sítě systém jediného 

odběratele (single buyer model), pak tento operátor zároveň plní funkcí jediného 

odběratele a balancování napětí v síti reguluje prostřednictvím přímých nákupů a 

prodejů. 

 

5.1.5. Provozovatel distribu ční a přenosové soustavy, ENTSO 

Provozovatel přenosové soustavy, v anglickém jazyce "transmission system operator" 

se vžitým označením TSO je v každém státě zpravidla státem kontrolovaná osoba, 

                                                
137 Dalším předmětem činnosti OTE, a.s. ve vztahu k elektřině je: 

• organizování krátkodobého trhu s plynem a krátkodobého trhu s elektřinou a ve 
spolupráci s provozovatelem přenosové soustavy vyrovnávacího trhu s regulační 
energií,  

• zpracování a zveřejňování měsíční a roční zprávy o trhu s elektřinou a měsíční a roční 
zprávy o trhu s plynem v České republice,  

• zpracovávání a předávání ministerstvu, Energetickému regulačnímu úřadu, 
provozovateli přenosové soustavy a provozovateli přepravní soustavy alespoň jednou 
ročně zprávy o budoucí očekávané spotřebě elektřiny a plynu a o způsobu 
zabezpečení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu,  

• zpracování podkladů pro návrh Pravidel trhu s elektřinou a Pravidel trhu s plynem,  
• zajišťování a poskytování účastníkům trhu s elektřinou nebo plynem skutečných 

hodnot dodávek a odběrů elektřiny nebo plynu,  
• zpracování a po schválení Energetickým regulačním úřadem zveřejňování obchodních 

podmínek operátora trhu pro elektroenergetiku a pro plynárenství způsobem 
umožňujícím dálkový přístup,  

• zajišťování v součinnosti s provozovateli distribučních soustav zpracovávání typových 
diagramů dodávek,  

• na základě údajů předaných provozovatelem přenosové soustavy nebo 
provozovatelem přepravní soustavy zajišťování zúčtování a vypořádání regulační 
energie nebo vyrovnávacího plynu včetně zúčtování při stavech nouze,  

• v případech podle § 12a energetického zákona oznamování dodavateli poslední 
instance odběrných  míst zákazníků včetně jejich registračních čísel. 
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jejíž hlavní funkcí je zajišťování, kontrola a řízení přenosu elektřiny v rámci daného 

státu, a co je pro tuto práci více důležité, přenosu elektřiny do a ze sousedních zemí. 

Právě druhá ze dvou jmenovaných oblastí je oblastí pro mezinárodní obchod s 

elektřinou klíčovou a palčivou zároveň. Historicky se přenosové soustavy vyvíjely 

izolovaně. Každý stát si střežil své energetické zdroje, svůj výrobní potenciál jako své 

bohatství. Až hospodářská společenství, která se později vyvinula v Evropskou unii, 

přinesla nucené otevírání trhů a sdílení tohoto bohatství. Samozřejmě nucené s jistou 

dávkou nadsázky. Vždyť jak nakonec hlásá evropská propaganda otevírání trhů, 

právě jednotný energetický trh přinese stabilitu a spolehlivost dodávek elektřiny, 

konkurenční prostředí se nižšími cenami, a v neposlední řadě optimalizaci spotřeby 

(tj. menší plýtvání v zemích, kde je elektřiny nazbyt, a lepší komfort v zemích, kde je 

výrobních zdrojů nedostatek). 

Dnešní právní rámec rozdělování (alokace) přenosových kapacit je prakticky ve všech 

evropských přeshraničních spojení nastaven jednotně v souladu nařízením EU o 

podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou 138 v procesu aukcí. 

K tomu přispívá i úzká vzájemná koordinace všech139 dotčených provozovatelů 

evropských přenosových soustav v rámci asociace ENTSO. 

V rámci ENTSO (the European Network of Transmission System Operators for 

Electricity) spolupracují správci přenosových soustav jak na regionálním tak i na 

celoevropské úrovni. Prostřednictvím ENTSO komunikují své potřeby a svá vyjádření 

k evropským i regionálním problémům. ENTSO vznikla v roce 2008 v Bruselu jako 

nástupník svých šesti různých předchůdců, rovněž organizací zastřešujících 

kooperaci a především koordinaci evropských přenosových soustav. Tyto 

organizace140 byly přeměněny v jedinou, ENTSO, aby tak získala zcela panevropskou 

podobu. 

                                                
138 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1228/2003, ze dne 26. června 2003, o 
podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou. 
139 Všech s výjimkou Běloruska, Ukrajiny, Albánie a Moldávie. 
140 ATSOI - Association of the Transmission System Operators of Ireland, BALTSO - Baltic 
Transmission System Operators, ETSO - European Transmission System Operators, 
NORDEL - co-operation between the transmission system operators in Denmark, Finland, 
Iceland, Norway and Sweden, UCTE - Union for the Coordination of the Transmission of 
Electricity, UKTSOA - UK Transmission System Operators Association. 



100 

Přenosová soustava je v České republice pouze jedna a je jediný provozovatel 

přenosové soustavy. Je jím společnost ČEPS, a.s. Stoprocentní akcionářem 

společnosti ČEPS, a.s. je stát Česká republika. Výkon akcionářských práv provádí z 

pověření státu ministerstvo průmyslu a obchodu. Distribučních soustav je v České 

republice vymezeno několik. Tomu odpovídá počet provozovatelů distribučních 

soustav vlastněných subjekty soukromého práva. Provozovatel přenosové soustavy a 

provozovatelé distribučních soustav jsou právnické osoby, držitelé licence na přenos, 

potažmo distribuci elektřiny. Role provozovatele přenosové soustavy je v České 

republice definována v Energetickém zákoně, v § 24141. Podle tohoto ustanovení 

provozovatel přenosové soustavy mimo jiné řídí toky elektřiny v přenosové soustavě 

při respektování přenosů elektřiny mezi propojenými soustavami ostatních států a ve 

spolupráci s provozovateli distribučních soustav v elektrizační soustavě. 

Společnost ČEPS, a.s. dispečersky řídí provoz zařízení přenosové soustavy a 

systémových zdrojů na území České republiky. Zajišťuje mezinárodní spolupráci 

prostřednictvím propojovacích vedení s elektrizačními soustavami sousedních zemí 

podle pravidel UCTE, respektive jejího nástupce ENTSO. Zásady své působnosti jako 

provozovatele přenosové soustavy, která představuje přirozený monopol, zakotvila 

společnost ČEPS, a.s. v souladu se směrnicí EU 96/92/EC v dokumentu Kodex 

přenosové soustavy. Povinností společnosti ČEPS, a.s. je zajistit bezpečný a 

spolehlivý přenos elektřiny pro uživatele přenosové soustavy ČR i v rámci 

mezinárodní spolupráce.  

 

 

 

                                                
141 § 24 energetického zákona zní:" "(1) Provozovatel přenosové soustavy 
a) zajišťuje spolehlivé provozování, obnovu a rozvoj přenosové soustavy a za tím účelem 
spolupracuje s provozovateli propojených přenosových soustav,  
b) poskytuje přenos elektřiny na základě uzavřených smluv,  
c) řídí toky elektřiny v přenosové soustavě při respektování přenosů elektřiny mezi 
propojenými soustavami ostatních států a ve spolupráci s provozovateli distribučních soustav v 
elektrizační soustavě,  
d) odpovídá za zajištění systémových služeb pro elektrizační soustavu na úrovni přenosové 
soustavy." 
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5.1.6. Burzy 

Mezitím co operátor trhu a provozovatel distribuční nebo přenosové soustavy jsou 

subjekty, které sledují hlavně technickou stránku obchodu s elektřinou a jsou většinou 

kontrolovány státy, dále v této kapitole popsané osoby sledují hlavně ekonomické 

aspekty obchodu s elektřinou a vlastnická kontrola státem pro ně není již tak 

příznačná.  

Energetické burzy organizující obchod s elektřinou v posledních desetiletích úspěšně 

navázaly na praxi burz komoditních i efektových a nejen v Evropě jsou poměrně 

rozšířené. K unifikaci a dodržování minimálních standardů se vyvinuly některé 

mezinárodní organizace sdružující přední energetické burzy. APEx (Association of 

Power Exchanges) funguje jako nezisková organizace sdružující energetické burzy z 

celého světa. Jejím účelem je především sdílení zkušeností a výměna informací. V 

současnosti jsou jejími členy burzy z Asie, Austrálie, Evropy a Severní i Jižní Ameriky.  

EuroPEX je nezisková organizace evropských energetických burz, která reprezentuje 

zájmy velkoobchodních aktivit s elektřinou na burzách v rámci vyvíjející se evropské 

regulativy na tomto poli, a která nabízí pro tento účel diskusní fórum. EuroPEX byl 

založen podle belgického práva se sídlem v Bruselu. EuroPEX v současnosti sdružuje 

14 členů pocházejících z evropských zemí142. Aktivity této organizace spočívají 

především v podpoře role energetických burz na vyvíjejících se trzích především s 

odkazem na transparentní tvorbu cen a implementaci evropského jednotného trhu s 

elektřinou. EuroPEX přispívá k řešení problémů spojených s mezinárodním 

obchodováním především ve vztahu k riziku přetížení sítí. EuroPEX udržuje za tímto 

účelem mimo jiné čilý dialog s představiteli Evropské unie a podporuje vzájemnou 

spolupráci mezi evropskými burzami. 

 

 

                                                
142 APX-ENDEX v Nizozemí, Borzen d.o.o. ve Slovinsku, HUPX v Maďarsku, Nasdaq OMX 
Commodities v Norsku, EEX AG v Německu, EXAA AG v Rakousku, GME S.p.a. v Itálii, Nord 
Pool ASA a Nord Pool Spot AS v Norsku, OMEL S.A. ve Španělsku, OMIP S.A. v Portugalsku, 
OPCOM S.A. v Rumunsku, Powernext S.A. ve Francii, TGE S.A. v Polsku, OTE v ČR. 
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5.1.6.1. Energetické burzy v ČR 

Působení komoditních burz je v České republice upraveno zákonem o komoditních 

burzách143 ze dne 23. dubna 1992. Komoditní burza je podle tohoto zákona právnická 

osoba zřízená k organizování burzovních obchodů se zbožím – komoditami, deriváty 

vztahujícími se ke komoditám, které jsou předmětem obchodování na komoditní burze 

(komoditními deriváty), pokud nejsou investičním nástrojem podle zákona o podnikání 

na kapitálových trzích144, nebo se zemědělským skladním listem  podle zvláštního 

právního předpisu. 

Burzovní obchody se slovy zákona uzavírají na burzovních shromážděních 

oprávněných osob v místnostech a v hodinách určených burzovní komorou. K 

burzovním obchodů jsou oprávněni především členové burzy, osoby, které obdrží 

vstupenku za předpokladu, že mají oprávnění k výrobě, zpracování nebo obchodu s 

obchodovanou komoditou. Členové burzy mohou na burze uzavírat burzovní obchody 

přímo na vlastní účet. Ostatní osoby se vstupenkou pouze prostřednictvím dohodců. 

Burzovní dohodce je obchodní zprostředkovatel, fyzická osoba ustanovená burzovní 

komorou. Dozor nad činností burzovních dohodců vykonává burzovní komora. Zákon 

výslovně zakotvuje, že z burzovního obchodu nemůže nikdy vzniknout závazek ani 

oprávnění přímo burze. Státní dozor nad burzou vykonává ministerstvo průmyslu a 

obchodu prostřednictvím burzovního komisaře. 

Nejvýznamnější komoditní burzou podle zákona o komoditní burzách je z perspektivy 

této práce bezesporu pražská energetická burza PXE145. O to víc, že tato burza 

působí i na energetickém trhu Slovenska a Maďarska a je proto v pravdě mezinárodní 

obchodní platformou obchodování s elektřinou. PXE vznikla jako Energetická burza 

Praha v roce 2007. PXE změnila svou právní formu na akciovou společnost v souladu 

s §44a, odstavcem 6 zákona o komoditních burzách. Její zakládající členové jsou 

poměrně Burza cenných papírů Praha, a.s., Centrální depozitář cenných papírů, a.s 

(dříve UNIVYC, a.s.) a Central Counterparty, a.s.  

                                                
143 Zákon č. 229/1992 Sb. o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů. 
144 Zákon č. 256/2004 Sb. v posledním znění. 
145 Power Exchange Central Europe, a.s., (PXE) je obchodní platformou určenou pro 
obchodování s elektrickou energií s místem dodání v České republice, na Slovensku a v 
Maďarsku. Byla založena 5. března 2007 (původní název Energetická burza Praha). 
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Statut PXE poměrně věrně sleduje ustanovení zákona o komoditních burzách, 

především pak v části čtvrté věnované uzavírání burzovních obchodů a přebírá i 

definici burzovního shromáždění jako shromáždění oprávněných osob v místnostech 

a v hodinách určených burzovní komorou. To je lehce úsměvné, vezmeme-li v úvahu, 

že obchodování probíhá již pouze elektronickou formou. Pravidla obchodování PXE 

toto uvádějí na pravou míru a stanoví, že burzovní shromáždění probíhá formou 

zapojení do elektronického systému obchodování146.  

Nejzajímavější jsou hned úvodní ustanovení statutu, kde jsou vymezeny druhy 

burzovních obchodů a obchodované komodity. Vymezení burzovních obchodů je dle 

statutu PXE obchodování s komoditou s promptním dodáním. To je jistě chybné. PXE 

se neomezuje pouze na obchody s promptním dodáním. Naopak, jádro její činnosti 

jsou termínované obchody. Je podivné, kde se taková chyba ve statutu PXE vzala. 

Historicky pro ní není příliš vysvětlení, snad jen v omezení daném zákonem o 

komoditních burzách, který zakazuje obchodování investičních nástrojů na 

komoditních burzách, aby tak dodržel oddělení kapitálového trhu, které podléhá 

dohledu ministerstva financí potažmo České národní banky, a trhu komoditního v 

gesci ministerstva průmyslu a obchodu. Na komoditních burzách se smí obchodovat 

komoditní deriváty, nikoli však takové, které již naplňují definici investičního nástroje 

danou zákonem o podnikání na kapitálových trzích. Jde tedy slovy statutu PXE o 

pouhá "podkladová aktiva komoditních derivátů"147.  

Omezení komoditních burz neobchodovat s komoditními deriváty, je v případě 

energetické burzy značně nepraktické, jelikož termín investiční nástroj je po 

implementaci směrnice MiFID do českého práva tak široký, že pod něj spadá 

prakticky každý druh komoditního derivátu148. Proto byla po implementaci směrnice 

MiFID PXE nucena překvalifikovat svou činnost. Částečně se jedná o komoditní burzu 

                                                
146 Článek 2, odstavec 2 pravidel obchodování PXE definuje burzovní shromáždění jako 
"shromáždění osob oprávněných k burzovním obchodům a dalších osob uvedených ve Statutu 
Burzy, kterým byla udělena vstupenka na burzovní shromáždění nebo mají jiné oprávnění ke 
vstupu na burzovní shromáždění. Burzovní shromáždění probíhá formou zapojení do 
elektronického systému obchodování.". 
147 Investiční instrument je po novele zákonem č. 230/2009 Sb. v návaznosti na směrnici 
MiFID definovaný ZPKT nicméně velice široce a v zásadě zahrnuje veškeré komoditní 
deriváty.  
148 Viz především § 3, odstavec 1, písmeno h) ve srovnáním s burzovním řádem PXE - 
standardizace burzovních kontraktů, kde se popisují produkty futures. 
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a částečně o kapitálovou burzu. PXE drží jednak licenci a podléhá dozoru 

Ministerstva průmyslu a obchodu jako komoditní burza a současně je držitelem 

licence a podléhá dozoru České národní banky jako kapitálová burza. 

Současně platný zákon o komoditních burzách je terčem kritiky. Byl přijat v době, kdy 

s novodobým fungováním komoditního obchodování nebyly přílišné zkušenosti. 

Historicky nešlo bez dalšího navázat na dosavadní plodinové burzy, avšak bylo nutné 

československé komoditní burzovnictví alespoň institucionálně připravit na nové 

hospodářské podmínky. Pro praxi se brzy tento zákon ukázal jako nevyhovující 

hlavně pro jeho neprovázanost s veřejným právem. ČR a její orgány, případně jí 

zřízené právnické osoby, tak namísto užití pravidelných trhů organizovaných 

komoditními burzami nadále formovaly zvláštní a paralelní trhy, čímž byla narušována 

nejen stabilita a funkčnost komoditních burz, ale, a to zejména, byl negován jeden ze 

základních cílů evropského komoditního burzovnictví, kterým je cenotvorba. V tomto 

směru se přepokládá a práce již byly zahájeny, celková formulace nového zákona, 

který by vycházel z potřeb národního a mezinárodního komoditního burzovnictví. 149 

Na PXE se používá způsob obchodování založený na elektronickém zpracování 

objednávek a instrukcí. Účastník uzavírá burzovní obchody prostřednictvím AOS, 

automatizovaný obchodní elektronický systém. PXE rozlišuje dva typy burzovních 

obchodů – automatické a registrované. V obou případech je protistranou vždy Central 

counterparty, a.s. Burza plně ručí za závazky této osoby, které vzniknou z burzovních 

obchodů. AOS plní současně úlohu burzovního dohodce. Strany se mohou 

dohodnout na obchodu přímo prostřednictvím AOS (automatizovaný typ burzovního 

obchodu). K uzavírání obchodu pak dochází na základě průběžného vkládání 

objednávek k nákupu a prodeji burzovních produktů.  

Pokud se dva účastníci PXE dohodnou na podstatných náležitostech burzovního 

obchodu mimo AOS (registrovaný typ burzovního obchodu), zaregistrují tento obchod 

do AOS posléze. AOS pak slouží jako "OTC clearing". Mezi účastníky vstupuje 

Central Counterparty, a.s., která slouží jako zprostředkovatel, a to tak, že jeden právní 

vztah vzniká mezi účastníkem A a Central Counterparty, a.s. a druhý právní vztah 

                                                
149 Z důvodové zprávy vlády k novele zákona o komoditních burzách 285/2005: Zhodnocení 
platného právního stavu, odůvodnění navrhované právní úpravy. Pramen: Poslanecká 
sněmovna parlamentu ČR. Rok: 2004, tisk č. 878/0 
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mezi Central Counterparty, a.s. a účastníkem B. Výhodou využití PXE jako 

prostředníka je pak zjevně i eliminace rizika spojené s obchodováním s jiným 

účastníkem burzy napřímo150.  

Při splatnosti futures kontraktu s fyzickým vypořádáním (v období fyzické dodávky) 

PXE každý účetní den registruje realizace vyplývající z uzavřených kontraktů u 

relevantního operátora trhu. Centrální depositář cenných papírů uskutečňuje 

prostřednictvím clearingových účastníků následný účetní den zúčtování platby mezi 

odběratelem a dodavatelem. Při splatnosti power futures kontraktu s finančním 

vypořádáním (v období fyzické dodávky podkladového aktiva) denně probíhá 

prostřednictvím clearingových účastníků zúčtování finančních rozdílů mezi 

prodávajícím a nakupujícím. Finanční vypořádání je založeno na závazku obou stran 

obchodu k budoucímu finančnímu vyrovnání cenových rozdílů předmětu obchodu po dobu 

daného dodávkového období. 

OTE vedle své stěžejní úlohy operátora trhu s elektřinou již od roku 2002 také 

organizuje denní spotový trh s elektřinou. OTE nemá statut burzy ale mimoburzovního 

organizátora trhu. Na tomto organizovaném trhu OTE působí jako zprostředkovatel 

mezi dvěma obchodníky – registrovanými účastníky trhu. Spotový trh OTE je již od 

svého vzniku koncipován jako aukce na základě obdržených nabídek a poptávek 

elektřiny na 24 obchodních hodin následujícího dne. Obchodní pokyny – nabídky a 

poptávky elektrické energie – je možné zadávat prostřednictvím obchodního systému 

přístupného přes internet nejpozději do 11:30 hodin dne předcházejícího dni dodávky 

a to každý i nepracovní den (provoz trhu je v režimu 7 dní v týdnu, 365 dnů v roce). 

OTE pak z obdržených nabídek a poptávek stanovuje nabídkovou a poptávkovou 

křivku a bod jejich průniku pro každou obchodní hodinu následujícího dne. Cílem 

                                                
150 Nezanedbatelné výhody registrace OTC transakce na burze pro účastníka pak jsou: 

• automatický přístup k této službě pro všechny účastníky obchodování PXE, což 
umožňuje uzavírat OTC obchody se všemi účastníky burzy (a to bez nutnosti „EFET 
Agreement“); 

• garance zúčtování a schedulingu všech zaregistrovaných obchodu; 
• žádné bilaterální kreditní linky a risk management na protistrany; 
• netting obchodu (pozic) uzavřených přímo na burze a opačných obchodu (pozic) z 

registrovaných OTC transakcí -snížení maržového požadavku; 
• systematizace back-office procesu -unifikované zúčtování; 
• scheduling a fakturace (vše uskutečněno burzou). 



106 

tohoto procesu je stanovení hodinové ceny a množství elektřiny akceptované pro 

jednotlivé nabídky a poptávky. Každý účastník obchodování je pak informován o 

množství elektřiny, které koupil nebo prodal a zároveň o částce, kterou má zaplatit, 

nebo kterou obdrží. Spotový denní trh je obchodní příležitostí pro všechny účastníky, 

kterým umožní jednoduše, anonymně a zajištěně obchodovat s elektřinou a zajistit tak 

podporu jejich záměrů, ať se jedná o maximalizaci prodeje či nákupu, nebo naopak o 

minimalizaci odchylek. 

V roce 2008 spustila PXE, jejíž doménou je obchodování s futures kontrakty elektřiny 

s fyzickým dodáním, druhý spotový trh na území České republiky. Tento spotový trh 

byl na rozdíl od OTE organizován v euro a konal se pouze v pracovních dnech. Jeho 

význam byl především v tom, že umožňoval ocenění futures kontraktů s finančním 

vypořádáním. V návaznosti na požadavky trhu a neustálý vývoj v oblasti obchodování 

se OTE a PXE dohodly na integraci těchto dvou do té doby nezávislých trhů na bázi 

trhu OTE, přičemž pro členy PXE je zajištěn přístup na tento trh i prostřednictvím 

terminálu PXE. Výsledkem se od 1. dubna 2009 stalo jediné tržní místo pro Českou 

republiku s příznivým vlivem na likviditu s nepřetržitým provozem a vypořádáním v 

euro. 

Další inovace byly uskutečněny ve spolupráci se slovenským trhem. OTE a 

společnosti ČEPS, a.s. a Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS, a.s.) 

uskutečnily v druhé polovině roku 2009 propojení obou národních trhů. Společně 

upravily podmínky a způsob denního obchodování s elektřinou a přístupu k přenosové 

přeshraniční kapacitě profilu Česká republika/Slovenská republika. Stalo se tak po 

spuštění denního organizovaného trhu s elektřinou ve Slovenské republice a jeho 

propojení s organizovaným krátkodobým trhem OTE v České republice. Přeshraniční 

přenosová kapacita potřebná k přenesení elektřiny z jednoho národního trhu na druhý 

je přidělována formou tzv. denní implicitní aukce (kapacita je součástí zobchodované 

elektřiny), odborným názvoslovím se jedná o tzv. Market Coupling. 

Tato iniciativa je v souladu se záměry Evropské unie vytvořit jednotný trh s elektřinou 

formou propojování národních trhů s elektřinou a je plně v souladu s evropskou 

legislativou EU (Nařízení ES 1228/2003 a Směrnice 2005/89/ES). Propojení českého 
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a slovenského národního trhu s elektřinou formou implicitní alokace přenosové 

kapacity je pilotním projektem v regionu střední a východní Evropy.  

Cílem propojení národních trhů s elektřinou v České republice a Slovenské republice 

je při zachování suverenity řízení národních přenosových soustav a regulačních 

oblastí umožnit účastníkům obou národních trhů poptávat či nabízet elektřinu na 

národních tržních místech. Výsledkem tohoto vzájemného obchodování je jednotná 

cena pro oba národní trhy po sesouhlasení křivek nabídky/poptávky v případě 

dostatečné přeshraniční přenosové kapacity, nebo dvě rozdílné ceny pro obě oblasti 

provozovatelů soustav v případě vyčerpání dostupné kapacity společného 

přeshraničního profilu. Pro koupi elektřiny a koupi potřebné přenosové kapacity 

přeshraničního profilu byly k uskutečnění přeshraničního obchodu dříve nutné dva 

separátní kroky. Po zavedení Market Couplingu jsou transakce prováděné v rámci 

jedné činnosti. Na jednom tržním místě je, zjednodušeně řečeno, umožněn prodej či 

nákup elektrické energie s využitím dostupné přenosové kapacity přeshraničních 

vedení. Účastníci trhu mohou na krátkodobém trhu s elektřinou uplatnit svou nabídku 

nebo poptávku po elektřině, zvýšit možnosti vyrovnání své obchodní pozice před 

uskutečněním dodávky či odběru a snížit pravděpodobnost vzniku odchylky mezi 

plánovanou a skutečnou hodnotou dodávky či odběru elektřiny. 

Přínosem také je další zvýšení likvidity denního trhu s elektřinou organizovaného na 

české straně OTE, vyšší dostupnost elektřiny, dodržení transparentního stanovování 

cen elektřiny na denním trhu a odstranění rizik spojených s obchodováním zvlášť s 

elektřinou a zvlášť s kapacitou na přeshraničním profilu (nevyužití koupeného profilu). 

Pro slovenské účastníky trhu tento projekt přinesl spuštění spotového trhu s elektřinou 

s poměrně stabilní likviditou již od počátku provozu. Ve Slovenské republice získala 

pověření k provozování denního trhu společnost SEPS, a.s. Snahou zúčastněných 

stran projektu je v co nejvyšší míře zachovat principy obchodování známé z 

obchodování na denním trhu v ČR, tak jak je již nyní znají účastníci trhu působících v 

obou zemích, a zvýšení možností přístupu k dostatku elektřiny pro účastníky trhu, 

především na Slovensku. Hlavním cílem je zabezpečit stabilitu a bezpečný provoz 

obou elektrizačních soustav.151 

                                                
151 Zdroj: http://www.ceps.cz/cz/zpravy/zobrazTSK.asp?ID=286. 
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Od organizování krátkodobého trhu s elektřinou je třeba odlišovat VDT (intra-day) 

obchody, které rovněž organizuje OTE. Zde OTE nezprostředkovává obchodní 

případy mezi dvěma obchodníky. OTE nabízí možnost elektřiny v hodinových porcích 

v rámci aktuálního kalendářního dne přímo od něj nakupovat nebo prodávat. Obchod 

je uzavřen tedy přímo s OTE. Toto je současně velmi důležitý nástroj OTE pro 

hodinové balancování soustavy. Cena, za kterou OTE aktuálně takto elektřinu nabízí 

k nákupu nebo prodeji je proto také odvislá od stavu poměru příkonu (výroby) a 

odběru ze soustavy. 

 

5.1.7. Organizáto ři mimoburzovního trhu s elekt řinou 

V oblasti kapitálové regulace jsou organizátoři mimoburzovního trhu osoby 

organizující poptávku a nabídku po investičních instrumentech. Elektřina je 

považována za investiční instrument, je-li obchodována ve formě derivátu. Činnost 

organizátora mimoburzovního trhu může vyvíjet pouze osoba s povolením 

příslušného orgánu státního dohledu152. Organizátor mimoburzovního trhu může být 

na rozdíl od burzy jakákoli obchodní společnost, družstvo nebo jiná právnická osoba, 

případně i osoba fyzická, pokud splňuje potřebné věcné, personální, organizační a 

technické předpoklady. Činnost organizátorů regulovaného trhu není podle českého 

práva živnostenským podnikáním, ale splňuje znaky podnikatelské činnosti podle §2 

odstavce 1 obchodního zákoníku153. 

Činnost organizátorů mimoburzovního trhu je v České republice regulována ZPKT. 

Pojem organizátor mimoburzovního trhu jako takový však z tohoto zákona odstranila 

novela ZPKT, zákon č. 230/2008 Sb. v návaznosti na změny, které přinesla směrnice 

MiFID. Tento pojem však vhodně vystihoval, že organizátoři regulovaného trhu jsou 

méně formalizovanou alternativou burzovního trhu. Zmíněná novela ZPKT zavedla v 

souladu se směrnicí společný pojem pro burzy i mimoburzovní organizátory trhu a to 

pojem organizátor regulovaného trhu. 

                                                
152 Článek 48 směrnice MiFID. 
153 DĚDIČ, Jan; MARČANOVÁ, Jana; VILD, Jan. Právo cenných papírů a kapitálového trhu. 1. 
vydání. Praha. Prospectrum spol. s r.o., 2000. 552 s. ISBN 80-7175-084-0. Str. 383 an. 
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Směrnice MiFID reguluje poskytování služeb organizátora trhu bez ohledu na to, zda 

se jedná o burzovní či mimoburzovní subjekt ve své hlavě II. s titulem regulované trhy. 

Ve své hlavě I vymezuje pojem investiční služby a organizátor trhu. Investiční službou 

podle směrnice MiFID je mimo jiné přijímání a předávání příkazů týkajících se 

jednoho nebo více investičních nástrojů, správa portfolií, provozování 

mnohostranného systému obchodování154, provádění příkazů jménem klientů. MiFID 

vyžaduje, aby provozovaní investičních služeb bylo v každém členském státě 

podmíněno vydáním státního povolení příslušnou institucí, zpravidla určenou institucí 

dohledu nad kapitálovým trhem. 

ZPKT ve svém aktuálním znění, především pak po novele z.č. 230/2009 Sb., 

prakticky přejímá úpravu směrnice MiFID v této oblasti bez odchylek. §4 odstavec 4 

ZPKT doslovně stanoví, že přijímání a předávání příkazů týkajících se jednoho nebo 

více investičních nástrojů zahrnuje i zprostředkování obchodů. 

Z této úpravy MiFID a ZPKT, který jí provádí, se tedy činnost těchto organizátorů 

mimoburzovního trhu, v běžné praxi nazývaných brokerů, kvalifikuje jako hlavní 

investiční činnost, která podléhá dozoru místního regulátora kapitálového trhu. 

Na mezinárodním trhu s elektřinou působí široká řada mimoburzovních organizátorů 

trhu s elektřinou. Není asi náhodou, že většina z nich jsou velké brokerské 

společnosti, které jsou především aktivní na tradičních kapitálových trzích, tedy 

zprostředkovávají primárně obchody s cennými papíry a finančními deriváty. Velkou 

důležitost v oblasti aktivit těchto zprostředkovatelů hraje proto britský regulátor 

kapitálového trhu - FSA155. FSA vznikla v návaznosti na reformu finančního sektoru 

Velké Británie v roce 1997 a nahradila do té doby fungující regulační orgán SIB 

(Securities and Investment Board). Od roku 2001 je FSA odpovědná za dohled a 

regulaci všech finančních trhů a služeb. Svého času se jednalo o nejrozsáhlejší 

institucionální koncentraci ve všech státech156. FSA požívá velkou autoritu a její 

                                                
154 Článek 4, odstavec 1, písmeno 1 směrnice MiFID: "Mnohostranným systémem 
obchodování se rozumí mnohostranný systém, který provozuje investiční podnik nebo 
organizátor trhu a který sdružuje početné zájmy třetích osob na nákup či prodej finančních 
nástrojů – uvnitř systému s pevně stanovenými pravidly – způsobem, který vede k uzavření 
smlouvy v souladu s ustanovením hlavy II.;" 
155 FSA - Financial Services Authority. 
156 BLAIR, William, et. al. Banking and Financial Services Regulation. Third edition. London: 
Butterworths LexisNexis, 2002. 692 s. ISBN 0 406 94987 5. Str. 21. 
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regulační mechanismy byly nejednou použity za vzor při tvorbě předpisů Evropské 

unie o regulaci kapitálových trhů. 

Českým ekvivalentem FSA je Česká národní banka, která reguluje kapitálový trh 

České republiky. V České republice jsou nicméně tyto pokusy o mimoburzovní 

platformy pro obchod s elektřinou s výjimkou krátkodobého trhu organizovaného OTE 

bez významu pro mezinárodní obchod. Na druhou stranu je třeba zmínit, že právě s 

ohledem na uvedenou regulaci, která se vztahuje na oba druhy organizátorů 

regulovaného trhu, tedy burzovního i neburzovního, je držitelem licence a podléhá 

dozoru České národní banky i pražská energetická burza PXE. 

Organizátoři mimoburzovního trhu jsou v pravdě mezinárodními platformami 

obchodování s elektřinou a jejich význam v mezinárodním obchodě je 

neopominutelný. V zemích, kde funguje energetická burza mají doplňkovou roli 

poskytující volnější schéma obchodovaných produktů vyznačující se i vyšší 

dostupností. Zpravidla stačí, pokud zájemce – obchodník s elektřinou – podepíše 

zprostředkovatelskou smlouvu (brokerage agreement) s organizátorem trhu a je mu 

relativně v krátkosti  umožněno platformy zprostředkovatele (prostřednictvím 

internetové nebo obdobné aplikace) využívat. Významnou úlohu mají tyto organizátoři 

v zemích, kde energetická burza není. Poskytují obstojnou náplast na tuto mezeru 

podporující likviditu elektřiny v takové zemi a vyšší transparentnost tržních, především 

cenových podmínek. I v České republice bylo do otevření Pražské energetické burzy 

takovou náplastí obchodování přes platformy několika celosvětových brokerů. I dnes 

je tento způsob obchodování na českém trhu hojně využíván. 

Právní vztah, který vzniká mezi mimoburzovním organizátorem trhu a investorem – 

obchodníkem aktivním na sytému tohoto organizátora odpovídá smlouvě o 

zprostředkování podle ustanovení § 642 a následující obchodního zákoníku. 

Zprostředkovatel se zavazuje, že bude vyvíjet činnost směřující k tomu, aby zájemce 

měl příležitost uzavřít určitou smlouvu s třetí osobou, a zájemce se zavazuje zaplatit 

zprostředkovateli úplatu (provizi). Zájemce je povinen sdělovat zprostředkovateli 

skutečnosti, jež pro něho mají rozhodný význam pro uzavření této smlouvy. 

Zprostředkovateli vzniká nárok na provizi, je-li uzavřena smlouva, jež je předmětem 

zprostředkování.  
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Smlouva organizátora mimoburzovního trhu, tedy brokera, s účastníkem má několik 

svých zvláštností. Předmětem takové smlouvy jsou služby zprostředkování 

("brokerage services") v oblasti obchodování s elektřinou. Obchodník s elektřinou je 

klientem brokera. Těmito službami se blíže rozumí poskytování informací o cenách a 

transakcích na trhu, potvrzení transakce dle určení klientem a jeho protistranou, 

uzavření transakce dle určení klienta. Obchodník coby klient musí brokerovi 

poskytovat instrukce ohledně cen, objemu a další relevantních podmínek pro 

transakce, které chce uzavřít. Cena se udává jako indikativní cena, tedy cena, za 

kterou je klient ještě ochoten prodat nebo už nakoupit. Cena, za kterou je nakonec 

broker schopen obchod zrealizovat (tak jako spárovat nabídku s poptávkou) je cenou 

pevnou. Klient může předem určit cenu jako pevnou, to znamená fixní částku, za 

kterou jedině uvedený produkt koupí, potažmo prodá. Klient rovněž brokerovi 

pravidelně předkládá aktualizovaný seznam protistran, se kterými může uzavírat 

transakce. Za služby platí klient provizi neboli poplatek zpravidla určený jako poplatek 

za každou zobchodovanou megawatthodinu, tedy podle zobchodovaného objemu 

elektřiny. 

Broker nepřebírá vlastnický titul k obchodované elektřině, tedy nikdy neuskutečňuje 

obchody na svůj účet a současně ani svým jménem. Brokera zpravidla ani není 

schopný fyzicky obchodované dodávky dodat či přijmout. Platba za obchodovanou 

elektřinu není brokerem zprostředkovávána, uskutečňuje se přímo mezi smluvními 

stranami transakce – smlouvy o dodávce. Broker nemá licenci na obchod s elektřinou 

ale povolení na organizování regulovaného trhu od místně určeného kapitálového 

dozorčího orgánu. Broker má povinnost klasifikovat své klienty podle směrnice MiFID 

jako profesionálního klienta nebo oprávněného klienta. Smlouvy vždy obsahují 

výhradu, že pokud by si klient přál být překlasifikován na maloobchodního klienta dle 

MiFID směrnice, může broker okamžitě smluvní vztah s takovým klientem ukončit. 

Smlouva zdůrazňuje riziko, které s sebou obchod s elektřinou nese a klient 

prohlašuje, že má v daném oboru zkušenosti a riziku rozumí. Klient zpravidla má 

povinnost aktualizovat brokerovi informace o své finanční situaci především 

předkládáním pravidelných finančních závěrek ale i ad hoc informacemi významnými 

pro tržní a finanční postavení klienta. 



112 

6. Obsah mezinárodního trhu s elekt řinou 

Tato část disertační práce se na rozdíl od předešlých dvou částí, věnovaných 

organizaci a subjektům mezinárodního trhu s elektřinou, netýká toliko veřejnoprávních 

kogentních norem. Tato část si klade za cíl revizi soukromoprávních institutů, které 

jsou hojně v praxi mezinárodního obchodu s elektřinou používané, a do zvláštností, 

které s sebou použití v obchodu s tímto zvláštním zbožím, nese. Zcela stěžejní 

pozornost tedy bude věnována smluvnímu právu.  

 

6.1. Smluvní standardy 

V předchozím výkladu o komoditním trhu s elektřinou bylo mým cílem přiblížit a 

popsat organizační a regulační rámec, v jakém se mezinárodní obchod  s elektřinou 

uskutečňuje. Bez toho by výklad o samotném obsahu mezinárodního obchodu, tedy 

právech a povinnostech sjednanými mezi stranami ohledně dodávky elektřiny s 

mezinárodním prvkem, byl velice nekompletní a nenabízel skutečné pochopení tohoto 

obchodu. V této části tedy konečně přistoupím k samotnému obsahu a podívám se 

zblízka na soukromoprávní, smluvní normy v mezinárodním obchodu s elektřinou. V 

této části budu analyzovat soukromoprávní rámec, tedy smlouvy, na jejichž základě 

subjekty, typicky avšak nikoli výlučně soukromoprávní osoby, realizují obchodování s 

elektřinou ať už jako komoditou samotnou nebo jejím derivátem.  

Je vhodné rozlišovat, zdali předmětem zkoumání je smlouva na dodávku elektřiny 

konečnému spotřebiteli, nebo smlouva na dodávku elektřiny jinému subjektu, který 

dodanou elektřinu nespotřebovává, ale prodává ji dál (velkoobchod). Rozdíl je v míře 

regulace i v samotných právech a povinnostech, které budou předmětem smlouvy. 

Důvodem je poměrně značně odlišný koncept prodeje elektřiny. 
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6.2. Obliga ční statut 

 

 

6.2.1. Mezinárodní prvek v obchodu s elekt řinou 

Tato práce je věnována mezinárodnímu obchodu s elektřinou a proto se na tomto 

místě pokusím vypořádat s otázkou nutně spjatou s každou mezinárodní transakcí. 

Odbornému čtenáři se možná může jevit, že jsem této kapitole nevěnovala 

dostatečnou pozornost v porovnání s tím, kolik pozornosti si tato problematika běžně 

v oboru mezinárodního práva soukromého, potažmo práva mezinárodního ochodu 

svou složitostí vynucuje. Důvod není ten, že bych otázku obligačního statutu 

podceňovala co do jejího významu. Po bližším zkoumání této otázky v oblasti 

obchodu s elektřinou jsem však došla k závěru, že právě obchod s elektřinou nenabízí 

příliš mnoho odlišností a zvláštností od obecné problematiky obligačního statutu. 

Vyhnu se tedy opisnému přepisování toho, co už bylo o problému obligačního statutu 

napsáno a pokusím se raději podívat pouze na zajímavosti spojené s obchodem s 

elektřinou. 

Předně tedy jak je to s mezinárodním prvkem v obchodu s elektřinou. Právě existencí 

mezinárodního prvku celý tento problém začíná, proto je potřeba si na něj od začátku 

řádně posvítit. Mezinárodní prvek je dán, má-li právní vztah vzniklý z transakce s 

elektřinou v některém svém prvku vztah k zahraničí, a to především u subjektu 

právního vztahu, skutečnosti právně významné pro vznik právního vztahu, předmětu 

právního vztahu nebo u akcesorického právního vztahu.157  V obchodu s elektřinou se 

setkáme s několika typickými situacemi, kdy je v souladu s touto teorií přítomen 

mezinárodní prvek. Nejpřehlednější je patrně situace, kdy jedna ze smluvních stran 

má místo podnikání v zahraničí.158 Nutno uvést, že i s ohledem na požadavek 

otevírání trhu s elektřinou obsažený v unijních předpisech na území České republiky 

je v oblasti velkoobchodu s elektřinou zcela běžné, ne-li převažující, že u prodeje či 

nákupu elektřiny je jednou smluvní stranou zahraniční osoba. 

                                                
157 KUČERA, Zdeněk. Mezinárodní právo soukromé. 7., opravené a doplněné vydání. Brno: 
Doplněk, 2008. 464 s. ISBN:978-80-7239-231-5. Str. 17. 
158 Nechci zde zacházet do detailů jistě složité problematiky, a sice praktických problému 
spjatých s určením místa podnikání, neboť tento problém není nikterak příznačný pro obchod s 
elektřinou. 
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V návaznosti na novelu obchodního zákoníku z roku 2000159 účinnou vstupem ČR do 

Evropské unie, která zakotvila národní režim pro zahraniční osoby s příslušností k 

některému členskému státu Evropské unie, je velice patrný přesun zahraničních osob 

aktivních na českém elekroenergetickém trhu od podnikání formou založení české 

obchodní společnosti na podnikání přímé, tedy nezprostředkované a to ani 

organizační složkou zřízenou v České republice. Jaké jsou důvody, proč předchozí 

úprava, která vyžadovala zřízení organizační složky, (jak vyžaduje stále u osob z 

nečlenských zemí EU) pro tyto osoby nebyla příliš lákavou variantou a raději 

zakládaly dceřiné společnosti? Nakolik mohu soudit ze své zkušenosti, nejčastější 

důvodem je nedůvěra či nepochopení polovičatého statusu organizační složky, která 

není subjektem práva, ale vykazuje některé prvky, jako by byla. I přesto, že koncept 

organizačních složky v České republice není ničím výjimečným, panují především 

mezi evropskými obchodními koncerny střední velikosti očividně velké rozpaky 

ohledně této formy. 

Zahraniční prvek v předmětu právního vztahu v čisté podobě (tedy bez kombinace s 

tím, že jedna smluvní strana je zahraniční osoba) je obvyklý už méně. S ohledem na 

uvolňující legislativu napříč evropským kontinentem se však domnívám, že jeho 

výskyt stoupne. V praxi obchodu s elektřinou je mezinárodním prvkem v předmětu 

právního vztahu typicky dodávka do nebo ze zahraničí, nebo dodávka v rámci 

jednoho státu, který je ve vztahu ke smluvním stranám shodné státní příslušnosti, 

státem zahraničním. V prvém případě je však dnes stále ještě velice pravděpodobné, 

že smluvní strana, které je do zahraničí elektřina dodávána nebo od které je 

nakupována, je zahraniční osobou, nebo není zahraniční osobou jako taková, ale má 

v dané zemi zřízenou organizační složku, a druhý případ je ze stejného důvodu spíše 

vzácností. Tím stejným důvodem je tuhost právních řádů skrytá v lokální regulativě 

elektroenergetiky. Jako pozůstatek doby minulé, národní legislativy států často 

zakotvovaly, že jako subjekt způsobilý obchodovat na lokálním trhu s elektřinou je 

pouze subjekt národního práva, nebo v lepších případech zahraniční subjekt, který 

má na území tohoto státu zřízenou organizační složku.160 S unijní legislativou je však 

                                                
159 Zákon č. 370/2000 Sb. 
160 Z nedávného výzkumu, který jsem v rámci svého zaměstnání prováděla ve spolupráci se 
zahraničními právníky vyplynuly zajímavé poznatky, nakolik je toto dědictví doby minulé 
překonáno. Nemusím chodit daleko. Slovenský energetický zákon (z.č. 656/2004 Z.z.) ve 
svém § 6, odstavci 2, písmenu a) klade jako podmínku udělení licence na obchod s elektřinou 
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zřejmé, a i praxe se tímto směrem začíná pomalu otáčet, že hranice států uvnitř EU 

už nepůjdou v ruku v ruce se státní příslušností osob aktivních na trhu, a proto věřím, 

že případy, kdy zahraniční prvek je dán čistě zahraniční povahou dodávky bez 

současného zahraničního prvku v subjektu právního vztahu (daného její státní 

příslušností nebo skutečností, že má zahraniční organizační složku) začnou nabývat i 

v obchodu s elektřinou na intenzitě. 

Záměrně jsem se vyhnula případům, kdy mezinárodní prvek má být ve skutečnosti 

právně významné pro vznik právního vztahu. Jedná se tedy především o otázku, kde 

byla smlouva na dodávku uzavřena, v případě písemné smlouvy podepsána. 

Domnívám se, že v dnešní praxi, kdy obchod s elektřinou realizují především velké 

korporace se složitou vnitřní právní i organizační strukturou, s rozdělenými 

pravomocemi smlouvy sjednávat a smlouvy podepisovat, a současně, kdy smlouvy 

jsou často uzavírány elektronicky s využitím dálkových komunikačních zařízení, je 

tento prvek nutno odsunout do pozadí. Domnívám se totiž, že pokud připustíme 

relevanci mezinárodní prvku v tomto případě, bude mezinárodní charakter transakce 

přítomný prakticky vždy, nebo v horším případě ve většině případu velmi těžko 

zjistitelný či doložitelný. 

 

6.2.2. Právo rozhodné 

Pokud se budeme probírat problematikou rozhodného práva v oblasti obchodu s 

elektřinou, narazíme na několik zajímavostí, které se pokusím popsat ve struktuře 

                                                                                                                                        
u zahraniční osoby zřízení organizační složky na Slovensku. Podobná omezení, dle mého 
názoru v rozporu s unijním právem, především s jeho požadavkem svobody usazování, 
najdeme v právu Maďarské republiky ve vztahu k dodávkám zákazníkům. Maďarsko v tomto 
ohledu argumentuje odkazem na článek 51 SFEU, tedy citlivostí segmentu dodávky konečným 
zákazníkům, zvýšený veřejný zájem na bezpečnost dodávek a využívá tak předpokládané 
výjimky. V případě jako je Slovensko, kde podmínka zřízení organizační složky je plošná, tj. 
platná i pro velkoobchodní segment, považuji takové omezení za neopodstatněné a argument 
ve smyslu článku 51 SFEU za neodůvodněný. Jiné státy, jako například Rumunsko sice 
takové bariéry ze svých zákonů ve vztahu k jednotlivcům z členských státu EU odstranily, 
nicméně volnému výkonu obchodní činnosti v oblasti dodávky elektřiny zahraniční osobou 
účinně brání daňovými pravidly, konkrétně zákonem neopodstatněným požadavkem rumunské 
energetické burzy aplikovat rumunské DPH na každou transakci provedenou na této burze 
(přičemž k aplikaci místní DPH je oprávněná pouze zahraniční osoba se zřízenou 
provozovnou v Rumunsku). Taková a jiná podobná omezení jsou dle mého názoru v rozporu s 
dikcí unijního práva. 
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přímé úpravy na prvním místě, kolizní úpravy na druhém místě a nakonec volby 

práva. 

 

6.2.2.1. Přímá metoda 

Aniž bych se chtěla opět vracet k ryze teoretickému problému, zda dodávka elektřiny 

je kupní smlouvou a zda elektřina je zboží dle českého práva, je jasné že z obecného 

pohledu se jedná o prodej a koupi určitého specifického předmětu právních vztahů. V 

souvislosti s přímou metodou určení rozhodného práva proto nemůžeme nezvážit 

aplikaci Vídeňské úmluvy. Vídeňská úmluva sama ve svém čl. 4 ze své působnosti 

vylučuje koupi elektrické energie. Důvodem je údajně skutečnost, že elektrická 

energie není dle některých právních řádů považován za věc161. Zde bych však ráda 

zapolemizovala, že Vídeňská úmluva není omezena na koupi a prodej věci, ale 

vztahuje se na koupi a prodej zboží. Je pravdou, že v době zrodu Vídeňské Úmluvy 

zdaleka nepanoval jednotný názor na povahu elektřiny jako zboží. Dnešní pohled na 

věc světové odborné veřejnosti je již podstatně ucelenější ve prospěch názoru, že 

elektřina je zboží, a domnívám se, že další vývoj nezbytně vede k potvrzení tohoto 

názoru. Výše zmíněný argument, proč byla elektřina vyjmuta z působnosti Vídeňské 

úmluvy, proto možno považovat za dnes už přežitý. Druhým uváděným argumentem 

je odkaz na specifické podmínky, kterým koupě a prodej elektrické energie podléhají. I 

zde si myslím, že jde spíše o historické reziduum. Musíme si uvědomit, že v 50. a 60. 

letech, kdy byla smlouva svými autory formována, obchod s elektřinou, jak jej známe 

dnes, neexistoval. Mezinárodní transakce měly podobu leda mezivládní spolupráce, 

kdežto dnes, odhlédneme-li od zvláštností dodání zboží, se jedná o transakce velice 

analogické prodeji a koupi hmotného zboží. I přes jistou přežitost důvodů, které za 

vyjmutím elektřiny z působnosti Vídeňské úmluvy stály, je však nutno respektovat 

explicitní úpravu Vídeňské úmluvy. O to víc, že tento závěr podporuje i 

standardizovaná smlouva EFET, o které pojednám níže, která aplikaci Vídeňské 

úmluvy (trochu nadbytečně) výslovně vylučuje. 

 
                                                
161 ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Právo mezinárodního obchodu. Vyd.2. Praha : ASPI,a.s., 
2006. 556 s. ISBN 80-7357-196-X. Str. 261. 
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6.2.2.2. Kolizní metoda 

Úvodem této kapitoly bych chtěla poznamenat, že problematika určení rozhodného 

práva u mezinárodní transakce týkající se prodeje elektřiny, nevykazuje žádné 

specifické znaky na rozdíl od této problematiky v obecné rovině. Předmět právních 

vztahů, elektřina, zde nic nemění na způsobu, jakým při použití kolizní norem práva 

fóra soud dospěje k aplikovatelnému právu. Nebudu se proto pouštět do výkladu 

tohoto tématu, o kterém se píší mnohasetstránkové knihy162, a které přitom není ničím 

odlišné v případech obchodů s elektřinou. Ve stručnosti si však dovolím shrnout, jak je 

dále uvedeno. 

Kolizní metoda určení rozhodného práva nalezne své uplatnění tam, kde smluvní 

strany nesjednají rozhodné právo samy. Kolizní metoda je metoda aplikovaná předně 

soudem nebo rozhodčím tribunálem, který rozhoduje v případném sporu vzniklého z 

dotčeného smluvního vztahu. V případě, že by soudem nebo rozhodčím tribunálem 

příslušným pro řešení sporu z daného smluvního vztahu, byl český soud nebo český 

rozhodčí tribunál163, bude k určení práva rozhodného pro daný spor postupovat podle 

hraničních určovatelů zakotvených v nařízení Řím I. Nařízení Řím I nahradilo 

Římskou úmluvu o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy z roku 1980 (v 

platnost vstoupila 1. dubna 1991).164 Římská úmluva byla z iniciativy Evropské komise 

transformována v unijní nástroj, konkrétně nařízení Evropského parlamentu a Rady s 

účinností od 17. prosince 2009. Pravidla Římské úmluvy byla v nařízení Řím I 
                                                
162 Příklad za všechny KUČERA, Zdeněk. Mezinárodní právo soukromé. 7., opravené a 
doplněné vydání. Brno: Doplněk, 2008. 464 s. ISBN:978-80-7239-231-5. Či PAUKNEROVÁ, 
Monika. Evropské mezinárodní právo soukromé. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2008. 441 s. 
ISBN 978-80-7400-034-8. Či FAWCETT, J.J.; CARRUTHERS, J.M. Private International Law. 
Fourteenth Edition . Oxford, UK : Oxford University Press, 2008. 1390 s. ISBN 978-0-19-
928425-2. Str. 665-765. 
163 V případech, kdy strany uzavřou rozhodčí smlouvu nebo sjednají rozhodčí doložku, která 
svěřuje případné spory k řešení nějakému rozhodčímu tribunálu, je typické i současné 
sjednání volby práva. Nicméně je možný i případ sjednání rozhodčí smlouvy bez volby práva, 
proto pro v zájmu ucelenosti na tomto místě uvádím i rozhodčí tribunál, nakolik toto uvedení 
může vzbuzovat rozpaky. 
164 Cílem Římské úmluvy bylo vytvořit jednotná pravidla pro určení práva rozhodného pro 
závazky ze smluv a představovala nástroj unifikace k dosažení jednotné úpravy v členských 
státech ES. V souvislosti s členstvím v Evropské unii podepsala Česká republika Římskou 
úmluvu v dubnu 2005 a její stranou se stala od 1. června 2006 na základě Úmluvy o 
přistoupení k Úmluvě o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy a k Prvnímu a 
Druhému protokolu o jejím výkladu Soudním dvorem ES (č. 64/2006 sb.m.s.). V souladu s 
článkem 10 Ústavy České republiky se Římská úmluva stala součástí právního řádu České 
republiky a má přednost před zákony v případě, že stanoví něco jiného. V našem případě se 
jedná zejména o zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním. 
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zároveň zmodernizována. V České republice se na smlouvy uzavřené do 30. června 

2006 pro určení rozhodného práva aplikují ustanovení vnitrostátního ZMPSP. Pro 

určení práva rozhodného pro smlouvu uzavřenou po 1. červenci 2006 se použije 

Římská úmluva. Nařízení Řím I se použije na smlouvy uzavřené po dni jeho účinnosti 

včetně, tedy od 17. prosince 2009. 

Vezmu-li ilustrační příklad zcela standardní smlouvy na dodávku uzavřenou po 17. 

prosinci 2009, a to mezi subjekty práva EU, bude zajímavé pokusit se vystopovat, 

jaké právo by bylo rozhodné při neexistenci volby práva. Podle článku 4 odstavce 1, 

písmene a), je v takovém případě rozhodné právo země, v níž má prodávající obvyklé 

bydliště (což dle článku 19 znamená u právnických osob místo jejich ústřední správy). 

Pokud bychom byli v režimu ZMPSP, pak bychom došli k závěru, že rozhodné je sídlo 

prodávajícího. Je proto vidno, že je zde i jistý prostor pro odlišný výsledek a to v 

případě, že by prodávající neměl své sídlo shodné se svou ústřední správou. To 

primárně české právo nepředpokládá, jelikož obchodní zákoník klade ve svém § 2 

požadavek na zápis skutečného sídla. V případě, že by však nějaká osoba tento 

požadavek nesplnila a své skutečné sídlo měla odlišné od zapsaného sídla, 

dospějeme k jinému výsledku, než v případě aplikace nařízení Řím I. 

Zajímavý ve vztahu k obchodu s elektřinou je pohled na požadavek vznesený v 

odstavci 3 téhož článku 4 nařízení Řím I, tzv. úniková doložka, která požaduje, aby 

rozhodné právo mělo se smlouvou nejužší spojení165. ZMPSP chrání analogický 

zájem ve svém požadavku, aby bylo aplikováno právo státu, jehož použití odpovídá 

rozumnému uspořádání daného vztahu. Dle únikové doložky nařízení Řím I, vyplývá-li 

ze všech okolností případu, že je smlouva o koupi zboží zjevně úžeji spojena s jinou 

zemí, než je země určená podle hraničního určovatele v odstavci 1 článku 4, tedy 

země v níž má prodávající obvyklé bydliště, použije se právo této jiné země. Zrovna v 

případě velkoobchodu s elektřinou, obzvláště pokud by se jednalo o dodávku 

realizovanou v jiném státě, než v kterém má prodávající sídlo či ústřední správu, se 

domnívám, že aplikace odstavce 1 článku 4 (právní řád státu sídla prodávajícího) by 

měla ustoupit ve prospěch právního řádu státu, kde se realizuje dodávka. Takový 

právní řád považuji za výrazně úžeji spjatý se smlouvou. Je to právní řád, který určuje 

                                                
165 PAUKNEROVÁ, Monika. Evropské mezinárodní právo soukromé. 1. vydání. Praha : 
C.H.Beck, 2008. 441 s. ISBN 978-80-7400-034-8. Str. 229 a 265. 



119 

zvláštní technické aspekty takového plnění, právní řád, kde se plnění zcela realizuje, 

a nakonec právní řád, kde prodávající musí mít odpovídající licenci a registrace u 

operátora trhu či provozovatele přenosové soustavy, aby takový obchod mohl 

uskutečnit. Jak však odborná literatura upozorňuje166, některé soudy učinily z aplikace 

generální domněnky o nejužším spojení smlouvy se zemí, kde má strana povinná své 

bydliště, zakotvené ještě v Římské úmluvě167 rigidní pravidlo. Tato tzv. domněnka 

charakteristického plnění nebyla nařízením Řím I převzata. Naopak, nařízení Řím I ve 

svém článku odstavci 2 domněnku charakteristického plnění přeformuloval ve smyslu, 

že její použití přichází v úvahu pouze v případě, že na smlouvu nelze aplikovat žádný, 

nebo naopak vícero z hraničních určovatelů vypočtených v odstavci 1 článku 4. 

Použití únikové doložky, kterou v případě smlouvy na dodávku realizované v jiném 

státě, než ve státě ústředí dodavatele, osobně vnímám jako velmi žádoucí, zde proto 

nic nebrání. 

V poslední řádě bych v této souvislosti ještě ráda vyzvedla významné dopady 

písmene h) v článku 4, odstavci 1 nařízení Řím I, které má v oblasti obchodu s 

elektřinou. V případě neexistence volby práva, pokud strany uzavřou smlouvu "v 

rámci mnohostranného systému, který sdružuje nebo umožňuje sdružování početných 

zájmů třetích osob na nákupu či prodeji finančních nástrojů", tedy na burze nebo 

prostřednictvím brokera, bude taková smlouva podléhat právu, kterým je takový 

mnohostranný systém řízen. I tady platí výše řečené o únikové doložce. S ohledem na 

rozšířenou praxi uzavírání obchodů s elektřinou právě na burzách či prostřednictvím 

brokerů, považuji tuto zmínku v této práci za důležitou. 

 

6.2.2.3. Volba práva 

Základním kritériem pro určení rozhodného práva podle zákona o mezinárodním 

právu soukromém a procesním, podle ZMPSP, Římské úmluvy i podle nařízení Řím I 

bylo a stále zůstává volba práva. Volba práva představuje základní princip autonomie 

vůle stran v mezinárodním právu soukromém, kdy je na stranách smluvního vztahu, 

který právní řád si zvolí pro úpravu jejich smluvního vztahu. Podle článku 3 odstavce 
                                                
166 Tamtéž, str. 265. 
167 Ustanovení článku 4, odstavce 2 Římské úmluvy. 
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1 nařízení Řím I musí být volba práva výslovná nebo musí s přiměřenou jistotou 

vyplývat z ustanovení smlouvy nebo z okolností případu. Strany si mohou zvolit právo 

pro celou smlouvu nebo jen pro její část. Strany si mohou zvolit pouze právní řád 

státu bez omezení pouze na členské státy, avšak nikoli pravidla typu lex mercatoria168 

nebo zásady mezinárodních smluv UNIDROIT169. 

Volba práva nebo obligační statut vyvozený z aplikace kolizních norem dopadá na ty 

aspekty smluvního vztahu, které nejsou předmětem úpravy tzv. imperativních 

ustanovení práva státu soudu170. Tyto nutně použitelné normy jsou natolik významné, 

že cílem právního řádu je jejich aplikace vždy, bez ohledu na to, jakým právním 

řádem se konkrétní smluvní vztah řídí. Tyto normy, v nichž je vyjádřen určitý veřejný 

zájem, si vynucují svou aplikaci, jelikož prosazují aktivně konkrétní zájem státu. Jedná 

se typicky o normy správního, ústavního, trestního či finančního práva a aplikací 

těchto norem se aplikující orgán zabývá ještě před zkoumáním rozhodného práva pro 

daný právní vztah. Státy vždy trvají na použití vlastních norem ústavního, finančního, 

správního a trestního práva, neboť tady se projevuje státní donucení. Pohybujeme-li 

se v mezinárodním právu soukromém, jedná se nejčastěji o právní normy upravující 

věcnou stránku ekonomické sféry, zejména hospodářskou soutěž, oblast ochrany 

životního prostředí, nebo například i velice důležitou úpravu insolvence. Římská 

úmluva demonstrativně vypočítává aspekty, na které obligační statut dopadá, tj. ty, na 

které se zvolené právo uplatní. Příkladem zmiňuje výklad smlouvy, plnění závazků ze 

                                                
168 KUČERA, Zdeněk; PAUKNEROVÁ, Monika; RŮŽIČKA, Květoslav, a kol. Právo 
mezinárodního obchodu. Plzeň : Aleš Čeněk, 2008. 407 s. ISBN 978-80-7380-108-3. Str.44: 
"Lex mercatoria nebo též transnacionální právo mezinárodních obchodních transakcí, světové 
právo mezinárodního obchodu, obchodní právo a pod. (Welthandelsrecht, Commercial law of 
nations) je vlastně koncepcí, která obsahuje myšlenku existence zvláštního a samostatného 
systému norem, resp. samostatného právního odvětví nebo systému práva, jež upravuje 
vztahy vznikající v mezinárodním obchodním styku. Lex mercatoria je nezávislé jak na 
národních právních řádech, tak na právu mezinárodním (veřejném). Existuje tak jako třetí 
právní systém." 
169 Zásady mezinárodních smluv UNIDROIT (The International Institute for the Unification of 
Private Law – Mezinárodní ústav pro sjednocení soukromého práva v Římě). UNIDROIT je 
nezávislá mezinárodní nevládní organizace. Věnuje se studii potřeb a metod pro modernizaci, 
harmonizaci a koordinaci soukromého práva, obzvláště mezinárodního obchodního práva. 
UNIDROIT za tímto účelem navrhuje unifikace kolizních norem. 
170 Ustanovení článku 9 nařízení Řím I. K tomu také PAUKNEROVÁ, M. International 
Encyclopaedia of Laws: Private International Law: Czech Republic. Suppl. 2. The 
Nethereland : Kluwer Law International BV, May 2002. 154 s. ISBN 978-90-411-1555-3. Str. 
68 – rules of immediate application. Či KUČERA, Zdeněk. Mezinárodní právo soukromé. 7., 
opravené a doplněné vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2008. 462 s. ISBN 978-80-7378-171-7. 
Str. 233 an. 
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smlouvy, následky porušení závazků ze smlouvy, jednotlivé způsoby zániku závazků 

ze smlouvy (včetně promlčení a prekluze), následky neplatnosti smlouvy171, některé 

otázky týkající se dokazování172 a některé otázky týkající se postoupení 

pohledávky173. 

V oblasti mezinárodního obchodu s elektřinou mezi takové nutně použitelné normy 

patří zmínit normy energetického práva, které zakotvují regulaci tohoto odvětví, tedy 

pravidla obsažena v Energetickém zákoně a její prováděcí vyhlášce174. Jde mimo jiné 

o pravidla způsobu registrace účastníků, registrace dodávky, bezpečnosti dodávky, 

vyhodnocování odchylek a mnohé další. Rovněž cenové předpisy ve vztahu ke 

zvláštní skupině účastníků, jako je regulátorem určená cena distribučních služeb pro 

domácnosti, či minimální výkupní ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů. Tyto pravidla 

budou na právní vztah aplikovatelná vždy, pokud se jedná o vztah realizovaný v 

působnosti českých energetických předpisů, i v případech, kdy si strany zvolí jako 

rozhodné jiné než české právo. Imperativní normy ve smyslu mezinárodního práva 

soukromého nejsou totéž co kogentní normy českého právního řádu. Kogentní normy 

českého obchodního či občanského práva budou zpravidla volbou zahraničního práva 

vyloučeny. 175 

Další omezení pro použití zvoleného práva, případně práva aplikovaného v důsledku 

aplikace kolizních norem, který je třeba odlišovat od imperativních norem představuje 

institut výhrady veřejného pořádku, ordre public. Jedná se o tradiční institut kolizního 

práva. Od imperativních norem ho odlišuje především jeho použitelnost až po aplikaci 

rozhodného cizího práva v případě, že aplikovaná norma zahraničního práva je z 

pohledu hlavních zásad domácího právního řádu nežádoucí a nepřijatelná. Výhrada 

veřejného pořádku může vést k odmítnutí aplikace zahraniční normy rozhodujícím 

orgánem nebo i k odmítnutí uznání výkonu zahraničního rozhodnutí. Účelem je 

zabránit aplikaci právního řádu, jehož účinky jsou v rozporu s veřejným pořádkem 

                                                
171 Ustanovení článku 10 Římské úmluvy a shodně ustanovení článku 12 nařízení Řím I. 
172 Ustanovení článku 14 Římské úmluvy, článek 18 nařízení Řím I. 
173 Ustanovení článku 12 odstavec 2 Římské úmluvy, článek 14 nařízení Řím I. 
174 Vyhláška ERÚ č. 541/2005 Sb., Pravidla trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů. 
175 K tomu se vyjádřil i Nejvyšší soud ČR ve svém rozsudku Sp. zn./č.j.: 21 Cdo 4196/2007 ze 
dne 8.12.2008, pramen: Soudní judikatura (Aspi, a.s.). 
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státu soudu176. Podle článku 16 Římské úmluvy a shodně článku 21 nařízení Řím I 

může být odepřeno použití právního řádu určeného volbou stran, je-li toto použití ve 

zřejmém rozporu s veřejným pořádkem fóra. Aplikace této výhrady je aktuální 

zejména v případech, kdy dojde k výběru právního řádu nesmluvního třetího státu, 

což Římská úmluva i nařízení Řím I připouští.  

 

6.2.3. Řešení spor ů v mezinárodním obchodu s elekt řinou 

Jak zdůrazňuje Bělohlávek177, otázka místa fóra je výrazně podceňována teorií i praxí 

mezinárodního práva soukromého. Proto, ačkoli opět v oblasti právě mezinárodního 

obchodu s elektřinou nevidím příliš specifik odlišných od otázek spojených s 

problematikou řešení sporů v mezinárodním obchodu obecně, pokusím shrnout to 

nejdůležitější. Místo fóra je klíčové proto, že na uvedený právní vztah se použijí právě 

kolizní normy státu práva fóra. A nejen to, přináší to s sebou i aplikaci dalších norem 

takového státu, jako jsou procesní normy, imperativní normy a případné výhrady 

veřejného pořádku.178 Pokud bude místo řízení ve Velké Británii, může se strana 

setkat s obráceným důkazním břemenem, ve Francii s širokým vymezením účastníka 

řízení a tedy tím, že jako účastník může být připuštěna i osoba mající jen odvozený 

vztah k rozhodčí smlouvě, ve Švýcarsku zase jen s malým pochopením pro 

imperativní normy cizího právního řádu. V anglosaském právním řádu jsou některé 

hmotněprávní instituty považovány za instituty procesní či v neposlední řadě dle 

odlišných fór je i odlišné pojetí důvěrnosti rozhodčího řízení. 179 

                                                
176 PAUKNEROVÁ, M. International Encyclopaedia of Laws : Private International Law: Czech 
Republic. Suppl. 2. The Netherland : Kluwer Law International BV, May 2002. 154 s. ISBN 
978-90-411-1555-3. Str. 66. Nebo BĚLOHLÁVEK, Alexandr J. Rozhodčí řízení, ordre public a 
trestní právo : Komentář. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2008. 2408 s. ISBN 978-80-7400-096-
6. Str.348 an. 
177 BĚLOHLÁVEK, Alexandr J. Rozhodčí řízení, ordre public a trestní právo : Komentář. 1. 
vydání. Praha : C.H.Beck, 2008. 2408 s. ISBN 978-80-7400-096-6. Str. 9. 
178 Co vše ovlivňuje místo fóra shrnuje profesorka Rozehnalová na straně 214 an. své 
učebnice práva mezinárodního obchodu. ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Právo mezinárodního 
obchodu. Vyd.2. Praha : ASPI,a.s., 2006. 556 s. ISBN 80-7357-196-X. Jak jsem již uvedla, 
nevidím však přínosné zde ve vztahu k obchodu s elektřinou tyto teoretické problémy 
opakovat. 
179 BĚLOHLÁVEK, Alexandr J. Rozhodčí řízení, ordre public a trestní právo : Komentář. 1. 
vydání. Praha : C.H.Beck, 2008. 2408 s. ISBN 978-80-7400-096-6. Str.10. 



123 

V mezinárodním obchodu s elektřinou je až na ojedinělé případy pravidlem, že strany 

do smlouvy o dodávce elektřiny sjednávají rozhodčí doložku svěřující případný spor 

mezi nimi ke konečnému rozhodnutí vybranému rozhodčímu soudu. Vyloučené 

ovšem není ani svěření případného sporu řádnému soudu, tzv. prorogatio fori.180 V 

případě, že si strany nesjednaly rozhodčí doložku, potažmo rozhodčí smlouvu, spor 

ze smlouvy o dodávce elektřiny s mezinárodním prvkem bude řešen soudem určeným 

dle pravidel mezinárodního práva procesního. Vztah mezi oběma způsoby 

rozhodování sporů upravuje v českém právu § 106 OSŘ.181 Spory o nároky z 

obchodů s elektřinou patří mezi majetkové věci, potažmo majetkové spory ve smyslu 

§ 37 ZMPSP. Pravomoc českých soudů v těchto věcech je dána, je-li dána podle 

českých předpisů jejich příslušnost. Těmito českými předpisy jsou ustanovení § 84 

OSŘ. Proto je-li dána pro konkrétní spor ze smlouvy o dodávce elektřiny místní 

příslušnost některého českého soudu, je tím dána i pravomoc českého soudnictví 

vůbec. 

Jak jsem zmínila výše, určení příslušného soudu má neopomenutelný dopad i na to, 

kolizní normy jakého státu se pro daný vztah použijí. Může dojít i k situaci, kdy v 

případě sporu bude podle pravidel různých států možná příslušnost soudů více států. 

Příslušnost soudů více států znamená možnou použitelnost kolizních norem více 

států s možným různým výsledkem ohledně použitelného hmotného práva na daný 

případ a eventuelně různým výsledkem sporu. Pak zbývá již jen krok k praxi, které se 

                                                
180 Strany sporu si nicméně nemohou dohodnout odchylnou věcnou příslušnost českých 
soudu. Strany sporu proto nemohou zasahovat do pravidel daných § 9 OSŘ. V praxi půjde o 
nemožnost dohody, že spor má v prvním stupni rozhodnout jiný než krajský soud (vztah ze 
smlouvy na dodávku elektřiny, který by nebyl obchodní věcí, je vztah ze smlouvy na dodávky 
elektřiny domácnostem). Podobně je také možné sjednat pro spory ze smlouvy na dodávku 
elektřiny příslušnost cizozemského soudu, nakolik toto podporuje právní řád státu takového 
soudu. 
181 Podle tohoto ustanovení, pokud soud zjistí k námitce odpůrce uplatněné nejpozději při jeho 
prvním úkonu ve věci samé, že věc má být podle rozhodčí smlouvy nebo rozhodčí doložky 
projednána v řízení před rozhodci, nemůže věc dále projednávat a řízení zastaví. Rozhodčí 
smlouvou ve smyslu §106 OSŘ se myslí i rozhodčí smlouva, podle které se má řízení konat 
před rozhodci v cizině. Soud  tedy k rozhodčí smlouvě nepřihlíží z úřední povinnosti i kdyby její 
existenci sám zjistil. Námitka by podle tohoto ustanovení nebyla uplatněna včas, kdyby ji 
odpůrce uplatnil až po té, co začal jednat ve věci samé, tj. pustil se do věcného projednání 
sporu a nikoli již při svém prvním úkonu ve věci samé. Účastníci sporu se však mohou vždy 
před soudem dohodnout, že na rozhodčí doložce netrvají. Podobně bude rozsouzení věci 
navzdory existenci rozhodčí dohody v pravomoci soudu, pokud soud zjistí, že věc nemůže být 
podle platného práva předmětem rozhodčího řízení nebo že je rozhodčí smlouva respektive 
rozhodčí doložka neplatná, nebo že rozhodčí soud odmítl se věcí zabývat. To vyplývá i z 
Newyorské úmluvy o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů z 10.6.1958 a Evropské 
úmluvy o mezinárodní obchodní arbitráži z 21.4.1961. 
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také říká court shopping nebo forum shopping. Ačkoli se mezinárodní dohody států i 

legislativa Evropské unie snaží tyto situace vyloučit, je i přesto stále nutné s takovou 

situací počítat. Zásadně je věcí každého státu, jak upraví pravidla pro vymezení 

pravomoci svých soudů konat řízení ve věcech se vztahem k zahraničí. 

 

6.2.3.1. Rozhodování mezinárodního sporu energetick ým regula ční 

úřadem ČR 

Energetický zákon svěřuje ERÚ pravomoc rozhodování vymezeného okruhu sporů 

mezi účastníky energetického trhu. Ustanovení § 17, odstavce 5, vymezuje uzavřený 

výčet sporů, kdy je tato pravomoc ERÚ dána. Jde o spory, kdy nedojde k uzavření 

smlouvy mezi účastníky trhu, spory o poskytnutí náhrady za nedodržení standardů 

kvality dodávek a služeb a spory o omezení nebo přerušení dodávek elektřiny z 

důvodu neoprávněného odběru. Dále spory vyplývající ze smluvních vztahů mezi 

účastníky trhu v případech, ve kterých by jinak byla k rozhodnutí sporu dána 

příslušnost soudu, pokud s pravomocí ERÚ rozhodovat vzniklý spor souhlasí všichni 

účastníci řízení. Dále ERÚ rozhoduje spory o přístupu k přenosové soustavě nebo 

distribuční soustavě, včetně sporů o přístupu k přeshraniční kapacitě pro přenos 

elektřiny. A konečně spory o výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo o právu na 

úhradu zelených bonusů nebo o úhradu příspěvků k ceně elektřiny z kombinované 

výroby elektřiny a tepla, k ceně elektřiny vyrobené z druhotných energetických zdrojů. 

Energetický zákon tak vymezuje procesní pravomoc rozhodování občanskoprávních 

sporů mimo rámec OSŘ, potažmo doplňuje úpravu řešení soukromoprávních sporů v 

ČR. Je nutné nezapomínat, že ERÚ není a nemůže být považovaný za orgán moci 

soudní. ERÚ je dle zákona č. 2/1969 Sb. jedním z ústředních orgánů státní správy, 

tedy ve smyslu článku 79 Ústavy orgán moci výkonné. Rozhodnutí ERÚ v takovém 

sporu je tedy rozhodnutím orgánu veřejné správy ve smyslu článku 36, odstavce 1, 

Listiny. Procesní pravidla aplikovatelná pro řízení o takovém sporu jsou pravidla 

Správního řádu, jelikož Energetický zákon ani jiný právní předpis zvláštní procesní 

pravidla pro tyto případy nezakotvuje.  
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Dle mého názoru, je svěření rozhodování soukromoprávních vztahů do působnosti 

ERÚ poněkud v nesouladu s obecným konceptem dělby moci. Ačkoli Listina 

předpokládá, že i jiný orgán, než soud, může rozhodovat o právech a povinnostech, v 

tomto případě mi to nepřijde vhodné z následujících důvodů. Rozhodování sporů je 

pouze jedním druhem rozhodování o právu či povinnosti. Jde o případy, kdy dva 

subjekty práva mají jiný odlišný názor na jejich vzájemný vztah. Mezi ně vstupuje třetí, 

nezávislý a nezaujatý subjekt, aby jejich spor rozhodl. Oproti tomu je především pro 

orgány výkonné moci příznačné rozhodování o právech či povinnostech, které 

jednomu subjektu práva vznikají ve vztahu ke státu. Orgán výkonné moci rozhoduje z 

pozice svrchovanosti, nikoli nezávisle a nestranně, ale autoritativně. V případě 

rozporu dotčeného subjektu práva a rozhodujícího orgánu výkonné moci poskytuje 

soudní moc ochranu v podobě soudu, který mezi orgán výkonné moci a subjekt práva 

vstupuje jako nezávislý a nezaujatý a jejich spor rozhodne. Právní řád pak tento 

koncept odráží v pravidlech příslušnosti soudů v struktuře soudů daného státu. Pokud 

jde o případ první, tedy soukromoprávní spor dvou subjektů, je dána podle části první 

OSŘ v první instanci příslušnost okresních, potažmo krajských soudů tak, aby nejlépe 

vyhovovala složitosti případů a lokalizaci případu. Pokud jde o případ veřejnoprávního 

sporu mezi orgánem výkonné moci a subjektem práva vzešlého z předchozího 

správního řízení, je dána podle správního řádu soudního182 příslušnost krajských 

soudů. S rostoucími požadavky na rychlost řízení, rychlost poskytování soudní 

ochrany a řešení sporů se v právním řádu stále častěji setkáme s bořením klasického 

konceptu dělby moci ve vztahu rozhodování sporů a množí se případy, kdy orgánům 

výkonné moci je svěřována příslušnost rozhodovat o sporu dvou subjektů z pozice 

třetí, nezávislé a nestranné strany, a tedy dublovat klasickou funkci soudů. 

Předmětem této práce nemá být procesní právo a fungování českého soudnictví, 

proto nepůjdu dále do detailů. Pouze ve vztahu k praxi na českém energetickém trhu 

je nutno mít na zřeteli, že Energetický zákon stanovuje tuto kvazi-soudní pravomoc 

ERÚ a důsledky z toho plynoucí. Těmi jsou především následná soudní příslušnost 

okresního soudu ve formě soudního přezkumu podle části páté OSŘ. Může se tak 

stát, že ryze obchodní spor není řešen krajským soudem podle části první OSŘ, ale 

okresním soudem podle části páté OSŘ. Nemusím snad ani dodávat, jaký to má 

dopad na kvalifikovanost soudu, který věc bude projednávat. Zbývá pouze 

                                                
182 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 7. 
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zodpovědět, zda tento režim rozhodování sporů se uplatní i na spory s mezinárodním 

prvkem. Dle dikce § 17, odstavce 5, je příslušnost dána, pokud se jedná o spor 1) ze 

smlouvy definované v § 50 Energetického zákona a současně 2) pokud jde o spor 

mezi držiteli licence ve smyslu Energetického zákona. Takto vymezená příslušnost 

proto jasně dává prostor i pro řešení sporů s mezinárodním prvkem. Určit, zda jsou 

strany sporu držiteli licence, není problematické. Držitelem licence může být i 

zahraniční osoba. Určit, zda se jedná o smlouvu definovanou Energetickým zákonem 

může přinést jisté výkladové potíže, pokud si strany smlouvy sjednají, že smlouva se 

řídí jiným právním řádem nežli českým právním řádem. Jsem však toho názoru, že 

§ 50 Energetického zákona definující smlouvy na energetickém trhu s elektřinou se 

použije i u smluv, které se řídí jiným právním řádem. § 50 slouží ke kvalifikaci 

právních vztahů, které podléhají především technickým a administrativním 

(veřejnoprávním) pravidlům energetického trhu v ČR, která nemohou být vůlí stran 

vyloučeny. Závěr tohoto pojednání je tedy takový, že mezinárodní spor ze smlouvy na 

dodávku elektřiny je za jistých podmínek rozhodován ERÚ. 

 

6.3. Smlouva na dodávku z pohledu českého práva 

Zde bych na prvním místě navázala na úvahy z kapitoly 3.3.2 o právní kvalifikaci 

elektrické energie jako předmětu občansko-právních vztahů. Může být elektřina, 

vzhledem k jejímu charakteru jiné majetkové hodnoty, dle českého práva předmětem 

kupní smlouvy? Po několika zaváháních docházím k závěru, že ano183. Předně si 

musím odpovědět, zda předmětem kupní smlouvy může být elektřina. Občanský 

zákoník je velkorysý a svou úpravu kupní smlouvy vztahuje široce na "předmět 

koupě", tedy na jakýkoli předmět koupě. Tím elektřina být může. Podle občanského 

zákoníku by proto elektřina mohla být předmětem kupní smlouvy. Většina vztahů s 

                                                
183 Ke stejnému názoru se přiklání i teorie německého civilního práva. Viz BASSENGE, Peter, 
et. al. Palandt Bürgerliches Gesetzbuch. 62., neubearbeitet Auflage. München: C.H.Beck, 
2003. 2895 s. ISBN 3-406-49837-X. Str.624. Komentář k §433, jehož autorem je profesor 
Hans Putzo, uvádí jiné druhy předmětu koupě vedle věci. Výslovně zmiňuje elektřinu. Z toho je 
také zřejmé, že ani tento autor nepovažuje elektřinu za věc. To shodně potvrzuje komentář k 
§90 BGB, na straně 62 téže publikace, jehož autorem je profesor Helmut Heinrichs, kde 
výslovně elektřinu, podobně jako třeba světlo nebo počítačová data, vypočítává v příkladech 
předmětů právních vztahů, které nejsou věcí v právním smyslu, tedy ve smyslu právě §90 
BGB. 
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výjimkou snad jen dodávek elektřiny domácnostem bude však svou povahou spadat 

dle § 261 odstavce 1 obchodního zákoníku do režimu obchodního zákoníku. Ten už 

tak velkorysý není a omezuje svou kupní smlouvu pouze na dispozici s věcí movitou. 

Úpravu kupní smlouvy obchodního zákoníku proto použít nemůžeme. Aplikací § 261 

odstavce 6, věty první se však opět dostáváme do sféry kupní smlouvy občanského 

zákoníku, přičemž však v otázkách zde neupravených se použije obchodní 

zákoník.184 

Při dalším pátrání napříč českým právním řádem narazíme na další smluvní typ, 

upravený nikoli v občanském či obchodním zákoníku, ale v Energetickém zákoně a v 

jeho prováděcí vyhlášce185. Jedná o smlouvu na dodávku elektřiny definovanou v § 50 

Energetického zákona. Závěr je proto nasnadě. Koupě a prodej elektřiny se 

nerealizuje v podobě kupní smlouvy ale v podobě smlouvy na dodávku elektřiny 

upravené speciálním zákonným předpisem. Po přečtení § 50 ale zjistím, že úprava je 

vlastně velice sporá a budu se muset popasovat s dalším problémem. Jde o problém 

mezery v zákoně, nebo problém vztahu speciálního a obecného právního předpisu. 

Odpovědět si tady musím sama při troše teleologické úvahy. Nepředpokládám, že 

zákonodárce zamýšlel přepisovat části občanského zákoníku do Energetického 

zákona. Spíše zamýšlel upravit základní nezbytné náležitosti smlouvy, která se týká 

dodávky elektřiny, a ve zbytku ponechat prostor působnosti osvědčeným civilistickým 

institutům. Proto bych si dovolila uzavřít tuto problematiku tím, že prodej elektřiny, se 

realizuje v podobě institutu smlouvy na dodávku elektrické energie dle ustanoveních 

Energetického zákona. Vzhledem k tomu, že smlouva na dodávku elektrické energie 

je zvláštní typ kupní smlouvy, jelikož její podstatou je právě prodej a koupě elektrické 

energie, použijí se podpůrně ustanovení občanského práva o kupní smlouvě. V 

případě, že se jedná o dodávku domácnosti, použije se podpůrně pouze úprava 

občanského zákoníku, především ustanovení o kupní smlouvě. V případě, že je 

smlouva uzavřena mezi podnikateli k jejich podnikatelské činnosti, použijí se v prvé 

řadě podpůrně ustanovení občanského zákoníku o kupní smlouvě. Ve věcech ani zde 

                                                
184 Ustanovení § 261 odstavce 6), první věta zní: "Smlouvy mezi osobami uvedenými v 
odstavcích 1 a 2, které nejsou upraveny v hlavě II této části zákona a jsou upraveny jako 
smluvní typ v občanském zákoníku, se řídí příslušnými ustanoveními o tomto smluvním typu v 
občanském zákoníku a obchodním zákoníkem." 
185 541/2005 Sb., vyhláška ERÚ o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za 
činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického 
zákona, ze dne 21. prosince 2005. Ustanovení § 7. 
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neupravených pak použijeme ustanovení obchodního zákoníku, jeho části třetí, hlavy 

I. Ve věcech neupravených ani zde se pak dostaneme opět do obecných ustanovení 

občanského zákoníku.186 

Jsem si současně vědoma, že zde může být argumentováno i v opačném smyslu. 

Právě už skutečnost, že zákonodárce odlišil prodej elektřiny od kupní smlouvy 

názvem, má být vykládána tak, že se zde jedná o zcela samostatný smluvní typ, bez 

vazby na kupní smlouvu jako odlišný institut. I tak se domnívám, že v důsledku sporé 

úpravy v Energetickém zákoně, jeho § 50 ohledně takového smluvního typu, bychom 

stejně tuto zdánlivou mezeru v zákoně vyplnili per analogiam, přičemž nejbližší 

smluvní typ je právě kupní smlouva. Ve prospěch mnou zvolené argumentace výše 

svědčí dosavadní judikatura Nejvyššího soudu ČR.187 

Smlouvy na dodávku elektřiny jsou tedy svou podstatou zvláštní kupní smlouvou. Lze 

se dohadovat, nakolik se i v případě prodeje elektřiny aplikuje klasická nauka o 

dvoufázovosti převodu vlastnictví, tedy v oblasti českého práva ustanovení § 133 

odstavce 1 občanského zákoníku. Toto ustanovení se dle své dikce na elektřinu 

nevztahuje, jelikož se výslovně týká pouze věcí movitých. Navíc jsme si ujasnili, že 

vlastnictví elektřiny je dle českého práva vyloučené. Můžeme se bavit o přechodu 

práva k elektřině. V českém energetickém právu nenalezneme žádné speciální 

ustanovení, které by převod tohoto práva upravovalo. Z toho plyne, že právo k 

elektřině nepřechází dvoufázově, jako u tradičního převodu vlastnictví věcí movitých, 

ale až účinností smlouvy o převodu tohoto práva, tedy smlouvy na dodávku elektřiny. I 

zde bych se zamyslela, nakolik je toto vyjmutí elektřiny ze standardního režimu 

převodu práva dáno praktickou potřebou nebo spíše dogmaticky úpravou samotnou, 

která se takto vyvinula bez toho, aby to odráželo nějaký specifický rys transakcí s 

elektřinou. Domnívám se, že moment předání není v transakcích s elektřinou těžké 

identifikovat a určit s přesností nedávající prostor pro právní nejistotu. Naopak v praxi 

                                                
186 K tomu je i zajímavý judikát Nejvyššího soudu 25 Cdo 229/2008 ze dne 27.1.2010, jímž se 
zabývám níže v této kapitole. 
187 Usnesení Nejvyššího soudu ČR, Sp. zn./č.j.: 25 Cdo 229/2008 ze dne 27.1.2010. Pramen: 
Původní nebo upravené texty pro Aspi. V tomto usnesení Nejvyšší soud řešil vztah ustanovení 
Energetického zákona o neoprávněném odběru a občanského zákoníku o odpovědnosti za 
škodu neoprávněného odběru. V kontextu tohoto usnesení, které na mnou uvedenou otázku 
neodpovídá přímo, však Nejvyšší soud opakovaně použil terminologii "kupní smlouva na 
dodávku elektřiny". 
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je předání elektřiny, myslím, jednotně vnímáno. V případě dodávky zákazníkovi, je 

takovým momentem bezesporu moment, kdy elektřina přejde přes měřící zařízení 

takového zákazníka. Standardní smlouvy s tímto momentem spojují efekt dodání, tj. 

splnění povinnosti dodavatele dodat. I v případě velkoobchodního prodeje, kdy ke 

skutečnému dodání elektřiny v pravém smyslu slova nedojde, je ustálenou praxí 

(potvrzovanou ve smlouvách), že povinnost elektřinu dodat je splněna momentem 

technicky úspěšného zaregistrování dodávky u TSO prodávajícím. Tento moment dle 

mého názoru velice dobře splňuje charakter předání věci a mohl by být takto českým 

právem konstruován. Současná úprava proto dává vzniknout otázce, co s právem k 

elektřině, které bylo převedou na základě smlouvy, avšak prodávající elektřinu v 

rozporu se smlouvou nedodal? Dostáváme se do právně paskvilní situace. Právo k 

elektřině přešlo, elektřina nikoli. Kupující má v takovém případě nárok na náhradu 

škody, to ale neřeší, co s titulem k elektřině. Je potřeba zrušit smlouvu ex tunc? Při 

nejmenší je patrně potřeba pohlížet na porušenou povinnost dodat podle smlouvy za 

zrušenou ex tunc z titulu nedodání. Takovou smluvní operaci však české právo nezná 

a nepodporuje. Jediné snad schůdné teoretické řešení takové situace, která v praxi 

není výjimečná, je krkolomná konstrukce bezdůvodného obohacení na straně 

kupujícího, který získal právo k elektřině, kterou nikdy neobdržel, a současně náhradu 

škody za nedodání takové elektřiny. Z tohoto titulu bezdůvodného obohacení je 

povinen právo k elektřině vrátit. Sama jsem si vědoma těžkopádnosti takového závěru 

a proto závěr je především takový, že změna práva v tomto ohledu by byla vítána. 

Návrh nového kodexu civilního práva, který jsem zmiňovala již v kapitole 3.3.2 v 

pojednání o právní podstatě elektřiny, zde pak přináší vítané změny. Jednak dle 

tohoto návrhu odpadají úvahy, zda elektřina může být předmětem kupní smlouvy či 

nikoli. Předně nový kodex odstraňuje dvoukolejnou úpravu kupní smlouvy a zavádí 

jednotný režim. Současně návrh nového kodexu obsahuje výslovné ustanovení § 471, 

že na ovladatelné přírodní síly, se kterými se obchoduje, se použijí přiměřeně 

ustanovení o věcech hmotných (přičemž elektřina je dle nového kodexu věcí 

nehmotnou). Toto ustanovení je praktické a já pevně doufám, že v této podobě bude 

jednou přijato jako součást platného zákona. Odstraňuje schizofrenní pocity právníka, 

který zkoumá praxi na jedné straně a zákon na straně druhé. Aplikace úpravy kupní 

smlouvy na koupi a prodej elektřiny je proto dále bez pochybností. Dle mého názoru 
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je taková změna velice prospěšná, jelikož odpadne řada čistě teoretických, neřku-li 

scholastických problémů, které znemožňují jednoduchou aplikaci práva na z 

technického hlediska jednoznačný právní vztah. Dále si troufám dovozovat, že dle 

návrhu nového kodexu by se na elektřinu ze stejného důvodu vztahovalo i ustanovení 

o dvoufázovosti převodu. 

Pokud tedy na mezinárodním trhu s elektřinou uzavřou strany smlouvu na dodávku 

elektřiny a v rámci volby práva anebo v důsledku aplikace kolizních norem, bude 

aplikovatelné české právo, bude nutné analyzovat, jaké normy českého práva se na 

posouzení obsahu smlouvy použijí a jak je správně v daném případě dodávky 

elektřiny interpretovat. Pojďme se nyní podívat na konkrétní právní úpravu České 

republiky. 

Energetický zákon ve svém § 50 vyjmenovává smlouvy mezi účastníky trhu s 

elektřinou188. Tento výčet je při použití gramatického výkladu taxativní a jiná smlouva 

uzavřená mezi účastníky trhu s elektřinou189 by proto byla neplatná. S ohledem na to, 

že pro určení typu smlouvy je rozhodný obsah a nikoli název, si však prakticky lze jiný 

druh smlouvy těžko představit. Význam tohoto ustanovení je tedy především ve 

stanovení minimálních nezbytných náležitostí každé takové smlouvy, a to hlavně s 

ohledem na technické zvláštnosti transakcí s elektřinou. Energetický zákon stanoví, 

že pokud smlouva na dodávku neobsahuje některou ze stanovených náležitostí, 

považuje se za platnou, pokud se zákazník nedovolá její neplatnosti. Jedná se tedy o 

zvláštní druh relativní neplatnosti rozšiřující výčet zakotvený v § 40a občanského 

zákoníku. Jestliže se zákazník dovolá relativní neplatnosti takové smlouvy, tj. druhá 

strana tuto neplatnost uznala nebo tak bylo v opačném případě rozhodnuto soudem, 

bude taková smlouva neplatná od svého počátku (ex tunc)190. Tato relativní 

neplatnost se vztahuje pouze na smlouvy na dodávku konečným zákazníkům, nikoli 

na smlouvy mezi velkoobchodními partnery. Zákon totiž přiznává právo dovolat se 

neplatnosti pouze zákazníkovi (, kterým je pouze konečný zákazník). 

                                                
188 Účastníky trhu s elektřinou jsou podle § 22 Energetického zákona a) výrobci elektřiny, b) 
provozovatel přenosové soustavy, c) provozovatelé distribučních soustav, d) operátor trhu, e) 
obchodníci s elektřinou, f) zákazníci. 
189 Rozuměj smlouva, jejímž předmětem by byla elektřina. 
190 ŠVESTKA, Jiří, et al. Občanský zákoník I : Komentář. 2. vydání. Praha : C.H.Beck, 2009. 
1394 s. ISBN 978-80-7400-108-6, str.374 a následující. 
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Na smlouvu v oblasti mezinárodního obchodu, která je především předmětem této 

práce, tedy smlouvu na dodávku mezi velkoobchodními partnery se použije první druh 

ze smluv mezi účastníky trhu s elektřinou uvedenou Energetickým zákonem ve svém 

§50. Tím je smlouva na dodávku elektřiny191. Tu Energetický zákon definuje jako 

smlouvu, v které se zavazuje dodavatel elektřiny dodávat elektřinu vymezenou 

množstvím a časovým průběhem jinému účastníkovi trhu s elektřinou a účastník trhu 

s elektřinou se zavazuje zaplatit za ni cenu. Zákon stroze stanoví, že součástí 

smlouvy o dodávce elektřiny musí být ujednání o odpovědnosti za odchylku.192 Neboli, 

smlouva musí jasně stanovit, kdo nese odpovědnost za případnou odchylku 

skutečného odběru od registrované dodávky u operátora trhu.193  

Ze své praxe musím uvést, že drtivá většina takovýchto smluv uzavřených mezi 

dvěma obchodníky poněkud překvapivě ustanovení o tom, kdo nese odpovědnost za 

odchylku, neobsahuje, a to i pokud se na tyto smlouvy aplikuje právě české právo. 

Jak jsem popsala výše, obchodník nemá možnost dovolat se neplatnosti smlouvy pro 

nedostatek v minimálních náležitostech. Neplatnost smlouvy tedy z tohoto důvodu 

nehrozí. Prostuduji-li však typickou smlouvu na dodávku mezi dvěmi obchodníky, 

musím dojít k závěru, že implicitně z každé takové smlouvy vždy vyplývá, kdo je za 

odchylku odpovědný, bez pochyby. Současně na rozdíl například od Maďarska, kde 

se s tím setkáváme poměrně často, v Čechách se smlouvy mezi obchodníky, kde by 

jeden obchodník přebíral odchylku za druhého, setkáme jen jako s něčím výjimečným. 

Na druhou stranu je to relativně časté, pokud elektřinu dodává obchodník zákazníkovi 

(rozuměj konečnému zákazníkovi) a nebo dokonce výrobci.194 V takových smlouvách 

je však velice explicitní ujednání o převzetí odchylky pravidlem. 

                                                
191 Ostatními smluvními typy uvedenými v § 50 Energetického zákona jsou Smlouvou o 
sdružených službách dodávky elektřiny, smlouva o připojení, Smlouva o přenosu elektřiny, 
Smlouva o přeshraničním přenosu elektřiny, smlouva o distribuci elektřiny, smlouva o 
zúčtování regulační energie, smlouva o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou, 
smlouva o přístupu na vyrovnávací trh s regulační energií, smlouva o poskytování podpůrných 
služeb a smlouva o zúčtování odchylek. 
192 K problematice odchylky více v kapitole 5.1.4. 
193 Registrovaná neboli schedulovaná dodávka. K tomu blíže v kapitole  5.1.4. 
194 Na první pohled absurdní konstrukce dodávky elektřiny výrobci je v praxi naprosto běžná. 
Každá výrobna elektřiny spotřebovává při svém provozu elektřinu. Hlavně s ohledem na 
časovou strukturu výroby je běžné, že taková výrobna spotřebovává elektřinu i ze sítě, tedy 
nikoli pouze z vlastní produkce. Pro tyto případy má proto výrobce sjednanou smlouvu na 
dodávku od nezávislého dodavatele, velice často od toho samého, kterému na základě druhé 
smlouvy prodává elektřinu tímto výrobcem vyrobenou. 
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Další detaily k § 50 stanoví prováděcí vyhláška ERÚ. Dle mého názoru může být tato 

úprava čistě z teoretického hlediska považována za poněkud kontroverzní. Totiž 

jdoucí nad rámec principu intra legem.195 Porovnáme-li si dikci § 7 této vyhlášky a 

§ 50 Energetického zákona, který výslovně provádí, narazíme na prvky vyhlášky, 

které by zřejmě již mohly být považovány za překračující meze zákona. 

Energetický zákon vymezuje smlouvu o dodávce dle svého § 50, odstavec 1 jako 

smlouvu, kde se zavazuje dodavatel elektřiny dodávat elektřinu vymezenou 

množstvím a časovým průběhem jinému účastníkovi trhu s elektřinou a účastník trhu 

s elektřinou se zavazuje zaplatit za ni cenu. Podle tohoto ustanovení je tedy 

pojmovým znakem smlouvy dle § 50, odstavec 1, že subjekt, který elektřinu prodává, 

je dodavatel. Pojem dodavatel energetický zákon s podivem nedefinuje, definuje ho 

až předmětná podzákonná vyhláška. Dodavatelem je podle ní obchodník nebo 

výrobce elektřiny. Vyhláška pak odstavec rozvíjí do pěti dalších kategorií, přičemž 

hned v prvním typu jde jakoby nad rámec zákona, když jako subjekt, který elektřinu 

prodává, jmenuje (jakéhokoli) účastníka trhu s elektřinou, což je pojem širší, než 

vyhláškou samotnou definovaný pojem dodavatel. Toto pochybení lze považovat za 

toliko technicko právního charakteru, neboť se domnívám, že v praxi nemůže vést k 

problematické situaci. Z povahy si lze těžko představit jiný subjekt dodávající 

elektřinu, nežli právě obchodníka nebo výrobce. Ostatní účastníci trhu nejsou 

oprávnění k dodávce elektřiny. O to více mi však taková nepřesnost ve vyhlášce 

přijde nepatřičná, o co méně ani nemá své věcné opodstatnění. 

Celkově si dovolím zapochybovat o významu nebo vhodnosti popisu různých kategorií 

smlouvy na dodávku elektřiny podle § 50 odstavce 1 Energetického zákona v 

vyhlášce ERÚ. Vyhláška nemůže zakotvit nezbytné náležitosti smluvního ujednání. To 

plyne z principu autonomie vůle stran196. Povinné náležitosti smluvního vztahu, a tedy 

omezování zásady autonomie vůle, může ukládat pouze zákon. Lze tedy dovodit 

pouze jakýsi popisný účel uvedeného §7, či dokonce shrnutí současné praxe. Shrnutí, 

                                                
195 Dle článku 79 Ústavy mohou ministerstva a jiné správní úřady a orgány územní 
samosprávy na základě a v mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem 
zmocněny. Nechci se zde pouštět do výkladu, proč a zda ERÚ vydalo tuto vyhlášku v souladu 
s článkem 79 Ústavy, a spíše se zaměřím na požadavek, aby takový právní předpis nižší 
právní síly byl v mezích zákona. 
196 ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan. Občanské právo hmotné 1. Páté, jubilejní aktualizované 
vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. 460 s. ISBN 978-80-7357-468-0. Str. 43. 
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které však dle mého osobního názoru přináší do praxe nejednou více otázek než 

odpovědí. Pokud by si strany sjednaly smlouvu, která naplňuje znaky některého 

smluvního typu § 50 Energetického zákona, nikoli však § 7 vyhlášky ERÚ, nemohla 

by tato skutečnost vést k závěru, že se jedná o smlouvu neplatnou a to ani relativně 

neplatnou podle § 50 Energetického zákona. Z právního hlediska nemá § 7 žádnou 

relevanci. 

Nejvyšší soud ČR v nedávné době vydal usnesení zabývající se otázkou vztahu 

Energetického zákona a občanského zákoníku, právě pokud jde o úpravu smlouvy na 

dodávku elektřiny. 197  Nejvyšší soud zde judikoval, že nakolik je otázka ohledně 

smlouvy o dodávce elektřiny (její jednotlivé náležitosti) upravena v Energetickém 

zákonu, nepřichází v úvahu aplikace ustanovení občanského, potažmo obchodního 

zákoníku. V uvedeném usnesení se jednalo o případ neoprávněného odběru 

elektřiny, potažmo náhrady škody tím způsobené. Tento případ Energetický zákon 

řeší jako absolutní objektivní odpovědnost bez možnosti liberace strany, která 

neoprávněně elektřinu odebírala. Dle mého názoru se závěrem Nejvyššího soudu 

nedá než souhlasit, jelikož znění Energetického zákona k této otázce předkládá velmi 

přímočarou odpověď. Nejvyšší soud, který navázal na dva starší judikáty Nejvyššího 

soudu týkající se neoprávněného odběru elektřiny, se však tentokrát vyjádřil v obecné 

rovině jdoucí nad daný případ, a to ke vztahu Energetického zákona a občanského 

zákoníku.  

Mohlo by se zdát, že citované usnesení má být vykládáno v tom smyslu, že se 

Nejvyšší soud přiklonil k teorii zastávané částí odborníků, podle níž v případě 

speciální ucelené úpravy nelze ani podpůrně použít úpravu obecnou, nazývanou též 

teorií "komplexních úprav".198 Tato teorie má mnohé odpůrce, jeden příklad za 

všechny může být Irena Pelikánová, která ve své učebnici obchodního práva takový 

přístup odmítá s poukazem, že: "(...) vycházela ze způsobu myšlení formovaného 

totalitními kodifikacemi šedesátých let, (...)" a přičemž tato teorie nemá oporu v 

zákonném textu199. Jsem toho názoru, že takový závěr, že totiž Nejvyšší soud 

                                                
197 Usnesení Nejvyššího soudu ČR, Sp. zn./č.j.: 25 Cdo 229/2008 ze dne 27.1.2010. Pramen: 
Původní nebo upravené texty pro Aspi. 
198 PELIKÁNOVÁ, Irena. Obchodní právo : 1. díl. Druhé přepracované vydání. Praha : Codex 
Bohemia, 1999. Kapitola I., oddíl 1 Pojem obchodního práva a jeho poměr k občanskému 
právu, s. 581. ISBN 80-85963-58-2. Str. 19. 
199 Tamtéž. 
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skutečně zamýšlel zcela vyloučit použití obecných předpisů tam, kde Energetický 

zákon nabízí vlastní normativní úpravu, je nesprávný a prakticky neschůdný. Nejvyšší 

soud v citovaném usnesení váže závěr o vztahu speciální a obecné úpravy právě na 

otázku odpovědnosti za škodu v případě neoprávněného odběru. Současně jedním 

dechem dodává, že: "teprve pokud zvláštní úprava neobsahuje řešení určitých 

otázek, lze aplikovat předpis obecný.". Tomu rozumím tak, že pokud úprava 

Energetického zákona sice některý smluvní institut upravuje, avšak nenalezneme v 

takové úpravě odpověď na všechny otázky, je namístě aplikovat obecný nadřazený 

předpis.  

Zajímavý by byl postoj Nejvyšší soudu k velmi blízké otázce. Energetický zákon 

upravuje povinné náležitosti smlouvy na dodávku elektřiny, mezi nimi však není 

vyčtena cena, ani způsob určení ceny. V návaznosti na citované usnesení Nejvyššího 

soudu máme dovodit, že cena nepatří, na rozdíl od kupní smlouvy dle občanského 

nebo obchodního zákoníku, mezi nutné náležitosti smlouvy? Tento závěr mi přijde při 

nejmenším zpochybnitelný z důvodu jasné analogie kupní smlouvy a smlouvy na 

dodávku elektřiny a tedy i analogie zájmů, které zákonodárce míní prostřednictvím 

povinných náležitostí smlouvy chránit. Přikláním se proto k názoru, že cena je rovněž 

nezbytnou náležitostí smlouvy na dodávku elektřiny. 

 

6.4. Dodávka elekt řiny kone čnému zákazníku 

Maloobchodní prodej neboli prodej elektřiny konečným zákazníkům realizovaný v 

podobě smlouvy na dodávku elektřiny zákazníkovi je oproti velkoobchodním 

transakcím s elektřinou dodávkou elektřiny v pravém slova smyslu. Energetický zákon 

ani prováděcí vyhláška ERÚ dodávku elektřiny jako takovou nedefinují. Definici 

musíme odvodit od vymezení předmětu smlouvy o dodávce. Dle obecného jazyka se 

dodávkou myslí spíše jen právě dodávka konečnému spotřebiteli (zákazníkovi). 

Elektřina je skutečně dodávána do odběrného zařízení a to ho spotřebovává, odebírá 

ze sítě. Podle vymezení smlouvy na dodávku je dodávkou nutno chápat ale i prodej a 

nákup elektřiny mezi velkoobchodníky, navzdory tomu, jak jsem si vysvětlili výše, že 

tyto obchody bezprostředně napětí (tedy "objem elektřiny") v síti neovlivňují. Dodávka 
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a odběr jsou pouze fiktivní a pouze vypořádány v systému operátora trhu200. Konečný 

odběratel, slovy energetického zákona zákazník201 je takový subjekt, který se na 

základě smlouvy o dodávce zavazuje odebrat elektřinu ze soustavy a tuto elektřinu 

spotřebovat. Důležité je uvědomit si technický rozměr tohoto odběru. Právě v případě 

konečných zákazníků (v praxi se jedná jak o konečné zákazníky typu domácnost tak o 

velké výrobní závody, které potřebují elektřinu pro svůj provoz) je elektřina 

spotřebována, to znamená výkon je odčerpán z přenosové, respektive distribuční 

soustavy202. Z toho samozřejmě vyplývá zvýšený veřejný zájem na řádné úpravě 

povinností, které obě strany smlouvy mají ve vztahu k distribuční soustavě. Bezpečné 

a spolehlivé fungování elektrické sítě je závislé na ukázněném chování jeho uživatelů, 

kterými jsou právě na jedné straně výrobci a na straně druhé odběrná místa, tedy 

koneční zákazníci. Středem zájmu je i princip bezpečnosti dodávek zakotvený a 

proklamovaný unijním právem. 

Téma smluv na dodávku elektřiny konečným zákazníkům nejsou blíže předmětem 

této disertační práce, nakolik v rozměrech mezinárodního obchodu je zatím spíše 

ještě nenarozeným dítětem. Hodlám se zaměřit především na velkoobchodní prodej 

elektřiny tedy oblast typickou pro mezinárodní obchodování s elektřinou.203 

 

6.5. Velkoobchodní smlouvy 

V případě velkoobchodního prodeje mluvíme o dodávce a odběru pouze jako o 

fiktivních pojmech, které smlouva o dodávce elektřiny používá. Žádná ze smluvních 

stran elektřinu z přenosové soustavy skutečně neodebírá, napětí v přenosové 

                                                
200 Operátor trhu viz kapitola 5.1.3. 
201 Ustanovení § 2, odstavec 2, písmeno a), bod 19. Energetického zákona zní: "zákazníkem 
(se rozumí – pozn.a.) fyzická či právnická osoba odebírající elektřinu odběrným elektrickým 
zařízením, které je připojeno k přenosové nebo distribuční soustavě, která nakoupenou 
elektřinu pouze spotřebovává nebo přeúčtovává,". 
202 Přenosová i distribuční soustava společně slouží k technickému přenosu elektřiny od 
výrobců – elektráren k odběrným místům. Obě jsou definovány jako vzájemně propojený 
soubor vedení a řízení. Rozdíl mezi nimi je v napětí a v tom, že přenosová soustava slouží k 
zajištění přenosu elektřiny pro celé území České republiky a propojení s elektrizačními 
soustavami sousedních států. Mezitím co přenosová soustava přenáší elektřinu o napětí 
400kV a 220kV, distribuční soustava pouze o napětí do 110k. Distribuční soustava je tedy 
určena k jemnějšímu rozvodu od předávacích a do odběrných míst. 
203 Přesto ještě na konci nabídnu malé shrnutí toho, v čem se obsahově smlouvy s konečnými 
zákazníky liší. 
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soustavě v důsledku uzavíraných smluv zůstává nezměněno. Napětí v síti je v oblasti 

obchodu s elektřinou určeno pouze výkupem elektřiny od výrobních zařízení a 

prodejem a spotřebou elektřiny konečným zákazníkům. Nákupy a prodeje mezi 

velkoobchodními obchodníky by se spíše daly přirovnat k nákupům a prodejům titulu k 

jisté porci napětí z přenosové soustavy v jistém budoucím čase204. 

Ve smluvní praxi se setkáme s různými názvy smluv na dodávku elektřiny. V českém 

jazyce se nejčastěji setkáme s pojmenováním "smlouva na dodávku elektřiny", ale 

také "smlouva o prodeji a koupi elektřiny" a podobně. I na českém trhu jsou však 

smlouvy na dodávku velice často uzavírány v anglickém jazyce. Zde se pak 

setkáváme předně s oficiálním titulem standardizované smlouvy EFET, který zní 

"General Agreement concerning the Delivery and Acceptance of Electricity", ale i jiné 

obdobné názvy jako "Contract on the delivery of electricity", popřípadě "Contract on 

the Sale and Purchase of Electricity", popřípadě ještě "Electricity Supply Contract". 

Toto jsou jen nejčastěji používané názvy, avšak samozřejmě bychom mohli 

vystopovat mnohé další variace. Bez ohledu na různé názvy, které zmiňují dodávku 

nebo koupi a prodej, se však při troše zobecnění jedná typově o jednu smlouvu. 

Předmětem takové smlouvy je závazek jedné strany elektřinu dodat a druhé strany 

elektřinu odebrat a zaplatit za elektřinu vyjádřenou co do celkového množství jako 

fyzikální veličinu energie v jednotce megawatthodina, přičemž profil dodávky je 

vyjádřen fyzikální veličinou výkon v jednotce megawatt, v určité vymezené době 

plnění (od do), za předem stanovenou cenu (nebo sjednaným způsobem pozdějšího 

určení ceny) s místem dodání určeným jako přenosová soustava některého státu, 

nebo jako hranice dvou přenosových soustav sousedských států. Taková smlouva 

může být uzavřena jak pro dodávku v rámci jednoho státu, tak i pro dodávku 

přeshraniční. Smlouva na přeshraniční dodávku se oproti té první musí vypořádat s 

otázkou, která ze smluvních stran bude zodpovědná za obstarání přeshraničních 

kapacit205 nezbytných k přenosu sjednané elektřiny přes přeshraniční vedení. 

 

 

                                                
204 V této souvislosti odkazuji na kapitolu o komoditních derivátech výše v kapitole 4.5.1.2.2. 
205 K otázce fungování přeshraničních přenosů viz kapitola 5.1.5. 
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6.6. Standardizovaná smlouva EFET 

Smluvní strany mohou uzavřít smlouvu omezeně pro jednotlivou transakci. V případě, 

že obchodní styk je mezi nimi častý a obdobné transakce uzavírají pravidelně, 

smluvní strany uzavírají rámcové smlouvy, kde sjednají smluvní podmínky společné 

pro všechny mezi nimi v budoucnosti (respektive i v minulosti206) uzavřené obchodní 

případy takového druhu. V praxi se setkáváme s ustálenými vzory rámcových smluv, 

které se zpravidla používají v jednotlivých zemích, často v místní jazykové verzi. I na 

českém trhu byl donedávna hojně používán jeden vzor rámcové smlouvy v českém 

jazyce. Nutno však říci, že tato smlouva nereagovala dostatečně na rozlišné právní 

situace, které mohou mezi stranami na otevírajícím se trhu s elektřinou nastat, a aniž 

bych se zde chtěla věnovat podrobné analýze této dnes již zastaralé smlouvy, věřím, 

že vykazovala na rozvíjejícím se českém trhu207 znaky zaostalosti. Patrně také z 

tohoto důvodu je stále častěji i na českém trhu s elektřinou používána vzorová 

smlouva EFET. 

 

6.6.1. Zájmová mezinárodní obchodní asociace EFET 

EFET je zkratka pro European Federation of Energy Traders, tedy hospodářská 

nevládní asociace účastníků evropského velkoobchodního trhu s energiemi, kteří 

působí na poli jakékoli části řetězce hospodářského využití elektřiny či plynu, tedy 

výroby, obchodování, řízení portfolia, řízení rizika, dodávky, spotřeby, financování a 

tak dále.  

Asociace EFET je právní formou nadace podle nizozemského práva se sídlem v 

Amsterodamu. Motem asociace EFET je zlepšení podmínek obchodování s energiemi 

v Evropě a prosazování vývoje stabilního a likvidního evropského velkoobchodního 

trhu. Kýženým cílem asociace EFET je stabilní celoevropský trh, na kterém 

obchodníci působí v rámci zakotvených hodnot čistě na základě cenových signálů. 

Asociace EFET sleduje vytvoření trhu, který bude účinně balancovat poptávku a 

nabídku a zvyšovat bezpečnost dodávek a v konečném důsledku povede k 

                                                
206 Viz § 1.3 EFET vzorové smlouvy – koncept "pre-existing contracts". 
207 K otevírání českého trhu s elektřinou viz kapitola 4.4.4. 
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dlouhodobému hospodářskému a společenskému prospěchu. Obchodování s 

energiemi bude na otevřeném, transparentním, dlouhodobě udržitelném 

velkoobchodním trhu bez překážek daných hranicemi států nebo jiných nepatřičných 

překážek. 

Energiemi asociace EFET rozumí všechny druhy plynu a elektřiny, které jsou 

rozváděny přenosovou soustavou, včetně energií z obnovitelných zdrojů. Energie v 

tomto smyslu mohou být zasaženy i souvisejícími komoditami jako ropa, uhlí, biomasa 

nebo uran. Pod pojmem energie, jak s nimi pracuje asociace EFET spadají i 

související deriváty208, jakož i obchodované certifikáty a povolenky. Obchodováním s 

energiemi pak asociace EFET rozumí uzavírání obchodů na svůj vlastní účet a riziko 

týkajících se podstatného množství energií na krátkou, střední a dlouhou dobu plnění.  

Cíle asociace EFET jsou tedy ve značném rozsahu totožné s jedním s cílů 

energetické politiky Evropské unie vytyčené evropskou Komisí a jdou s ním v ruku v 

ruce. Asociace EFET se snaží takto vymezené cíle podporovat rozličnými odbornými 

aktivitami. Především asociace EFET přispívá ke standardizaci obchodů tím, že sama 

navrhuje možná řešení. V rámci této činnosti asociace EFET přináší standardizované 

vzory smluvní dokumentace, ale i aktivně přispívá k praktické implementaci takových 

vzorů. Asociace EFET dále aktivně prosazuje předpisy a regulační opatření 

(především ta daná v rámci Evropské unie), která mají vést k otevřenému trhu, 

uvolnění bariér v obchodu s elektřinou i plynem a odstranění bariér obchodování 

souvisejících derivátů jako především futures, povolenky a certifikáty. Asociace EFET 

má i díky své vysoké profesionalitě a odbornému kreditu své posluchače v řadách 

zákonodárců, regulačních orgánů či jiných energetických asociací. Asociace EFET 

pořádá semináře, školení i jiná setkání za účelem rozvoje jejího poslání. V neposlední 

řadě asociace EFET k podpoře svých cílů vyzývá k poctivosti, řádnému spravování 

rizika, dostatečným interním korporátním a účetním systémům jednotlivých 

obchodníků prosazováním deseti základních zásad, kterými by se měl řídit každý 

obchodník na energetickém trhu209. 

                                                
208 K otázce komoditních derivátů viz kapitola 4.5.1.2.2. 
209 Obchodník s energiemi by dle těchto zásad měl:  

1. ctít a prosazovat pravidla a zásady volné a férové soutěže jako základ pro dlouhodobě 
prosperující energetické trhy.  
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6.6.1.1. Vnit řní struktura EFET 

Asociace EFET je organizovaná do čtyř základních výborů. Výbor pro obchod s 

plynem, výbor pro obchod s elektřinou, právní výbor a výbor pro zlepšování 

obchodních procesů. Tyto výbory jsou koordinovány radou asociace EFET, která se 

skládá z celkem 15 representantů nejvýznamnějších členů asociace EFET.  

Právní výbor asociace EFET má na starosti koordinaci pracovních skupin právníků 

včetně významné komise pro standardizaci. Právní výbor je zodpovědný za 

standardizovanou dokumentaci, kterou vytváří za účelem usnadnění obchodování s 

energiemi a souvisejícími komoditami (povolenky, certifikáty). Tato dokumentace 

zahrnuje i vzorové rámcové smlouvy, které dnes platí za nejrozšířenější vzorové 

smlouvy v Evropě na trhu s elektřinou, plynem nebo emisními povolenkami. V této 

souvislosti je motem asociace EFET myšlenka, že standardizované a harmonizované 

smlouvy na energetickém trhu jsou předpokladem pro využití možných výhod, které 

liberalizovaný energetický trh nabízí. Z tohoto důvodu klade asociace EFET na tuto 

sféru velký důraz a standardizace smluv patří mezi její nejvýznamnější činnosti. 

Oficiální název standardizované smlouvy je "EFET General Agreement Concerning 

the Delivery and Acceptance of Electricity". Tato vzorová smlouva původně vycházela 

především z německého vzoru. Na její přípravě pracovali převážně britští právníci. 

Její autoři však při tvorbě smlouvy vycházeli i z hojných konzultací s právníky různých 

evropských jurisdikcí tak, aby smlouva byla pokud možno univerzálně použitelná, 

nakolik je taková smlouva univerzální smlouva vůbec myslitelná. Především tedy, aby 

se obsah smlouvy vyhnul případným kolizím s kogentními ustanoveními různých 

                                                                                                                                        
2. Vyhnut se jakékoli činnosti, kterou lze přičítat zneužití trhu, manipulace trhu, podvodu 

nebo šíření zavádějících informací.  
3. Navzájem mezi sebou s ostatními obchodníky jednat dle ustálené zavedené praxe a 

standardů dle očekávání profesionálních protistran.  
4. Jednat férově se zákazníky a vhodným způsobem se vyhnout střetu zájmů.  
5. organizovat své obchodní aktivity účinně při sledování správného oddělení funkcí ve 

společnosti a řádné kontroly obchodních funkcí.  
6. Zavést účinný risk management a kontrolní procesy rizika. 
7. Zavést účinné interní procesy kontroly dodržování práva a regulatorních požadavků 
8. Zajistit, že jeho obchodníci jsou dostatečně kvalifikovaní  a dozorovaní, aby plnily své 

povinnosti řádně  
9. Znemožnit  svým zaměstnancům poskytování a přijímání úplatků 
10. Vést knihy v soulady s účetními pravidly a standardy a dodržovat povinnosti a pravidla 

auditu. 
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evropských jurisdikcí. Takový střet by jistě přinesl velkou právní nejistotu ohledně 

použitelnosti takové vzorové smlouvy v různých zemích. Jedním ze smyslů vzorové 

smlouvy EFET je právě to, že ji protistrany z různých států mohou použít bez hlubších 

právních analýz210 a mohou se spolehnout, že jejich ujednání bude platné a 

vymahatelné. Vzorová smlouva se během své existence dočkala několika aktualizací. 

Zatím poslední verze je verze 2.1(a). 

 

6.6.2. EFET jako formulá řová smlouva či všeobecné obchodní podmínky 

Podobně jako jiná vzorová smlouva z blízkého oboru obchodování s cennými papíry – 

ISDA211 –je i EFET vzorová smlouva tvořena neměnnými ustanoveními, do kterých 

nemají smluvní partneři zasahovat. Přílohou standardního těla smlouvy pak je 

formulář,  tzv. election sheet, seznam odchylek od neměnného těla smlouvy, kde 

strany smlouvy formulářovým způsobem po vzájemné dohodě zvolí autory 

předpokládané variabilní části vzorové smlouvy212.  

Ve výsledku pak je to tedy především tento election sheet, který obsahuje ujednání 

stran, odráží jejich konkrétní vůli. V praxi se dokonce můžeme setkat s tím, že 

smluvní partneři si vyměňují podepsaný pouze election sheet právě s odkazem na to, 

že samotné tělo smlouvy je předem dané, neměnné a nesporné. V této praxi lze 

spatřovat odkaz na všeobecné obchodní podmínky sjednané odbornými nebo 

zájmovými organizacemi, jak předpokládá český obchodní zákoník. Zákon 

nevyžaduje, aby obchodní podmínky byly ke smlouvě přiloženy, pokud je jejich obsah 

oběma smluvním stranám znám. Ve vzorové smlouvě proto nalezneme prvky 

formulářové smlouvy dle §273 odstavci 3 obchodního zákoníku i odkazu na 

                                                
210 Respektive kýžená idea vzorové smlouvy EFET, zatím stále ještě v nedohlednu, je 
naprosté eliminování potřeby zapojit do procesu uzavírání smlouvy právníka. 
211 ISDA – International Swap and Derivatives Association. ISDA, zastupuje účastníky 
obchodování s deriváty. Patří mezi největší světové obchodní asociace co do počtu svých 
členů. ISDA byla vznikla podepsáním zakládajícího dokumentu v roce  1985 a dnes má přes 
810 členů z  57 zemí na šesti světadílech. Mezi členy jsou velké světové korporace 
soukromého  veřejného sektoru. 
212 Pro účely této práce si dovolím používat anglický termín "election sheet", jelikož tento výraz 
je ustálený i v českém prostředí, český ekvivalent se nepoužívá a vytvoření českého 
ekvivalentu jen pro účely této práce by dle mého názoru mohlo být matoucí či dokonce 
zavádějící. Na Slovenském trhu jsem se setkala s pokusy o zavedení slovenského ekvivalentu 
(například hárok voľieb), avšak žádný z těchto pokusů se nezažil. 
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všeobecné obchodní podmínky dle §273 odstavce 1 obchodního zákoníku. O podobu 

jde spíše náhodnou. Dle mého názoru autor smlouvy EFET vychází z moderního 

konceptu, který českému zákonodárci nebyl znám. Nemyslím si, že by to bylo k újmě 

užití smlouvy EFET v českém právním prostředí. Historicky stojí za vývojem této 

podoby smlouvy moderní koncept smlouvy ISDA a tedy snaha o maximální 

standardizaci vedoucí ke zjednodušení uzavírání smluv na dodávku elektřiny a tedy 

podpora trhu. Samotná smlouva byla připravena tak, aby byla co možná po právní 

stránce bezchybná, zaručující ochranu oběma stranám smlouvy, a tedy tak, aby ve 

variabilní části musely strany sjednávat co nejméně, nejlépe jen vyplnit omezené 

obchodní a technické údaje. Ideálním obrazem je smluvní vzor uzavíraný vždy ve 

stejné podobě bez odchylek sjednaný stranami. Tato myšlenka odráží představu 

ideálního obchodního prostředí, kde ve fázi přípravy smlouvy není nutné zapojit 

právníky, smlouva už je připravena a její uzavření je pouhou administrativní 

záležitostí. 

Nakolik mám pochopení pro atraktivitu této představy v obchodním světě, nemohu 

nad ní nezapochybovat. Praxe zatím jasně ukazuje neživotnost takové koncepce. 

Obchodníci, především velké investiční společnosti přikládají uzavírání rámcových 

smluv velkou pozornost včetně důkladné revize právníky, kteří překypují nápady a 

předbíhají se ve vylepšování jednotného standardu, předpokládaných výjimek ze 

standardu i výjimek z těchto výjimek. Dnešní praxe proto paradoxně představuje 

velice nepřehlednou smlouvu EFET, která je strašákem většiny ať už právníků, 

kontrakt manažerů či jiných pracovníků pověřených přípravou smluv u obchodníků s 

elektřinou, a která si vytvořila svůj vlastní, nepřehledný a těžko proniknutelný svět 

pravidel. Musím se podivovat nad úspěšností vzorové smlouvy EFET, když pozoruji, 

jak prakticky každý právník pochopí každou jinou smlouvu lépe, rychleji a bezpečněji 

nežli smlouvu EFET. K její nepřehlednosti nepřispívá pouze její obsahová náročnost, 

která si vynucuje koordinaci s odborníky z finanční sféry a je spíše vymožeností 

smlouvy. Hlavní slabinou této smlouvy, která je však masově používanou a bez jejíž 

znalosti se právník aktivní na energetickém trhu neobejde, je její inovační forma, tedy 

smlouva v podobě hlavní neměnné smlouvy, seznamu odchylek a ujednání a dalších 

četných příloh. Aby se uživatel takové smlouvy dozvěděl, jaká je konkrétní úprava 

(norma) sjednaná v dané smlouvě, dostává bez větší nadsázky do rukou puzzle, 
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rozebrané a zamíchané, z kterého jednotlivá ustanovení složitě skládá dohromady. 

Původní myšlenka této smlouvy, tedy snaha omezit nutnost asistence právníka při 

uzavírání takové smlouvy, mi přijde při pohledu na tuto obsahem a formou velmi 

složitou smlouvu, úsměvná. Na druhou stranu je pravda, že člověk, který uzavírání 

smlouvy asistuje, nemusí být toliko právník zdatný v právu některé země, jako 

především člověk talentovaný na dekódování složitě formulovaných ustanovení. Je ku 

chvále, že smlouva EFET se snaží o maximální úpravu právního vztahu tak, aby 

nebylo nutné využívat dispozitivní úpravy aplikovatelného právního řádu, a tedy 

potencionálně odlišné v různých právních řádech. Současně se tím však vystavuje 

nebezpečí rozporu svých částí s případnými kogentními normami aplikovatelného 

právního řádu, proto skutečná praktičnost je zde opět otázkou. Navíc tato 

komplexnost úpravy vede k vytvoření zmíněného vlastního světa, ve kterém smlouva 

EFET, zdánlivě odtržena od národních úprav obligačního práva, žije. Smluvní strany 

sjednávají rozhodné právo v praxi bez větších analýz, spíše z politických hledisek, 

než v návaznosti na důkladné zkoumání dopadu takové volby práva. Neodpustím si 

dovést svou kritiku až k prohlášení, že smlouva EFET devastuje úroveň právního 

prostředí na energetickém trhu, jelikož otupuje smysly osob zúčastněných na jejím 

sjednávaní, dezorientuje je svou roztříštěnou formou a odvádí pozornost od 

podstatného. Jen velmi zdatný právník s velkou zkušeností v oboru je dnes schopen 

uzavřít skutečně kvalitní smlouvu EFET. Vezmeme-li v úvahu, že se v převážné míře 

jedná o úpravu vztahů dvou obchodníků s elektřinou, kteří vstupují do jednoduchých a 

opakujících se transakcí, je otázka úspěchu původních myšlenek tvůrců smlouvy 

EFET patrně značně ohrožena.  

Považuji proto za nutné uvést i pár slov na obhajobu této kontroverzní smlouvy. 

Navzdory relativní jednoduchosti, přímočarosti a opakovanosti transakcí, do kterých 

zpravidla uživatelé smlouvy EFET, tedy hlavně velké nadnárodní investiční korporace, 

na základě smlouvy EFET vstupují, si tato smlouva vysloužila na evropském trhu 

masové využívání. I přes výše popsaný paskvilní vývoj válcuje jiné smluvní vzory a 

portfolio uzavřených smluv EFET s ostatními hráči na trhu je ceněným bohatstvím 

každé takové korporace. Proč tedy? 

Dovolím si zhodnotit jako hlavní důvod tohoto úspěchu v první řadě fakt, že vzorová 

smlouva ve své úpravě odráží moderní spleť hospodářských vztahů, které vznikají na 
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stále se zmenšujícím globálním trhu velkých korporací se složitými vnitřními a 

především provázanými vlastnickými strukturami. Moderní soukromé právo, jeho 

tradiční instituty jakoby trochu pokulhávaly za vývojem a nestačily poskytovat ochranu 

hospodářským zájmům na trzích, kde partnerem v ekonomickém smyslu už není 

osamocená společnost, ale komplexní koncern společností. Dalším faktorem je, že trh 

s elektřinou se příznačně uskutečňuje v podobě termínovaných obchodů. Při 

výraznějším cenovém vývoji v čase, než má dojít ke splnění smlouvy tedy k dodání 

elektřiny, šplhá v případě nesplnění dodávky vypořádání neuskutečněné dodávky do 

částek mnohokrát převyšující byť nevelkou finanční hodnotu původní transakce. 

Taková vypořádání přitom nejsou vzácná a při nedostatečné smluvní úpravě zajištění, 

položí protistranu na kolena, potažmo ji přivede do konkurzu a oprávněné strana ze 

svého nároku nic neuvidí. Ohromná škoda, která jí tím může vzniknout, snadno ohrozí 

i jí a na trhu s elektřinou jsou při cenových výkyvech dobře známé morové epidemie 

bankrotů spuštěné jako domino efekt pochybením jednoho obchodníka. 

Důvodem rozšířenosti smluvního standardu EFET na globálním trhu s elektřinou jsou 

dle mého názoru její úprava zajištění jednak na začátku smluvního vztahu, případně 

úprava relativně přehledných pravidel mandatorního zajišťování v průběhu smluvního 

vztahu pro případy výskytu vypočtených skutečností. Dále cenná úprava vtažení 

koncernu do smluvního vztahu a nástrojů umožňujících preventivně reagovat nejen na 

zhoršenou situaci protistrany ale i koncernu, kterého je protistrana součástí či situaci 

finanční instituce poskytující zajištění. V neposlední řadě je mezi přednosti smlouvy 

EFET třeba jmenovat nástroj prevence před případy insolvence v podobě závěrečné 

vyrovnání. O těchto jednotlivých aspektech pojednávám níže. Zde už pouze shrnu, že 

z tohoto je patrné, že ačkoli smlouva EFET dle mého názoru rozhodně nezjednodušila 

sjednávání smluv na dodávku elektřiny, spíše naopak, má své dominantní místo na 

trhu s elektřinou a je dnes nenahraditelnou smluvní základnou v této oblasti. Je 

otázkou, nakolik se dynamický vývoj trhu jednou uklidní a přirozeným vývojem se z 

inovačních změn smluvního standardu, které praxe hojně přináší, vyfiltrují ty skutečně 

nezbytné a kvalitní, aby tak mohla být vzorová smlouva pouze aktualizována nebo 

zcela přepracována do podoby, v které bude přijímána skutečně bez výhrad a dalších 

větších dalších inovací. Smlouva EFET tak třeba skutečně dojde svého kýženého cíle. 

Bude dokonalá, srozumitelná a bude velmi snadné ji sjednat. Zatím je, doufejme, 
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pouze na začátku hodně trnité cesty za tímto cílem. O to věrnějším je však 

předmětem zkoumání. 

Mezi variabilní ujednání, které strany smlouvy sjednávají v election sheetu patří mimo 

jiné možnost modifikovat způsob uzavírání a formu jednotlivých transakcí, které EFET 

nazývá individuálními smlouvami. Strany musí zvolit, zda má být rámcová smlouva 

platná na dobu určitou nebo neurčitou. Jako klíčová jsou často považována ujednání 

o způsobu ukončení smluvního vztahu, která jsou v jistém rozsahu také ponechána 

na vůli stran. V neposlední řadě smlouva EFET předpokládá volbu rozhodného práva 

a příslušného rozhodčího, potažmo soudního tribunálu pro případ sporu. Předmětem 

dohody stran se předpokládá také zajištění, které si strany pro své vzájemné závazky 

poskytnout. 

 

6.6.3. Koncept jednotné smlouvy 

Vzorová smlouva EFET zakotvuje koncept jednotné smlouvy213. Vzorová smlouva 

EFET ve svém úvodním paragrafu uvádí, že rámcová smlouva společně se všemi 

individuálními smlouvami uzavřenými na jejím základě jsou považovány za jednu 

smlouvu. Podstatou takové deklarace je vnímání jak rámcové smlouvy podepsané 

mezi smluvními stranami, tak i dalších individuálních transakcí, které na jejím základě 

strany uzavřou, jako jednoho, byť členitého, smluvního vztahu.  

České obchodní právo koncept jednotné smlouvy nezná, ačkoli praxe rámcových 

smluv je v českém prostředí naprosto běžná. Tato praxe se opírá o ustanovení § 273 

obchodního zákoníku o možnosti sjednat si obchodní podmínky, kterými se pozdější 

transakce uzavřené mezi stranami řídí. Z tohoto pohledu lze konstatovat, že smlouva 

hlavní, tedy rámcová je pouze smlouvou o smluvních podmínkách budoucích smluv, 

tedy smlouvou, z které bez dalšího nevznikají práva ani povinnosti žádné smluvní 

straně. Pokud dvě osoby takovou smlouvu uzavřou bez toho, aby kdy uzavřely 

jedinou individuální transakci, rámcová smlouva "nežije", tj. na jejím základě mezi 

stranami nevzniká žádný právní vztah. Bez uzavření jediné individuální transakce se 

                                                
213 Tzv. "Single Agreement concept". 
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rámcová smlouva nikdy nestane smlouvou v pravém slova smyslu, jelikož mezi 

stranami nevznikne závazkový vztah. Podle tohoto schématu českého práva je však 

každá taková budoucí transakce považována za samostatnou smlouvu a pro 

myšlenku "jednotné smlouvy" zahrnující všechny budoucí transakce zde není prostor. 

Obdobný koncept jednotné smlouvě lze spatřit v institutu závislých smluv. Tento 

institut se však vztahuje na smlouvy, které jsou uzavřeny při jednom jednání nebo 

jsou zahrnuty na téže listině. V případě rámcové smlouvy nejde o smlouvy uzavřené 

při jednom jednání ani o smlouvy zahrnuté v téže listině. Ustanovení § 275 

obchodního zákoníku je však dispozitivní povahy a proto modifikace po dohodě stran 

jsou možné. Tento paragraf totiž přilnavě vystihuje vzájemnou závislost rámcové 

smlouvy a smluv individuálních, když upravuje situaci, kdy jedna smlouva věcně nebo 

účelem podmiňuje existenci všech ostatních smluv, které na ni navazují. V takovém 

případě platí, že pouze vznik rozhodné smlouvy podmiňuje existenci smluv ostatních. 

Ve stejné míře platí i to, co je pro smlouvu EFET zásadní, že totiž zánik rozhodné 

smlouvy způsobí zánik všech ostatních smluv, která na ústřední smlouvu navazují.214  

Princip jednotné smlouvy má svůj původ v pravidlech některých právních řádů, kde 

jeho výslovná deklarace je podmínkou toho, aby i individuální smlouvy byly 

považovány za ukončené v případě výpovědi rámcové smlouvy jednou smluvní 

stranou. To je podmínkou úspěšného uplatnění závěrečného vyrovnání i v případě 

insolvence smluvní strany, pokud smlouva byla vypovězena s účinností až po 

zahájení insolvenčního řízení. Problematice závěrečného vyrovnání a insolvence 

bude věnována samostatná kapitola níže. Předem však mohu prozradit, že právě 

riziku úpadku protistrany je ve vzorové smlouvě EFET věnována stěžejní pozornost.  

 

6.6.4. Zpětná účinnost smlouvy 

Vzorová smlouva EFET umožňuje stranám, aby si dohodly, že uzavřená rámcová 

smlouva bude upravovat i vzájemná práva a povinnosti stran ze smluv na dodávku 

                                                
214 ELIÁŠ, Karel. Obchodní smlouva (II. část). Právní praxe v podnikání , rok 1995, číslo 6, 
strana 1, ze dne 1.6.1995. 
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elektřiny uzavřených před účinností rámcové smlouvy215. V takovém případě pokud 

bude rozpor mezi ujednáními původní smlouvy na dodávku a rámcové smlouvy, 

vyvstává otázka, zda se použije výkladové pravidlo, že nové ujednání má přednost 

před starším216, nebo že zvláštní ujednání má přednost před ujednáním obecným217. 

S ohledem na ustanovení téhož § 2 vzorové smlouvy EFET, že ujednání individuální 

smlouvy mají vždy přednost před ujednáními rámcové smlouvy218 se však domnívám, 

že i v případě dříve uzavřených smluv bude mít vždy přednost ustanovení speciální, 

tedy ustanovení dříve uzavřené smlouvy na dodávku.  

Toto ustanovení, ve své podstatě druh smluvní pravé retroaktivity219, dle mého názoru 

nekoliduje s kogentními ustanoveními českého obligačního práva. České právo pouze 

omezuje pravou retroaktivitu v trestním právu v neprospěch obviněného. Tento závěr 

podporuje i nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky220, když ve svém 

odůvodnění zmiňuje: "Smluvní retroaktivita je v oblasti občanského práva nejen 

známá, ale i přípustná. Jde o důsledek plynoucí ze zásadní smluvní autonomie. Je 

totiž na účastnících smlouvy, aby posoudili a rozhodli, od kterého okamžiku založí 

účinnost smlouvy. Tak je tomu typicky v případech, kdy smlouva podle výslovného a 

nepochybného projevu vůle účastníků má vstoupit do účinnosti po datu uzavření 

smlouvy. Nelze však vyloučit, aby účastníci založili účinnost smlouvy přede dnem 

jejího uzavření. Uvedený postup je přípustný tehdy, nestanoví-li zákon jako podmínku 

vzniku a účinnosti další okolnost (tak typicky souhlas určitého orgánu, který nutně 

musí přistupovat k smluvnímu projevu účastníků).". 

 

                                                
215 Tzv. "pre-existing contracts". 
216 Lex posterior derogat legi priori. 
217 Lex specialis derogat legi generali. 
218 Ustanovení § 2, odstavec 2 vzorové smlouvy EFET obecně zakotvuje pravidlo lex secialis 
derogat lex generalis, když stanoví: "In the event of any inconsistency of any provisions of the 
Election Sheet and other provisions of the General Agreement, The Election Sheet shall 
prevail. In the event of any inconsistency between the terms of an Individual Contract (...) and 
the provisions of this General Agreement, the terms of the Individual Contract shall prevail for 
the purpose of that Individual Contract.". 
219 Při posuzování časové působnosti zákona se rozlišuje pravá a nepravá retroaktivita. Při 
pravé se nový právní režim vztahuje i na skutečnosti, které nastaly před jeho účinností. Pří 
nepravé retroaktivitě se pouze účinky dříve nastalých skutečností, které trvají po účinností 
nového zákona, posoudí podle nového zákona. Pravá retroaktivita je čl. 40 odstavec 6 Listiny 
základních práv a svobod vyloučena v neprospěch obviněného. 
220 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, Sp. zn./č.j.: 28 Cdo 3033/2005 ze dne 22. 8. 2007. 
Pramen: Soudní judikatura (Aspi, a.s.). 
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6.6.5. Individuální smlouvy 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, vedle sjednání Election Sheetu a uzavření EFET 

rámcové smlouvy, samotný obchodní vztah se realizuje až uzavíráním jednotlivých 

transakcí na nákup a prodej elektřiny. Ty jsou podle rámcové smlouvy EFET 

uzavírány formou individuálních smluv. Minimální náležitosti individuální smlouvy jsou 

pouze vlastní údaj o dodávce, tedy množství, profil, čas dodávky, místo předání, a 

cena, popřípadě způsob dodatečného určení ceny. Místo předání se udává jako 

přenosová soustava některého státu, nebo jako hranice mezi dvěma státy. V případě 

předání na hranici jde přeshraniční tok elektřiny a je nezbytné domluvit, která smluvní 

strana obstará, potažmo ponese náklady za obstarání potřebných přenosových 

kapacit. V praxi se často můžeme setkat s použitím INCOTERMS 2000 doložky 

dodání DAF nebo nově i INCOTERMS 2010 DAP v případech, kdy elektřiny má být 

dodána na hranici. Osobně nepovažuji za vhodné používat doložky INCOTERMS na 

dodávku elektřiny. Jak bylo popsáno výše, logistika elektřiny funguje na základě 

fyzikálních pravidel uvnitř přenosových soustav. Použití doložky dodání DAF upravuje 

předání, přechod rizika nebo povinnosti zboží proclít. Tyto prvky jsou ve smlouvě 

EFET upraveny podrobně a uvedením doložky INCOTERMS 2000 DAF je smluvní 

strany duplují a vzniká riziko jejich rozporu. Předání a přechod rizika probíhá již 

úspěšnou registrací obchodů do systémů provozovatelů přenosových soustav. Navíc 

celní povinnosti jsou plněny v rámci zvláštních celních pravidel dotčených států, které 

většinou ve vztahu k dovozu a vývozu elektřiny zavedly. 

Jak již to odpovídá snaze učinit velkoobchod s elektřinou na evropském trhu co 

nejpružnější, tvůrci vzorové smlouvy EFET zakotvují princip ústně uzavíraných 

individuálních smluv. V praxi se obchodování s elektřinou opět nemálo podobá 

obchodování na finančním trhu. Na velkoobchodním trhu s elektřinou je aktivní velká 

řada obchodních zprostředkovatelských platforem – brokerů, kteří fungují přes 

elektronické portály, tzv. screeny. Společnosti – obchodníci s elektřinou – 

zaměstnávají své kvalifikované obchodníky, kteří sledují nabídky a poptávky on-line 

přes internetové aplikace v pohodlí kanceláře. Uzavření smlouvy se technicky 

nejčastěji odehrává prostřednictvím zadání závazného pokynu do systému některé 

takové obchodní platformy, brokera, nebo telefonicky napřímo s jinou protistranou.  
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I nadále se v praxi především méně likvidních trhů setkáváme s tradičním 

sjednáváním smluv bez využití zprostředkovatelů ať už v jakékoli formě. Smluvní 

strany pak často dávají přednost písemné formě individuální smlouvy jako podmínce 

její platnosti a v tomto směru vzorovou smlouvu EFET modifikují. Z pohledu českého 

práva nutno říci, že zakotvit přímo do rámcové smlouvy povinnost písemné formy 

individuálních smluv je poněkud nepraktické i proto, že zákon stanoví písemnou formu 

jako povinnou v případě, že o to alespoň jedna smluvní strana požádá221. Strany si 

tak v rámcové smlouvě značně omezují své možnosti. 

 

6.6.6. Písemné konfirmace 

V případě ústně uzavřené individuální smlouvy se strany podle vzorové smlouvy 

EFET zavazují si vzájemně vyměnit písemné konfirmace. O formě a právní povaze 

těchto konfirmací se vedou v praxi časté dle mého názoru zavádějící diskuze. Nelze 

však než zdůraznit, že tyto konfirmace nejsou právně relevantní, nemají povahu 

právních úkonů, nemusí proto být podepsány osobami oprávněnými zastupovat 

společnost a strany si mohou pouze vyměnit kopie faxem nebo elektronicky bez 

výměny podepsaných originálů. Ze stejného důvodu nemohou dle mého názoru být 

vykládány jako svého druhu uznání dluhu či narovnání, pokud se ukáže, že vyměněná 

konfirmace se obsahem liší od ústně uzavřené smlouvy. 

Vzorová smlouva EFET také předkládá stranám jejich a priori souhlas, že všechny 

hovory mezi obchodními reprezentanty protistran mohou být nahrávány a 

monitorovány bez předchozího zvláštního souhlasu. Nahrávky hovorů jsou potom ze 

své povahy rozhodným důkazním prostředkem v případném sporu o obsahu 

individuální smlouvy a mají přednost i před písemnými konfirmacemi. 

Poněkud diskutabilní je dle mého názoru ustanovení vzorové smlouvy EFET o 

osobách oprávněných uzavírat individuální smlouvy jménem smluvní strany. Vzorová 

smlouva EFET v zásadě eliminuje použití národního práva o jednání podnikatele222 a 

nahrazuje je striktní svázaností takového oprávnění se seznamem osob, které si 

                                                
221 Ustanovení § 272 odstavec 2 obchodního zákoníku. 
222Ustanovení §13 a následující obchodního zákoníku. 
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protistrany zaváží vyměnit a v případě potřeby aktualizovat. Pouze osoby uvedené na 

takovém seznamu jsou oprávněny uzavírat individuální smlouvy a smlouva uzavřená 

někým jiným by byla neplatná. Uvedení osoby na takový seznam de facto představuje 

druh plné moci, která implicite předpokládá předchozí dohodu zmocněného a strany 

rámcové smlouvy o zastupování. Teoretickým problémem může být, že smlouva 

vylučuje oprávnění kohokoli jiného transakci jménem společnosti uzavřít, a to i 

kupříkladu statutární orgán takové společnosti. Problémy, které se v praxi s tímto 

modelem vyskytují spočívají v náročnosti udržovat aktuální stav všech takových 

seznamů, vezmeme-li v úvahu, že obchodník s elektřinou – společnost, má nejednou 

mnoho smluvních partnerů a zároveň složitou vnitřní strukturu, oddělené vnitřní 

funkce především obchodování a administrativy. S některými je v čilém kontaktu, s 

jinými uzavře individuální smlouvu spíše vzácně a proto kontakty bývají omezené. 

Snadno se pak může stát, že zaměstnanec společnosti – obchodník, uzavře 

individuální smlouvu s protistranou, se kterou však administrativní zaměstnanci 

opomněli aktualizovat seznam oprávněných osob a smlouva je později úspěšně 

zpochybněna jako neplatná. 

Je zjevné, že tvůrci vzorové smlouvy se zde snažili vyhnout právě lokálním pravidlům 

zastupování různých států a jurisdikcí. Nicméně z výše uvedených praktických 

nesnází se tento postup zpravidla nedodržuje a strany smlouvy volí po vzájemné 

dohodě toto ustanovení vyloučit z použitelnosti. Seznam obchodníků pak někdy 

sjednávají jako pouze pomocný instrument, který nemá závazný charakter. 

 

6.6.7. Porušení smluvní povinnosti a odpov ědnost za škodu 

Vzorová smlouva EFET se se situací, kdy jedna smluvní strana poruší svou smluvní 

povinnost, především pak povinnost dodat či odebrat elektřinu, nebo za ní zaplatit, ale 

i další smluvní povinnosti, vyrovnává velice podrobně a neponechává případnému 

provinilci mnoho prostoru pro únik před odpovědností. V případě, že jedna smluvní 

strana poruší svou povinnost dodat či odebrat elektřinu, má druhá smluvní strana 

jednak právo na paušalizovanou náhradu škody, jednak má možnost ukončit 

rámcovou smlouvu a s ní i všechny individuální smlouvy a s tím spojený nárok na 
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závěrečné vyrovnání223. Vzorová smlouva EFET se vypořádává i s omezením 

odpovědnosti za škodu na subjektivní odpovědnost za škodu, i formuluje obdobu 

zadržovacího práva v případě prodlení jedné smluvní strany s povinností zaplatit. 

 

6.6.7.1. Vyšší moc 

Vzorová smlouva EFET zakotvuje zánik smluvní povinnosti v případě výskytu vyšší 

moci. Vyšší moc vzorová smlouva EFET definuje jako událost, která zabraňuje 

smluvní straně v plnění její smluvní povinnosti a která se vymyká kontrole této 

smluvní strany, které nemohla smluvní strana zabránit ani ji překonat. Jako příklad 

uvádí vzorová smlouva EFET selhání systému operátora trhu. 

Toto smluvní ustanovení je v případě volby českého práva vhodné zkoumat z pohledu 

souladu s ustanoveními obchodního zákoníku o okolnostech vylučujících 

odpovědnost224. Principiálně jsou tato ustanovení shodná. Reagují na objektivní 

situaci, kdy nelze po jedné smluvní straně spravedlivě požadovat plnění, k němuž se 

ve smlouvě zavázala. Jedná se o sledování principu objektivní odpovědnosti za škodu 

se stanovením liberačních důvodů, jak je tento princip zakotven v obchodním 

zákoníku. 

Ustanovení obchodního zákoníku o vyloučení odpovědnosti za škodu jsou nicméně 

zcela dispozitivní povahy, proto smluvní strany se mohou volně od nich odchýlit. 

Vzorová smlouva EFET drobné odchylky obsahuje. Vzorová smlouva EFET 

nevyžaduje, aby objektivní událost, která plnění povinné strany znemožňuje, byla 

povinnou stranou v době uzavření smlouvy nepředvídatelná. V tomto ohledu je proto 

vzorová smlouva EFET oproti obchodnímu zákoníku mírnější a promíjí v takovém 

případě porušení smluvní povinnosti snadněji. 

 

                                                
223Závěrečné vyrovnání podle § 197 zákona č.256/2004 Sb., viz kapitola 6.6.8. 
224 Ustanovení § 374 odstavec 1 obchodního zákoníku stanoví: "Za okolnosti vylučující 
odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve 
splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto 
překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku 
tuto překážku předvídala.". 
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6.6.7.2. Paušalizovaná náhrada škody 

Vzorová smlouva formuluje způsob určení náhrady škody pro případ porušení dvou 

kardinálních povinností podle této smlouvy. Tedy jednak povinnosti dodat elektřinu, a 

jednak povinnosti elektřinu odebrat. Jde o druh paušalizované náhrady škody, tedy 

smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty není předem stanovena, ale je stanoven způsob 

jejího výpočtu tak, že prakticky odráží velice věrně pravděpodobný ušlý zisk, který 

poškozená strana utrpí. Smlouva EFET stanoví, že poškozená strana vypočítá 

částku, která se bude rovnat rozdílu mezi smluvní cenou a cenou tržní vynásobenou 

množstvím takto nedodané, respektive neodebrané elektřiny. Tržní cenou se rozumí 

cena, za kterou poškozená strana nedodanou, respektive neodebranou elektřinu 

prodá, respektive nakoupí, nebo by prodat, respektive koupit mohla. 

Toto ustanovení není nikterak v rozporu s ustanoveními občanského a obchodního 

zákoníku o smluvní pokutě. Na základě vzorové smlouvy EFET, poškozená strana má 

nárok i na jinou škodu, kterou by v případě porušení právě těchto dvou kardinálních 

povinností, povinnosti dodat a povinnosti odebrat elektřinu, utrpěla. Na jiném místě 

smlouva EFET v této souvislosti stanoví, že škoda způsobená jednáním, které lze 

klasifikovat jako úmyslné porušení smlouvy, podvod225 nebo jednání, které ohrožuje 

základní práva či povinnosti ze smlouvy226, se nahrazuje vždy a nic v této smlouvě ji 

nemůže vyloučit. Je nejasné, zda by se toto dalo vykládat jako dohoda stran o tom, že 

poškozená strana má nárok i na jinou škodu za současné aplikaci smluvní pokuty, 

nebo nikoli. Pravděpodobnost výkladu, že toto není dostatečně jasným ujednání v 

tomto smyslu, je však dle mého názoru vyšší, a domnívám se, že posledně 

jmenované ustanovení smlouvy EFET podléhající po dohodě stran českému právu, by 

straně poškozené tím, že druhá smluvní strana nesplnila povinnost dodat či odebrat 

elektřinu, nedávalo právo na náhradu další škody než té, paušalizované ve smluvní 

pokutě. 

 

                                                
225 Anglicky "Fraud", v německé verzi "Betrug". 
226 "Any action which endangers the fundamental legal rights of a Party or which violates a 
Party's fundamental contractual obligations ("Kardinalpflichten)". Dle mého názoru se tento 
původem německý institut dal ztotožnit s podstatným porušením smlouvy podle § 345 
odstavce 2 obchodního zákoníku, které druhou smluvní stranu opravňuje k odstoupení od 
smlouvy. 
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6.6.7.3. Omezení odpov ědnosti za škodu 

Vzorová smlouva EFET, věrná svým německým kořenům, obsahuje ustanovení o 

omezení odpovědnosti za škodu. Vzorová smlouva EFET omezuje odpovědnost za 

škodu pouze na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení povinnosti, kde zavinění 

mělo intenzitu alespoň hrubé nedbalosti. Toto omezení se nevztahuje na náhradu 

škody vzniklé porušením povinnosti dodat či odebrat elektřinu, kde vzorová smlouva 

EFET stanoví paušalizovanou náhradu škody popsanou výše. 

Nejen v českém, ale i například polském nebo maďarském obligačním právu, naráží 

takové omezení na kogentní ustanovení zákona. Obchodní zákoník 227 kogentně 

zakotvuje, že nároku na náhradu škody se nelze platně vzdát před tím, než tato škoda 

vznikla. Výklad k tomuto kogentnímu ustanovení není zcela jednotný. Shodně se z 

něho vyvozuje, že nikdo nemůže předem vyloučit ani smluvním ujednáním svou 

budoucí odpovědnost za škodu. Názory se liší, zda pouze omezení v druhu zavinění, 

které eventuelně vede k porušení škody, například pouze na zavinění úmyslné, nebo 

omezení rozsahu náhrady škody je rovněž vyloučením odpovědnosti ve smyslu 

citovaného ustanovení obchodního zákoníku. Obchodní zákoník současně totiž v 

§ 379 vymezuje rozsah náhrady škody pouze dispozitivně. Odlišná dohoda stran o 

rozsahu škody je proto zjevně možná, i když v praxi budeme narážet na výkladový 

rozpor právě s kogentním zákazem předem se vzdát nároku na náhradu škody 

(respektive s obecným zákazem občanského zákoníku, § 574 odstavce 2 vzdát se 

práv, které v budoucnosti teprve vzniknou).228 

Vzorová smlouva EFET rovněž vylučuje odpovědnost za škodu, kterou pojmenovává 

nepřímá a následná škoda229. Takový institut je českému právu neznámý. Škoda je 

                                                
227 Ustanovení § 386 odstavec 1 obchodního zákoníku zní: "Nároku na náhradu škody se 
nelze vzdát před porušením povinnosti, z něhož může škoda vzniknout." 
228 Autor komentáře obchodního zákoníku JUDr. Zdeněk Kovařík, předseda senátu Vrchního 
soudu v Praze, se svém komentáři k citované problematice vyjadřuje názor, že dohoda 
snižující výši náhrady škody možná je: "Názor, že z uvedeného ustanovení plyne  nemožnost 
jakékoliv dohody snižující výši náhrady škody a vycházející z toho, že zákaz se vztahuje i na 
část nároku na náhradu škody, je přece jen příliš krajní. Tedy zastávám názor, že zásadně se 
lze dohodnout i na nižších náhradách. Vzhledem k uvedenému zákazu však přece jen musí 
být takové dohody racionálně odůvodnitelné a zejména nesmí vzniknout pochybnost, zda se 
jejich prostřednictvím daný zákaz neobchází. 
229 "Indirect and/or consequential damages, including, without limitation, loss of profit, goodwill, 
business opportunity or anticipated saving;". 
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ustáleným výkladem v českém právu poměrně široce vymezena jako majetková újma, 

kterou lze objektivně vyjádřit obecným ekvivalentem230. Zákon dispozitivně stanoví, 

jaká škoda se nahrazuje231. Domnívám se, že klasifikace druhů škod do termínů 

českému právu neznámým lze považovat za pouhé možné další teoretické členění 

druhů škody, avšak z hlediska posouzení vzniklého nároku irelevantní, jelikož takové 

vyloučení je již v jasném rozporu se zákazem vzdání se nároku na náhradu škody 

před vznikem takové škody a bylo by proto neplatné. Podobně by se musel český 

soudce nebo rozhodce posuzující věc na základě českého práva vyrovnat s těmito 

českému právu neznámými pojmy.  

 

6.6.7.4. Zadržovací právo 

V případě, že jedna smluvní strana poruší svou povinnost platit, tj. dostane se do 

prodlení se zaplacením jakékoli dlužné částky podle vzorové smlouvy EFET, pak 

druhá smluvní strana má právo přerušit dodávku elektrické energie vůči dlužné 

straně, samozřejmě za předpokladu, že vůči dlužné straně má současně povinnost 

dodat. Toto ustanovení je výrazem synallagmatické povahy vzájemných vztahů stran 

rámcové smlouvy, kdy na základě jedné individuální smlouvy jedna strana dodává, a 

na základě jiné individuální smlouvy stejná smluvní strana elektřinu odebírá.  

Toto ujednání představuje obdobu retenčního práva, jak je zakotveno českým 

občanským zákoníkem232. O retenční právo jako takové se však nejedná. Retenční 

právo je druhem práva k věci cizí. Jak jsem popsala výše v této práci, elektřina není 

podle platného českého práva věc. Jde tedy o zajištění smlouvy z pohledu platného 

českého práva kvalifikovaného jako nepojmenovaný druh zajištění. S výhledem k 

návrhu nového českého civilního kodexu však můžeme očekávat obrat i v této oblasti. 

                                                
230 ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan. Občanské právo hmotné 1. Páté, jubilejní aktualizované 
vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. 460 s. ISBN 978-80-7357-468-0. Str.398. 
231 Ustanovení § 379 obchodního zákoníku stanoví: "Nestanoví-li tento zákon jinak, nahrazuje 
se skutečná škoda a ušlý zisk. Nenahrazuje se škoda, jež převyšuje škodu, kterou v době 
vzniku závazkového vztahu povinná strana jako možný důsledek porušení své povinnosti 
předvídala nebo kterou bylo možno předvídat s přihlédnutím ke skutečnostem, jež v uvedené 
době povinná strana znala nebo měla znát při obvyklé péči. § 380: "Za škodu se považuje též 
újma, která poškozené straně vznikla tím, že musela vynaložit náklady v důsledku porušení 
povinnosti druhé strany.", obě ustanovení dispozitivní povahy. 
232 Ustanovení § 175 a následující občanského zákoníku. 
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6.6.8. Závěrečné vyrovnání 

Vzorová smlouva klade velký akcent na prevenci. Její autoři sledovali v prvé řadě ten 

účel, aby pokud možno ani nemuselo dojít k expozici jedné smluvní strany vůči 

ekonomickému riziku u strany druhé. Obsahuje tedy kromě smluvních pokut pro 

případ porušení smluvní povinnosti i mechanismus opuštění smlouvy v případě, že na 

straně druhé smluvní strany nastane událost naznačující možné budoucí problémy. 

Strachující se smluvní strana, která již pozoruje jasně destruktivní vývoj u svého 

partnera, tak nemusí vyčkávat, až dojde k porušení nějaké smluvní povinnosti touto 

druhou smluvní stranou a potencionálně vzniku škody na její straně. Středobodem 

vzorové smlouvy se podobně jako například ve vzorové smlouvě ISDA stal 

mechanismus závěrečného vyrovnání233. Jeho význam jde napříč celou smlouvou, 

aby tak z jednotlivých ustanoveních v nich sjednaných učinil perfektní normy s 

možností účinně reagovat na jejich naplnění často alarmující před blížícími se 

eskapádami. 

Právě institut závěrečného vyrovnání otevírá bránu útěku od smluvního vztahu, který 

hrozí kolapsem a vznikem v případě spekulativních obchodů i do nebe sahajících 

škod. Kdybychom sledovali například české smluvní právo, jak je zakotveno v 

obchodním zákoníku, musel by advokát zapojit notnou dávku fantazie, aby dokázal 

klientovi poradit, jak u běžné smlouvy takový útěk provést ještě před tím, než 

protistrana klientovi podstatně poruší některou smluvní povinnost234. Klientovi by 

nezbylo než čekat a spokojit se s tím, že později mu právo dává možnost vymáhat 

veškerou škodu, která mu tím vznikla. Bohužel čekáním tato budoucí škoda nabobtná 

jako houba a když k podstatnému porušení dojde, toto právo už je často pouze cenou 

útěchy, když už není z čeho brát a protistrana se elegantně uchýlí k insolvenčnímu 

řízení. 

                                                
233 V anglickém jazyce "close-out". 
234 Zde odkazuji na odstoupení od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy dle 
ustanovení § 345 obchodního zákoníku. 
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Jako příklad lze uvést tak zvaný cross default235. Vzorová smlouva EFET zde dává 

možnost ukončit smlouvu výpovědí v případě skutečnosti nesouvisící se smlouvou 

samotnou. Pojem křížové, tedy překlad z anglického "cross" značí, že toto ustanovení 

míří mimo sféru smluvního vztahu. To se děje dvěma různými způsoby. Jednak 

ustanovení míří na jiný smluvní vztah identických smluvních stran, které obsahem ani 

jinak se smluvním vztahem založeným rámcovou smlouvou EFET nesouvisí. Druhou 

formou je vybočení zcela mimo smluvní strany. Jde o případ, kdy se do závažného 

prodlení plnit své významné finanční závazky dostane jiná společnost ze stejné 

skupiny jako je smluvní protistrana. Posledně zmíněný případ tedy zakotvuje pravidlo, 

že v případě, že se něco stane s třetí osobou, může jedna ze smluvních stran ukončit 

smlouvu.  

Vzorová smlouva EFET cílí na akceschopnost ještě před porušením povinnosti a 

sleduje akceschopnost dokud je škoda co možná nejmenší, ideálně ještě žádná. 

Závěrečné vyrovnání uspokojuje národní legislativy svým spravedlivým 

mechanizmem do té míry, že se ukončení smlouvy stává akceptovatelným i v případě, 

že smluvní strana ještě stále plní to, k čemu se zavázala. Závěrečné vyrovnání 

zajišťuje, že ani ukončující a ni druhá smluvní strana neutrpí ukončením smlouvy 

žádnou ekonomickou újmu. Majetková situace obou smluvních stran bude po 

ukončení smlouvy stejné, jako kdyby smlouva ukončena nebyla. 

Tento institut má svůj původ v oblasti podnikání na kapitálových trzích a smluvních 

vzorech ISDA. Opět zde tedy narážíme na stopy velice úzké souvislosti mezi 

obchodováním s elektřinou a obchodováním na finančním trhu. 

Povaha tohoto smluvního mechanismu je z pohledu českého smluvního práva směsí 

smluvního zápočtu, privativní novace236 a hybridní paušalizované náhrady škody. 

Ustanovení § 10 vzorové smlouvy EFET stanoví, že v případě, že na straně jedné 

smluvní strany nastane jedna ze stanovených událostí, může druhá smluvní strana 

vypovědět rámcovou smlouvu spolu se všemi individuálními smlouvy podle ní 

uzavřenými237. V takovém případě veškerá práva a povinnosti, konkrétně především 

                                                
235 Čeština zde zatím ani v obchodní praxi žádný ekvivalent nenabízí. Dalo by se přeložit jako 
"křížové prodlení". 
236 Dohoda o jiném plnění, § 570 občanského zákoníku. 
237 Ke konceptu jednotné smlouvy více v kapitole 6.6.3. výše. 
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peněžité závazky a závazky dodat a odebrat elektřinu, které v době ukončení smlouvy 

smluvní strany navzájem mají, zanikají a jsou nahrazeny jedinou částkou, která se 

vypočte způsobem zakotveným v § 11.  

Tato koncová částka je výsledkem zápočtu všech v době ukončení smlouvy 

existujících vzájemných pohledávek stran a zároveň částek, které se vypočtou jako 

náhrada za neuskutečněné plnění. Jde jednak o dosud nezaplacené splatné i ještě 

nesplatné peněžité závazky, a také peněžité částky vypočítané jako náhrada za 

pohledávky, které by v budoucnosti teprve vznikly na základě již uzavřených 

individuálních smluv, kdyby smlouva nebyla ukončena, a sjednaná elektřina by byla 

řádně dodána a odebrána. Náhrada vychází z rozdílu cen sjednaných v uzavřených 

individuálních smlouvách a aktuální tržní ceny s ohledem na sjednané objemy a 

směry nákupu, respektive prodeje. Lze tedy mluvit o ušlém zisku. Navíc smluvní 

strana, která smluvní povinnost neporušila, si do koncové částky smí připočítat 

náklady spojené s ukončením smlouvy. 

Tento mechanismus závěrečného vyrovnání lze však nelze považovat za formu 

paušalizované náhrady škody ve smyslu obchodního zákoníku, potažmo smluvní 

pokuty. Odpovědnost za škodu předpokládá porušení právní povinnosti jednou 

smluvní stranou a tím způsobenou škodu druhé smluvní straně. Smyslem 

předmětného ustanovení vzorové smlouvy EFET je ale vyloučit vznik škody 

způsobené ukončením smlouvy jakékoli smluvní straně, tedy eventuálně i smluvní 

straně, která svou povinnost porušila, a tedy opačné smluvní straně, než která 

smlouvu vypovídá. Smyslem ustanovení je dosažení ekonomického stavu po 

vypořádání smlouvy totožného s ekonomickým stavem, který by byl nastal, pokud by 

smlouva nebyla vypovězena, bez ohledu na to, zda takový výsledek ochraňuje zájmy 

strany, která své povinnosti řádně plnila nebo strany, která své povinnosti porušila.  

I tak formulace smlouvy zní, že strany si budou zavázány k vzájemné náhradě škody 

za neplnění sjednaných závazků v individuálních smlouvách. Lze tedy usuzovat na 

konstrukci vycházející z fikce, že obě smluvní strany v důsledku ukončení smlouvy 

poruší povinnosti plnit své závazky sjednané v dosud nesplněných individuálních 

smlouvách. Z titulu tohoto porušení musí druhé straně nahradit vzniklou škodu, kterou 

jí tím způsobí a kterou je prakticky ušlý zisk. Náhrady škod se vzájemně započítají i 
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společně s ostatními pohledávkami, které mezi stranami smlouvy zůstaly nesplněné a 

dalšími částkami uvedenými výše a tak vznikne výsledná částka. Kontroverzní na této 

fikci je právě ona blamáž se zaviněním, jelikož pokud bychom se opírali o teorie 

kauzality zavedené v českém právním prostředí, jistě bychom byli nuceni vyloučit 

náhradu škody vzniklou straně, která svým primárním porušením smlouvy přičinila, že 

druhá smluvní strana smlouvu následně vypověděla a proto již žádná ze smluvních 

stran nebude plnit sjednaná budoucí plnění.  

V očích tradičního českého právníka by se proto mohlo jednat o kostrbatou konstrukci 

s málo pochopitelným závěrem. Jedná se však o institut, jehož původ je ve smluvním 

právu kapitálových trhů. Odráží dvě skutečnosti. Jednak tyto smlouvy jsou uzavírány v 

rámci organizovaného regulovaného trhu, kde důsledné vypořádání uzavřených 

obchodů je klíčem ke stabilitě takového trhu. Druhým souvisejícím důvodem jsou 

objemy obchodů. Vzhledem k určité spekulativnosti i nehmotnému charakteru 

obchodování na burzách a jiných platformách bývají obraty obchodované na základě 

podobných rámcových smluv značné ve srovnání s kupními smlouvami, kde kupující 

skutečně odebere a jistým způsobem zkonzumuje koupené zboží. V případě 

velkoobchodu s elektřinou ještě navíc přispívá neoddělitelný rys, že obchod je téměř 

pravidlem uzavírán jako termínovaný238. I při drobných cenových výkyvech, které jsou 

běžné, potom vypočítaná koncová částka šplhá i u menších a méně aktivních 

obchodníků snadno do závratných čísel, které i pro relativně stabilní společnost může 

znamenat vážné problémy, případně insolvenci. Historie podobných organizovaných 

trhů pak ukazuje, že insolvence jednoho hráče může vyvolat řetězec kolapsů 

ostatních hráčů, jak odpovídá provázanosti a sepjatosti spekulativních transakcí, a tím 

způsobit otřes trhu. 

Je proto do značné míry veřejným zájmem, aby ujednání o závěrečném vyrovnání 

smlouvy účastníků organizovaných trhů obsahovaly právě v takové podobě. 

Současně je však také veřejným zájmem, aby tato ujednání byla chráněna před 

možnými restrikcemi aplikovatelnými v případě insolvence smluvní strany. Typickým 

                                                
238 K problematice povahy obchodů s elektřinou jako komoditním derivátem viz kapitola 4.5.2. 
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obávaným omezením je omezení započtení v případě zahájeného insolvenčního 

řízení.239 

Analýza závěrečného vyrovnání z pohledu tradičních institutů českého závazkového 

práva je spíše k lepšímu pochopení jeho obsahu. V rámci autonomie vůle stran 

nebrání smluvním stranám nic v tom, aby si podobné ujednání do své smlouvy 

uzavřené podle českého práva vložily, nakolik nebude jeho formulace v rozporu s 

dobrými mravy. Těžiště významu výslovné úpravy závěrečného vyrovnání v platné 

pozitivní české právní úpravě je v důsledcích případné insolvence jedné smluvní 

strany. 

Institut závěrečného vyrovnání je upravený v ZKPT, po novele z.č. 409/2010 Sb. v 

jeho § 193240. Závěrečným vyrovnáním se podle tohoto ustanovení rozumí smluvní 

ujednání podle českého nebo zahraničního práva, které je písemné, které se vztahuje 

na pohledávky smluvních stran, včetně příslušenství těchto pohledávek, z obchodů, 

jejichž předmětem jsou mimo jiné investiční nástroje nebo komodity, včetně 

podmíněných pohledávek a pohledávek, které mají nebo by měly teprve vzniknout, a 

podle kterého v případě, že nastane dohodnutá skutečnost, dojde k zániku a 

nahrazení, nebo započtení dosud nesplatných, popřípadě i splatných pohledávek 

stran tak, že výsledkem bude jediná pohledávka jedné smluvní strany a jí odpovídající 

závazek druhé smluvní strany uhradit výslednou částku. Způsob odhadu současných 

hodnot pohledávek stran, okamžik, ke kterému musí být odhad proveden, a způsob a 

termín vypořádání musí být dojednány ve smluvním ujednání o závěrečném 

vyrovnání a nesmí být v rozporu se zvyklostmi na příslušných trzích241. Jak vyplývá z 

                                                
239 RICHTER, Tomáš. Insolvenční právo. 1. vyd. Praha : ASPI,a.s., 2008. 472 s. ISBN 978-80-
7357-329-4, str. 261 a n. 
240 Před touto novelou bylo závěrečné vyrovnání upraveno v § 197 ZKPT. Úprava byla novelou 
z.č. 409/2010 Sb. prakticky převzata, pouze definici závěrečního vyrovnání provázala s novým 
zákonem o finančním zajištění. 
241Podle ustanovení § 197 ZKPT je závěrečným vyrovnáním smluvní ujednání podle českého 
nebo zahraničního práva (a) které lze doložit písemně nebo jiným záznamem umožňujícím 
uchování informací, (b) které se vztahuje na pohledávky smluvních stran, včetně příslušenství 
těchto pohledávek, z obchodů, jejichž předmětem jsou výlučně peněžní prostředky, investiční 
nástroje, práva s investičními nástroji spojená nebo komodity, včetně podmíněných 
pohledávek a pohledávek, které mají nebo by měly teprve vzniknout, a na pohledávky 
smluvních stran, včetně příslušenství těchto pohledávek, z finančního zajištění a ujednání o 
něm podle jiného právního předpisu nebo podle obdobného právního vztahu podle zahraniční 
právní úpravy, včetně podmíněných pohledávek a pohledávek, které mají nebo by měly teprve 
vzniknout, a (c) podle kterého v případě, že nastane dohodnutá skutečnost, dojde k zániku a 
nahrazení, nebo započtení dosud nesplatných, popřípadě i splatných pohledávek stran tak, že 
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výše uvedeného, je ve všech svých znacích definice závěrečného vyrovnání naplněna 

i ve vzorové smlouvě EFET.  

Na § 193 ZKPT navazuje hlava III insolvenčního zákona ve svém § 366, když veškerá 

smluvní ujednání o závěrečném vyrovnání jak je definováno ve zmíněném § 193 

ZPKT vyjímá zcela ze své působnosti a ochraňuje tak taková ujednání od svého 

zákazu platně započítávat pohledávky s protistranou po rozhodnutí příslušného 

insolvenčního soudu o úpadku v rámci insolvenčního řízení jedné strany.242 

Český insolvenční zákon zde vychází z evropské legislativy.243 Tento standard proto 

můžeme vysledovat i v jiných evropských insolvenčních pravidlech a mechanizmus 

závěrečného vyrovnání na nich z velké části spočívá. 

 

6.6.9. Zajišt ění - prevence ekonomického rizika 

Podobně jako na tradičních kapitálových trzích jsou subjekty na mezinárodním trhu s 

elektřinou příznačně (avšak nikoli výlučně) velké korporace. Velké nadnárodní 

skupiny společností aktivní v různých sférách hospodářství vyvíjejí své aktivity v 

jednotlivých odvětvích prostřednictvím k tomu zvlášť vyčleněných entit, především 

kapitálových společností typu společnosti s ručením omezeným nebo akciové 

společnosti. Navzdory tomu, že se ve svém působení prezentuje zpravidla celá 

skupina, a to jak marketingově, tak i finančně když zveřejňovány bývají především 

                                                                                                                                        
výsledkem bude jediná pohledávka ve výši rozdílu mezi souhrnnou výší odhadovaných 
současných hodnot pohledávek stran; způsob odhadu současných hodnot pohledávek stran, 
okamžik, ke kterému musí být odhad proveden, a způsob a termín vypořádání musí být 
dojednány ve smluvním ujednání o závěrečném vyrovnání a nesmí být v rozporu se zvyklostmi 
na příslušných finančních trzích. 
242 RICHTER , Tomáš. Insolvenční právo. 1. vyd. Praha : ASPI,a.s., 2008. 472 s. ISBN 978-80-
7357-329-4, str. 315 – 316. 
243 Amsterdamskou smlouvu nabyla Evropská Společenství nové pravomoci v oblasti justiční 
spolupráce v civilních věcech. Spolupráce v civilních věcech zahrnuje oblast mezinárodního 
práva soukromého a procesního. Součástí mezinárodního práva procesního je mimo jiné 
oblast insolvenčního řízení. Jak plyne již z výkladu o nařízení č. 44/2001, tzv. Brusel I jakožto 
základního pilíře mezinárodního práva procesního v EU,  toto nařízení insolvenci vylučuje ze 
své působnosti. Mimo jiné proto ES přijala Nařízení č. 1346/2000, o insolvenčních řízeních. 
Toto úpadkové nařízení je účinné pro insolvenční řízení zahájené po 31.5.2002, pro české 
soudy je však závazné až od 1.5.2004 (tj. ode dne přistoupení k ES). Toto úpadkové nařízení 
bylo dále novelizováno nařízením č. 681/2007, kterým se mění seznamy úpadkových řízení, 
likvidačních řízení a správců podstaty v přílohách A, B a C dotčeného úpadkového nařízení. 
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konsolidované finanční výsledky celé skupiny, právní odpovědnost za plnění z 

uzavřených smluv je omezena na právnickou osobou, která smlouvu uzavřela. S tímto 

vzorová smlouva EFET počítá a nabízí mechanismy, jak co možná v nejširší míře 

rozšířit možnosti reagovat na různé smluvní či obecně hospodářské skutečnosti i na 

skutečnosti týkající se celé korporace a nikoli jen bezprostředního smluvního 

partnera. 

Jedním z praktických mechanismů, jak rozšířit odpovědnost vznikající při vzájemných 

transakcích a umožnit věřiteli dosáhnou až na korporátní bohatství odepřené 

bezprostřednímu smluvnímu partnerovi – lokální společnosti, je ručení mateřské, 

potažmo holdingové společnosti. Použití tohoto nástroje vzorová smlouva předvídá. 

Komfort vzorové smlouvy především spočívá v tom, že současně propojuje porušení 

povinnosti povinné strany poskytnout takové ručení ať už na začátku smluvního 

vztahu, nebo kdykoli později pokud ručení například vyprší z důvodu své omezené 

platnosti, s možností druhé strany, jejíž zájem na dostatečně silné kapitálové krytí 

probíhajících transakcí je narušeno, celý vztah čítajíc všechny probíhající transakce 

okamžitě ukončit a požadovat finanční vypořádání v podobě závěrečného 

vypořádání.244 Minimalizuje tím tedy expozici dotčené smluvní strany vůči právnímu 

riziku ekonomické nemožnosti vymáhat pohledávku, která ze vztahu vznikne ať už v 

rámci plnění sjednaných platebních povinností, nebo vznikne v důsledku porušení 

smluvní povinnosti. Alternativou takového ručení je hojně využívaná bankovní záruka. 

Vedle ručení se v mezinárodní praxi obchodu s elektřinou setkáme i s instituty 

českému právu cizímu. Nejčastěji s tak zvaným "Letter of Comfort" či 

"Patronatserklärung". Tento nástroj se vyvinul v praxi finančních trhů například při 

úvěrových smlouvách. Jeho definici nenalezneme proto zakotvenou v pozitivním 

právu a setkáme se s různými obdobami. Tomu odpovídají i pochybnosti o právní 

vymahatelnosti, potažmo přímo o povaze tohoto nástroje jako právního úkonu. Je totiž 

diskutabilní, nakolik z tohoto projevu vůle vznikají nějaká práva či povinnosti. 

Nejčastěji jde o písemný projev mateřské či holdingové společnosti, který nikterak 

negarantuje dobytnost závazků dceřiné společnosti, která do vztahu vstupuje. Tento 

projev zpravidla pouze deklaruje souhlas ovládající společnosti s danou aktivitou její 

                                                
244 K závěrečnému vyrovnání více výše v kapitole 6.6.8. 
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ovládané společnosti, případně prohlášení o podpoře takové aktivity a podpoře 

řádného vedení takové transakce a plnění povinností z ní vyplývajících. Význam je 

tedy především v předejití rizika, že ovládaná společnost vyvíjí aktivity, které jsou v 

rozporu s vůlí společnosti ovládající, a eventuálně v závislosti na právo ovládané 

společnosti a interní předpisy skupiny by uzavření předmětné smlouvy mohlo být 

později bojkotováno z pozice rozhodujícího vlivu na vedení ovládané společnosti, 

nebo dokonce zneplatněno nedostatkem nutného souhlasu ze strany ovládající 

společnosti. 

Vzorová smlouva EFET ve své snaze nabídnout nástroje k prevenci rizika 

ekonomické nedobytnosti případných pohledávek jde ještě dále. Zakotvuje velice 

přínosný mechanismus dodatečného zajištění. Jde o závazek obou smluvních stran 

poskytnout druhé smluvní straně nějakou formu zajištění svých závazků v případě, že 

na její straně vystanou konkrétně vypočtené skutečnosti, které indikují zhoršenou 

ekonomickou situaci této strany, nebo její skupiny. Jedná se o případy zhoršení 

veřejného ratingu takové společnosti, její holdingové společnosti (pokud nějaký má), 

veřejného ratingu banky, která případně poskytuje bankovní záruku za její závazky, 

pokles finančních ukazatelů této strany, její holdingové společnosti, či financující 

banky jako čistý obchodní majetek, nebo pasiva ve formě finančních závazků v 

poměru k jiné účetní veličině jako například vlastní kapitál a jiné. Vzorová smlouva 

nabízí výčet, z kterého si strany zvolí pro svůj vztah, co považují za vhodné. Aby v 

tomto ohledu nebyla vzorová smlouva bezzubou imperfektní normou, opět na 

nesplnění povinnosti zajistit závazky reaguje možností ohrožené strany ukončit a 

vypořádat celý vztah. 

V těchto svých ustanoveních opět vzorová smlouva klade velký důraz na zatažení 

celého holdingu do dotčeného právního vztahu. Tento prvek je revoluční v porovnání 

s jinými, jednoduššími, smluvními standardy, které se na trhu využívají. Nicméně 

smlouva EFET není v zavedení takových nástrojů zdaleka pionýrem. Téměř v 

identické podobě jsou i ve vzorové smlouvě ISDA 245. Nejen ve smyslu rozšíření 

odpovědnosti, ale i ve smyslu možnosti reagovat na otřesy ve skupině, které v daný 

okamžik nemusí mít (prozatím) přímý dopad na entitu, která je smluvní stranou, a 

                                                
245 http://www.isda.org/publications/isdamasteragrmnt.aspx 
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přesto už mohou znamenat oprávněný zájem druhé smluvní strany za podmínek 

spravedlivého finančního vypořádání od vztahu "utéci". 

 

6.6.10. Volba práva, rozhod čí doložky 

Vzorová smlouva EFET ve snaze vyloučit jak přímou metodu tak i kolizní metodu 

určení rozhodného práva a zajistit co možná nejvyšší stupeň právní jistoty ohledně 

toho, které právo má být rozhodné pro právní vztah, který zakládá, předkládá stranám 

volbu práva na straně jedné, explicitně vyloučení Vídeňské úmluvy na straně druhé a 

současně rozhodčí doložku s určením místa rozhodčího řízení. Samozřejmě je na vůli 

stran, které právo si zvolí jako rozhodné, i jak mají být řešeny spory případně ze 

smlouvy vyplývající. Strany se mohou i odchylně dohodnout, že takové spory budou 

rozhodnuty řádnými soudy té které strany. Jako vzorové řešení však smlouva nabízí 

jako rozhodné právo Spolkové republiky Německo a Německý institut pro rozhodčí 

soudnictví (Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V.) jako orgán příslušný k 

rozhodování sporů vzniklých ze smluvního vztahu. Tento rozhodčí tribunál, zkráceně 

označovaný jako DIS je nejvýznamnějším německým institucionálním rozhodčím 

soudem v Německu.246 

  

                                                
246 SYROVÁTKO, Petr. Několik poznámek k Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit 
e.V. – organizace rozhodčího soudu [online]. Epravo.cz. 22. ledna 2003. Dostupný na: 
http://www.epravo.cz/top/clanky/nekolik-poznamek-k-deutsche-institution-fur-
schiedsgerichtsbarkeit-ev-organizace-rozhodciho-soudu-20723.html 
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7. Závěr 

Téma této práce, přiznávám, bylo hned z několika důvodů problematické. Nebyl to 

jeden institut práva nebo omezená dílčí problematika. Tato práce může být 

kritizována, že si kladla za cíl zkoumat celou oblast práva, zmapovat její problémy 

napříč a tedy přílišná šíře zkoumané látky. Na obhajobu svého tématu bych chtěla 

uvést novost a tím řekněme užitečnost zpracování této matérie, i kdyby nakonec měla 

sloužit jen jako odrazový můstek dalším úvahám či diskuzím v této nové oblasti. 

Avšak věřím, že jsem ve své práci nabídla více, než pouze popisné zmapování oblasti 

práva. Vystihuji problematické body této mladé oblasti práva a zamýšlím se nad 

možnými alternativními řešeními de lege ferenda. V práci reflektuji vývoj v oblasti 

kapitálové regulace nakolik po nedávných změnách nyní významně zasahuje do 

oblasti mezinárodního obchodu s elektřinou. V práci nabízím, věřím, ojedinělé 

přehledné zmapování komplexní unijní úpravy v této oblasti, její podstaty a historie, 

pochopitelné a přehledné popsání a vysvětlení zásad vnitřního trhu s elektřinou. Na 

obhajobu této práce chci uvést i vystižení nejzávažnějších slabin a prostorů pro 

vylepšení v oblasti práva mezinárodního obchodu s elektřinou. Zpracování tohoto 

tématu mi nabídlo možnost odhalování pozoruhodných souvislostí mezi různými 

instituty či činnostmi institucí mezinárodního práva soukromého. Nejrůznější použití 

pojmu zboží, aktivity globálních organizací v energetice a jejich dopad na praktické 

situace v mezinárodním obchodu s elektřinou. 

Ústředním tématem této práce bylo právo mezinárodního obchodu s elektřinou. Takto 

obecně vymezenou oblast zkoumáni jsem pro účely této práce musela rozebrat na 

dílčí stavební součásti a především mezi těmito součástmi najít jednu klíčovou, 

centrální, ke které ty ostatní budou směřovat a budou podporovat a sloužit účelu, 

kterým bude právě pochopení vybrané klíčové součásti. Po důkladném obrušování 

toho, co je mezinárodní obchod s elektřinou, jeho podstata, odlupování slupek 

problémů souvisejících nikoli však ústředních, jsem do této role nominovala smlouvu 

na prodej elektřiny s mezinárodním prvkem. Odrazem toho je i struktura této práce. 

Smluvní standardy jsou předmětem závěrečné kapitoly, která je nazvána obsah 

mezinárodního práva obchodu s elektřinou. Jsou tedy vygradováním postupného 

poznávání toho, co trh s elektřinou znamená.  
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Jedná se o oblast v České republice dosud takto komplexně nezkoumanou. Proto 

jsem považovala za primární důkladné vymezení zkoumaného předmětu. Nadto 

elektřinu bylo nutné zkoumat nejen jako předmět právních vztahů, ale zabrousit i do 

základů fyziky a připomenout a ujasnit, s jakou veličinou v této práci vlastně pracuji. 

Při rozsáhlém zpracování související matérie jsem se musela vyrovnat s problémem 

hrozící přílišné šíře tématu, zvážit co je ještě nutné do práce zahrnout, aby byla 

problematika dostatečně celistvá, a bez čeho se tato práce musí obejít, abych se 

vyhnula rozplizlosti a mělkosti zpracování. Za účelem zkoncentrování celého obsahu 

na to nejpodstatnější jsem musela mnohá zpracovaná témata později částečně či 

zcela odstranit. 

Těžištěm této práce je především soukromoprávní sféra mezinárodního obchodu s 

elektřinou, tedy šestá část věnovaná smluvním standardům, a dále kapitola 

vymezující elektřinu jako předmět právních vztahů. Více jsem se pozastavila i u 

výjimečných témat, jako je téma o jednotného vnitřního trhu EU s elektřinou, či téma 

velice radikální a i značně nepřehledné kapitálové regulace obchodu s elektřinou. 

Zbylé kapitoly jsou s trochou nadsázky doplňující. Ačkoli jsem si vědoma nevole, 

jakou popisné části vzbuzují, v těchto kapitolách se neomezuji jen na popis rámce, v 

kterém energetický trh funguje. Vyzdvihuji praktické i hypotetické problémy, které jsou 

v této mladé a vyvíjející se oblasti přítomné. Není možné tuto problematiku zcela 

pominout. Bez vysvětlení složitého technického a organizačního rámce a současně 

globálního hospodářského pozadí by se práce smrskla do těžko pochopitelného a 

prostupného analyzování nedostatečně představeného tématu. 

Teorie práva mezinárodního obchodu mi sloužila jako jedno ze dvou základních 

vodítek, jaké oblasti obchodu s elektřinou je nutno prozkoumat a analyzovat. Druhým 

vodítkem mi byla samotná praxe, konkrétně tedy hlavní ožehavé problémy, se kterými 

se jako právnička v této oblasti nejčastěji setkávám. Tyto dvě pracovní linie jsem se 

pokusila skloubit tak, aby práce nebyla ani příliš praktická, současně abych 

zpracovala jen ty oblasti obecné nauky o právu mezinárodního obchodu a jen do té 

míry, nakolik jsou příznačné pro mezinárodní obchod s elektřinou. Snažila jsem se tak 

vyloučit riziko opisování témat z práva mezinárodního obchodu obecně bez 

dostatečné souvislosti s problémy obchodu s elektřinou. 
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Bylo velice těžké vyhledat související literaturu. Literatury věnované právu 

mezinárodního obchodu obecně je tolik, že jsem nevěděla, kde začít. Avšak například 

k tématu vzorové smlouvy EFET jsem musela vystačit s velice omezenými zdroji, 

ačkoli právě vzorová smlouva EFET je ústřední hrdinkou této práce. 

V této práci mi šlo především o to uchopit jako ucelený celek a vystihnout to, co činí 

tuto oblast odlišnou a zvláštní. Popsané problémy vycházejí především z praktické 

potřeby. Snažila jsem se zamyslet nad vhodností či slabinami stávající právní úpravy, 

která souvisí s mezinárodním obchodem s elektřinou. Ve své práci se pokouším 

popsat souvislosti i nedostatky současné úpravy. Na úrovni práva České republiky 

bych za příklad takových nedostatků jmenovala jistě nezbytný posun v oblasti chápání 

elektřiny jako předmětu právních vztahů, sjednocení koncepce právních dispozic s 

elektřinou, kterou snad lze očekávat od připravované rekodifikace civilního práva. 

Současně, jak jsem v práci popsala, bude patrně nutné jakého uzrání a následné 

korekce předpisů v oblasti regulace komoditních a kapitálových trhů a burz. Na úrovni 

Evropské unie bych v tomto závěru zmínila potřebu překonání politických tlaků a 

dotažení širokospektrální reformy energetického sektoru za podpory SD EU a 

současně překonání vedlejších hospodářských efektů těchto reforem jako jsou 

problémy s dlouhodobými smlouvami. Vzorová smlouva EFET prochází rovněž 

citelným vývojem a teprve budoucnost ukáže, zda vývojem destruktivním či 

produktivním. Nakonec na celosvětové úrovni bych jmenovala za všechny ustálení 

celního a daňového statutu elektřiny, nalezení dostatečného konsensu moderního 

pojetí liberalizovaného obchodu s elektřinou a nezbytnosti jeho podpory přes 

počáteční nevyhnutelné náklady a obtíže. 

Liberalizace trhu, kapitálová regulace, mezinárodní celní režim, rozvoj smluvních 

standardů. To je heslovitě vyjádřeno podstata dnešního mezinárodního obchodu s 

elektřinou. Tyto oblasti ruku v ruce procházejí dynamickým vývojem, jsou středem 

globální pozornosti, a směřují k rozvinutému mezinárodnímu obchodu s elektřinou, 

který, jak dnešní svět věří, povede k vyšší kvalitě dodávek i životního prostředí a 

hospodářským benefitům. Téma mezinárodního obchodu s elektřinou proto skýtá 

velkou spoustu zajímavých problémů a prostor pro úvahy o dalším vývoji. Současné 

ochromení světové ekonomiky také nabízí zajímavé zrcadlo, když sníženou 

spotřebou, potažmo odbytem elektřiny vrací investiční apetit a obraty mezinárodního 
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obchodu v oblasti elektroenergetiky několik let dozadu. Jak je pro období krize 

příznačné, lze očekávat tlak na zvýšenou regulaci. To je do jisté míry v rozporu s 

myšlenkou liberalizace trhu. Můžeme proto čekat, že za dané krize státy uberou z 

euforie začátku tohoto tisíciletí a začnou couvat od otevírání svých hranic obchodu s 

elektřinou. To vše jsou velké výzvy pro mezinárodní obchod s elektřinou a pro jeho 

tvůrce. 
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Energie, Milieu en Water a další proti Directeur van de Dienst uitvoering en 

toezivht energie. 

3. Rozsudek SD EU ve věci C-158/94 Komise proti Italská republika. 

4. Rozsudek SD EU (šestého senátu) ze dne 29. října 2009 Komise Evropských 

společenství proti Belgickému království, věc C-474/08. 

5. Rozsudek SD EU (čtvrtého senátu) ze dne 29. října 2009, Komise Evropských 

společenství proti Švédskému království, Věc C-274/08. 

6. Rozsudek SD EU (třetího senátu) ze dne 12. února 2009, Komise Evropských 

společenství proti Polské republice, věc C-475/07. 

7. Rozsudek SD EU C-393/92 ve věci Commune d'Almelo proti NV 

Energiebedrijf Ijsselmij. 

8. Rozsudek SD EU 6/64 ve věci Flaminio Costa proti ENEL. 

9. Rozsudek SD EU (třetího senátu) ze dne 9. října 2008, Julius Sabatauskas a 

další, žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Lietuvos Respublikos 

Konstitucinis Teismas – Litva, věc C-239/07. 

10. Rozsudek SD EU (třetího senátu) ze dne 22. května 2008, Citiworks AG, 

žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Oberlandesgericht Dresden – 

Německo, věc C-439/06. 

11. Rozsudek SD EU (osmého senátu) ze dne 21. června 2007, Komise 

Evropských společenství proti Španělskému království, věc C-358/05. 

12. Rozsudek SD EU (velkého senátu) ze dne 28. listopadu 2006, Evropský 

parlament proti Radě Evropské unie, věc C-414/04. 

Judikatura České republiky  

1. Usnesení Nejvyššího soudu ČR, Sp.zn../č.j.: 33 Cdo 415/2008 ze dne 

31.08.2010. Pramen: Původní nebo upravené texty pro Aspi. 

2. Usnesení Nejvyššího soudu ČR, Sp. zn./č.j.: 25 Cdo 229/2008 ze dne 

27.1.2010. Pramen: Původní nebo upravené texty pro Aspi.  

3. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, Sp. zn./č.j.: 28 Cdo 3033/2005 ze dne 22. 8. 

2007. Pramen: Soudní judikatura (Aspi, a.s.). 

4. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR Sp. zn./č.j.: 21 Cdo 4196/2007 ze dne 

8.12.2008. Pramen: Soudní judikatura (Aspi, a.s.). 
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