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Cílem této práce je právní rozbor praxe obchodu s elektřinou v současném globalizovaném 

světě. Obchod s elektřinou, tedy transakce na prodej a koupi elektrické energie s 

mezinárodním prvkem spadají do oblasti mezinárodního práva soukromého. Nicméně zcela 

výjimečná povaha elektřiny a nakládání s ní činí z této oblasti zcela svébytný obor k 

mezinárodnímu právu soukromému ve vztahu speciality. Nevyhnutelnou součástí zkoumání 

mezinárodního obchodu s elektřinou je rovněž složitá avšak velmi významná oblast 

veřejnoprávní regulace obchodu s elektřinou.  

 

Po úvodní kapitole představuje tato práce příznačné rysy oblasti obchodování s elektřinou v 

kapitole druhé. Třetí kapitola se zabývá nezbytným základním systematickým zařazením 

zvoleného tématu do systému práva. 

 

Navzdory tomu, že ústředním tématem této práce je především jádro samotného 

mezinárodního obchodu s elektřinou, tedy smlouvy na prodej a koupi elektřiny v 

mezinárodním obchodu, podstatná část této práce byla věnována důslednému zkoumání 

související regulativy. Důvodem je jak zvláštní technická povaha elektřiny, tak i velká 

hospodářská a tudíž i politická citlivost obchodu s elektřinou, a v neposlední řadě i obrovský 

dopad výroby elektřiny na životní prostředí. Obzvláště tyto aspekty jsou ve čtvrté kapitole 

zkoumány a postaveny do souvislostí se současným veřejnoprávním regulačním rámcem. 

Práce se zaměřuje na činnosti světových organizací jako je OECD či WTO v oblasti obchodu 

s elektřinou. Zvláštní pozornost je věnována velice ojedinělým aktivitám na evropském 

kontinentu vedených Evropskou unií a Evropskou chartou, kterými je integrace národních 

trhů s elektřinou do jednoho celoevropského vnitřního trhu s elektřinou. Práce také zkoumá 

kapitálovou regulaci obchodování s deriváty elektřiny, která byla zavedena nedávno přijatou 

směrnicí Evropské unie MiFID. Kapitola pátá pak v úzké souvislosti s tím představuje 

zvláštní subjekty aktivní na trhu s elektřinou. 

 



Na pozadí popsané regulace tato práce ve své šesté kapitole zkoumá charakter transakcí 

uskutečňovaných v rámci obchodu s elektřinou, potažmo užívaných smluvních typů. Práce 

vymezuje zvláštnosti určení obligačního statutu smluvních vztahů, které v této oblasti 

vznikají. Práce rovněž představuje standardizovaný smluvní vzor pro obchodování s 

elektřinou EFET a do hloubky tento smluvní vzor analyzuje. V neposlední řadě se tato práce 

zabývá i otázkou případné aplikace Vídeňské úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží. 

 

Tato práce se předně zaměřuje na mezinárodní právo soukromé. Nicméně je psána z 

pohledu českého právníka. V případě mezinárodní transakce je vždy, pokud nejsou použity 

přímé normy, aplikováno právo některého státu jako právo rozhodné, a to ať již v důsledku 

volby práva či aplikace kolizní normy. Z tohoto důvodu tato práce rovněž zkoumá české 

právo pro případ, že je v mezinárodní transakci právem rozhodným, do té míry, nakolik toto 

bylo nezbytné, aby práce poskytovala ucelenou studii o dané problematice. Práce se proto 

zabývá povahou elektřiny, identifikací smluvních typů užívaných v obchodu s elektřinou z 

pohledu českého práva, i veřejnoprávními předpisy, které se aplikují vždy, pokud se 

transakce uskutečňuje v rámci přenosové soustavy České republiky. Práce se současně 

pokouší o výhled na nejbližší vývoj očekávaný v této oblasti. 

 

Energetika nabízí nejednu výzvu a je předmětem dynamického vývoje v celosvětovém 

měřítku. I z tohoto důvodu je téma mezinárodního obchodu s elektřinou velmi atraktivní. V 

závěrečné kapitole sedmé shrnuje práce právě dynamickou povahu a budoucí výzvy práva 

mezinárodního obchodu s elektřinou. 
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