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Abstrakt 

Předmětem této práce je trh s elektřinou v České Republice a jeho legislativa, 

konkrétně základní zákon energetické legislativy tj. zákon č. 458/2000 sb. (energetický 

zákon). Úvodní část pojednává o historii a důvodech vzniku nového energetického 

zákona, o jeho struktuře a nových změnách, které zákon přinesl. Další část popisuje 

současnou strukturu trhu s elektřinou, účastníky na trhu a jejich vztahy. Ve čtvrté části 

se chronologicky zabývám novelami energetického zákona, jejich dopadem na 

účastníky trhu s elektřinou a na pravomoci a povinnosti státních regulátorů. V poslední 

části se zaměřuji na cenu elektřiny pro koncového zákazníka, zejména pak na 

regulovanou část ceny a popisuji zde trh s podpůrnými službami a hlavně se zaměřuji na 

možné důvody pro zvyšující se nároky na náklady na podpůrné služby a jejich faktický 

pokles. 

 

Klíčová slova 
Energetický zákon, trh s elektřinou, novely energetického zákona, podpůrné služby, 

cena elektřiny 

 

Rozsah práce: 77 745 znaků 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

The object of this thesis is the electricity market in the Czech Republic and its 

legislation, specifically the fundamental law of energy legislation i.e. the law 

no. 458/2000 Coll. (Energy law). The first part is devoted to history and reasons for the 

establishment of new energy law, its structure and new changes brought by the law. 

The next part describes the current structure of electricity market, participants in the 

electricity market and their relationships with each other. The third part focuses 

chronologically on the amendments of the Energy law, their impact on participants of 

the electricity market and on the powers and duties of state regulators. The last part 

concentrates on the price of electricity for end users, especially on the regulated part of 

price and it describes the ancillary market, where i focus on the possible reason for 

increasing requirements on costs on ancillary market and the real drop. 
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1 ÚVOD 
Elektřina, jedna z hlavních hnacích energií všech ekonomik světa, už 

neodmyslitelně patří k našemu každodennímu životu. Drtivá většina nových technologií 

využívá elektřinu pro svoje fungování a elektřina se stala postupem 20. století energií 

budoucnosti. Právě proto jsem své téma bakalářské práce zvolil z tohoto progresivně se 

vyvíjejícího odvětví – elektroenergetiky. 

 Po desetiletí bylo odvětví elektroenergetiky jak v ČR, tak i ve většině 

evropských zemí ovládáno jednou vertikálně integrovanou státní společností, která se 

starala o celý distribuční řetězec od výroby, přes přenos a její distribuci, až po 

jednotlivé dodávky přímo koncovému spotřebiteli. Nicméně v návaznosti na evropskou 

legislativu byla v roce 2000 v ČR zahájena liberalizace odvětví, která po několikaletém 

postupném procesu vedla k zavedení plně tržního prostředí do oblasti výroby a dodávky 

elektřiny a simultánně s tím šlo propojení domácího trhu s evropským trhem 

s elektřinou. Liberalizace zásadně ovlivnila strukturu v tomto odvětví, vztahy mezi 

jednotlivými aktéry podílejícími se na výrobě, přenosu, distribuci a dodávce elektřiny a 

dala vzniknout novým institucím. Hlavním katalyzátorem pro tyto změny byl zákon 

č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) a jeho novely.  

Proto hlavním cílem mé práce bude popsání novel energetického zákona, 

poukázání na jeho dopady na účastníky trhu s elektřinou a také popsání nových vztahů a 

struktur na daném trhu, neboť dříve původně jednoduché vztahy, kdy jeden subjekt byl 

odpovědný za celou cestu elektřiny od výrobce po spotřebitele, včetně kvality a 

spolehlivosti dodávky, se staly mnohem složitější a méně přehlednější. A myslím si, že 

znalost tohoto prostředí, které má vliv na všechny lidi v okolí, je určitou výhodou, skrz 

kterou mohou spotřebitelé ovlivnit svoje stále rostoucí náklady na elektřinu.  

Úvodní část je zaměřena na představení energetické legislativy v ČR, konkrétně 

se zaměřuje na základní zákon tj. Energetický zákon.  

V druhé části se věnuji popsání současné struktury celého odvětví 

elektroenergetiky. Přiblížení vztahů mezi účastníky trhu, možnostem a způsobům 

nakupování elektřiny a popsání nových institucí, které se na trhu objevili s přijetím 

energetického zákona. 
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V třetí části se zaměřuji na samotný energetický zákon, konkrétně na 

chronologické popsání jeho novel a popsání dopadů na pravomoci, povinnosti státních 

institucí a další změny tykající se účastníků trhu. 

V poslední kapitole rozebírám cenu pro koncového zákazníka. Zaměřuju se 

především na regulovanou část ceny elektřiny a popisuji zde systémové služby a 

důvody pro možné zvýšení nároků na náklady PpS v kontrastu s jejich reálným 

poklesem. 
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2 Legislativa na trhu s elektřinou v ČR 
Elektroenergetika je v současné době jedno z nejvíce klíčových a rychle se 

rozvíjejících odvětví na světě. Jakákoliv země, která se chce nadále rozvíjet, musí mezi 

své páteřní odvětví počítat elektroenergetiku. V průběhu 20. století se lidstvo stalo na 

elektřině závislé a tento trend se neustále prohlubuje. Dnes si téměř nikdo z nás 

nedokáže představit normální fungování bez elektřiny. 

Jelikož je trh s elektřinou velmi důležitým sektorem pro hospodářství, objevuje 

se zde potřeba dát trhu pravidla a řád, podle kterého by se mohl řídit. Každá země má 

tedy svoje zákony, vyhlášky, předpisy a směrnice, jejichž cílem je nejen zajistit správně 

fungující konkurenční prostředí, ale i dostatečnou ochranu spotřebitele. O legislativní 

rámec se v České Republice stará ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a 

energetický regulační úřad (ERÚ). 

Nejdůležitějším dokumentem upravujícím trh s elektřinou je zákon č. 458/2000 

Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o 

změně některých zákonů (energetický zákon), součástí legislativy je i zákon č. 

180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně 

některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) a zákon 

č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Dále tyto zákony doplňuje odpovídající 

sekundární legislativa v podobě vyhlášek státních institucí.  

2.1 Energetický zákon 
Energetický zákon je hlavním zákonem v oblasti elektroenergetiky, plynárenství, 

teplárenství a upravuje rovněž práva i povinnosti fyzických a právnických osob s tím 

spojené. Zákon byl schválen 28. listopadu 2000 a vstoupil v platnost 1. ledna 2001. 

Tento zákon nahrazoval původní zákon č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o 

výkonu státní správy v energických odvětvích a o Státní energetické inspekci, neboť 

postupem času se začaly objevovat nejasnosti a nepřesnosti, které starý zákon 

neupravoval. Novou právní formu si tedy především vyžádalo (BOUŠOVÁ a kol., 

2009): 

- Zavedení nových směrnic EU do energetické legislativy ČR. 

- Nevyhovující řešení vzájemných vztahů autorizovaných osob1. 

- Nemožnost změny autorizace v některých specifických případech. 

                                                             
1 Po vydání energetického zákona je autorizovaná osoba chápána jako subjekt s licencovanou činností.  
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- Praktická nemožnost ovlivnění ekonomických podmínek podnikání 

autorizovaných osob v činnostech, kvůli kterým byla autorizace udělena. 

- Nejasné vymezení kompetencí mezi MPO a MFČR při ovlivňování činnosti 

regulovaných subjektů, především při stanovování cen energie. 

-  Absence možnosti udělení sankce za nedodržování některých ustanovení 

zákona. 

- Nevyhovující ochrana spotřebitele energie v oblasti dodávky energie, kdy 

autorizovaná osoba chce nebo musí ukončit svojí činnost a další. 

 

 Energetický zákon tedy z pohledu EU, plně implementoval do právního řádu 

ČR principy platné v zemích EU pro oblast podnikání a výkonu státní správy v odvětví 

elektroenergetiky a plynárenství. Jednalo se hlavně o aplikaci Směrnice č. 96/92/EC, o 

společných pravidlech vnitřního trhu s elektřinou, Směrnice č. 98/30/EC, o společných 

pravidlech vnitřního trhu se zemním plynem a Dohody k energetické chartě.  

Zákon nově upravil podmínky podnikání, výkon státní správy včetně regulace 

v energetických odvětvích a práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím 

spojené, zajistil také harmonizaci české energetické legislativy s legislativou EU, zajistil 

v energetických odvětvích tržní prostředí a stanovil proces otevírání trhu s elektřinou 

a plynem, vytvořil nové instituce i s vymezením jejich pravomocí a povinností 

(Energetický regulační úřad pro regulaci elektroenergetiky, plynárenství, teplárenství 

a Operátora trhu s elektřinou) s cílem dosažení spolehlivé a kvalitní dodávky energie za 

přijatelné ceny pro každého konečného spotřebitele, upravil postavení Státní 

energetické inspekce a určil sankce za porušování platných zákonů a v neposlední řadě 

vytvořil podmínky pro ochranu životního prostředí a rozvoji energetiky 

(BOUŠOVA a kol., 2009). 

Nový energetický zákon, stejně jako ten starý, se člení na obecnou část a zvláštní 

část, dohromady se skládající z pěti hlav. Obecnou část tvoří Hlava 1, 3, 4 a 5, zvláštní 

část je tvořena pouze Hlavou 2, která je však ještě rozdělena na oddíly 

elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství. 

Hlava 1 se nazývá obecná část a stanovuje základní věci v odvětví. Obecná část 

vymezuje předměty a pojmy užívané v zákoně, definuje pojem podnikání 

v energetických odvětvích, upravuje a definuje veškeré záležitosti související 

s licencemi pro daná odvětví, stanovuje vznik a pravomoci regulačních institucí na trhu. 
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  Hlava 3 - Správní delikty určuje sankce za porušení energetického zákona 

a uvádí činnosti vedoucí k porušení uvedených ustanovení energetického zákona. 

Hlava 4 se zabývá dozorem v oblasti energetických odvětví, upravuje a definuje 

působnosti a pravomoci Státní energetické inspekce. 

Hlava 5 pojmenovaná Společná, přechodná a závěrečná ustanovení obsahuje 

veškerá zmocnění k vydání prováděcích vyhlášek MPO, ERÚ a ministerstva pro místní 

rozvoj, dále se zde specifikuju postup schvalování Pravidel provozování přenosové 

soustavy a Pravidel provozování distribuční soustavy, obchodní podmínky Operátora 

trhu, Řád provozovatele přenosové soustavy a Řád provozovatele distribuční soustavy 

a nakonec je zde stanoven z časového hlediska postup ERÚ při řešení specifikovaných 

sporů. 

Hlava 2, jak už bylo zmíněno výše, je tvořena třemi částmi. V této práci se budu 

zabývat sektorem elektroenergetiky, proto už dále neuvádím druhý a třetí díl zvláštní 

části energetického zákona. V prvním dílu jménem elektroenergetika jsou stanovena 

pravidla a povinnosti přímo pro trh s elektřinou. Konkrétně je zde jasně definováno, kdo 

může být účastníkem trhu a jaké má práva a povinnosti plynoucí z jejich účasti na trhu. 

V následující kapitole podrobně rozeberu trh s elektřinou, jeho účastníky a způsob 

obchodování na tomto trhu. 

3 Trh s elektrickou energií 
Elektřina je obchodovatelná komodita, která má svá specifika. Elektrická energie 

má univerzální užití, je tzv. čistou energií, lze ji přeměnit jako jedinou na jiné formy 

energie, proto kvůli její univerzálnosti neustále roste závislost lidstva na jejím užívání. 

Dále je zde „neadresnost“ dodávky elektřiny, tj. v propojené elektrizační soustavě nelze 

zajistit dodávku od určitého výrobce k určitému odběrateli. V neposlední řadě je 

elektrická energie neskladovatelná ve větším měřítku a tudíž výroba i spotřeba se 

uskutečňují současně, což vyžaduje dispečerské řízení chodu a vysokou úroveň 

automatizace (KUBÍN, 2009). 

Trh lze nejjednodušeji definovat jako místo, kde se střetává nabídka 

s poptávkou, které určují cenu. Z odborných knih bych zde zmínil asi nejznámější 

definice trhu od Samuelsona (2007): Trh je uspořádání, při kterém na sebe vzájemně 

působí prodávající a kupující, což vede ke stanovení cen a množství komodity. 

V současnosti trh s elektřinou tvoří důležitou součást hospodářství každé země a 

jeho vliv, kvůli nenahraditelnosti elektřiny, bude nadále stoupat. V celé Evropě byl trh 
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po řadu let silně regulován, až počátkem 90. let přichází vlna liberalizace tohoto 

odvětví. Dříve byly dodávky zajišťovány jedinou, vertikálně integrovanou společností 

(obvykle vlastněnou státem) zajišťující všechny oblasti elektroenergetiky od výroby, 

přes přenos až po distribuci. 

Výsledkem liberalizace byla menší míra regulace, která dovolila otevřít trh pro 

další subjekty, které si navzájem konkurují. Energetické společnosti jsou tedy 

v důsledku liberalizace vystaveny konkurenci nejen v oblasti prodeje elektřiny 

koncovému zákazníkovi ale i výrobě, což by mělo vézt ke zkvalitnění služeb a snížení 

cen. Obecné charakteristické znaky liberalizace (CHEMEŠNEC a kol., 2010): 

 Existence legislativy umožňující podnikání v energetice. 

 Uskutečnění privatizace v sektoru energetiky. 

 Vytvoření konkurenčního prostředí, podnikové strategie jsou zaměřeny 

na strategii odbytu. 

 Existence nových informačních technologií 

 Uplatnění marketingu, zákaznické modely chování energetické 

společnosti. 

 Potřeba průhlednosti trhu energie, průhlednost toku financí. 

 
Trh s elektrickou energií v ČR 

Trh s elektřinou v ČR si v posledním desetiletí prošel výraznou změnou. Za 

počátek liberalizace trhu s elektřinou v ČR můžeme považovat přijetí zákona 

č.458/2000 Sb. (energetický zákon). Tedy liberalizace trhu s elektřinou v ČR přeměňuje 

původně „chráněného zákazníka“, jehož dodávky elektřiny plně stanovoval Energetický 

regulační úřad, na „oprávněného zákazníka“ s právem volby svého dodavatele silové 

elektřiny. Samotný proces liberalizace byl rozdělen do několika etap a to s ohledem na 

velikost spotřeby elektrické energie koncovým zákazníkem (Liberalizace trhu 

s elektřinou v ČR, 2009): 

 1.1 2002 – zákazníci s roční spotřebou nad 40 GWh 

 1.1 2003 – zákazníci s roční spotřebou nad 9 GWh 

 1.1 2004 – všichni zákazníci s průběhovým měřením spotřeby mimo 

domácnosti 

 1.1 2005 – všichni koneční zákazníci mimo domácnosti 

 1.1 2006 – všichni koneční zákazníci mimo domácnosti 
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Tedy od ledna 2006 mají všichni koncový spotřebitelé právo na změnu dodavatele 

elektřiny a tím i možnost snížení celkových výdajů na elektřinu. 

3.1 Účastníci trhu 
Předtím než se budu zabývat různými typy trhů a jejich vztahy, se podrobněji 

zaměřím na účastníky trhu. Energetický zákon jasně definuje subjekty působící na 

českém trhu, mezi které patří: Výrobci elektřiny, provozovatel přenosové soustavy, 

provozovatelé distribučních soustav, operátor trhu, obchodníci s elektřinou a zákazníci. 

3.1.1 Výrobce elektřiny 

Výrobci elektřiny jsou prvním článkem v řetězci, přes který se dostává elektřina 

ke koncovému spotřebiteli. Výrobcem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, které je 

Energetickým regulačním úřadem udělena licence na provoz zařízení na výrobu 

elektrické energie na území ČR. Licence se uděluje na dobu 25 let2. Základní práva a 

povinnosti výrobce elektřiny jsou ustanovena v zákoně č.458/2000 Sb. tzv. Energetický 

zákon a to konkrétně v §23. Další prává a povinnosti výrobců plynou z pravidel 

přenosové a distribuční soustavy, do které je daný zdroj připojen. Tyto pravidla 

vyplývají spíše z technologického hlediska. 

V současnosti v České Republice stále převládá výroba elektřiny z parních 

elektráren, která činí přes 53 % celkové výroby. Za zmínění stojí výroba elektřiny 

z obnovitelných zdrojů, konkrétně ze slunečných a větrných elektráren, kdy výroba 

vzrostla z 22 MW v roce 2005 na 2189,9 MW v roce 2011 (ERÚ, 2012). Tato změna 

byla zapříčiněna výraznou státní podporou. Přehledná struktura instalovaného výkonu 

podle typů elektráren je uvedena v tabulce 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Dle §4 Zákona č.458/2000 Sb., Energetický zákon 
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Tabulka 1: Vývoj instalovaného výkonu v ČR 

Druh elektrárny 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
PE 10 664,0 10 690,7 10 648,1 10 685,2 10 720,1 10 769,0 10 787,5 
PPE + PSE 800,0 837,7 860,9 897,7 934,9 1 024,4 101,5 
Vodní vč. PVE 2 166,0 2 175,0 2 175,5 2 191,8 2 183,0 2 202,6 2 201,1 
JE 3 760,0 3 760,0 3 760,0 3 760,0 3 830,0 3 900,0 3 970,0 
VTE + SLE 22,0 43,7 116,5 189,5 657,8 2 176,9 2 189,9 
Celk. výkon [MW]  14 412 17 507 17 561 17 724 18 326 20 073 20 520 

Zdroj: Energetický regulační úřad 

Vysvětlivky: 

PE – parní elektrárny    PPE – paroplynové elektrárny 

PSE – plynové spalovací elektrárny  PVE – přečerpávací vodní elektrárny 

JE – jaderné elektrárny   VTE – větrné elektrárny 

SLE – slunečný elektrárny 

Největší firmou na trhu s výrobou elektřiny v ČR je firma ČEZ a.s., s podílem 

74,7 % na celkové výrobě elektřiny je firma dominantní na tomto trhu. ČEZ a.s. 

provozuje na území ČR 2 JE, 12 tepelných elektráren, 30 vodních elektráren a 13 SLE 

o celkovém instalovaném výkonu 15122 MW (ČEZ, 2012). 

3.1.2 Provozovatel přenosové soustavy 
Přenosová soustava (PS) je složitý technologický komplex vedení o zvláště 

vysokých napětí3, transformoven, rozvoden, řídicích systémů, měřících zařízení a 

informačních systémů sloužících k zajištění přenosu elektřiny pro celé území České 

Republiky a propojení elektrizačními soustavami sousedních států (KUBÍN, 2006). 

Provozovatelem přenosové soustavy, zřizované na základě zákona č. 458/2000 Sb. a 

provozované ve veřejném zájmu, je státní společnost ČEPS a.s.4  ČEPS a.s. je tzv. 

přirozeným monopolem, neboť pro celé území ČR je Energetickým regulačním úřadem 

vydána pouze jedna licence na provoz PS. Hlavní činnosti PPS jsou definovány 

v Energetickém zákonu § 24, kde stojí, že PPS je odpovědný za:  

 Zajištění spolehlivého provozování, obnovy a rozvoje PS včetně jejich 

mezisystémových propojení. 

  Poskytování přenosu elektřiny na základě uzavřených smluv. 

  Řízení toků v PS při respektování přenosů elektřiny mezi propojenými 

soustavami ostatních států a ve spolupráci s provozovateli distribučních 

soustav v elektrizační soustavě.  
                                                             
3 400 kV, 220 kV a vybraných vedení o 110 kV 
4 Ministerstvo průmyslu a obchodu vlastí 100% akcií. 
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 Zajištění systémových služeb pro elektrizační soustavu na úrovni 

přenosové soustavy. 

 ČEPS a.s. tedy poskytuje přenosové služby pro uživatele PS a kromě této základní 

úlohy přenosu elektřiny zprostředkovává a zajišťuje systémové služby podmiňující 

provoz ES ČR5. V současné době PS tvoří 41 rozvoden s 74 transformátory (ČEPS, 

2012 c).  

Obrázek 1: Schéma rozvodné sítě v ČR 

 
Zdroj: ČEPS a.s. 

3.1.3 Provozovatelé distribučních soustav 
Distribuční soustava navazuje na přenosovou soustavu, ale je tvořena vedením s 

nižším napětím6. Distribuční soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu a 

proto licenci na provozování distribuční soustavy uděluje Energetický regulační úřad. 

Hlavní úlohou distribuční soustavy je přenos elektřiny ke koncovému odběrateli. Práva 

a povinnosti provozovatelů distribučních soustav jsou stanovena v §25 zákon 

č. 458/2000 Sb. a v Pravidlech provozu distribuční soustavy. Pro Českou Republiku 

rozdělujeme distribuční soustavu na (CHEMIŠINEC, 2010): 

1. Regionální distribuční soustavy – jsou přímo připojeny na přenosovou 

soustavu. Území ČR je regionálně rozděleno podle krajů, kde se 

distribuční soustavy vzájemně nepřekrývají. Tyto distribuční soustavy 

                                                             
5 Všechny úlohy a činnosti plynou z Kodexu přenosové soustavy, kde jsou uvedena pravidla provozování 
PS 
6 Distribuční soustava je tvoře vedením o napětí 110 kV, pokud ovšem není součástí přenosové soustavy, 
dále  napětím o 0,4/0,24 kV, 3 kV, 6 kV, 10 kV, 22 kV nebo 35 kV. 



12 
 

provozují tři největší hráči na trhu s elektřinou v ČR – ČEZ Distribuce, 

a.s., E.ON Distribuce, a.s., PRE Distribuce, a.s.7 

2. Lokální distribuční soustavy – nejsou přímo připojeny na přenosovou 

soustavu, ale na některou regionální distribuční soustavu. Zpravidla to 

jsou bývalé velké areály průmyslových aglomerací (doly, hutě), ale i 

velmi malé lokální distribuční soustavy. Ke dni 1.1 2012 ERU eviduje 

307 licencí na provoz distribuční soustavy. 

3.1.4 Operátor trhu 
Operátorem trhu pro Českou Republiku je společnost OTE, a.s., která je opět 

plně vlastněna státem8. Operátor trhu je velmi důležitý článek pro fungování trhu, neboť 

zajišťuje koordinaci nabídky a poptávky na trhu s elektřinou. Jeho činnosti jsou 

zakotveny v Energetickém zákoně v §20a, mezi jeho hlavní činnosti patří 

vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek mezi sjednanými a skutečnými 

dodávkami a odběry elektřiny, organizování krátkodobého trhu s elektřinou, ve 

spolupráci s provozovatelem přenosové soustavy organizuje vyrovnávací trh s regulační 

energií9, zpracovává měsíční a roční zprávy o trhu s elektřinou a o budoucí očekávané 

spotřebě. Od roku 2004 se OTE, a.s. stala dle zákona č.695/2004 Sb. správcem rejstříku 

obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. 

3.1.5 Obchodníci s elektřinou 
Obchodník s elektřinou je právnická nebo fyzická osoba, jejž obdržela licenci od 

Energetického regulačního úřadu na obchod s elektřinou. Práva a povinnosti jsou opět 

zakotvena v Energetickém zákoně konkrétně v §30. Ke dni 1.1 2012 bylo registrováno 

353 licencí pro obchod s elektřinou10, ne všichni jsou však aktivní. Hlavním úkolem 

obchodníků s elektřinou je tedy nákup elektřiny za účelem dalšího prodeje. 

V současnosti je stále nejsilnějším hráčem na tomto trhu společnost ČEZ a.s. s cca 45% 

podílem, druhou a třetí společností jsou E.ON, a.s. a PRE, a.s. 

3.1.6 Koneční zákazníci 
Konečným zákazníkem budeme rozumět fyzickou nebo právnickou osobu, která 

pouze spotřebovává odebranou elektřinu. Díky liberalizaci trhu má zákazník od 1.1 
                                                             
7 PRE Distribuce, a.s. působí v Praze, E.ON Distribuce, a.s. v krajích Jihočeském, Vysočina, 
Jihomoravském a Zlínském, ČEZ Distribuce, a.s. působí ve zbylých 9 krajích. 
8 Ministerstvo průmyslu a obchodu vlastní 100% akcií. 
9 Regulační energie slouží k vyrovnávání odchylek při spotřebě a výrobě elektřiny. 
10 Zdroj: Energetický regulační úřad 
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2006 možnost volby svého dodavatel elektřiny. Samozřejmě i pro zákazníka platí určitá 

pravidla a povinnosti, která jsou stanovena v Energetickém zákoně §28 a v Pravidlech 

přenosové a distribuční soustavy. 

3.1.7 Subjekt zúčtování (SZ) 

Subjektem zúčtování rozumíme takového účastníka trhu, který je odpovědný za 

odchylku, tedy za rozdíl mezi závazkem dodané/odebrané elektřiny účastníky trhu 

(výrobce, spotřebitel, obchodník) a skutečným objemem. SZ musí být registrován u 

operátora trhu OTE a na základě této registrace (smlouvy) provádí OTE 

vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylky. SZ zároveň může převzít 

odpovědnost za odchylku i od ostatních účastníků trhu. V praxi je většinou subjektem 

zúčtování obchodník prodávající elektřinu konečným spotřebitelům. V současnosti je 

v ČR registrováno 95 SZ (OTE, 2012 b). 

3.2 Regulátoři na trhu s elektřinou v ČR 

Regulaci můžeme definovat jako dohled, kontrolu a činnost vlády nad 

ekonomickými aktivitami soukromého sektoru za účelem ekonomické efektivnosti 

(BALDWIN, 2011). Podmínky pro regulaci vznikají při tržních selhání (informační 

asymetrie, nedokonalá konkurence, veřejné statky, externality), kdy tržní mechanismy 

nefungují správně či ideálně. V sektoru elektroenergetiky se za takové činnosti považují 

hlavně přenos a distribuce elektřiny, neboť to vyplývá z jejich přirozeně monopolního 

charakteru. Regulatorní činnosti na trhu s elektřinou vykonávají tyto úřady: Energetický 

regulační úřad (ERU), Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), Státní energetická 

inspekce (SEI) a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). 

3.2.1 Energetický regulační úřad 

ERÚ je nejvýznamnější regulační úřad v energetice. ERÚ byl zřízen 1. ledna 

2001 zákonem č. 458/2000 Sb. (Energetický zákon). Úřad sídlí v Jihlavě, jeho předseda 

je jmenován na dobu 6 let prezidentem republiky na návrh vlády11. ERÚ podporuje 

hospodářskou soutěž, využívání obnovitelných a druhotných zdrojů, kombinovanou 

výrobu elektřiny a tepla, využívání obnovitelných zdrojů energie a ochranu zájmů 

                                                             
11 Zákon č. 458/2000 Sb. §17b odstavec 2 
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spotřebitelů v oblastech energetiky, kde není možná konkurence12. Mezi hlavní 

působnosti ERÚ patří:  

 Regulace cen – úřad stanovuje cenu za přenos a distribuci elektřiny, cenu 

za činnosti operátora trhu, cenu elektřiny dodavatele poslední instance, 

cenu za systémové služby, výkupní cenu elektřiny z obnovitelných 

zdrojů13.  

 Rozhoduje o udělení, změně nebo odebrání licence pro podnikání 

v energetických odvětvích. 

 Rozhoduje spory mezi jednotlivými držiteli licencí, nebo mezi držiteli 

licence a jejich zákazníkem. 

 Vykonává dohled nad trhem s elektřinou, stanovuje pravidla přenosové a 

distribuční soustavy a kontroluje, zdali je účastníci trhu dodržují a 

případně ukládá pokuty podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů. 

3.2.2 Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Ministerstvo jako ústřední orgán státní správy pro energetiku uděluje souhlas 

s výstavbou elektráren nad 100 KW instalovaného výkonu. Zpracovává a vydává státní 

energetickou koncepci, kde jsou uvedeny státní priority a cíle, kterých chce stát 

dosáhnout ve výhledu příštích 30 let. MPO se také stará o plnění závazků plynoucích 

z mezinárodních smluv a z členství v mezinárodních organizacích a v neposlední řadě 

předává zprávu o stavu elektroenergetiky Evropské komisi. 

3.2.3 Státní energetická inspekce 

SEI je správním úřadem podřízeným MPO, který se člení na ústřední inspektorát 

a uzemní inspektoráty podle krajů. Hlavní činností SEI je kontrola dodržování zákona 

č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby 

elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a při zjištění porušení dané legislativy může 

inspekce uložit pokutu (SEI, 2012). 

                                                             
12 Zákon č. 458/2000 Sb. §17 
13 Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně 
některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) 
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3.2.4 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

ÚOHS zajišťuje fungování trhu v souladu s pravidly hospodářské soutěže, tj. 

dává pozor na praktiky porušující hospodářskou soutěž (např. zneužívání dominantního 

postavení na trhu, kartelové dohody aj.) a povoluje či zamítá významné fúze na daném 

trhu. 

 3.3 Obchodování s elektřinou 

Nejprve si musíme ujasnit myšlenku, že vznik trhu je možný na poli výrobců a 

obchodníků. Na poli přenosu a distribuce vznik trhu a tržních mechanismů vylučuje 

sama podstata existence přirozeného monopolu z technologického hlediska.  

Úplně nejzákladnější rozdělení obchodu s elektřinou a to nejen v odvětví 

elektroenergetiky je rozdělení na maloobchod a velkoobchod. Pod pojmem maloobchod 

si v daném segmentu můžeme představit obchodování na bázi subjektu zúčtování 

s účastníkem trhu, např. obchodník s elektřinou a jeho zákazník. Pro nás bude více 

zajímavý velkoobchod, který lze charakterizovat jako trh, kde nakupují a prodávají 

elektřinu subjekty zúčtování mezi sebou. Pojďme si tedy představit, jaké druhy trhů se 

vyskytují na území ČR. 

 

Druhy trhu s elektřinou 
Vyhlášky č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za 

činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení, rozděluje 

obchod s elektřinou na: 

 Organizovaný trh 

 Neorganizovaný trh 

 Vyrovnávací trh s regulační energií 

 Trh s podpůrnými službami 

3.3.1 Organizovaný trh 

Organizovaný trh, jak už napovídá samotný název, je místem obchodu 

s elektřinou, které se řídí určitými předpisy a směrnicemi, jež jsou stanovovány danými 

institucemi organizující trh. Pro Českou Republiku se organizované trhy dějí v rámci 

Pražské energetické burzy a.s. (PXE) a Operátora trhu s elektřinou a.s. (OTE). 
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Trh organizovaný OTE 

Z Energetického zákona vyplývá, že OTE zřizuje a organizuje krátkodobý trh 

s elektřinou, kde se obchody uzavírají v rozmezí desítek minut až několika dnů před 

realizací dodávky elektřiny. Účastníci mají možnost obchodovat hned na několika 

různých platformách krátkodobého trhu. Nejstarší platformou krátkodobého trhu je 

organizovaný denní trh s elektřinou (od roku 2009 je DT propojen s DT Slovenska). Od 

roku 2004 je k dispozici obchodování na vnitrodenním trhu s elektřinou a na 

vyrovnávacím trhu s regulační energií a od roku 2008 je přístupná platforma blokového 

trhu. Společným rysem pro všechny obchodní transakce na krátkodobém trhu je 

výsledná cena, kterou můžeme považovat za tržní, neboť je tvořena souhrnem 

poptávkových a nabídkových funkcí na daném trhu. Dále všechny nabídky a poptávky 

jsou vedeny anonymně. To znamená, že odběratelé na straně poptávky neznají svého 

dodavatele na straně nabídky (CHEMIŠINEC, 2010). 

Účastník trhu, který se chce zúčastnit obchodování na organizovaném 

krátkodobém trhu, musí splňovat určité podmínky. Musí být držitelem licence od ERU 

na obchod s elektřinou, dále musí splnit podmínky subjektu zúčtování a samozřejmě 

musí mít uzavřenou smlouvu s OTE o přístupu na organizovaný krátkodobý trh 

s elektřinou. 

Denní trh (DT) s elektřinou (Day ahead market) vykazuje nejvyšší likviditu. Má 

každodenní provoz a obchoduje se na něm s 24 hodinovými dodávkami elektřiny na 

následující den, obchodovatelnou jednotkou je tedy jedna hodina. Účastník DT může 

podat právě jednu nabídku a poptávku v rámci jednoho dne na jakékoliv hodiny. 

Nabídky a poptávky na každý den lze podávat až do uzavření DT v 11:15, nejvýše v den 

před fyzickou dodávkou (D-1). Následně pak OTE vypočítává a zveřejňuje výsledné 

ceny daného dnu podle nabídek a poptávek14. Objem obchodů s elektřinou na DT 

dosáhl za rok 2011 9060 GWh, což dělá 5,8% celkového obchodovaného objemu, ve 

srovnání s rokem 2010 je to 78% nárůst (OTE, 2012 c). 

Vnitrodenní trh (VDT) s elektřinou ( Intraday market) se otevírá v 15:00 

den (D-1) před obchodovaným dnem (D) a poslední nabídky/poptávky se přijímají 1,5 

hodiny před hodinou H, tj. hodina fyzické dodávky elektřiny. To tedy umožňuje 

účastníkům trhu obchodovat s elektřinou v probíhající den, z toho plyne hlavní úděl 

tohoto trhu a tj., poskytnout účastníkům trhu možnost minimalizovat svoji odchylku. 

                                                             
14 Obchodní podmínky OTE a.s. pro elektroenergetiku 
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Anonymní nabídky a poptávky jsou realizovány formou vývěsky. Za rok 2011 VDT 

tvořil 0,24% (379 GWh) celkového obchodovatelného objemu, což byl více než 

dvojnásobný růst proti roku 2010 (OTE, 2012 c). 

Blokový trh (BT) s elektřinou nabízí možnost anonymního kontinuálního 

obchodování denních bloků elektřiny. V současnosti si účastník trhu může zvolit mezi 

třemi druhy bloků: Baseload (dodávka v pásmu jednoho celého dne), Peakload (od 8:00 

do 20:00 v pracovní dny) a Off peakload (od 0:00 do 8:00 a od 20:00 do 24:00 

v pracovní dny). Obchodování se mohou zúčastnit pouze subjekty zúčtování a 

protistranou obchodu i finančního vypořádání je OTE. Obchodování s bloky je zahájeno 

v 9:30 pět dní před dnem dodávky a končí v 13:30 v den před dodávkou. Nejmenší 

obchodovatelná úroveň je 1 MW na jedno hodinové pásmo, tzn. že pro Baseload se 

minimální cena rovná 24 MWh. Hlavním kritériem pro každou objednávku je limitní 

cena, ta určuje hranici ceny, pod kterou nabízející nechce prodat a nad kterou 

poptávající nechce koupit. BT funguje na principu automatického párování objednávek 

(OTE a.s., 2008). V současné době se na BT obchoduje velmi malé množství elektřiny, 

za rok 2011 to bylo 10 GWh. 

Vyrovnávací trh s regulační energií je provozován ve spolupráci s ČEPS a.s., 

který je zároveň jediným nakupujícím. Hlavním předmětem obchodování je elektřina, 

kterou ČEPS využije k pokrytí odchylky vzniklé v elektrizační soustavě. Účastníci trhu 

zadávají nabídky nebo reagují na volné poptávky ČEPS. Obchodování je prováděno 

formou vývěsky. Trh se otvírá 60 minut před hodinou dodávky a posléze se zavírá 

30 minut před fyzickou dodávkou.  Na následujícím obrázku si můžete prohlédnout 

časové schéma krátkodobého trhu s elektřinou v ČR.  
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Obrázek 2: Časové schéma krátkodobého trhu s elektřinou ČR 

 
Zdroj: CHEMIŠINEC a kol., 2010 

 

Trh organizovaný Pražskou energetickou burzou 

Power Exchange Central Europe, a.s. (PXE)15 zahájila své obchodování 

v červenci roku 2007 dle zákona č. 229/1992 Sb. o Komoditních burzách a to jako 

dceřiná společnost Burzy cenných papírů Praha, a.s. V současné době PXE slouží jako 

platforma pro obchod s elektřinou na trhu v České Republice, Slovensku a Maďarsku16. 

Na burzu dohlíží MPO dle zákona č. 229/1992 Sb. a Česká národní banka (ČNB) dle 

zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálových trzích. Mezi hlavní důvody vzniku 

burzy se řadí požadavek vyšší transparentnosti procesu určování tržní ceny a stabilizace 

cen vedoucí k zlepšení predikce vývoje cen. 

Pokud účastník trhu chce obchodovat na burze, musí splňovat určité podmínky 

účasti, které určují platná legislativa ČR a pravidla účastnictví: 

 Účastník musí být plátcem DPH a zároveň českou právnickou osobou. 

                                                             
15 V roce 2009 Pražská energetická burza, a.s. změnila svůj statut na Power Exchange Central Europe, a.s. 
16 Slovensko od 1.října 2008 a Maďarsko od 1.březan 2009 
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 Musí mít platnou licenci na obchod s elektřinou. 

 Musí uzavřít smlouvu s PXE. 

 Být subjektem zúčtování u operátora trh. 

 Mít uzavřenou smlouvu s clearingovou bankou, která může vypořádávat 

obchody na PXE. 

Momentálně PXE nabízí komoditní futures17 kontrakty jak s fyzickým vypořádáním tak 

i s čistě finančním a to ve formách Base load roční, Peak load roční, Base load 

čtvrtletní, Peak load čtvrtletní, Base load měsíční a Peak load měsíční. Futures 

s fyzickým vypořádáním znamená závazek dodání či zaplacení sjednaného množství 

elektřiny [MWh] po celou dobu trvání kontraktu. Futures s finančním vypořádáním je 

závazek uhrazení cenových rozdílů mezi sjednanou cenou a spotovou (aktuální) cenou 

elektřiny [EUR/MWh]. Tento derivát propojuje trh s finančními nástroji s komoditním 

trhem a to má pozitivní vliv na transparentnost cen, která přiláká nové účastníky na trh. 

Důkazem toho jsou čísla z roku 2011, kdy z celkového objemu 24,3 TWh 

obchodovaných na PXE, bylo více než 90% futures s finančním vypořádáním a to 

podporuje i vzrůstající trend počtu účastníků obchodování, za rok 2011 počet účastníků 

dosahoval čísla 44 (PXE, 2012). 

3.3.2 Neorganizovaný trh 

Pod neorganizovaný (bilaterální) trh spadá veškerý obchod s elektřinou, který je 

uskutečňován mimo organizované trhy. Základní princip zůstává pořád stejný, tj. dvě 

strany mezi sebou uzavřou dohodu o nákupu či prodeji elektřiny (může se jednat o 

fyzickou dodávku elektřiny nebo o finanční vypořádání). Účastníci dohody nejsou 

omezováni žádnými předpisy platnými pro organizovaný trh, ale samozřejmě musí 

dodržovat obecně platnou legislativu ČR, musí být zaregistrováni u operátora trhu 

(OTE) a jemu předávat technické informace o dohodnuté smlouvě (množství elektřiny 

[MWh], časový průběh dodávky, odběrné místo atd.) do 13:30 hod den před začátkem 

dne, kdy má být dodávka uskutečněna (OTE, 2012 d). Výhodou bilaterálních obchodů 

je relativně velká smluvní volnost a hlavně možnost vyjednání nižší ceny než je ta tržní. 

Na druhou stranu mezi nevýhody tohoto způsobu obchodování jistě patří na čas velmi 

náročné hledání vhodné protistrany, uzavírání smluv na jednotlivé transakce je taktéž 

                                                             
17 Futures kontrakt je dohoda dvou stran o nákupu/prodeji standardizovaného množství elektřiny 
v předem specifikované kvalitě za danou cenu, k danému budoucímu datu. 
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velmi časově i právně náročný problém18, dále zde figuruje i nízká informovanost o 

cenových signálech a vývoji cen elektřiny, což ale vznikem Pražské energetické burzy 

tento problém do jisté míry minimalizuje a jako další nevýhodu můžeme zařadit absenci 

záruky splnění závazků protistranou. Tomuto riziku lze předejít uzavřením smlouvy 

s clearingovou bankou, ale samozřejmě tato služba je zpoplatněna. 

Další možností je obchod přes brokery, kteří zprostředkovávají rychlejší 

nalezení protistrany, což řeší výše zmiňovaný problém. Výhodou těchto obchodů jsou 

nižší transakční náklady ve srovnání s burzou, ale stále to neřeší riziko finančního 

nezajištění obchodů (CHEMIŠINEC a kol., 2010). 

4 Novely energetického zákona  
V této kapitole se zaměřím na chronologické popsání změn v energetickém 

zákoně z hlediska měnících se aspektů účastníků trhu s elektřinou. Od nabytí účinnosti 

1. ledna 2001 energetický zákona prošel řadou pozměňovacích novel, některé změny 

neměly však vůbec žádný vliv na trh s elektřinou a jeho účastníky a proto se o nich 

nezmiňuji. 

4.1 Zákon č. 262/2002 Sb. 

První změna byla provedena zákonem č. 262/2002 Sb., a říká, že držitelé licencí 

na přenos a distribuce elektřiny jsou povinni v roce 2002 odvést do fondu příspěvek ve 

výši 50 mil Kč. Fond je určen na úhradu ztrát držitelů licencí19, kteří plní povinnost 

dodávky nad rámec licence, tj. například držitel licence přestal provádět výkony 

licencované činnosti a ERÚ musí určit náhradního držitele licencí, který převezme dané 

povinnosti, a vzniklé ztráty jsou vypláceny z daného fondu. 

4.2 Zákon č. 151/2002 Sb. 

Druhá změna se uskutečnila v souvislosti se zákonem č. 151/2002 Sb., kterým se 

mění některé zákony v souvislosti s přijetím občanského řádu správního tak, že byl 

vyškrtnut § 97, který řešil postup z časového hlediska v určitých sporech, které nadále 

řeší občanský správní řád. 

 

                                                             
18 Problém smluv do jisté míry řeší jejich standardizace, kterou vytvořila organizace EFET (the Europen 
Federation of Energy Traders) 
19 Držitel licence je v tomto případě, některý z účastníků trhu (výrobce nebo obchodník)  
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4.3 Zákona č. 278/2003 Sb. 

Třetí změnu provedl zákon č. 278/2003 Sb. Jedná se o první podstatnou změnu, 

neboť tato změna upravila harmonogram postupného otevírání trhu s elektřinou tak, že 

pro podnikatelskou sféru se liberalizace urychlila a úplné otevření trhu s elektřinou 

(tj. i pro domácnosti) bylo stanoveno na 1. ledna 2006. Výsledkem této novely tedy bylo 

dřívější možnost volby dodavatele silové elektřiny pro koncového zákazníka mimo 

domácnosti. 

4.4 Zákona č. 670/2004 Sb. 

Další zásadní změny přinesl zákon č. 670/2004 Sb. Tato novela energetického 

zákona plně implementovala do našeho právního řádu principy legislativy EU ze 

směrnice č. 2003/54/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektrickou energií a 

ze směrnice 2004/8/ES o podpoře kombinované výroby elektřiny a tepla. 

 Nově tedy přibývá MPO povinnost informovat Evropskou komisi o stavu 

elektroenergetiky. Dále MPO zajišťuje v případě potřeby nabídkové řízení na nové 

výrobní kapacity a má právo z důvodů zabezpečení dodávky, upřednostnit připojení 

výrobny elektřiny, která využívá domácí primární energetické zdroje, do míry 

nepřesahující 15% celkové primární energie nezbytné na výrobu elektřiny. Nově také 

MPO schvaluje stavby elektráren a výstavby přímého vedení na základě ochrany 

veřejného zdraví a bezpečnosti. 

 ERÚ má nově za úkol podporovat využívání OZE a druhotných zdrojů energie. 

Stanovuje prováděcím právním předpisem požadovanou kvalitu dodávek a služeb 

souvisejících s regulovanými činnostmi v elektroenergetice, včetně výše náhrad za její 

nedodržení. Uděluje licence nejvýše na 25 let, pro obchodníky na 5 let a výlučnou 

licenci pro operátora trhu pro celé území ČR. U licencí jsou ještě změněny podmínky 

pro udělení, změnu a zánik licence.  

V novele je nově definována instituce Dodavatele poslední instance, který je 

povinen dodávat elektřinu za stanovené ceny ERÚ domácnostem a malým zákazníkům, 

kteří o to požádají, nejdéle však po dobu tří měsíců. Dodavatel poslední instance není 

povinen zajišťovat dodávku elektřiny při zjištění neoprávněného odběru. 

 Výrobci musí nově informovat účastníky trhu o podílů zdrojů použitých 

k výrobě elektřiny a množství emisí CO2 a radioaktivního odpadu vyprodukovaného 

během výroby a to způsobem umožňující dálkový přístup. Dále jsou povinni za účelem 
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zajištění bezpečnosti a spolehlivost ES na pokyn PPS nebo PDS nabízet provozně a 

obchodně nevyužité kapacity, musí se řídit pokyny PPS a PDS při činnostech 

zamezující stav nouze, během stavu nouze a při likvidaci následků stavů nouze a 

nakonec jsou povinni se zaregistrovat do 30 dní od udělení licence u OTE. 

 Obstarávání elektřiny pro zajištění spolehlivého provozu PS není považováno 

za obchod s elektřinou. PPS může obstarávat elektřinu pro řešení poruchových stavů či 

stavů nouze PS i ze zahraničí. PPS je nově povinen informovat MPO a ERÚ o stavu a 

kvalitě údržby PS ve formě roční zprávy a o dovozech elektřiny ze států mimo EU. 

PPS poskytuje součinnost OTE při organizaci VDT a VT, hradí příspěvky k ceně 

elektřiny z KVET nebo vyrobené z druhotných energetických zdrojů výrobcům přímo 

připojených na PP. Dále je stanoveno, že PPS (platí i pro PDS), je-li součástí vertikálně 

integrovaného podnikatele, musí být nezávislý z hlediska své právní formy, organizace 

a rozhodování na činnostech netýkající se přenosu elektřiny. To však neznamená 

požadavek na vlastnické oddělení majetku.  

PDS k jehož soustavě je připojeno více jak 90 000 odběrných míst konečných 

zákazníků, dochází od 1. ledna 2007 k tzv. právnímu unbundlingu20, neboť PDS nesmí 

být současně držitelem licence na výrobu, distribuci a obchod s elektřinou. To znamená, 

že tři největší vertikálně integrované společnosti (ČEZ, E-ON, PRE) musely oddělit své 

distribuční činnosti do právně samostatných společností. PDS je povinen do 31. 

prosince 2005 dodávat elektřinu chráněným zákazníkům, pokud k jeho zařízení je 

připojeno méně než 100 000 odběrných míst konečných zákazníků, informovat MPO o 

dovozech elektřiny ze států mimo EU, předávat informace OTE potřebné pro výpočet 

typových diagramů dodávek, jednou ročně předávat zprávu MPO a ERÚ o stavu a 

kvalitě údržby DS, řídit se pokyny PPS při stavu nouze a hradit příspěvky k ceně 

z KVET nebo z výroby druhotných energetických zdrojů výrobcům připojených k jejich 

DS. PDS je dále povinen dodržovat parametry a zveřejňovat ukazatele kvality dodávek 

elektřiny a služeb stanovené prováděcím právním předpisem. 

 Oprávněný zákazník (i chráněný zákazník) má právo na informace o celkové 

směsi paliv dodavatele a informace o dopadu na životní prostředí. Malí zákazníci a 

domácnosti mají právo na dodávku od dodavatele poslední instance za regulované ceny, 

pokud o ni požádají. Můžou bezplatně změnit dodavatele elektřiny podle Pravidel trhu 

s elektřinou. Na druhou stranu oprávněný i chráněný zákazník je povinen řídit se 

                                                             
20 Zákonem stanovené oddělení činností, které mají charakter přirozeného monopolu od ostatních 
činností, které jsou a budou vystaveny konkurenci.  
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pokyny PPS a PDS, při činnostech zamezující stavu nouze, při stavech nouze a při 

likvidaci jejich následků, podílet se podle výše odebrané energie na úhradě oprávněných 

nákladů PPS nebo PDS spojených s připojením svého zařízení a se zajištěním 

požadovaného příkonu ve výši vypočtené způsobem stanoveným prováděcím právním 

předpisem. Na základě smlouvy je vlastník nemovitosti, do které je oprávněnému 

zákazníkovi dodávaná elektřina, povinen tuto dodávku umožnit, udržovat společné 

elektrické zařízení sloužící pro tuto dodávku v odpovídajícím stavu dle právních 

předpisů a technických norem, zároveň poskytovat technické údaje o tomto zařízení 

PDS a umožnit mu volný přístup k tomuto elektrickému zařízení. Společné elektrické 

zařízení pro dodávku elektřiny je součástí dané nemovitosti. Chráněný zákazník má 

právo na elektřinu za regulovanou cenu do 31. prosince 2004 na základě licence na 

distribuci elektřiny, po tomto datu je dodávka uskutečňována na základě licence na 

obchod s elektřinou s výjimkou, s výjimkou, kdy je méně než 100 000 odběrných míst 

konečných zákazníků připojeno k zařízení distributora. To pak distributor dodává 

elektřinu chráněným zákazníkům do 31. prosince 2005 na základě licence na distribuci 

elektřiny.   

  Obchodník s elektřinou má právo na poskytnutí informací od OTE potřebných 

k vyúčtování dodávek elektřiny konečným zákazníkům. Právo na ukončení nebo 

přerušení dodávky elektřiny z důvodu neoprávněného odběru. Obchodník je zato 

povinen nabízet konečným zákazníkům nediskriminující a spravedlivou volbu způsobu 

platby za elektřinu. Musí upozornit malé zákazníky a domácnosti na plán změnit 

smluvní podmínky nejpozději dva měsíce předem. Jako součást dokladů při vyúčtování 

musí uvádět údaje o podílu každého zdroje elektřiny na celkové směsi paliva dodavatele 

za předchozí rok a odkaz na veřejný zdroj informací o dopadu výroby elektřiny na 

životní prostředí. Jde-li o obchodníka s elektřinou, který je součástí vertikálně 

integrovaného podnikatele nebo který vznikl v rámci unbundlingu, potom je tento 

obchodník povinen uzavřít smlouvu o dodávce elektřiny s chráněným zákazníkem za 

regulované ceny. Tuto povinnost má obchodník jen k chráněným zákazníkům, jejichž 

odběrná místa spadají pod DS ve vymezeném území vertikálně integrovaného 

podnikatele nebo PDS, který právě vznikl oddělením podle tohoto zákona ze stejného 

vertikálně integrovaného podnikatele. 

Výrobci provozující zařízení na KVET a na výrobu z druhotných zdrojů energie 

mají předností právo přenosu PS a DS, pokud o to požádají a technické podmínky to 

dovolí, s výjimkou přidělení kapacity mezinárodních přenosových nebo distribučních 
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propojovacích soustav. Mají i přednostní právo na připojení svého zařízení do PS a DS, 

pokud o to požádají a splňují stanovené podmínky. Obchodníci jsou povinni přednostně 

nakupovat a dodávat elektřinu vyrobenou těmito způsoby. 

Zákon upravuje i smlouvy mezi účastníky trhu s elektřinou, kdy definuje, že 

smlouva o dodávce elektřiny je závazek dodavatele dodat elektřinu o smluveném 

výkonu, množství a časovém průběhu jinému účastníkovi trhu a ten se zavazuje za 

dodávku zaplatit dohodnutou cenu, jedná-li se o chráněného zákazníka či konečného 

zákazníka využívajícího dodavatele poslední instance, tak jde o cenu regulovanou. 

K větší ochraně zákazníka musí smlouva obsahovat náležité obchodní podmínky 

s podrobnostmi k zahájení, průběhu a ukončení dodávky elektřiny, k měření spotřeby 

elektřiny, k vyúčtování a způsobu úhrady a postupu pro řešení sporů. Dále jsou 

zákonem jasně stanoveny další smlouvy, čeho a koho se týkají a jaké závazky plynou 

účastníkům z uzavření smlouvy. Smlouva: 

 O sdružených službách 

 O připojení 

 O přenosu elektřiny 

 O distribuci elektřiny 

 O dodávce regulační energie 

 O přístupu na organizovaný krátkodobý trh 

 O přístupu na vyrovnávací trh 

 O poskytování podpůrných služeb 

 O předávání technických údajů 

 O zúčtování odchylek 

Zákon upravuje a posiluje pravomoci Státní energetické inspekce a taktéž 

upravuje sankce a pokuty, které může inspekce udělit. 

4.5 Zákona č. 342/2006 Sb. 

Tato změna stanovuje, že ministerstvo vnitra poskytuje informace MPO a ERÚ 

pro výkon jejich působností dle tohoto zákona z informačního systému evidence 

obyvatel a dále stanovuje, že v konkrétních případech lze použít jen údaje, které jsou 

nezbyté ke splnění daného úkolu. MPO může tyto informace třídit, kombinovat nebo 

předávat, vše samozřejmě v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. 
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4.6 Zákon č. 186/2006 Sb. 

Nově MPO uplatňuje své stanovisko k politice a zásadám územního rozvoje. 

SEI, jako dotčený správní orgán, upravuje svá stanoviska k územnímu plánu, 

k regulačnímu plánu a upravuje závazná stanoviska v územním řízení a stavebním 

řízení. 

4.7 Zákona č. 124/2008 Sb. 

Tato změna posiluje ERÚ v tom směru, že si může vyžádat výpis z evidence 

Rejstříků trestu za účelem prokázání bezúhonnosti žadatele.  

4.8 Zákon č. 158/2009 Sb. 

Další podstatná novelizace energetického zákona byla potřeba z důvodů 

implementace nové legislativy EU (zejména směrnice 2006/32/ES o energetické 

účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách) do národní energetické 

legislativy. 

První změnou je snížení povinného minimálního věku žadatele o licenci z 21 let 

na 18 let. Dále žadatel nemusí prokazovat finanční předpoklady pro výkon licencované 

činnosti. U výroben elektřiny s výkonem nižším než 200 kWh nemusí žadatel o licenci 

na výrobu elektřiny rovněž prokazovat finanční předpoklady. Za finanční předpoklad 

pro výkon licencovaných činností platí, že žadatel nemá žádné dluhy vůči státním 

institucím. Nově může ERÚ rozhodnout o udělení licence žadateli ještě před zápisem do 

obchodního rejstříku. Nově je také stanoveno, že v případě změny technických 

parametrů provozoven nebo jejich počtu nebo změny rozsahu vymezeného území je 

držitel licence oprávněn zahájit licencovanou činnost v daných provozovnách nebo na 

změněném území až dnem nabytí právní moci oprávněného rozhodnutí ERÚ. Mezi 

povinnosti držitelů licencí je nově zahrnuta povinnost předkládat regulátorovi potřebné 

informace pro jeho rozhodnutí o cenách, údaje nutné pro přípravu a provádění programů 

zvyšujících energetickou účinnost a pro podporu energetických služeb, případně i jiná 

opatření zvyšující energetickou účinnost. Držitel licence je povinen provádět svoji 

licencovanou činnost, aniž by ohrožoval životy lidí, majetek a porušoval ochranu 

životního prostředí. Přitom musí uvádět úplné a pravdivé informace o podmínkách 

dodávek energie. Dále se musí vyvarovat všech činností bránících poptávce po 

energetických službách, opatření ke zvýšení energetické účinnosti, poskytování 

energetických služeb nebo bránění rozvoji trhů s energetickými službami. Zákona 
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nezamezuje držitelům licence zajistit svoji činnost třetí osobou, proto je nově 

stanoveno, že držitel licence nese zodpovědnost za licencovanou činnost, i když ta je 

vykonávána třetí osobou namísto daného držitele licence. A nakonec jsou držitelé 

licencí na výrobu, přenos a distribuci elektřiny povinni při své činnosti postupovat 

v případě krizových situací podle havarijního plánu a spolupracovat s orgány krizového 

řízení, vše v souladu i s krizovým zákonem č. 240/2000 Sb. 

Nově jsou zde změny týkající se univerzální služby neboli dodavatele poslední 

instance. Tímto zákonem ERÚ ztrácí právo vybrat dodavatele poslední instance a podle 

§ 12a jednoznačně vyplývá, že dodavatelem poslední instance jsou firmy, které vznikli 

z vertikálně integrovaného podnikatele na daném území, tj. obchodník skupiny ČEZ, 

skupiny E-ON a skupiny PRE, vždy pro území na kterém drží licenci na distribuci 

elektřiny PDS ze stejné skupiny. Prodlužuje se i délka, po kterou je dodavatel povinen 

dodávat elektřinu a to z tří měsíců na šest. Toto ustanovení se vztahuje i na budoucí 

zákazníky s novými odběrnými místy a to opět na dobu nejvýše šesti měsíců, pokud je o 

to dodavatel poslední instance požádán. 

Došlo i k určitým změnám v působnostech státních orgánů (MPO, ERÚ, SEI). 

Pro MPO se prohloubila informační povinnost ČR ve vztahu ke Komisi Evropského 

společenství. Působnosti ERÚ jsou novelou zákona více zpřesněné a to jak ve vztahu ke 

směrnicím EU, tak i k nařízením v oblasti přístupu elektroenergetickým sítím. Nově 

ERÚ může rozhodovat spory, které normálně přísluší pouze soudu. Avšak roli soudu 

může hrát ERÚ při řešení sporu pouze v případě, kdy s tím souhlasí všichni účastníci 

sporu. Nově má ERÚ pravomoc i ve sporech souvisejících s uplatňováním zákona 

č. 180/2005 Sb., tj. sporů o výkupu elektřiny z OZE a spory ohledně příspěvků k ceně 

elektřiny z KVET a z druhotných energetických zdrojů. Ochrana práv spotřebitelů je 

prohloubena díky spolupráci ERÚ s občanskými sdruženími. V novele je jasně uvedeno, 

které ceny v elektroenergetice jsou regulovány. Zároveň regulátor má možnost 

rozhodnout o regulaci cen dalších činností, které vykonávají účastníci trhu.  

V rámci větší nezávislosti ERÚ na ostatních institucí, zákon stanovuje konkrétní 

podmínky a kritéria pro předsedu ERÚ, například předseda nesmí vykonávat jinou 

funkci ve veřejné správě, ani nesmí podnikat v oblasti energetiky atd. 

Zákon definuje, že regulované ceny za přenos a distribuci elektřiny vycházejí 

z nezbytně nutných nákladů na zajištění efektivního výkonu licencované činnosti s 

ohledem na odpisy a přiměřený zisk společnosti. Při regulaci ostatních cen postupuje 

ERÚ tak, aby stanovené ceny byly přinejmenším nákladové. ERÚ stanovuje takovou 
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výši příspěvku k ceně elektřiny, aby umožnila uplatnění elektřiny na trhu s ohledem na 

efektivní využívání primárních zdrojů, ochrany životního prostředí a zájem na rozvoji 

výroby elektřiny z vysokoúčinné KVET a z druhotných energetických zdrojů. 

 Držitel licence na přenos a distribuci elektřiny, k jehož DS je připojeno více než 

90 000 odběrných míst zákazníků, je povinen uvádět v účtovém rozvrhu účty pro 

účtování o nákladech a výnosech, výsledku hospodaření, aktivech a pasivech odděleně 

za každou z těchto licencovaných činností. Auditor ověřující účetní závěrku držitele 

licence na distribuci (s více než 90 000 odběrnými místy) a přenos elektřiny je povinen 

ve své správě uvést zjištění křížové subvence mezi jednotlivými činnostmi držitele 

licence. Tato ověřená účetní uzávěrku se zprávou auditora se předává ERÚ každý rok 

do 30. června. 

Operátor trhu nově informuje PPS a PDS o neplnění platebních závazků a 

povinností účastníku trhu a subjektů účtování vůči operátorovi. Výraznější je i role 

operátora při zpracování bilancí v elektřině. 

Výrobce elektřiny má právo vyrábět elektřinu, ale může ji i prodávat a v tomto 

směru byl doplněn § 23, kde výrobce má obdobná práva jako obchodník. 

PPS má ze zákona povinnost spolupracovat s provozovateli sousedních PS. 

Nově se umožňuje PPS uplatnit na trhu elektřinu u OZE. PPS mají nově povinnost 

zajistit propagaci energetických služeb a jejich nabídky zákazníkům.  

Úplnou liberalizací trhu s elektřinou zmizela označení chráněný a oprávněný 

zákazník a nyní se pracuje jen s pojmem zákazník.  

Zákon ruší § 33, to znamená, že výstavba výrobny elektřiny a přímého vedení 

není již vázána na souhlas MPO. Paragraf byl zrušen bez náhrady, takže k územnímu 

řízení o výstavbě nových kapacit v elektroenergetice není potřeba již žádné stanovisko 

MPO podle energetického zákona. 

4.9 Zákon č. 211/2011 

Do této doby zatím poslední velká novelizace energetického zákona, která do 

energetické legislativy ČR implementovala tzv. třetí energetický balíček a směrnice EU, 

které upravují pravidla vnitřního trhu s elektřinou. Hlavním cílem, který se promítá 

celým 3. energetickým balíčkem, je snaha další liberalizace energetického trhu. 

Novela posiluje práva zákazníků. Nově totiž zákazníci mají právo odstoupit od 

smlouvy bez sankcí v případě, že dodavatel nečekaně změní ceny za dodávky elektřiny 

nebo změní jiné smluvní podmínky, tak může zákazník bez uvedení důvodu odstoupit 
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od smlouvy do 3 měsíců od data zvýšení ceny nebo změny smluvních podmínek. 

Neplatí to však, pro situaci, kdy držitel licence oznámí zákazníkovi zvýšení ceny nebo 

změnu jiných smluvních podmínek nejpozději 30 dnů předem a současně poučí 

zákazníka o jeho právu na odstoupení od smlouvy. V takovém případě je zákazník 

oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nejpozději do 10 dnů přede dnem 

avizovaných změn. Zákazníci budou mít také mnohem snadnější přístup k informacím, 

neboť firmy jsou povinny zveřejňovat podstatné informace (podmínky a ceny dodávek 

elektřiny z hladiny nízkého napětí, změny cen dodávek nebo změny jiných podmínek 

dodávky) umožňující vzdálený přístup nejpozději 30 dnů před jejich uvedením 

v platnost. 

Novela také velmi posiluje nezávislost a pravomoci ERÚ. ERÚ bude moct 

rozhodovat některé spory mezi zákazníkem a dodavatelem. Spotřebitel bude mít tedy 

právo volby, jestli se obrátí na soud nebo na ERÚ. Vzrostou i pravomoci ERÚ v oblasti 

vyšetřování různých podezřelých praktik a zákon posiluje spolupráci ERÚ s ÚOHS i s 

evropskými institucemi. Na ERÚ přechází některé pravomoci, které doposud ve své 

dikci měla SEI. ERÚ tedy přebírá od SEI dozor nad kontrolou výrobců, distributorů a 

obchodníků s elektřinou. V rámci posílení nezávislosti ERÚ je jeho předseda jmenován 

prezidentem republiky na návrh vlády. Nezávislost ERÚ na státních orgánech ještě více 

posiluje jeho finanční samostatnost. ERÚ bude totiž financován zvláštními poplatky, 

které budou hrazeny účastníky trhu. 

 MPO se opět vrací činnost státních autorizací. A nově má ministerstvo na 

starost zpracování Národního akčního plánu pro energii z obnovitelných zdrojů, zároveň 

MPO má právo zasahovat svými stanovisky do procesu schvalování investičních plánů 

provozovatelů energetické infrastruktury. Dále má řadu nových povinností povahy 

monitorovací, či zpravodajské.   

Novela nově zavádí povinnost tzv. dispečerského řízení výroby pro všechny 

výrobny elektřiny s instalovaným výkonem nad 100 kW, tato novela se nevztahuje na 

výrobny elektřiny využívajících obnovitelné zdroje elektřiny poprvé uvedené do 

provozu do roku 2000 o instalovaném výkonu do 10 MW včetně a na průtočné malé 

vodní elektrárny s instalovaným výkonem do 10 MW včetně. V případě nouzového 

stavu má technický dispečink právo omezit či odpojit výrobce elektřiny od soustavy, ale 

následně PPS nebo PDS, jehož dispečink omezil výrobu elektřiny ve výrobě 

z obnovitelných zdrojů, je povinen poskytnout příslušnému výrobci elektřiny náhradu 
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za neodebranou elektřinu ve výši odpovídající celkovému přijmu výrobce po odečtení 

nákladů za nevyrobenou elektřinu, kterého by dosáhl v případě neomezení výroby. 

4.10 Shrnutí  

Novely zákona se především snaží reagovat na legislativu přicházející z EU, kde 

se klade důraz na otevírání a celkovou liberalizaci trhu, na ochranu spotřebitele a na 

podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. 

Velkou změnou si prošli spotřebitelé, kteří v současnosti mají díky liberalizaci 

trhu možnost zvolit si svého dodavatele a tím si i snížit vynaložené náklady na 

elektřinu. Díky novelám má zákazník lepší přístup k více informacím, může si snáze 

porovnat ceny dodavatele. I přechod k jinému dodavateli se podstatně zjednodušil, lze 

to vyřídit i přes internet nebo telefon. Zákazník se nemusí bát přestupu od velkého 

dodavatele k malému kvůli tomu, že by po krachu malého dodavatele zůstal bez 

elektřiny. V takové situaci to řeší dodavatel poslední instance, který se ze zákona musí 

postarat o takového zákazníka. Samozřejmě je posílena ochrana spotřebitele, kde 

spotřebitel má právo na nediskriminující přístup, jasně definované obchodní podmínky 

ve smlouvách, či volbu způsobu platby. V neposlední řadě díky novým pravomocem 

ERÚ rozhodovat o některých sporech mezi zákazníkem a dodavatelem se spotřebitel 

nebude muset obracet na soud a tím se zrychlí a zjednoduší řízení, které ušetří čas a 

náklady. 

Poslední argument platí i pro obchodníky s elektřinou. Nároky na obchodníky se 

zvětšily v oblasti poskytování informací, kdy obchodník má povinnost předávat 

informace PPS a PDS nezbytné k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu, více 

informovat zákazníky o jejich možnostech a právech, zajišťovat propagaci 

energetických služeb a jejich nabídky. V případě dodavatele poslední instance musí 

obchodník účtovat odděleně. Takže v těchto směrech náklady obchodníků vzrostly. Na 

druhou stranu má obchodník právo ukončit nebo přerušit dodávku elektřiny zákazníkům 

při zjištění černého odběru. Nově může podnikat účastník trhu na základě licence 

vydané v jiném státu EU.  

Největší změnu, kterou přinesly novely pro PDS je tzv. unbundling, tj. povinnost 

právně oddělit činnost distribuce od ostatních licencovaných činností (výroba a obchod 

s elektřinou). Není to požadavek na vlastnické oddělení, ale stejně se tyto náklady na 

oddělení promítnou velkou mírou do ceny elektřiny. PDS musí být samozřejmě 

nezávislý z hlediska právní formy, organizace, a rozhodování na činnostech 
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netýkajících se distribuce, proto jeho vyšší zaměstnanci musí splňovat určité podmínky 

(například osoby odpovědné za řízení nesmí být členem statutárního orgánu držitele 

licence na výrobu elektřiny). Dále jsou kladeny na PDS další nároky z hlediska 

povinnosti informovat MPO a ERÚ o stavu a kvalitě údržby DS a OTE předávat údaje 

z měření pro výpočet typových diagramů. Nově je PDS (platí i pro PPS) povinen hradit 

příspěvky k ceně výrobcům elektřiny z OZE, KVET a DZ, kteří jsou připojeni k jeho 

DS. Nově má technický dispečink (platí i pro dispečink PPS) pravomoc dočasně omezit 

výrobu elektřiny z důvodů ohrožení ES. Pokud takto omezí výrobu elektřiny 

z obnovitelných zdrojů, musí pak zaplatit náhradu za dané omezení. Všechny tyto 

změny podstatně zvyšují náklady PDS, které se promítnou do ceny elektřiny. 

Jako u PDS tak i u PPS je povinnost oddělení provozovatele přenosové soustavy 

od licenčních činností výroby a obchodu s elektřinou. Opět je novelami prohloubena 

povinnost informovat MPO a ERÚ.  PPS je rovněž povinen poskytovat součinnost OTE 

při organizování VDT a VT. Povinností PPS je spolupráce s provozovateli sousedních 

PS. Dále také poskytuje přednostní právo přenosu energie vyrobené z OZE,KVET a 

DZ.  

Činnosti MPO jsou posíleny v oblasti povahy koncepční, či monitorovací, a dále 

i v oblasti udělovaní státních autorizací, tedy administrativních svolení s výstavbou 

nových výrobních zdrojů elektřiny. MPO má dále řadu informačních povinností ve 

vztahu k evropským orgánům.  

Výrobci musí tedy více informovat účastníky trhu o podílu zdrojů použitých na 

výrobu elektřiny o emisích a radioaktivních látkách vznikajících výrobou. Díky podpoře 

výroby z obnovitelných zdrojů mají výrobci garantované ceny, přednostní právo 

přenosu a další výhody. Výrobce elektřiny může být i zároveň obchodník s elektřinou. 

K velkým změnám dochází v posílení pravomocích ERÚ na úkor MPO a SEI, 

kdy je novelami posílena jeho pravomoc v oblastech řešení sporů, udělování licencí, 

regulace cen. Dochází k značnému posílení nezávislosti úřadu na ostatních státních 

orgánech, dokonce je posíleno jeho postavení tím, že úřad je samostatně financován ze 

zvláštních poplatků, které jsou hrazeny účastníky trhu. Je prohloubena spolupráce úřadu 

s ÚOHS i evropskými institucemi a od SEI úřad přebírá dozor a kontrolu nad výrobci, 

distributory a obchodníky s elektřinou. Všechny tyto změny vedly k téměř 

zdvojnásobení počtu zaměstnanců mezi roky 2011 a 2012 (ze 102 na 178) a rozpočet 

úřadu a výdaje se též zdvojnásobily. 

.  
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Podpora výroby z obnovitelných zdrojů, podpora nezávislosti PPS, PDS a 

operátora trh, či neustálé zavádění nových povinností pro účastníky trhu nebo vzrůst 

pravomocí a kompetencí regulačních orgánů jsou předpoklady k růstu nákladů, případně 

byrokratického aparátu (viz ERÚ). To vše vede k růstu regulované části ceny elektřiny, 

kterou ve finále nakonec zaplatí koncový zákazník. V následující části si přiblížíme, 

z čeho se skládá cena pro koncového zákazníka, a zaměříme se na regulovanou část 

ceny. 

5 Cena pro koncového zákazníka 
Do roku 2000 Ministerstvo financí ČR (MFČR) vyhlašovalo regulované ceny 

cenovým výměrem. Vydáním zákona č. 458/2000 Sb. (Energetický zákon) byl zřízen 

ERÚ, který od roku 2001 až do konce roku 2005 reguloval celkovou cenu elektřiny, 

respektive její dvě složky, ze kterých byla tehdy složena. Měsíční plat za příkon21 a plat 

za elektrickou energii. V důsledku liberalizace trhu s elektřinou a v souladu s platnou 

legislativou se od roku 2006 cena elektřiny pro koncového zákazníka skládá ze dvou 

částí plus daně: 

- Neregulovaná cena silové elektřiny, kterou nabízejí jednotliví 

dodavatelé (obchodník s elektřinou a výrobci elektřiny), a na kterou 

nemá vliv ERÚ 

- Regulovaná cena skládající se z cen za přenos, distribuci elektřiny a 

další související služby. Tyto ceny jsou plně v kompetenci ERÚ, který je 

stanovuje. 

- Daně - v současné době se platí daň z elektřiny (28,30 Kč/MWh) a daň 

z přidané hodnoty 20% (DPH) 

5.1 Neregulovaná cena 

Jelikož se v této práci budu více zabývat vlivem regulované části na cenu pro 

koncového zákazníka, uvedu zde jen základní informace pro ucelení představy o ceně 

elektřiny. Neregulovaná část ceny elektřiny je jediná část, kterou může koncový 

zákazník přímo ovlivnit a to výběrem dodavatele elektřiny. Dodavatelé zveřejňují ceny 

elektřiny ve svých cenících, ceny jsou určeny standardně na jeden rok. Neregulovaná 

cena je cena za komoditu (tj. za silovou elektřinu), která je určována tržně na 

                                                             
21 Měsíčním platem za příkon se rozumí hodnota, která je úměrná jmenovité proudové hodnotě hlavního 
jističe před elektroměrem a je nezávislá na množství odebrané elektrické energie. 
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organizovaných trzích typu PXE nebo na krátkodobém trhu organizovaném OTE, či je 

určena při bilaterálním obchodováním mezi účastníky trhu. Plus k této ceně přičteme 

marži22 obchodníka, který dodává elektřinu a výsledná ceny tvoří naši neregulovanou 

část ceny elektřiny. Neregulovaná část ceny pro rok 2011 činila cca 48% celkové částky 

(ERÚ, 2012).  

5.2 Regulovaná cena 

Elektroenergetika se řadí mezi tzv. síťová odvětví, kde vzniká přirozený 

monopol. Tento monopol vychází z podstaty fungování tohoto odvětví, neboť přenos a 

distribuce elektřiny je spolehlivě zajištěna jen jedinou sítí, protože budování paralelních 

sítí by bylo značně ekonomicky neefektivní. Kvůli veřejnému zájmu, a aby nedocházelo 

k situacím, kdy monopolista neúměrně navyšuje svoje ceny, je přenos a distribuce 

elektřiny regulován. Jak už bylo výše řečeno, do roku 2000 MFČR stanovovalo 

maximální ceny elektřiny na jeden celý nadcházející rok. Roku 2001 byl zákonem 

zřízen ERÚ, který přebral pravomoc určovat ceny elektřiny. Pořád však byla cena plně 

regulována a skládala se stále z měsíční platby za příkon a platby za elektřinu. 

Od roku 2006, kdy byl plně liberalizován trh, je regulovaná část ceny elektřiny 

tvořena:  

 Platba za distribuci 

- Měsíční platba za příkon 

- Platba za distribuované množství elektřiny 

 Ceny za systémové služby 

 Cena za činnost zúčtování OTE 

 Cena za podporu OZE, KVET a DZ23 

Následující obrázek nám ukazuje, jak velkou měrou se dílčí položky podílejí na celkové 

ceně. 

 

 

 

 

 

                                                             
22 V tomto případě marží rozumíme náklady a zisk obchodníka. 
23 DZ znamená výrobu elektřiny z druhotných zdrojů energie 
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Obrázek 3: Podíl jednotlivých složek ceny za dodávku elektřiny pro domácnosti v roce 

2012 – bez daňových položek 

 
Zdroj: ERÚ 

Cena za distribuci 

Cena se skládá ze dvou složek. Měsíční platba za příkon je cena za rezervovanou 

kapacitu. Druhou položkou je cena za distribuované množství elektřiny, tj. za použití 

distribuční sítě. Výše ceny druhé části se liší podle sazby, kterou má zákazník 

nastavenou (jednotarifová nebo dvoutarifová sazba). Vybrané peníze slouží ke krytí 

nákladů na ztráty v sítích, nákladů dodavatele spojených se zajištěním dodávky 

elektřiny v požadované kvalitě v kterémkoliv čase (náklady na údržbu, obnovu a rozvoj 

ES, náklady naměření atd.). 

Cena za systémové služby 

Peníze z této položky jsou určeny na pokrytí nákladů z činnosti společnosti 

ČEPS, a.s. Tedy na náklady spojené s přenosem elektřiny skrz PS a na náklady zajištění 

rovnováhy mezi výrobou a spotřebou v čase. Za tímto účelem ČEPS,a.s. nakupuje od 

jednotlivců na trhu s podpůrnými službami. Pod pojmem podpůrné služby si můžeme 

představit elektrárnu, která je v pohotovostním režimu, nevyrábí elektřinu přímo pro 

dodávky koncovým zákazníkům, ale je kdykoliv připravena rozeběhnout výrobu jako 

záložní zdroj v případě náhlého výpadku jiného zdroje, či prudké změně zatížení v ES 

vyvolaného skokovou změnou spotřeby nebo výroby. 

Cena za činnost zúčtování OTE 

Tato platba slouží k úhradě uznatelných nákladů OTE, a.s., která provádí 

zúčtování odchylek, organizování vnitrodenního trhu a další činnosti. 
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Cena za podporu OZE, KVET a DZ 

Česká Republika se po vstupu do EU zavázala podporovat výrobu elektřiny 

z OZE,KVET a DZ. Zákonem č. 180/2005 Sb., o podpoře výužívání obnovitelných 

zdrojů, garantuje ČR výkupní ceny ekologické energie, které jsou vyšší než tržní cena 

normálně vyráběné elektřiny. Proto vznikla tato část celkové ceny elektřiny, aby se 

pokryly náklady na vyrovnání rozdílu mezi garantovanou a tržní cenou. 

5.2.1 Objem financí v regulované části ceny elektřiny 

Jak bylo zmíněno v kapitole 4.11, všechny tyto změny mají dopad na 

regulovanou část ceny elektřiny, která pod těmito změnami narůstá. Ceny za distribuci 

elektřiny jsou různé podle sazby a distributora. Pro zjednodušení budu za výchozí ceny 

považovat ceny společností ČEZ, a.s., protože má stále největší podíl na trhu. Zvolil 

jsem standardní sazbu D02d, neboť ji využívá cca 66% domácností. 

Ceny regulované části (r. 2011): - cena za distribuci 1 897,64 Kč/MWh 

           - cena za systémové služby 155,4 Kč/MWh 

           - cena za činnost OTE 4,75 Kč/MWh 

           - cena na podporu OZE, KVET a DZ 370 Kč/MWh 

Celková spotřeba elektřiny netto za rok 2011 byla 58 634,3 GWh. Celková výše 

finančního objemu regulační části ceny elektřiny se tedy pohybuje okolo obrovského 

čísla 142,4 miliard Kč. 

Pro rok 2012 ceny za distribuci mírně poklesly na 1891,4 Kč/MWh, rovněž i 

cena za systémové služby poklesla na 144 Kč/MWh, ale zvýšila se cena za činnost OTE 

na 6,75 Kč/MWh (to bylo způsobeno v důsledků novely energetického zákona, která 

stanovuje speciální poplatek 2 Kč/MWh pro nezávislé financování ERÚ), ale hlavně 

rapidně vzrostla cena na podporu výkupu elektřiny na 419,22 Kč/MWh. Proto se 

v následující kapitole chci věnovat paradoxu klesajících nákladů na zajištění 

podpůrných služeb (zajišťující systémové služby) při rostoucích nárocích na regulaci 

soustavy pomocí systémových služeb spojené s instalacemi fotovoltaických elektráren 

(FVE). 

5.3 Možný růst nákladů na PpS vs. skutečnost 
Zejména kvůli objemu výroby elektřiny z FVE se objevuje možný paradox mezi  

 rostoucími nároky na regulaci soustavy pomocí systémových služeb a zároveň 

skutečným poklesem nákladů na zajištění podpůrných služeb (PpS), které jsou 

prostředky pro systémové služby. Nejdříve přiblížím pojem systémové služby. 
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5.3.1 Systémové služby 

Systémové služby jsou činnosti společnosti ČEPS, a.s., které zajišťují řízení toků 

v PS, udržování bezpečnosti a spolehlivosti dodávky elektřiny na úrovni PS, zajišťuje 

dostupnost potřebných podpůrných služeb a plnění mezinárodních závazků a podmínek 

propojení elektrizačních soustav. ČEPS má dle energetického zákona povinnost 

zajišťovat tyto služby24: 

 Udržování kvality elektřiny 

 Udržování výkonové rovnováhy v čase 

 Obnovení provozu 

 Dispečerské řízení 

Tyto systémové služby jsou zajišťovány jednak vlastními prostředky PS a jednak 

nákupem podpůrných služeb od jednotlivých uživatelů elektrizační soustavy a dokonce 

i od elektrizačních soustav okolních států (KOĎOUSEK, 2005). 

Podpůrnými službami se rozumí zejména výkonové rezervy na certifikovaných 

výrobních zařízeních a závazky subjektů se schopností regulovat svoji spotřebu na 

pokyn dispečinku ČEPS. ČEPS zajišťuje nákupy PpS na volném trhu prostřednictvím 

denního trhu s PpS (DT PpS), který sama organizuje a je na něm jediným kupujícím, 

nakupuje i prostřednictvím výběrových řízení (VŘ) nebo prostřednictvím přímé 

smlouvy s poskytovatelem PpS. Jednotlivé PpS můžeme rozdělit do tří kategorií podle 

způsobu nakupování25. 

Nakupování prostřednictvím DT PpS nebo VŘ: 

 Primární regulace frekvence bloku (PR)  

 Sekundární regulace výkonu bloku (SR) 

 Terciální regulace výkonu bloku (TR) 

 Rychle startující 10 minutová záloha (QS10) 

 Rychle startující 15 minutová záloha (QS15) 

 Dispečerská záloha (DZt) 

 Snížení výkonu (SV30) 

Nakupování prostřednictvím přímé smlouvy: 

 Vltava (VSR) 

 Změna zatížení (ZZ30) 

                                                             
24 Jednotlivé systémové služby jsou definovány v Kodexu přenosové soustavy 
25 Podrobné definice nakupovaných služeb jsou uvedeny na stránkách společnosti ČEPS, a.s. 
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 Sekundární regulace U/Q (SRUQ) 

 Schopnost ostrovního provozu (OP) 

 Start ze tmy (BS) 

Výpomoc ze synchronně pracujících soustav: 

 Havarijní smlouvy 

 Operativní dodávka ze zahraničí a do zahraničí (EregZ) 

Zhruba 90% Pps je nakoupeno formou dlouhodobých kontraktů, které jsou uzavřeny 

v rámci výběrového řízení. Nutnou podmínkou účasti na trhu s PpS je uzavření smlouvy 

s PPS o poskytování PpS. Žadatel dále musí mít platný certifikát ověřující schopnost 

svého zařízení poskytnout poptávanou službu. V současnosti je v ČR 20 poskytovatelů 

PpS. 

5.3.2 Možné důvody pro rostoucí náklady na PpS 

Uvedení v platnost zákona č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z OZE, 

kdy měli výrobci garanci výnosu po dobu 15 let a razantnímu snížení nákladů na 

výstavbu nových fotovoltaických elektráren, což v konečném důsledku znamenalo 

návratnost investic do pěti let. Takto nastavené podmínky zapříčinily v ČR vznik tzv. 

„fotovoltaického boomu“, kdy počet fotovolaických elektráren a jejich instalovaný 

výkon raketově vzrostl, jak se můžete přesvědčit na následujícím grafu. 

Obrázek 4: Instalovaný výkon a počet FVE v ČR 

 
Zdroj: ERÚ 
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Výroba elektřiny z FVE sice splňuje parametry „zelené“ energie a nárůst výroby 

elektřiny z OZE směřuje k vytyčeným cílům, které si stanovila ČR a EU, ale na druhou 

stranu tento velký nárůst FVE přináší sebou rizika ohrožující ES. 

Výroba elektřiny z FVE se vyznačuje vysokou proměnlivostí závislou na 

slunečním záření. Tato proměnlivost výroby spočívá ve vysokých rozdílech vyráběného 

výkonu v časovém rozmezí hodin a dnů. Jednoduše řečeno výše výroby je závislá na 

počasí. Aby FVE měly požadovaný ekologický přínos, což je jeden z hlavních důvodů 

podpory, je dle zákona ustanoveno přednostní odbírání elektřiny z těchto zdrojů na úkor 

ostatních druhů elektráren. Z hlediska krátkodobých výkyvů vyráběného výkonu 

v řádech vteřin, či pár minut jsou již regulační systémy moderních strojů uzpůsobeny 

tak, že ke kolísání vyráběného výkonu nedochází. Ale z pohledu změn výkonu v řádech 

hodin zde vzniká potřeba vyšších rezerv regulační energie u PPS. Potřeba vyšších 

rezerv regulační energie obecně vede k nárůstu nákladů na PpS. 

Tak velký nárůst instalovaného výkonu z FVE rozhodně zvyšuje nejistotu na 

straně dodávky a to vyvolává potřebu více zajišťovat bezpečnost ES ze strany PPS, což 

vede k většímu využití systémových služeb, a proto se dají očekávat zvýšené náklady na 

zajištění PpS. 

Dalším důvod pro růst nákladů na systémové služby vyplývá z novely 

energetického zákona, kdy technický dispečink PPS je v případě ohrožení bezpečného a 

spolehlivého provozu ES oprávněn dočasně omezit výrobu elektřiny ve výrobnách 

elektřiny. Pokud se však jedná o omezení výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, je 

PPS, jehož dispečink výrobu omezil, povinen uhradit náhradu za neodebranou elektřinu.  

V důsledku stále většího otevírání trhu a přenosové sítě může být dalším 

důvodem pro růst nároků na systémové služby současné německé přetoky, kdy 

Německo přes naše území přenáší bez úhrady energii ze severu na jih. Těmito mnohdy 

neplánovanými toky zatěžuje PS a vzniká tak vysoké riziko přetěžování sítě. A to vede 

ČEPS k většímu zajištění regulační energie, tím pádem i k nárůstu nákladů na PpS. 

 

Kvůli těmto důvodům by se dalo očekávat, že náklady spojené se systémovými 

službami porostou, ale zde právě tkví ta rozporuplnost, neboť celkové náklady PPS 

(podle souhrnné zprávy ČEPS, a.s., za rok 2011) klesly z roku 2010 na rok 2011 o 

téměř celou miliardu Kč26. 

                                                             
26 Podle výsledků hospodaření společnosti ČEPS, a.s. náklady klesly přesně o 977 549 tis. Kč. 
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5.3.3 Příčiny poklesu nákladů na PpS 

K hlavním důvodům poklesu nákladů na pořízení PpS patří pokles ceny silové 

elektřiny na trhu v řádech desítek až stovek korun na jednu prodanou nebo koupenou 

MWh. Při takovém poklesu se výrobcům nevyplácí provoz řady výrobních zdrojů a 

mnohé omezují svojí výrobu o víkendech a v létě, kde jsou ceny nejnižší. Některým 

výrobcům se nevyplácí omezení výroby, protože na jejich provoz je navázána dodávka 

tepla koncovým zákazníkům. Takovým se potom může větší měrou vyplatit prodej části 

výkonu svých zdrojů pro alokaci PpS, jelikož si tím snižují variabilní náklad svého 

zdroje a díky tomu nemají ztrátu z prodeje elektřiny (vlastně se podělí o náklady na 

„must run“ zdroje s ČEPS). V případě vyšších cen silové elektřiny by existovala také 

větší arbitráž proti prodeji výkonu na burze a nabídky poskytovatelů by byly za vyšší 

cenu. Důsledkem poklesu cen silové elektřiny je tedy pokles ceny regulační energie a 

tím i pokles nákladů na PpS. Na grafu níže je vidět jak velká byla změna v ceně silové 

elektřiny. 

Obrázek 4: Vývoj ceny silové elektřiny 

 
Zdroj: www.kurzy.cz 

 

Druhým důvodem k poklesu nákladů na systémové služby je větší počet 

poskytovatelů, kteří nabízejí PpS. Větší počet nabízejících výrobců znamená větší 

konkurenci a to vytváří tlak na pokles cen. Jedná se především o službu Minutová 
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záloha 15-ti minutová kladna (MZ15+) a Minutová záloha 15-ti minutová záporná 

(MZ15-), kterou z pohledu technické náročnosti dokáže nabízet více výrobců 

(ČEPS,a.s., 2012 b). 
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6 Závěr 
Energetický zákon a jeho novely výrazně ovlivnily trh s elektřinou v ČR. 

Výrazně se proměnila struktura trhu, vztahy mezi účastníky trhu a dále energetický 

zákon dal vzniknout novým institucím. Proto hlavním cílem této práce bylo 

chronologicky popsat novely energetického zákona, jejich dopady na spotřebitele, či 

jiné účastníky na trhu a představení současné struktury trhu s elektřinou, jejž se díky 

liberalizaci započaté přijetím energetického zákona výrazně proměnila. 

V první části uvádím energetickou legislativu ČR a zaměřuji se na energetický 

zákon. Uvádím hlavní důvody, které vedly k jeho vytvoření, a popisuji jeho strukturu 

s pohledu elektroenergetiky. 

Druhá část se věnuje účastníkům na trhu s elektřinou, kteří jsou definováni 

v energetickém zákoně. Popisuji zde současnou situaci na trhu s elektřinou, složení 

výrobců a obchodníků, kde obzvláště skupina obchodníku s elektřinou se díky 

liberalizaci podstatně rozrostla a tím pádem vytváří větší konkurenci a tlak na cenu 

elektřiny. Popisuji zde také nové způsoby obchodu s elektřinou, kdy cena silové 

elektřiny už není výsledkem práce regulátorů, ale tržních mechanismů. Mám na mysli 

hlavně otevření Pražské energetické burzy a její narůstající obchody s elektřinou jako 

komoditou. 

V hlavní části této práce popisuji dopady novel energetického zákona na 

účastníky trhu a regulátory. Novelizace energetického zákona značně posílila ochranu 

spotřebitele. Zákazníci se nemusejí bát, že zůstanou bez elektřiny kvůli případnému 

zbankrotování jejich dodavatele, či jinému selhání na jeho straně, neboť tyto situace řeší 

institut Dodavatele poslední instance. Novely také nařizují větší poskytování informací 

zákazníkovi, který se tak může svobodně rozhodnout o volbě svého dodavatele, 

způsobu platby a tím si snížit náklady na elektřinu. Celkově novely posilují postavení 

konečných zákazníků. Novely na jednu stranu umožnily zákazníkům si snížit náklady 

na elektřinu, ale na druhou stranu je značně zvýšily, neboť zavedly v rámci 

implementace evropských směrnic podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů27, 

která je finančně podporována. A tato podpora se velkou mírou promítá do finální ceny 

elektřiny a v důsledku této podpory cena elektřiny nadále poroste. 

V oblasti přirozených monopolů tj. přenosu a distribuci elektřiny došlo k tzv. 

unbundlingu28 v rámci vytvoření nediskriminačního prostředí pro všechny účastníky 

                                                             
27 V tomto případě jsou obnovitelnými zdroji myšlena výroba elektřiny z OZE, KVET a DZ. 
28 PPS byl oddělen už v roce 1998 a PDS v roce 2006 
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trhu s elektřinou, eliminaci zneužití monopolního postavení, transparentnosti cen a větší 

spolupráci v evropském měřítku. Dále PDS i PPS přibyly informační povinnosti vůči 

MPO, ERÚ a OTE a povinnosti spojené s výkupem, přenosem a distribucí elektřiny 

z OZE, KVET a DZ. Na druhou stranu PPS a PDS mají větší pravomoci v případech 

ohrožení elektrizační soustavy. 

Velké změny nastaly i u institucí zajišťujících regulaci. Prohloubily se 

informační povinnosti MPO vzhledem k evropským orgánům, i řada povinností povahy 

monitorovací a zpravodajské (např. zpracování národní zprávy o stavu 

elektroenergetiky v ČR, či akčního plánu pro energii z obnovitelných zdrojů). Dále byla 

MPO zrušena pravomoc udělování státních autorizací29, jen aby jí byla navrácena ve 

změněné podobě po dvou letech. Jeho pravomoci jsou posíleny ve směru zasahování 

závazným stanovisky do procesu schvalování investičních plánů PPS a zajišťuje 

mechanismus mimosoudního urovnání sporů. 

K největšímu posílení pravomocí došlo u ERÚ a to i na úkor MPO, SEI a jiných 

orgánu státní správy. Pravomoci ERÚ jsou tedy posílena nejenom ve směru regulace 

cen, ale i například v ochraně spotřebitele či hospodářské soutěže. Nově ERÚ rozhoduje 

i určité typy sporů vymezené v energetickém zákoně. Úřad disponuje také novou 

pravomocí vykonávání kontrol a ukládání sankcí a pokut za porušení energetického 

zákona. Do značné míry je posílena jeho nezávislost na ostatních státních orgánech a to 

i zavedením poplatku na financování jeho činnosti. ERÚ tak získal zcela zásadní 

postavení v elektroenergetice. To také vedlo k zdvojnásobení jeho rozpočtu a 

zaměstnanců. 

V poslední části se zabývám cenou elektřiny, neboť ta se pod vlivem liberalizace 

rozdělila na několik složek. Ukazuji spotřebitelům, jaké služby se promítají do finální 

ceny elektřiny. Zaměřuji se především na regulovanou část, protože o té ví spotřebitel 

nejméně. A v poslední řadě vysvětluji, že navzdory pravděpodobným rostoucím 

nárokům na náklady na pořízení PpS z důvodů fotovoltaického boomu a jiných, klesají 

náklady na jejich pořízení, což je výsledkem klesající ceny silové elektřiny na trhu s 

elektřinou a zvýšení konkurence na trhu s PpS. 

 

                                                             
29 Státních svolení s výstavbou nových výrobních zdrojů energie. 
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