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Abstrakt
Energetická politika sa dlhé obdobie vyhýbala rámcu spoločných európskych politík
alebo sa ich dotýkala len okrajovo. Kým kedysi bola vnímaná v kontexte národnej
bezpečnosti za výlučné právomoci jednotlivých štátov, dnes sa v Európe hovorí
o jednotnom konkurencieschopnom trhu s energiami. Lisabonskou zmluvou sa
energetická politika stala prvýkrát súčasťou komunitárneho práva a úplne nový impulz
dostal trh s elektrinou a zemným plynom prijatím 3. energetického balíčka v júli 2009.
Moja pozornosť v tejto práci smeruje výlučne k trhu so zemným plynom a zmene,
ktorú tento liberalizačný balíček prináša v podobe regulácie sieťových odvetví.
Súčasťou smernice 2009/73/EC o zemnom plyne je opatrenie s názvom unbundling, t.j.
efektívne a funkčné oddelenie prevádzkovateľa prepravnej siete od ostatných činností
niekdajšej vertikálnej integrovanej spoločnosti a jeho nezávislosť (v ideálnom prípade,
oddelenie majetkové umožňujúce nediskriminatívny prístup tretích strán). Napriek
tomu, že unbundling bol považovaný za jadro energetického balíčka, a preto sa o ňom
viedli horúce diskusie, jeho efekty na liberalizáciu trhu zostávajú zmiešané. Cieľom
tejto práce je poskytnúť detailný rozbor toho, v čom bol či nebol unbundling prevratový
a či priniesol skutočne väčšiu mieru konkurencie na kedysi uzavreté národné trhy. Práca
zároveň ponúka odpoveď na to, či možno európsky trh so zemným plynom považovať
za liberalizovaný a ak nie, čo mu v tom bráni. Práca hľadá túto odpoveď v dvoch
rovinách: liberalizácii (a teda deregulácii na národnej úrovni) a integrácii trhov
(harmonizáciou pravidiel na európskej úrovni).

Abstract
Since long the energy policy has been escaping the concept of the common European
policies or has been only partially influenced through the harmonisation of other
common policies. If energy sector was considered an exclusive competence of every
State Member (or as a part of its national security), nowadays, it has made a big step
forward. At present, we talk about the establishment of a competitive internal energy
market. The energy policy became part of the Community law only after the adoption of
the Lisbon Treaty when the sector was granted a separate chapter and henceforth
decided upon through a co-decisional procedure. The energy markets were subsequently
given a new liberalisation impetus by the approval of the 3rd energy package (July
2009).
My thesis focuses entirely on the natural gas sector and its crucial amendment to the
network sector regulations. The core subject of the Directive 2009/73/EC concerning
common rules for the internal market in natural gas is the ownership unbundling regime
which stipulates the separation of production and sale operations from their
transmission networks. This separation from the former vertically integrated utilities is
supposed to guarantee an equal and non-discriminatory access to the transmission
networks. Even though the ownership unbundling regime was supposed to be the key
step towards the market liberalisation, and as such was part of heated European debates
on the topic, its real effect on it remains mitigated. The objective of this thesis is to
analyse in what way the ownership unbundling was indeed the most crucial element,
and if it has succeeded in introducing more competition to the formerly protected
domestic markets. Further it attempts to answer the frequently asked question of
whether the European natural gas market might finally be considered as liberalised and
if not, what impedes this advancement. This thesis tries to do it in two different, though
parallel, levels: studying its liberalisation (therefore the deregulation on the national
level) and subsequent market integration (harmonisation rules on the European level).
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ÚVOD
1.1. Cieľ práce a základné tézy
V Európe dochádza paralelne k realizácii mnohých spoločných európskych politík.
Energetický trh sa dlhé obdobie považoval za prakticky „nedotknuteľný“ Európskou
úniou (ďalej i EÚ) a bolo mu prisudzované akési výsostné postavenie (exkluzívnosť)
v rámci národných štátov. Predkladaná diplomová práca si kladie za cieľ postaviť do
stredu pozornosti tretí energetický balíček, prijatý v roku 2009. Na to, aby som mohla
v rámci svojej práce pojednávať o balíčku samotnom a v rámci neho – pre dôvody,
ktoré uvediem – sa sústrediť na otázku „unbundlingu“, som si ako druhotné (čiastkové)
ciele stanovila nasledovné:
V prvom rade považujem za dôležité načrtnúť vývoj európskej legislatívy
v oblasti energetiky od jej počiatkov. Za východiskový bod považujú i mnohí akademici
Jednotný európsky akt, a to preto, že položil všeobecné základy pre zamýšľaný plne
fungujúci jednotný spoločný trh. Môj prehľad teda smeruje od tejto legislatívy až po
samotný 3. energetický balíček.
V druhom rade si kladiem za cieľ predstaviť spomínaný energetický balíček ako celok.
Aj keď môj detailný pohľad smeruje k „unbundlingu“, ktorý je doslova jeho kľúčovým
prvkom, tretí energetický balíček musí byť predstavený i v ďalších svojich hlavných
líniách, ktoré prinášajú spoločne niekoľko opatrení smerujúcich k liberalizácii trhu
s energiami.
Ako tretí čiastkový cieľ má táto práca za úlohu predstaviť čitateľovi kontext
energetickej politiky v Európe. V práci sa pokúsim načrtnúť, čím sú špecifické elektrina
a zemný plyn v porovnaní s ostatnými komoditami, s ktorými bol európsky trh otvorený
(i dovŕšený) podstatne skôr. V neposlednom rade by som chcela na úvod aspoň
v hrubých líniách ukázať, že aj medzi elektrinou a zemným plynom existujú relevantné
rozdiely. Tie majú za dôsledok čiastočne asymetrický vývoj integrácie týchto dvoch
trhov na európskej úrovni. Tento fakt je zároveň i vysvetlením toho, prečo v tematike
svojej diplomovej práce o „unbundlingu“ sa budem zameriavať iba na trh so zemným
plynom, a to aj napriek tomu, že unbundling sa týka i elektroenergetických spoločností,
a že tretí energetický balíček sa dotýka oboch energií spoločne.
Po takto vytýčenom predstavení kontextu energetickej problematiky (zemného
plynu predovšetkým) si predkladaná diplomová práca kladie za hlavný cieľ nasledovné:
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V prvom rade chce práca poukázať na to, prečo stál „unbundling“ v srdci/strede
európskych debát o energetickej politike, a prečo bolo jeho úspešné prevedenie
primárnym cieľom Európskej komisie v rámci jej úsilia o liberalizáciu. V druhom rade
sa práca snaží zoskupiť údaje vypovedajúce o miere liberalizácie v jednotlivých
členských štátoch a dať tieto premenné do vzťahu s formou prevedenia „unbundlingu“.
Diplomová práca si kladie otázku „prečo bol unbundling jadrom debát, či je započatá
liberalizácia trhu so zemným plynom i vďaka nemu úspešná, a ak nie – prečo a čo jej
v tom bráni“.
Hypotéza teda znie: Aj keď si Európska komisia (ďalej i Komisia) vytýčila za hlavný
predpoklad úspešnej

liberalizácie uskutočnenie systému odčlenenia operátora

prepravnej siete od ostatných obchodných činností vertikálne integrovaných podnikov,
jeho skutočné efekty sú zmiešané, a táto iniciatíva nenaplnila očakávania, aké jej
prikladali jej zástancovia.
Na to, aby bolo možné túto hypotézu overiť, je dôležité si definovať termín
„liberalizácie trhu“. Liberalizácia trhu všeobecne znamená otvorenie trhov konkurencii,
čo prináša úžitok zákazníkom v podobe nižších cien a nových služieb, ktoré sú zvyčajne
efektívnejšie a praktickejšie, než boli predtým. Tento stav zároveň napomáha
ekonomike byť konkurencieschopnejšou.1 Liberalizáciu v kontexte energetík by sme
mohli definovať na základe cieľov, aké si vytýčila samotná Európska komisia pri
príprave energetického balíčka a jeho predstavení Rade ministrov energií, 6. júna 2008,
a to nasledovne: zabezpečiť fungovanie trhu v prospech koncových spotrebiteľov
a pomôcť Európskej únii garantovať bezpečnosť takej dodávky energie, ktorá bude
„istá, konkurencieschopná a trvalá“.2
Môžeme nájsť mnoho odborných názorov k charakteristike energetickej politiky EÚ
ako takej, ku transformácii, ktorou aktuálne prechádza a k popisu stavu, k akému
postupne smeruje. Väčšina názorov k energetickej politike EÚ nachádza mnoho
spoločných bodov, ktoré je možné rozdeliť do troch skupín: (i) zabezpečiť plynulosť
dodávok energií, (ii) integrovať a liberalizovať trhy s energiami a (iii) prepojiť ciele
energetickej a ekologickej politiky.3 K týmto globálnym teoretickým východiskám
formujúceho sa energetického sektoru v Európe si dovolím v úvode svojej práce
1

Liberalisation. European Commission. [online] aktualizované 17.4.2012. dostupné na:
http://ec.europa.eu/competition/liberalisation/overview_en.html (Citované 25.11.2014)
2
Záznam zo zasadania Rady ministrov energie. 6. júna 2008. interný záznam.
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predložiť detailný rozbor druhého bodu (ii). Integrácia a liberalizácia trhu s energiami
znamená4:
(i) Reorganizácia odvetvia (tzv. Industry restructuring), ktorá zavádza konkurenciu do
tých častí energetického reťazca, kde sú žiaduce a efektívne (výroba a predaj)
a vysporiadanie sa s tou časťou reťazca, ktorá spadá pod prirodzený monopol, a teda
vyžaduje špeciálnu reguláciu (preprava/prenos a distribúcia). Nabúranie príliš veľkých
koncernov sa očakáva predovšetkým prostredníctvom „unbundlingu“; (ii) prístup tretích
strán (tzv. third party access), t.j. voľný a rovný prístup výrobcov a obchodníkov
k prepravným sieťam [prenosovým sústavám] a distribúcii; (iii) otváranie trhu (market
opening) monopolne či oligopolne organizovaných národných trhov medzinárodnej
konkurencii a s tým súvisiaca možnosť voľby a jednoduchej zmeny dodávateľa; (iv)
vytvorenie a založenie regulačného rámca (establishment of regulation), a to v podobe
nezávislých regulačných orgánov (2. liberalizačný balíček) a celoúnijných regulačných
agentúr (ACER – 3. liberalizačný balíček) a ustanovenie pravidiel pre prevádzkovateľov
sietí prostredníctvom kódexov v rámci ENTSO-G [ENTSO-E pre elektrinu].
Táto práca bude pojednávať o všetkých týchto bodoch, i keď inak zoskupených, a to
tak, aby poskytla odpoveď na vyššie kladenú výskumnú otázku.

Pri skúmaní zámerov Európskej únie v otázke energetických politík je potrebné
rozlišovať dve separátne kapitoly: hospodársku integráciu (harmonizáciu, zbližovanie
politík a pravidiel fungovania) a liberalizáciu. Ešte v 90-tych rokoch 20. storočia
a začiatkom 21. storočia sa energetika v Európe vyznačovala existenciou kapitálovo
silných nadnárodných utilít, s pomerne uzavretými národnými trhmi, nedostatočnou
prepravnou [prenosovou] kapacitou sústav medzi jednotlivými národnými sústavami
a značnými prekážkami pre vstup konkurencie na domáci trh.5 Proces liberalizácie je
teda častokrát definovaný ako vstup konkurencie na kedysi monopolný trh s plynom
[elektrinou] umožňujúci slobodnú voľbu dodávateľa plynu [elektriny].6

3

Irah Kučerová. Hospodářské politiky v kontextu vývoje Evropské unie. Praha: Karolinum, 2010, s. 306.
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energetické bezpečnosti EU. Současná Evropa, 1/2011, s. 69. [online] dostupné na: http://ces.vse.cz/wpcontent/kovacovska.pdf (Citované 22.11.2014)
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Ibidem, s. 58.
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Po takomto všeobecnom zasadení termínu „liberalizácia trhu“ do energetického
kontextu sa vraciam k svojej hypotéze. Moja práca na nasledujúcich stranách priblíži
ďalej problematiku energií (s dôrazom na zemný plyn) prostredníctvom stanovených
druhotných cieľov, a následne sa pokúsi ponúknuť vysvetlenie toho, prečo

je

„unbundling“ sám o sebe nepostačujúcim opatrením. Ako možné vysvetlenia sa
vynárajú nasledovné dôvody:
(i) Správa siete riadená tým, ktorý ju zároveň kontroluje a štát naďalej zostáva hlavným
investorom; (ii) potreba zaviesť sieťové kódexy; (iii) skutočná podpora hospodárskej
súťaže (transparentnosť, prístup k informáciám, prístup k sieti všetkým užívateľom);
(iv) koniec historických regulovaných cien; (v) nutnosť zániku verejných podnikov
(potreba ich transformácie na neštátne entity); (vi) efektívne riešenia pre bezpečnosť
dodávok; (vii) paradox politiky znižovania skleníkových plynov.

1.2. Štruktúra práce a časové vymedzenie
Liberalizácia trhu energetiky je veľmi komplexná problematika a jej úspešné či
neúspešné naplnenie je možné skúmať sledovaním rôznych jednotkových faktorov. Je
ním napríklad transparentnosť informácií, konkurencia na strane výroby a dodávky
energie, regulovanie cien, tzv. customer switching, prístup k sieti cezhraničných
prepojení, vytvorenie burzy s cenami, prepojenie trhov (tzv. market coupling),
mechanizmus alokácie kapacít („capacity allocation mechanisms)“ a pod. .Takýmto
globálnym prístupom k liberalizácii by bolo pravdepodobne ideálne skúmať jej „mieru
úspešnosti“ na jednotlivých národných trhoch a v Európskej únii ako celku. Avšak pre
komplexnosť tejto problematiky a rozpätia diplomovej práce som sa rozhodla venovať
primárne miesto unbundlingu, ktorý je všeobecne považovaný za predpoklad k celkovej
liberalizácii vnútorných trhov. Tomu, že mu bol prikladaný veľký význam, a to
predovšetkým zo strany členských štátov i Komisie, nasvedčuje fakt, že sa k nemu dlhé
obdobie pred prijatím 3. liberalizačného balíčka viedli veľmi „horúce“ debaty na
európskych i domácich pôdach. Z tohto dôvodu som sa rozhodla venovať ich rozboru
celú prvú časť 4. kapitoly.
Takýto užší tematický záber zameraný na „unbundling“ mi zároveň umožnil
pozrieť sa na jeho prevedenie v troch rôznych členských štátoch detailnejšie. A to
jednak jeho transpozíciou do národnej legislatívy a zároveň na to, ako sa s touto
požiadavkou unbundlingu vysporiadali dominantní hráči na trhu.
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Nato, aby došlo reálne k liberalizácii trhu, musí v prvom rade dôjsť
k reštrukturalizácii vlastníctva. Tá je jeho podmienkou.7 Liberalizácia trhu teda prebieha
v niekoľkých vlnách. Ak reštrukturalizácia vlastníctva napomáha liberalizácii, tak
základnými znakmi tejto liberalizácie sú práve vytvorenie burzy, spotový trh, zmena
dodávateľa zo strany zákazníka (tzv. „customer switching“), zriadenie a efektívna
činnosť regulačných orgánov či market coupling. Efektívny unbundling by teda mal
zaistiť spravodlivý a nediskriminačný prístup k existujúcim sieťam, takže odberatelia si
budú môcť vybrať z alternatívnych ponúk. Zároveň ale musí zaistiť takýto prístup za
podmienok, že nevytvorí prekážky alebo taký stav trhu, ktorý by odradzoval od
investícií do týchto sietí. To, čo i v súčasnosti bráni k otvoreniu cezhraničných trhov je
práve fakt, že kompetencie národných regulátorov nie sú ešte harmonizované.
Zhodnoteniu „úspešnosti“ doposiaľ dosiahnutého liberalizovaného trhu sa venuje
kapitola 5.1. . Čiastkovými grafmi by som chcela poukázať na stav európskeho trhu so
zemným plynom v rôznych jeho aspektoch. Vybrané kategórie tejto kvantitatívnej
štúdie majú za objekt skúmania maloobchodný trh (situácia dotýkajúca sa finálneho
zákazníka). V tejto stati buď preberám dáta z rôznych zdrojov už v podobe
vypracovaných grafov alebo prikladám vlastné tabuľky. Tieto tabuľky dávajú, práve
s prihliadnutím na výskumnú otázku a hypotézu, do pomeru vývoj ceny pre finálneho
zákazníka a customer switching s adoptovaným modelom unbundlingu v jednotlivých
krajinách a snažia sa z toho vyvodiť akýsi európsky priemer či trend. Na druhej strane,
kapitolou 5.2. by som chcela poukázať, prečo integrácia v energetickom sektore
prebieha tak rezervovane, kam táto integrácia smeruje a prečo jej stoja v ceste práve
národné štáty.
Z hľadiska časového vymedzenia možno prácu rozdeliť do dvoch častí. Celá
tretia teoretická kapitola sa pohybuje v myslenom horizonte rokov 1951 až po
súčasnosť. Rok 1951 definujem ako východiskový rok z dôvodu založenia Európskeho
spoločenstva uhlia a ocele (ESUO), a teda akýsi mýlnik z pohľadu objavenia sa vôbec
prvej európskej koordinácie v kontexte energií. Moja analýza končí viac-menej rokom
2009, a to prijatím smerníc o plyne a elektrine v rámci 3. energetického balíčka, ktorého
prínos v podobe legislatívnych opatrení je predmetom tejto diplomovej práce. Nakoľko
úlohou tretej kapitoly je poskytnúť tak historický ako aj teoretický kontext, pri
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Rozhovor s pracovníkom Odboru energetiky Oddelenia Európskych záležitostí, MPO ČR, dňa
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vysvetlení charakteristiky a kľúčových prvkov zemného plynu pracujem s informáciami
siahajúcimi až do súčasnosti.
Pre účely štvrtej a piatej kapitoly posúvam rovinu pohľadu do blízkej minulosti, na roky
2008 až 2014, t.j. tesne do obdobia pred prijatím tretieho energetického balíčka
(adoptovanie unbundlingu) až po súčasnosť.

1.3. Odborné pojmy
Sústava vs. sieť- rozdielna terminológia v českom i slovenskom jazyku na označenie
infraštruktúry pre elektrinu (sústava) a plyn (sieť). V angličtine sa používa rovnaký
termín pre oboje: „system“.
Prenos elektriny vs. preprava plynu – rozdielna terminológia pre obe komodity na
označenie tej istej aktivity. Angličtina používa ten istý termín pre oboje: „transmission“.
Vertikálne integrovaný podnik/„Energy utilites“/Incumbent - spoločnosť, ktorá v sebe
zahrňuje tradične všetky obchodné aktivity od výroby/skladovania plynu či elektriny až
po jej dodávka konečnému zákazníkovi. Ide o podnik, ktorého vzájomný vzťah s iným
podnikom

mu

umožňuje

naň

uplatňovať

rozhodujúci

vplyv

predovšetkým

prostredníctvom vlastníckych práv, hlasovacích alebo štatutárnymi.
Terminály LNG – zariadenia, v ktorých sa skvapalnený plyn vracia do pôvodného
plynného stavu.
Regulovaná cena – cena stanovená úradom alebo zákonom, ktorá neodráža pomer
dopytu a ponuky na trhu.
Spotové trhy so zemným plynom – burzové trhy, na ktorých dochádza k okamžitému
dodaniu odkúpenej či predanej kapacity plynu.
Dlhodobé kontrakty „take and pay“ – dohody uzavreté na obdobie aj 20 rokov a ktoré
zaväzujú kupujúceho zaplatiť za komoditu aj v prípade, že ju napokon neodkúpi
(nepoužije/nespotrebuje).
Prideľovanie kapacít – správa kapacitných priestorov v infraštruktúrach smerujúca
k maximalizácii ich úžitku.
Tretí liberalizačný balíček – legislatíva EÚ prijatá v júni 2009 (platná od septembra
2009), ktorá prináša výrazné regulačné a liberalizačné zmeny do sektoru s plynom
a elektrinou.
Prirodzený monopol – o prirodzenom monopoli hovoríme vtedy, keď je menej
nákladné vyrábať produkt v akejkoľvek fáze jeho výroby v rámci jednej firmy namiesto
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dvoch alebo viacerých (sieťové priemysly plyn a elektrina sú príkladom prirodzeného
mopolu).
Unbundling či majetnícke oddelenie – regulácia, ktorá prijíma vytvorenie
nediskriminatívneho prostredia a zníženia zneužívania postavenia integrovaného
podniku.
ACER – Agentúra pre spoluprácu energetických regulátorov.
ENTSOG – Európska sieť prevádzkovateľov prepravných sietí.
Switching (switch alebo „customer switching“) – ako switch sa definuje počet zmien za
určité časové obdobie, pričom zmena sa vzťahuje na zmenu dodávateľa alebo na
dodávku plynu v prípade uvedenia nového subjektu do prevádzky.
Swiching trend (switching rate) – metóda výpočtu switching rate za určité definované
obdobie je nasledovná: súčet (A) počet zmien dodávateľa spomedzi všetkých
dodávateľov a (B) počet uvedenia odberu plynu nových budov do prevádzky
(u alternatívnych dodávateľov a u dodávateľov historických mimo ich tradičnej oblasti
služieb), vydelený počtom zákazníkov-odberateľov na záver skúmaného obdobia.
Herfindahl-Hirschman Index (HHI) – všeobecne akceptovaný prostriedok na meranie
koncentrácie trhu v určitom segmente. Počíta sa sčítaním podielov na trhu všetkých
firiem prítomných na tomto trhu, pričom tieto podiely sú umocnené na druhú. Výsledná
hodnota HHI následne vyjadruje mieru koncentrácie tohto trhu v danom segmente
(dodávka plynu na trh, maloobchodný trh s plynom, veľkoobchodný trh s plynom, atď.
pre jednotlivé členské štáty).

1.4. Rozbor literatúry
Verím, že prínosom tejto diplomovej práce, v porovnaní s ostatnými prácami
zaoberajúcimi sa energetickou problematikou, bude práve rovina jej výskumu. Dovolím
si konštatovať, že väčšina diplomových prác, na ktoré som doteraz narazila, sa zaoberá
len čiastkovou otázkou tretieho energetického balíčka, aj to zväčša z právnického
pohľadu. Za príklad môžem uviesť témy ako: dopad európskej legislatívy na národnú
legislatívu alebo prevedenie tretieho energetického balíčka a jeho dopad na národný trh.
Mnohé z nich sú písané práve formou prípadovej štúdie so zameraním na jednu,
maximálne dve krajiny. Ďalšia veľká skupina diplomových či bakalárskych prác
k otázke energetiky sa zaoberá výlučne problematikou energetickej bezpečnosti či
vyslovene pozíciou spoločnosti Gazprom na európskom trhu. Zatiaľ som sa nestretla
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s prácou, ktorej cieľom by bolo poskytnúť celkový obraz o úspechoch či neúspechoch
liberalizácie trhu v celoeurópskom kontexte, ktorá by sa snažila merať jej úspechy
prostredníctvom dát Eurostatu, predstavila prekážky jej napredovania či riešila otázku
„unbundlingu“. Za zmienku stojí i fakt, že mnohé práce sa zaoberajú skôr otázkou
elektrickej energie než plynu, alebo ponímajú obe energie zároveň.
Pri riešení svojej výskumnej otázky som definovala ako problém prístup
k niektorým dátam či informáciám priamo na stránkach európskych orgánov. Aj tu je
možné pozorovať istú disproporcionalitu medzi elektrickou energiou a zemným
plynom. Všeobecne platí, že pre extrakciu akýchkoľvek dát týkajúcich sa európskych
politík je Eurostat veľmi cenným zdrojom. Je tomu tak aj v otázke energetiky. O to
prekvapivejšie bolo moje zistenie, že správy či štatistiky týkajúce sa elektroenergetiky
prevyšujú počet reportov k zemnému plynu a ich zastúpenie je tým nevyvážené. Za
dôvod možno označiť fakt, že k liberalizácii trhu so zemným plynom dospelo Európske
spoločenstvo s niekoľkoročným oneskorením v porovnaní s elektrinou, a preto k tejto
komodite chýbajú ešte náležité prieskumy.

1.5. Rozhovory, interné dokumenty a limity štúdie
Ako veľký prínos pre spracovanie tematiky svojej diplomovej práce hodnotím
rozhovory, ktoré som mala možnosť absolvovať osobne alebo aspoň telefonicky (v
prípade respondentov z Francúzska a Slovenska). Predovšetkým pre účel kapitoly
k prípadovej štúdii som oslovila predstaviteľov tých štátnych štruktúr a súkromnej
sféry, ktoré považujem za hlavných aktérov v oblasti energetiky vo vybraných
krajinách. Vďaka týmto rozhovorom sa mi podarilo jednak lepšie uchopiť danú
problematiku (tému svojej diplomovej práce) a získať širšie spektrum názorov na
kľúčový element liberalizácie (unbundling) i na jej celkový kontext. Za veľmi
zaujímavé považujem i získanie dichotomického pohľadu štát-firma. Prostredníctvom
niektorých respondentov sa mi podarilo dostať (z môjho pohľadu) k veľmi prínosným
interným dokumentom, ktoré síce neboli verejne publikované, ale sprostredkúvajú
oficiálne dáta, informácie či dokonca oficiálne stanoviská k danej problematike.
Hodnotím ich ako veľmi dobrý doplnok ku niektorým nedostatočne zastúpeným alebo
ťažko dostupným zdrojom a zároveň v určitých fázach svojho výskumu ako veľmi
užitočný interpretatívny dokument k technickým témam.
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Ako jediný nedostatok v rozhovoroch by som mohla označiť fakt, že čo sa Slovenska
týka, nemám ekvivalentný rozhovor zo súkromnej sféry. Slovenský plynárenský
priemysel (SPP) nereagoval na moju prosbu o stretnutie.
Čo sa týka samotného predmetu skúmania diplomovej práce, predovšetkým
práce s dátami, dovolím si označiť za negatívum skutočnosť, že vo viacerých
oficiálnych správach európskych orgánov nie je poskytnutý úplne symetrický rozbor
jednotlivých krajín, určité údaje nie sú vzájomne koherentné a v niektorých krajinách
chýbajú niektoré číselné dáta. S podobným problémom som sa potýkala aj zo strany
národných regulátorov. Napríklad, francúzska regulačná agentúra (CRE) ponúka veľmi
detailný rozbor situácie na francúzskom trhu, a to dokonca i v rámci každej svojej
trimestrálnej správy. Správy českého (ERÚ) a slovenského regulátora (ÚRSO) nie sú
koncipované rovnakým spôsobom a nepracujú vždy s rovnakým typom dát, čo občas
bráni koherentnosti a vyváženosti mojej následnej analýzy v rámci týchto krajín.
Celkovo však môžem konštatovať, že tieto nedostatky nebránia vypovedajúcej hodnote
diplomovej práce, nakoľko tá si kladie za cieľ zhodnotiť celkový status quo a vysloviť
globálne (unijné) tendencie a zber dát je len prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa.

2. TEORETICKÝ RÁMEC A METODOLÓGIA

2.1. Teoretický rámec
2.1.1 Teória funkcionalizmus v energetike
Tému a problematiku svojej diplomovej práce som sa rozhodla zasadiť do teoretického
kontextu funkcionalizmu, ktorý preberám priamo od pera jeho pôvodného zakladateľa,
Davida Mitranyho. Funkcionalizmus je jednou z historicky najstarších teórií európskej
integrácie. Vznikol ešte v 40-tych rokoch a svojho vrcholu dosiahol v rokoch 50-tych.
Mitranyho funkcionalizmus je však považovaný za dosť solídnu teóriu, ktorá dokázala
nielen vzdorovať mnohým krízam, ale poskytla zároveň veľmi dobrý základ aj pre jeho
modernejšiu podobu – neofunkcionalizmus, s ktorou zdieľa niekoľko spoločných
znakov.8
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Funkcionalizmus tvrdí, že integrácia musí byť zameraná funkcionálne, t.j. podľa
sektorov, a preto sa zaoberá primárne technickými otázkami.9 V čele integračného
procesu musia stáť odborníci na danú oblasť (technokrati), ktorí budú uchránení od
politických vplyvov a zasahovania štátu. Funkcionalisti totiž vnímajú štát a politiku
všeobecne veľmi negatívne.
Vo svojej diplomovej práci chcem poukázať na integráciu európskych štátov v jednej z
európskych sektorových politík – energetike a konkrétne v otázke zemného plynu. Ako
som uviedla v úvode kapitoly, integráciu treba vnímať v dvojitom merítku: ako
harmonizáciu (zbližovanie) domácich politík jednotlivých členských štátov v oblasti
zemného plynu a zároveň ako prepojenie národných trhov do jedného európskeho
„celku“, t.j. ich liberalizáciu. Zámerom mojej práce je ukázať, že k tejto liberalizácii
dochádza, aj keď mnohí namietajú, že trh s energiami nie je a nebude liberalizovaný.
Stavajúc na teoretických premisách funkcionalizmu chcem ukázať, že k európskej
integrácii dochádza, pretože jej motorom je technický zámer – prepojenosť jednotlivých
národných sietí prepravy a distribúcie zemného plynu. Jej iniciátorom sú technokrati
(energetickí odborníci), ktorí zastávajú názor, že energetická politika je doména, ktorá
siaha za hranice národných štátov, a preto musí byť regulovaná nadnárodne.
Už pri tomto teoretickom rozbore by som chcela poukázať, že v súčasnosti
existuje niekoľko dôležitých špecifík a s tým súvisiacich problematík zemného plynu,
ktorým sa prikladá taká dôležitosť, že musia byť riešené (regulované) nadnárodne. Ako
uvidíme

v poslednej

piatej

kapitole,

so

spotrebou

zemného

plynu

súvisí

environmentálna problematika tvorby skleníkových plynov. Ich dopad na životné
prostredie je takého rozsahu, že musí byť riešený globálne (na rovine Európskej únie).
Ďalším „technickým“ dôvodom integrácie (liberalizácie) energetických politík je
bezpečnosť dodávky zemného plynu. K integrácii dochádza preto, lebo technokrati
(energetickí odborníci) sú toho presvedčenia, že národný štát nie je schopný garantovať
túto dodávku na národnej úrovni. Z toho dôvodu dochádza k integrácii, vďaka ktorej
rolu „garanta“ bezpečnosti dodávky zemného plynu preberá Európska únia. Túto svoju
novú rolu chce napĺňať realizáciou „market coupling“, t.j. prepojenosti jednotlivých
trhov a teda vytváraním infraštruktúr, ktoré sú schopné takúto prepojenosť zabezpečiť.
Európske štáty teda pristupujú k integrácii, nakoľko problémy, ktorým aktuálne čelí trh
so zemným plynom, sú globálne a presahujú národné hranice.

9

Ibidem, s. 75.

13
Podľa Mitranyho štáty nie sú schopné poskytovať svojim občanom statky efektívne,
pretože hranice štátov často tvoria umelé bariéry, ktoré znemožňujú optimálne
fungovanie ekonomických vzťahov. Bariéry môžu byť rôzneho typu, ale obvykle sú
nimi práve hranice medzi jednotlivými štátmi. Príklad, ktorý Mitrany uvádza na
vysvetlenie svojej teórie, je železničná doprava. Pokiaľ je organizovaná oddelene
v jednotlivých krajinách, dochádza k mnohým komplikáciám (rozchody v železničných
sieťach jednotlivých štátov, nutnosť prekládky tovaru na hraniciach, odlišná
signalizácia, dopravné značenie a pod.).10 Nato, aby železnica čo najlepšie plnila svoju
funkciu, t.j. efektívne poskytovala dopravné služby, je potreba prekonať obmedzenie
štátnych hraníc a uvažovať o funkcionálnej integrácii v širšom merítku.
Dôvody, prečo je nutné uvažovať i v energetike o hlbšej integrácii, než je tá
doterajšia - ktorú mnohí by zatiaľ chceli skôr nazvať „dezintegráciou“ - práve s cieľom,
aby trh so zemným plynom plnil efektívne svoju funkciu, sa pokúsim zosumarizovať
v poslednej piatej kapitole. Sú to dôvody, ktoré by mali viesť Európske spoločenstvo
k ďalšej integračnej etape a status quo, ktoré vyplýva z faktu, že nie sú riešené
nadnárodne, uvádzam zároveň ako prekážky k skutočnej liberalizácii trhu, v ktorej
unbundling bol mylne vnímaný ako jediná, či minimálne veľmi podstatná časť riešenia.
Komisia ho práve preto tak zanietene presadzovala a štáty sa mu práve preto tak veľmi
bránili.
Cieľom mojej práce je dokázať kvalitatívnou analýzou, rozborom dát a zároveň
prípadovou štúdiou, že unbundling nepovedie sám o sebe k liberalizácii trhu. Môže
i nemusí byť jej prvotnou etapou, avšak určite nie je postačujúci. Dá sa dokonca tvrdiť,
že i v štátoch, kde k unbundlingu došlo, nepoviedol k liberalizácii národného trhu. A je
podľa môjho názoru oprávnené tvrdiť, že z veľkej časti nenaplnil tento krok očakávania
Komisie práve preto, lebo i v „unbundlovaných“ spoločnostiach si štát ponechal určitý
vplyv prostredníctvom svojho vlastníckeho podielu. Mitranyho funkcionalizmus vníma
existenciu štátov negatívne, a to nielen kvôli existencii štátnych hraníc, ktoré bránia –
ako som uviedla vyššie – efektívnemu naplneniu funkcie trhu. Funkcionalizmus vníma
štát negatívne aj preto, že v čele štátov stoja politici, ktorým ide primárne o vlastnú
moc. Preto by podľa jeho názoru, miesta politikov mali zaujať odborníci, ktorí sa pri
svojom rozhodovaní nebudú riadiť vlastným prospechom ani prospechom určitej zeme,
ale prísne technickými kritériami. Kritika funkcionalizmu, ktorá sa objavuje práve pri
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tomto jeho tvrdení, súvisí s tým, že túto skupinu ľudí (technických odborníkov) Mitrany
úplne zbavil negatívnych motívov.11 V tomto bode sa možno moja práca rozchádza
s teóriou funkcionalizmu, ktorá poskytuje inak v celku solídny teoretický podklad pre
integráciu EÚ v energetickej oblasti. Nakoľko je obtiažne predstaviť si a v skutočnosti
nájsť i dôkazy k tomu, že technokrati stojaci pri formovaní energetickej integrácii sa
nesnažia

o žiadne

mocenské

záujmy,

možno

stojí

za

zváženie

i teória

neofunkcionalizmu (predstavená nižšie).
Avšak pri zvažovaní štátneho aspektu má Mitrany pravdu i v nasledovnom.
Podľa neho, zatiaľ čo pre predstaviteľov štátnej moci je dôležitá štátna suverenita a s
„vysokou politikou“ spojené otázky obrany či teritoriálnej celistvosti (uvedené neskôr),
pri funkcionálnej integrácii sú kľúčové úplne iné otázky. Konkrétne práve tie, ktoré sú
primárne vnímané ako technické, ale ktoré sa týkajú každodenného života
a poskytovania statkov

občanom

–

doprava, poštovné a telegrafické služby.

V neposlednom rade sem môžeme zaradiť i energetiku.
David Mitrany tvrdí, že zatiaľ jediné európske spoločenstvo, ktoré vzniklo s technickým
cieľom bolo Spoločenstvo uhlia a ocele (ESUO). Viac než inde tu existoval jasne
vymedzený technický prvok (efektívna organizácia ťažby a spracovania uhlia a jeho
následné využitie v oceliarstve). Do Mitranyho konceptu zapadalo aj zriadenie
Vysokého úradu ESUO. Funkcionalisti tvrdia, že k integrácii dochádza práve preto, že
vzniká potreba riešiť technickú otázku presahujúcu hranice štátov a následne je
vytvorená organizácia, ktorej funkciou je odborné riešenie tejto otázky. Táto
organizácia je riadená špecialistami a vzhľadom k technickému charakteru skúmaných
otázok je ušetrená vplyvu politiky a ideológie.12 Postupne sa tak právomoci v danej
problematike presúvajú zo štátov na vzniknutú organizáciu. Konečným dôsledkom je
vyprázdnenie suverenity štátu a faktický presun rozhodovaní do tejto organizácie.
Iniciátormi tejto integrácie, a to aj v kontexte „nadnárodných“ problémov, nie sú
ale vlády jednotlivých štátov, ale odborníci v Európskej komisii. V kapitole 3 chcem
ukázať, že pri zrode tretieho energetického balíčka stál Christopher Johnson, ktorého
primárnym cieľom už od samého začiatku bolo priviesť európsky energetický trh čo
najbližšie britskému modelu, resp. ho premeniť na britský model úplne.13
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Ako sa dočítame v tretej kapitole, jedným z najväčších prínosov 3.
energetického balíčka bolo práve zriadenie Európskej regulačnej agentúry (ďalej i
ACER) a požiadavka zriadiť agentúry s rovnakou agendou i na národných úrovniach.
Všetky tieto regulačné orgány spadajú pod kontrolu ACER a s prijímaním nových
ustanovení v otázke energetiky i v samotných európskych právnych aktoch, ich
právomoci narastajú a disponujú i efektívnejšími prostriedkami. Mitrany tvrdí, že
k integrácii v technických oblastiach dochádza, pretože štáty ju nevnímajú ako
ohrozenie svojho výsadného postavenia v medzinárodných vzťahoch. Štátna suverenita
bude de iure zachovaná, ale de facto úplne vyprázdnená. Na kľúčovú otázku presunu
kompetencií na definovaných aktérov Mitrany navrhuje zvoliť lesť – štáty si ani
nepovšimnú, že o tom, čo je pre súčasné medzinárodné prostredie najpodstatnejšie,
postupne prestávajú rozhodovať ich politickí predstavitelia a namiesto nich budú
kľúčovými hráčmi technokrati z integračných agentúr.14
V oblasti energetiky je možné s ním čiastočne súhlasiť, resp. prehodnotiť jeho
postoj k štátu nasledovne. Mitrany má pravdu v tom, že vo funkcionálnej integrácii je
štát vnímaný negatívne. Integrácii sa bráni, pretože ju vníma ako oslabovanie svojho
vplyvu. V kapitole 3 bude uvedené, že väčšina štátov sa stavala k unbundlingu veľmi
namietavo. Dôvodom bol fakt, že mnoho spoločností, ktorých sa unbundling mal
dotknúť a dotkol sa, boli vo väčšinovom vlastníctve štátu, alebo minimálne pod jeho
silným vplyvom. V 90-tych rokoch 20. storočia v názorovom strete medzi
funkcionalistami a realistami vyvstala debata, či politické elity dávajú súhlas k tejto
integrácii, alebo či k nej dochádza proti ich vôli.15 Z detailného pohľadu na energetickú
oblasť (minimálne so zemným plynom) mi vyplýva, že tam, kde je očividné, že táto
integrácia (liberalizácia) sa dotkne ich mocenskej rovnováhy, sa jej bránia (otázka
unbundlingu). V iných čiastkových diskusiách týkajúcich sa liberalizácie dochádza
častokrát k jej úspechom, ako tvrdí Mitrany, i preto, že štáty si neuvedomujú ako sa ich
právomoci v istých oblastiach vyprázdňujú a presúvajú na iné (európske) orgány. Ako
uvidíme v závere práce, deje sa tak napríklad v otázke prijímania mechanizmu
alokačných kapacít i sieťových kódexov všeobecne.

14

Kratochvíl 2008, s. 79.

16
2.1.2. Funkcionalizmus vs. neofunkcionalizmus
Neofunkcionalizmus (teória európskej integrácie od Ernsta Haasa) v mnohých
pohľadoch nadväzuje na fukcionalizmus a preberá mnoho jeho prvkov. Avšak sa
celkom

zásadne

mení

pohľad

neofunkcionalistu

na

politiku

a štát.

Podľa

neofunkcionalistov je politická sféra nedeliteľnou súčasťou integrácie.16 Politické elity
ju podporujú a posilňujú paralelne kompetencie úradov, ktoré stoja v čele integračného
úsilia. Medzi funkcionalizmom a neofunkcionalizmom vidím tri hlavné rozdiely, ktoré
ma vedú k tvrdeniu, že k liberalizácii trhu so zemným plynom dochádza skôr v kontexte
funkcionalistických, než neofunkcionalistických princípov. Integračný proces i jeho
súčasť „vetvenie“ (tzv. „ramification“) je podporovaný apolitickými technokratmi
a prebieha navzdory štátu.17 To možno dokladať vznikom nadnárodných a silne
kompetentných regulačných orgánov a procesom liberalizácie, ktorý riadia odborníci
tipu Johnson z Generálneho riaditeľstva dopravy a energie (ďalej i DG TREN).
Z neofunkcionalizmu možno prebrať fakt, že „spill-over“ podporujú i ekonomické elity,
ak sa nimi dajú chápať silné energetické firmy, ktoré majú záujem vo svoj prospech
o otvorenie trhov. Funkcionalista politiku kritizuje, kým neofunkcionalista ju zapojuje
do základného mechanizmu integrácie. Postoj k unbundlingu dokladá skôr prvý než
druhý prístup. A do tretice: vo svojej práci chcem ukázať, že tak ako tvrdí
funkcionalizmus, štát je zdrojom problémov a nie je schopný zabezpečiť efektívnu
alokáciu statkov18, preto musí byť prekonaný. Kvalitné služby súvisiace s predajom
zemného plynu, jeho nízku cenu avšak zasadenú do kontextu adekvátnej spotreby,
bezpečnosť dodávok, investície do infraštruktúr, prepojenie sietí či nízky výdaj
skleníkových plynov, nie je štát naďalej schopný zabezpečiť samostatne. Súčasná
situácia si vyžaduje nadnárodné (európske) riešenie energetickej otázky.
Kým je Mitrany presvedčený, že štát sa integrácii bráni, neofunkcionalista tvrdí,
že štát k nej napokon pristupuje. Domnievam sa, že štáty k nej nepristupujú dobrovoľne.
Dávajú k nej súhlas bez toho, aby si uvedomili, že k nej dochádza, a že v konečnom
dôsledku sa štát vyprázdňuje. Ernst Haas došiel k záveru, že integrácia je možná
a dlhodobo udržateľná len ak vyhovuje záujmom kľúčových aktérov. Za tých považuje
Haas elity v jednotlivých členských štátoch, a to tak elity politické i ekonomické. Haas,
na rozdiel od Mitranyho, tvrdí, že k integrácii nedochádza s víziou prekonania
15
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konfliktov medzi odvekými rivalmi, ale čiste z pragmatickej kalkulácie vlastných
ziskov.19
Môžeme vychádzať z neofunkcionalistického predpokladu, že liberalizáciu podporujú
práve veľké energetické firmy, pretože rozšírenie trhu vnímajú predovšetkým ako
možnosť nastoliť alebo upevniť svoju prítomnosť na nadnárodných trhoch. Avšak
zostáva na zváženie, či tieto oligopoly možno považovať za ekonomických aktérov
predstavujúcich členské štáty („neofunkcionalistická premisa“), nakoľko mnohokrát sú
to firmy, v ktorých národný štát nemá žiaden majetkový podiel a ich názor na
liberalizáciu (či konkrétne unbundling) sa v mnohých prípadoch rozchádza.
Neofunkcionalisticky zakotvený mechanizmus „prelievania“ (Spill-over) umožnil
pochopiť, prečo sa integrácia prehlbuje a rozširuje a zároveň pochopiť mechanizmus
interakcií medzi expertmi z nadnárodnej agentúry a elitami členských štátov. Takisto
ako funkcionalizmus, „prelievanie“ vysvetľuje ako ekonomickú integráciu, ktorá
pramení stále v užšiu politickú spoluprácu (a teda politickú integráciu).20 V tomto
ohľade je možné energetickú integráciu vysvetliť aj na báze neofunkcionalizmu.
Je pravda, že mnohé predpoklady a rysy neofunkcionalistickej teórie sú
charakteristické i pre integráciu európskeho trhu so zemným plynom. Z tých
najzákladnejších vyberám nasledovné: (i) narastanie ekonomickej závislosti medzi
zainteresovanými štátmi; (ii) vznikanie nadnárodného supra-nacionálneho orgánu, ktorý
dohliada na plnenie dohodnutých pravidiel a právnych noriem; (iii) postupné
nahrádzanie nadnárodných právnych noriem normami jednotlivých členských štátov;
(iv) ekonomické záujmy ako motor integrácie, kým spoločné ideály sa objavujú až
neskôr

v súvislosti

s výhodnejším

postavením

zúčastnených

aktérov.21

Neofunkcionalizmus neprisudzuje štátu výlučnú rolu v integrácii, ale uznáva veľký
vplyv sub-národných aktérov (ekonomických elít, sektorových politík, podnikateľských
združení, a pod.). Fakt, že Haas ale vníma štát ako iniciátora v určitej fáze, alebo
minimálne mu pripisuje pozitívny vplyv na integráciu, vnímam ja ako rozhodujúci
element, ktorý ma vzďaľuje od tejto teórie ako teórie explikatívnej pre liberalizáciu trhu
so zemným plynom.
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Na skúmanie a vysvetlenie liberalizácie trhu so zemným plynom, rolu unbundlingu
v nej, a definíciu prípadných prekážok, ktoré bránia jej realizácii, mi poslúži ako
teoretický rámec funkcionalizmus.
Integrácii v energetike ale dochádza aj preto, že ide o tzv. vysokú politiku a jej riešenie
sa nachádza za hranicami národných štátov.
Keby sme vychádzali z predpokladov liberálneho medzivládneho prístupu, rola
štátu by sa ukázala ako veľmi silná, a to nielen v post-vyjednávacom procese a pri
europeizácii domácich politík, ale ešte vo fáze vyjednávania. Fakt, že štáty nemali
dostatočne reprezentatívny počet hlasov na to, aby presadili blokovanie tejto legislatívy,
môže vysvetliť niekoľko predpokladov: (i) riadenie inými (než štátnymi) aktérmi,
pričom štáty ju mohli len ovplyvniť avšak nie úplne zvrátiť (teória funkcionalizmu); (ii)
liberalizácia v záujme ekonomických elít (firiem) jednotlivých štátov (teória
neofunkcionalizmu); (iii) súhlas štátov z dôvodu prijímania vo forme „balíčkov“,
v rámci ktorých existujú iné opatrenia, ktoré sú v ich prospech.

2.2. Metodológia
2.2.1 Kvalitatívny výskum
Kvalitatívny výskum mojej diplomovej práce predstavuje niekoľko rovín. Prvú rovinu
kvalitatívneho výskumu tvorí druhá časť 4. kapitoly s názvom: „Unbundling v praxi“.
Túto časť som spracovala vo forme akejsi prípadovej štúdie, v ktorej som si za
predmety výskumu zobrala tri členské štáty: Francúzsko, Českú republiku a Slovensko.
Ide samozrejme o cielený výber krajín, ktoré som mala možnosť skúmať detailnejšie,
a to i prostredníctvom rozhovorov s predstaviteľmi súkromnej a štátnej sféry v oblasti
energetiky. Mojím zámerom bolo pozrieť sa bližšie na niektoré členské krajiny, ktorých
východisková pozícia na trhu so zemným plynom bola úplne rozdielna. Tieto krajiny
(ich aktéri) sa rozdielne stavali aj k otázke „unbundlingu“ v jeho prípravnej fáze. Forma
„unbundlingu“, akú prijali vo finále vo forme svojich národných legislatív, bola síce na
papieri rovnaká, avšak v praxi k nej hlavní hráči (energetické oligopoly) pristúpili
rôzne, a to ako v časovom horizonte, tak predovšetkým v podobe business-modelu
prepravnej siete. Je potrebné ale podotknúť, že tieto tri prípadové štúdie v žiadnom
prípade nemajú za cieľ predstaviť všetky možné „nuansy unbundlingu“, ku ktorým
členské štáty pristúpili, ani byť úplne reprezentatívnou vzorkou pre to, čo nazývam
zmenou pomeru síl na domácom trhu (vzťah výrobcu a prepravného operátora pred a po
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treťom energetickom balíčku). Na základe týchto troch príkladov chcem len ukázať, ako
rôzne mohol byť „nastavený“ domáci trh so zemným plynom, akú úlohu na ňom
zohráva samotný štát, ako sa pozícia štátu na trhu odrazila v národnej legislatíve
a v neposlednom rade, aký zostal pomer síl po prijatí tejto legislatívy.
Aj keď istá časť tejto podkapitoly – predovšetkým pozícia štátu – sa môže
zdanlivo približovať prvej časti štvrtej kapitoly (4.1.2. Postoje členských štátov), nie je
tomu úplne tak. V kapitole 4.1. sa chcem pozrieť na európsku rovinu debaty k otázke
„unbundlingu“, a tá pokrýva predovšetkým európske orgány, národné regulačné úrady
(tie sa ale za svoju činnosť zodpovedajú EÚ) a členské štáty na európskej úrovni.
Zároveň je cieľom kapitoly 4.1. globálna analýza postoja všetkých energetických
aktérov a mojou snahou je prísť s akousi bilanciou. V kapitole 4.2. sa naopak zaoberám
pohľadom na vybrané krajiny a hlbšou analýzou ich domácej situácie. Analýza teda
prechádza z európskej roviny na rovinu národnú.
Druhá časť môjho kvalitatívneho výskumu je obsiahnutá v kapitole 5.2. Identifikácia
prekážok. Tu sa snažím poukázať na problematiku liberalizácie trhu so zemným plynom
v globálnom merítku. Konzultácia literatúry s energetickou tematikou, tak ako aj osobné
rozhovory pre účely tejto diplomovej práce ma doviedli k zisteniu, že problematiku
(ne)realizácie, či len čiastkovej realizácie liberalizácie trhu so zemným plynom treba
chápať nielen prostredníctvom „unbundlingu“. Kvalitatívnym rozborom širšej
problematiky liberalizácie sektoru so zemným plynom chcem priviesť čitateľa
k spochybneniu váhy unbundlingu, tak ako mu ju pripisovali jednotlivé štáty.

2.2.2. Kvalitatívny výskum s kvantitatívnymi prvkami
Pre túto časť svojho výskumu sa budem len okrajovo opierať o odborné články. Hlavné
podklady pre porovnávacie tabuľky či grafy, ktoré majú ilustratívnym príkladom
poslúžiť k zodpovedaniu výskumnej otázky, sa mi podarilo získať priamo zo správ
Európskej komisie, Európskej regulačnej agentúry (ACER), z jednotlivých národných
agentúr či európskeho orgánu, ktorý zoskupuje národných prepravných operátorov
zemného plynu (ENTSOG). Interpretácia kvantitatívnych dát sa týka v prvom rade
analýzy vývoja cien pre konečného zákazníka (a to pre súkromné i právnické osoby).
Tu zdôrazňujem, prečo tento prístup ku skúmaniu otvorenosti trhu so zemným plynom
nemusí a nesmie mať plne vypovedajúcu hodnotu. Z toho dôvodu ho doplňujem
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a prevyšujem analýzou počtu zákazníkov (domácností i firiem), ktorí zmenili svojho
dodávateľa zemného plynu. Dovolím si zdôrazniť, že toto kritérium je jedno
z najdôležitejších pre meranie (ne)úspešnosti liberalizácie.
Jej ďalšou fázou je samotná integrácia energetických sietí, t.j. vzájomné a
intenzívne prepojenie národných infraštruktúr a maximalizácia využitia ich kapacít, k
čomu smerujú v súčasnosti snahy Európskej komisie v podobe adoptovania sieťových
kódexov. Popri nich dochádza v Európe k celkovej transformácii niekdajšieho
energetického modelu (modelu so zemným plynom), čo dokladajú i samotné dáta.
Práca so zdrojmi v tejto časti diplomovej práce bude mať teda kvalitatívny charakter,
avšak

na

mnohých

miestach

doplnený

o interpretáciu

kvantitatívnych

dát.

V neposlednom rade bude dôležitým výstupom môjho výskumu vlastná interpretácia
rôznych číselných parametrov, ktoré definujú národné trhy so zemným plynom. Rozbor
týchto dát má za cieľ dať do kauzálneho vzťahu formu unbundlingu prepravnej siete
v danej krajine a jednotlivé liberalizačné prvky (vývoj ceny, customer switch a index
HHI).

3. ENERGETIKA V EURÓPSKEJ LEGISLATÍVE A JEJ PROBLEMATIKA
V KONTEXTE LIBERALIZÁCIE

3.1. Európska legislatíva a energetika
3.1.1. Od Jednotného európskeho aktu po Lisabonskú zmluvu
Pozícia energetickej politiky EÚ sa nachádza niekde medzi komunitárnym právom
a medzivládnou dimenziou. Túto skutočnosť je potrebné zobrať do úvahy nielen
z meritorného hľadiska, ale taktiež z hľadiska rozhodovacích mechanizmov. Pod
komunitárnu oblasť spadá napríklad liberalizácia energetických sietí alebo obnoviteľné
zdroje energie, čo znamená, že patria pod nasledovnú schvaľovaciu štruktúru:
legislatívny monopol Komisie, hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v Rade a použitie
spolurozhodovacej procedúry. Aj keď práve energetika predstavovala dlhé obdobie
výnimku v tomto smere.22 Do medzivládnej oblasti zasahovala z dôvodov, že jej
vonkajší rozmer prekračuje dimenziu vonkajších obchodných vzťahov EÚ a zasahuje do
oblasti zahraničnej politiky a vonkajšej bezpečnosti EÚ.23
22

Lukáš Tichý. Liberalizace energetického trhu v EU a pozice České republiky. Současná Evropa 02/2011,
s. 139, dostupné na: http://ces.vse.cz/wp-content/tichy.pdf (Citované 2.11.2014)
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Európske spoločenstvo uhlia a ocele (ESUO) a Európske spoločenstvo pre
atómovú energiu (EURATOM) mali koordináciu energetických politík vlastne za
najvyšší cieľ európskej spolupráce.24 Avšak Rímska zmluva zakladajúca Európske
hospodárske spoločenstvo (ďalej i EHS) sa vôbec nezmieňovala o energetickej politike
a o spolupráci v oblasti energetiky. Zakladajúca zmluva neobsahovala v podstate jediné
slovo „energia“.25
V roku 1981 vydala Európska komisia svoje vyhlásenie o „Vývoji energetickej
stratégie pre Európu“26, kde akceptovala možnosť decentralizovanej energetickej
politiky. V roku 1983 sa Rada Európskych spoločenstiev po prvýkrát zhodla na potrebe
vyššej kooperácii v energetickej

oblasti a priznala Európskym spoločenstvám

kompetencie pre prípadnú energetickú politiku na komunitárnej úrovni.27 Prvé ciele
energetickej politiky boli formované v roku 198628, po tzv. ropných šokoch a havárii v
Černobyle, v náväznosti na prípravu Jednotného európskeho aktu a znovuoživení
myšlienky vnútorného trhu Európskeho spoločenstva (ďalej i ES). Biela kniha
o vytvorení vnútorného trhu z roku 1992 začlenila sektor energetiky do celkového
rámca vnútorného trhu EÚ, pričom sa i na tento sektor mali vzťahovať pravidlá
hospodárskej súťaže, odstránenie územných prekážok a pod. .29
Energetika sa v podstate dlhé roky objavovala na únijnej úrovni (úroveň
Európskej únie) skrze formovania iných európskych politík, ako zmienenej politiky
hospodárskej súťaže, spoločnej obchodnej politiky, environmentálnej politiky či
politiky ochrany spotrebiteľa.30
Politické a strategické dôvody viedli EÚ k prijatiu takých opatrení, ktoré by mali
diverzifikovať jej závislosť na dovozoch a zaistiť plynulejšie zásobovanie. V polovici
90-tych rokov sa tento prístup premietol mimo iného aj do programu transeurópskych
sietí (tzv. TEN) v oblasti dopravy, telekomunikácií a energií.31
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V roku 1995 predstavila Komisia v rámci Zelenej knihy o európskej energetickej
politike32 globálnu víziu o svojej úlohe v energetickom sektore. Týmto aktom sa
energetická politika dostala oficiálne na úroveň komunitárnych politík. Na ňu
nadväzujúca Biela kniha Energetickej politiky EÚ a 5-ročný akčný plán vyústili do
prijatia prvého liberalizačného balíčka.
Ako prvý liberalizačný balíček označujeme prvé smernice o elektrine a plyne prijaté na
konci 90-tych rokov. Komisia už od začiatku týchto snáh dôsledne argumentovala,
že liberalizácia trhu zvyšuje efektívnosť energetického sektoru a konkurencieschopnosť
európskej ekonomiky ako celku.33 Kým prvá smernica týkajúca sa elektriny bola prijatá
už v roku 1996 (Smernica 96/92/ES) a vstupuje do platnosti od roku 1997, prvá
„plynová smernica“ bola prijatá až v roku 1998 (Smernica 98/30/ES) a naberá na
platnosti v roku 2000.
Tieto smernice mali byť prvým veľkým prínosom pre liberalizáciu trhu tak
s elektrinou ako i so zemným plynom34, a to napriek tomu, že prvý balíček zaväzoval
štáty len k minimálnym opatreniam vo vzťahu k liberalizácii energetického sektoru.
Komisia si bola totiž vo svojich návrhoch veľmi dobre vedomá postavenia
energetických spoločností na národných trhoch. Prvý balíček ich teda zaväzoval len
k minimálnym opatreniam vo vzťahu k liberalizácii energetického sektoru. A v rámci
kritéria na nezávislého prevádzkovateľa siete [sústavy] sa požadovalo jedine účtovné
a manažérske oddelenie.
Európsky summit v Lisabone v roku 2000 dotlačil Európsku komisiu i členské štáty
k urýchleniu liberalizácie a realizácii jednotného vnútorného trhu. Zasadanie Európskej
rady v roku 2002 dosiahlo súhlas, ktorý predpokladal úplné otvorenie národných trhov
konkurencii v otázke plynu i elektriny. Tieto dohody mali za dôsledok prijatie druhého
energetického balíčka v podobe smerníc 2003/54/EC pre plyn a 2003/55/EC pre
elektrinu, ktoré tak nahradili tie predchádzajúce.35 Druhý balíček mal byť oveľa
32

For a European Union Energy Policy. Green Paper of the Commission. COM (94) 659. Brusel,
11.1.1995.
33
Liberalising the EU energy sector, portál Euactiv, publikované 5.5.2008, upravené 7.7.2009, dostupné
na: http://www.euractiv.com/energy/liberalising-eu-energy-sector-linksdossier-188362 (Citované
20.10.2014)
34
Une concurrence sous perfusion pour la vente de gaz naturel. La Tribune [online] dostupné na :
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20141128tribc04d9ecd0/une-concurrence-sous-perfusionpour-la-vente-de-gaz-naturel.html (Citované 21.12.2014).
35
Le 3eme Paquet Energie. Gas in Focus [online] dostupné na: http://www.gasinfocus.com/focus/le3eme-paquet-energie/ (Citované 23.11.2014)

23
konkrétnejší, priamo účinný v oblasti cezhraničného obchodu a riešiť zároveň otázku
dlhodobých stimulov pre investície do výrobných zdrojov i do sietí. Objavuje sa v ňom
záväzok verejnej a univerzálnej služby ako i porovnateľných a transparentných cien.
Zákazníci by mali byť nielen chránení, ale i informovaní o palivovom mixe. Balíček do
praxe ďalej priniesol, že všetky priemyselné subjekty si mohli slobodne vybrať svojho
dodávateľa plynu i elektriny od 1. júla 2004 a pre domácnosti sa tak malo stať od 1. júla
2007.36
Smernica obsahuje detailné ustanovenia týkajúce sa nediskriminatívneho prístupu
k sieťam a stanovuje členským štátom povinnosť zriadiť nezávislé regulačné úrady.37
V porovnaní s prvou smernicou prišiel druhý balíček s funkčným a právnickým
oddelením výrobnej a distribučnej siete [sústavy], tzv. unbundling. Zaujímavé je, že
tieto pravidlá mali byť aplikované i na spoločnosti mimo EÚ ale pôsobiace na
európskom trhu.38 I keď implementácia týchto opatrení bola požadovaná aj od
novopristupujúcich členských štátov do 1. júla 2004, väčšina štátov tento termín
nedodržala.
Po druhej smernici boli zistené výrazné nedostatky v jej transpozícii, predovšetkým
v oddelení prepravných [prenosných] a distribučných sietí [sústav]. Zároveň výrobcovia
častokrát bránili konkurencii pri vstupe na trh prístupom k týmto sústavám a sieťam. Je
teda evidentná snaha zo strany členských štátov chrániť svoje národné giganty. 39

V dôsledku kríz s Ruskom (január 2006 - Ukrajina, január 2007 - Bielorusko) vydala
Komisia v marci 2006 ambicióznu Zelenú knihu s názvom: „Európska stratégia pre
udržateľnú, konkurencieschopnú a bezpečnú energiu“.
V roku 2007 prichádza ale Komisia so správou o stave trhov na základe dôkladného
preskúmania týchto sektorových priemyslov. Tá konštatuje, že na vnútornom trhu ešte
stále pretrvávajú početné dysfunkcie, ktoré bránia, tak spotrebiteľom ako aj celej
ekonomike, plne využívať výhody, ktoré plynú z otvorenia národných trhov. Správa
Komisie obsahuje nasledovné zistenia: (1) smernice neboli v niektorých členských
štátoch správne a dôkladne aplikované; (2) právne a funkčné oddelenie správcov sietí,
ktorí naďalej spadajú pod vertikálne členené podniky či sú inak naviazané na ich
výrobné a dodávateľské aktivity, sa javia ako nepostačujúce; (3) národní regulátori
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nemajú dostatočné právomoci ani nezávislosť, aby mohli

adekvátne plniť svoje

poslanie. Komisia na záver oznamuje potrebu doplniť doterajšie ustanovenia o nový
právny rámec.40 Správa ďalej obsahuje konštatovania, že európski spotrebitelia
i priemysel sú znevýhodňovaní v dôsledku neefektívnych trhov so zemným plynom
a elektrinou s vysokými cenami za energie, t.j. pretrvávajúca tržná štruktúra
a priemyselné praktiky zabraňujú konkurencii na týchto trhoch.41 Správa ďalej
konštatuje: (i) vysokú mieru tržnej koncentrácie a národnú orientáciu energetických
trhov vo väčšine prípadov; (ii) komplikovaný prístup nových hráčov na trh (v dôsledku
dlhodobých

kontraktov

i vertikálneho

prepojenia

medzi

veľkoobchodom

a maloobchodom); (iii) nepostačujúci prístup nových hráčov do infraštruktúry i k
informáciám ohľadne prepravných [prenosových] kapacít; (iv) nedostatky v prístupe
tretích strán i prevedeného unbundlingu proti praktikám vertikálne integrovaných
spoločností; a na záver (v) nedostačujúce investície do infraštruktúr.42

V duchu týchto nedostatkov a v kontexte tzv. Energetickej politiky pre Európu (EPE,
Oznámenie Komisie Európskej rade a Európskemu parlamentu z 10. januára 2007),
ktoré Tichý považuje za prvú konsolidovanú formuláciu cieľov európskej energetickej
politiky43, mala následne Komisia na žiadosť Európskej rady prísť s návrhom tretieho
energetického balíčka. Rozhodnutie Európskej rady vzišlo zo jej summitu 8. marca
2008, už posilnené predošlým súhlasom zo strany Európskeho parlamentu.44
6. júna 2008 sa konalo stretnutie ministrov energetiky s cieľom dosiahnuť ďalšie plány
v otázke prehĺbenia konkurencie na európskych energetických trhoch, tak ako ich
pripravovala Komisia v podobe tretieho energetického balíčka. Tieto ciele boli
sledované snahou presadiť diskutabilný návrh k tzv. energetických utilít (angl. „energy
utilities“, názov zaužívaný práve pre dominantné energetické firmy), a to konkrétne
separáciou ich výrobnej a prepravnej činnosti, známe ako vlastnícky unbundling.
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Nemecko a Francúzsko sa postavili značne proti tejto iniciatíve Európskej komisie
a spolu s ďalšími šiestimi členskými štátmi sformovali blokujúcu menšinu v Rade.
Hrozilo, že zabránia jej prijatiu, ak nebude odsúhlasená tretia jemnejšia varianta.
Francúzsko dalo o sebe počuť a s plánovaným predsedníctvom Európskej únie od 1. júla
2008 oznámilo, že sa touto otázkou nebude ani zaoberať.
Navyše nadchádzajúci rok 2009 mal byť plne zamestnaný voľbami do
Európskeho parlamentu. Britský politik dokonca vyslovil svoje znepokojenie nad tým,
že v prípade premeškania vhodnej chvíle hrozí uzavretie dohody až v roku 2010. V tom
období sa ale slovinské predsedníctvo zasadilo, že sa pokúsi umierniť francúzskonemecký odpor. Už vtedy narastali dohady, či sa podarí nájsť kompromis v podobe
„tretej cesty“, a či bude aplikovateľný iba na plyn alebo aj na elektrinu. Komisia ale
namietala, že elektroenergetický trh je už tak pokročilý a [liberalizačne] zrelý, že keď sa
nájde kompromis vo veci plynu, elektrina už bude ľahkým orieškom. Na druhej strane
stál odpor Francúzska, ktoré v snahe chrániť svoj elektroenergetický gigant EDF dalo
jasne najavo, že ak sa nenájde cesta pre elektrinu, nebude dohoda žiadna.45
Januárová kríza zemného plynu (január 2009), spôsobená odstávkou dovozu
plynu cez Ukrajinu, sa stala jasným dôkazom dovtedy prevládajúcich znepokojení
ohľadne situácie v Európe a istým spôsobom predurčila energetickú bezpečnosť ako
jednu z hlavných tém rotujúceho európskeho predsedníctva.46
Zmluva o fungovaní EÚ (ZFEÚ), ktorá je súčasťou Lisabonskej zmluvy platnej od 1.
decembra 2009, zavádza vo svojej tretej časti osobitnú Hlavu XXI, ktorou je
energetická politika vôbec prvýkrát formovaná v rámci primárneho práva. Týmto
opatrením sa energia dostáva medzi zdieľané právomoci EÚ a členských štátov. Vo
všetkých vyššie zmienených otázkach energetiky sa teda bude rozhodovať v rámci
„tradičnej“ hlasovacej procedúry. Otázky týkajúce sa energetiky, avšak fiškálneho
charakteru, vyžadujú naďalej jednomyseľné hlasovanie Rady, a teda zostávajú
v právomoci štátov.47 Hoci skladba energetického mixu (podiel rôznych energetických
zdrojov) je naďalej v právomoci členského štátu (platí to aj pred skladbu zásobovania
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energiami), sekundárne normy typu klimaticko-energetický balíček ich nepriamo
ovplyvňujú.48
Lisabonská zmluva je teda prvým dokumentom, ktorý odkazuje na nasledujúce
ciele energetickej politiky: (i) zaistenie bezpečnosti dodávok energie v EÚ; (ii) podpora
energetickej účinnosti a úspory energie, ako i rozvoj nových a obnoviteľných zdrojov
energie; (iii) podpora prepojenia energetických sietí a (iv) zaistenie fungovania
vnútorného trhu s energiami.49 Legislatíva podporujúca napĺňanie týchto cieľov má byť
prijímaná Európskym parlamentom a Radou kvalifikovanou väčšinou (po konzultácii
s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov), okrem opatrení fiškálnej
povahy, ktoré majú byť schvaľované zvláštnym legislatívnym postupom jednomyseľne
po konzultácii s Európskym parlamentom.50
3.1.2. Tretí energetický balíček
Tretí energetický balíček bol prijatý 13. júla 2009 a vstúpil v platnosť 3. septembra toho
istého roku. Ako bolo vyššie uvedené, neobjavil sa len tak zo dňa na deň. Bol v podstate
výsledkom 20-ročného smerovania európskych diskusií k energetickej politike.51
Balíček pozostáva z piatich textov, z čoho sú dve smernice: Smernica o elektrine
(2009/72/EC) a o plyne (2009/73/EC), nariadenie zriaďujúce Agentúru pre spoluprácu
národných regulátorov (713/2009), nariadenie o podmienkach prístupu k sústave
cezhraničných prevodov elektriny (714/2009) a nariadenie stanovujúce podmienky
prístupu k prenosovej sieti pre zemný plyn, ktorým sa tak ruší nariadenie
predchádzajúce (715/2009).52
Základným

„kameňom“

tohto

energetického

balíčka

je

oddelenie

výrobnej

a dodávateľskej činnosti od správy prepravnej siete [prenosovej sústavy]. Toto
oddelenie sa v ideálnom prípade má konať formou majetkového (vlastníckeho)
odčlenenia, tzv. ownership unbundling. Takto prijaté opatrenie malo zabrániť do
budúcna tomu, aby jedna a tá istá firma mohla byť vlastníkom siete [sústavy]
a spravovala zároveň výrobnú kapacitu či dodávku energie. Pre ilustráciu tohto
opatrenia prikladám nižšie názorný obrázok. Reálnym výsledkom tejto legislatívnej
48
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úpravy má byť vyčlenenie správcu prepravnej siete [prenosovej sústavy] (angl. bez
rozdielu: Transmission System Operator, ďalej TSO) od obchodných aktivít vertikálne
integrovaného podniku (angl. Vertically Integrated Utility, ďalej VIU alebo incumbent).
Obrázok 1 : Prehľad členenia jednotlivých obchodných aktivít vertikálne integrovaného podniku

Zdroj 1 : Observatoire du Gaz, http://www.gasinfocus.com/focus/le-3eme-paquet-energie/, preložené autorkou.

Balíček zároveň udeľuje vyššie kompetencie pre národné regulačné agentúry a takisto
prehlbuje ich spoluprácu vďaka zriadeniu Agentúry pre kooperáciu týchto orgánov
(Európska agentúra regulácie, ďalej ACER), ktorá bude zároveň disponovať aj
právomocou uvaliť i sankčné opatrenia. ACER zahájila svoju činnosť 11. marca 2011,
čím bol niekdajší ERGEG Komisiou rozpustený. Jej primárnou úlohou sú technické
otázky, t.j. harmonizácia pravidiel týkajúcich sa kvality plynu, integrácie sietí či správy
kapacitných preťažení (rozvádzam bližšie v piatej kapitole). Oproti pôvodnému
ERGEG-u nezískala podstatne väčšie atribúty a bola značne vzdialená zamýšľanej
predstave európskeho regulátora.53 Skôr či neskôr sa ale dá predpokladať, že sa jej
kompetencie budú rozširovať v súlade s prehlbujúcim sa stupňom integrácie. Vyššiu
mieru komunitárnej kontroly si budú vyžadovať technické potreby trhu a nutnosť riešiť
tieto otázky odborníkmi (analógia s technokratmi à la funkcionalizmus).
Nóvum je i modifikácia týkajúca sa národných regulátorov. Napríklad v prípade
žiadosti o prístup k sieti sa táto žiadosť Komisii nemá predkladať členským štátom, ale
regulačným orgánom. Potvrdzuje sa teda funkcionalistická premisa, že právomoci
prechádzajú v procese integrácie na novovytvorené orgány. 3. balíček značne rozširuje
škálu ich úloh, prostriedkov i právomocí. Tie sa týkajú mimo iného i metód nastavenia
53
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cenových taríf.54 Balíček navrhuje i opatrenia pre zlepšenie fungovania trhu, vyššiu
transparentnosť, prístup ku skladovacím komplexom a tiež k terminálom NLG.
V neposlednom rade zriaďuje EÚ touto legislatívou i Európske zoskupenie správcov
sietí (ENTSOG, a ENTSOE pre elektrinu).
V tejto časti by som rada podotkla, kto stál za koncepciou tretieho energetického
balíčka. Oficiálnym „otcom“ je komisár pre energiu Andris Piebalgs, čiže teoreticky
ním bol Generálny sekretariát dopravy a energie (DG TREN). V skutočnosti ale vyšla
z pera pána Christophera Jonesa, ktorý bol niekdajším členom Generálneho sekretariátu
hospodárskej súťaže (DG COM). Mimo iného ide o Brita, ktorého prvoradým zámerom
už od samotného počiatku rysujúcej sa energetickej legislatívy bol plne otvorený trh
podľa britského vzoru.55 Britský model trhu so zemným plynom prešiel obrovskou
transformáciou. Pôvodne ho predstavoval jediný podnik – vertikálne integrovaný British
Gas. Táto firma bola v minulosti obdobou dnešného nemeckého Ruhrgas, belgického
Distrigaz či kópiou francúzskeho GDF. Dnes sa britský trh považuje za jeden
z najotvorenejších a najlikvidnejších trhov nielen v Európe. Christopher Jones,
považovaný za „patróna plynu“56 v Európskej komisii, sám vyhlásil, že nechce uvaliť na
firmy vlastnícke oddelenie, ale dáva ho k dispozícii na dosiahnutie liberalizácie trhu.57
Podmienku unbundlingu uložila Európska komisia v tejto legislatíve aj na tretie strany.
Energetický balíček preto obsahuje klauzulu, ktorá vyžaduje aj od ne-európskych
spoločností, ktoré sa snažia o prístup do európskych sietí, aby spĺňali rovnaké
požiadavky, ako sa kladú na európske podniky. Táto klauzula bola interne premenovaná
na „Gazprom klauzulu“, pretože mierila predovšetkým na ruský Gazprom, pred ktorým
cíti Európa potrebu chrániť svoje „unbundlované“58 infraštruktúry. Obavy, ktoré sa už
v tom období objavili v súvislosti s pripravovaným balíčkom, smerovali k tomu, aby
siete, ktoré sa z dôvodu nových opatrení ponúknu na predaj, neboli odkúpené silným
subjektom mimo Európskeho spoločenstva (menovite Gazpromom). Gazprom má už
teraz na trhu silnú pozíciu a táto klauzula mala do budúcnosti obmedziť jeho vplyv na
konečného zákazníka. Avšak i samotná Komisia priznáva, že nie je úplne možné
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vylúčiť takéto riziko zo strany tretích krajín. Za zmienku ale stojí fakt, že od prijatia
tejto legislatívy prechádzajú schvaľovania bilaterálnych zmlúv s tretími stranami do rúk
Spoločenstva.59 Opätovne sa tak z môjho pohľadu potvrdzuje hĺbka integrácie
v kontexte funkcionalizmu (miznúci štátocentrizmus a prechod právomocí na integračné
orgány).
Čo sa týka samotného unbundlingu, smernica nerieši majetkové vlastníctvo štátu. Ako
bude uvedené ďalej v kapitole zameranej na prípadovú štúdiu, toto je jeden zo
základných problémov, prečo oddelenie vertikálne integrovaných spoločností nemožno
považovať za úspech pre otvorenie trhu iným spoločnostiam. V mnohých štátoch totiž
naďalej pretrváva situácia, kedy napriek realizovanej požiadavke oddelenia prepravných
aktivít, štát samotný zostáva dôležitým hráčom. Smernica sa k tejto problematike stavia
jedine požiadavkou, aby tieto aktivity (vlastnícke práva) spadali pod iné ministerstvá
(príklad: operátor elektrickej prenosovej sústavy ČEPS spravovaný Ministerstvom
priemyslu a obchodu ČR a elektroenergetický incumbent ČEZ Ministerstvom financií).
Vlády členských štátov mali uloženú povinnosť previesť legislatívu tretieho
energetického balíčka do národného práva až do 3. marca 2011 (dátum vstupu do
platnosti) a predovšetkým možnosť zvoliť si jednu z troch navrhovaných variant
unbundlingu. Vo februári 2011 vydala Komisia internú správu, v ktorej konštatuje
značné oneskorenie zo strany všetkých členských štátov v tomto legislatívnom kroku.
Len niektoré štáty predložili svojmu parlamentu návrh právneho aktu.60 Komisia bola
nútená udeliť štátom dodatočný termín.

3.2. Problematika liberalizácie energetiky
3.2.1. Energetika ako verejná služba alebo komodita
V európskej energetike je prístupný aspekt energie ako verejného statku. Jedná sa o tzv.
univerzálne záväzky verejnej služby, ktoré sú povinné vykonávať niektoré európske
tradičné utility. Proces liberalizácie energetického sektoru v Európe je teda podmienený
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nájdením zhody medzi členským štátmi o záväzkoch verejnej služby.61 Ako prvý
problém sa objavila otázka, či energetika (tak ako doprava a poštové služby) by nemala
byť vnímaná ako verejná služba, a teda byť garantovaná štátom – tzv. prirodzený
monopol. Naskytala sa otázka, či je to práve – alebo jedine – štát samotný, ktorý dokáže
najlepšie poskytovať túto službu svojim občanom. V skutočnosti, pretrvávajúci
prirodzený monopol vo väčšine členských štátov bol veľmi dlho akceptovaný ako
normálny a žiadaný stav i samotným Európskym spoločenstvom. Článok 86/ZEU
poukazuje na fakt, že jedine prirodzený monopol môže zaistiť plnenie záväzkov
verejnej služby.62
V súvislosti s liberalizáciou a otvorením trhov teda dochádza k zásadnej k revízii
konceptu prirodzeného monopolu v sieťových odvetviach smerom ku regulácii
sieťových odvetví.63
Služby typu doprava, energetika, poštovné služby a telekomunikácie neboli vždy
otvorené hospodárskej súťaži, tak ako sú dnes. Európska komisia teda považuje za jeden
zo svojich najväčších úspechov práve otvorenie týchto trhov konkurencii (tiež známe
ako liberalizácia).64 Ako výhody otvorenia trhov medzinárodnej konkurencii sa uvádza
možnosť zákazníka vybrať si spomedzi viacerých poskytovateľov danej služby
(produktu), získať lepšiu kvalitu tejto služby, príp. za optimálnejšiu cenu.
Druhý problém vznikol v dobe, keď sa začal trh s energiami skutočne liberalizovať.
Začiatkom 90-tych rokov žiadala Európska komisia Dánsko, aby ukončilo svoje
monopolné práva na štátom vlastnenú železničnú spoločnosť DSB v prístave Rodby.
Vtedy Komisia dala možnosť dánskej vláde vybrať si medzi sprístupnením týchto
zariadení ostatným konkurentom alebo vytvorením nových štruktúr neďaleko tých
stávajúcich. Čoskoro sa ukázalo, že budovať nové zariadenia (infraštruktúry),
predovšetkým v prípade celonárodných sietí, vyžaduje značné investície a býva
mnohokrát neefektívne. Preto Komisia dospela ku konceptu právneho oddelenia
prevádzkovateľa týchto infraštruktúr od tých, ktorí ich využívajú k poskytovaniu
obchodných služieb.65
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Stojíme tak pred otázkou, ako je nutné postupovať v situácii, kedy prirodzený
monopol je považovaný za neakceptovateľný, ale zároveň nie je možné otvoriť trh
konkurencii „tradičným“ spôsobom, t.j. vytvoriť paralelné služby (vybudovanie ďalšej
prepravnej sústavy). Otvorenie trhov si tak vyžaduje dodatočnú reguláciu, inými
slovami: dereguláciu na národnej úrovni a reguláciu na úrovni európskej. Takto
koncipovaná regulácia musí zaistiť, že verejná služba bude naďalej zabezpečená a že
táto zmena sa neodrazí negatívne na finálnom zákazníkovi. Tak by – v teórii – malo
dochádzať k tomu, že aj v prípade, že poskytovanie tejto služby nie je rentabilné,
nedochádza

v rámci

hospodárskej

súťaže

k diskriminácii

štátom

vlastneného

poskytovateľa.66
Koncept regulácie, tak ako je zavedený v sieťovom priemysle, nie je zatiaľ dokonale
chápaný v krajinách, ktoré len otvárajú svoj priemysel konkurencii. Východiskovým
bodom je rozlišovať v priemysle sietí, akým je plynárenstvo a elektrárenstvo, také
segmenty tohto priemyslu, ktoré prináležia k prirodzenému monopolu a tie, ktoré sú
súčasťou konkurencie.“67
Otázka welfare state je veľmi dôležitá v problematike liberalizácie energetických sietí
a je jedným z hlavných dôvodov, prečo k tejto liberalizácii dochádza tak neskoro
v porovnaní s ostatnými komoditami. A pre mnohých autorov je dokonca možno i
dôvodom, prečo k nej napokon úplne ani nedôjde. Tento postoj vychádza z princípu, že
príliš veľa unbundlingu je predpokladom nedostatočných investícií zo strany nových ale
malých firiem. Podľa Michaela Pollitta, nediskriminačný prístup neprevyšuje otázku
primeraných investícií.68

3.2.2. Zemný plyn vs. elektrická energia
V tejto pasáži by som chcela zdôrazniť, že v práci sa zameriavam len na otázku
a problematiku liberalizácie trhu so zemným plynom. A to aj napriek tomu, že (i) keď sa
hovorí o liberalizácii európskeho trhu s energiami, riešia sa obe prakticky súčasne; (ii)
európska legislatíva sa častokrát prejednávala pre obe energie spoločne; iii) prijaté
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európske smernice a balíčky sa vzťahovali tak na trh so zemným plynom ako aj
elektroenergetikou; (iv) niektoré problematiky sú charakteristické pre obe energie; (v)
miera liberalizácie trhu s elektrickou energiou má vo väčšine aspektov rovnaké
ukazovatele; (vi) unbundling sa realizoval aj v elektrickej prenosovej sústave.
V nasledujúcich riadkoch tejto tretej teoretickej kapitoly sa pokúsim vysvetliť, prečo
problematike zemného plynu je v rámci liberalizácie prikladané osobité miesto.
V podstate tieto isté faktory činia, podľa môjho názoru a názoru opýtaných ľudí69,
zemný plyn zaujímavejším predmetom skúmania. A to bol vlastne aj dôvod môjho
rozhodnutia zaoberať sa ním v rámci svojej diplomovej práce.

Elektrina bola dlhé obdobie na pokraji záujmu Európskej únie, mimo iného, v dôsledku
svojej povahy sekundárneho zdroja energie i relatívnej energetickej sebestačnosti
Európy.70 Elektrina je teda druhotnou energetickou surovinou, a teda existuje viacej
substituovateľných spôsobov jej výroby.71
Kým každý členský štát si vyrába (aj keď nie v plnej miere) elektrinu sám,
charakteristikou plynu je práve to, že až na severské štáty (Nórsko, Holandsko
a v menšej miere Británia), kde sa zemný plyn ťaží a odtiaľ dováža, žiadna členská
krajina EÚ spomínaný plyn nevyrába na svojom území alebo tak činí len v minimálnej
miere. V roku 2012 boli najväčšími výrobcami zemného plynu spomedzi členských
štátov Holandsko a Veľká Británia (predstavujúce jednotlivo 43 % a 26 % celkovej
produkcie EÚ). Až s veľkým rozdielom v množstve vyťaženého plynu sú Nemecko so 7
% a Rumunsko s 6,5 %.72 Tieto čísla predstavujú navyše značný pokles vo výrobe plynu
v horizonte rokov 1995 - 2012, a to až o 30 %.73 Ešte i francúzska firma TOTAL, ktorá
je považovaná za 4. najväčšieho výrobcu zemného plynu na svete, tento plyn ťaží (i keď
pod svojimi „vlajkami“) mimo svojho územia: v Nórsku, Alžírsku a na Strednom
východe.

69

V tomto bode mám na mysli tú časť opýtaných, ktorí sa v rámci svojej profesie zaoberajú otázkami
obidvoch energií.
70
Kovačovská 2011, s. 58.
71
Ibidem, s. 60.
72
European Commission, Commission Staff Working Document, Trends and Developments on Energy
Markets in Europe. 2014, s. 9.
73
Ibidem.

33
Kým len 7 % elektrickej spotreby pochádza z medzihraničného obchodu, až 60
% spotreby zemného plynu prejde cez hranicu minimálne jedného štátu.74 Európska
únia dovážala už v roku 2002 v priemere až 40 % svojej spotreby zemného plynu
z územia mimo EÚ – po väčšinou z Ruska, Alžírska a Nórska.75 Správa Európskej
komisie z toho obdobia počítala s tým, že do roku 2020 by európska závislosť mala
narásť z vtedajších 40 % až na dve tretiny. Už v rokoch 2011 a 2012 narástol tento
podiel na 68 % a 65 %.76
Hlavné výzvy liberalizácie trhu sú teda úplne iné pre sektor elektrickej energie, než pre
ten so zemným plynom. Nakoľko sú členské štáty vo výrobe elektriny sebestačné,
otvorenie trhu nepresahuje vonkajšie hranice Európskej únie a otázka bezpečnosti
dodávky tu nezohráva až takú úlohu. Liberalizácia v sektore elektriny teda smeruje
v prvom rade ku dôslednejšiemu prepojeniu elektrickej sústavy a k správnej
diverzifikácii elektrickej výroby medzi energiu jadrovú, tepelnú a z obnoviteľných
zdrojov. Nemenej dôležitá je kontrola nad fúziou či akvizíciou operátorov, aby
nedochádzalo ku nadmernej koncentrácie ponuky v rukách jediného aktéra.77
Výrobcovia elektriny môžu skutočne intervenovať na konkurencieschopnom
trhu, pretože disponujú hneď niekoľkými nástrojmi. Vďaka diverzifikácii produkcie
majú možnosť reflektovať niekoľko tipov ponúk i rôzne veľkoobchodné ceny.
Prostredníctvom diverzifikácie výroby si môžu vzájomne pokrývať fixné náklady či
finančné investície, a tým v plnej miere reagovať na výzvy trhu.78
Pre elektrinu je charakteristické, že prenosový operátor je po väčšinou filiálkou
historických producentov elektriny, a tak v prípade potreby vyrovnať rozdiely medzi
ponukou a dopytom po elektrine sa tieto entity obracajú práve na výrobné závody svojej
materskej spoločnosti.79 Absolútna nezávislosť tohto operátora sa teda považuje za
kľúčovú, nakoľko tu hrozilo najviac, že daný operátor si vyberie materskú spoločnosť
a nie spoločnosť s najekonomickejšou výrobou elektriny. Popri výrobe zelenej energie
predstavuje zmienená nezávislosť operátora asi najväčšiu výzvu elektroenergetického
sektoru.
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V zemnom plyne je situácia diametrálne odlišná. Bezpečnosť dodávky sa nemôže
a nedá hľadať v rámci EÚ. Bezpečnosť dodávok siaha až na svetové trhy so
zahraničnými aktérmi, predovšetkým z Ruska a Blízkeho východu. Závislosť Európy na
ex-komunitárnych dodávkach neustále narastá (dohady siahajú až na 70 % dodávok
v roku 2020).80 Geopolitická koncentrácia ponuky a relatívne nízke množstvo
medzinárodných producentov plynu vytvárajú kontext, ktorý uniká aj kontrole
Európskej komisie.
Trh so skvapalneným plynom (angl. „liquefied natural gas“, ďalej LNG) je
ďalšou veľkou výzvou. Vznik svetového trhu s LNG ponúka EÚ možnosť jeho vývozu
na medzinárodné trhy, a tak jeho integrácia na európskej úrovni je lákadlom pre jeho
konkurencieschopnosť zoči-voči svetovým trhom.81
Čo sa týka operátorov prepravnej siete, na rozdiel od sektoru elektriny, ide
častokrát o spoločnosti nezávislé od producentov samotného plynu. Z pohľadu
viacerých

štátov

či

odborníkov

bolo

oddelenie

sietí

preto

vnímané

skôr

kontraproduktívne, než tomu bolo v prípade elektriny. Vlastnícky unbundling by podľa
ich názoru viedol zbytočne k oslabeniu európskych operátorov voči svetovým
výrobcom. Snahy mali byť zamerané na úpravu regulačného rámca priaznivého pre
investičné aktivity, ktoré by prilákali nové projekty. Dôraz sa kládol na dohliadnutie
prísnej manažérskej nezávislosti správcov prepravnej siete prostredníctvom národných
regulátorov.82
Už od začiatku mali byť teda liberalizačné snahy v sektorových politikách vedené inak
pre elektrinu a inak pre zemný plyn. Európsky trh mal ako celok preukázať svoju
otvorenosť, právnu stabilitu a dôveru voči novým investorom, čo by následne viedlo
k väčšiemu počtu dodávateľov, a tým i väčšej geopolitickej stabilite a obchodnej
diverzifikácii na trhu.83
Jedným z ďalších základných diferenčných charakteristík medzi elektrickou energiou
a zemným plynom je riešenie aktuálneho dopytu po danej komodite. Ako vieme,
elektrinu nie je možné skladovať. To znamená, že sa musí vyrábať presne podľa situácie
na trhu a jej nedostatok sa rieši tým, že existujúce výrobné kapacity musia navýšiť svoju
produkciu tak, aby sa vyrovnal počiatočný rozdiel medzi ponukou a dopytom.
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V každom okamihu je potrebné dodržovať vyrovnanú technickú i obchodnú bilanciu
v rámci elektrizačnej sústavy. Inak povedané, jedná sa o dodržovanie rovnováhy medzi
výrobou a spotrebou elektriny, k čomu prevádzkovatelia prenosových sústav využívajú
trh s podpornými službami.84 Operátor sa má v takejto situácii obrátiť k takému
výrobcovi elektriny, ktorý ju vyrába buď najekonomickejšie (t.j. za nízke náklady)
alebo najekologickejšie (používaním obnoviteľných zdrojov). Zamýšľaný vnútorný trh
EÚ má slúžiť jednak k tomuto cieľu a zároveň umožniť operátorovi obrátiť sa na
výrobné kapacity v inej krajine a odpovedať tak na vzniknutý nedostatok čo
najrýchlejším spôsobom.
Trh so zemným plynom je v tomto zmysle jednoduchší i komplikovanejší
zároveň. Jednoduchší z toho dôvodu, že zemný plyn je možné uskladňovať, a preto za
bežnej prevádzky (bez nejakých externých kríz tipu uzavretie plynovodov cez Ukrajinu)
nehrozí výraznejšie narušenie dodávky plynu aj pri jeho zvýšenej spotrebe. Na druhej
stane je komplikovanejší v tom zmysle, že akékoľvek nerovnováhy v tzv. „zónach
vyrovnávania“85 sa môžu riešiť niekoľkými spôsobmi. Tieto nerovnováhy vlastne
predstavujú rozdiel medzi množstvom zemného plynu, ktorý vstúpi do danej zóny
vyrovnávania a tým, ktorý z nej odíde. V prípade nerovnováhy má prepravca plynu
nasledovné možnosti: zásoby plynu v potrubí (tieto sú skutočne veľmi marginálne),
podzemné zásoby a uchýlenie sa k tržným mechanizmom. Takéto opatrenia vedú
samozrejme k navýšeným nákladom. Tie sú v prvom rade na strane obchodníka
s plynom, ktorý reklamuje svoj prebytok alebo nedostatok, a následne sa odrážajú i na
cene pre konečného zákazníka. Na to, aby existovali určité „zdravé“ limity pre hĺbku
takýchto nerovnováh na náklady prepravného operátora, obchodníci podliehajú
pravidlám určitej dennej rovnováhy s definovanou toleranciou, v rámci ktorej nie sú
penalizovaní.86
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4. UNBUNDLING – ALFA A OMEGA PRE LIBERALIZÁCIU TRHU SO
ZEMNÝM PLYNOM

4.1. Unbundling v teórii
Ak vo svojej práci tvrdím, že unbundling bol považovaný za kľúč k liberalizácii
energetického sektoru a následne sa snažím naprieč svojou prácou dokázať, prečo jeho
efekty nie sú uspokojujúce a jeho význam bol precenený, považujem za dôležité v tomto
bode upresniť, že sa neopieram o žiaden teoretický koncept. K dnešnému dňu neviem
o žiadnej akademickej štúdii, ktorá by definovala unbundling ako základ úspešnej
liberalizácie trhu s energiami. Kapitola 4.1 má ale za cieľ zoskupiť tvrdenia a názory,
ktoré poukazujú na unbundling ako na jadro problematiky alebo minimálne z neho činia
hlavný predpoklad k európskej liberalizácii.
Podľa Susanne Nies, proces liberalizácie trhu v Európe vstupuje pojednávaním
o vlastníctve a regulácii energetických prenosových a prepravných infraštruktúr do
úplne novej fázy. Jadrom diskusií je otázka rozpustenia národných šampiónov
a zverenie väčšej právomoci nad prirodzenými monopolmi do rúk regulačných agentúr
(na úkor štátu). Autorka považuje rok 2008 za rok tretieho energetického balíčka a ten
je

v mnohých

správach

a reportoch

vyslovene

redukovaný na

problematiku

„unbundlingu“.87 Hoci „unbundling“ je zdanlivo považovaný za technický termín, ktorý
sa preniesol i do slovníka širšej verejnosti, unbundling sa stal doslova „psychologickou
záležitosťou“88.
Dôvody, prečo bol unbundling považovaný za tzv. „alfu a omegu“ európskych
diskusií medzi energetickými aktérmi, inými slovami ako základný kameň liberalizácie
alebo naopak prekážka k jej ďalšiemu vývoju, by som zhrnula asi nasledovne. Pri
„unbundlingu“ sa načrtujú viaceré otázky: (i) ako garantovať potrebné investície do
infraštruktúr, ak dôjde k oddeleniu siete [sústavy] od podniku; (ii) ako pristúpiť k
rozdielu medzi trhom s elektrinou a trhom so zemným plynom; (iii) ako nastoliť
správnu rovnováhu medzi konkurenčne schopným trhom a bezpečnosťou dodávok, ak
v dôsledku unbundlingu dôjde k oslabeniu národných, a tým i európskych hráčov; (iv)
87
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ako sa vyhnúť dominancii aktérov z európskych mimoúnijných krajín zoči-voči
„unbundlovaným“ európskym hráčom, a to predovšetkým v otázke plynu (narastajú
pochybnosti, či bude klauzula o Gazprome postačujúca); (v) má unbundling skutočne
pozitívny vplyv na zvýšenie hospodárskej súťaže na vnútornom trhu; (vi) existuje iná
alternatíva namiesto vlastníckeho oddelenia, napr. v podobe značne posilneného
európskeho regulátora alebo početných cezhraničných prepojení?89
Tieto a podobné otázky doprevádzali veľmi horúce diskusie na európskej pôde
v období pred, ale i po prijatí tretieho energetického balíčka, ktorého unbundling bol
ústrednou témou. Dodnes sa v odpovediach na ne nezhodli okruhy politikov,
odborníkov či firiem samotných. V nasledujúcej kapitole sa teda pokúsim poskytnúť čo
možno najucelenejší obraz o argumentoch jednotlivých zúčastnených alebo externých
strán.

4.1.1. Postoj Európskej komisie, Európskeho parlamentu a regulačných orgánov
Argumentom Komisie boli prieskumy trhu z rokov 2005 a 2006, z ktorých Komisia
vyvodzuje, že naďalej integrované vertikálne podniky bránia prístupu k sieti iným
operátorom, čo vedie i k nedostatočným investíciám do infraštruktúry. 90 Komisia
poukazovala už od začiatku na príklad Veľkej Británie, ktorá realizovala majetnícke
oddelenie ešte v minulosti a vybudovala odvtedy štyri nové terminály LNG, kým
Nemecko, ktoré sa k návrhu stavia negatívne, nevybudovalo ani jeden.91 Komisia
samotná si sľubovala i viac investícií do obnoviteľných zdrojov a lepšie fungovanie
v rámci systému obchodovania s emisiami (ETS).92
Z pohľadu Komisie bolo už od prvej chvíle jasné, že treba pristúpiť k vyššiemu
stupňu integrácie energetickej politiky. Dovolím si prebrať slová francúzskeho
energetického odborníka, Jean-Marie Chevalier, ktorý píše, že je potreba konečne prejsť
od spoločnej vízie k spoločnej energetickej politike. Ale i v rámci Komisie nebolo úplne
89
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jasné, ktorou cestou k tomu dospieť. DG COM (Generálne riaditeľstvo pre hospodársku
súťaž) navrhovalo tradičné protitrustové opatrenia, ktoré vychádzajú z článkov 81, 82
a 86 Zmluvy o Európskom spoločenstve, a v tomto zmysle tlačilo i na DG TREN. Ten
ale žiadal vyvíjať väčšie snahy formou regulácie – zriaďuje jadro budúcej európskej
regulačnej agentúry prostredníctvom ERGEG. „ERGEG plus“ malo prispieť k zvýšenej
a efektívnej trans-európskej doprave i regulácii.93
To, že „unbundling“ bol skutočne v „srdci“ európskych debát i samotnej legislatívy
potvrdzuje i správa Rady európskych energetických regulátorov (CEER). Pravidlá
„unbundlingu“ TSOs a DSOs boli podľa nej jedným z hlavných pilierov 3.
energetického balíčka. Prepravných a distribučných operátorov považuje za veľmi
dôležitých hráčov na trhu, ktorých nezávislosť môže silne ovplyvniť úroveň
konkurencie na maloobchodnom trhu.94
Hlasovanie Európskeho Parlamentu o treťom energetickom balíčku malo prebehnúť
v dvoch čítaniach. Už prvé čítanie v Parlamente skončilo súhlasom v prospech smernice
o elektrine

a o nariadení

ustanovujúcom

agentúru

pre

spoluprácu

európskych

regulátorov. Kým v otázke smernice o elektrine europoslanci odsúhlasili oddelenie
vlastníctva správcu prenosnej sústavy (teda krok, ktorý siahal za počiatočný návrh),
s celou problematikou plynu sa malo počkať. Zástancovia tvrdili, že otvorený trh bude
viesť k efektívnejšej výrobe. Je potrebné dodať, že rozhodnutie o oddelení vlastníctva
v elektrine nedávalo za nutný dôsledok podobné opatrenie v otázke plynu.95
Parlamentný výbor pre priemysel (ITRE) sa k návrhu postavil kladne ešte
v počiatočnom období hlasovania o energetickom balíčku. Sľuboval si od neho širší
výber pre spotrebiteľov a zvýšené investície do energetickej infraštruktúry.
Na druhej strane, napr. poslanec Klubu ľudovcov a sociálnych demokratov, Jan Březina,
pripomenul, že viaceré nové členské štáty sú závislé od jedného dodávateľa a oddelenie
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vlastníctva teda stráca na význame.96 Čo sa týka dopadu na ceny energie, poslanci si
netrúfli zatiaľ ohodnotiť jeho vplyv.
Európsky parlamentný výbor pre energiu, na čele s konzervatívnou európskou
poslankyňou Angelou Niebler, spochybnil dáta a závery správy komisára Piebalgsa (z
DG TREN) a suspendoval rokovanie o niekoľko mesiacov pozdejšie. Niektorí poslanci
ostro vystupovali proti tej časti správy Komisie, ktorá argumentuje zvýšenými
investíciami vo Veľkej Británii po prevedení „unbundlingu“. Angela Niebler tvrdí, že
investície sa práveže značne znížili, odkedy bol unbundling zahájený. Počas verejnej
debaty s pánom Piebalgsom, 28. novembra 2007, Niebler namieta, že takisto nie sú
žiadne dôkazy o zlepšení konkurenčného prostredia. Za príklad udáva španielsku
spoločnosť ENDESA či taliansky ENEL, ktorí naďalej držia – prvá 48,3 % a druhý 43,9
% podielu na svojom trhu, kým v Nemecku, kde k unbundlingu nedošlo, štyri hlavné
firmy majú každá len 25 % podielu na trhu.97 Táto horúca debata je veľmi zaujímavá
tým, že obsahovo rovnaké tvrdenia využívajú obaja pre formulovanie vlastnej
argumentácie – Piebalgs „pre“ a Niebler „proti“. Argumenty proti unbundlingu zhrňuje
Angela Niebler takto: (i) unbundling nie je zárukou zvýšenej hospodárskej súťaže; (ii)
môže práveže spôsobiť odliv investícií nákladnosťou svojho prevedenia; (iii) stabilita
sietí je nižšia v krajinách s realizovaným unbundlingom; iv) unbundling nie je jedinou
alternatívou. Ako efektívnejšie riešenie sa javí vytvorenie regionálnych trhov
s energiami formou spotových trhov98 a vytvorenie hraničných prepojení výmeny
energie.99

4.1.2. Postoje členských štátov
Z predjednávania o otázke vlastníckeho oddelenia vyplývalo, že sú štáty, ktorých
pozícia je vcelku pozitívna voči tomuto opatreniu. Medzi ne patrili: Belgicko, Dánsko,
Španielsko, Holandsko, Portugalsko, Veľká Británia, Rumunsko, Slovinsko a Švédsko
(v celkovom počte 128 hlasov v Rade). Štáty, ktoré sa mohli potenciálne prikloniť k
odsúhlaseniu „unbundlingu“, a to za podmienky, že sa nedotkne distribúcie a že budú
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pripravené určité opatrenia pre tzv. malé a izolované trhy, predstavovali celkovo 104
hlasov. Boli to: Fínsko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Litva, Malta, Poľsko a Česká
republika (v otázke elektriny).100
Hlavným argumentom v prospech unbundlingu - a ten sa v podstate objavil pri
všetkých štátoch bez rozdielu - bolo vytvorenie zdravej pôdy pre hospodársku súťaž.
Toto opatrenie malo garantovať nediskriminačný prístup k sieti všetkým užívateľom
(spolu so vstupom nových subjektov na trh) a transparentnosť informácií, ktoré sa tak
dostanú nielen k filiálkam integrovaných spoločností. Vlastnícky unbundling bol
považovaný za impulz pre investície do infraštruktúr. Tieto štáty sa vyslovili pre
jednotnú variantu, tak pre elektrickú energiu ako plyn. Veľký dôraz na unbundling sa
kládol predovšetkým na strane prepravy [prenosu]. Oproti distribučnej sieti bol
považovaný za dôležitejší z hľadiska spravovania preťažení systému. Na strane
distribúcie sa zatiaľ právny unbundling javil ako postačujúci. Predpokladalo sa, že
eventuálne problémy sa objavia až vo chvíli otvorenia trhu s plynom. V otázke
distribučných operátorov boli vlastníckemu

unbundlingu naklonené jedine Dánsko

a Holandsko.101
Jasné stanovisko proti prevedeniu „unbundlingu“ mali vedľa starých členských štátov
(Nemecko, Rakúsko a Francúzsko) i Bulharsko a Slovensko – v celkovom počte 85
hlasov v Rade. Potenciálnymi oponentmi (s dodatočným počtom hlasov 24) sa mohli
stať Cyprus, Estónsko, Grécko, Lotyšsko a Luxembursko, a to predovšetkým v prípade,
že nedôjde k špeciálnej úprave pre malé a izolované trhy. Hlavným spoločným
argumentom bola stabilita domácich incumbentov proti silným zahraničným aktérom
typu Gazprom. Čo sa týka predovšetkým menších krajín, tak u nich vzrastala obava, že
už aj tak malé firmy na domácom trhu stratia ďalšie aktíva, a tým pádom bude pre nich
ešte ťažšie získať pôžičky z bánk. Tento fakt sa následne odrazí na získavaní financií
k investíciám a vysoký úrok sa prejaví negatívne na cene pre konečného zákazníka.
V izolovaných trhoch, podľa názoru niektorých štátov, by viedol unbundling
k zvýšeným administratívnym nákladom, k zníženiu kredibility a k ohrozeniu
bezpečnosti dodávok.
Krajiny ďalej argumentovali, že v prvom rade je dôležité nechať priestor
existujúcej legislatíve a tú úspešne previesť do platnosti. Táto legislatíva by sa mohla
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časom ukázať ako postačujúca. Je totiž dôležité podotknúť, že ešte i v čase, keď bol
prijatý 3. energetický balíček (júl 2009), nebola väčšina cieľov druhého energetického
balíčka naplnená.102 Ďalším dôležitým argumentom „unbundlingu“ bol jeden zo
základných rozdielov medzi elektrinou a plynom (ako bolo vyššie rozvedené v kapitole
3.2.2) : možnosť skladovania.103
Z dôvodu pretrvávajúcich dlhodobých zmlúv (tzv. „take or pay“, viď nižšie 5.
kapitolu) je podľa týchto krajín jednoduchšie napĺňať platobné záväzky vyplývajúce
z týchto zmlúv v prípade vertikálne integrovaných firiem, než spoločností oddelených.
Štáty zároveň všeobecne namietali argumentom ceny pre konečného zákazníka
a skutočnosťou, že zatiaľ nie sú početné prípady, ktoré končia pred regulačným
orgánom a ktoré by boli dôkazom toho, že k diskriminácii dochádza. Štáty navrhujú ako
možnú alternatívu výraznejšie regulovaný model prepravcu siete, ktorý by
v neposlednom rade bol i podstatne menej nákladný. A to v menšej miere i preto, že
spomínané regulačné úrady už nejaký čas existujú.104
Pri hlasovaní o treťom liberalizačnom balíčku bola na jeho prijatie potrebná
kvalifikovaná väčšina v počte 255 z 345 hlasov. Zároveň bolo možné, aby z iniciatívy
niektorého členského štátu došlo k prevereniu toho, či táto kvalifikovaná väčšina
predstavuje aspoň 62% populácie Európskej únie.105 Výsledky hlasovania samozrejme
nie sú verejnosti dostupné.

4.1.3. Postoje iných aktérov
Európska priemyselná asociácia sa v rámci celkového stanoviska ku tretiemu
energetickému balíčku vyjadrila k otázke unbundlingu nasledovne: „Veríme, že viac
operačný systém106 efektívne oddelených TSOs je nutným predpokladom pre hlbšie
a rýchlejšie naplnenie jednotného európskeho trhu s plynom.“107 Podľa jej názoru,
„historicky, väčšina veľkých investícií bola učinená na medzinárodnej korporatívnej
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úrovni, umožňujúca tak tok informácií a predvídateľnosť tarifov len pre úzky kruh
zúčastnených strán. V kontexte liberalizovaného trhu a efektívne „unbundlovaných“
spoločností musí dôjsť k sieťovej integrácii, ktorej cieľom je zaistiť efektívnu
optimalizáciu sietí a zisky nielen jedného TSO, ale všetkých účastníkov trhu.“108

BUSINESSEUROPE je popredná obchodno-lobistická organizácia, ktorá v Bruseli
zastupuje firmy z viac ako 33 európskych krajín. Presadzuje politiku rastu
a hospodárskej súťaže a za svoju dlhoročnú existenciu je uznávaná ako oficiálny
sociálny partner EÚ. BUSINESSEUROPE požadovalo od Rady a Európskeho
parlamentu

dôkladné

preskúmanie

pozitív

a negatív

prijatia

varianty,

ktorá

predstavovala radikálny odklon od dovtedy zvažovaného majetníckeho oddelenia, tak
i modelu ISO. BUSINESSEUROPE žiada, aby bola v prvom rade vynaložená väčšia
snaha pri úplnej implementácii - „slovom i duchom“ - už existujúcej legislatívy
právneho a funkčného unbundlingu.109 Záujmová skupina ďalej vyslovuje svoju
podporu tomu, aby európska politika v otázke unbundlingu do budúcnosti dbala
o nediskriminačný prístup k súkromným a verejným energetickým skupinám.

Francúzski ekonomickí odborníci ako Christian de Boissieu, Elie Cohen, Jean-Marie
Chevalier či Philippe Herzog zdôrazňovali potrebu európskej regulácie oveľa viac ako
nutnosť previesť unbundling. Podľa nich má vlastnícke oddelenie negatívne dopady na
európsky trh s plynom a bude mať rozdielny dopad na jednotlivé krajiny či firmy.110

4.1.4. Navrhované varianty prevedenia „Unbundlingu“
Unbundling, ako taký, znamená oddelenie výroby a predaja vo vertikálne
integrovaných spoločnostiach od sieťových aktivít, ktoré predstavujú monopol.
Unbundling sa má v prvom rade týkať oddelenia prepravy plynu [prenosu elektriny] od
výroby na jednej strane a distribúcii na strane druhej. Unbundling je v ideálnom prípade
107
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aplikovaný i na distribučnú aktivitu spoločnosti111. To znamená, že dochádza
k oddeleniu distribúcie od prepravy [prenosu] energie na jednej strane a predaja
(dodávky) energie konečnému zákazníkovi na strane druhej (viď spätne obrázok č. 1,
str.25).
Unbundling môže byť v podstate prevedený niekoľkými spôsobmi, od toho
najminimalistickejšieho odčlenenia prepravnej činnosti od spoločnosti-matky až po čo
najstriktnejšiu formu prevedenia separácie. Ako príklady unbundlingu môžeme uviesť:
vytvorenie prevádzkovateľa prepravnej siete (napr. na trhu, kde v dôsledku existencie
prirodzeného monopolu existuje len jediný prepravný operátor – príklad RTE vo
Francúzsku či National Grid v Británii),

právny unbundling (znamená legálnu

separáciu podniku od sieťového operátora), nezávislý sieťový operátor112, či najsilnejšia
verzia – úplný vlastnícky unbundling, ktorý bol niektorými firmami pomenovaný i tak
trochu pejoratívne „vyvlastnením“.113 Ešte i vlastnícky unbundling môže mať niekoľko
podôb: spoločný akciový podiel siete niekoľkými výrobcami (príklad Škótska: dvaja
elektrickí producenti), menšinový akciový podiel podniku v sieti (príklad Írska) až po tú
najradikálnejšiu formu – úplný odpredaj (prevedený v Anglicku ešte v 80-tych rokoch).
Tak trochu laickým spôsobom môžeme „unbundling“ definovať nasledovne: siete
nemôžu vlastniť výrobné podniky alebo nemôžu vlastniť komodity, ktoré prepravujú
svojou infraštruktúrou. Akoukoľvek formou je unbundling prevedený, jeho zámerom je
priniesť na trh konkurenciu a eliminovať tak diskrimináciu, aká bola možná zo strany
niekdajšieho prirodzeného monopolu.114
Druhý liberalizačný balíček ponúkal dve varianty: právny unbundling, ktorý mal
garantovať

prinajmenšom

oddelenie

prepravnej

činnosti

v

rámci

vertikálne

integrovaných podnikov. Navrhnutý režim bol doplnený o „funkčný“ unbundling, čo
znamená, že prepravné zložky môžu rozhodovať o svojich investičných a operačných
rozhodnutiach samostatne.115
Komisia vo svojej interpretatívnej správe k tretiemu balíčku konštatuje, že pravidlá
účtovného a funkčného unbundlingu, tak ako ich prijala smernica z roku 2003, neboli
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dostačujúce.116 Preto prichádza s variantou vlastníckeho unbundlingu a modelom
nezávislého systémového operátora (model ITO).
Fakt, že pôvodne zvažovaná dvoj-varianta bola rozšírená o tretiu, ktorá
umožňuje podnikom zachovať si vlastníctvo v správe prepravného [prenosového]
operátora, aj keď za podmienok ďaleko striktnejších, čo sa týka manažérskej
nezávislosti a samostatnosti vedenia, svedčí o tom, že Komisia musela ustúpiť nátlaku
štátov, ktoré chceli pre pravidlá unbundlingu bojkotovať celý liberalizačný balíček. Ako
som zmienila vyššie, východisková situácia bola v každom európskom štáte úplne iná
a podľa toho sa štáty vo vyjednávacom procese aj riadili, i keď ich argumenty proti
danej variante neboli vždy rovnakého charakteru (viď kapitola 4.1.2). Historickí
operátori si chceli ponechať kontrolu nad konsolidáciou výsledkov prepravnej
obchodnej činnosti v rámci celkovej obchodnej aktivity spoločnosti-matky, a to bez
ohľadu na to, ako veľmi reštriktívne boli stanovené podmienky k takémuto ústupku.117
Opäť môžeme pozorovať analógiu s funkcionalistickou teóriou, ktorá pripisuje štátu
negatívnu rolu v integrácii. Historický operátor je totiž vo väčšine prípadov „predĺženou
rukou“ štátu ako jeho akcionár.

Smernica 2009/73/EC prichádza teda s nasledujúcimi tromi modelmi: vlastnícky
unbundling, nezávislý systémový operátor (ISO) a nezávislý prepravný operátor (ITO).
Napriek tomu, že každá z týchto variant predpokladá inú štrukturálnu reorganizáciu
sieťovej sústavy, každá jedna z nich si ukladá za povinnosť dosiahnuť stav, ktorý
zabraňuje stretu záujmov.118
Pravidlá vlastníckeho oddelenia („ownership unbundling“, ďalej i OU) sú popísané
v článku 9 Smernice 2009/73/EC119. Cieľom smernice prostredníctvom opatrenia
unbundlingu je, aby sa prepravný systémový operátor (TSO) rozhodoval nezávisle
zaisťujúc úplnú transparentnosť a nediskriminačný prístup k sieti všetkým užívateľom.
116
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Takýto stav má mať za dôsledok vytvorenie prostredia podnecujúceho strategické
investície. Zamýšľaným cieľom tejto právnej úpravy je zároveň situácia, aby aj
v prípade, že TSO má určitú účasť na výrobných (ťažobných) kapacitách alebo na
distribúcii, nebolo v žiadnom prípade jeho úmyslom uprednostniť svoju vlastnú filiálku
pred iným užívateľom siete.120 Komisia reportuje, že takýto stav nie je v protiklade s jej
pôvodným zámerom, nakoľko umožňuje operátorovi siete získavať potrebné investície
do infraštruktúry, ktorá má slúžiť všetkým užívateľom siete. Takáto situácia ale
prechádza veľmi detailným skúmaním zo strany Komisie, ktorá sa následne vyjadruje
k tomu, či istá spojitosť medzi zriadením TSO, ktoré čiastočne financuje aj iné aktivity
v plynovom reťazci, nie je v protiklade so zamýšľanou koncepciou nezávislého
operátora.
Príkladom takejto výnimky bolo schválenie činnosti Swedegas, ktorá zároveň
kontrolovala produkciu elektriny v susednom Dánsku alebo pri certifikácii španielskej
ENAGAS.121 V tomto možnom strete záujmov sa musí brať do úvahy celá rada ďalších
faktorov, ako napríklad: geografická lokalizácia prenosovej sústavy (a aktivity s ňou
súvisiacej), hodnota a povaha účasti v týchto aktivitách či aký podiel na trhu v nich
predstavuje. Pri tomto bode treba doplniť, že možná účasť na iných aktivitách nie je
jedinou prekážkou v dodržaní požadovaného unbundlingu. Rovnako dôležitá je garancia
prístupu k dôverným informáciám. V prípade, že by tá nebola zabezpečená, môže dôjsť
k zneužitiu tejto informácii investorom, čím by sa mu naskytla komparatívna výhoda
oproti iným sieťovým užívateľom.122 Na záver ešte možno dodať, že aj v prípade, že je
konštatovaná určitá diskriminačná tendencia zo strany takéhoto akcionára, tak mu môže
byť jeho majetnícke právo ponechané a bude mu jednoducho pozastavené len
hlasovacie právo.123

Druhou variantou je ISO (Independent System Operator), t.j. nezávislý správca siete.
Takýto model znamená, že integrovaný podnik, ktorý zasahuje do všetkých činností na
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„plynovom reťazci“, môže zostať vlastníkom siete za podmienky, že správa tejto siete
bude pridelená úplne nezávislému orgánu alebo podniku. ISO model napĺňa požiadavku
na ponechanie si aktív. Firma z nich získava výnosy, ale nemôže vykonávať žiadne
vlastnícke práva. V prípade, že materská spoločnosť odmietne financovať programy
navrhnuté operátorom a schválené regulačným orgánom, má za povinnosť dať súhlas
k financovaniu tohto projektu treťou stranou. Tým ale stráca nárok na vlastníctvo
novovybudovaných častí siete.124 V skutočnosti tento model eliminuje akékoľvek práva
s majetkom súvisiace, čo vyvoláva množstvo administratívnych problémov.125
Navrhovaná varianta ISO nebola vo finále prijatá prakticky žiadnym štátom. Štáty sa
k nej postavili negatívne, pretože ju považovali len za iný názov toho, čo by
v konečnom dôsledku znamenalo to isté ako vlastnícky unbundling.
Tretí model – model ITO bol vytvorený na základe návrhu ôsmich krajín na čele
s Francúzskom a Nemeckom, ktoré sa túžili vyhnúť variante vlastníckeho unbundlingu
i modelu ISO. Návrh niesol názov „Effective and Efficient Unbundling“ a bol
podpísaný priamo ministrami týchto krajín a predložený slovinskému predsedníctvu
ešte v januári 2008.126
Model ITO predpokladá, že nezávislý operátor musí disponovať plnou mocou pri
vykonávaní aktivít súvisiacich so správou siete, prístupom tretích strán i plánovaním
investícií. Zároveň je jeho povinnosťou mať pod kontrolou všetky právne, účtovné a IT
služby. Veľmi dôležitá je vlastná korporatívna identita rozdielna od integrovanej
spoločnosti. Na to, aby bola zabezpečená manažérska nezávislosť, má byť výkonný
riaditeľ i všetci členovia výkonnej rady volení nezávislou autoritou (regulátorom alebo
vládou) s možnosťou veta. Prepravný operátor má mať plnú zodpovednosť za
rozhodnutia spoločnosti, i keď akcionárovi zastávajú určité výsady týkajúce sa
investičných aktivít či finančného rámca. TSO má povinnosť publikovať transparentné
pravidlá prístupu k sieti [sústave] a nemôže odmietnuť nové pripojenie do siete len
s argumentom pravdepodobnej nedostatočnej kapacity alebo obnosu dodatočných
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nákladov.127 Je zriadený post tzv. „compliance offcer“128, ktorý má garantovať
nezávislosť ITO a dodržiavanie požadovaných nediskriminatívnych opatrení.129
Čo sa týka investičných požiadaviek, musí byť garantovaná nezávislosť, tak
investičných rozhodnutí ako i samotnej realizácie investičných programov, a to či už sú
financované pôžičkami alebo vlastnými fondmi od spoločnosti-matky. Spomedzi
ďalších bodov chcem zmieniť povinnosť ITO predložiť každý rok 10-ročný plán
rozvoja siete alebo minimálne rozvoja skladovacích kapacít a terminálov LNG.130
Občas sa hovorí aj o štvrtej variante, tzv. model ITO+. V praxi ide o štruktúru
prepravného operátora, ktorá zodpovedá modelu ITO, pričom miera nezávislosti tohto
TSO je väčšia ako požaduje samotný model a stupeň tejto nezávislosti nastavený vyššie
ešte pred prijatím legislatívy 3. energetického balíčka.
Je dôležité pripomenúť, že i keď procedúra certifikácie TSOs prebieha na strane
národných regulátorov, Komisia sa k tomuto rozhodnutiu vyjadruje a samotná
certifikácia vyžaduje, aby daný národný regulátor zobral postoj Komisie ako kľúčový
element pre svoje rozhodnutie o udelení certifikátu.131

4.2. Unbundling v praxi – 3 prípadové štúdie
Prvá časť môjho výskumu smerovala ku analýze názorových pozícií jednotlivých
aktérov s cieľom poskytnúť istý obraz o tom, aké argumenty (pre i proti) sa najčastejšie
objavovali pri debate o unbundlingu. Táto analýza má poslúžiť na to, aby som v závere
práce mohla zhodnotiť, či sa obavy alebo očakávania z unbundlingu naplnili a akou
mierou (ne)prispel k liberalizácii.
Druhá rovina môjho výskumu je prípadová štúdia. Voľba troch skúmaných
krajín, ako som uviedla v úvode tejto práce, pramení zo samotnej výskumnej otázky. Za
príklad som si vybrala krajiny, v ktorých v každej jednej došlo k prevedeniu iného
stupňa unbundlingu. Považujem teda za relevantné pozrieť sa bližšie na to, aké rôzne
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formy môže nadobudnúť prevedenie tej istej európskej legislatívy a či táto
transponovaná forma má dopad na výslednú situáciu na trhu (liberalizáciu trhu). Časť
práce, ktorá je venovaná prípadovej štúdii, teda skúma mieru liberalizácie trhu
od Českej republiky (kde postupne došlo k radikálnemu prevedeniu oddelenia
prepravnej siete) cez Francúzsko (ktoré na príklade svojich dvoch incumbents poznalo
radikálnu

i umiernenú

formu

unbundlingu)

až

po

Slovensko

(kde

došlo

k najlimitovanejšej variante).
V tejto kapitole chcem prostredníctvom prípadovej štúdie dokázať, že existuje korelácia
medzi tým, aká je situácia na danom národnom trhu a tým, akú formu unbundlingu si
zvolí. Potvrdzuje sa teda funkcionalisický premis, že štát sa bráni liberalizačným
snahám Európskeho spoločenstva. A bráni sa tým viac, čím väčší je jeho vplyv na
domácom trhu a čím viac sú zasiahnuté jeho vlastné záujmy. Pomyslená deliaca čiara
teda neexistuje medzi starými a novými členskými štátmi132, ale medzi tými, ktorých
záujmy budú touto smernicou (o unbundlingu) dotknuté a tými, ktoré budú menej.
K liberalizácii ale napriek odporu štátov dochádza. Jednak preto, ako tvrdí
funkcionalizmus, že ju riadia technokrati v rámci danej sektorovej politiky a jednak
preto, že mechanizmom vetvenia (tzv. ramification) narastá počet otázok podobného
typu a k ich riešeniu sa pristupuje analogicky, t.j. vytváraním ďalších funkcionálnych
organizácií, ktoré postupne vyprázdňujú právomoci štátu v danej oblasti.133
Ako bude uvedené i v jednotlivých prípadových štúdiách, bez ohľadu na aplikovaný
model „unbundlingu“ – a tento problém sa objavil už v procese udeľovania certifikácie hlavnou prekážkou zostáva vlastnícka štruktúra medzi akcionármi, a to i v modeli OU.
Rada európskych energetických regulátorov (ďalej CEER) vo svojej nedávnej správe
z júla 2014, ktorej predmetom je realizovaná transpozícia „unbundlingových“
požiadaviek, identifikuje viac-menej pre všetky modely podobné pretrvávajúce
problémy. Tie sa naďalej zoskupujú okolo finančnej nezávislosti operátora, nezávislosti
pracovníka „compliance officer“ a vlastníckej štruktúry, kde hlavným akcionárom TSO
je práve spoločnosť-matka.134
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4.2.1. Francúzsko
Energetická politika Francúzska má historický podtext súvisiaci so silnou väzbou na
tzv. „inštitút verejnej služby“. Bola to práve ochrana tejto verejnej služby, na ktorú sa
Francúzsko odvolávalo pri blokovaní vyjednávania ešte prvej liberalizačnej smernice.
Základnými právnymi predpismi, ktoré upravujú európsku energetickú legislatívu do
národného práva je transpozičný zákon z 10. februára 2000 a následne zákon z 9.
augusta 2004, ktorý reaguje na zmenu legislatívy v kontexte druhého energetického
balíčka.
Francúzska vláda prijala zákon z 5. januára 2011 (2011-12), ktorý pojednáva o troch
možných variantách. Až 9. mája 2011 prijala Zákon 2011-504, ktorý nariaďuje
transpozíciu európskej legislatívy. Článkom 4 tohto zákona si vláda kladie za cieľ
posilniť nezávislosť správcov siete elektriny i plynu, a to s využitím technických
a ľudských prostriedkov i internej reorganizácii týchto spoločností. Týmto zákonom
Francúzsko prijalo model ITO135 (pre oboje: plyn i elektrinu), čím umožňuje (v sektore
zemnému plynu) energetickým gigantom GDF Suez a TOTAL naďalej zostať vertikálne
integrovanými podnikmi. GRTgaz a TIGF majú tomu následne prispôsobiť svoj štatút
a spôsob fungovania. CRE, francúzsky regulačný orgán, mal najneskôr do marca 2012
ukončiť procedúru tzv. certifikácie, ktorá dokladá, že tieto prepravné spoločnosti
napĺňajú požadované opatrenia. CRE sa stala vôbec prvým európskym regulátorom,
ktorý aplikoval túto procedúru certifikácie.136
GRTgaz, filiálka GDF Suez a TIGF, filiálka TOTAL pôsobia na francúzskom
trhu ako dve hlavné prepravné entity od 1. januára 2005, kedy pod taktovkou CRE došlo
k čiastočným majetkovým odpredajom a fúziám vtedajších správcov siete: CFM a GSO.

Popri dvoch správcoch siete prepravy pôsobia na trhu 4 distribútori (GrDF, Régaz,
Réseau GDS, Gaz Electricité de Grenoble) a 4 hlavní obchodníci (GDF Suez, Tegaz, ES
Energies a Gaz de Bordeaux)137, pričom si dovolím upresniť, že spomedzi 4
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distribútorov siete patrí až 96 % územia pod spoločnosť GrDF, filiálku materskej GDF
Suez.138
Keď sme sledovali francúzske stanovisko vlády k otázke „unbundlingu“, bolo možné
vysledovať tradičnú politiku Francúzska chrániť si svoje národné šampióni. Vláda
v podstate obhajovala zachovanie vertikálne integrovaného historického dodávateľa
GDF

Suez

a ešte

vehementnejšie

bojovala

za

„nedotknuteľnosť“

svojho

elektroenergetického sektora, ktorý predstavuje ešte i dnes doslova monopolné EDF.
V oboch podnikoch je francúzsky štát významným akcionárom.
Na trhu so zemným plynom je popri GDF druhým veľkým hráčom (v celosvetovom
merítku i väčším) francúzska firma TOTAL. Obe možno považovať za vertikálne
integrované spoločnosti s jedným podstatným rozdielom. Firma TOTAL je súkromnou
spoločnosťou, kým francúzska vláda má majetkové zastúpenie v konkurenčnej GDF.
V dôsledku Smernice 2009/73/EC, ktorou francúzsky štát prijal model ITO do
národného práva, na plynovom reťazci sa v praxi oficiálne vyčlenili GRTgaz a TIGF.
Je zaujímavé podotknúť, že pozícia ich „materských“ spoločností bola skutočne
veľmi vzdialená ešte i v čase otvorenej debaty k tejto problematike. Na stránkach
Európskej komisie, v sekcii „Sektorové konzultácie“ (Sector Inquiry) – môžeme nájsť
k tretiemu energetickému balíčku pozície mnohých kľúčových aktérov. Z tých, ktoré
majú na európskom trhu vysoký podiel, môžeme uviesť British Energy, nemecké RWE,
Iberdrola, Royal Dutch Shell, a pod. .139 Francúzske GDF tam prispelo snáď
najrozsiahlejšou správou. Okrem globálneho pohľadu na problematiku zemného plynu a
jeho postavenie v Európe v nej GDF veľmi výrazne a otvorene vystupuje proti
vlastníckemu oddeleniu.140 Ako hlavný argument mu slúžia príklady Veľkej Británie
a Španielska, kde takéto oddelenie prepravnej siete prevedené bolo. GDF v tejto
súvislosti poskytuje priamo čísla zverejnené tamojšími národnými regulátormi, ktoré
podľa neho dokladujú, že trh sa za liberalizovaný považovať nedá. Citujem: „Vo Veľkej
Británii oddelenie vlastníctva neprinieslo žiadnu intenzifikáciu otvorenej súťaže na trhu
so zemným plynom.“ Alebo ďalej v texte: „Z vyššie uvedených reálnych údajov teda
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vyplýva, že integrovaný podnik nie je menej efektívny vo vedení plynových
infraštruktúr, než podniky oddelené.“141 Podobné kritické závery vyvodzuje naprieč
celou svojou správou a je z nich cítiť jasný „anti-bundlingový“ postoj.
Pozíciu spoločnosti TOTAL na tomto verejnom portáli nenájdeme. Podľa slov jedného
z jej čelných predstaviteľov, by takúto pozíciu nebolo možné nájsť nikde. Firma
TOTAL sa k problematike unbundlingu a otvorenej debate o ňom stavala veľmi
rezervovane. Považovala ju prakticky za interný „boj“ medzi Francúzskym štátom
a historickými monopolmi GDF a EDF, v ktorých má štát naďalej veľmi výrazný
majetkový podiel.142
GRTgaz je dodnes 100 %-nou filiálkou GDF Suez a až 91 % jej obchodnej aktivity
tvorí práve preprava plynu. V súvislosti s európskou legislatívou adoptovala teda
materská spoločnosť voči svojej dcérskej spoločnosti model ITO, ktorý bol ako taký
certifikovaný zo strany francúzskej regulačnej agentúry (ďalej CRE).
Na druhej strane, obchodnú aktivitu TIGF predstavuje z 59 % preprava plynu
a zvyšných 41 % skladovanie. Akcie firmy TOTAL v jej niekdajšej dcérskej prepravnej
spoločnosti TIGF boli predané v roku 2013 konzorciu troch firiem: Snam (talianska
prepravná spoločnosť), EDF a GIC (investičný fond Singapuru).143
Avšak v prepravnej spoločnosti GRTgaz sedia dodnes vo výkonnej rade zástupcovia
vlády spolu s predstaviteľmi materskej spoločnosti GDF Suez. Štát je teda z 36 %
naďalej akcionárom firmy.
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Graf 2 : Rozdelenie odberateľov podľa typu ponuky k 30. septembru 2014.

Zdroj 2/3 : CRE, Observatoire des marchés de l´éléctricité et du gaz, T3 2014, s. 25.
Graf 3 : Rozdelenie ročnej konzumácie odberateľov podľa typu ponuky k 30. septembru 2014
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Grafy 2 a 3 pracujú s pojmom regulovaná cena. Ako bude vysvetlené v kapitole 5.2.1.,
regulované ceny sa považujú za prekážku v liberalizácii trhu. Fluktuujú v priebehu roka
a sú zámerne nastavené vysoko alebo príliš nízko, čím neodrážajú skutočný stav dopytu
a ponuky na trhu. Fakt, že v mnohých európskych štátoch dodnes pretrvávajú (buď pre
domácnosti, priemysel alebo oboje) sa vníma ako handicap trhu. Regulované ceny
v prípade Francúzska praktizuje jedine historický operátor GDF.
Z grafu č. 2 teda vyplýva, že vo Francúzsku až 45 % priemyselných odberateľov (bez
prihliadnutia na tých najväčších pripojených priamo na prepravnú sieť) je stále na
regulovaných cenách. A len 28 % zákazníkov sa upísalo alternatívnym dodávateľom.
Situácia medzi domácnosťami je ešte horšia v oboch týchto parametroch. Keď teda
zoberieme do úvahy stav trhu ako celku, 68 % zákazníkov platí stále svoj plyn za
regulované ceny a len

17 % celkového počtu francúzskych zákazníkov bolo v treťom

trimestri roku 2014 odberateľmi alternatívnych dodávateľov.
Keď sa pozrieme na trh z pohľadu množstva ročnej konzumácie plynu, situácia
sa nemení pre domácnosti (čo súvisí s tým, že konzumácia domácností viac-menej
proporčne zodpovedá počtu domácností). Pre priemyselných zákazníkov platí, že
ponuka regulovaných cien klesla z 45 % na 29 % a zároveň podiel alternatívnych
dodávateľov stúpol (čo sa konzumácie týka) z 28 % na 40 %. Celkovo 58 %
francúzskeho trhu (z hľadiska ročnej konzumácie) je stále u historických dodávateľov,
z čoho 30 % ešte na regulovaných cenách.144
Čo sa týka switching trendu na francúzskom trhu v rokoch 2008 až 2014 možno
pozorovať nasledovný vývoj. Nižšie uvedený graf č. 4 zobrazuje vývoj switchingu vždy
v rámci trojmesačného obdobia (trimester T1, T2, T3 a T4 za každý uvedený rok).
Napriek tomu, že graf nepredstavuje kumulatívny vývoj switchingu na konci každého
roka, na základe údajov uvedených v tomto grafe môžeme vyvodiť, že ani za jediný rok
nepredstavuje súhrn trimestrálnych switchingov hodnotu vyššiu ako 10 % ročne
(hodnota, ktorá sa odborníkmi označuje za tzv. otvorený trh).
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Graf 4 : Vývoj switching trendu podľa kategórie zákazníkov medzi 1. trimestrom 2008 a 3. trimestrom 2014

Zdroj 4 : CRE, s. 32.
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Štruktúra priemernej regulovanej ceny (t.j. nie tržnej) plynu vo Francúzsku je
nasledovná: preprava plynu 6 %, uskladnenie 4 %, distribúcia 19 %, dodávka a predaj
50 %, CTA 2 %, HDP 17 % a ostatné dane dohromady 2 %.145
Graf 5 : História vývoja regulovanej ceny plynu od GDF Suez (uvedená hodnota je v eurách
bez daní)

Zdroj 5 : CRE, s. 34.

Medzi januárom 2008 a septembrom 2014 narástla táto cena globálne o 6,40 Eur.

Na záver analýzy francúzskeho trhu so zemným plynom doplním charakteristiku tohto
trhu skrz Herfindahl-Hirschman index (ďalej i HHI). Tento index sa používa ako
definícia úrovne liberalizácie daného trhu a čím je trh koncentrovanejší, tým je jeho
hodnota vyššia. HHI definuje trh ako málo koncentrovaný (t.j. liberalizovaný), ak je
jeho hodnota do 1000. Trh koncentrovaný (či čiastočne liberalizovaný) sa pohybuje
v rozpätí 1000 až 1800. Nad túto hodnotu definujeme trh ako veľmi koncentrovaný
(HHI: 1800 až 10 000)146.
Na základe indexu HHI je jedine segment veľkých francúzskych priemyselných
zákazníkov (t.j. veľkí konzumenti pripojení priamo na sieť prepravy) považovaný za
čiastočne liberalizovaný (HHI pod 1600). Zvyšok priemyselných odberateľov je
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súčasťou koncentrovaného trhu (HHI/počtom zákazníkov: 4700 a HHI/ročnou
spotrebou: 2800), zatiaľ čo domácnosti dosahujú úrovne nad 6500 pre oba parametre.
Francúzsky trh ako celok je teda trhom značne koncentrovaným: HHI/celkovým počtom
zákazníkov/6500 a HHI/celkovou ročnou spotrebou/2600.147

4.2.2. Česká republika
V českej legislatíve sa k energetickému sektoru viaže Zákon č.458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů (tzv. energetický zákon), ktorý bol naposledy novelizovaný 11.
septembra 2009 ako Zákon č.314/2009 Sb. Na zmeny týkajúce sa opatrení
„unbundlingu“ v dôsledku tretieho energetického balíčka sa vzťahuje kapitola
prevádzkovateľa prepravnej sústavy (§ 58, díl 2, Plynárenství). V § 58a s názvom
Oddělení provozovatele přepravní soustavy sa píše, že ak je „prevádzkovateľ súčasťou
vertikálne integrovaného plynárenského podnikateľa, musí byť od 1. januára 2006
z hľadiska svojej právnej formy, organizácie a rozhodovania nezávislý na iných
činnostiach netýkajúcich sa prepravy, uskladňovania a distribúcie plynu.“148 Forma
„unbundlingu“, akú Česká republika prijala pre svojich potenciálnych incumbentov, je
upresnená poslednou vetou odstavca. „Táto požiadavka neznamená požiadavku na
oddelenie vlastníctva majetku.“149
Kým Česká republika relatívne skoro (ešte v období druhého energetického balíčka)
uskutočnila oddelenie prenosových sústav v oblasti elektrickej energie a trh s elektrinou
bol plne liberalizovaný už od 1. januára 2006, odkedy každý spotrebiteľ mal možnosť
vybrať si svojho dodávateľa, s plynom tak neučinila. Celú prepravnú sieť vlastnila
jediná energetická firma, RWE. V otázke právneho a funkčného oddelenia správcu
prepravnej siete štát teda presadzoval odlišné alternatívne prístupy liberalizácie trhu
v otázke plynu a elektriny.150
V počiatočnej fáze k vlastníckemu unbundlingu na českom trhu nedošlo. Dá sa
teda pozorovať, že liberalizácia trhu s energiami je zlučiteľná s predstavami Českej
146
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republiky o zaistení energetickej bezpečnosti.151 Podľa Tichého, kým nové členské štáty
sa zaoberajú energetickou bezpečnosťou ako spoločnou energetickou politikou, tie staré
trápia skôr environmentálne otázky spolu s otázkou spoločného trhu. Česká republika je
niekde medzi, posudzuje otázku energetickej bezpečnosti ako jednu z hlavných
energetických politík EÚ a liberalizáciu trhu je dokonca možné posudzovať ako tému
českého národného záujmu.152
Túto skutočnosť dokladajú i mnohé vládne dokumenty, napr. Státní energetická
koncepce z marca 2004 si kladie za cieľ dokončenie transformácie a liberalizácie
energetického trhu EÚ153 a volebný program Petra Nečasa s názvom Vize 2020 (rok
2011) zmieňuje ako dôležité opatrenie diverzifikáciu energetických zdrojov
a vytvorenie jednotnej energetickej politiky EÚ.154
V Českej republike pripadá energetika pod Ministerstvo priemyslu a obchodu (MPO) a
reguláciu

zastrešuje

Energetický

regulační

úřad

(ďalej

i ERÚ).

Plynovú

a spotrebiteľskú asociáciu predstavuje Česká Plynárenská Unie. 155 Jediný český
prepravný sieťový operátor (TSO) fungoval donedávna pod názvom RWE Transgas
(teda filiálka spoločnosti RWE).
Krátka história spoločnosti Net4gas siaha najprv do roku 2001. Česká vláda
rozhodnutím o privatizácii českého plynárenského priemyslu uznala spoločnosť RWE
za víťaza privatizácie. RWE Transgas vznikla v roku 2005 spojením niekdajšej RWE
Energy CZ a Transgas. V dôsledku smernice Európskej únie došlo k oddeleniu
prepravnej siete pod názvom RWE Transgas Net (2006). Za účelom naplnenia 3.
energetického balíčka bola spoločnosť premenovaná v roku 2010 na Net4gas na základe
modelu ITO. Na záver však došlo k úplnému odpredaju spoločnosti v auguste 2013
konzorciu firiem Allianz Capital Partners a Borealis Infrastructure, z ktorých každá drží
rovnaký podiel.156
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Detailným skúmaním verejných pozícií, ktoré sa objavujú na portáloch
európskych orgánov alebo pohľadom na odborné články k tejto tematike, sotva nájdeme
nejaké vyhradené stanovisko Českej republiky.157 Česká republika na záver debaty
jednoducho len vyjadrila podporu pre model ITO. Na českom trhu sa zároveň ako
hlavný problém vnímajú skôr incumbenti v regiónoch, t.j. distribuční operátori. Menší –
distribuční aktéri nevystupovali v prospech majetníckeho oddelenia. Do budúcna sa dá
totiž predpokladať, že požiadavka unbundlingu bude vztýčená i medzi aktivitami
distribúcie a predaja, a v tom prípade budú takto dotknuté i tie spoločnosti, ktorých sa
zatiaľ unbundling netýkal. Debata sa viedla skôr „interne“ medzi vlastníkom
spoločnosti RWE a vládou. Nikto iný sa v podstate k tomu nevyjadroval.158 Zároveň
unbundling v elektrickom sektore bol už v tom období dávno dovŕšený, i keď takým
spôsobom, že i prevádzkovateľ elektrickej prenosovej sústavy (ČEPS) zostal naďalej
podobne ako ČEZ v majetníckom vlastníctve štátu, len podliehajú pod správu a kontrolu
iných ministerstiev.
Ak sa pozrieme na spoločnosť RWE na svojom domácom nemeckom trhu, firma
predala svoju prepravnú sústavu v plyne aj elektrine.159 I keď na stránke Európskej
komisie v rámci verejnej debaty ku konkurencieschopnosti vnútorného európskeho trhu
energií nenájdeme zverejnenú pozíciu českej RWE, tá nemecká je k dispozícii len
v nemeckom jazyku, materská (britská) RWE vo svojej pripomienkovej správe značne
podporuje integrovanejší a konkurencieschopnejší európsky trh s poznámkou, že
dlhodobé kontrakty i vertikálne integrované spoločnosti takémuto pokroku bránia.160
Firmy stoja všeobecne pred dilemou, a stáli pred ňou ešte v čase jednoty svojej
vertikálnej integrovanej spoločnosti, či sa skôr zameriavať na obchodnú a v prípade
elektriny i výrobnú činnosť alebo skôr na prepravu a distribúciu. I RWE si vytýčila
sústrediť sa radšej na spomenuté obchodné aktivity, pretože predstavovali (a
predstavujú) hlavné výnosy pre firmu. Preto bolo interne rozhodnuté i pre český trh, že
bude lepšie sa tých regulovaných aktivít (preprava a distribúcia) zbaviť.161
Podľa názoru viacerých odborníkov162, v situácii, keď už musí dôjsť k právnemu
unbundlingu, je lepšie spoločnosť predať ako celok. V novovzniknutej spoločnosti si jej
157
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vedenie chce ponechať mieru nezávislosti. Z obavy pred opatreniami, či pripomienkami
zo strany regulátora, sa tieto spoločnosti častokrát chovajú horšie ku vlastným firmám
(matkám či dcérskym spoločnostiam), ak sú len právne a funkčne oddelené, než ku
ostatným aktérom na trhu. V Českej republike si prešla RWE (v období len právneho
odčlenenia prepravy) niekoľkými verejnými kauzami zo strany Transgasu (neskoršej
Net4gas). Pracovníci RWE konštatujú, že akonáhle došlo k odpredaju celej spoločnosti
Net4gas, tieto problémy utíchli a obchodné vzťahy sa zlepšili.163
Čo sa týka situácie na trhu distribútorov, podiel jednotlivých spoločností na trhu bol do
roku 2013 ďaleko viac rozložený ako bude uvedené neskoršie v prípade Slovenska.
Graf 6 : Podiel spotreby plynu podľa územia
plynárenských spoločností v roku 2013

Zdroj 6: ERÚ, Roční zpráva o provozu plynárenské soustavy
ČR, 2013, s. 21.

Graf 7 : Podiel spotreby plynu podľa územia
plynárenských spoločností v ČR v októbri
2014

Zdroj 7: ERÚ, Měsiční zpráva o provozu
plynárenské soustavy ČR, Říjen 2014, s. 7.

Z grafu č. 6 pozorujeme, že hlavná distribučná spoločnosť – RWE GasNet predstavuje
33,3 %. Patrí jej síce najväčší podiel, ale nie je tak dominantným aktérom ako SPP na
Slovensku. O to zaujímavejší je fakt, ktorý nastal na trhu v priebehu roku 2014: výrazný
nárast podielu na trhu pre spoločnosť RWE GasNet. Z grafu č. 7 je zrejmé, že sa
posunul až na úroveň 85 %.
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Tabuľka 1 : Počet a percento zmien dodávateľa na odberné miesto v roku 2013

Zdroj 8 : ERÚ, Roční zpráva o provozu, s. 28.

Vyššie uvedená tabuľka znázorňuje počet zmien dodávateľa plynu na odberné miesto
v roku 2013. Vidíme, že strední odberatelia mali za rok 2013 relatívne vysoký switching
rate (až

44 %). Ak sa viaceré zdroje zhodujú na tom, že switching rate nad 10 %

ročne predstavuje relatívne liberalizovaný trh, hodnota už i nad 30 % je v Európe
v celku zriedkavá.
Čo sa týka Českej republiky ako celku bez rozdielu na kategóriu zákazníka, switching
rate je nasledovný:
Tabuľka 2 : Vývoj switchingu v Českej republike v období 2005-2013

Zdroj 9: ERÚ, Roční zpráva o provozu, s. 30.

Z tabuľky č. 2 vyplýva, že výrazný nárast v celkovom počte zákazníkov, ktorí zmenili
dodávateľa plynu nastal z roka 2010 na rok 2011. A odvtedy, naopak, klesal. Ak však
rozložíme tieto čísla medzi jednotlivé kategórie v horizonte uvedených rokov 2005 až
2013, pozorujeme nasledovné rozdiely:
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Graf 10 : Počet zmien dodávateľa plynu v rokoch 2005-2013 podľa jednolivých skupín odberateľov

Zdroj 10 : ERÚ, Roční zpráva o provozu plynárenské soustavy, 2013, s. 30.

Hoci veľkoodberatelia zaznamenali hlavne v roku 2012 výrazný switching trend,
dosahujúci 60 %, ktorý ale v nasledujúcom roku klesol na polovicu, malí odberatelia
majú postupne narastajúci trend, ktorý ale dosahuje ešte i v roku 2013 len 14,45 %.
Domácnosti klesli od roku 2011 (12,53 %) na 9,99 % v roku 2013.164
Z celkového merítka je pravdou, že najväčší podiel zmeny dodávateľa
zaznamenali roky 2011 a 2012, kedy zmenila dodávateľa takmer štvrtina všetkých
odberateľov. Otázne ale je, či klesajúci trend od roku 2013 má na svedomí skôr
spokojnosť zákazníkov či charakter novouzavrených zmlúv - väčšinou na dobu určitú
s vysokými poplatkami v prípade skoršieho vypovedania zmluvy.165
Podľa posledných zverejnených údajov Energetického regulačného úradu za rok
2014 zaznamenali najväčší switching opäť veľkí a strední odberatelia - medzi 20,29 %
a 22,24 %, pričom v rámci oboch kategórií prešla drvivá väčšina zákazníkov k inému
dodávateľovi ešte v januári (2014). Malí odberatelia, tiež s najvýraznejším trendom
switchingu v januári, dosiahli napokon kumulatívny podiel 11,02 %. Trend domácností
bol klesajúci, aj keď kontinuálny, v priebehu celého roku, aby napokon dosiahol
5,76%166. Od roku 2010 je to teda (zatiaľ) najnižší celkový (t.j. všetky kategórie) ročný
swiching rate: 6,17 %.167
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Čo je zaujímavé, že veľké percento odberateľov, ktorí zmenia svojho pôvodného
dodávateľa, sa vrátia naspäť k historickému dodávateľovi (za tých sú v Čechách
považovaní RWE, E.ON a Pražská plynárenská).168
Český trh, na rozdiel od slovenského, je pestrejší i z hľadiska dodávky plynu zo
zahraničia. Kým ešte roku 2005 dovážala plyn na české územie jediná spoločnosť
RWE, odvtedy počet dovozcov postupne, i keď marginálne, narastal. V roku 2007
pokrývali noví dovozcovia spoločne 10 % českého trhu, pričom až 8 % z toho patrilo
spoločnosti VEMEX. V roku 2009 došlo k výraznému zvýšeniu počtu dovozcov – z 5
na 12 a v roku 2010 na 19. Toto navýšenie mala na svedomí i možnosť skupovania
plynu na energetických burzách v západoeurópskych štátoch. Podiel nákupu na burzách
činil už vtedy 23,5 %, podiel dovozu plynu z Ruska 64,1 % a z Nórska 12,4 %.169 Hoci
v roku 2013 konštatujeme na trhu až 25 dovozcov plynu, spoločnosti RWE patrí naďalej
72,6 %.
V roku 2005 bolo zároveň na trhu 8 distribučných spoločností, pričom každá z nich
zaisťovala distribúciu a predaj vo svojom regióne. Postupne začína počet dodávateľov
plynu narastať, avšak len okrajovo. Do roku 2008 zmenilo dodávateľa len zhruba 3,84
% z celkového počtu odberateľov. V roku 2008 narástol podiel nových dodávateľov na
10,5 %, pričom aj v tejto činnosti (t.j. distribúcia) patrilo najsilnejšie miesto firme
VEMEX (8,74 %). V roku 2009 narástol ich podiel na 18 %.170
V tomto zmysle tržný podiel incumbentu RWE v distribúcii medzi rokmi 2009 2013 výrazne klesol: z 64,88 % na 35,35 %. E.ON si postupne polepšoval, až v roku
2013 dosiahol 7,78 % podielu na trhu. Podiel Pražskej plynárenskej od roku 2010 klesá,
pričom v roku 2013 približne vyrovnal spoločnosti E.ON.171
Na záver, podľa hodnoty Herfindal-Hirschmanova indexu je možné český trh v oblasti
dodávok koncovým odberateľom považovať za trh s vysokou konkurenciou. Pre rok
2013 je jeho hodnota 656 a vďaka organizačným zmenám v skupine RWE k 1. januáru
2014 je možné očakávať, že jeho hodnota za rok 2014 stúpne na 1300-1350.172 Na trhu
je zároveň veľká ponuka, avšak (ako uvidíme i neskoršie v práci) problémom i k zmene
168

ERÚ. Měsiční zpráva o provozu plynárenské soustavy. Říjen 2014, s. 14, alebo Plyn XCIV, 2014.
Ladislav Musil, Vývoj trhu se zemním plynem po jeho liberalizaci, Plyn XCIV, 2014, s. 227.
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Ibidem, s. 227-228.
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Ibiem, s. 228.
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Ladislav Musil. Plyn XCIV. 2014, s. 230.
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dodávateľa zostáva neprehľadnosť informácií. Z prieskumu spoločnosti NMS ďalej
vyplýva, že tí, ktorí tak učinili, konali na základe oslovenia danou spoločnosťou.173
Väčšia aktivita zo strany samotného štátu by bola určite žiadaná.
V prípade francúzskeho TOTAL-u i nemeckého RWE v Českej republike môžeme
konštatovať, že aj keď firmy pristúpili v prvej fáze len na tú umiernenejšiu variantu
unbundlingu, dospejú napokon k unbundlingu majetkovému. A to nielen z dôvodu
morálneho, či akejsi povinnosti voči európskej legislatíve, ale z dôvodu úplne
praktického a obchodného. I počas mojich rozhovorov predstavitelia týchto firiem
vyjadrili názor (platný tak pre svoju vlastnú firmu ako pre trh všeobecne), že
spoločnosť, ktorá vlastní aktíva vo svojej dcérskej spoločnosti, ale bez možnosti v nej
čokoľvek ovplyvniť a mať prehľad nad tým k čomu tieto aktíva slúžia, sa ich radšej
časom vzdá.
Zároveň predstavitelia týchto oboch firiem v rozhovoroch vyslovil názor, že
liberalizovaný trh môže fungovať bez majetkového unbundlingu a v podstate
k zamysleniu zostáva, či by sa nezaobišiel i bez jeho právne slabších variant. V kapitole
5.2. rozvediem tento názor detailnejšie.

4.2.3. Slovensko
Hlavné fázy vývoja slovenskej legislatívy v dôsledku európskej energetickej legislatívy
by sa dali zhrnúť nasledovne: Zákon 276/2001 Z. z., ktorý bol prijatý spolu
s ustanovením Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej ÚRSO) ako reakcia na
prijatie prvej smernice k elektrine a plynu a ich vstupu do platnosti. Po prijatí druhého
liberalizačného balíčka v roku 2003 bol prijatý Nový zákon o energetike 656/2004 Z.
z.174 Po vstupe do platnosti tretieho energetického balíčka Slovenská národná rada
predložila poslednú úpravu legislatívneho návrhu v podobe Znení zákona o regulácii v
sieťových odvetviach s platnosťou od 1. januára 2014.
Je zaujímavé, že kým Francúzsko a Česká republika už priamo v znení
samotného zákona o regulácii v sieťových priemysloch definuje v akej podobe bude
uplatnená požiadavka k unbundlingu národných sieťových operátorov, slovenská
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Ibidem.
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legislatíva tak neučinila. V otázke elektriny je v rámci § 25 uvedené, že konanie
certifikácie regulačným úradom prebehne, ak „prevádzkovateľ prenosovej sústavy spĺňa
podmienky vlastníckeho oddelenia...“.175 Na druhej strane, v otázke certifikácie
prevádzkovateľa prepravnej siete (t.j. plynu) je uvedené, že certifikácia prebehne, ak
prevádzkovateľ prepravnej siete spĺňa: 1) podmienky oddelenia prevádzkovateľa
prepravnej siete podľa osobitného predpisu; alebo 2) podmienky vlastníckeho oddelenia
prevádzkovateľa prepravnej siete ... .176
Novelou zákona o regulácii v sieťových odvetviach sa mali vytvoriť také
podmienky, aby Úrad pre reguláciu sieťových odvetví mal dostatočné nástroje na
preverenie nákladovej štruktúry regulovaných subjektov za účelom nastavenia
spravodlivej regulácie a zníženia sieťových poplatkov.177 Zároveň sa týmto zákonom
mal zabezpečiť dohľad nad tvorbou regulovaných cien konečným zákazníkom a súčasne
sa mala zabezpečiť aj vyššiy nezávislosť regulačného úradu.178 Ako bude uvedené ďalej
v tejto kapitole, slovenský štát má naďalej veľmi silné tendencie chrániť svoj národný
trh

v plynárenstve,

čím

ho

v mnohých

aspektoch

izoluje

od

integračných

a liberalizačných trendov v Európe. Dokonca i samotný ÚRSO bol dlhé obdobie
nabádaný zo strany Komisie k väčšej nezávislosti.179
Postoj Slovenska k liberalizácii trhu so zemným plynom dosť znateľne poznať
už z úvodného predslovu poslednej Výročnej správy (2013) Slovenského regulačného
úradu. Podľa slov predsedu jej úradu, Jozefa Holjenčíka: „V súčasnosti už málokto
pochybuje o tom, že štátna regulácia v sektore energetiky nie je prežitkom. Naopak,
preukázala sa jej vysoko aktuálna potreba. Presvedčivý dôkaz podala svetová
hospodárska a finančná kríza, ktorá poučky o slobodnej ruke trhu, ktorá si s krízou
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Marián Kapec a Tomáš Šípoš. Liberalizácia verzus regulácia trhu s elektrinou. v Spoločná energetická
politika EÚ a energetická bezpečnosť Slovenskej republiky. s. 27-31, 2011. s. 29, dostupné na:
http://www.sfpa.sk/dokumenty/publikacie/357 (Citované 17.10.2014)
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435/2013 Z. z., Paragraf 25, dostupné na: http://www.energoforum.sk/media/10231/250-2012-novela435-2013.pdf (Citované 20.11.2014)
176
Ibidem.
177
Poslanci schválili implementáciu tretieho energetického balíčka. zverejnené 1.augusta 2012, zdroj
TASR, SITA, dostupné na : http://www.energia.sk/spravodajstvo/legislativa-a-regulacia/poslancischvalili-implementaciu-tretieho-energetickeho-balicka/7766/ (Citované 1.11.2014)
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Ibidem.
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poradí, pozitívne vyrieši všetky problémy a naštartuje ekonomický rast, poslala do sveta
nesplnených snov.“180
Výrazný

anti-liberalizačný

postoj

slovenskej

národnej

politiky

voči

liberalizačným snahám Bruselu možno pozorovať i v ďalšej pasáži zmienenej výročnej
správy ÚRSO: „V kategórii odberateľov plynu v domácnosti, napriek tzv. vynútenej
zmene dodávateľa plynu a prevzatím kmeňa zákazníkov jednej spoločnosti druhou
spoločnosťou z dôvodu prevodu vlastníckych práv bol zaznamenaný ročný pokles počtu
zmien dodávateľa plynu na 88 tisíc a oproti predchádzajúcemu roku to znamená pokles
o vyše 43 tisíc...“181. Ako uvidíme nižšie v grafoch, kategória stredných odberateľov
a veľkoodberateľov zaznamenala zatiaľ najvyšší trend switchingu, aj keď stále sa
pohybujeme pod úrovňou 30 %.
Rázny postoj Slovenska voči vlastníckemu oddeleniu prepravnej aktivity v rámci
vertikálne integrovaných podnikov sme spozorovali už v kapitole zahrňujúcej postoje
európskych aktérov v debatách o „unbundlingu“. Slovensko bolo spolu s Bulharskom
silným zástancom francúzsko-nemeckého postoja za prijatie tretej varianty (ITO). Na
základe svojho rozhovoru s vedúcim zamestnancom Ministerstva hospodárstva SR
môžem len potvrdiť, že určitý negatívny postoj verejnej sféry na Slovensku k snahám
Bruselu o otvorenie národných trhov konkurencii bolo cítiť počas celého nášho
rozhovoru k danej problematike.182
Slovensko, podobne ako Česká republika, má jediného prevádzkovateľ prepravnej siete
- je ním spoločnosť Eustream. Na rozdiel od ČR má zároveň i jediného
prevádzkovateľova distribučnej siete – Slovenský plynárenský podnik (SPP
distribúcia).183
Zavŕšením procesu certifikácie najprv zo strany ÚRSO a schválením tohto
rozhodnutia Európskou komisiou bolo v novembri 2013 vydané rozhodnutie
ministerstva o splnení podmienok oddelenia prepravného operátora (TSO).184 Eustream,
a.s. bol teda uznaný ako nezávislý prevádzkovateľ prepravnej siete v rámci vertikálne
integrovaného plynárenského podniku SPP.185 Podľa zákona o energetike sa v takomto
180
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ÚRSO, Výročná správa 2013, s. 19.
182
Rozhovor so zamestnancom MH SR, dňa 27.11.2014.
183
SPP je jediný celonárodný distribútor. Inak na Slovensku pôsobí približne 48 miestnych distribútorov
(Správa Komisie, 2011).
184
Ibid, s. 22.
185
ÚRSO. Národná správa 2014, s. 4.
181

66
prípade na neho vzťahujú podmienky modelu ITO.186 Bez tejto certifikácie by sa žiadne
TSO nemohlo stať súčasťou platformy ENTSOG.187
Jediným akcionárom spoločnosti Eustream, a.s. je SPP Infrastructure, t.j. patrí
mu 100 % vlastníctva akcií. Čo sa týka SPP Infrastructure, 51 % akcií patrí
Slovenskému plynárenskému priemyslu (SPP) a zvyšných 49 % Slovak Gas Holdingu.
Na záver stojí za pozornosť už len zmienka, že 100 %-ným akcionárom spoločnosti SPP
je Fond národného majetku SR.188 Z týchto stručných údajov možno vyvodiť, že
v podstate 51 % vlastníctva nezávislého prepravného operátora je v rukách Slovenskej
republiky (štát).
Dodávka zemného plynu pre potreby Slovenskej republiky je zabezpečená na základe
dlhodobej zmluvy spoločnosti SPP so spoločnosťou Gazprom export LLC.
SPP má takisto i najväčší podiel na predaj plynu konečným odberateľom, a to 63,22 %
trhu. (viď graf č. 11)

Graf 11 : Podiel dodávateľov plynu koncovým zákazníkom na Slovensku

Zdroj 11 : ÚRSO, Výročná správa 2013, s. 20.

Čo sa týka dodávky plynu priemyselným odberateľom, podiel SPP sa čiastočne znižuje:
SPP 56,96 % a RWE Gas Slovensko 22,37 %.189
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Graf 12: Podiel dodávateľov plynu na trhu s
domácnosťami v roku 2013

Graf 13 : Podiel dodávateľov plynu na trhu ss
malými podnikmi v roku 2013

Zdroj 12 : ÚRSO, Výročná správa 2013, s. 32.

Zdroj 13 : ÚRSO, Výročná správa 2013, s. 34.

V súlade s vyhláškou ÚRSO, ktorou sa stanovuje cenová regulácia v plynárenstve pre
dodávku plynu pre domácnosť na regulačné obdobie (2012-2016), je postup výpočtu
maximálnych cien na základe metódy „price cap“. Táto metóda zohľadňuje niekoľko
faktorov súvisiacich s nákladmi na prevádzku distribučnej siete. Maximálne ceny pre
dodávku plynu pre domácnosť boli za rok 2013 dvojzložkové: maximálna fixná
mesačná sadzba a maximálna výška sadzby za odobratý plyn. Štruktúra taríf sa delí do
troch skupín, podľa veľkosti ročnej spotreby plynu.190 Dodávky plynu malým podnikom
(ročná spotreba do 100 MWh) zabezpečuje prevažne SPP s podielom 88, 25%, a za ním
Slovakia Energy s 1,80 %.191
Štruktúra priemernej ceny dodávky plynu pre domácnosti je nasledovná: 62,55 %
komodita, 2,12 % preprava, 32,61 % distribúcia a 2,72 % je dodávka a primeraný zisk.
Graf 14 : Vývoj cien zemného plynu počas rokov 2008 až 2013

Zdroj 14 : MH SR, Návrh energetickej politiky SR, s. 55.
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ÚRSO, Výročná správa 2013, s. 30.
ÚRSO, Výročná správa 2013, s. 33.
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Z ďalších grafov vo Výročnej správe vyplýva, že medzi rokmi 2012 a 2014, ceny pre
rôzne kategórie odberateľov najprv poklesli v priemere od 2,6 % do 5,5 % oproti roku
2013, a nasledujúci rok opäť narástli.192
V otázke cenovej regulácie dodávky plynu (i elektriny), ktorá je jedným z hlavných
bodov kritiky zo strany EÚ voči praktikám regulačného úradu Národná správa
zdôrazňuje, že korektnosť praktík v konkurenčnom prostredí Úrad kontroluje
a monitoruje, a „že nie je preto pravda, že regulácia súťaž na trhu obmedzuje
a deformuje“.193
Čo sa týka ukazovateľa switchingu, je tendencia pre jednotlivé kategórie odberateľov
trhu na Slovensku nasledovná:
Graf 15 : Úroveň switchingu v rokoch 2012 - 2013

Zdroj 15 : ÚRSO, Výročná správa 2013, s. 35.

Celková hodnota switchingu za rok 2013 dosiahla 6,31 %, čo je pokles o 2,86 %
v porovnaní

s predošlým

rokom.

Podľa

Národnej

správy

k 30.6.2014

je,

z celoeurópskych skúseností, trh považovaný za plne liberalizovaný, ak ukazovateľ
switchingu presahuje 10 %. Takže v tomto zmysle zodpovedajú v rokoch 2012 a 2013
všetky kategórie okrem domácností tzv. charakteristike liberalizovaného trhu.194
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Po detailnej analýze troch vybratých národných trhov, ich postoja k unbundlingu
všeobecne a jeho prevedenia do národnej legislatívy konštatujem nasledovné:
Východisková situácia bola v každej krajine iná. Slovensko si chránilo svoje národného
incumbenta SPP, kde mu patrí väčšinový podiel akcií. Francúzsko činilo obdobne
z dôvodu svojho vlastníckeho záujmu v plynovom a ešte viac svojom elektrickom
incumbente. Keďže právna legislatíva „unbundlinga“ sa musela nejakou formou
dotknúť každého TSO, i súkromné firmy tipu RWE a TOTAL stratili kontrolné práva
nad aktívami vo svojich dcérskych spoločnostiach. Z dôvodov obchodno-pragmatických
pristúpili obe firmy časom ku úplnému majetkové oddeleniu. V tejto situácii tak
pozorujeme snahu štátu brániť liberalizácii (funcionalizmus) a snahu ekonomických
aktérov (firmy) byť jej naklonení (neofuncionalizmus).
Čo sa týka kvantitatívnych ukazovateľov, switching dosiahol najlepšej úrovne
pre Čechy a Slovensko v rokoch 2011 a 2012, čo teda bolo ešte pred vlastníckym
oddelením Net4gas a pred TSO certifikáciou Eustream. Naopak, vo Francúzsku napriek
„unbundlingu“ TIGF v roku 2013 nedosiahol switching dodnes minimálnu hranicu 10 %
ani pre jednu kategóriu odberateľov a pre trh ako celok už vôbec.

5. UNBUNDLING VS. MIERA LIBERALIZÁCIE TRHU V EÚ,
IDENTIFIKÁCIA PREKÁŽOK
5.1. Miera liberalizácie európskeho trhu – maloobchodný trh
Jedným zo základných charakteristík liberalizácie trhu (pre akúkoľvek komoditu
či službu) je jej schopnosť zabezpečiť vyššiu kvalitu produktu, či služby a jej nižšiu
cenu. Mojím zámerom je teda pozrieť sa na liberalizáciu trhu so zemným plynom
v prvom rade v kontexte vývoja ceny pre konečného zákazníka.
Ako bolo uvedené na začiatku tejto práce, prvá európska legislatíva v duchu
liberalizácie trhu s plynom bola prijatá už v roku 1998. Toto úsilie Európskej únie bolo
doplnené a zintenzívnené druhým energetickým balíčkom z roku 2003. Jeho najväčším
prínosom mala byť voľba vlastného dodávateľa pre firmy s platnosťou od 1. júla 2004
a pre jednotlivcov od 1. júla 2007. Tretí energetický balíček (2009) mal ďaleko
ambicióznejšie ciele, a to aj vďaka prevedeniu unbundlingu.
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5.1.1. Zmena dodávateľa zemného plynu
Vo výročnej správe (2013) ACER uvádza, že k zlepšeniu switchingu a samotnej
informovanosti spotrebiteľov je potreba väčšej aktivity zo strany národných regulátorov
(inými

slovami

štátu),

napr.

prostredníctvom

zverejňovania

transparentných

a spoľahlivých online cenových komparatív, vysvetlením rôznych faktúr či uľahčením
procesu zmeny dodávateľa.195
Graf 16 : Switching rates domácností v Európe - obdobie 2008-2012 a rok 2013 (v % a zoradené zostupne podľa switching rate v
roku 2013)

Zdroj 16 : ACER, Annual market monitoring report on electricity and gaz markets in 2013, s. 69

Z grafu č. 16 pozorujeme, že jediné dve krajiny, kde došlo k poklesu switchingu v roku
2013 oproti predošlému obdobiu, sú Británia a Švédsko. Aj keď trend je všeobecne
narastajúci, len 5-6 krajín dosahuje 10 %-nú úroveň switchu. Najväčší nárast oproti
predošlému obdobiu zaznamenalo Dánsko, Írsko, Česká republika, Slovensko
a Španielsko.
Vychádzajúc z princípu, že 10 %-ný ročný switching na trhu je považovaný za relatívne
liberalizovaný trh, menej ako pätina členských štátov takýto trh má.
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Za povšimnutie zároveň stojí fakt, aký podiel zákazníkov je stále u historického
dodávateľa, resp. tých ktorí sa ku nemu vrátili. Štatistiky sú nasledovné (plyn oranžová):
Graf 17 : Podiel odberateľov elektriny a plynu od iného dodávateľa než národný incumbent (v % k decembru 2013)

Zdroj 17: ACER, Annual market monitoring report on electricity and gaz markets in 2013, s. 70

Len tri trhy (nemecký, britský a belgický) majú viac než 50 % zákazníkov
u alternatívnych dodávateľov. Írsky, portugalský a španielsky trh ich majú nad 30 %. U
veľkej väčšiny štátov takýto zákazníci predstavujú do 3 % a niektoré štáty graf ani
neuvádza.
Miera switching rate je zvyčajne vyššia v počiatočnej fáze otvárania trhu, čo je
vyvolané značnou cenovou konkurenciou (príklad Slovinska v roku 2012). Vysoká
miera switchingu zostáva vo vysoko konkurenčných trhoch, kde dopyt je ťahaný
cenovými i necenovými impulzmi (Veľká Británia a Írsko). ACER ale zároveň
upozorňuje na skutočnosť, že po dosiahnutí určitej miery cenovej konkurencie
a stabilizácie trhu, sú zákazníci takí spokojní, že switching rate bude nízky, i keď je trh
považovaný za vysokokonkurenčný (Nemecko a Rakúsko, viď graf č. 18).
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Graf č. 18 (pravá časť grafu predstavuje trh so zemným plynom, čísla na spodnej osi
počet rokov od otvorenia trhu)
Graf 18: Miera switching rate v porovnaní s počtom rokov od otvorenia trhu (v %)

Zdroj 18 : ACER/CEER, Annual market monitoring report, 2013, s. 71

Nemecko a Británia otvorili svoj trh zhruba pred 15 rokmi (a sú skutočne považované
za liberalizované), avšak jedine v Británii dochádza naďalej k vysokej miere switchingu.
Podobne to platí pre Írsko, Belgicko či Česko voči ostatným štátom, ktoré liberalizovali
trh pred 6 rokmi. Zároveň platí, že vo väčšine štátov existuje určitý časový posun medzi
otvorením trhu a switchingom samotným.196

5.1.2. Dopad na vývoj ceny pre konečného zákazníka
Dovolím si analýzu vývoja ceny zemného plynu v súčasnosti začať pár štatistikami či
grafmi z obdobia tesne po vstupe 3. energetického balíčka do platnosti.
Vo výročnej správe Európskej regulačnej agentúry (ACER) o stave liberalizácie trhu
s elektrinou a zemným plynom, zverejňuje agentúra vo vybraných štátoch pomer medzi
veľkoobchodnou cenou zemného plynu a zmeny dodávateľa domácností v období
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medzi rokmi 2009 až 2011. Nasledujúci graf (Figure 48)197 predstavuje veľmi
rôznorodý stav na trhu, kedy možno konštatovať absenciu akejkoľvek korelácie medzi
týmito dvomi veličinami.

Britský a španielsky trh sa považuje za trh s vysokou mierou switchingu domácností.
Kým Španielsko je ideálnym príkladom i z pohľadu minimálneho rozdielu medzi veľkoa maloobchodnými cenami, v Británii je tento rozdiel niekde na európskom priemere.
Na druhej strane: Taliansko, Rakúsko a Francúzsko sa vyznačujú relatívne nízkym
rozdielom medzi týmito dvoma nemennými, avšak malou mierou switchingu.
Luxembursko je extrémom v tomto nepomere: veľký rozdiel medzi cenami a takmer
žiadna zmena dodávateľa.
Z tohto názorného grafu vyplýva, že nie je možné nájsť platnú kauzalitu medzi
jednotlivými veličinami. Tam, kde sa môže trh javiť otvorený v jednom smere, je
uzavretý v smere druhom.

197
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Ceny plynu naprieč EÚ-28 narástli v roku 2013 v priemere o 2,7 % v porovnaní
s predošlým rokom (nárast o 4 % v horizonte 2008-2013), i keď ceny pre priemyselných
zákazníkov klesli o 1,2 %. Na s. 35 ACER píše, že v priebehu roku 2013 narástli o
8,7 % pre domácnosti a o 10 % pre priemysel. Zároveň platí (a to i pre elektrinu), že
jednotková cena pre domácnosti je takmer dvojnásobná (65,40€/MWh vs.
37,50€/MWh).198 Tento fakt odráža vyššiu mieru liberalizácie trhu v priemyselnom
segmente, ktorý bol deregulovaný skôr než ten bytový.
Najnižšie ceny v EÚ (ako pre domácnosti tak priemysle) platia v Rumunsku
a v Maďarsku, kým vysoké ceny charakterizujú dánsky a švédsky trh (i z dôvodu
vysokých daní).199
Nárast ceny v jednotlivých štátoch je častokrát dôsledkom nárastu sieťových poplatkov
(ktoré narastajú s poklesom spotreby a tam navýšením poplatku distribučnej siete na
jednotku) alebo nárastu daní („non-contestable charges“) tam, kde boli už i predtým
vysoké. Prípadný pokles ceny súvisí s poklesom ceny samotnej komodity.200
Zemný plyn a elektrina nie sú jediné „komodity“, u ktorých zatiaľ nedošlo k
výraznejšiemu zníženiu cien. Po otvorení trhu leteckej dopravy a telekomunikácií
konkurencii došlo k výraznému poklesu cien pre konečného užívateľa. Z tých trhov,
ktoré boli liberalizované neskoršie (alebo vôbec) k takémuto poklesu ceny nedošlo –
poštová služba, či železničná doprava sú tomu príkladom. V tejto kapitole som sa
pokúsila ukázať, že trh so zemným plynom k týmto doposiaľ neúspešným
liberalizáciám z hľadiska ceny môžeme zaradiť tiež.
Nasledujúci rozbor cenového vývoja v jednotlivých štátoch má poslúžiť k tomu, aby
práca dokázala vyvodiť závery ku miere liberalizácie trhu v Európskej únii. Za dôležité
merítko považujem vývoj ceny, pretože liberalizácia všeobecne predpokladá, ba si
priam vytyčuje za jeden z hlavných cieľov kvalitnejšie služby a nižšiu cenu pre
zákazníka. Ako je zrejmé z pohľadu na detail ceny položiek , ktoré tvoria konečnú cenu
plynu, v cene zemného plynu sa odráža niekoľko komponentov a len čiastočne závisia
od vývoja trhu samotného. Zároveň je dôležité poznamenať, že svetová cena plynu
narástla. Vyplýva to aj z faktu, že Ázia značne zvýšila svoj dopyt po plyne. To má za
198
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dôsledok i navýšenie počtu terminálov NLG. Mnoho odberu plynu sa obrátilo smerom
do Ázie, kde sa predáva podstatne drahšie.
Ako sme videli pohľadom na detail ceny položiek, ktoré tvoria koncovú cenu
plynu, a ktorých výška sa teda líši medzi jednotlivými štátmi, prostriedok, ktorým
Európska únia už dnes môže ovplyvňovať cenu týchto komodít, je zdanenie. Smernica
2003/96/EC mení rámec zdanenia energetických produktov a stanovuje minimálnu
mieru zdanenia okrem ropy už i pre plyn a elektrinu.201
Slovensko, Maďarsko, Lotyšsko, Rumunsko a Bulharsko zaznamenali pokles ceny
plynu za roky 2012-2013. Dôvodom sú pretrvávajúce regulované ceny, ktoré sú
nastavené nižšie ako sú veľkoobchodné náklady. Takáto situácia jednak neodráža
skutočnú situáciu trhu, jednak nedáva signály týkajúce sa spotreby a zároveň nie sú
pozitívnym signálom pre vstup nových aktérov na trh.202

.
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Mapka č. 1 má za cieľ postaviť do kontextu priemerný vývoj maloobchodnej ceny (na
mapke uvedené priemysel/domácnosti v %) s formou unbundlingu platného pre rok
2013. Je ťažké z nej vyvodiť nejakú kauzalitu, ale skôr tam neexistuje žiadna.
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Mapa 2 : Miera liberalizácie trhu (HHI) vo vzťahu ku modelu Unbundlingu a podielu štátu v ňom

Zdroj 19 : Autorka.

203

Druhý pokus o nájdete možnej kauzality je medzi formou unbundlingu a mierou
liberalizácie trhu. Tá je definovaná pre maloobchod hodnotou HHI indexu. Kým z prvej
mapky sa nedajú vyvodiť prakticky žiadne závery, z druhej je možné vyčítať
203
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veľkoobchodu či infraštruktúry pochádzajú z viacerých, väčšinou národných zdrojov.
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nasledovné: štáty s najnižším HHI (t.j. najviac konkurencieschopné) sú napr. Taliansko,
Maďarsko, Česko či Nemecko, teda firmy s prevládajúcim súkromným prepravcom.
Naopak, Dánsko, Belgicko či Poľsko previedli majetkový unbundling, a predsa
zostávajú trhmi koncentrovanými.
Zámerom tejto analýzy nie je sprostredkovať úplne presné čísla (napr. v prípade
percentuálneho nárastu/poklesu ceny ide o údaj približný, nakoľko i v samotnom zdroji
sú informácie sprostredkované graficky; v niektorých krajinách nie sú dostupné všetky
informácie), ale poskytnúť celkový obraz o stave trhu v jednotlivých krajinách, a to na
základe hlavných trendov, a tak vyvodiť z neho závery.
Pôvodná tabuľka vychádza z informácií, ktoré boli Komisii dostupné v prvej polovici
roku 2014. Pre väčšinu dát Komisia čerpá z údajov Eurostatu. Switching trend, HHI či
informácia k regulovaným cenám bola sprostredkovaná od národných regulátorov, a tí
mali v závere možnosť sa k správe Komisii vyjadriť, a všetci tak učinili. Na základe
zoskupených dát sa Komisii nepodarilo sprostredkovať informáciu k cenovému vývoju
v 4 krajinách (Rakúsko, Fínsko, Grécko a Írsko). Informácie ku regulačnému rámcu,
veľkoobchodu či infraštruktúry pochádzajú z viacerých, väčšinou národných zdrojov.204
ACER správa vo svojom čiastkovom závere vyvodzuje nasledovné konštatovania: (i) od
roku 2008 došlo k nárastom cien plynu (i elektriny) predovšetkým v dôsledku nárastu
jednotlivých „netržných“ zložiek (sieťové náklady, dane, DPH). To vyplýva
z nedostatku harmonizácie právnych rámcov naprieč Európou.
Trhy, ktoré preukazujú viacero ukazovateľov, ktoré svojim súhrnom robia daný trh
relatívne konkurencieschopný, sú (čo sa týka zemného plynu) britský, španielsky,
nemecký, slovinský a český. Naopak, vysoko koncentrovanými trhmi naďalej zostávajú
Bulharsko, Poľsko, Lotyšsko, Maďarsko, Chorvátsko a Luxembursko.205 Naopak, štáty,
v ktorých značná časť zákazníkov sa rozhodla pre alternatívneho dodávateľa (a teda
podiel alternatívnych spoločností voči historickému incumbentu stojí za povšimnutie) sú
jedine Británia, Nemecko, Španielsko a Írsko.
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5.2. Identifikácia prekážok – kvalitatívna analýza
Existencia konkurenčného vnútorného trhu je pre Európu strategickým nástrojom
umožňujúcim jednak európskym zákazníkom voľbu medzi rôznymi spoločnosťami
dodávajúcimi zemný plyn a elektrinu za primerané ceny, a jednak sprístupňujúcim trh
všetkým dodávateľom, i tým investujúcim do obnoviteľných zdrojov. Takto fungujúci
trh prispeje k diverzifikácii zdrojov a tým k bezpečnosti dodávok.206 I z tejto definície
vnútorného trhu možno vystopovať vzájomnú prepojenosť medzi jednotlivými cieľmi
európskej energetickej politiky, ktoré dnes možno definovať ako konkurencieschopné,
zameranú na racionalizáciu spotreby, environmentálne a bezpečnostné.207
Z predchádzajúcej kapitoly vyplýva, že európsky trh so zemným plynom je
zatiaľ v istých smeroch otvorený len veľmi obmedzene. Ako je teda možné, že miera
otvorenosti je taká nízka napriek tomu, že došlo k unbundlingu a v mnohých štátoch
dokonca k prevedeniu jeho vlastníckeho oddelenia ?
Liberalizácia trhu so zemným plynom v Európe prebieha ale v niekoľkých rovinách
a unbundling je len jednou jej súčasťou – ak je ňou vôbec. Ďalšie dôležité etapy budú
rozvinuté v rámci tejto kapitoly.
Ide vlastne o rôzne faktory, ktoré doprevádzajú proces liberalizácie trhu v Európe alebo
naopak charakterizujú zotrvačnosť starého „plynového“ modelu, ktorý ale v súčasnosti
prechádza obrovskou transformáciou, avšak ako vyplynulo i z prípadových štúdií,
zostáva i poznačený regulovanou rukou štátu.

5.2.1. Pretrvávanie regulovaných cien zemného plynu
Problematikou ceny plynu nie je len jej dlhodobý nárast, ktorý častokrát odráža vývoj
ceny plynu iných komodít, zvýšený dopyt po skvapalnenom plyne zo strany Ázie, ktorý
ťahá jeho cenu výrazne nahor, vysoká zaťaženosť daňovým systémom v niektorých
krajinách, či odraz značných investícií do infraštruktúry.
V mnohý štátoch EÚ dodnes pretrvávajú regulované ceny pre finálneho
spotrebiteľa. V roku 2011 až 100 % domácností bolo naďalej pod regulovanými cenami
v siedmich – prevažne nových členských štátoch (Bulharsko, Grécko, Maďarsko, Litva,
206
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Lotyšsko, Poľsko a Rumunsko), a na Slovensku to bolo 99,99 %. Spomedzi ostatných
krajín, ktoré poskytli tieto dáta, počet domácnosti s regulovanými cenami prevyšoval
85 % (s výnimkou Belgicka, Írska a Španielska).208
Napriek tomu, že od roku 2011 došlo k určitému pokroku, 15 z 26 štátov zachováva
naďalej systém regulovaných cien.209
Regulované ceny plynu, ktoré teda suplovali a dodnes suplujú tradičné ceny
trhu, majú silný politický obsah a sú predmetom tých najrôznejších manipulácií.210
V takto nastavenej cene sa častokrát ďaleko viac odrážajú politické zámery než
ekonomické parametre. ACER tento fakt vo svojej správe pripomína: „V mnohých
členských štátoch nastavujú verejné autority maloobchodné ceny energií s väčším
prihliadnutím na politické úvahy než na náklady spojené so zabezpečením dodávky.“211
V tomto bode možno teda konštatovať, že u zrodu i pretrvávaní problému v podobe
regulovaných cien stojí štát.
Regulované ceny majú na liberalizáciu veľmi negatívny vplyv. Buď sú
nastavené nízko, čím bránia vstupu na trh novým hráčom, ktorí nie sú tým pádom
konkurencieschopní a takýto trh pre nich nie je ani atraktívnym prostredím. Alebo sú
tieto ceny nastavené vysoko, čo nielen bráni zdravej hospodárskej súťaži, ale je i
v neprospech konečných užívateľov.

5.2.2. Netransparentnosť a neinformovanosť
Typický problém, ktorý sprevádza všeobecný prechod od starého modelu (v tomto
prípade historický monopol) na nový model (liberalizovaný trh) je prehnaná dôvera
zákazníka v starý systém a jeho neinformovanosť. Aj tu je možné vystopovať určitý
podiel viny zo strany štátu, ktorý nevenuje dostatočné prostriedky na to, aby informoval
spotrebiteľa o jeho práve a záujme o voľbu alternatívneho dodávateľa. Problémom
zároveň zostáva akási neracionálna dôvera spotrebiteľov voči regulovaným cenám alebo
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vôbec ponukám od historického operátora, ktorého hlavným akcionárom býva často
štát.212
Štát nevyvíja cielene či necielene snahy k väčšej transparentnosti. V prípade, že ceny
alternatívnych konkurentov sú i výrazne nižšie než u incumbentov, zmene dodávateľa sa
zákazníci zdráhajú z nasledovných dôvodov: (i) neznalosť peňažných úspor v prípade
ponuky od alternatívneho dodávateľa; (ii) nezrozumiteľná cenová štruktúra; (iii) lojalita
voči incumbentovi; (iv) vnímaná, i keď nereálna obava z komplexnosti procedúry
zmeny dodávateľa, a tým strach z odrezania dodávky (absolútne neopodstatnený,
pretože každý dodávateľ má povinnosť garantovať neprerušenú dodávku plynu); (v)
nepochopenie unbundlingu dodávateľa od distribútora (a tým domnienka zákazníka
o nutnosti zostať u miestneho incumbenta, ak chce mať prístup k technickej a inej
asistencii).213
Štúdie dokazujú, že riešenia sú jednoducho prevediteľné: transparentnosť,
spoľahlivé cenové komparátory, informácia o unbundlingu a jednoduchosť procedúry
zmeny dodávateľa. Verejné informačné kampane pod podporou a dohľadom národných
regulátorov sa javia ako veľmi užitočné.214

5.2.3. Stratégia 20-20-20 a environmentálne tendencie
Európska komisia definuje energetickú bezpečnosť EÚ ako „neprerušovanú fyzickú
dostupnosť energetických produktov na trhu za dostupné ceny pre všetkých
spotrebiteľov, zohľadňujúcu ochranu životného prostredia a zásady udržateľného
rozvoja“215. Boj s klimatickými zmenami a dôraz na udržateľný rozvoj vyústili v roku
2007 v prijatie klimaticko-energetického balíčka Komisie. Stanovená Stratégia 20-2020 reflektuje snahu znížiť emisie skleníkových plynov CO2 o 20 %, zvýšiť energetickú
účinnosť o 20 % a do tretice, zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov na konečnej spotrebe
na 20 %, cieľ, ktorý má byť naplnený do roku 2020.
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V tomto kontexte sa vynára problém, ako spomínaná stratégia ovplyvní situáciu na trhu
so zemným plynom. Skladba energetického mixu sa síce vzťahuje predovšetkým na
elektrickú energiu, ale fakt, že bude v dôsledku environmentálnych dôvodov klesať
dopyt po zemnom plyne, veľmi ľahko môže navýšiť jeho cenu. Existujúce
infraštruktúry sú už vybudované a investorom sa budú musieť vrátiť počiatočné
investície aj za predpokladu, že v nich bude cirkulovať menej plynu.216
Síce zatiaľ nemôžeme povedať, že by sme boli svedkami už dlhodobého trendu
znižovania dopytu po plyne z dôvodov vyššie uvedených, ale prvým dôkazom bol práve
rok 2013. Dopyt plynu klesol v porovnaní s predošlým rokom o 1,2 %. Znateľný podiel
na tomto poklese mal nižší dopyt zo strany producentov elektriny, nakoľko v súčasnosti
prebieha nárast uhlia ako energetickej suroviny i obnoviteľných zdrojov na výrobu
elektriny.217 Uhlie je v súčasnosti relatívne lacnou surovinou všeobecne na
medzinárodnom trhu a zároveň sa dnes vyznačuje nízkymi príspevkami za CO2 systém
obchodovania s emisiami.218
Podobným substituentom sa môže v budúcnosti stať bridlicový plyn. Európska komisia
jeho ťažbu zatiaľ nezakázala, len veľmi spresnila podmienky bridlicovej fraktácie.219
Tento fakt a možný vývoj do budúcnosti je nutné zobrať do úvahy v prípade zvažovania
o substitučných zdrojoch plynu a v dôsledku toho zmeny situácie na európskom trhu s
ním.
Environmentálna otázka sa reflektuje aj do nastavenia adekvátnej ceny pre konečného
zákazníka, nakoľko snaha znižovania cien nemôže smerovať nadol bez limít.
Kompetitívna cena v dôsledku liberalizovaného trhu neznamená umelo nízku cenu,
ktorá nebude motivovať spotrebiteľov k „ekologickejšiemu“ správaniu a neumožní ani
investície do inovatívnych technológií ekologickej výroby.220 Je potreba dodať, že
ambiciózne

ciele

v podobe

energeticko-klimatického

balíčka,

ktorý

vyžaduje

dodržiavanie prísnych emisných kritérií bráni častokrát európskej ekonomike zostať
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konkurencieschopnou voči firmám, ktoré na ekologické ale nákladné opatrenia
neprihliadajú.221

5.2.4. Sieťové kódexy (GAS TARGET MODEL)
Tretí energetický balíček, mimo iného, predpokladá spoluprácu ACER s ENTSO-E
a ENTSOG pri zavádzaní sieťových kódexov. Sieťové kódexy (vysvetlené nižšie) majú
byť schvaľované procesom komitológie a ako súčasť komunitárneho acquis budú
priamo záväzné pre jednotlivé subjekty vnútorného trhu.222 Takéto opatrenie považujem
za ďalší dôkaz potvrdenia teórie funkcionalizmu. Integrácia má za dôsledok vytváranie
nových európskych štruktúr a orgánov. Na tieto orgány postupne prechádzajú nové
a nové právomoci a opatrenia, na ktoré nie je potrebný jednotný súhlas členských
štátov, a naopak sa však stávajú pre tieto štáty záväzné.
Pripravovaný „Gas Target Model“ (ďalej GTM), sieťové kódexy a smernice majú za
cieľ dosiahnuť funkčnosť a dostupnosť veľkoobchodných trhov, čo by z nich učinilo
alternatívu i ku dlhodobých kontraktom (charakteristické forma odberu plynu vo
väčšine európskych štátov), ktorých typická neflexibilita (voči spotrebe, cene,
geopolitickým problémom a pod.) sa považuje za prekážku k integrovanému
európskemu trhu.
Cieľom tejto práce nie je rozobrať v detailoch všetky princípy liberalizovaného
veľkoobchodného trhu, ani merať ich úroveň v jednotlivých členských štátoch. Ide
o veľmi komplexnú problematiku, a vzhľadom ku iným parametrom, na ktoré sa táto
práca sústredí (unbundling, maloobchod, vývoj ceny a customer switching) to nie je
priestorovo ani možné. Avšak považujem za dôležité sa aspoň o nich zmieniť a zasadiť
ich do kontextu, nakoľko druhou a paralelnou vlnou formujúcej sa energetickej politiky
EÚ je popri liberalizácii (deregulácii na štátnej úrovni) práve jej následná integrácia.
Napriek tomu, že všeobecne pretrváva názor, že európsky trh nie je v oblasti energetiky
liberalizovaný, technické predispozície sú už zabehané v podstate od roku 2013, kedy
boli prijaté prvé sieťové kódy.
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Sieťový kódex týkajúci sa zón rovnováhy bol prijatý v októbri 2013 (publikovaný
v marci 2014). Trhy, ktoré sú už dnes považované za vysoko likvidné (Dánsko či
Británia), by ho mali aplikovať do októbra 2015 a tie najrigídnejšie (medzi ktorými
i Čechy a Slovensko) majú na to až 5 rokov. Model je postavený na harmonizácii
systému, ktorý by fungoval na dennej báze. Takto koncipovaný systém dáva
obchodníkom (distribútorom) k dispozícii celodenné informácie, aby im tak umožnil
korigovať nerovnováhy v rámci svojej zóny. Nerovnováhy by mali byť distribútormi
predané na konci dňa na báze trhových cien.223
Ďalším konceptom je vytvorenie „virtuálnych bodov prepojenia“ (PVI, Point virtuel
d´interface) medzi zónami rovnováhy. Tým pádom by stratila podstatu skutočná dĺžka
trajektórie, ktorú prejde zemný plyn v rámci určitého územia (zóny) a táto „trasa“ by
bola vyjadrená len od jedného virtuálneho bodu k druhému. (Viď Prílohu č. 3)
Obchodovanie s kapacitami by sa tak odohrávalo takisto na týchto virtuálnych bodoch
(spojenie formou „bundles“).224 Cieľom Komisie je teda prelomiť národné (fyzické)
hranice a znížiť počet týchto zón.225 Búranie štátnych hraníc, ktoré sú vnímané veľmi
negatívne

a prekonanie

obmedzenia

štátnych

hraníc

je

typickým

rysom

funkcionalizmu.226
Európska únia disponuje tromi rôznymi nástrojmi, ktorými môže dosiahnuť vytýčenú
reguláciu. [pre ilustráciu procedúry prijímania sieťových kódexov, viď schému v
Prílohe č. 2].
Prvú skupinu tvoria smernice (tzv. „lignes directrices“). Sú pripravované samotnou
Komisiou a následne predkladané Výboru pre zemný plyn, v ktorom sú zastúpené
všetky členské štáty. Ak jeho názor je v súlade s predloženým návrhom Komisie,
a Parlament ho následne nevetuje, návrh Komisie je prijatý v podobe „lignes
directrices“. Môžu upravovať prvky obsiahnuté v Nariadení z 13. júla 2009 a môžu sa
týkať prístupu tretích strán, princípov prideľovania kapacít, správy preťaženia potrubí,
či spôsobov komunikácie informácií. Tie prvé lignes directrices už boli aj prijaté,
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a doplnili Nariadenie 715/2009. Vzťahujú sa na publikáciu informácií zo strany
prepravných operátorov, správcov zariadení uskladňovania a správcov terminálov NLG
a majú slúžiť užívateľom siete, skladovacích kapacít a terminálov. Tieto opatrenia sú
známe pod názvom „transparentné lignes directrices“.227
Druhým nástrojom sú rámcové orientácie (rámcové smernice). Komisia definuje
oblasti, ktoré považuje za prioritné, a ktoré si podľa jej názoru vyžadujú vypracovanie
sieťových kódexov. ACER je vyzvaný k vypracovaniu princípov sieťových kódexov pre
oblasť, ktorá je považovaná za prioritnú. K tomu mu napomáhajú národní regulátori
a konzultácie s ENTSOG.
Sieťové kódexy („network codes“, slovensky i „sieťové predpisy“) sú
vypracované priamo ENTSOG-om v súlade so schválenými rámcovými orientáciami.
Nato, aby stanovené sieťové kódexy boli realizovateľné, ENTSOG musí ísť častokrát za
rámec stanovených rámcových orientácií. Vypracovaný návrh je konzultovaným
ACER-om (možnosť následne sa obrátiť na ďalších účastníkov trhu a aktérov) a môže
byť modifikovaný na základe jeho pripomienok. Napokon je to ACER, ktorý predkladá
projekt sieťových kódexov Komisii na schválenie. Ak ho táto schváli, finálne
hlasovanie o prijatí sa deje – opäť – procesom komitológie, ktorá zhromažďuje
predstaviteľov členských štátov, Parlamentu a Komisie.228
Po tomto stručnom predstavení niektorých regulatívnych opatrení, ktorým
Európska komisia už v podstate dala čiastočne „zelenú“, je - podľa môjho názoru jasné, že to, čoho sme v súčasnosti svedkom v oblasti energetiky v Európe, je
vynárajúci sa úplne nový model energetickej politiky. Tento model je stále viac
vzdialený od niekdajšej koncepcie energetickej politiky limitovanej na národné trhy
a riadenej výlučne štátom. Európsky model energetických sietí vytvárajú, ako
funkcionalizmus predpokladá, európski technokrati, prideľujúc stále väčšie právomoci
novovzniknutým európskym orgánom, ktoré postupne pozbavujú štát moci. Fakt, že štát
o nich má vo finálnej fáze možnosť hlasovať v podstate nie je postačujúci na úplné
zablokovanie spusteného projektu. To, že sa o ňom rozhoduje dávno predtým de facto
pozbavuje štát možnosti ho ovplyvniť.
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Gas Target Model (GTM1) bol koncipovaný v decembri 2011 ako veľkoobchodný
model EÚ, založený na báze hub-to-hub obchodovania. Už v roku 2014 sa pracovalo na
jeho revízii v podobe GTM2.
Najväčšia likvidita sa zatiaľ jednoznačne prejavuje na severozápadných
európskych „huboch“ (pričom britský NBP a holandský TTF sú tie najpreťaženejšie).229
Všetky kontrakty vzťahujúce sa na prepravu plynu ku hraniciam musia byť upravené
v znení neskorších predpisov. Všetky kontrakty majú fungovať na báze „ship and pay“,
inými slovami: platenie za kapacity. Tento návrh Komisie bol pôvodne pomenovaný
„sunset clause“, a v pôvodnej verzii230 sa predpokladalo, že k nemu musia pristúpiť tak
TSOs ako distribútori bez výnimky. Vo finálnom prevedení, ktoré bolo odsúhlasené
procesom komitológie v apríli 2013 a zverejnené v oficiálnom denníku Európskej únie
v októbri 2013, Komisia napokon zjemnila svoju pôvodnú požiadavku a vyžaduje od
zmienených účastníkov siete „čo najlepšie možné úsilie“ v uplatňovaní sieťového
kódexu CAM (Capacity allocation mechanisms, mechanizmus udeľovania kapacít).
Jeho transpozícia do praxe sa predpokladá do októbra 2015.231
Spomedzi viacerých bodov, ktoré si Komisia stanovila ako prioritné, si dovolím zhrnúť
tie, ktoré sú už dovŕšené alebo prakticky schválené: CAM prijaté ako sieťový kód, CMP
(Congestion management principles) prijaté ako „ligne directrice“, nové „princípy
rovnováhy“ prijaté ako sieťový kód, fixácia cien (vo fáze vypracovania sieťového kódu)
a interoperabilita (sieťový kód vo fáze komitológie na konci roka 2014).232 Všetky
uvedené opatrenia smerujú k vysokej miere integrácie európskeho trhu. Komisia či
ACER si ponechávajú do budúcna možnosť prehodnotiť i ostatné iniciatívy smerujúce
k harmonizácii vnútorného trhu a jeho plne liberalizovanému fungovaniu, a eventuálne
im prisúdiť ex post „donucovací“ charakter.233
Mechanizmus prideľovania kapacít (CAM) a cenová tarifikácia predstavujú dva
základné piliere regulácie infraštruktúr a budúcej podoby zamýšľaného európskeho
modelu zemného plynu („Gaz Target Model“). Kódex CAM, základ úspešného
konkurencieschopného trhu, bol prijatý ešte v apríli 2013, pričom bol zverejnený
229
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v oficiálnom denníku EÚ v októbri toho istého roku (platnosťnovember 2015). Odteraz
si expeditér môže rezervovať jedine vzájomne napojené prepravné kapacity (t.j. vstup
do siete a zároveň jej výstup v susednej sieti), tzv. „bundles“.234 Táto rezervácia kapacít
sa deje na platforme spoločnej pre oboch prepravcov.
V apríli 2012 bolo oznámené vytvorenie platformy PRISMA. Táto
platforma pôvodne zoskupupovala 18 TSOs, a to nemeckých, rakúskych, belgických,
dánskych, francúzskych, talianskych a holandských. Všetci európski správcovia siete sa
pridávajú postupne k tejto platforme. Dnes PRISMA zastrešuje 23 európskych TSOsakcionárov a zapája sa do nej 27 TSOs .235 V apríli 2013 bola spustená do prevádzky
prvá etapa: aukcie alokácie kapacít s denným predstihom. V Európe existujú
momentálne ďalšie dve platformy: GSA (Česká republika a Poľsko) a RBP (Maďarsko
a Rumunsko). Ich prevádzkyschopnosť nie je zatiaľ úplne funkčná a ich integrácia
s PRISMOu je značne nákladná. Avšak už dnes je jasné, že k nej skôr či neskôr dôjde.
Jednak tlakom zo strany Komisie, jednak pre svoj vlastný záujem.236
Mechanizmus riadenia preťaženia (CMP, Gestion des congestions), povedané
laickými slovami, je taká správa siete, v ktorej cirkuluje maximálne množstvo plynu.
CMP bol publikovaný 24. augusta 2014 (platnosť október 2013), i keď aspoň štvrtina
štátov je pozadu, čo sa týka jeho transpozície. Tento nástroj sa netýka len bodov
prepojenia, bodov na vonkajšej hranici EÚ, týka sa i zmluvných preťažení.
Zatiaľ nie všetky zo zmienených mechanizmov sú už úspešne v behu. ACER
v niekoľkých svojich reportoch uvádza, že v poniektorých smeroch uvedené kroky sú
nepostačujúce, neefektívne a budú si vyžadovať neskoršie revízie.237 V dotazníku
ACER s 30 respondentmi spomedzi najvýznamnejších európskych energetických
spoločností, uvádza, že jedným z hlavných dôvodov, ktoré bránia týmto firmám na
vstup na niektoré národné trhy, je prístup k cezhraničným kapacitám a s nimi spojená
regulácia.238
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Komisia a ACER si ponechávajú do budúcna možnosť prehodnotiť i ostatné iniciatívy
smerujúce k harmonizácii vnútorného trhu a jeho plne liberalizovanému fungovaniu,
a eventuálne im prisúdiť ex post „donucovací“ charakter.239
Podľa môjho názoru ide o tak veľké reformy samotnej energetickej politiky, že je
pravdepodobnejšie predpokladať jej ďalší posun a efektívnosť, než návrat k pôvodnej
situácii.

5.2.5. Nabúranie tradičného modelu dlhodobých kontraktov („take or pay“)
Jedným z dôvodov, prečo sa politika liberalizácie realizuje tak ťažko a vyžaduje si
veľké zmeny v zabehaných mechanizmoch na národných trhoch, je práve snaha
o narušenie tradičných dlhodobých zmlúv. Ak aj nejde o cielenú snahu, fakt, že trhy sa
otvárajú konkurencii a majú možnosť reagovať na potreby dopytu vcelku reaktívne, má
za dôsledok, že tradičné „take or pay“ zmluvy zanikajú. Boli to v niektorých prípadoch
aj 20-ročné kontrakty uzavreté medzi výrobcom-oligopolom a nákupcom-monopolom.
Išlo o risk na oboch stranách: risk ceny pre výrobcu, pretože zemný plyn musí zostať
kompetitívny na všetkých trhoch a risk objemu pre nákupcu. Napr. ak Gazprom uzavrel
v Európe niekoľko dlhodobých kontraktov, cena bola zablokovaná na 20 rokov, avšak
pre každú krajinu na inom indexe, systém tzv. NET BACK PRICE (cena bola nastavená
v krajine pôvodu a vypočítaná spolu s cenovými nákladmi a maržou až po finálnu
destináciu). Ak cena pre Nemecko pre tieto či iné dôvody bola nastavená nižšie, plyn
„zazmluvnený“ do Francúzska sa nesmel zastaviť na hraniciach Nemecka a byť
k dispozícii tamojším odberateľom. V zmluvách sa práve preto objavujú klauzuly
o destinácii.240 V kontraste s týmto modelom stojí snaha Komisie, ktorá sa snaží o to,
aby vo chvíli, keď plyn dorazí na hranice Európy, bol ďalej interne prerozdeľovaný
z pozície Európskeho spoločenstva.
Uvediem pre predstavu tri ilustratívne príklady k dlhodobým kontraktom.
Francúzsko má niekoľko takýchto zmlúv, a nie sú všetky iba s Gazpromom. Avšak
firma TOTAL má na svojom domácom (francúzskom) trhu iba krátkodobé kontrakty.
Kým v Európe pomaly narastá podiel krátkodobých kontraktov, zatiaľ stále tvoria len
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okolo 20 % v porovnaní s dlhodobými.241 Zato Veľká Británia má všetky zmluvy
krátkodobé, t.j. zemný plyn je kupovaný výlučne na tzv. trhoch so zemným plynom.
Väčšina zmlúv vzťahujúcich sa na GNL sú dlhodobé, kým, naopak, ropa spadá pod
krátkodobé (z dôvodu nižších nákladov na prevádzku).242
Iniciatíva Bruselu smeruje práve k týmto krátkodobým zmluvám. Každá jedna plynová
spoločnosť, ktorá sa chce v takýchto zmluvách angažovať, skupuje plyn na trhoch
(burzách) prostredníctvom svojej holdingovej spoločnosti.
I táto problematika je ďaleko komplexnejšia, pretože dlhodobé kontrakty boli akousi
zárukou investícií do infraštruktúr. Komisia sa opäť musí postaviť k riešeniu
technického

problému

–

problém

siahajúci

za

hranice

štátov

(analógia

s funkcionalizmom), keď je potreba nájsť ideálny pomer medzi dlhodobými
a krátkodobými zmluvami. Garancia bezpečnej dodávky a dlhodobých investícií stojí
v protiklade s garanciou instantného využívania disponibilných kapacít. Investície
musia byť rentabilné a málokto investuje také financie do infraštruktúr, z ktorých vo
finále budú benefitovať iní.

Nabúranie pôvodného modelu trhu so zemným plynom v Európe tkvie nielen
v tradičnom modeli dlhodobých kontraktov („take and pay“) z hľadiska ich dĺžky (a tým
i neflexibility), ale aj v ich cenovom princípe. Cena zemného plynu v týchto
kontraktoch odráža ceny iných komodít (po väčšinou ropy). Dnes vidíme akúsi
tendenciu trhu (a zároveň snahu Komisie) nahradiť tento princíp akýmsi reálnym
vzťahom medzi ponukou a dopytom. Vzhľadom k tomu, že cena ropy už dlhodobo
stúpa (v roku 2013 stagnovala), ceny plynu, ktoré sú takto nastavené nemôžu odrážať
priaznivý vývoj na trhu s plynom. Krátkodobé kontrakty, aj v tomto ohľade, majú za
pozitívum, že sa približujú cenám európskych „hub-ov“. A snaha Komisie smeruje
k tomu, aby sa ceny v jednotlivých „hub-och“ čo najviac zblížili.243
Prehľad hlavných exportných partnerov EÚ je zobrazený v prílohe č. 4 na s. 114.
Nórsko sa za posledné dva roky ukázalo ako veľmi aktívny partner v snahe prispôsobiť
svoju cenovú politiku. Kým Gazprom presadzuje na ropu indexovaný plyn ako
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nevyhnutný prvok pre dlhodobé plánovanie244, Nórsko navýšilo v roku 2012 svoj podiel
na európskom trhu (na úkor Ruska a Alžírska) aj vďaka zmene svojho cenového
prístupu v nastavení tejto ceny na báze plyn-plyn.245

Na jednej strane ide o charakteristický rys trhov s inými komoditami, kedy cena by
mala reflektovať schopnosť ponuky naplniť potreby dopytu v každom okamihu. Na
druhej strane, trh so zemným plynom má to špecifikum, že v dôsledku veľkých
investícií, ktoré sú potrebné do logistiky dodávky plynu, aktéri vstupujú do dlhodobých
kontraktov, ktorých ceny sú indexované na rope a ropných derivátoch.246 V plynovom
sektore fungujú veľkoobchodné trhy so zemným plynom častokrát práve na báze
konkurencie plynu s plynom, t.j. cena plynu je určovaná pomerom ponuky a dopytu.
Nasledovný graf č. 21 znázorňuje, ako sa postupne pôvodný model kontraktov
indexovaných na rope substituuje kontraktmi na báze plyn-plyn. Tento trend jasne
vypovedá o liberalizačnej tendencii na niekdajšom rigídnom trhu so zemným plynom.
Graf 21 : Rozpis/Zloženie veľkoobchodných kontraktov v Európe (podľa podielu na spotrebe)

Zdroj 21: EC, Trends and developments in European Energy Markets 2014, s. 20
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Nasledovný graf č. 22 má súvis tak s problematikou dlhodobých kontraktov, ako aj s
bezpečnosťou dodávok. To, čo v súčasnosti stojí v ceste (či minimálne komplikuje)
liberalizácii trhu v Európe a zároveň nerieši problém bezpečnosti dodávok v mnohých
členských štátoch, je fakt, že až desať z nich ešte i dnes247 dováža viac ako 75 % svojho
plynu z jedinej krajiny pôvodu. To znamená, že takýto dodávateľ môže citeľne
ovplyvňovať veľkoobchodné ceny na týchto trhoch. Na to naväzujú ďalšie skutočnosti.
Tieto štáty často nemajú dostatočné prepojovacie kapacity, kompetitívne „hubs“ ani
prístup ku NLG terminálov, a z toho plynú i podstatne vyššie ceny na týchto trhoch, než
na trhoch, ktoré sú v týchto ohľadoch rozvinutejšie.248

Graf 22: Odhadovaná diverzita dodávky plynu v EÚ-26 a krajina pôvodu tejto dodávky (v %)

Zdroj 22 : ACER, Market monitoring report, s. 170
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Údaj na konci roku 2013.
ACER/CEER. Annual report 2013, s. 169.
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5.2.6. Bezpečnosť dodávok a národná bezpečnosť(klauzula Gazpromu)
Bezpečnosť dodávok zemného plynu rieši smernica 2004/67/ES.
Už od ukončenia studenej vojny bola bezpečnosť dodávok zemného plynu jednou
z kľúčových tém európskej zahraničnej a bezpečnostnej politiky.249 To európske
znepokojenie vzrastalo jednak prudkým nárastom spotreby zemného plynu v Európe do
roku 2005 a ešte väčším navýšením jeho importu. Dôvody boli samozrejme i ďalšie:
spoliehanie sa na veľmi obmedzené množstvo zahraničných dodávateľov, prevládanie
dlhodobých bilaterálnych kontraktov (najčastejšie medzi národnými plynovými
„utilities“), závislosť strednej a východnej Európy voči Rusku, a v neposlednom rade
stratégia Vladimíra Putina.
Najvýznamnejšiu úlohu v oblasti bezpečnosti dodávok a zaistenia
stability plnia zásoby plynu v podzemných zásobníkoch a dlhodobé zmluvy na nákup
plynu.250 Podzemné skladovanie je ale značne nákladné a dlhodobé zmluvy môžu byť
nevýhodné.
Otázka investícii je kľúčová, pretože ak vychádzame z princípu, že liberalizácia
znamená (tak ako i v ostatných službách či poskytovaní produktov) kvalitu ponúkanej
služby, tak táto kvalita znamená, že služba je v prvom rade nepretržite garantovaná.
Nakoľko dodávka plynu z východu nie je bezpečná a zo západu nie je dostatočne
vybudovaná, nehovoriac o tom, že celkový koncept prepojenosti európskych trhov si
vyžaduje nové kapacitné priestory a vzájomne kompatibilné prepravné siete, potrebné
sú značné investície. A tie buď poskytne štát alebo sa odrazia v cene konečného
zákazníka. Ak sa investícia do infraštruktúry odrazí na cene zákazníka, môžeme si
dovoliť tvrdiť, že liberalizácia nesplynila jeden zo svojich primárnych cieľov: ísť
v prospech spotrebiteľa. Otázka investícií bola zároveň jedným z hlavných argumentov
proti „unbundlingu“ – nakoľko realizácia investícií do „unbundlovaných“ spoločností sa
javila neistá.
Pierre Noël na tému energetickej bezpečnosti naopak argumentuje, že k
dovŕšeniu vnútorného trhu by mohlo dôjsť aj bez väčších investícií, a to reformovaním
európskych regulačných konceptov a národných politík v zemnom plyne.251
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Nakoľko problematika investícií poslúžila štátom už v mnohých otázkach ako argument
proti integrácii (unbundling), Komisia k nej pristúpila veľmi pragmaticky. Možnosť
reparticipovať náklady súvisiace s infraštruktúrou proporčne medzi tie susedné štáty,
ktoré z nej profitujú.
Prijatie tzv. infraštruktúrneho balíčka (predmet10-ročného investičného plán) je síce
krok v správnom smere, avšak je veľmi ťažké ohodnotiť pomer náklad-profit
v investíciách, ktoré prispievajú k európskej bezpečnosti alebo k integrácii trhu. Tieto
opatrenia sú zatiaľ len impulzom pre správcov siete, ale neplynú z nich pre TSOs žiadne
skutočné povinnosti.252 Na druhej strane, pre TSOs plynie povinnosť publikovať každý
rok 10-ročný plán rozvoja siete a predložiť predpokladaný kalendár pre každý jeden
z investičných projektov. Národní regulátori musia zorganizovať verejnú konzultáciu
týchto plánov, overiť ich koherentnosť s plánom ENTSOG a príp. konzultovať s
ACER.253
Balíček energetických infraštruktúr, tak ako bol navrhnutý v komunikácii Komisie
s názvom „Priority v oblasti energetických infraštruktúr pre rok 2020 a po ňom“254
zverejnenej v novembri 2010 je považovaný za vrchol európskej stratégie na podporu
transformácie energetického sektoru.255 Projekty sú v dôsledku svojej urgentnosti
definované ako „projekty spoločného záujmu“ a počítajú sa zhruba na stovky pre zemný
plyn. Z nich koncom roka 2013 vybrala Rada a Európsky parlament niekoľko.256
Je nutné dodať, že v každom prípade sa v prvom rade počíta s investíciami zo
strany samotného trhu. Ak trh nie je schopný reagovať adekvátne (v tom zmysle
i finančne) na vlastné potreby, nastúpia regulované mechanizmy, medzi ktorými je
i cezhraničné spoločné delenie nákladov. Ak tieto prostriedky nie sú postačujúce na
realizáciu projektov PCI (spoločného záujmu), naskytuje sa možnosť počítať
s komunitárnym financovaním.257
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ZÁVER
Predmetom predkladanej diplomovej práce je liberalizácia trhu so zemným plynom
v kontexte formujúcej sa energetickej politiky Európskej únie. Cieľom práce bolo
ukázať, aký význam bol pripisovaný prevedeniu majetkového oddelenia (tzv.
unbundling) operátora prepravných sietí od vertikálne integrovaných spoločností
(incumbent), ktorý bol považovaný za jadro tretieho energetického balíčka. Následne
hľadám odpoveď na otázku, či toto opatrenie splnilo očakávania, t.j. otvorilo národné
trhy konkurencii. Hypotéza znela, že akúkoľvek formu unbundlingu si štát zvolí, nie je
žiadne z jeho prevedení samo o sebe postačujúce na dosiahnutie liberalizácie trhu.
Za východiskový bod vo svojej práci považujem skutočnosť, že transformácia
trhu so zemným plynom sa v Európe koná v dvoch rovinách: liberalizáciou
a integráciou. To znamená, že v prvom rade dochádza k nabúraniu tradičného modelu
chránených národných trhov, ktoré sú charakteristické silným domácim hráčom
(národným šampiónom), v ktorom štát je dokonca významným akcionárom. Z tohto
pohľadu sa teda jedná o dereguláciu energetickej politiky na národnej úrovni a otvorenie
trhov konkurencii. To sa malo odraziť v pozitívnom zmysle na konečnom zákazníkovi
(domácnostiach i právnych subjektoch) presne tak, ako to predpokladá liberalizácia
v hociktorom inom sektore. Konkurencieschopný trh má priniesť zákazníkom lepšie
služby a nižšie ceny. To je dôvod, prečo sa liberalizácia trhu so zemným plynom
častokrát meria práve prostredníctvom skúmania týchto dvoch parametrov: vývoja ceny
a tzv. customer switching (t.j. voľby iného dodávateľa).
Unbundling, ktorého základný princíp nie je nič iné, než nediskriminatívny
prístup tretích strán, sa mal vlastne stať efektívnym nástrojom či dokonca nutným
predpokladom k umožneniu vstupu nových hráčov na trh. Naprieč svojou diplomovou
prácou som sa snažila ukázať, že napriek jeho prevedeniu sa zatiaľ nepodarilo naplniť
očakávanú mieru zamýšľanej liberalizácie. Na základe realizovaných prípadových štúdií
a analýzou viacerých kvantitatívnych prvkov môžem potvrdiť svoju hypotézu:
Unbundling nemôže byť postačujúci v žiadnej podobe, ak v podniku zostáva
akcionárom štát, ktorý liberalizácii bráni.
V druhej časti svojej diplomovej práce som sa snažila dokázať, že k formovaniu
vnútorného trhu so zemným plynom napriek tomu dochádza, a to integráciou trhov na
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európskej úrovni (t.j. reguláciou trhov zo strany EÚ) a zavádzaním tzv. „sieťových
kódexov“. Výsledky týchto opatrení sa naopak prejavujú predovšetkým na
veľkoobchodnom trhu. Aj keď táto práca si nekládla za cieľ, jednak v dôsledku rozsahu
práce samotnej i unbundlingu v centre jej pozornosti, pojednávať o tejto druhej rovine
formujúceho sa jednotného energetického sektoru detailne, považovala som za nutné
venovať jej aspoň čiastočný rozbor. Som totiž presvedčená, že práve na tejto stránke
integrácie trhov so zemným plynom a nastupujúcim spoločným technickým pravidlám
sa dá pozorovať významná transformácia, akou prechádza niekdajší európsky
energetický model smerom k tzv. Gas Target Model-u (GTM). Súčasťou tejto
transformácie je i flexibilita a likvidita trhu a prenášanie energetickej bezpečnosti na
európsku úroveň.
Svoju prácu som sa snažila aspoň okrajovo zasadiť do teoretickej koncepcie
funkcionalizmu od Davida Mitranyho. Funkcionalizmus nám ponúka odpovede na to,
prečo a ako dochádza k európskej integrácii v niektorých politikách a ja sa ju snažím
aplikovať na energetický sektor. Svojimi východiskovými tézami o potrebe riešiť
technické problémy (bezpečnosť dodávky energie, mechanizmus prideľovania kapacít,
národnú energetickú bezpečnosť a pod.) za hranicami národných štátov a o vytváraní
špecifických inštitúcií k riešeniu týchto problémov (ENTSOG, ACER) a ktorých úlohou
je

následne

túto

integráciu

riadiť

(napr.

prijímaním

sieťových

kódexov),

funkcionalizmus dokáže vysvetliť, prečo k integrácii dochádza, aj keď sa štát proti nej
stavia.
Moja práca sa snaží ponúknuť odpoveď na to, prečo je to štát, a nie unbundling ako
taký, ktorý musí byť prekonaný. Druhotným cieľom tejto práce je ukázať, že zdanlivo
malá miera liberalizácie trhu z pohľadu konečného zákazníka je doprevádzaná vyššou
mierou integrácie tam, kde ju verejnosť zatiaľ nemá možnosť vnímať.
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SUMMARY
This diploma thesis analyses the market liberalisation of natural gas against the
backdrop of the current energy policy of the European Union (EU). The aim of the
thesis is to discuss the role of ownership unbundling for transmission system operators
from vertically integrated utilities which is considered the core of the EU’s Third energy
package and whether this measure has achieved its expectations, i.e. opening of
domestic markets to competition.
In this thesis the aim was to demonstrate that the ownership unbundling as such, in any
of its forms, is not sufficient in order to result in market liberalisation.
In the EU the market transformation of natural gas takes place in two levels: by
way of liberalisation and integration. This means that firstly the traditional model of
protected domestic markets, which are characterized by strong national monopoly, in
which the state is actually the majority shareholder, gets disrupted. From this point of
view, the deregulation of energy policy takes place at national levels and the markets
open to competition. Similarly to liberalisation in other sectors, this should positively
impact the end consumer, both households and legal entities. A competitive market then
leads to a better customer service and lower prices. That is why the liberalisation of
natural gas market is often measured by examining the following two parameters: price
development and customer switching (i.e. changing of the supplier).
Non-discriminatory access of third parties being the main principle, the
ownership unbundling aims at ensuring a more efficient entry of new players into the
market. Throughout this thesis I tried to demonstrate that on the whole the ownership
unbundling has so far not achieved its objective of intended market liberalisation.
Ownership unbundling simply cannot succeed as long as the state, which is preventing
the liberalisation, retains its position as the majority shareholder.

In the second part of this thesis, I intended to demonstrate that the formation of
domestic natural gas markets takes place via the integration of markets at the European
level (i.e. regulation of the markets by the EU) and implementation of the so-called
“network codes”. Conversely, the results of these actions are manifested primarily in the
wholesale market.

Even though it was not the aim of this thesis to analyse the

formation of the common energy policy in greater detail, partly due to scope restrictions
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as well as due to the focus itself, which is the examination of ownership unbundling, I
considered it necessary to dedicate one entire chapter to this topic.
I am convinced that it is the integration of domestic natural gas markets and
incoming technical rules where the significant transformation of the former European
energy model into a so called Gas Target Model (GTM) can be observed. Part of this
transformation is the flexibility of the market in question and transfer of energy security
competencies to the European level.
My thesis finds its theoretical basis, at least marginally, in the theory of
functionalism as developed by David Mitrany. Functionalism tackles questions of why
and how the European integration comes about in certain policies (in this particular
case, energy policy). Explaining the need to solve technical problems (security of
energy supply, national energy security) outside nation states, and the creation of
specific institutions to address these issues (ENTSOG, ACER), and which subsequently
manage the integration (e.g. by adopting network codes), functionalism can explain why
integration occurs even against the counter efforts of the state.
In my thesis I attempt to answer the question why it is the state and not the ownership
unbundling as such that needs to be overcome. Secondary objective is to demonstrate
that even a seemingly small degree of liberalisation of the market from the perspective
of the end consumer is accompanied by a higher degree of integration, where the public
cannot perceive it yet.
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