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1. Bez řádného fungování trhu s plynem a elektřinou bude pro Evropskou unii čím dál 
víc obtížné zajistit bezpečnost dodávek, udržitelnost trhu s nízkouhlíkovou elektřinou 
a globální konkurenceschopnost.

2. Dříve, než se budeme zabývat vhodným modelem pro takový trh, měli bychom 
objasnit  proč na této změně trváme. Tato změna je třeba k zajištění poctivého 
zacházení se spotřebiteli, k vytvoření stejných předpokladů pro všechny účastníky 
trhu, jak výrobce, tak spotřebitele, k zajištění podmínek investic zabezpečením 
dodávek a zlepšením přístupu k obnovitelným zdrojům a konečně, ke snížení 
koncentrace moci velkých energetických společností, čímž bude umožněn lepší 
přístup MSP k síti. Toto vyžaduje dvojí přístup: zlepšení právních předpisů a správy 
trhu s elektřinou a plynem co se týče provozování monopolních sítí a struktury trhu; a 
důrazné uplatňování předpisů o hospodářské soutěži za účelem oslabení tržní 
koncentrace.

I - Ochrana spotřebitele a společenský dopad

3. Je pravděpodobné, že jakýkoliv model způsobí nárůst cen energie. Zvýšením cen se 
pravděpodobně projeví i zavedení systému EU ETS, povinnost získávání 20% energie 
z obnovitelných zdrojů a stále více nedostatkové dodávky ropy za cenu okolo USD za 
barel.

4. Přestože energetická chudoba a ochrana ohrožených zákazníků spadají do pravomoci 
jednotlivých členských států, jednoznačně souvisí s politikou EU. EU musí jasně 
definovat pojem energetické chudoby a trvat na tom, aby plány řešení energetické 
chudoby v jednotlivých členských státech byly předkládány Komisi, která je bude 
monitorovat.  Nástroje na ochranu ohrožených zákazníků však musí podporovat 
předpoklady pro otevřený konkurenceschopný trh a být s nimi v součinnosti. Musíme 
zaručit, že zákazníkům ve finanční nouzi, zejména důchodcům, nebude přerušena 
dodávka energie a že chudší spotřebitelé nebudou cenově znevýhodňováni. Podpora 
energetické účinnosti a úsporná energetická opatření jsou nejlepšími nástroji boje proti 
energetické chudobě a měli bychom se více zabývat otázkou, jak posílit vztah mezi 
touto směrnicí a požadavky energetické účinnosti. 

5. Z hlediska práv spotřebitelů je třeba větší transparentnosti. Přílohu směrnice musí 
provádět, sledovat a kontrolovat vnitrostátní regulační agentury (VRA) a na její 
realizaci dohlížet evropský regulační orgán. Poskytování kvalitních služeb by mělo být 
ústřední odpovědností elektroenergetických společností. Za nedostatečné provádění by 
měly být stanoveny jasné sankce, včetně zrušení licence nebo jejího ekvivalentu na 
vnitrostátní úrovni. Navrhovaná Evropská charta spotřebitelů energie by měla být 
prosazována pomocí směrnic o elektřině a plynu, čímž jí bude dodána právní síla. V 
každém členském státu by měl být zřízen statutární orgán pro spotřebitele energie. 

II- Jaký energetický model?
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6. Jediný model, který může zamezit konfliktům a dát dostatečnou záruku konkurenčním 
tržním subjektům, kteří chtějí vstoupit na trh, je naprosté oddělení vlastnictví.

7. Dokud budou existovat společnosti v monopolním i konkurenčním postavení zároveň, 
bude nespravedlivá diskriminace na trhu stále možná. Je nutné, aby toto opatření bylo 
prováděno se zvýšenou transparentností, koordinací provozovatelů sítí, harmonizací 
pravidel trhu a sbližováním vnitrostátních předpisů včetně politiky hospodářské 
soutěže. 

8. Návrh Komise nevyžaduje, aby po oddělení vlastnictví následovala nucená privatizace 
státem vlastněných přenosových či přepravních sítí. 

9. Model „Nezávislých provozovatelů systému“, ve kterém společnost může vlastnit, ale 
nesmí provozovat elektroenergetickou síť, vyžaduje nákladná byrokratická a kontrolní 
opatření, a tudíž není vhodnou alternativou naprostého oddělení vlastnictví. 

a) Investice

10. Zkušenost členských států je taková, že naprosté oddělení vlastnictví vede ke zvýšení 
investic a lepší výkonnosti sítí. 

11. Desetileté investiční plány, které nařízení vyžaduje, by měly zajistit zavedení 
dlouhodobých strategií, které upřednostňují potřeby spotřebitelů, nikoli akcionářů.  
Výsledkem této investiční strategie by měla být dostatečná kvalita i počet pracovních 
sil, které by naplňovaly služební závazky. Strategie by měla být schválena a sledována 
VRA a měla by na ni dohlížet nová  evropská regulační agentura. Investiční plány by 
měly brát v úvahu, že v konečném důsledku je třeba usilovat o vytvoření Evropské 
sítě. 

b) Obnovitelné zdroje a decentralizovaná výroba elektřiny

12. Model naprostého oddělení vlastnictví zajistí lepší přístup energie z obnovitelných 
zdrojů k síti, my bychom však měli jít ještě dál a zajistit, aby energie z obnovitelných 
zdrojů a malé produkční jednotky měli přístup k síti prioritní, s výjimkou případů, kdy 
to není možné z technických důvodů. 

13. Musíme zajistit návrat pravomocí lidem skrze podporu lokální výroby energie, malých 
produkčních jednotek a kombinované výroby tepla a elektřiny. To bude vyžadovat 
rozsáhlé investice do inteligentních sítí.  V dnešní době nemají vertikálně integrované 
elektroenergetické společnosti k těmto investicím motivaci, protože většinu této 
lokální výroby nebudou ani budovat ani kontrolovat. 

14. Modernizace distribučních sítí je nezbytně důležitá pro rozvoj decentralizované 
výroby elektřiny a pro zlepšení energetické účinnosti. Směrnice by také měla zajistit 
podporu dálkových systémů vytápění.
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III - Provedení a regulační orgány

15. Komise by měla přísně postihovat ty členské státy, které neprovedly současné 
směrnice. Kontrolní opatření a jasné sankce jsou nezbytné pro zajištění úspěšnosti 
příštího modelu, což platí zejména pro elektroenergetické sítě, které jsou přirozeně 
monopolní.

16. Vnitrostátní regulační orgány by měly být plně nezávislé na vládě a průmyslu a 
pomocí stanovení společných pravidel o transparentnosti a odpovědnosti by mělo být 
dosaženo minimálních standardů harmonizace jejich pravomocí. Také by měly mít 
odpovědnost za to, aby při přijímání rozhodnutí, zejména o přeshraničních investicích, 
byl brán ohled na potřeby evropských spotřebitelů.

17. VRA by měly být schopny stanovit opatření, která by povzbudila hospodářskou 
soutěž, a měly by být odpovědny za přezkoumávání toho, která společnost se těší 
významnému dominantnímu postavení na trhu. VRA by měly disponovat prostředky, 
kterými by bylo dosaženo větší konkurenceschopnosti, a to skrze úzkou spolupráci s 
vnitrostátními a evropskými orgány pro ochranu hospodářské soutěže a měly by mít 
pravomoc uzavírat dohody s ostatními evropskými a vnitrostátními regulačními 
orgány (např. o sdílení údajů). 

18. Právní předpisy EU by měly jasně určit cíle politiky VRA a vymezit oblast jejich 
povinností a pravomocí, včetně pravomoci upravit či schválit sazby za přístup k síti a 
metody jejich stanovování. Každá z agentur VRA musí mít pravomoc získávat 
relevantní informace od společností obchodujících se zemním plynem a elektřinou a 
ukládat účinné sankce, spolu s odpovídajícími pravomocemi provádět vyšetřování a 
řešit spory.

19. Za účelem ochrany zákazníků před zneužíváním trhu by měly být vnitrostátní 
regulační orgány vybízeny k využití práva zavedení horních cenových rozsahů v rámci 
nekonkurenceschopných trhů na omezenou a určenou dobu, v případě, že členské státy 
zavádějí právní předpisy EU pomalu. Orgány Komise by měly stíhat regulované sazby 
nižší než tržní kurz, protože ty brání hospodářské soutěži a narušují soutěž zejména 
mezi uživateli vysoké energie v rámci EU. 

20. Komise navrhuje několik opatření, která by na ni samou přenesla pravomoci přijímat 
závazné pokyny skrze postup projednávání ve výborech. Nicméně v případě potřeby 
by měla být legislativní pravomoc řešena postupem spolurozhodování a ne postupem 
projednávání ve výborech, aby nebyly oslabeny pravomoci Evropského parlamentu. 

IV - Evropská energetická regulační agentura (Agentura)

21. Měly by být jasně stanoveny povinnosti vnitrostátních a evropských regulačních 
orgánů, aby se zabránilo duplicitě. Regulační orgány by měly monitorovat dodržování 
všech podmínek stanovené ve směrnici pro vnitrostátní regulační orgány. Nedodržení 
pravidel stanovených ve směrnici by mělo vést k jasným sankcím.  Pravomoci a 
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nezávislost navrhované evropské regulační agentury by měly být zajištěny 
odpovědností vůči Evropskému parlamentu. 

22. Při řešení přeshraničních otázek je nutno uznat mezeru v právních předpisech a 
potřebu lepšího propojení částí evropského trhu. Proto je tedy vítán návrh dát 
Agentuře pravomoc rozhodovat o výjimkách pro propojení a o výjimkách pro 
infrastrukturu v případech, kdy je infrastruktura umístěna na území více než jednoho 
členského státu. Pokud příslušné VRA nedokážou dosáhnout dohody v konzultaci s 
příslušnými orgány o vhodném regulačním režimu, může evropská agentura na 
základě propojení vyhlásit nabídkové řízení. Náklady by se měly promítnout do 
spotřebitelských cen podle regulovaného a transparentního vzorce. Agentura by měla 
hrát aktivnější roli v regulaci přeshraničních záležitostí.

V - Regionální trhy s elektřinou

23. Náš konečný cíl by mělo být směřování k vytvoření jednotné energetické evropské sítě 
skrze přiměřené, jasné a postupné kroky. Je třeba vyjasnit, že tohoto cíle by mělo být 
dosaženo spolu s naprostým oddělením vlastnictví a že by neměl být považován za 
jeho alternativu.

24. Měl by být vytvořen jasný plán postupu a časový rozvrh pro PPS, aby tohoto kroku 
bylo dosaženo. Také musí být nalezena rovnováha mezi pravomocemi náležejícími 
PPS a těmi, které náleží regulačním orgánům. Obecně vzato, regulační orgány mají 
lepší pozici pro určení kodexu obchodních aktivit, např. pravidla rovnováhy a 
přetížení, zatímco technické kodexy by měly spadat pod odpovědnost PPS. Rozvoj 
kodexu sítě EU by měl zabránit rozpadu regionálních trhů.

25. Klíčové je vymezit regiony a podporovat regionální spolupráci, aby bylo zajištěno 
bezproblémovou integraci trhu v širším evropském kontextu. Je důležité propojit 
„energetické ostrovy“, jako jsou baltské státy, které dosud nebyly zapojeny do sítě 
Unie pro koordinaci přenosu elektřiny (UCTE). Potřebujeme vhodné pobídky k 
překonání překážek, které způsobují zpoždění při vytváření nových energetických 
infrastruktur pro dovoz a vývoz. Agentura by tedy měla při své činnosti brát ohled i na 
regionální rozměr.

VI - Vlastnická práva třetích zemí

26. Energie je oblast, ve které by vnitrostátní a evropské zájmy měly být považovány za 
nadřazené, zejména v kontextu bezpečnosti dodávek. Dále je potřeba objasnit dopad 
tohoto ustanovení na stávající investice třetích zemí do přenosových soustav EU a na 
omezení společných investic při skupování zabavené infrastruktury v důsledku 
požadavků na oddělení. Zpravodajka by měla poukázat na to, že co se týče vlastnictví 
infrastruktury, upřednostňuje možnost držení většinového podílu veřejným sektorem.
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