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ÚVOD

Trhy s plynem a elektřinou mají zásadní význam pro Evropskou unii, která již několikrát 
projevila svou vůli vyjadřovat se v oblasti energie „jednohlasně“.

Má-li být Evropská unie schopna konkretizovat cíl vnitřního trhu s energií, je nezbytné 
definovat jednotné podmínky pro všechny společnosti působící v plynárenském odvětví, aby 
se tak mohly všechny uvedené společnosti volně pohybovat na trhu a aby tak spotřebitel 
získal po finanční stránce výhodu plynoucí z možnosti využívání výhodnějších cen.

V této souvislosti předložila Evropská komise 3. balíček návrhů pro oblast energetiky, jehož 
účelem je konkrétně právě tato liberalizace trhů, kterou předchozí balíčky zatím 
neuskutečnily1.

ZVLÁŠTNOSTI PLYNÁRENSKÉHO ODVĚTVÍ

Evropská komise ve svém návrhu stanoví přijetí stejného přístupu pro plynárenské i pro 
elektrárenské odvětví.

Tento návrh je bez jakýchkoliv pochyb zajímavý, neboť směřuje k vytvoření symetrického a 
harmonického trhu s energií, který podporou přístupu nových podniků na trh umožní překonat 
vysoký stupeň koncentrace, typický pro současnou situaci v některých státech, a vytvoří 
rámec pro hospodářskou soutěž, což v dlouhodobém horizontu povede ke snížení cen ve 
prospěch konečného spotřebitele.

Zpravodaj se nicméně domnívá, že je nezbytné rozlišovat mezi trhy s plynem a trhy 
s elektřinou. S ohledem na rozdíly ve struktuře obou trhů a na nezanedbatelnou závislost 
plynárenského odvětví na třetích zemích, které nejsou členy Evropské unie, je nezbytné 
zohlednit některé zvláštnosti těchto odvětví a připustit možnost, že trh s plynem se bude 
otvírat pomaleji než trh s elektřinou.

Předchozí balíčky opatření, které byly vypracovány Evropskou komisí, přinesly ve fázi 
provedení rozdílné výsledky, takže země Unie, které přistoupily k oddělení vlastnictví 
v oblasti elektrické energie, výrazně předstihly země, které provedly tatáž opatření 
v plynárenském odvětví.

PRÁVNÍ ODDĚLOVÁNÍ (UNBUNDLING)

Hlavní bod balíčku spočívá nepochybně v oddělení vlastnictví, které, jak je znovu definováno 
v článku 2 směrnice 2003/55, výslovně zakazuje vertikálně integrovaným společnostem 
podílet se zároveň na dodavatelských a na přepravních činnostech.

Platné právní předpisy, které stanoví funkční a právní rozdělení subjektu podle toho, zda jeho 
činnost spočívá v přepravě nebo v zásobování, totiž neumožnily vyřešit střet zájmů uvnitř 
vertikálně integrovaných podniků, které nadále využívaly své sítě, což jim umožnilo zachovat 
si dominantní postavení na trhu, neboť neexistovalo nic, co by tyto společnosti pobízelo 
                                               
1 Proces liberalizace trhu s plynem započal v roce 1999, významnou etapu ve vytváření evropského trhu s energií však 
představuje zavedení směrnice z června 2003.
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k investicím do nových sítí a co by umožnilo vstup nových subjektů na trh. 

Zpravodaj se tedy domnívá, že oddělení vlastnictví je zajisté nejlepším prostředkem 
k zajištění úplné nezávislosti společností působících v oblasti přepravy a společností 
působících v oblasti zásobování, a že jde navíc o jednodušší a účinnější řešení než je metoda 
nezávislého provozovatele soustavy (ISO), která s sebou nese zavádění těžkopádných, 
složitých řídících struktur a nutnou regulační kontrolu, a nelze opomenout ani skutečnost, že 
v některých členských státech zkušenost s ISO zjevně nepřinesla žádné výrazné úspěchy. 

Naléhavá je však i potřeba zaručit u vertikálně integrovaných společností účinné oddělení 
provozovatelů skladovacích zařízení a přepravních soustav na straně jedné, a dodavatelských 
činností vázaných na vertikálně integrované společnosti na straně druhé (s výjimkou 
infrastruktur uvedených v článku 22 směrnice, na něž se vztahují rozhodnutí o výjimce 
odůvodněná podporou hospodářské soutěže), aby bylo zajištěno transparentní řízení 
plynárenských kapacit, stejně jako vyšší bezpečnost dodávek.

Dále je důležité, aby s ohledem na zvláštnosti plynárenského odvětví existovala dokonalá 
symetrie a reciprocita při uplatňování strategie právního oddělování vlastnictví ve všech 
členských státech, neboť by bylo zbytečné pokoušet se o vytvoření vnitřního trhu s energií, 
existuje-li 27 rozdílných právních předpisů.

Výše uvedená reciprocita musí být uplatňována i v souvislosti se třetími zeměmi. Přestože 
zpravodaj podle svého vyjádření podporuje ochrannou doložku udělenou Evropskou unií, 
považuje v tomto bodu za důležité, aby dohody uzavřené mezi EU a zeměmi, které nejsou 
členy Unie a které mohou být případnými investory v dotyčných odvětvích, byly vypracovány 
pečlivěji co do formy i co do obsahu. 

NEZÁVISLOST VNITROSTÁTNÍCH REGULAČNÍCH ORGÁNŮ

Komise si přeje udělit svým třetím balíčkem klíčovou roli vnitrostátním regulačním orgánům, 
které budou muset mít právní subjektivitu a účetní nezávislost a prokázat svou plnou 
nezávislost v oblasti řízení.

Zpravodaj je spokojen s návrhy Komise týkajícími se těch bodů, u nichž mají posílit a 
harmonizovat funkce udělené vnitrostátním regulačním orgánům, a k těmto funkcím se musí 
dále vázat přizpůsobené pravomoci k ukládání pokut.

Zpravodaj souhlasí, pokud jde o nezbytnost formalizovat povinnosti týkající se spolupráce 
regulačních orgánů, přičemž překračuje rámec tohoto záměru a ukládá Komisi, aby 
prostřednictvím své agentury dohlížela nad účinností této spolupráce.

Navíc se zdá, že je nezbytné jasně rozlišovat mezi pravomocemi vnitrostátních regulačních 
orgánů a pravomocemi antimonopolního orgánu.

INFRASTRUKTURY

Infrastruktury nepochybně hrají prvořadou úlohu při zavádění integrovaného evropského trhu 
s energií.
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Je totiž zapotřebí připomenout, že především v nových členských státech jsou infrastruktury 
neúplné (nebo dokonce žádné nejsou), což v důsledku vyvolává plnou závislost těchto zemí 
na dodávkách plynu ze strany subjektů mimo EU.

V právní úpravě je obsažena řada podnětů, jež podporují investice nových subjektů do 
infrastruktur prostřednictvím výjimky z regulovaného přístupu (ATR), která je v návrzích 
Komise vhodně rozšířena na nové výhledy týkající se právního oddělování vlastnictví. 
Z tohoto pohledu je nezbytné, aby byly jasně stanoveny lhůty pro udělování těchto výjimek 
a aby se prostřednictvím jasné a předem stanovené právní úpravy zabránilo případné 
dvojznačnosti ve výkladu, přičemž je však naprosto nutné zachovat a zaručit předchozí 
a stávající investice (stejně jako výjimky ATR) rozšířením výjimek na dodatečné výhledy, 
které jsou obsaženy v návrzích Komise.

Zpravodaj je toho názoru, že konečným cílem každé změny článku 22 směrnice o plynu musí 
být stimulace investic, a domnívá se, že plán investic do infrastruktur nelze omezit pouze na 
přeshraniční infrastruktury, ale musí zahrnovat i další, rovněž významné infrastruktury, jako 
jsou znovuzplyňovací zařízení a zařízení pro skladování plynu, a to na trhu fungujícím bez 
logických omezení a s pomocí takového nástroje podporujícího hospodářskou soutěž, jakým 
je výjimka stanovená v článku 22 směrnice.

Zpravodaj kladně hodnotí návrh Komise, který stanoví systematickou spolupráci 
vnitrostátních přepravních soustav přinejmenším na stupni regionů.

PRAVOMOCI KOMISE

Směrnice, která se týká společných pravidel pro trh s plynem, stanoví rozšíření pravomocí 
Komise, pokud jde o přijímání závazných pokynů tzv. „postupem projednávání ve výborech“, 
a to v celé řadě případů od určení a certifikace subjektů v oblasti přepravy, přes konkretizaci 
regulačních pravomocí a udělování výjimek na nové infrastruktury, až po kontrolu dodržování 
povinností atd.

Zpravodaj souhlasí s tím, aby byla Komise v případě svých vážných pochybností posledním 
orgánem příslušným k řešení kompetenčních a jiných sporů i k zavádění závazných 
technických opatření, a považuje za nezbytné, aby v otázkách, které se týkají zásadních, 
neprocedurálních hledisek, byly případné nové pravomoci, stanovené v důsledku přijetí 
závazných pokynů, hodnoceny případ od případu (podle „postupu projednávání ve 
výborech“).

Kromě toho je nezbytné jasně sdělit, zda a jak budou moci jednotliví spotřebitelé podávat 
odvolání proti rozhodnutím Komise a které orgány Komise budou pověřeny přijímáním výše 
uvedených rozhodnutí. 

Domníváme se, že právě v těchto bodech je směrnice nejasná, neumožňuje přiměřenou 
ochranu spotřebitele a nevytváří bezpečný právní rámec.

PRŮHLEDNOST

Pokud jde o průhlednost, zpravodaj sdílí názor Komise, že vnitřní trh s elektrickou energií, 
stejně jako vnitřní trh s plynem, trpí nedostatečnou průhledností, která brzdí účinné 
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přidělování zdrojů a brání vstupu nových subjektů na trh. 

Zpravodaj nicméně zdůrazňuje, že je nezbytné zvýšit důvěru v trh, a to zvýšením množství 
informací týkajících se smluv o dodávkách a s nimi souvisejících smluv dostupných na 
internetových stránkách určených k tomuto účelu. 

OCHRANA SPOTŘEBITELŮ

A konečně, hovoří-li se o průhlednosti, nelze ponechat stranou otázku ochrany spotřebitele, 
který v současné době nezískává vyčerpávající informace o spotřebě (účty bývají často 
nesrozumitelné).

V některých členských státech navíc spotřebitelé nemají ani možnost vybrat si svobodně 
dodavatele plynu.

Proto si zpravodaj přeje, aby se ochrana spotřebitele stala klíčovým prvkem směrnice i dalších 
návrhů, které jsou nyní definovány a vytvářeny, počínaje Evropskou chartou práv spotřebitelů 
energie. 

Je tedy nutné, aby si spotřebitel mohl svobodně, vhodně a se znalostí věci vybírat v rámci 
průhledného a soutěžního trhu, kde neexistují zjevné ani skryté mechanismy regulace cen, 
které by se vymykaly dosahu ochrany a v jejichž důsledku by došlo k narušení dobrého 
fungování mechanismů tvorby cen a tím i k narušení plného rozvoje hospodářské soutěže.
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