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Základní koncepty regulace a 
deregulace utilit (1)

Základní koncepty regulace a 
deregulace utilit (1)

! Je�tě v 80. letech se v�echny Je�tě v 80. letech se v�echny veřejně prospě�né společnosti (utilities) poskytující 
veřejně prospě�né statky stále je�tě pova�ovaly za přirozenou a klíčovou součást stále je�tě pova�ovaly za přirozenou a klíčovou součást 
veřejného (státem vlastněného) sektoru a takto to bylo i vykládáveřejného (státem vlastněného) sektoru a takto to bylo i vykládáno ve vět�ině učebnic no ve vět�ině učebnic 
ekonomie (ekonomie (SamuelsonSamuelson�), byť díky stagnující konkurenceschopnosti se postupně �), byť díky stagnující konkurenceschopnosti se postupně 
prosazovaly akademické názory, �e je třeba tuto situaci změnit. prosazovaly akademické názory, �e je třeba tuto situaci změnit. 

! Diskuse věnované reformě regulace pak bývaly zaměřeny na dvě zákDiskuse věnované reformě regulace pak bývaly zaměřeny na dvě základní oblasti: ladní oblasti: 
i) na metody transformace řízení a vlastnictví státních utilit a
ii) na metody konstrukce re�imu regulace.

Diskuse obou témat pak zdůrazňovaly tvorbu nejlep�ího souboru moDiskuse obou témat pak zdůrazňovaly tvorbu nejlep�ího souboru motivů efektivního tivů efektivního 
řízení a provozu vertikálně integrovaných státních utilit. Zatímřízení a provozu vertikálně integrovaných státních utilit. Zatímco privatizace patřila ke co privatizace patřila ke 
klíčům prvního okruhu problémů, systémy �motivační regulace� typklíčům prvního okruhu problémů, systémy �motivační regulace� typu cenových limitů u cenových limitů 
naznačovaly cestu ře�ení druhého okruhu problémů. naznačovaly cestu ře�ení druhého okruhu problémů. 
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Základní koncepty regulace a 
deregulace utilit (2)

Základní koncepty regulace a 
deregulace utilit (2)

V průběhu 90.let dochází pod tlakem řady okolností k zásadnímu obratu::
jak vět�ina teoretických tak praktických ekonomů jak vět�ina teoretických tak praktických ekonomů �� ColeCole(2003), (2003), NewberyNewbery(1999),(1999), PittmanPittman(2003), (2003), 
KikeriKikeri,,NellieNellie(2002), (2002), KerfKerf,,GiradinGiradin(2000), (2000), MegginsonMegginson,,NetterNetter(2001), (2001), ScarpettaScarpetta(2003), (2003), WrightWright,Mason,,Mason,MilesMiles
(2003) (2003) -- se pod tlakem empirie shoduje :se pod tlakem empirie shoduje :

I. Privatizace,, či alespoň významná účast soukromého sektoru obvykle zvy�uje efeči alespoň významná účast soukromého sektoru obvykle zvy�uje efektivnost státních utilit.ktivnost státních utilit.
II. Prohloubení pravidel a institucí regulace: tradiční regulace na základě míry výnosnosti (�oprávněné nákladytradiční regulace na základě míry výnosnosti (�oprávněné náklady

a přiměřený zisk�) se řadí k nejméně účinným motivačním systémůma přiměřený zisk�) se řadí k nejméně účinným motivačním systémům pro efektivní fungování podniků v podmínkách pro efektivní fungování podniků v podmínkách 
ekonomické regulace a navíc podporují tendence k neefektivnímu pekonomické regulace a navíc podporují tendence k neefektivnímu přeinvestování. Dle některých např. US praktiků řeinvestování. Dle některých např. US praktiků 
PittmanPittman (2003) mů�e být nicméně vhodná v případech, kdy vládní prostřed(2003) mů�e být nicméně vhodná v případech, kdy vládní prostředky jsou vysoce nedostatkové a kdy nejsou k ky jsou vysoce nedostatkové a kdy nejsou k 
dispozici ani dal�í mechanismy zavazující vládu směrem k investodispozici ani dal�í mechanismy zavazující vládu směrem k investorům. Je třeba dopracovat a pochopit vlastnosti rům. Je třeba dopracovat a pochopit vlastnosti 
pru�něj�ího mechanismu, který podpoří zvý�ení statické i dynamicpru�něj�ího mechanismu, který podpoří zvý�ení statické i dynamické efektivnosti.ké efektivnosti.

III. Deregulace a vertikální restrukturalizace utilit. Jak technický pokrok tak hlub�í ekonomické poznání zásadně . Jak technický pokrok tak hlub�í ekonomické poznání zásadně 
překonaly dřívěj�í přesvědčení, �e sektor utilit obecně fungovalpřekonaly dřívěj�í přesvědčení, �e sektor utilit obecně fungoval nejefektivněji a zákaznicky nejpřínosněji v podobě nejefektivněji a zákaznicky nejpřínosněji v podobě 
vertikálně integrovaných monopolů, ať ji� státem vlastněných nebvertikálně integrovaných monopolů, ať ji� státem vlastněných nebo/a státem regulovaných. U v�ech veřejně o/a státem regulovaných. U v�ech veřejně 
prospě�ných slu�eb existuje přinejmen�ím mo�nost (nyní ji� ve svprospě�ných slu�eb existuje přinejmen�ím mo�nost (nyní ji� ve světě mnohdy realizovaná) konkurenční nabídky ětě mnohdy realizovaná) konkurenční nabídky 
neboli vstupu do odvětví v obchodní či jisté výrobní fázi, neboli vstupu do odvětví v obchodní či jisté výrobní fázi, atatÿ se ji� jedná o výrobu elektřiny, zemního plynu, mobilní ÿ se ji� jedná o výrobu elektřiny, zemního plynu, mobilní 
telefony nebo provozu nákladové �elezniční dopravy, tak aby spottelefony nebo provozu nákladové �elezniční dopravy, tak aby spotřebitelé měli mo�nost volby dodavatele. Existují řebitelé měli mo�nost volby dodavatele. Existují 
předbě�né propočty US přínosů (Center předbě�né propočty US přínosů (Center PhoenixPhoenix (2004)). Na straně druhé, vět�ina analytiků nepřehlédne, �e v t(2004)). Na straně druhé, vět�ina analytiků nepřehlédne, �e v těchto ěchto 
sektorech přetrvává jakýsi prvek �přirozeného monopolu� ve forměsektorech přetrvává jakýsi prvek �přirozeného monopolu� ve formě existující fyzické sítě (přenosová síť elektřiny, existující fyzické sítě (přenosová síť elektřiny, 
plynovody, místní fixní telefonní síť, dopravní cesta nebo signáplynovody, místní fixní telefonní síť, dopravní cesta nebo signální infrastruktura), která v�ak mů�e být konkurenty lní infrastruktura), která v�ak mů�e být konkurenty 
přinejmen�ím doplňována či nahrazována sítí technicky vyspělej�ípřinejmen�ím doplňována či nahrazována sítí technicky vyspělej�í..
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Základní koncepty regulace a 
deregulace utilit (3)

Základní koncepty regulace a 
deregulace utilit (3)

!! A právě od povahy deregulace a liberalizace utilit se odvíjí �ivA právě od povahy deregulace a liberalizace utilit se odvíjí �ivá diskuse. Důsledným á diskuse. Důsledným 
východiskem je příznivé vnímání efektu konkurence, uvědomění si východiskem je příznivé vnímání efektu konkurence, uvědomění si nákladů regulace a to nákladů regulace a to 
zejména v rozvíjejících se zemích se slabou institucionální záklzejména v rozvíjejících se zemích se slabou institucionální základnou, co� vyúsťuje v adnou, co� vyúsťuje v 
doporučení k nahrazení regulace konkurencí a k důslednému vertikdoporučení k nahrazení regulace konkurencí a k důslednému vertikálnímu oddělení álnímu oddělení 
konkurenčních či potenciálně konkurenčních sektorů ze zbývajícíckonkurenčních či potenciálně konkurenčních sektorů ze zbývajících �přirozeně monopolních� h �přirozeně monopolních� 
sítí (např. sítí (např. WorldWorld DevelopmentDevelopment Report 2000, u nás např. Du�ek(1998), Zajíček(2000),(2001)). Report 2000, u nás např. Du�ek(1998), Zajíček(2000),(2001)). 

!! Oproti tomu jiní ekonomové (Oproti tomu jiní ekonomové (NewberyNewbery(1999), (1999), PittmanPittman(2003)) upozorňují, �e z hlediska teorie (2003)) upozorňují, �e z hlediska teorie 
a praxe nelze takové důsledné zobecnění přijmout: očekávané konka praxe nelze takové důsledné zobecnění přijmout: očekávané konkurenční přínosy z urenční přínosy z 
vertikálního oddělení se zatím mnohdy nedostavily a některé vertikálního oddělení se zatím mnohdy nedostavily a některé synergickésynergické efekty vertikální efekty vertikální 
integrace utilit byly, či mohou být po oddělení ztraceny. Jednotintegrace utilit byly, či mohou být po oddělení ztraceny. Jednotlivé diskutující strany livé diskutující strany 
konkrétně uvádějí neúspěch britského modelu �eleznic nebo kalifokonkrétně uvádějí neúspěch britského modelu �eleznic nebo kalifornské rnské elektroenergetikyelektroenergetiky (i (i 
ENRON), oproti tomu se uvádí úspěch mexických �eleznic nebo chilENRON), oproti tomu se uvádí úspěch mexických �eleznic nebo chilských telekomunikací. ských telekomunikací. 
Nepanuje ani shoda v interpretaci uvedených případů.Nepanuje ani shoda v interpretaci uvedených případů.
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Základní koncepty regulace a 
deregulace utilit (4)

Základní koncepty regulace a 
deregulace utilit (4)

! Deregulace a liberalizace utilit  dle směrnic EU (1996,1998 a 2003) volí poměrně radikální přístup kvolí poměrně radikální přístup k
liberalizaci a deregulaci s tím, �e i nadále podporuje regulaci liberalizaci a deregulaci s tím, �e i nadále podporuje regulaci cen a nediskriminačního přístupu třetích cen a nediskriminačního přístupu třetích 
stran do přepravních a distribučních sítí stran do přepravních a distribučních sítí a a zásobníků plynu (TPA), regulovaný provoz sítě (např. zásobníků plynu (TPA), regulovaný provoz sítě (např. 
poskytování systémových slu�eb), licence vstupu do odvětví. Přísposkytování systémových slu�eb), licence vstupu do odvětví. Přístup se li�í i v rámci rozhodovacího tup se li�í i v rámci rozhodovacího 
�trojúhelníku� EU, s tím, �e Komise EU se zdá být radikálněj�í n�trojúhelníku� EU, s tím, �e Komise EU se zdá být radikálněj�í ne� Evropský parlament. Největ�í rozdíly v e� Evropský parlament. Největ�í rozdíly v 
názorech se pak projevují na úrovni Evropské rady a vládních přenázorech se pak projevují na úrovni Evropské rady a vládních představitelů jednotlivých členských států dstavitelů jednotlivých členských států 
EU, kde se velmi zdr�enlivě chová zejména Francie. EU, kde se velmi zdr�enlivě chová zejména Francie. 

!! Vznikla i řada nových mocných Vznikla i řada nových mocných národních i mezinárodních regulačních institucí, které vyu�ívají i , které vyu�ívají i 
zjednodu�ených nástrojů monitorování plnění přijatých závazků v zjednodu�ených nástrojů monitorování plnění přijatých závazků v podobě srovnávacích zpráv podobě srovnávacích zpráv 
((benchmarkingbenchmarking reportsreports), tabulek ), tabulek scorecardsscorecards, je� jsou předmětem diskuse a postupného dohadování (May , je� jsou předmětem diskuse a postupného dohadování (May 
(2003), (2003), ParkerParker (2003)).(2003)).

!! Na straně druhé se objevila i dal�í institucionální změna v podoNa straně druhé se objevila i dal�í institucionální změna v podobě horizontální integrace: bě horizontální integrace: vznik multi-
utilit pohybujících se v mnohonárodním rámci, co� vyvolává dal�í diskupohybujících se v mnohonárodním rámci, co� vyvolává dal�í diskusi o obsahu regulace (si o obsahu regulace (GeradinGeradin
(2001)).(2001)).

!! Přijetí nedomy�lených regulačních opatření vyvolává pak Přijetí nedomy�lených regulačních opatření vyvolává pak teoretické i praktické spory o poru�ení 
regulačních smluv ((SidakSidak etet alal. (1996), . (1996), SidakSidak etet alal. (2002)).. (2002)).
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Rozvoj institucionálního rámce (1)Rozvoj institucionálního rámce (1)
!! Cíl: ustavit jednotný energetický trh k zefektivnění výroby a Cíl: ustavit jednotný energetický trh k zefektivnění výroby a 

spotřeby energie spotřeby energie �� právní rámec liberalizace a regulace : od roku právní rámec liberalizace a regulace : od roku 
1991 příprava Směrnic EC a jejich prosazování s iniciativou EC1991 příprava Směrnic EC a jejich prosazování s iniciativou EC

!! Směrnice 96/92/EC o liberalizaci trhu s elektřinou v EUSměrnice 96/92/EC o liberalizaci trhu s elektřinou v EU
!! Směrnice 98/30/EC o liberalizaci plynárenství v EUSměrnice 98/30/EC o liberalizaci plynárenství v EU

!! Harmonogram pro otevírání trhu,Definice oprávněného Harmonogram pro otevírání trhu,Definice oprávněného 
zákazníka,Obecná pravidla povinnosti veřejné slu�by pro zákazníka,Obecná pravidla povinnosti veřejné slu�by pro 
organizace působící v tomto odvětví,Organizace přístupu do organizace působící v tomto odvětví,Organizace přístupu do 
soustavy (přístup třetích stran),Oddělené účtování za jednotlivésoustavy (přístup třetích stran),Oddělené účtování za jednotlivé
činnosti, Vstoupila v platnost 10. srpna 2000, ALE: ji� zde činnosti, Vstoupila v platnost 10. srpna 2000, ALE: ji� zde 
Přechodná obdobíPřechodná období

!! První srovnávací zpráva za rok 2001 (hodnocení postupu): První srovnávací zpráva za rok 2001 (hodnocení postupu): 
!! Návrh novely směrnic EU původně zpracován v březnu 2001Návrh novely směrnic EU původně zpracován v březnu 2001
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Rozvoj institucionálního rámce (2)Rozvoj institucionálního rámce (2)
!! Právní rámec regulace : 2001Právní rámec regulace : 2001--2003 Politika zájmového 2003 Politika zájmového 

vyjednávání o novelizaci směrnic EC za demokratické účasti tří vyjednávání o novelizaci směrnic EC za demokratické účasti tří 
polit.subjektů EU (viz ní�e) a jejich prosazování ?polit.subjektů EU (viz ní�e) a jejich prosazování ?

!! Summit Barcelona, březen 2002 dal�í krok k novelizaci: doporučilSummit Barcelona, březen 2002 dal�í krok k novelizaci: doporučila a 
zrychlení harmonogramu pro otevírání trhu s plynem v EU pro zrychlení harmonogramu pro otevírání trhu s plynem v EU pro 
průmyslové odběratele do roku 2004, pro v�echny ostatní do roku průmyslové odběratele do roku 2004, pro v�echny ostatní do roku 
20052005

!! Náhlý zvrat Náhlý zvrat -- Francie: otevírání trhu by nemělo naru�it poskytování Francie: otevírání trhu by nemělo naru�it poskytování 
základních veřejných slu�eb základních veřejných slu�eb �� nová jednání nová jednání 

!! Summit Brusel listopad 2002: termíny otevírání trhuSummit Brusel listopad 2002: termíny otevírání trhu�� červenec červenec 
2004,20072004,2007

!! Dal�í problém: zaji�tění kompatibility liberalizačních směrnic EDal�í problém: zaji�tění kompatibility liberalizačních směrnic EU s U s 
ostatními intervenčními (netr�ními) směrnicemi např. o opatřenícostatními intervenčními (netr�ními) směrnicemi např. o opatřeních na h na 
zabezpečení bezpečných dodávek zemního plynu (11.9.2002),podporazabezpečení bezpečných dodávek zemního plynu (11.9.2002),podpora
prioritních síťových projektů   prioritních síťových projektů   

!! 2. roční srovnávací zpráva v říjnu 20022. roční srovnávací zpráva v říjnu 2002
!! 2. roční modifikovaná srovnávací zpráva v dubnu 2003 (včetně 2. roční modifikovaná srovnávací zpráva v dubnu 2003 (včetně 

kandidátských zemí)kandidátských zemí)
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Rozvoj institucionálního rámce (3)Rozvoj institucionálního rámce (3)

!!Právní rámec regulace: Směrnice EU a jejich prosazováníPrávní rámec regulace: Směrnice EU a jejich prosazování
!! Směrnice 2003/55/EC a 2003/54EC týkající se společných pravidel Směrnice 2003/55/EC a 2003/54EC týkající se společných pravidel pro pro 

vnitřní trh s plynem a elektřinou ze dne 26. června 2003 vnitřní trh s plynem a elektřinou ze dne 26. června 2003 
!! OOtevtevřřeneníí trhu pro vtrhu pro v��echny zechny záákaznkaznííky kromky kroměě domdomáácnostcnostíí od od 

ččervence 2004, pro domervence 2004, pro domáácnosti od cnosti od ččervence 2007ervence 2007
!! PPrráávnvníí unbundlingunbundling pro přenos do července 2004, distribuce do pro přenos do července 2004, distribuce do 

července 2007; mana�erskýčervence 2007; mana�erský unbundlingunbundling v platnosti od července v platnosti od července 
2004; ne vlastnický2004; ne vlastnický unbundlingunbundling �� EU striktně odmítlaEU striktně odmítla

!! Regulovaný přístupRegulovaný přístup
!! Ustavení regulátora s dobře definovanou působností ve v�ech Ustavení regulátora s dobře definovanou působností ve v�ech 

členských státech členských státech 
!! 3. srovnávací zpráva v březnu 2004 3. srovnávací zpráva v březnu 2004 
!! (4. srovnávací zpráva očekávána do konce roku 2004)(4. srovnávací zpráva očekávána do konce roku 2004)
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Shrneme-li: Zaji�tění efektivního 
fungování společného trhu: Hlavní pilíře

Shrneme-li: Zaji�tění efektivního 
fungování společného trhu: Hlavní pilíře

" Otevírání trhů
Poskytnout zákazníkům mo�nost výběru dodavatele. Poskytnout zákazníkům mo�nost výběru dodavatele. 
" Zintenzivnění konkurence, mo�nost vstupu nových subjektů na trh,Zintenzivnění konkurence, mo�nost vstupu nových subjektů na trh,
" zvý�ení efektivity energetických trhů, zvý�ení efektivity energetických trhů, 
" srovnání tempa otevírání trhů v jednotlivých zemích.srovnání tempa otevírání trhů v jednotlivých zemích.

" Unbundling (oddělení v rámci vertikální restrukturalizace):
Přejít od vertikálně integrovaných monopolů poskytujících �svázaPřejít od vertikálně integrovaných monopolů poskytujících �svázané� slu�by za jedinou sazbu ke konkurenčním né� slu�by za jedinou sazbu ke konkurenčním 
trhům s oddělenými regulovanými (monopolními) a neregulovanými (trhům s oddělenými regulovanými (monopolními) a neregulovanými (konkurenčními) aktivitami a zvlá�tními konkurenčními) aktivitami a zvlá�tními 
sazbami pro ka�dou činnost.sazbami pro ka�dou činnost.
" Zamezit případnému konfliktu zájmů integrovaných utilit,Zamezit případnému konfliktu zájmů integrovaných utilit,
" zabránit společnostem přesouvat náklady mezi regulovanými a nerezabránit společnostem přesouvat náklady mezi regulovanými a neregulovanými aktivitami,gulovanými aktivitami,
" dovolit oddělenou kalkulaci nákladů slu�eb, transparenci a zaveddovolit oddělenou kalkulaci nákladů slu�eb, transparenci a zavedení konkurence.ení konkurence.

Bohu�el existuje mno�ství problémů s implementací �vertikální reBohu�el existuje mno�ství problémů s implementací �vertikální restrukturalizace�.strukturalizace�.
" Nezávislý regulátor
" Regulovaný přístup třetích stran (TPA)
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Rozvoj institucionálního rámce : ERGEG a 
Madridské fórum o regulaci plynu

Rozvoj institucionálního rámce : ERGEG a 
Madridské fórum o regulaci plynu

!! Horizontální instituce: V roce 1999 Evropská komise iniciovala zHorizontální instituce: V roce 1999 Evropská komise iniciovala zalo�ení alo�ení 
Madridského fóra o evropské regulaci plynárenství. Fórum bylo zaMadridského fóra o evropské regulaci plynárenství. Fórum bylo zalo�eno s cílem lo�eno s cílem 
jednat o otázkách vytvoření skutečného vnitřního trhu s plynem, jednat o otázkách vytvoření skutečného vnitřního trhu s plynem, jimi� se směrnice jimi� se směrnice 
nezabývá. Fórum se schází dvakrát ročně v Madridu, jeho hostitelnezabývá. Fórum se schází dvakrát ročně v Madridu, jeho hostitelem je em je FundaciónFundación
de Estudiosde Estudios de Regulaciónde Regulación (dosud 8 setkání) a jsou v něm zastoupeny národní (dosud 8 setkání) a jsou v něm zastoupeny národní 
regulační úřady, členské státy EU, Evropská komise, provozovatelregulační úřady, členské státy EU, Evropská komise, provozovatelé přepravních é přepravních 
soustav, dodavatelé plynu a obchodníci, odběratelé�Poslední (osmsoustav, dodavatelé plynu a obchodníci, odběratelé�Poslední (osmé) setkání se é) setkání se 
uskutečnilo 8.uskutečnilo 8.--9.července 2004. Aktuálními  tématy projednávanými Fórem jsou: 9.července 2004. Aktuálními  tématy projednávanými Fórem jsou: 
pravidla přístupu třetích stran (TPA) k zásobníkům a k přepravnípravidla přístupu třetích stran (TPA) k zásobníkům a k přepravnímu systému, mu systému, 
přeshraničnípřeshraniční obchod s plynem, zejména přidělování a řízení omezených obchod s plynem, zejména přidělování a řízení omezených 
propojovacích kapacit a technické a obchodní překá�ky bránící vypropojovacích kapacit a technické a obchodní překá�ky bránící vytvoření plně tvoření plně 
funkčního vnitřního trhu s plynem.funkčního vnitřního trhu s plynem.

!! SupernacionálníSupernacionální EU instituce konsultativního charakteru (�EU instituce konsultativního charakteru (�superregulátorsuperregulátor�): 2003�): 2003--
4 EC ustavila 4 EC ustavila EuropeanEuropean RegulatorsRegulators GroupGroup for for ElectricityElectricity andand GasGas (ERGEG) (ERGEG) 
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Základní koncepty regulace a deregulace 

Vývoj rámce EU pro liberalizaci energetiky

Povaha a okolnosti vzniku nových směrnic

Březen 2004: Srovnávací zpráva 
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Povaha a okolnosti vzniku směrnic Evropského parlamentu 
a Rady 2003/54/ES a 2003/55/ES a nařízení č.1228 (1)
Nový spolurozhodovací proces:

# nnáávrh novely obou smvrh novely obou směěrnic prnic půůvodnvodněě vyvy��ááddáán usnesenn usneseníím Rady EU jim Rady EU ji�� vv bbřřeznu 2000 veznu 2000 v Lisabonu a Lisabonu a 
potvrzen usnesenpotvrzen usneseníím Evropskm Evropskéého parlamentu  v ho parlamentu  v ččervnu 2000 ervnu 2000 
# sslolo��ititýý aa�� dramatickdramatickýý legislativnlegislativníí proces trval celproces trval celéé ttřři rokyi roky

" Fáze I. - jiji�� dne 2. kvdne 2. kvěětna 2001 ptna 2001 přředloedlo��ila Evropskila Evropskáá komise nkomise náávrh smvrh směěrnice novelizujrnice novelizujííccíí oboběě smsměěrnice, tj. rnice, tj. 
energetickenergetickéé a plyna plynáárenskrenskéé smsměěrnice 96/92/EC a 98/30/EC dle pornice 96/92/EC a 98/30/EC dle po��adavkadavkůů Rady Rady EU zEU z bbřřezna 2000ezna 2000
" Fáze II. - dne 3. dne 3. řřííjna 2001 pjna 2001 přředloedlo��il svil svůůj nj náázor Hospodzor Hospodáářřskskýý a socia sociáálnlníí vvýýbor EK; Vbor EK; Výýbor regionbor regionůů se se 

rozhodl svrozhodl svůůj nj náázor nepzor nepřředloedlo��itit
-- Rada EU v BarcelonRada EU v Barceloněě v bv břřeznu 2002 peznu 2002 přředstavila daledstavila dal�í�í krok k novelizaci: doporukrok k novelizaci: doporuččila ila zrychlenzrychleníí
harmonogramu pro otevharmonogramu pro otevíírráánníí trhu (postupntrhu (postupněě do roku 2005)do roku 2005)

" Fáze III. -- EvropskEvropskýý parlament schvparlament schváálil svoje stanovisko blil svoje stanovisko běěhem prvnhem prvníího ho ččtenteníí dne 13. bdne 13. břřezna 2002; ezna 2002; 
ppřřitom pitom přřijal 157 pozmijal 157 pozměňěňovacovacíích nch náávrhvrhůů, z, z nichnich�� 90 se t90 se týýkalokalo elektroenergetikyelektroenergetiky a 67 a 67 plynplynáárenstvrenstvíí
-- ve svve svěětle tohoto stanoviska ptle tohoto stanoviska přředloedlo��ila Evropskila Evropskáá komise svkomise svůůj upravenj upravenýý nnáávrh, a to dne vrh, a to dne 
10.6. 200210.6. 2002

# nnááslednsledněě Francie otevFrancie otevřřela dalela dal�í�í diskusi sdiskusi s ttíím, m, ��e oteve otevíírráánníí trhu by nemtrhu by neměělo narulo naru��it poskytovit poskytováánníí zzáákladnkladníích ch 
veveřřejnejnýých sluch slu��ebeb
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Povaha a okolnosti vzniku směrnic Evropského parlamentu 
a Rady 2003/54/ES a 2003/55/ES a nařízení č.1228 (2)
" Fáze IV. - ddne 3. ne 3. úúnora 2003 pnora 2003 přřijala Rada EU svijala Rada EU sváá spolespoleččnnáá stanoviska spostanoviska spoččíívajvajííccíí vv RozhodnutRozhodnutíí

Rady EURady EU ppřřijatijatéém per m per rollamrollam (1. a(1. a�� 3. 3. úúnora) (dokument nora) (dokument čč. 5959/03) a zaslala texty Evropsk. 5959/03) a zaslala texty Evropskéému mu 
parlamentu obdobnparlamentu obdobněě jako Komise. jako Komise. 
-- ccíílem tohoto Rozhodnutlem tohoto Rozhodnutíí bylo bylo urychlit liberalizaci plynurychlit liberalizaci plynáárenstvrenstvíí aa elektroenergetikyelektroenergetiky
vv souladu ssouladu s dohodou ministrdohodou ministrůů energetiky energetiky ččlensklenskýých stch stááttůů EU dosaEU dosa��enou na zasedenou na zasedáánníí dne 25. dne 25. 
listopadu 2002 a zapracovat do smlistopadu 2002 a zapracovat do směěrnice celou rnice celou řřadu podstatnadu podstatnýých pozmch pozměňěňovacovacíích nch náávrhvrhůů
schvschváálenlenýých Evropskch Evropskýým parlamentem m parlamentem 

((SpoleSpoleččnnáá stanoviska se tstanoviska se týýkala tkala těěchto pchto přředloh:  Smedloh:  Směěrnice Evropskrnice Evropskéého parlamentu a Radyho parlamentu a Rady EUEU, novelizuj, novelizujííccíí SmSměěrnici rnici čč. 98/30/EC o . 98/30/EC o 
pravidlech vnitpravidlech vnitřřnníího trhu s plynem (dokument ho trhu s plynem (dokument čč. 15531/02). Sm. 15531/02). Směěrnice Evropskrnice Evropskéého parlamentu a Radyho parlamentu a Rady EUEU, novelizuj, novelizujííccíí SmSměěrnici rnici čč. . 
96/92/EC o pravidlech vnit96/92/EC o pravidlech vnitřřnníího trhu sho trhu s elektelektřřinou (dokument inou (dokument čč. 15528/02). Na. 15528/02). Nařříízenzeníí EvropskEvropskéého parlamentu a Radyho parlamentu a Rady EUEU, t, týýkajkajííccíí se se 
podmpodmíínek pnek přříístupu do sstupu do sííttěě pro pro úúččely ely ppřřeshranieshraniččnníí vvýýmměěny elektny elektřřiny (dokument iny (dokument čč. 15527/02). 15527/02)))..

- návrh společných stanovisek, kterkterýý byl soubyl souččááststíí celceléého souboru spolu sho souboru spolu s NaNařříízenzeníím o podmm o podmíínknkáách ch 
ppřříístupu do sstupu do sííttěě pro pro úúččely ely ppřřeshranieshraniččnníí vvýýmměěny elektny elektřřiny, obsahovaliny, obsahoval

# „kvantitativní ustanovení“ o liberalizaci trho liberalizaci trhůů ss elektelektřřinou a plynem vinou a plynem v rráámci Evropskmci Evropskéého ho 
spolespoleččenstvenstvíí pro spotpro spotřřebitele jinebitele jinýých kategorich kategoriíí nene�� domdomáácnostcnostíí do 1. do 1. ččervence 2004 a ervence 2004 a úúplnplnéém m 
otevotevřřeneníí ttěěchto trhchto trhůů pro vpro v��echny spotechny spotřřebitele do 1. ebitele do 1. ččervence 2007 ervence 2007 
# „kvalitativní ustanovení“ ttýýkajkajííccíí se oddse odděělenleníí provozovatelprovozovatelůů ppřřenosu resp. penosu resp. přřepravy a epravy a 
distribuce, povinnosti vedistribuce, povinnosti veřřejnejnéé sluslu��by, by, úúkolkolůů regularegulaččnníích orgch orgáánnůů a pa přříístupu tstupu třřetetíích stran ch stran 
kk zzáásobnsobnííkkůům plynu spolu sm plynu spolu s pravidly stanovenpravidly stanoveníí cen a pcen a přřididěělovlováánníí disponibilndisponibilníích propojovacch propojovacíích ch 
kapacit pro kapacit pro úúččely ely ppřřeshranieshraniččnníí vvýýmměěny elektny elektřřinyiny
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Povaha a okolnosti vzniku směrnic Evropského parlamentu 
a Rady 2003/54/ES a 2003/55/ES a nařízení č.1228 (3)

" Fáze V. - EvropskEvropskýý parlament texty projednal v druhparlament texty projednal v druhéém m ččtenteníí vv rráámci tzv. mci tzv. spolurozhodovacspolurozhodovacíího ho 
procesuprocesu -- jjeho veho výýbor pro prbor pro průůmysl, zahranimysl, zahraniččnníí obchod, vobchod, výýzkum a energetiku (ITRE)zkum a energetiku (ITRE)
projednprojednáával pozmval pozměňěňovacovacíí nnáávrhy, ktervrhy, kteréé byly mnohdy rozpornbyly mnohdy rozpornéé oproti pozici Rady EUoproti pozici Rady EU..
-- aaby se EP vyhnul tzv. smby se EP vyhnul tzv. smíírrččíímu procesumu procesu,, schscháázeli se intenzivnzeli se intenzivněě zzáástupci vstupci v��ech tech třříí stran (vstran (v
neformneformáálnlníím m ttrialogu), kterialogu), kteřříí vyjednvyjednáávali kompromisnvali kompromisníí dohody adohody a�� do vlastndo vlastníího hlasovho hlasováánníí 4.4.ččervna ervna 
2003, kdy bylo p2003, kdy bylo přřijato ijato �� nikoliv vnikoliv v��ak jednomyslnak jednomyslněě �� ppřřes 40 dodatkes 40 dodatkůů oproti oproti úúnorovnorovýým spolem společčnnýým m 
stanoviskstanoviskůům Rady EUm Rady EU; ; Rada EU a EvropskRada EU a Evropskáá komise pkomise přředjednanedjednanéé dodatky jidodatky ji�� nerozporovalynerozporovaly
-- ddne 26.ne 26.ččervna pak jiervna pak ji�� vyvy��lo zlo záávaznvaznéé znzněěnníí smsměěrnic a narnic a nařříízenzeníí
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Povaha a okolnosti vzniku směrnic Evropského parlamentu 
a Rady 2003/54/ES a 2003/55/ES a nařízení č.1228 (4)
Proč se jednalo o tak slo�itý proces?
- eevropvrop��ttíí zzáákonodkonodáárci, Rada rci, Rada EU EU i Komise usiluji Komise usilujííccíí o postupno postupnéé vytvvytváářřeneníí jednotnjednotnéého evropskho evropskéého ho 
energetickenergetickéého trhuho trhu,, vstupovali do tervstupovali do teréénu, kde se knu, kde se křříí��ily nily náárodnrodníí zzáájmy strategie rozvoje energetikyjmy strategie rozvoje energetiky
((lze dololze dolo��it pravidelnit pravidelněě zpracovzpracováávanvanýými mi ssrovnrovnáávacvacíími zprmi zpráávami EU (vami EU (benchmarkingbenchmarking reportsreports on on the the 
implementation of the internal electricityimplementation of the internal electricity andand gas marketgas market))):):

" na stranna straněě jednjednéé nněěkterkteréé ststááty svty svéé energetickenergetickéé spolespoleččnosti stnosti stáále jele je��ttěě ani nezprivatizovaly a ani nezprivatizovaly a 
chcháápou je jako vepou je jako veřřejnejnýý statek (a vestatek (a veřřejnejněě prospprospěě��nnéé spolespoleččnosti)nosti),,
" nna strana straněě druhdruhéé, v, věětt��ina stina stááttůů EU svoje energetickEU svoje energetickéé spolespoleččnosti zprivatizovala a kanosti zprivatizovala a ka��ddéé novnovéé
��kvantitativnkvantitativní“í“ nebo nebo „„kvalitativnkvalitativní“í“ ustanovenustanoveníí prpráávnvníí úúpravy muspravy musíí ddůůkladnkladněě vváá��it zit z pohledu pohledu 
ddůůsledksledkůů ttééto prto práávnvníí úúpravy nejen  pro stpravy nejen  pro stáátem ovltem ovláádandanéé veveřřejnejněě prospprospěě��nnéé spolespoleččnosti, ale i nosti, ale i 
pro soukrompro soukroméé spolespoleččnosti. nosti. 

# hhrozba porurozba poru��eneníí soukromovlastnicksoukromovlastnickýých prch prááv vyvolanv vyvolanýých nedokonalou prch nedokonalou práávnvníí úúpravou pravou 
zpzpůůsobujsobujííccíí ��kody soudnkody soudněě vymvymááhanhanéé popo��kozenkozenýými stranami (hovomi stranami (hovořříí se o se o regulatoryregulatory
contractcontract breachbreach) ) 
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Základní koncepty regulace a deregulace 

Vývoj rámce EU pro liberalizaci energetiky

Povaha a okolnosti vzniku nových směrnic

Březen 2004: Srovnávací zpráva 
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Přehled otevírání trhu s plynem (1)
Třetí srovnávací zpráva o stavu vnitřního trhu s elektřinou a plynem

3/2004

Přehled otevírání trhu s plynem (1)
Třetí srovnávací zpráva o stavu vnitřního trhu s elektřinou a plynem

3/2004

Deklarované 
otevření trhu  
(%) 

Oddělení: 
přeprava 

Oddělení: 
distribuce Regulátor

Struktura 
přepravního tarifu 

Koncentrace na 
velkoobchodním 
trhu

Rakousko 100 právní právní ex-ante známka/vzdálenost ano
Belgie 83 právní právní ex-ante vstup-výstup ano
Dánsko 100 vlastnické právní ex-post známka ano
Francie 37 účetní účetní ex-ante vstup-výstup střední
Německo 100 mana�erské účetní NTPA podle vzdálenosti střední
Irsko 85 mana�erské mana�erské ex-ante vstup-výstup ne
Itálie 100 právní právní ex-ante vstup-výstup ano
Lucembursko 72 mana�erské mana�erské ex-ante známka ano
Nizozemí 60 mana�erské právní ex-ante vstup-výstup střední
�panělsko 100 právní právní ex-ante známka ano
�védsko 51 účetní účetní ex-post známka ano
VB 100 vlastnické vlastnické ex-ante vstup-výstup ne

NTPA = s jednaný přís tup třetích s tran; Regulační úřad by měl v Německu začít fungovat 1.1.2005
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Přehled otevírání trhu s plynem (2)
Třetí srovnávací zpráva o stavu vnitřního trhu s elektřinou a plynem

3/2004

Přehled otevírání trhu s plynem (2)
Třetí srovnávací zpráva o stavu vnitřního trhu s elektřinou a plynem

3/2004

Nové členské státy (bez Malty a Kypru)
Deklarované 
otevření trhu  
(%) 

Oddělení: 
přeprava 

Oddělení: 
distribuce Regulátor

Struktura 
přepravního tarifu 

Koncentrace na 
velkoobchodním 
trhu

Estonsko 80 �ádné �ádné ex-ante nerozhodnuto ano
Loty�sko 0 právní právní ex-ante nerozhodnuto ano
Litva 80 účetní účetní ex-ante známka střední
Polsko 34 účetní účetní ex-ante známka ano
ČR 0 účetní účetní ex-ante nerozhodnuto ano
Slovensko 33 právní právní ex-ante známka ano
Maďarsko 0 právní účetní ex-ante nerozhodnuto ano
Slovinsko 50 účetní účetní ex-ante známka ano
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Přehled otevírání trhu s elektřinou (1)
Třetí srovnávací zpráva o stavu vnitřního trhu s elektřinou a plynem

3/2004

Přehled otevírání trhu s elektřinou (1)
Třetí srovnávací zpráva o stavu vnitřního trhu s elektřinou a plynem

3/2004

Elektřina má zpravidla náskok před plynárenstvím

100
100

d

Deklarované 
otevření trhu  (%) Oddělení: přeprava Oddělení: distribuce Regulátor

Podmínky příznivé
vstupu

Rakousko 100 právní účetní ex-ante příznivé
Belgie 80 právní právní ex-ante nepříznivé
Dánsko 100 právní právní ex-ante příznivé
Finsko 100 vlastnické účetní ex-post příznivé
Francie 37 mana�erské účetní ex-ante střední
Německo 100 právní účetní NTPA nepříznivé
Řecko 34 právní/mana�erské účetní ex-ante nepříznivé
Irsko 56 právní/mana�erské mana�erské ex-ante střední
Itálie 66 vlastnické/právní právní ex-ante střední
Lucembursko 57 účetní účetní ex-ante nepříznivé
Nizozemí 63 vlastnické právní ex-ante příznivé
Portugalsko 45 právní mana�erské ex-ante střední
�panělsko 100 vlastnické právní ex-ante příznivé
�védsko vlastnické právní ex-post příznivé
VB vlastnické právní ex-ante příznivé

NTPA = sje naný přístup třetích stran
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Přehled otevírání trhu s elektřinou (2)
Třetí srovnávací zpráva o stavu vnitřního trhu s elektřinou a plynem

3/2004

Přehled otevírání trhu s elektřinou (2)
Třetí srovnávací zpráva o stavu vnitřního trhu s elektřinou a plynem

3/2004

Nové členské státy + Norsko

Deklarované 
otevření trhu  (%) Oddělení: přeprava Oddělení: distribuce Regulátor

Podmínky příznivé
vstupu

Norsko 100 vlastnické účetní ex-ante příznivé
Estonsko 10 účetní účetní ex-ante nepříznivé
Loty�sko 11 právní právní ex-ante neznámé
Litva 17 právní právní ex-ante střední
Polsko 51 mana�erské účetní ex-ante střední
ČR 30 právní účetní ex-ante nepříznivé
Slovensko 41 právní právní ex-ante střední
Maďarsko 30 účetní účetní neznámé střední
Slovinsko 64 právní účetní ex-ante nepříznivé
Kypr 0 mana�erské �ádné ex-ante n/a
Malta 0 derogace �ádné neznámé n/a
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Implementace Směrnic EU a dopady na evropský vnitřní trh s 
plynem a elektřinou 
Vývoj cen elektřiny pro malé zákazníky v letech 1997Vývoj cen elektřiny pro malé zákazníky v letech 1997--2003 (50 2003 (50 MWhMWh/rok) /rok) -- koridor se zú�il, tendence k koridor se zú�il, tendence k 
poklesupoklesu

Pramen: EU, 3. Srovnávací zprávaPramen: EU, 3. Srovnávací zpráva
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Implementace Směrnic EU a dopady na evropský vnitřní trh s 
plynem a elektřinou
Vývoj cen elektřiny pro domácnosti v letech 1997Vývoj cen elektřiny pro domácnosti v letech 1997--2003 (3,5 2003 (3,5 MWhMWh/rok) /rok) -- přetrvávající rozdílypřetrvávající rozdíly

Pramen: EU, 3. Srovnávací zprávaPramen: EU, 3. Srovnávací zpráva
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Implementace Směrnic EU a dopady na evropský vnitřní trh s 
plynem a elektřinou

(1)

(2)

(3)

Vývoj cen elektřiny pro Vývoj cen elektřiny pro 

-- velkoodběratele (1), velkoodběratele (1), 

-- maloodběratele (2),  maloodběratele (2),  

-- domácnosti (3) domácnosti (3) 

v letech 1997v letech 1997-- 2003 2003 �� EU 15 EU 15 vsvs. nové členské státy. nové členské státy

Pramen: EU, 3. Srovnávací zprávaPramen: EU, 3. Srovnávací zpráva
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Implementace Směrnic EU a dopady na evropský vnitřní trh s 
plynem a elektřinou 

Pramen: EU, 3. Srovnávací zprávaPramen: EU, 3. Srovnávací zpráva

oprávnění 
velko-

odběratelé10

malo-
odběratelé/
domácnosti

oprávnění 
velko-

odběratelé11

malo-
odběratelé/
domácnosti

Estonsko 0% 0%
Litva 0% 0%
Loty�sko 0% 0%
Polsko 2-5% 0%
Česká republika 8% 0%
Slovensko n.k. les s  than 5%
Maďarsko more than 50% n.k.
Slovinsko n.k. 6% 0%
Kypr 0%
Malta 0%
kandidátské země
Rumunsko 13% 0%
Bulharsko 0% 0%
Turecko 0% 0%
ostatní sousedící země
Chorvatsko 0%
Bosna 0%
Srbsko/Č.Hora 0%
Albánie 0%

elektřina plyn

oprávnění 
velko-

odběratelé10

malo-
odběratelé/
domácnosti

oprávnění 
velko-

odběratelé11

malo-
odběratelé/
domácnosti

Rakousko 15% 5% 6% 0%
Belgie 5% 12 n.k.
Dánsko 45% 17%
Finsko 13 10%
Francie 15% 20%
Německo 20% 5% 5% less  than 2%
Řecko 0%
Irsko 20% 2% 100% 14

Itálie 15% 10% 0%
Lucembursko 10% 15 0%
Nizozemí 20% 15%
Portugalsko 10%
�panělsko 20% 38% 1%
�védsko 10 10% 16 0%
Velká Británie 15% 12% 16% 19%
Norsko 12% 14%

elektřina plyn

Počet zákazníků, kteří změnili dodavatele Počet zákazníků, kteří změnili dodavatele 
v roce 2002v roce 2002

14v� ichni velkoodběratelé (vět� inou elektrárny), samododavatelé
1515% se znovu s jednanou smlouvou
16v kumulaci od roku 1998 40 %

10obecně s e vztahuje na zákazníky se spotřebou vy�� í ne� 1 GWh/rok
11obecně s e vztahuje na zákazníky se spotřebou vy�� í ne� 0,1mil. m3/rok
1240% se znovu s jednanou smlouvou
13vět� ina finských a �védských zákazníků vybírá ka�dý rok nového dodavatele
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Implementace Směrnic EU a dopady na evropský vnitřní trh s 
plynem a elektřinou 
Vývoj cen plynu pro malé zákazníky v letech 1997Vývoj cen plynu pro malé zákazníky v letech 1997-- 2003 (420 GJ/rok = cca 120 2003 (420 GJ/rok = cca 120 MWhMWh) ) -- koridor se koridor se 
zú�il s výjimkou Portugalska, Itáliezú�il s výjimkou Portugalska, Itálie

Pramen: EU, 3. Srovnávací zprávaPramen: EU, 3. Srovnávací zpráva
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Implementace Směrnic EU a dopady na evropský vnitřní trh s 
plynem a elektřinou
Vývoj cen plynu pro domácnosti v letech 1997Vývoj cen plynu pro domácnosti v letech 1997-- 2003 (16 GJ/rok = cca 4,5 2003 (16 GJ/rok = cca 4,5 MWhMWh))

Pramen: EU, 3. Srovnávací zprávaPramen: EU, 3. Srovnávací zpráva
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Implementace Směrnic EU a dopady na evropský vnitřní trh s plynem 
a elektřinou

(1)

(3)

(2)

Vývoj cen plynu pro Vývoj cen plynu pro 

-- velkoodběratele (1), velkoodběratele (1), 

-- maloodběratele (2), maloodběratele (2), 

domácnosti (3) domácnosti (3) 

v letech 1997v letech 1997-- 2003 2003 �� EU 15 EU 15 vsvs. nové členské státy. nové členské státy

Pramen: EU, 3. Srovnávací zprávaPramen: EU, 3. Srovnávací zpráva
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Výsledky deregulace trhůVýsledky deregulace trhů
"" Rozvoj konkurence na evropském trhu s plynem je vědomě opo�ďovánRozvoj konkurence na evropském trhu s plynem je vědomě opo�ďována za situací a za situací 

na trhu s elektřinouna trhu s elektřinou
"" Řada specifických faktorů (dovoz)Řada specifických faktorů (dovoz)

"" Pokrok v otevírání trhů s elektřinou a plynemPokrok v otevírání trhů s elektřinou a plynem
"" V červenci 2003 trh otevřen plně v 7 zemíchV červenci 2003 trh otevřen plně v 7 zemích
"" Od července 2004 podle Směrnic EU povinné otevření trhů pro v�ecOd července 2004 podle Směrnic EU povinné otevření trhů pro v�echny zákazníky kromě hny zákazníky kromě 

domácnostídomácností
"" Zpo�dění v implementaci Směrnic nejen v nových členských zemích Zpo�dění v implementaci Směrnic nejen v nových členských zemích ale i v ale i v 

řadě klíčových států řadě klíčových států �� Francie (dokončení a� v Francie (dokončení a� v nejzaz�ímnejzaz�ím termínu 2007)termínu 2007)
"" Samotné otevření trhů není dostačující podmínkou pro rozvoj konkSamotné otevření trhů není dostačující podmínkou pro rozvoj konkurenceurence

"" Vylep�ení struktury tarifů Vylep�ení struktury tarifů �� odstranění nebo modifikace tarifů závisejících na vzdálenostiodstranění nebo modifikace tarifů závisejících na vzdálenosti
"" Zvý�ení transparentnosti s ohledem na dostupnost kapacit Zvý�ení transparentnosti s ohledem na dostupnost kapacit 
"" Potřeba doře�it nediskriminační a transparentní přístup třetích Potřeba doře�it nediskriminační a transparentní přístup třetích stran (TPA) k zásobníkůmstran (TPA) k zásobníkům

"" Příprava �Pravidel dobré praxe TPA�  Madridským fóremPříprava �Pravidel dobré praxe TPA�  Madridským fórem
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Efekty deregulace trhů na spotřebiteleEfekty deregulace trhů na spotřebitele

"" Aktivita na trzích Aktivita na trzích �� změny dodavatelezměny dodavatele
"" Podíl oprávněných zákazníků měnících dodavatele ve vět�ině zemí Podíl oprávněných zákazníků měnících dodavatele ve vět�ině zemí vy��í na trhu s elektřinou vy��í na trhu s elektřinou 

ne� v případě trhu s plynemne� v případě trhu s plynem
"" Výjimkou je Velká Británie, kde na obou trzích do�lo k významnémVýjimkou je Velká Británie, kde na obou trzích do�lo k významnému počtu změn dodavatele, u počtu změn dodavatele, 

a to i mezi malými odběrateli a domácnostmia to i mezi malými odběrateli a domácnostmi
"" V nových členských zemích nízká míra změn = málo rozvinuté trhyV nových členských zemích nízká míra změn = málo rozvinuté trhy

"" Efekt na ceny elektřiny a plynuEfekt na ceny elektřiny a plynu
"" Ceny byly v letech 2002 a 2003 nejni��í v zemích nejpokročilej�íCeny byly v letech 2002 a 2003 nejni��í v zemích nejpokročilej�ích v otevírání trhůch v otevírání trhů
"" Dochází ke sbli�ování cen v jednotlivých členských státechDochází ke sbli�ování cen v jednotlivých členských státech
"" Nedo�lo k �ádnému výraznému poklesu cen v reakci na liberalizaciNedo�lo k �ádnému výraznému poklesu cen v reakci na liberalizaci trhůtrhů
"" U cen plynu se dá očekávat spí�e nárůst, vzhledem ke zdra�ování U cen plynu se dá očekávat spí�e nárůst, vzhledem ke zdra�ování ropyropy
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ZávěremZávěrem
"Přechod od monopolního ke konkurenčnímu EU trhu přiná�í rychlou změnu prostředí a 
struktury trhu

# Do�lo ke sní�ení prodejních cen v řadě zemí EU, přesto v�ak trvaDo�lo ke sní�ení prodejních cen v řadě zemí EU, přesto v�ak trvají rozdíly v cenáchjí rozdíly v cenách
# Omezený úspěch při pokusechOmezený úspěch při pokusech o přístup k přepravní soustavě o přístup k přepravní soustavě �� zjednodu�it a sjednotit směrnice zjednodu�it a sjednotit směrnice 
# Rozsah zavádění má přímý vliv na úroveň konkurenceRozsah zavádění má přímý vliv na úroveň konkurence
# 13 společností začalo působit ve více ne� jedné zemi13 společností začalo působit ve více ne� jedné zemi

"ALE i nové zdroje �státních zásahů� odrá�ejících mnohdy i národní zájmy � nutno sladit s 
podmínkami konkurenčního trhu

# Nové prostředí, kdy celková odpovědnost za bezpečné zaji�tění doNové prostředí, kdy celková odpovědnost za bezpečné zaji�tění dodávek nespočívá pouze na jediném dávek nespočívá pouze na jediném 
aktérovi, �vy�aduje nové kompatibilní návrhy� na zvý�ení bezpečnaktérovi, �vy�aduje nové kompatibilní návrhy� na zvý�ení bezpečnosti dodávek elektřiny a plynu. Zejména osti dodávek elektřiny a plynu. Zejména 
některé členské státy EU zdůrazňují problematiku veřejných slu�eněkteré členské státy EU zdůrazňují problematiku veřejných slu�eb b �� otázkou obsah ře�ení např. zaji�tění otázkou obsah ře�ení např. zaji�tění 
bezpečných a spolehlivých dodávek a vysoké úrovně slu�eb pro v�ebezpečných a spolehlivých dodávek a vysoké úrovně slu�eb pro v�echny odběratele. Nový návrh směrnice chny odběratele. Nový návrh směrnice 
2004/67/EC  je ji� méně protitr�ní a omezuje tak prosazování spe2004/67/EC  je ji� méně protitr�ní a omezuje tak prosazování specifických zájmů. cifických zájmů. 
# Diskuse o evropské energetické infrastruktuře včetně prioritníchDiskuse o evropské energetické infrastruktuře včetně prioritních projektů se zaměřuje na odstraňování projektů se zaměřuje na odstraňování 
mezer a úzkých míst�(?), na mezer a úzkých míst�(?), na kogeneracikogeneraci (Směrnice EP a Rady EU 2002/0185 o podpoře (Směrnice EP a Rady EU 2002/0185 o podpoře kogeneracekogenerace
zalo�ené na efektivní poptávce po teplu na vnitřním energetickémzalo�ené na efektivní poptávce po teplu na vnitřním energetickém trhu), �trhu), �
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ZávěremZávěrem
## hhrozba porurozba poru��eneníí soukromovlastnicksoukromovlastnickýých prch prááv vyvolanv vyvolanýých nedokonalou ch nedokonalou 

prpráávnvníí úúpravou zppravou způůsobujsobujííccíí ��kody soudnkody soudněě vymvymááhanhanéé popo��kozenkozenýými stranami mi stranami 
(hovo(hovořříí se o se o regulatoryregulatory contractcontract breachbreach) je v) je v rozvinutrozvinutéém prm práávnvníím systm systéému mu 
vvýýznamnznamnýým motivem pro m motivem pro vytvovytvořřeneníí tzv. analtzv. analýýzy dzy důůsledksledkůů prpráávnvníí úúpravy pravy 
(RIA (RIA �� RegulatoryRegulatory ImpactImpact AssessmentAssessment));;

# RIA je doporuRIA je doporuččovováána nejenom OECD (viz Zprna nejenom OECD (viz Zprááva OECD o regulatornva OECD o regulatorníí
reformreforměě, 1997), ale je ji, 1997), ale je ji�� dlouho vyudlouho vyu��íívváána ve Velkna ve Velkéé BritBritáánii a USA a je nii a USA a je 
postupnpostupněě testovtestováánana i vi v ItItáálii aj. lii aj. 

�� vv poslednposledníích letech se vch letech se v rráámci akmci akččnníího plho pláánu na zlepnu na zlep��eneníí regulace regulace 
rozvrozvííjjíí i vi v EUEU ((CommunicationCommunication fromfrom thethe Commission Commission on on ImpactImpact
AssessmentAssessment, May 2002, May 2002 ddle dohody Rady EU vle dohody Rady EU v GGööteborguteborgu a a LaekenuLaekenu) ) --
nnejde o nejde o nááhrahra��ku politickku politickéého rozhodovho rozhodováánníí, ale o pom, ale o pomůůcku rozhodovcku rozhodováánníí o o 
prpráávnvníí úúpravpravěě
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Přehled legislativy EU � důsledky její aplikace do 
národních legislativ
" Nelze pNelze přředpokledpokláádat, dat, ��e aplikace energeticke aplikace energetickýých smch směěrnic EU srnic EU s mnohostrannmnohostrannýými dmi důůsledky do nsledky do náárodnrodníích podmch podmíínek mnek mů�ů�e e 
bbýýt snadnt snadnáá �� v v ČČR je jiR je ji�� bbě�ě�nnéé a ia i ppřři zpracovi zpracováánníí novely energeticknovely energetickéého zho záákona kona se plnse plněě uplatnila uplatnila prpráávnvněě �� technicktechnickáá
analanalýýza (porovnza (porovnáánníí s ps přředpisy EU)edpisy EU). . 

""NicmNicméénněě ani sprani spráávnvnéé poupou��ititíí definic nelze odtrhovat od domdefinic nelze odtrhovat od domý�ý�lenleníí úúččinkinkůů novnovéého zho záákona na kona na ččinnost obinnost obččananůů a podnika podnikůů
a na organizaci vea na organizaci veřřejnejnéé sprspráávy, nebovy, neboťť prvoplprvopláánovnovéé úúččinky mohou binky mohou býýt zt zřřetetěězenyzeny -- nnechtechtěěnnéé vvýýsledky napsledky napřř. nedomy. nedomy��lenlenéé
liberalizace liberalizace čči pi přřijetijetíí nekonzistentnnekonzistentníích ach a�� konfliktnkonfliktníích dalch dal�í�ích, intervench, intervenččnníích zch záákonkonůů lze snadno dololze snadno dolo��it. A jak jsem jiit. A jak jsem ji�� uvedl uvedl 
na rozdna rozdííl od minulosti energetickl od minulosti energetickýý zzáákon upravuje prostkon upravuje prostřřededíí pro trh ppro trh přřeveváá��nněě soukromsoukromýých subjektch subjektůů..

⇒⇒ pprráávvěě uvedenuvedenáá RIA by umoRIA by umo��nila posnila posíílenleníí nnáávrhu energetickvrhu energetickéého zho záákona dkona dííky systematickky systematickéé analanalýýze podstatnze podstatnýých ch 
ddůůsledksledkůů prpráávnvníí úúpravy. pravy. 

" SamotnSamotnýý akt prakt práávnvníího oddho odděělenleníí by mby měěl bl býýt respektovat dat respektovat daňňovovéé ddůůsledky sledky �� bbýýt dt důůslednsledněě dadaňňovověě neutrneutráálnlníí a bra bráát vt v potaz potaz 
i i řřee��eneníí ttěěchto otchto otáázek vzek v sousednsousedníích zemch zemíích (v Nch (v Něěmecku, Mamecku, Maďďarsku, Rakousku) a nepodlamovat zbytearsku, Rakousku) a nepodlamovat zbyteččnněě
konkurenceschopnost domkonkurenceschopnost domááccíích spolech společčnostnostíí. . 
""KK tomu je ov�em třeba alespoň simulovat RIA následně a systematicktomu je ov�em třeba alespoň simulovat RIA následně a systematicky v�echny současné i připravované právní úpravy y v�echny současné i připravované právní úpravy 
energetické, daňové aj. provázat a nebrat je zcela izolovaně. energetické, daňové aj. provázat a nebrat je zcela izolovaně. 
""Věřím, �e uplatnění metodiky hodnocení důsledků právní úpravy buVěřím, �e uplatnění metodiky hodnocení důsledků právní úpravy bude zva�ováno v PS či Senátu v budoucnosti.  de zva�ováno v PS či Senátu v budoucnosti.  
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